
,

'[scan�aliza �a Câmara fe�eral
-

-

o sub-produto d'a MARNELAUSEN terá exaniinadas' suas.atividades
,

"
.

públicos, numa comissão de inquérito.
As atividades da 'I'raus- P.S.D., com farta documen- firma recentemente organi- .' "A Verdade" de

FlorianóPo-l cia que trago a esta Augus- I renda anual superior a quin
marte, s�ciedade organizada t�ção, .in.clusive recibos con-

I

zada, que �assou a agenciar Ilis, que encaminho à Mesa, ta Câmara, as seguintes ver- ze milhões de cruzeiros ou,
em Itajaí pelo sr, Pedro Sa-' fidenciaís! . a autarquia contra os in- com o presente, Idades: mais precisamente, segundo
les dos Santos, presidente I Damos, a seguir, o

' dis-
.

terêsses da própria entida- , Ora, Senho� P�esidente, I
10 - O Lloyá Brasileiro dados. em meu poder de ...

do Instituto do Pinho, serão curso do-Tlustre represen;:.' de, tais as condições em gue diante do clamor geral, a sempre manteve em Itajaí a- Cr$ 16.020.431,60, no ano de
levadas ao julgamento

.

de I tante catarinense: lo negócio se efetivou e ·se voz catarinense não se .pode- gência própria,. tendo para 1952;
uma Comissão de Inquérito "Chegam-me de Itajaí no- I vem desenvolvendo. râ calar nesta tribuna. 'Deve -ISSO pessoal seu ;' 50 - O Lloyd despendeu,
da Câmara Federal. tícias alarmantes, infeliz-I A imprensa de Santa Ca- ela: somar-se aos reclamos 2° - O Lloyd constituiu mantendo agência, própria,
A Marmelada Ltda como mente verdadeiras, com res-

, tarina, refletindo o desagra- [ da coletividade, aceitar-lhe ali um patrimônio que uma apenas Cr$ 253.000,00, no a- .

o povo a apelidou, terá qu.e I peito ao !"lo:d Br.asileir? e 'do geral da população, ve� o éco e acioná:la ?ara que avaliação rápida. p�de fi- ludido ano de 1952, com pes
explicar o avanço nos dl-' a sua agencia naquele im- ferreteando a manobra, eVI.- as suas ressonancias

pos-I
xar em Nove milhões de soal, afora outras despesas

. nheiros do .Loide Braslleiro. portante porto-de Santa Ca- denciando o que de escan- sam modificar ri situação e Cruzeircs ; menores, cujo total aproxi-
A denúncia contra ela foi tarina. daloso e de desonesto a cransmudâ-la em justiça.

.

3° - O Lloyd, por seu- .d
-

t' C $.rna o nao a mge !: .....

feita na tribuna da Câma- O fato se prende ao ar- mesma contém, conforme se OS PONTOS CAPITAIS I pessoal estava servindo a 25.000,00 anualmente.
ra pelo deputado Leoberto rendamento dos bens do pode ver dos exemplares de São. ass inaláveís, como contendo os embarcadores;
Leal, da representação do Lloyd naquela cidade a uma "A Gazetilha" de Itajaí e de 11)ontos capitai-s- da denún- I 4° - O Lloyd auferiu uma

cODfr� os dinheiros

----------------------�-------�-----------------------------------�

-
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Uma ,tra�içao no' �omércio e na' In�ustria ,�e Santa Catarina
Matriz- Florianópolis

Filiais em: BLUMENAU, LAGUN4, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TU_JJARÃO K CURITIBA.

Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDA'S, DROGAS, lVIAQUINAS, PRODUTOS AU1.'OSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA
.' MARIA, FBRICA DE GÊLO.

-'

ESTADO»
�,.l)I.C�$

URA.'WLADm:tVA\i:'-r.iü�-� "6R:""jDTiOí5õiFfVíETRAE ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS"
DR. ANTONIO nm MUSSl OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJU
: ClflÚc:a M,641c:. - no..pa •• erl••pa

l !fr.tam.nto d. Bronqllit...m .dulto•• m.nc•• )

i C....}tórlo: Vitor _.iul•• , 18 - l- .nd.r.

I ••r,i-l.: Da" 10,'11 à. 11,10 • (!u•• ,10 ... 1,10 11.01'._

li ae.lllilIacl.: ........nid. :lio Branco, 16. -, rODa 1.'''.

••• '11 •• KaI.. 1. - lta.at J Tl--,
.

"
'

rV.&lOULTUa.&. - PIIDIATaU - CLlNIC.A IilU,.u DR. N�WTON b'AVILA
::....1161'1.',. Ilad.'.el. -,- Jta•••1e1.o "••••• , i La..... l' t;u"ulJla .-eral - Doen� d. 8eaJaor•• - Pr........

·

.. -..a.) - ,J'lOrlIl1l6poli.. Eletrld.... 116111c:a

••rút.. , • b 11 litoral -, i)\.irt&"'4lõ1� L."GI"rlo: Rua Vitor ••iral•• D. 18 - T.I.toa. 1 ...,.

C....ltu: Aa 11,10 h{)r••• à tarda d•• li ll�fa••111 .1.....

&_illiilld.: Rv. Vidal R.mo., - T.l.foD. l.ül.

. DR. \VALl\'IOR ZOMEIV GARCIA
Diplómado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil
I 'Ex-interno por concurso da Maternidade�Escola

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

'i I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro

,

Médico do !Iospital 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
de Caridade.

Resid: Rua General·1Htte�court n. 101. Tel. 2.6� I _

,

'

MA�IO DE �1I1��g CANTIÇÃO
I

Navin-Motor «Carl Hoepcke» m:Ci�á�as�:r�t:;':e)::: �:r�
CLINICA DE . CRIANÇAS RAPIDU :- CONFORTO - S.GURANÇA

"'

Conselheiro Mafra

A D U t TOS' I .

'

VlaCeJUI entre FLORIANOPOL18 • RIO D. JAN.IRO 5 Do'mingo ----: Farmácia'

DOENÇAS INTERNAS Esc'alal latermedliria. em .Itaja' ., Sa.toa, ....do Esperança - Rua - Conse-

CORAÇ!O - "FIGADO - RINS - INTESTINOS lheiro Mafra ,'-

Tratamento moderno d'a--SIFILIS ..at.t1 éitlID.u .pua, "ar. o m�vl1n... to d. palaac_iroa

Clr.rp-Cl1nlc:a Ceral-P.rtN

larn.. .ompl.to • ..p.eiaUs." ••• 0000.&.1 D. IDllG.

tA.'. "III lIIl*rDO. m'todo. d. cU.,n6.t1coI • tr.tam••to.

JOLPOICOPLA - IIlST••O - 1.&.LPlNilOGLU'U - "TUO

LIS.O •.&.SAL

"'.10"ral'i. ,or 011...,e.r"I-.l.ttoeoa••"o� ,

...t.. Olva

, ..I.'" • Infr. 'Y.rmelllo.
'

c-..It6rl.1 .... Tr.j.no, •. 1, l' ••••� - ..iii'" ......

.....
••riri., D••• la 11 "or•• - Dr ...

Du 11 ... II Ilor.. - Dra .

,
'

-�...i•••cIa .&."••••• Tra.,ow.� ..

DR� A. SANTAELA
lr.l'III••O p." 1'•••1•••• N.efoaal I•••••et•••• O.I�.lI'li

........r.dI}.
.6411..

,
JOr ....ne •• ....I.U,..l. I r.iaJ.lIla .. Dt.,,,..

I.rll), \_

lIz-la"n....olpltal rll,.a'rl.. • "al�.l• .ldid.Arl. til
�lIlJ!tal "".raL

1b-I.wl'Jlo •• 81\uta Ca.1 �. _i..rlúl"o4!" el. &1... .. ••BoiN.

CU.l" .'dica � DoeuO.. N.noaa,,-

c.u.lt6l'l.: iUifido .Am�11a }f.t. -- �la •

!.H1il.da: .11' llioeai.'I'II, 114. -

�1I1"'1 D.� 11 ... II br••.

1'.Woa••

DR. JOSÉ BAHIA S, BITTENQUIÍR'J
III1DICO

01...01 - OUVIDO' - N.AJlUl II G.....GJJn'.A

DR. GUERREIRO DA FONSEC�<\
.Jl8dall... «. ._..�W

·I.&a,.d••• ".nd. - a.frator �'- 'VensI8G'n .ta. Ilst. 1.. (r._
�rafta••• C.bata)' - a.fu."ll •• 0....... liir!rr•• III....... hall!lil.lr
.........

1I...lta "ara ... •• CulM.

Caa.�:rl. - VialOah •• o.,.. �"" .. , - '.Alt.M ij.. O&u

_ .........J.
.......d. - r.n,. hkJDStl!. ln. - Tal. lIS11

-

DR, ANTONIO MONIZ DE ARAGi\n
Ct.vaGLl TUU'D:ATOLO{iU

o...al..rt•• "ele Plato" u,_ I

... II u 17-.Ilriam.lI,,",

IRes .• "'1.". la6. ' 1f'"�,,, li. 'H

DR. ALFREDO CHEREM
C.na i'illc:l.�1 oi. •...p., •••w.

b-au.tor 60 Ho.pi..1 001111.1. Ba•• '•••

P...�. ..no... • m••ta.1a

lm,ouaet. !exul .
... TIrai....... I.

O'...lb•••• 11 ... 1. brll"

'roo••. nl

........ Banto. 8al'.IYII. e.t - .er.t.. ,

DR. SAMUEL FÓNSECÁ
- CIRURGIÃO DENTISTA

Consultório e Residênda': Rua Fernando Machado, 5.
-

Clínica Geral - Cirurgia Bucal Dentaduras,---:
pontes move�s e fi�as.

De, segunda a sexta-feira das 10 às 12hs. e das 14 às 18hs.
Das 8,30 ás 12 horas aós sábados. IHORAS MARCADAS. '

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
IIIIDIoo

.. ler-'t'f.. II. ClIJIIea Iat....1 lia .......IaeI•••lÚd...
·

....

.,1taI •• Carl....
' ,

'

OUlfiO.&. ••DIO.&. D. O�'OAl • ,üJULTOI
.

- .&.l.rll. -
- ,

c.u.INrl "eU , - Pa•••I lu 1. .. li

.... 11 ui' una.
.......d..... "r:aela.l G.wa.ra., I - r... I ,i•.

Corpo de Bombeirós 3.313
Serviço Luz (Recla ...

mações) 2.4.t.I4
Polícia (Sala Comis-
sário) .. 2.038

" Polícia (Gab. Dele-
, gado) . . . . . . . . .. 2.59·1

COMPANHIAS DE
'tRANSPORTF
AI1:REO

TAC, ......•...... 3.700
Cruzeiro do Sul .... 2.500
Panair .•.••..... .• 3.5�3'

T.)'lbl V·arig.... ... 2.32�
Lóide Aéreo ;.... 2-.402
Real .. : .•....... �. 2.358

TraJa., ScandinAvas .•...•.. 2.500
HOTÉIS

A.....M, Lux ••....••..• ; .. 2.021
Magestic •.•...•..• 2,!2'l6
;\Ietropol. .•...•... 3.147
La Porta • • • . • • • •. 3.321
Cacique 3.449
Central , •... :...... 2.691
Estrela • . . • . . . . . .. .t371
Ideal .- . . .. 3.659

.� f. �. ;, • ' _

,

. E�TREITO

i A':'vocacia e Çonfabilida.-e,!
Disque .••.•.•..•. 06

. DR. ETIIVAlI FRIIG4P� ,

. ' • PLACAS SIFILITICAS.

ACAClO G���� 8. '\'HUGO ,EIIII�!de Nogueira- Conta-..Ulata - Medi' -_UI
'

, &41tle"to "IPASE" _ 60 aadar.
ca o 2:1ULU ar DO tra.

tamento da sifilis.

Ex-Aes.isten te na Policlínica Geral do Rio de Janei

co, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
Rallway e no Hospital São João Batista da Lagoa.

Curso no Departamento -Nae ional de Saúde
Consultas di:.::'ian�ente das 10 às 12 horas.

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

horas.
Cunsultério ; Rua Vitor Meireles; esquina com

Saldanha Marinho.
.

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

DR. I. 'LOBATO {t�lLBO
DcK.ç.f .to ••arel},. rea.ll'a�rl.
TUBIRCllLO'"

i.6.DWGRAI'Ll li RADIOSCOpIA DOS PUL.O»'

"u�n...do v.l0 "acu!d�d. N",clo::l.1 d. 11.,0:1"1»&. fl.l"I",'��
'filiocirtll'lii.c. llo ,i:>o.pital Neraa hinOS

Cat.., tis; ,�jl.ci.liB.Cio pll. S f!, 1'. b-in\�rD<" .. lU ...... ,. ... e ..
'

•.

\ ,;:;�!'íI'ia ,do Prof. lJ!I" Pl ..b"iro flllhl, .. ,,:b.' It,l ..

Cons: Felipe Schmidt, 38 - Fone 3801
Aten�tre: em hora marcada

.

>� .

Res :
.

Rua São Jorge, 30 - Fone 2395

IDA VOLTA. ·12 Dõmingo - Farmácia
de Fpolis. de Itajaí do Rio de Santos I

d F" R' F I· S h, . . ,., I
a e - ua e Ipe c-

HorarJO de Salda: oe FpolIs., as 24 horas
.d'

",-

do Rio, às 7 horas .

!:;J! t '.

-

18 Sábado' (tarde) ,
-

"NOTA" - :Farn1ácia Moderna - Rua
\

O NAVIO BERA' PUXADO PARA LIMPEZAS (5, João Pinto
'

DIAS) ORGANIZANDO- SE EM SEGUIDA O NOVO I 19' Domingo - Farmácia

PROGRAMA DE VIAGENS
.

Moderna - Rua João Pinto
25 Sábado (tarde), -Para mai. i.fonDaç�e. dirijam-•• 1

BMPREA NACIONAL D.·NAHGAÇAO HO.PCD Farmácia Santo Antônio -

Rua João Pinto

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n.

'I'el. 302.2 - 'Cx. Postal, 139.
Diretor: Rl)BENS A. RAMOS.. ,

Gcrente : DüMINGOS F. DE 'AQUINO,
Representantesj t

'Representações .A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador. Dantas, 40 - 5° andar. '

'reI.: 22-5924 - Rio dç Janeiro.
Reprejor Ltda.

Rua Felipe de Oliveira, n, 21
, '

'

TE!.: 32-9873 - São Paulo.
ASSINATURAS
Na Capital

6° andar

Cr$
Cr$

Ano 170,u ..
90,00

DR. MARIO WENDHAUSEN
CUlÚea lIoIé4Ic:a •• ...1.. . erlaacu

:::-'.ICérl. - a.. loiG Pia'" 1. - 1'.L .: ,••

IkDllil.oF.lal Eu. lI.ta,.•• ltaiAor, ti. r.L 111

Consultório - Rua Tiradentes, 9
HORARIO:

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

Semestre : .

No Interior
Ãno .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00

'Semestre . '. . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto.
Os originais, mesmo não publicados,

-

não
serão devolvidos.

.

A direção não se responsabiliza peloa con

ceitos emitidos nos artigos assinados.

Dr. Julio Paupi'z Filbo
M Ê D I C O' .

ADVOGADOS

DR. MARIO LAURINDO

Clínica Geral - Ginecologia - Higiene, Pr4-natal -,
Obstetrícia' - Eletl-ocardiografia .

Consultório: Rua Fernando Machado, 6. Fone-: 3:195.

(CONSUL-TÓRIO DR. DJALMA MOELLMANN)
----

Atende diàriamente das nove às onze horas.

lIal

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

'·Oro em leral, Reeursos ,erant, o Supremo
Fede_ral e Tribunal Federal de Beeuraoe,

'ESCRITÓRIOS
� Florianópoqs - Edifício Slo Jor,.,. rua

12 - 10 andar - aala 1

I Rio de _-Janeiro - .Edifício Borba Gato.
,

Antô,nio Carlos 207 - sala 1008.

I
I

CLARNO G.DR. GALLETTI
- ADVOGADO-

Rua: _Vitor Meirele� D. 60 '_ Fone 2,.468 ...:.. FI�rianópoli•• :

., DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGADO-\

,
,

CaIu r.ta. )I. - Itaj.1 - Ia... ea_rl..

NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE

�ua Deodoro - Caiu Po.tal •• n - 'l'el.t-o.. : 1.111

�Lava-ndo' com Sabão

\ii�gem·.· ..E$pecialid'adé:
da Cla. WETZEL' ,"INDUSTRIAL-J8iBville. "(marca reOistradar;',;_

,

' ,
• t, ...

ecoDomiza-§e tempo e' dinheiro i, :., •.

I
I

, I.

O serviço noturno será
efetuado p.elas Farmácia

Sto: Antôn'io, Moderna e

Noturna, situadas. às ruas

! João Pinto e .Trajano n.� 17.

I' de�á p:::e::teel�:::l::on��� (
.Z'I'(' ...,.

via autorização 'dêste De
i .. pútllmen to.�----�--------

.�

160

Informações
Uteis

-

4

O leitor encontrará, nes- ,

La coluna, informações que
'necessita, diàriamente e de
lmedíato i
JORNAIS Telefone
O Estado .•••.... .-.. 3�022,
A Gazeta 2.656.
DiArio da Tarde •.• 3.579

1
Diário da Manhã .•. 2.4.63
A Verdade 2.tH.
Imprensa Oficial .. , 2.688
,HOSPITAIS '

,

De Caridaae:
.'

(Provedor), . . . . . .• 2.314
(Portaria). ....•... 2.036
Nerêu Ramos S.831
Militar . . . . . . . . . .. 3.157
São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
. Carlos Corrêa ...

'

8.121
CHAMADAS UR-
GENTES

3.153

Ifarmacias
I ,de' Plantão

JULHO

11 Sábado (tarde) - Far-
mácia da Fé - Rua Feli

pe Schmidt'

26 Domingo - 'Farmácia

Santo Antônio - Ruà .João
Pinto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO ILAR E NA SOCIEDADE
d. Ana Soares' da Silva, es- --:"" Sr. Celso Campelo, Prpços : 6,20 - 3,50
pôsa do sr. Mário Cândido funcionário do D.C.T.C. Imp. até 14 anos.
da Silva, contador Geral do: - Sra. Zil da da Costa .":��T�,l·'-$i.• F",-�."v.I'�rn.'-:.;;·Estado. ,I Pereira �ilv�ira,. esposa �o

' rI' �
.. '" i 'oi I>ít r

�.

i.�J..;'!?
O ESTADO cumprimenta; :ir. Otavio Silveira, fun cio- .

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

a, .cordial-e respeitosamen-
'

nário_ da firma Carlos Hoe-,:g .1 .: .J�Ite. pcke S. A. Com. e Indus- I �t.="__"IIÍII_.__iiiII"iiI_._••_
tria.
- Sra. Diva Pinho Go-

ga ou margàrina
1 xícara de açucar

1 xícara de açucar OTAVIANO DOS SANTOS
2 ovos BOTELHO
1 colher das de sopa de

I
.

'

casca de laranja ralad� . ,
Transcorre, nesta data, o

2 1/2 xícaras de farmha aniversário natalício do sr.

de trigo Otaviano dos Santos Bote-
,

1 colherinha de sal' lho, funcionário da Procurac
, 1 colherinha de fermento dor ia Geral dó Estado, a

em pó quem cumprimentamos.
.

1/2 xícara de suco de la-

BOLACHINHAS COM

LARANJA

(Receitá para 6 dúzià)
, I

As laranjas são doces e

soboro�os ... e servem p�ra

muito mais guloseinas, do

que sorvetes, refrescos e

saladas de frutas. Expiri
mente, por ,exemplo, estas

"Bolachin_has de Laranja".

INGREDIENTES:

2/3 dê xícara de mantei-

ranja
1/2 xícara de . nozes -pi-.'

cadas.

-'T'"'

MANEIRA DE FAZER,.:

mes, esposa do sr. João Ro
dolpho Gomes, 'residente na I

DREW em :

Laguna <: TESTAMENTO DE DEUS
- Sr3;. Herondina Perei- No programa:

ra: esposa do sr, Egídio Pe- Atualidades Atlantida. Nac.
reira

.

SR' ld 'F'l ! Metro Jornal.,
- r. ema o 1 omeno

comerciants nesta praça. Preços : 7;�'o - 3�50
Imp. até 14 anos.

SR. JOSE' A. GALLOTTI'

A_- G U A

I
,I ....�.......••.......

.��

As 5 - 8hs.

Faz anos, hoje, o sr, José
Angeli Gallitti, fiscal do
Imposto de Consumo; resi
dente em Itajaí.
Aos mu itos cumprimentos,

os de O ESTADO.

I
I '

Joel Mac CREA ,.- Ellem

I DREW em :

i TESTAMENTO' DE DEUS

N o programa:
Atualidades Atlantida. Nae,

I Metro Jornal.

Preços: 7,60 - 3,50
Livre.

As 8hs.

Fosco GIACHETTI em:
ALCAZAR

N. programa:
Cíne Jornal. Nac.

As 8,30 hs.

Joel Mac CREA - Ellem

As 8hs.

I N G L E S A'I oSCAiuTO - ELIANA
- Grande OTELO em:

(fi ;'i,�riJ�II] ,CA:aN�':�'�m:TL:A�TIDA
"" fi' WI C A . A P E R I T I V A Atual. Wal'fi-er' P'at'tiê.-Nac.

,

Preços: 7,60 - 3,50

Imp. até 14 anos.

-'-0--

AS-�ONVAlESCENÇAS
- Srta. Herondina Silva, I

, filha do sr., Francisco- Rena-I _;_ --= � _

1 - Peneire juntos a' fa-
.

to da Silva, industrial em'

rinha de trigo, o sal- e o Biguaçú.
fermento em, pó. -'- Jovem Jobel, filho do

2 - Misture e bata-jun- sr. João Ramos Furtado
tos a manteiga, o açucar, Srta. Maria Apol iná-
os ovos e Rt casca de laran-, I�ia
ja ralada. Sra. Paraguassi'�.

3 - Misture à massa os Bonfim, esposa do' 'sr. Osny
ingredientes secos peneira- Bonfim
dos juntos, alternadamente

com o suco de laranja; jun
te as nozes.

4 - Pingue' às colhera
das a massa numa assadei
ra untada. Asse em forno

moderado, cerca de 10 mi
nutos.

-(APLA)
ANIVERSÁRIOS;

--0--' I.

SRA. MA'RIO CANDIDO
DA SILVA

Decorre, hoje o aniversá
rio natalicio da exma. sra,

Participação -, � Fr�quez.,.e� Igerll
ARMANDO e NILZA SILVEIRA 'DE SOUiA

_

I Vlnbo Creosotado
participam aos parentes e pessôas de suas, relações I. (Silveira)

o nascimento de seu filho HUMBERTO, ocorndo a 18

do corrente, na Maternidade "D1-. Carlos Corrêa.
'

.

FAZEM ANOS, HOJE:
"

\iende-se
- D. A. S. P.

r Vende-se bôa casa de sêcos e molhados com residên-
- BANCO DO BRASIL

cia cit� em Capoeiras.. ., ,i. -:- D. c. T., L A. P. L, e outras 'autarquias, pelo
.- DOls lotes em B�rrell:,os cl�a a Rua do �oUla 20x35.

I L N. C. A. - Praia de Botafogo, 526 - .RIO
.

Uma casa na Vila Sao Joao em Capoe�Ias.. ,Atendemos por Reembolso Postal.
.

Vêr e tratar com o propríetârío Braulio Silva em_,)CAPOEIRAS.

I Agentes 'Vendedo'res

t AGRADECIMENTO E M' IS-S-· Grande organização de "Reembolso Po,tal" aumen-

A N "

.. � tan?o .seu quadro de agentes-vendedores, oferece' opor-

,
Marta Amorim e f ilhos., agradecem penhorosada- tun idades a elementos capazes e honestos.

mente ao Ilmo. Si.'. Diretor do Tesouro do �sta?o; sr, Ca�·t�s indicando idade, profissão e possibiIida�es
Alcides Ferreira,' chefe da seção; sr. Moacir Lima, se- de negocies a ELMO MAGAZIN·- Dept, J. 4 - Caixa

: cretái'io, e demais funcionários daquela repartição; aos Postal, 8.�00 - São Paulo.

A i sr::;. proprietál'ios da Emprêsa _Transporte Florianópoli�
gosto IS. A.; a família Daux; Dr. Wllson Mendonça; sr. Jose "urso d9 CortA ·e Confec"o-hS. I Carv01ho e todos aqueles que tanto os auxiliaram, p�lo \J II " ti

, 'falecimento de seu dolatrado .espôso e pai, e, outrosSIm R EN A SC'EN�.- GRANDE BINGO SOCIAL DAS FESTAS convidam seus parentes e' pessôas amigas para assisti-
.

« fi -ia»
COMEMORATIVAS· rem a missa de 70 dia, que ,mandam celebrar pela alma Leciona-se o ClÜ'SO completo de Corte e Confecções

DIA 5 DE AGôSTO, ÀS 20,30 HORAS de seu espôso e pai MARIO AMORI.1y.I, dia 25 - (sába-
I
(Modas femininas) pôr correspondência - Método mo-

5 RODADAS PARA O BINGO-MOSCA do) na Catedral Metropolitana. derníssimo - Conferem-se diplomas - Peçam prospec-
la. Rodada - Um Liquidificador de marca coahe- Agradecem.a todos que comparecerem a este áto de tos com mod.êlos "Gratis" - CAIXA POSTAL, 2.126 -

cida.'·,
.

' fé cristã.
. -.'

.

,
I PORTO ALEGRE - (Rio Grande do Sul).

2a. Ro'dada - Uma rica mêsa para xadrez, com jogc -:------..".-----------------__:_-------

�om�I:.toRodada _ Uma Enc�radeira' Elétri�a, mai'ca AVENTURAS DO ZE-MUTRETÁ�à.
"ARNO". .

/

4a. Rodada - Um utilissimo e esplêndido fogão elé- ".---:------."""'Ir1"-�� -----------

'

trico, marca "Cosmopolita", com bocas e JÔl'no.
. 5a. Rodada - Um maravilhoso e admirável piano,

ll}arca "Cirei", de som esp,ecial ·e invejàvelmente harmo�
nioso�
•

.

Filme espetaculár': - Possivelmente '-'1 NOITE SO

NHÁMOS", (A vida do imortal Chopin), �m técriicolor,
com Paul MUNI, Mede OBERON, -Cornel WILDE.

E ,ATENÇÃO PARA ESTA NOTA ESPECIAL: Cad'a
Associado terá direit@ de solicitar dois convites para peso Isoas que desejarem compartilhar desta grande rodada

do, Bingo Social. .

sfo convidados os Associados do "Lira Tenis Clu
be", pa.ra esta cintilante reunião.

"""-""-Preço do é'artão: Ca, 100,'00.
�

.�

precisa

porque êle retira a fumcço,
'os vapores gordurosos que encardem as paredes,

o cheiro enjoativo das frituras,' que invadem tôda a casa .••

porque mantém o ambiente de suácozinha 'sempre fresco e

agradável, facilitando-lhe -0$ trabalhos domésticos.

ELÉTROTÉCNICA IND. E COM. S/A.
RUA: TENENTE SILVEIRA N. 24.

Análises
As 8hs. M. deSOARES usina 'I'ermo-helétriea

Tubarão.Allan LANE em:

AMADILHA SINISTRA
A .o�oslçao. si�t�mática Apoiou com atos pal-

contraria os principios de- páveis, toda a campanha diELIANA mocráticos.I ! f'amatória que tanto empol-::..._ Grande OTELO em: ,Quando os govern�s to- I gou os líderes udenistas em
CARNAVAL ATLANTIDA

I
mam atitudes coerentes e fins de 1949.

No programa : I que satisfazem as necessi- Diâ'i-io da ,.Tarde de
Cine Jornal. Nac. I dades públicas, merecem o 7-2-50.

Preços: 6,20 _ 3,50
nosso respeito, a nossa so- "Um ou, outro transfor-
lidariedade. mado» em determinadasImp: até 14 anos. Dia,25 próximo, o sr, Ii-i, ruas nas transversais lon-
neu Bornhausen inaugura- gas- da rede geral e tudo
rá a rede elétrica de Tuba- estará resolvido.
rão a Joinville. Teremos luz. E muito bôa

luz. Mas o governo não fa
rá tal. 1° porque a te�'moe
létrica de Tubarão será im
potente para manter a hrz
da, cap.ital.

OSCAR-ITO

,

f3L�l2IÂ
Estreito

Exestirá usina termoelé
trica de tamanha potência
e constância para manter
um, gerador capaz de trans
mitir alta tensão a longa
distância?

.

2° Porque continuará o

perando como" auxiliar o

motor do largo do Fagun
des, gastando o rio de óleo
que tanto lucro da para
certas 'firmas desta Capi-

-

Demonstra, assim, sob
êste aspecto, S. Excia, que

Antonio VILLAR - Gian-
,As Shs.:

não governau prêso às ím

jrosições políticas de seu

partido.
S. Excia com elevados

propósitos, -redimíu clamo
rosa injustiça praticada pe
la UDN, ao ex-governador.
Dr. Aderbal Ramos da Sil
va, tão duramente combati
do quando procurou resol
ver o problema da eletricí
.lade em Santa Catarina,
com o aproveitamento da

na Maria CANALLI em:

o GUAllANY
N o programa:
O 'Esporte na Tela. Nac.

Preços : 7,QO - 3,50
_Imp. até 14 anos.

':al" . ..

'

Assegure Seu Futuro Era, também êste o pon
'o de vista de S. Excia, o

sr. Ir iúeu Bornhausen, à
�pbca.
Hoje, contudo, evoluiu re

conhecendo a profundidade
� os bons propósitos do go
verno Aderbal Ramos da
Qilva.

Estudando em pontos organizados para os CONCURSOS
DO

Agindo para o futuro, co

nedidamente, não mais pro
»ondo medidas utópicas, Ir
realizáveis; construindo es

co\as e outras obras' úteis,
em dettrimento a palácios;
continuando o programa só
brio mas executável de seu

antecessor como o faz ago
ra temos certeza de qUe S.
Excia. não mais trilhará os

caminhõs do ridículo, da
irresponsabilidade, da de
magogia.
Merecerá o aplausos de

apoio e gratidão de seus

adversários, e de todo o

povo, tão espontâneo aos

que sabem cumprir o seu

dever.

relç ! J,d' TE:-OISSE 4'liE! --l' ATENDAS I "

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hoié, à Noite, o Match. Deseja o "furação" Vingar-se do Revés do furna
, .

NO ESTÁDIO !lA RUA BOCAIUVA, SOB AS LUZES DOS REFLETORES, FIGU�IRENSE E PAULA 'RAMOS DARÃO CUM-

I I :: � PRIlVIENTO" HOJE, Á TERCEIRA RODADA DO RE�URNO. O PRÉLIO DEVERÁ SER PRESENCIADO POR UM GRANDE PÚ-

;! t� i':
- < ,I BLICO. os PAl.ILAINOS ESTÃO ANIMADOS E CERTOS DE QUE REPETIRÃO A PROESA DO TURNO, QUANDO ACABARAM I· I

I f I I COM A �NVENCIBILIDADE DO ALVI-NEGRO. E�E AGU1\RDA ANSIOSO O MOMENTO DA REFREGA PARA VINGAR-SE i l I
DO REVES SOFRIDO DIANTE DA EQUIPE DE VALERIO.

.

tl"t.w......-.-.-.-.-.-.-.-_••-.-.-........-.-•••-.-.-.-.••-.-_-_-••,.••-.-•••••••-.-.-..,•••
.,;,
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Campeonato Braslleirn de Basketball Juvenil

aote,�
Eis chegado o dia.

Hoje o magestoso Estádio "Santa Catarina",
pertencente á Federação' Atlética' Catarinense,
estará • repleto 'de aficionados do basquetebol,
esporte que dia' a dia vai ganhando 'adeptos,
graças aos esforços dos responsáveis 'pelos des
tinos da operosa entidade dirigida com in teli-

�gência e abnegação pelo infatigável desportista
Dr. Osmar Cunha.

a

FESTEJARÁ O IPIRANGA SEU 120
ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO

1� horas - ,Minas Gerais x Bahia ����(���� A'lugs'';'58, ,20 horas - São Paulo x Rio G. do Sul

�1 horas - Santa Catarina x Paraná ,NÚMEROS DO CAMPEONATO D.E

C -A 5' A' ,DIA 26 DE JULHO (DOMINGO) 'I PROFISSIONAIS
,

I C�
9 horas da manhã - Campeonato Brasileiro�. . DaT?os a�aixo o ml.ovi�endto dOdCdamPdeondato. de Pro- 175.
-<�venil de Lance Livre. Local: Base Aérea. '11SS10nalS, apos a rea rzaçao a 1'0 a a e ommgo: I'

_ ) I Jogos realizados _

Bocaíuva 1 x Imbituba O (em Imbituba)
Paula Ramos 3, x Figueirense 2
Atlético 1 x Guaraní 1 (noturno)
Avaí" 3 x Bocaiuva, 3
Imbituba 4 x Pauta Ramos 3 (em Imbituba)
F'Igueirense 3 x Guaraní 1 (noturno)
Atlético 2 x Avaí 1
Bocaiuva 2 x Paula Ramos 1 (noturno)
Avaí 2 x Guaraní 1

Figueirense 2 x Imbituba 1 (em Imbituba)
Atlético 4 x Bocaiuva 1 (noturno)
Guaraní 2 x Paula Ramos 2
Imbituba 2 x Avaí 2 (noturno)
-F'igueirense 3 x Atlético 1
Bocaiuva 3 x Guarani 1 (noturno)
Avaf 2 x Paula Ramos 1

Atlético 1 x Imbituba 1 (em Imbituba)
Figueirense 1 x Bocaiuva 1 (noturno)
Atlético 3 x Paula Ramos 2

Imbituba 2 x Guarani 1 (em Imbituba)
.Avaí O x Pigueirense O '(noturno)
Avaí 1 x Bocaiuva O (noturno)

Atlético"3 x Guaraní O

Classificação
1° lugar - Atlético e Figueirense, 4 p.p.
20 lugar - Avaí, 5 p.p.
30 lugar - Bocaiuva e Imbituba, 6 p.p.
40 lugar - Paula Ramos, 9 p.p.
,50 lugar - Guaraní, 12 p.p.

Artilheiros
6

Vende-se fit:í�sima S8
Saul (Avaí) ','

-

D (F" ) r: de jantar to-Ia entalas
anyr 19uelrense .................• w �- �

Lauro (Atlético) 5 em madeira ;!(' lei.

'(Co11tinúa 'na Sa: lJag.)

aoaada
Milhares de esportistas estarão presentes,
hoje, ao mais deslumbrante espetáculo
de todos os tempos -, Corno está or

'ganizade o programa' :_ Cariocas x
Paranaenses como atração.

.
o Ipiranga Futebol Clube, valorosa agremiação de

Saco dos Limões, completará no dia 31 do corrente, doze

anos de gloriosa existência. A data, tão grata para o es

porte amador de nossa terra, será festejada,' tendo a di

reter-ia do simpático grêmio alvi-verde elaborado Q se-

'guinte prog rarna :
'"

Patrono elas Festas do dia 25 (sábado)

Dr. Ivo Reis Montenegro, DD. Gerente do Banco Nacio-

nal do Paraná-Santa Catarina.
�

Às 15 horas - Partida de Voleibol: Ipiranga x 12 de

Agosto, em homenagem ao Senhor José
Elias.

Patrono das Festas do dia 26 (domingo} \ 1

Dr. Telmo Vieira Ribeiro, DD. Delegado do LA.pJ: Foi confeccionada nova tabela para 'o Campeonato'
Às 8 horas - Hasteamento da' Bandeira Nacional e do Brasileiro de Basquetebol' Juvenil, conforme o progra-

Clube. ma abaixo:

Às 8,30 horas - Missa oferecida aos sócios do Ipiranga Ie a todos os esportistas" fia Capela de

N. S. da Bôa Viagem. -r

Às 10 horas - Partida de futebol entre os veteranos do

Ipiran ga, em homenagem ao Exmo. Se

nhor Vereador Rafael Digiácomo.
Às 11,30 horas - Churrascada no estádio da Vila Ope

rária, em homenagem ao Senhor Dr.

......... Murilio Costa., _

Às 1330 horas - Torneio de Clubes Amadores, em ho-
,

menagem ao Exmo. Dr. Cid Rocha

'Amaral DD. Diretor da Escola Indus

trial de Florianópolis.
Patrono das Festas do dia' 27 (segunda-feira)

Exmo. 'Senhor Vereador Miguel Daux.
Às 19,30 horas - Sehow com artistas da Rádio Guarujá

nos salões do Clube Recreativo Limo

ense, em homenagem ao Dr. Dib Cherem,
Patrono das Festas dos dias 28 e 29 (terça e quarta-feira)

Exmo. Senhor Celso Ramos Filho.
,

Às 19,30 horas - Sessões cinematográficas nos salões

do Clube Recreativo Limoense, ofereci
.da pelo Exmo. Senhor Celso Ramos.

Patrono das Festas do dia 30 (quinta-feira)
Exmo. Senhor Vereadoc Osmar Cunha.

Às 19,30 horas - Corr ída de resistência na Vila Operá
ria (15 voltas), em homenagem ao Se
nhor Waldemar Vieira.

Patrono das Festas .do dia 31 (sexta-feira)
DATA ANIVERSÁRIA

Exmo. Senhor. Dr. Adalberto Tolentino de Carvalho

Às 6 horas -t-r- Alvorada de 21 tiros.

).S 20 horas - Sessão solene nos salões do Clube

Recrea-I. tivo Limoense, quando será feita a en-

,

' trega. dos diplomas aos sócios

funda-jdores e sócios beneméritos,
-Patrono das Festas do dia 1° (sábado}

CeI. João Candído Alves Marinho, DD. Comandante
da Polícia Militar

Às 10 horas __;_ A Comissão do Ipiranga em Palácio fará
.

entrega do Livro de Ouro ao Exmo. Se-
nhor Governador do Estado.

IÀs 15 horas � Corrida de Bicicletas na Vila Operária
(30 voltas), em homenagem ao Exmo

I
, Senhor Eurico Siqueira de Lisboa.

Às 21 horas - Soirée dansante "NOITE DE NEVE", nos
salões do Clube Recreativo Limoense,
em homenagem ao Dr. Romeu Sebas
dão Neves.

Patrono das Festas do dia 2 (domingo)
Exmo. Senhor Vereador Osni Mello.

_

Às &, horas - Torneio dos ClubesLocais, em homenagem
,

ao Tenente �ilo Marques de Madeiros.
Às 13,00 horas- Inauguração da séde, dos vestiários e

bufê, homenagem ao Senhor Tasso Ro

drigues da Cruz.
Às 13,30 horas - Vila Operária }Ç Caxias - preliminar,

I
'

em homenagem ao, Snr, João Pedro
Vieira. !

Às 15,30 _l,!ora,s - Vila Operária � Caxias - principal, IIem homenagem aó Exmo. Senhor. Dr. '

Rubens de Arruda Ramos.

Vai ser inaugurado, á luz dos refletores,
o gigantesco Campeonato Brasileiro de Basque
tebol Juvenil, constituindo o maior aconteci
mento do ano em Santa Catarina.

Em toda parte só se fala nas grandiosas
pugnas que travarão cariocas, ganchos, paulis
tas, baianos, mineiros, paranaenses e cata rinen

ses, na disputa do cetro máximo do 'basquetebol
juvenil brasileiro. Estarão 'em ação os jovens
que no futuro defenderão as cores nacionais'
em importantes cotejos internacionais, Todos
estão treinadíssimos e sequiosos de brilhar,
fornecendo ao público catarinense espetáculos

PROGRAMA DO 'CAMPEONATO BRA
SILEIRO DE BASKETBALL JUVENIL

PRIMEiRA RODADA

DIA 23 DE JULHO (QUINTA-FEIRA)

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

adcasting catarinense. I'20,30 horas � Distrito Federal x Paraná
,

SEGUNDA RODADA
DIA 24 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)

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

TERCEIRA RODADA
DIA 25 DE JULHO (SÁBADO)

QUARTA RODADA
DIA 27 DE JULHO (SEGUNDA FEIRA)

19 horas - Minas Gerais x Paraná
20 horas - Santa Catarh.a x Distrito Federal
21 horas -, São Paulo x 'Bahia

, QUINTA RODADA
,

DIA 28 DE JULHO (TERÇA FEIRA)

19 horas - Bahia x Rio G. do Sul
20 horas - São Paulo x Paraná
21 horas - Minas Gerais x .Distr ito Federal

SEXTA RODADA
DIA 29 DE JULHO (QU_ARTA FEIRA)

19 horas - Paraná x Rio G. do Sul

20-horas - Santa Catarina x Minas Gerais
21 horas - São Paulo x Distrito Federal

'SÉTIMA RODADA
DIA 30 DE JULHO (QUINTA FEIRA)

19 horas - Paraná x Bahia
20 horas _:_ Distrito Federal x Rio G. do Sul

-;

21 horas - Santa Catarina x São Paulo

OITAVA RODADA
DIA 1° DE AGOSTO (SÁBADO)

'.

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

A.aU8U�al
dignos de serem apreciados. Técnica e combati- "

_"'_,�:J&illoC1lCll-()_')"

vidade estarão presentes.
"

À solenidade de abertura do Campeonato ,: .

Brasileiro de Basquetebol Juvenil ninguém de- I '*
.

ve �altar, pois será um, es�.etáculo de rara 'bele- �-=nlfD,I�nDza, que prendera a atenção do expectador i'lo LJU n J
princípio ao fim.

. _ ___

'

�__

Está assim organizado a rodada inaugural:
A's 19 horas - Desfile das delegações dos

Estados da Bahia, Distrito Federal, Minas Ge
rais, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, e
Santa Catarina. Local da concentração: Largo
Fagundes. Itinerário: Rua Felipe Schmidt,
Praça 15 de Novembro (lado do Palácio do Go
vêrno), Rua Tiradentes e Estádio "Santa Cata-
rina".

A's 19,30 horas _:_ Local: Estádio "Santa
Catarina" - Cerimon ial.:

a) - Formatura;
b) - Hino Nacional, cantado por todos os

presentes) ; ,

c) - Declaração de Abertu ra dos Jogos;
d) - Saudação tá Juventude do Braail :
Pelo exmo. Sr. -Comandante do 50. Distrito

Naval, Almirante Carlos da Silveira Carneiro,
Patrôno do Campeonato Brasileiro de Basquete"
boi Juveníl :

e) - Juramento do atleta;
f) - Viva ao Brasil';
g) - En tregade taças aos campeões do ano: '

Ubiratan E. C., campeão da 2a. Divisão; Lira'
Tenis Clube, campeão da 3a. Divisão e Asso
ciação Atlética Barriga Verde, detentora da Ta
ça Disciplina;

h) - Entrega da medalha ao atleta da F.
A. C., inscrito pelo Clube Atlético Catarinense,
Sílvio Ney Soncini, 4.0 decatleta do Brasil;

i) - Desfile final, dentro da quadra.
A's 20 horas - Shaw artístico dos "áses"

do broadcasting catarinense, em homenagem á
mocidade do Brasil presente ao Certame Nacio
nal.

A's 20,30 horas - Jogo inaugural do Cam
peonato Brasileiro entre as equipes representa
tivas do Distrito Fedeiral e Paraná.

Não deixem de comparecer na noité de hoje
ao estádio da Praça General Osório para assis

. til' ao mais deslumbrante espetáculo de todos os

tempos!

. I

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

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro. Mafra, 33 - 2°
andar.

_, 1

I ENTRADA FRANCA"T�

..().-.().-.("...(�<)...

� ACIT� ,
I -:0:- I
,

A G f.l N C I A DE c

�
PUBLICIDADE ,

t 'RADIO��:�ORNAIS I
, e v

c
REVISTAS ,• 1

.().-.().-.()....<I...()...U

rua Bocaiuva n.

, "

,SILA DE JANTA
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QUER PROMOVER

Processo de _Respons'abilidade Contra Vargas 23�:ULHO !�r��;�t��.::�eP7.:::�� di:
.' . _

A data de hoje recorda- Assembléia o Marques de

RIO, 21 ev. A.) - O de- DIz o sr. Heitor

Beltao,., da Câmara a aplicação da i e comenta o controle p�r1a- nos que: Paranaguâ :
.

.

putado Heitor Beltrão' in- a propósito, que só .conside-. "Lei de, Responsabilidade ao
I
mentar da execução do Or-

,

-

e,m 1635� de?�is _de, ---: em 1879, na capital da
formou que já está sendo ra responsável por tudo \ o

"
sr. Getúlio Vargas. i çamento pelo Poder executi-

destru idas as .f'ortâf icações ' Bahia, faleceu o' Marechal

dactilografado o seu voto' presidente da República O voto' do sr Heit B I : .. 3
.

t f'" 1
do' Porto Calvo, o General I!,de Campo Alexandre Go-

.
,. or e -; \'0, ,a par e - aZ"'um e- M' d,

- .

sôbre as contas do presiden I motivo pelo qual solicitará I tã tá di idid tA: t' t d �a I
a.tias e Albuquerque

J
mes de Argolo Ferrão, VIS-

, ,-

I
. ao es a IVI I o em res ! van amen o os escan aos'

.

.

te da: República relativas"
.

. t . 1
.

f'! A_. • I p
rossegu iu sua marcha ém conde de Itaporlca :

_

'

E .- - ' '

' ., par es. .a parte - az pr

O-I'
do Gevêrno. \ direcão de San ta Luzia' - em 1870 no Rio de Ja-

ao ano de 19:>1. O parecer Im ln'. CI·I d" I íd d
" I '. '."

2'63
"

• '.
.

, '\. vas as rrregu art, a es, #,'
•

O voto sera entregue a I
-. em 1687, embarcou neiro, faleceu o Senador

do representa"nte udenísta, E�' IU'H H�I·S f'raudes e sonegações de I Comissão de Contas na pró-, com destino a Lisbôa o ex- Francisco José FUliado

que consta de 178 páginas e � r I
,.

.

contas; 2.a parte - estuda· xíma quarta-feira.'
'.

"

�overnadOI' e Cap'itão-gene- nascido em Os irás a 13' d�'
56 capítulos é contrário a A calsa Cc.iDbatida no 1.0 Dia'

l ral do Maranhão, Gomes Agôsto de 1818;

aprovação das contas e pe- Logo á primeira aplicação, Nixo-
Freire de Andrade;' I

- em 1901, em Montevi-

"de a apuração da' responsa-
,derm. começa a eliminar as espí- - em 1811, o General Ma-

..
déu, faleceu' o Conselheiro

'" nhas como si fosse por mágica.

Em gôzo de férias acha- bilidade do presidente' da �:� ��r�����e áli��:t':n�ci� �e�tm��� P I..
.iuel Marques de Souza (o Gaspar Silveira Martins,

se atualmente em Florianó- R ibli R'
.

Ii I Nixoderm é uma nova descoberta ara- e Imlnar o prtmeiro s.desae nome) co- nascido em terr-itório da an-

epu Ica. eforça e. amp Ia que combate os parasitos ,

I' 'D J' A V h'
,

F
. da 'pele causadores das espinhas,. I

mandando a vanguarda dó tiga Província da Cisplati-
po IS o .ir. . , �cc iom, J parecer erraz Igreja, � frieiras, manchas vermelhas, acne, plgar.ro e aca. -

. 5 d A
.

id ',' ,., írnpingens e erupções. v, não po-
Exército de D, Diogo de na a e gôsto de 1835;

capitalista resl, ente na CI- .ambém contrárío a aprova- derá libertar se destas afeccões Sousa, entrou em Serro - em 1932, em Santos,
d d d C itib

' .
.

.. - cutâneas a menos que elimine os mar a I·rr.·ta"a-oa e e UrI I a, que VIaja ção, conclui pela rejerçao germes que se escondem nos mi- � Largo; São Pauló, faleceu o glorio-

acompanhado de S. Exma, d 'f"d t d
núsculos poros de sua peleJortan-

-

1839 "f
. Alb t S t D

as re ert as con as e pe e ta, peça Nixoderm ao seu farma- da garg'anta, use
- em ,os arropi- so er o an os umont,

a apuração dos responsá- CMêuti;:;�oojdemeersmlllo:'�r����� �a� '.has" comandados por Joa- nascido em 20 de Julho de

S, S. que resid I' II vários '

I
.

larid d....
sua maior -quim Teixeira Nunes, o- 1873 em J'oão AYI-e� PaI

veis pe as rrregu ar r a es.
.

'.rI ai Ilecçiies CulAneas proteção.
.

"', c-

anos em nosso Estados con- .

euparam a então Vila de mira, Minas Gerais;

tá em Florianópolis comFACA lAMBEM' A LIMPEZA INTERNA
Laguna, neste Estado, que - em 1934, foi nomeado

•
fora 'evacuada na noite an- Ministro da Guerra do Go-

.

vasto circulo de amigos pe-
,p

terior; vêrno Constituinte, o Ge-
Los quais tem, sido muito

ara gozar saúd
limpeza externa e:F; não basta a - � em 1840, o Presidente neral de Divisão Pedl'o Au-

�;te;��s ::�mo;a� p�ec::�p��: '} Pro'-Críaçãe d'-o. MUDI"'Cll'lp."·o
tia Assembléia Geral no Pa- rélio de Goís Monteiro, nas-

os rins não ��;a�lsmo. Quando t
ço do Senado, pelas 10,30 cido em 12 de Dezembro de

toxinas e o ác��na� bem, as
�

horas proclamou a maior-i- 1889, em Alagôas (a terra

. ���I:UI�n;s�Zr��ng�e �r!��ge: f' !

'iC de Mararí dade do Imperador D. Pedro dos .Marechais).

:a��cd�;EIR,OL: ��re�:ra�:Úd� lWl'[��_. W�it��
n que prestou o resuectivo A�dré Nilo Tadasco

folhas ��m:�fi������:;i:;��; Organizada. abl6, Comis�ãO'
����_���edO,���i�,s: ell� "om esse ·o·b)·et.·vominaçao do áCido úrico

"
e dos venenos orgânicos, Rec·ebemos, ontem, o

se-I
caráter partidário nela SE

guinte teleg:rama, firmado integl'ando todas as corren

f pelos sr�. Raul de p'aula I tes partidárias mediante o

,

�� + +., +
, + + !i+� I

Dias e Figuerêdo Vicent<e, co�pleto -apoio de todos ao

I+ �
• • • •.••

4

• • • • • • ·-·_·m, resideutes em Videira: movimento recem iniciado.
.. ..

-
. �

.:.
� ��. Temos honra comunicar a Nossa comuna confia pl�ma·

'. ).' .'

,_ �!. v, excia. haver sidp instala-
'
mente vossencia. Pois, sabe

._t.
.

COMPRE UM TERRENO NO ESTREITO. ..... da, data do 16 cOITente, nes-

...:... ,..1 ,:a vila Marad, comissão encontrará em si' intransi-
�. ,/ ��

•• LOCAI 0-TIMO E APRASIVEL �% 'll"ó;criaçào município, par- gente defensor das batalhas

�=" '..I:J • .�+� \

�:'" '.r."� dcipandó" dela elementos progresso nosso queTido Es-

_,:.. ��+ mai.s repr�sentativos -resi-, tado b�l:i-iga verde e no's

�. _

O ON
- ��+ dentes nestes distritos, como distinguindo elevando à ca-

+!. PROXIMO A P TO DE ONIBUS. ..�+ �eja dirigido seu programa tegoria de municipio, Habi-
+. ': OLHOS - 9UVlD06 -- NAKlZ • GARGANTj'

+:+ f
� • �t" obtenção justa reivindica- tarites a Marari guardarão .

�:. .

$ 3'9' O
, ção ,ha.�itantes perdéu tal'l imorredoura lembrança vos-

DR•.GUERREI'RO DA FONSECA
�. P' C'

.'

j O
-

••,.eWi.ta •• s...ltaJ

I ..

fi�
.

r
· comlssao todo e qualquer i so norpe.

.

�+
'

aW J '.... Rflceita de OculoR,- EXAme 'd� Fu.do d. Olh() oara

�i. ( � ) - ., .�. -

" ,.'-
---

Clal8ifieaçlo da Preaalo Anuial

�t"
'

,A

"d + Agentes no Intérior· ��-:.:..!P�..t�::::;;. d. Ou.. P_. L

.�::!.: por me's, s·em e.o ra' a , .....�:!:.+. +.
MESMO SEM CAPITAL E SEM NENHUMA ------ _-" .. , -----.---,--,------

PRÁTICA

T Y
T Y
�t" TRATAR EM MODAS'CLIPER'_:_� RUA TRAJANO, 4. +:+
T Y
T �
�� �

,""'"'--"""i.:••:�:...:..:f'+:..:••!··!...:··:++:..!..:...:..:..!..!..:··!:..:..)+:++:..:++:..:..:�:...:...:..:�

. Um aq!��J.�!., I
o GRElVIIO 'PEDRO JOR_I

. I
GE FRASSATI, empenhado I
na sua campanha contra o'
frio, luta com dif.iculdades
de socorros para os seus

necessitados, assim resolve

ram fazer o apêlo aos SI'S .

.comerciantes, e ao povo em

geral, principalmente as
.

sras. donas de casa que es

tão mais alheias aos servi- -

ços domésticos, para a sua

Icooperação dando. roupas,

sapatos, tamancos, cober- I
. I

tores, etc. .. I

Q"'le�'einos, aqui frisar que!
os donativos, _podem ser

usados não sendo muito es-.

tragados.
Uma comissão da referi

da sociedade irá em sua ca-

sa.

Esperamos assim a sua

contribuição para os nossos
-

..
v

. necessitados.
A todos o nosso DEUS

LHE PAGUE.

�)

:'----------

DR. J. A. VECCHIONI

espôsa e filha.

cumprimentado.

COM. JOSE' TREVISAN
:Procedente de São Paulo,
acompan.hado de seus dois

filhos Sergio e Sonia, visi-

ta Florianópolis, o Comen-

dador José Trevisan, que

naquela cidad� é o encan·e·

gado de negócios da Repu·
blica de' San Marino,.

PROLONGAAYIIJIDOMOTOR
,

.

(

�'" _.
'� .

- ��,�.� /

'"

";::':":

,� .. '

,-

�,�" �,�_.

---------------------'"-------� ----- -----�-

Hoje no Passado�

•

Com ês�e veoloV' �S.
Abrir';' umA Ildnt.,. que
Jh� ..enderc\ juV'o com.
pens6.do...

e

·���§�SE.SE���I leVA"';' pAI"A SUA residin-
,

. I ciA, um lindo e útil presente:
umBELISfilMO eOfREde J4�O eROMADO•

NCO AGOFiiCbLA
:1G.t...c ,7�, 16 J

FLORIANOPOLIS
.

- SANTA CATARINA HOA

--- -----'------------

Grande Organização de Tecidos de São Paulo,
procura pessôas honestas e trlllbalhadol-as, para
venderem GASIMIRAS, LINHOS ,E TROPICAIS, di-.
retamente

.

ao consumidor ou revendedor; 'pelo fácil
sistema de Reembolso Ppstal. Pagá-se ótima comis
são e fornece-se mostruários inteiramente grátis.
Cartas para: TECIDOS MEHERO -

CAIXA POSTAL 4.020 - SÃO PAULO

A Brazilia Turistica e Comercial, S.' A., firma que
opéra no ramo Turismo e Sorteiros, necessita nomear na

Capital e Interior do Estad'o, Agentes Representantes me

diante vantajosas condições. Interessados devem escre-

ver para PORTO ALEGRE (Rio Grande do Sul)
CAIXA POSTAL, 2.126.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



De' 20 a 30 do' corrente
-

serao os
;. -_

/
.

10 Dias Mais Sensacionais

Atlético _ 15 a favor c 9 contra. Saldo: 6
Avaí _ 11 a favor e 9 contra. Saldo: 2.
Bocaiuva _ 11 a favor e 11 contra: Saldo: O.

Figueirense _ 11 à favor e 7 contra. Saldo: 4.
Guarani _ 7 a favor e 16 contra. Det'icit': 9.
Imbítuba - 10 a favor :« 10 contra, Saldo: O.
Pa"'a RamoL:"�q�:af:o:,:o;:r::tra. D,fidt, 3.

PÁIrI'
.

.

.

O·.IJoão Sebastião da Silva 12 vezes. '

. ','
-

e'Mano'el Tourinho, 8 -vezes,

"Norberto. Serratini, 3 vezes. l II'
"

.

i

10 lugarCA':!,��::':��: ASPIRANTES 't/_ f" DUIIANTE TOooOl4

'

('2° lllogar _ Bocaiuva, 3' p,p.

V d!� l�!::: = �i;���i�e��;, 5 p.p.

.

,�
..

7'
I �,. . �\',

"OS ,,-_\IAP�JOS ..' e," e - 5e
5° luga�' ::_ Guaraní, 8 p.p. I·"

-D�'l8"'"1',
MOTOCICLETA INGLESA

�� ��!�� = ��I�i!c�a�0�:Pi2' p,p.
'

�M: � .�
� � �

, te�::s �e:t�i::�:s er::�r cn�
PRÓXIMOS JUQOS �" iI&.. � � I .

'

,

. , ,

.

, �� :.
- � l1ôa. Preço: Cr$ 25,000,00

Zacki, �o. :Bocaiu,:a, n.o jogo co� o Gu.ar�n.í. .' HOJe. -, Paula �amos x Flg,Uelrense. .

;;; " "f.
Tratar na Rua 24 de MaioGumercmdo, do FI�uell'e�se no JOvo co�.o P. Ramos. I "

DomlUgo _ ImbLtuba x A:al, em,Imbttuba e Gual'a-
,

"
,

-, -I ,.

.

Duarte, do Guaram, no Jogo com o atletIco. 111 x Paula Ramos. nesta CapItal. ".....",.__. ;;_
n. 246 =- ES']lREPI',O.

.

\

Numeres do , ..

E'rico (Atlético) .

Fernando (Figueirense) ..............•
Oscar (Bocaiuva) : .

Osni (Guarani) ..........•••....•...•. :
Valério (Paula Ramos) .

Duarte (Atlético)
-

.

Olavo (Imbituba) .

Walmor (Paula Ramos) .

Sombra (Paula Ramos) ,
.

�olã.o (Avaí) : ,' .

Wilson (Paula Ramos) .

Hercí'lio' (AfÍéti<;o) .

Geopar (Imbituba). '
.

Corvínho (Imbituba) .

Dedéco (Guarani) , .

Olnei (Paula Ramos) .

Danga (Paula Ramos) .

Itamar (Paula -Ramos) : .

Gumercind� (Figueirense) r ••

Landinho (Imbituba) .... � .••.........
Giovani (Imbítuba)" .

'

..........•....•.•

Pacheco (Figueirense) .

Amorim (Avaí) .

Bráulio (Avaí)
/

.

Raimundo (Bocaiuva) •...•...........

Romeu (Bocaiuva) ;.;.
Geraldo (Bocaiuva) ','

-

.

Harley (Imbituba) .

Orlando (Guarani) .

Djalma (lmbituba) .

Lisbôa (Avaí) : : .

Ari (Guarani) .............•.....•.•...
Ad.!li.o (Bocaiuva) ; .. 0-' •••••••••

Biscoito (Bocaiuva) ,

.

Zacki (Bocaíuva) .:
"

.• , ; .

Negativos
.

Adão (Bocaiuva) jogo contra o Avaí .

Barbato (Avaí) jogo contra O Bocaíuva. .. � .

.alego (Figueirense) Jose contra o Imbituba
Romeu _ (Bocaiuva) jOgO contra o Atlético ; •.•

Goleiros vasades
.

Lelo (Guarani) ...................•.• 14
Jaime (Paula Ramos) _

13
Tatú (Bocaiuva) , :..... 11
Son.cini· (Atlético)

'

9
Adolfinho (Avaí) 6
Alcides (Figueirense) . . . . . . . . . • .. 6

Capaverde '(Imbltuba) .............•... 6 ,

. Niltinho (Imbituba) :-'..... 4

Bregnollí (Avaí) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Isaias (Guaraní) 2

Sidnei (Paula Ramos) ;............. 2
Gal.o '(Figueirense) "0 • • • • • • • • • • • • • • 1

Penalidades máximas
Romeu, do Bocaiuva (jogo com o Avaí) :_convertida

n goal.
'

Danyr do Figuei-rense (jogo com o Guaraní): des
erdiçada.

. Orlando,' do Guarani (jog.o com o F'iguelrense i)
mvertida ém goaI.

Vait;rio, do Paula Ramos (jogo com o Bocaiuva):
mvertida em goal. _

Brâulio, do Avaí (jogO ·c.om. o" Guarani): desperdi-.
Ida.

Lauro, do Atlético -(jog.os com o Bocaiuva e o Fi
reirense) : convertldas em goals.

Bráulio, do Avaí (jogo com ° Bocaíuva) : converti
l em goaI.

EXPULSõES
Marc.o, d_o Imbituba, no jogo com o Avar
Danda, do Avaí, n.o j.ogo c.om o Imbituba.
Julinho, d.o Figueirense, no jog.o c.om o Atlético.
Lauro., d.o' Atlético, no jogo com o FigUeirense.

\
- -

do Ooméreio de Florianópolis
.

.

f

. Nesse� .. ulfimos DEZ· DI�S
.

de permanencia •

da'A MODELAR

. ·

no
.

seu velho predio, serão concedidos

PF1EÇOS
que abalarão 'Q opinião .publícc

. ,
.

'.

41Cluhe Doze de Agostol ... f�fiipe,e ..

IJPROGRAMÁ PARA AS FESTAS COMEMORATIVAS
I '{le . r�ER6IAS..: DO 81' ANIVERSARIO.

.

.

ti(/5 �" j
,r..... .. ,

31, QUARTA-FEIRA
_ Dia 5 _ Grande Bingo

socla.l,
com 5� ��. �(_��3· valioslssimos prêmios, em exposição nas �-

,22' -. - vitrines da casa Hoepcke. Sessão especial ',,':--._""_�_i:-_�:_-�:_��:;;_:'::-'de cinema, com um grande lançamento em _-

2 tecnicolor. Preço. do, cartão: Cr$ 100,00. �-
"

2' \
2 DOMINGO _ Dia 9 � Excursão; a um ponto pitoresco
2 de. nossa Ilha.
2

I, TERÇA-FEIRA':"'_: 'Dia 11 - Grande jantar de cpnfra-
1

. ternisação, ás 20 horas, com entrega de di-
I: plomas aos associados remidos.
1
1
1
1

jTelegramas
Irefidos: '

,I,

Telegramas retidos do dia -

-,

13 -ao dia 20 do corrente:

Pascoal .Robbi _ Indus-

QUARTA-FEIRA _ Dia 12 _ Cintilante- Baile de Gala,
encerrando as 'festas comemorativas.
/'

1 :NQTA -ESPECIAL _ Os cartões para-o bingo, as listas
1 de Iiiscrição para a excursão, bem como
1 para'o jantar de confraternisação, poderão
1 ser procuradas na Secretaria do Clube,

.

a
1 partir do dia 25 no horário das 8 ás 11 ho-
1. ras, encerrando em 5 de Agôsto,
1 i
1.1 SÁBADO '_ Dia 8 _ Grànde "Soirée" Rubro Negra do
1 I Clube Náutico "F-rancisco Martinelli". Co-
I !

roação_ da Rainha dos Esporte-s. Reserva de

l-I mesas na Secretaria dó Clube, naquele ho-
1 rário,

. �'� �
1

. ,..t"
f

Distribuidor
C" RAMOS S;A

Comercio - 'I'ransportes ,

Rua João Pinto. 9 Fpolis, ,

��)�)""()""()""()_(l_('_")_'
,/

j,�
11
l'
1
1

-Alu·ga-se.·,
.

-

'

.'

I �:�I:��:��:o':���:::I;�7:: Cerâmica São. Caetano
..

.;....._. _

.11'a e;critóri.o e �oradia, so- TIJ�LOS PRENS1JtJOS, TELHAS, LADRI-I'Vende:-sebrado com salas paraescri- LHOS., RODAPÉS E MATERIAL REFRA. _ _.

tôr io e porão para depôs.to. 'TARIO
.

'.
Uma RADIO ELETRO'LA,

Tratar na Rua: Conselhei- , PRONTA ENTREGA ,,�om. ó:i�-o rádio, tocadisc
.

os

co Mafra, 27. (Sobrado): . .

,

.'

.

.

". I
automático para dez dis-

O'snyGama & ela ICO&, com tres rotações. Por
.)���()....()4IIIiI-.()....("'_()'-'()_()'_'()4!!!I

.

7'1
.

,

. . _

.

. ... Hl l cruzelro.s.
JEROI\TJMO COELHO, 14 _ Caixa Postal.

Um barco tipo schapee 4
, mil cruzeiros.

239 -:- Florianôpolís Tratar à rua Almirante

DISTRIBUIDORES Lamego n. 114.

MOVIMENTOS DE TENTOS

Viagéns DIRÉTAS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3a,
FPOLlS.-S. PAULO-RIO " 4".
FPOllS.':" CURITIBti-RIO AOS SABS,

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

- ...__ . --------'---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



" ,o. ESTADO ,Florianópolis, Quinta-feira, 23 de Julho de 1953

Telegramas
relidos,
Telegramas retidos do dia
13 ao dia 20 do corrente:

. r 'Pascoal Robbi - Indus
i trial ervateira Ltda. - An-
I

: tôn io Yagi Leite - Waldir
Pessoa - Carlos Rebelo -

Teneúte Mário Cesar 'Sil
veira-Dr. Luís Abs da Cruz

-Lourdes Carvalho - Men

des Hamilton Adilio
Costa - Regional - Lucy
Abuz - Pedro Alcântara

Viana - Walter e Família
- Walter Moritz - Ivez -

Jaime Nobre +z: Querino Ne

to - Abelardo Garcia.

e: QI: T A LI
-

/-E��rfÀL' :Ar�l\ cr��çÃo j d.e citaçii�. R�q�er, o�tros-I
DE INTERESSADOS IN- 1 SHU, depois de feita a [usti- ,ICERTOS ricaçâo e1 julgada quanto IO Doutor José Pedro oeste, a citação pessoal d05,
Mend�s de Almeida, jiü� de c,tuais confrontantes, inti-I
Direito da Comarca de São .rrando-so, ainda, não só pa-IJosé, Estado de Santa Cata- ra a J'ustificaçâo como todos

rina, na forma da lei, etc. os (temais atos os represen-IFaz saber a todos quantos tantos
-

do Ministério Públi

êste edital com o prazo de co do 'Estado e o Domínio!trinta dias virem, ou dêle da União, na presente ação
,conhecimento tiverem e a de usucapião, por meio da I
qUj:!m interessar .possa, que qual deverá ser reconhecida I

por parte de Vilibaldo Ha- e declarado o domínio do Imes, por_ seu procurador, o Súpte. Sôbre o aludido' ter

advogado Dr. Theodócio reno, ficando ainda citados,
Migu;l Atheríno, me foi a- para, no prazo legal, apre

presentado a petição do teor sentarem contestação, se o:

seguinte: Petição:' Exmo. epizerem e para seguirem a

Sr. Dr. Juiz de Direito da
-

causa até final sentença,
Comarca de São José. Vili- ::,Qb penas da lei.' Prot�sta
baldo Hames, brasileiro, ca- it: provar o alegado com - o

sado, lavrador, residente no dep�lÍmento pessoal de in

lugar '''Coqu'eiros'', distrito fé') essados, de testemunhas,
de Garcia, dêste Município, vistorias, etc. Dá-se à pre- I

vem, com o devido respeito sente, para os efeitos da ta

por seu advogado que está xa judiciária, o valor de

subscreve, brasileiro, casa- o-s 8.000,00. 'I'êrrnos ém Iluber·o Robden R�c__ga I C • ·� • • ••••..•••••• • • • .

• �� y.�
� � �, � � � � � � � � � � � � � � � � .. • • � • � � � • � :

do.i.com escritório à rua Fe- que, P. deferimento. São Jb- . -
- :

- .�

lipe Schmidt 52, onde rece- ! sé, 18 de junho de 1953. Encantadores Horizontes t:+ A- B I
.

D
-,

5
- -'.

C ·i·
pé as c-itaç{5est.,expor e re-: (as.) p.p.TheodócioMiguel � .. ,

"

,

, I:::' e 'eza .. e
-

ua 'asa' +t
'��::: aQ��, :áx���sO :: i ç���:r::���;�::: c�:::� m::a���e�:�!e,��\:a:;u��:� �:�:��uinte, da Felicidade :i: Camel!a Pe' lail! Ja'n-el-as' �:
rr cnos 40 .anos Jo;:;é Cândí- r (Los interessados certos e os maravilhas descortinadas ,Merece menção especial o

..:. ,� ,'. �:+
do de Souza tinha posse 'de I confinantes do imóvel; pu-

aos olhos da alma! fato de o eminente confe- : +:+
- Rohden é, sem favor al- rencista barr-iga-verde sem- t: �TA-O I'N'�JTALE CORTINAS EM SUA CA-'SA SEM VISI- �:�u_m terreno 'de- ausentes, blique-seedital para citação ••+ .

l�
-

...,""
_

' gum, um profundo e hábil pre se colocar, acima de ..
'"''''

com a área de 291.300' me- dos interessados incertos, i5Sicólogo e um denodado qualquer tendência seetária t:+' TAB ,PRIMEIRO A ' .�.
tros quadrados, com as se- ,sendo por três vezes no jor- arauto do genuino Evange- e espírito de polêmica, con- t:+ JOALHERIA OllCft G8LLUf

t_

guintes- confrontações a- nal "O Estado" e uma vez lho do, adorãvel :Rabi da Ga- cedendo a càda um ficar on- i"-
-
-, e �r.

�:_�:,�., Sa,e:d:t_Oa.r:be_';o:;:;s: I ::r����� O_�:!:� :::��_�; lil���m, sequer ",';a .",':� :;:é���n�:a",�:��i:"::f; ::: . ...

.

- i
, ,

_
" lhe ouviu uma de suas ma-

I que isso representa estágios .:+ QUE.' POSSUE. AS FERRAGENS KIRSCH, "rARA' TO- ••••
parte, de um lado, -atraves-

I
precatória ao Juízo de Di- gistrais palestras não mais neéessários, biológicos e .:. DOS OS! TIPOS DE CORTINAS". 'SÃO FÁCEIS DE INS- .t.

sado pela Ribeirão Garcia; I reito da la. Vara de Floria- deixará de o procurar, com utilíssimos, mas que, fatal- .:. TALAR' PERFEITAS NO' :PUNCIONAMENTO. COM .:.
ao sul, com 'Fridóli�o Gels�.l nópolís para citação do Do� imenso proveito.> mente, serão ultrapassados .:. .:.
chleschter, o Supte;. e Ma-' mínio doa União; cite-se o Com que arte, enlêvo, e por todos ...

-

,.:.
FERRAGENS "KIRSCH", TUDO É MAIS' FÁCIL!.. .:.

noel David da Silva; e�tre-I se�h�r D_outor, Promo�or amor revela-nos êle os di- -0- .. JÁ VEM MONrAfiAS' :
mando a- Leste, em terras, Público. Sao .:rose, 22 de ]U-

versos estágios vividos pelo Atenção! As conferências. :;( LEVRS E, -ALTAMvNTE RESIS"TENTES ::+.indivíduo e a raça hllm'ana, prosseguem díàriament ..... D •
- devolutas e, a Oeste; com o nho de 1953. (as.) José Pe-

..
, '. ee, 110 I '. .'

..
em geral, ,para atingirem a 'Clube Recreativo e Cultu- .:. DISPENSAM GALERiAS. DE�-MAI)EIRA ••+

-Ribeirão Coqueiros e Wal- .dro Mendes de Almeida. E
suprema eclosão do séu ser mI 15 de Novembro" (ex- +:+ Rua - Felipe Schmidt, 21. (•

. derriiro Kuhnen. 'Que,
-

tal para que chegue ao conhe- íntimo e divJno, até a rea- Clube Democrata), à Praca .:+ .'.
posse, há - 20 anos -mais ou

I
cimento de' todos mandou lização do' Cristianismo In� 15, começando- pon tualme�- �.. -

-' -

' .r.
�e�Qs, fui transfe:ida a Jo-ILexpeài� .. o� p'Fesent'à.:';'�eqitaJ:' . t:grill, ó.]J. .. 'J�j�: Qi��,�t�bel - ie às 7>30 horas da noite. t··:..:..:..:..:..:..:..!..:..:..:..:..:· c..:..:..:..:..:.., .:�:..:..:..:..:..:..:�:..:..:..:.::

_ ao, Manoel -Franclsco que, que sera fIxado no lugar de cImento do ,RélllO -dé Deus Entrada fI�anca.
-

dois anos maÍlS ou menos de- costume, e publicado uma
na Terra. 21-7-53.

V d
-' I PARA OS CANDID,ATOS DO ARTIGO 9�

-No Cristianismo, assim Um ouvinte en e se,pois/a transferiu a Arlmdo vez no Diário Oficial do Es- .

- .

entendido e assim vivido, Contabilídade e Concursos em todo o Brasil
Jos� de Melo e' êste, em tado, e por três vezes no por todos, os indiyídu-às e to- 1,_
1943, a transferiU ao Supte. 'jornal "O Estado". Dado.e dos os grupos; é q_ue reside- COUtO ' Uma RADIO ELETROLA - -Sejam aprovados 'adquirindo tôdas as matérias de-

Que essas posses foram con- passado 1';:esta cidade de São a "fôrça do Espírito" que, C0411 ótimo rádio, tocadiscos vidamente preparadas e resumidas por Professôres 110

tínuas e pacífica!;;; Que, aS- José, .aos vinte e três dias I
mais dia menos dia,' há de

se prep��a automático para -dez dis-'
"PEDRO II" -.�olégio Modêlo do Brasil de acôrdo com

.
_

-

d "�S -d-- A' d
.

h d '1 abolir o "espírito da fôrça"
I�..

UDI "tutu": .'

'

,o Programa OfICIal ..

Slm sen o, esta o upte., ,'� _It'l.es e ]un o ,e mI no-
"d t " l·l cos, com tres rotações. Por, Tôda Matéi-ia em 20 Vols � ..

' CI'$ 500,00
_ - --',

t'
. , A

10,
en e por dente e o O "t t'"

• .. . .

-

I
w

por sucessao" na posse man-- :vecen, -os e cmquel}ta e tres. 'Alh Al"- " . ,
u u e uma IguarIa de fel- 7 mil cruzeiros. Contabilidade em 10 VaIs ,C.r$ 300,00"

, �, '
'-, o o por 0110 , salvando a oro t 'd

-

'.1
t d

-

,

sa e ,pacifica da area de ter- ,Eu, Arnoldo Souza; Escri- Humanidad d
. .

a pre o COZI o, ,mlS ura ,o Um hárco tipo schapee 4

j �on, cursos para o Banco do Brasil .... Cr$ 300,00 .

.

'

, '. _

_ . .

'

.

e e seus lllulpe- com farinha de mandioca ou.. _

ras aClma, ha maIS de 3Q a- vao o fiz dactIlografar e I ros sofrImentos de tôda SOl' d 'Ih ". mll cruzeIros
- edidos pelo Reembolso Postal, ao I.C.L.

,
_

-'

_
_ _,

-
'

- e ml o, serVIdo, as vezes,
"

-

C' P t 1 3364 R' A

J

nos e, quer, agora,-legitimá- subscrevo. Sao Jose, 23 de te e de futuros cataclismas. acom'Panhado de carn
A Tratar à rua' Almirante .' alxa. os a, - 10, ou pessoalmente, na Ave-

1
.'

.

h d 1953 (
,

, N o
-

e seca mela Presldente Vargas, 2007 - A - Sobre lo'
a, nos têrmos dQs arts. 550 Jun o e

'

.' as;) Jose
, .a. ploporçao em qUE'., os desfiada, couve picada e um Lamego n. 114. E' t b o..· A .

- J.a. .

e.552, do Cócflg� Civ'iÍ. Para Pedro Mendes de Almeida mdlVldl10s e também as co- bom môIho. A di"'estão dos C n�llllambos adm emDPol cOILle�pondencla, GmasIaI e

.

-
-

-, -
;

I t' 'd d
�

f' H
I -" ' omerCla, asea o no ecreto- el 4244 -

dito fim, ''requer se digne V. Juiz d� Dire_ito. Erá o que � lVl a es, en 1m, a uma- a lime n tos preparados com
.

Excia. design�� dia, ho�a -é" . -se con.tinha �m'� dito edital I1ld�d� em pêso,. adotarem,
I muita gordura/ e tempêro 10-

lugar para a'" ]'ustificação
'

.

b fI' t t' na. m.te�rà, o lídlmo e pm'o fre um processo mais demoi'a-

A Ique em e 1€ men e ex ral Crlstlalllsmo, despertarão 'do, que obri�a o estômago a U·Sa-se'('�igida pelo art. 455_ do CÓ- a presente cópia que dou fé. em todo ser humano as mais redobrar de esforços p_ara ati- ..
. (ligo do Processo Civil, na 'Eu, Arnoldo Souza, Escri- gloriosas faculdades, ora i var a secreção de_su:is gIându-

-

qual dever�o ser inquiridas vão a fiz dactilografar e �onipletamEmte desconhec.i-, Ias. Neste caso, é sempre' bom Aluga-se uma casa à Rua

as testemunhas: Sérgio subscrevo. São 'José, 23 de das. Como nas pTimeiras tomar "CarboIeno". O uso de Conselheiro Mafra, n. 53.

Carlino de Assumpç�o e JO-, junho de 1953. oTosé Pedro era� da sociedade cristã, um �nti-ácido ,� dig�sti�o co- Andar térreo com salão pa-
sera comum o estupendo po mo Carboleno, apos as re- . . . .

f:.� Germano, de Melo, que -Mendes de Almeida, Juiz de d -d
.

-

I
A'

-

feicóes facilita a d�l)'esta�o d
ra escrItono e moradla,

so-,_ . I . .

er e curar, SImu tanea- ., '.. os
o

•

_comparecerao mdependente DlreIto.

I
mente, a alma, a �ente e o

alimentos gprduros?s e p'l'ote- b: �dO ccom _salas para� :S:l'l-

PREGU�ÇA E F'RAQUEZA corpo" e não apenas êste'úl- ,e a mucosa do e�to_mago con- tOllO e para0 para depOSIto.
timo.

. ,

tra possiveis irri!açôes e in- Tratar na Rua conselhéi-!
V A N 'A D- 'I O�L Só a alma ou espírito em

flamaçoes 1'0 Mafra, 27. (Sobrado).

�el���ta 21.niã� co� a. fonte

M· d"P'
· I

HOMENS SE=O!�R::ÃNIMAOA8/' �::�o�:!:!���}��::::e�:l� t Issa' e nmelro
.. :Não é sua_:_culpa: manter 'sadio êsse. tríplice

-

A'"
',. ,

Ê a fraqueza que o deixa canl!ldo, p.Hdo. princípio constitutivo doser·, DIVerSarlO
com -moleza no t::orpo- e olhos sem brtlt.J. humano, facultando-lhe, pOl"- ENóE F. MELLO GUiLHON

tanto, uma ,evolução cáda J' R' b ... B" G 'lh
-

f'lhA fraqueza atrll5a Íl Vida po.rque roOO. " ; .

ase o e1-"O nclO UI on" 1 os, genros, noras e
vez maIs posItIva e conscl t 'ê 'd' - ., .

as _rôrcà" para o traDalho.'
-

I
ne os, onVl am seus parente� e amlgos, para asslstl-

ente, de seus tremendos po- rem a missa do 10 aniv,ersário falecimento que mandam
VANAi>lOL d�res latentes, que: ao in�

I

celebrar.pehi alma da idolatrada es.pôsa,'mãe, sogra e'

aUlllent� os_ .Slóbulol' sanglJineos e VITALIZA o saDgue en· ves de. serem, de�vlrtuadôs� avó, Ehó'ê: F. Mello Guilhon, 'dia 23, quinta-feira ás 7,30
fraque'cido, It de gosto delicioso e pode ler usado em todal: para_ fIns desü'utlvos; for- horas, no altar dó Sa'grad-O Coração de .Jesus na Catedral

u idadea
-marao os elementos -mais" Mefr.opolitana;·

"

'pr-ecioso'g para a construção! Agl'adecem a" todos que compar,ecerem a ,est� áto de
de um m_undo melhor e, por fé cristã.

-

..
"

r------------------,__. .. _._, �_,_,_� - " ....

AGORA
FLORIANOPOLIS

e5tc{�(l"tecla 'fhágic�"
-q. q ut em

1-

para bons empregos!
DATILOGRAFIA - ADMISSÃO - Preparação COLEGIO NAVAL

CONCURSOS DO DASP -_ PORTUGUÊS - MATEMÁTICA
CONTABILIDADE - Serviços especiais de" '-

COPIA� A MAQUINA E -MIMEOGRAFO

Matricule-se na Escola REMINGTON DE FLORfANÓpOLIS
Conquiste seu diploma de datl-Iografo

� ----�o�--..�--�--------------------------�------�
�Rua Alvaro :de Carvalho, 20-(sobrado)

Vende-se
MOTOCICLETA ING�SA
Com 24 cavalos' motor 4

tempos equipada e com ca

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

1 n. 246 � ESTREITO.
� .

.

(O REGULADOR VIEIlU)
A mulher- 'evitar' dore.

..LI\ IA AS CóLICAS UTERINA�
f.:mprega-se com vantagem par.
combater as Flores Brancaa, COII
cas Uterinas, Menstruaea e IP:\. o

parto, e Dores nos ovirio..
E poderoso calmante ê Regula

dor por éxcelência.
·-FLUXO SEDATINA, pela WiI com.

!,)rovada
- eficaéÍa é receitada po.
médicoa iluatrel.

FLUX(j) SEDATINA encontn.... em

toda parte.
-

ULJRASONO
TERAPIA

·0 MAIS MODERNO E EFICIENTE' TRATAMEN-
l'O PARA INFLAMAÇÕES E DOl{ES.

.

TRA'�AMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

·SINU'SITES '

li: INFLA�AÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.
TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

Viagem com segurao'ça
_, "-'., <'.

"

e rapidez ...

SO-,NOS ,CONFORTAVEIS' MIORO-ONIBUS DO
'

.. '�BIPIDO��-"';�SUL-BRISILIIRO) :
Florianópolis - It:!&t -_.��.�nV1lle - C'urltiba

'I\

A
A" ',/ .' nua Deodor-o �quina da

_ genCt�: ,1lua Tenente Sitv:e_ira

I .

- :. .....

-.-

;r

;s,_�
:\_"'�"-'::>

-.;.�C1 ,,\_'\_�"'......

��
DR. GUERREIRO

CONsuvróRIO .,..:.. VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
ltESIDt;:NCIA

-

- I"ELIPE SCHMID'f N. 113.
rzy:-'!2J�-

T8ANSPORTES AÉREOS ,CAlARINENSE .S/A.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\RECORDANDO_... Ilra'alhando ·par 511. Calarina
, ,

• I .
,

Discurso do dep. Protogeo8s Vl8lra, dando apoIo ao l bancada do PSD e o orcamento
PI�lollgaDleDt� da rêde de Caplvari para o Norl8- ,,' dI União '

Na sessão da Assembléia, ! presa, nas bases segu intes : Como representante do
.de 10 de outubro de 1951, o

I

10') - Cada consumidor norte jamais negaria o Ao �rçamento da União, para o ano próximo, a b�n-'
ilustre deputado Protógenes entraria, além do valor' do meu decidido apõio a êsse cada do P. S. D. apresentou numerosas emendas, visan-
Vieira 'da bancada do P. S. :

seu consumo, com uma taxa' projétô, como também, não do a realização de obras no Estado.
,

D., pr�fe'riu o discurso que' cuja percentagem poderia I o n.e�ar�i 'quando ,�e tratar Damos, a seguir algumas dessas emendas, que a .re
abaixo, transcrevemos, de I ir até 100% do mesmo} de idênticas necessidades de presentação pessedista, apoiada pela maioria da Câma-
franco e decidido apoio à 20') - o. consumidor rece- outras partes 'do Estado.

ra defenderá nas Comissões e no Plenário:
iniciativa do govêrno do Es- beria recjbe especial" que, ,;i-, isto \>a�a concluir, sr. Para a construção do prédio da Agência
tado, de prolongar. a rêde seria trocado por bônus ao presidente e srs, deputados, dO/D. C. T. _ Palhoça .

de Capivà�'í par� o Norte. portador, ne�oc�ável, logo que vota:�'ei �ntegralm��te I Idem, idem _ lYI.afra .:.:
.

Igual atitude tiveram ou- que a importância paga a- pela, aprovaçao do projeto 'Idem idem --:- Porto União .

tros deputados pessedistas, tingisse a Cr$ 200,00;' de lei em discussão. Idem: idem=-« Joaçaba ' .

sendo de destacar o deputa- . 30') - Esta taxa ser ia a-
' ,

Idem, idem ....,... Caçador ','

do Waldemar Grubla, que plicada à integralização do Idem, idem _ Orleães .

também proferiu, na época, capital .necessário à Empre- Idem idem _ Turvo '

..

eloquente discurso.: sul, para poder realiz�r, �s TIM Idem: idem - Criciuma .

Foi o seguinte, a oração instalações do maqumarro • • •
Idem, idem ,,_ Indaíal .

do dep. Protógenes Vieira. encomendado na Europa,
\ Para a const. do Campo de Pouso de

Sr. Presidente ·e srs. De- nara levar a efeito as obras O sr. Paulo Fontes, sem Bom Retiro .

<outados : hidráulicas e ligação do rio dúvlda alguma irá a Joín- Idem, idem - São Joaquim .

Júlio ao rio Bracinho e tarn- ville na comitiva oficial. Idem idem - Lajes .

bém para as obras de Capí- Irá assistir de perto, em Ja., Idem: idem - Joaçaba .

varí;
raguá, a ligação da luz vin-' Idem, idem - Curitibanos .......•...•

40') :__ Os bônus auf'er iri- da de Capivarí. E não irá se [Idem, idem - Chapecó .

am juros d� 5%, ca�italiza- recordar de algu�as coisi-IIdem, �dem - M�f�a '

,
.

dos semestr almente :
.

nhas que andou dizendo na Idem,' Idem - Itajaí .

I 50') - Atingido o çnpital Assembléia sôbre essa mes- Idem, idem - Videira .

necessário �s obras .mencio- ma luz. A� contrário. A-, Para a ampliação e aparelhamento do
nadas, os bonus seriam. tro- plaudirá, frenéticamente, pôrto de Laguna . '.' . . . . . . . . . . . . . 15.000.000,00cados pelo �eu valor

.lllte-I quando
o sr. Governador li- Para a consto de 1 trapiche de concreto

gral por açoes ao portador
gar simbólicamente a cha= , , armado em Araranguá .

da Empr�sul. '. ve-geral. E a sua memória Para a consto de uma ponte sôbre o Rio,
Pela SImples leitura da mergulhará num hiato, for- Araranguá, na :aR�59 ,............ 10.000.000,00O senhor Diretor desta fôlha me encarregou de res- t)ah:ióti:�à sugestão da gran-l çado, provocado, .

doloroso. Idem, sôbre o rio Itajaí-Assú,' na �R-59 15.000.000,00ponder à missiva, crlptôníma, porém merecedora de ex- :le Industn� do norte, pode Vergonha pura. Do que fêz Para ampliação obras,' rede de esgotos e
pllcaçâo. Dei-lha sem tosqu��e?ar. no .dia. 14 d,o .mês a�- v. exa. aquilatar, sr, presl-·. disse, da luz de Cnpivarí; água em Lajes . . . . . . . .. . . . . . . . . ,5.000.0000,00dante. em rodapé, por êste diário, a prrmeira pagma, Na.o de�te, da boa vo�tade �l�f' Amanhã, contudo,' batera Para Obras de Saneamento no sul e norteirei repetir o rodapé. Questões de gramática miúda chei- amrna a tO?os. os industr-iais palmas, Daqui vamos re- ,do Estado: (Aumente-se, de .

ram a deputado Enedino, a peixinho piaba, de que só os para contrlbulre� e colabo- frescar a memória dos lei-; Cr$ 1.000.000,00 na verba total). Iespíritos bizantinos se nutrem: muita espinha dentro de rarem c�m o Governo no al-
tores, citando trechos de um Inclua-se pi consto da estrada da Serra do

carne escassa. Os leitores querem coisa mais suculenta co sen tt.d� d: se restabele-
discurso, feito por ss., no Faxinal em Praia Grande ..... '

.. : ,_1.500.000,00e menos sensaborona. Ádvocacias, gramatiquescas são O projéto de lei - ,ora cer a con tinuídada do. pro- dia 15 de janeiro de 1949, na Idem, idem 'PI BR-2 trecho de Curití-
comó certas pendências jurídicas: recursos, reviravol- em discussão, visa conceder Ip'esso e do desenvolvimen- AssémblJia' banos .tas, razões, citas, parágrafos, códigos, sofismas, prescri- meios ao Executivo ,para en- to eC�!lômico da região. "No morfiento, segundo as.

ções, m�stres, jurisprudências, documentos à solta, em frentar na emergência, o A f�rma em que trabalha- investigações' que fiz, são
rabanadas, às unhadas" saltando, careteando, I tumultu-, :)roble�a da energia ,elétri- va. ate. o moment.o de assu- três as fontes de energià elé
ando e afinal enfatiando e enojando. E' bom parar .... .:a no iíorte do Estado. Co- mIl' mInha cadelra nesta tr'ca para as quais afim de'

Q d' bl"
,

li! ,. A bl"
I "E' bom parar. E eu não pósso parar. uem er�. J no sabe esta Assem ela, e, ",g�egIa sse� ela, e' que suprir Florianópolis e adja-Tenho de prosseguir porq'ue 9 leitor constante voltou à de v'erdadeira calamidade a nUlto tem feIto pelo pro- cências tem o Govêrno vol

carga com longa carta, já agora de Lajes, não �e Blume- 3ituação da indú�tria e do ,�resso e pela grandeza de tadas' as suas, vistas: Blunau.' e isso gra'��s a se·r êle "um anônimo que anda a pe- comércio daquela zona, su- "ant,a Sa.tarina, .pelo seu al-
menau, Joinville e Tuba-rambular llOr êste mundo de Deus". Assim se ideniifica, jeita, de há muito, a severo ·0 �Ivel mqus!nal, subscre- rão. Mas duas delas, - Blu- Estamos convocando elei-', geral que estamos convo-textualmente, o missivista. E', pois, caixeiro-viajante "'acionamento, em decorrên- verla, estou dISSO convenci-
menau e Joinville _ como

que vende artigos ... definidos, sob determinadas con- ,::ia da longa estiagem que io, a sugestão Zipperer co- sabemos estão com suas re-
ções para renovação de Di- cando especialmente com

dições, em Florianópolis, em Blumenau; em Lajes, ,em assola todo o su� do país. mo so.luçã� a.o problema da
servas �sgotadas 'e com,' a retoria.

,

I
essa finalidade. .

Nazaré" no Egito. na Coréia. E que eu,o pegue por aI, a récnicos e entendidos, em �nergIa eletl'lca. nesta con- energia já rpcionada". A, partir do próximo dia . As chap�s ,poderã<> serêsse constante lei,tor e viajor inconstante, sem paradei- entrev.istas, memoriais, me- 'untura angll��IOsa:, "Poder-se-á, portanto, co,:, ,23,os.votos poderão ser de- procuradl;ls na Sede da,A.1'0, algures, alhul'es, nenhures, onde o capeta perdeu as
�as redondas, etc ... , têm Md�s a .ocaslao nao � �e g'ltar tão somente, -da ener-

I positados em URNA que fi- C. M. das 9 às 12 e das .14botas!' discutido exaustivamente o "e IscutIr o modo maIS fa- .. 1 't . f 'd la ,.
.

I' d t· "1 . ',. gla ,e e l'l�a o. ere�I � pe cará na Séde da Associação as 17 horas diariamente.Ao cabo, andejo e, borboleta, de cá para' a, e erra .assunto, sem que ch.egassem ,I, _ou lUeno::; oneroso de so- CompanhIa SIde�urglCa Na- I, '

•

.

,

'

•• :em terra, bem pode ser pessoa que integre as caravanas ainda a uma conclusão cla- 'uclOn�r-se o assunto. Tra- cional, de Tubarão. que já: Catarmense de MedlCma.

1 4. Diretoria ;,._do senhor Irineu Botnhausen e com a missão de me con-
ra e Úfinitiva. Dentre as ra_s: agora de dar .meios ao 'tem seus fios estendidos até' .A. apuração será procedi-fundir, arrancando-me do papel .de articulista político, 'medidas pi'opostas 'está a Gov:rho p�ra :eahzar � li- Capivarí e que dispõe de á- I da no próximo dia 30, àê 1 Endereç,o da A. C. M.:para me coagir ao de professor de gramática ambulatória. l,igaçã'o Capivarí-Jaraguá do :alçao Caplvan-Jaragua do preciável exçessp. M�s esta I \'i�te horas, em assembléia' Rua João Pinto,'18.Alega êle, o caravaneiro do senhor Governador, que ';uI. Para essa ligação é sU.

'solução ao que nos parece,"já previa a citação das indefectiveis exceções". Digo eu
que o Govêrno solicita o O �r. Fernando de Olivei- não é também aceitável, jáque se as previa, 'delas não se prevenia, não as men- �rédito de 25 milhõe�, a ser ra - V. exa. sabe que nós porque a própria Siderúrgidonava; ao revés, era categórico e taxativo: "Dizem os !otado hoje por esta' Casa. outros, representantes do ca,' estando sempre a augramáticos que antes dos nomes próprios se omite o ar- iou frnaca e d'ecididamente norte do Estado, ·estamos de nentar as suas instalações,tigo, exceto quando êssês nomes procedem de substanti- 1ela concessão integral da acôrdo com v. exa. O sr. vai gradativamente reduzin-'

vos comuns". rl1podância solicitada. Re· Protógenes Vieira - o pro- rio aquele excesso; já
-

tam-Provo já o avêsso dessa regra, a saber, que ,muitos 'res,entante de 2 municí- ;éto terá o apôio integral de bém porque, sendo termo
e muitos nomes próprios têm artigo e não procedem de ,i os dó norte, atendo, com 'odos os componentes de 'elétrica. tem a' sua produnomes comuns: a Bélgica, a França, -a Alemanha, a Gré- meu apôio ao projéto, aos 'lossa bancada, os repl'esen- ção muito 'mais cara do quecia, o Canadá, o Paraguai, o México, a China, o Japão, tUmerOSOSi pedi'dos telegrá- tantes,.do, norte, nesta As- � a·obtida de forças hidráuli-a Europa" o Chile, o Pará, o Tejo, o Mondego, a Venezue- "cos Que recebi, provindo� 'emblela. .

cas, o que elevara notavel-la. a Colômbia, a Bretanha, a Inglaterra; a P.érsia, a Al- le todas as camadas soci- '--- I mente o prêço da eletricida-bânia. a Itália, o Reno, o-Ródano, o Tibre, o Ádige, a 'is desde Jara"g-uá do Sul f... aaes. de a nos ser fornecida. Há,Etrúria, ... E quantos, quantos mais! �e Joinville até Canoinha", SOl d além disso, a grande distân-Agora, provo que nomes próprios, procedentes de IS' industriais do norte es- . ra. r an o cia. que encarecerá a apa-nomes comuns, dispensam o artigo: Vitória. Lambari,. ão. 'níltnralmente, muito in. relhagem para o transporte-

Videira, Tangará, Capinzal, Caçador, Fortaleza, Franca, :eressadós na solução do di Brasíl da codente".Oliveira, Mascate" Jaú, Timbó, Socorro: Amparo, Pedrei-' 'ícil problema da energia .

'

"Nenhuma das três em-
ra, Cunhá, Cotia,. Limeira, Jaboticabal, Pilar, Palmital, �l,étrica. E êsse interêsse se Faleceu o�tem, no Rio de

prêsa$ consideradas ,resoI-,Cachoeira, Palmeira, Pilão, Rosário, Lagarto ... Percor- 'em manif.estando no apôio Janeiro,. a exma. sra. Anas. ve, portanto, o problema da

I
,ra-se' {} mapa e assinalem-se dezenas, vintenas, centenas 'Ile dariam em qualquer tácia Charneski Brasil, es. luz e fôrça para Florianó-de nomes próprios derivados de substantivos comUJ;1.S e �iI'cunstância a quem quer O I d B '1 polis e municípios vizinhos.. pôsa do sr. r an o raSI"sem a ro.dinha do artigo definido. we se decidisse minOl'lll', Nen4uma delas resolve o. , ex.-deputado federal por,* * * ,)elo menos, os pre)UlZOS que problema nem quantitativa-sofrem com a paralização êste Est.'.a,do. mentenA'A questão capital; no entanto, é o nome Fátimae,· em economIcamen-
se antes dêsse nome, dêsse sobrenome dé Nossa Senho- quase que completa de suas Esta infausta, notícia, qúe te. E digo mais: mesmo que;.·Ltl·vid�,des. 'Na memorável h' 'lt' h a t Ira, se admit.e o adjetivo articular. Afirmei que aqui, à .

, . nos c ega a u Ima 01', no momen o reso vessem

brasileira,. se diz sem artigo. Em Portugal, com artigo. �onferência de !ar?g�á-do consternará. a 'quantos dela satisfatoriamente, não se
Citei duas autoridades eclesiásticas, lusitanas, cujo co- Sul, a grande fu'ma Indus-

.' deveria optar por nenhumatrial de Rio Ne,grinho Fá-!
tiverem conheCImento, pOIS d A f d'nhecimento de' matérias e assuntos religiosos (e 'a Fátima essas tres ornece oras,. brica Cia. Industrial de Mó- que a extinta era, por suas

norque Floriano'polis e áo é) não se pode negar senão por birra sistemática.
Atenda-se ainda ao seguinte: todos.ou. quase todos v�is, pelo seu il.ustr,� Pre-

I elevadas quali�ades morais, sua zona de influência eco

os' sobrenomes :la Virgem são antecedidos ,do artigo. Por sldente s�. Mart�n Zlp�erer, muito estimada nesta Capi- nômica podem e dever ter
analoG'ia. pela grande lei glótica da analogia, Fátima te-c,,'ubmlete a eonsldt:raçdao do

tal. a 'sua grande usina própria,
, .... . .

'

S h d P t d onc ave a suges ao e se situaâa na mesma zona que1'8 o artigo. POIS se dIzemos Nossa en ora o ar o, a,
f'

.

E I À família enlutada asi-onceição da· Aparecida, da Penha; Nossa Senhora do I InanCI�r a_ mpresuf, par.a não as deixe na situacão de,

.:-- .l D d p. normahzacao do omecl- nossas -sentidas condolên- nd' .

'd éCarmo, dos Navegantes, da� Gracas, lias ores, ale·
t d' .

I 't'
,

secu arlOs consumI 01' s

dade, - por que não dizermos No�sa Senhora da Fátima? men o e :_,nergIa e e ncEa a cias. de sobras; podem e devem
'O constante leitor e judeu errante $,êle mesmo se

zona SerVl.,a 'por essa m- �.'.!IiMíB» ter a sua usina própria que,
denomina iss{}),' sôbre perambulante beletrista, cuja mo-

C M d d A
lhes dê abundantes elemen-

'déstia é um "casulo 'de seda"" onde se oculta e dissimula, 1· ,_. ongresso é' ico a 58. tos de progresso, de bem-
ouca êste aviso:, 'Não diga das Lajes, muito embora ar- estar e enriquecimento". '

ca{cos 'cronistas o tenham escrito. Se lnsistir em fazê- Cata'rt-nensel"de Medicina, Assim falava o porta-voz
lo, os lajeanos não lhe perdoarão a fala caduca dos ar- - "

.

da UDN., na Assembléia.
quivos do M{)rgado de Mateus. Guarde-se do povo pla- Conforme foi amplamente noticiado, instala-se hOJe, Linguagem clara do embus-
naltino. 1l:le é oom, mas desconfiado, e reagirá Com ar· às 20 horas, no, salão nobre -da Faculdade de Direito, (l te que hoje se demascara.
gumentos bem merecidos...

'

10 Congresso da Associação Catarinense de 1,\1edicina. Da insinceridade, 'Perma-
* ':' * A sessão de instalação será .presidida pelo sr. Go- nente e insubstituível. Suas

vcrnador do Estado, que usará da palavra na ocasião. palmas. em Joinville, sr.
A saudação aos srs. congressistas será feita pelo dr. Paulo Fontes, terão um sig-

l\1oni� Aragão, vice-presidente da <A. C. M. nificado especial: abafarão
Após a solenidade, o dr. José da ,Silveira, da Univer-' seus prónrios pensamentos.

sidadé da Bahia, proferirá uma conferência sob o tema E para nós, demonstram qu�
"Alergia tuberculínica nas suas I:elações com a imunida- ss. foi um péssimo profeta,
de anti-tubercL:!osa". como está sendo U1;n máu

Pam assistirmo's a esse, eomo aos demais trabalhos prefeito ... 'O eleitorado ou

dô Congresso, recebemos, ôntem, o convite pessoal do sr. virá suas palmas� ..

dr. Artur Pereira e Oliveira, ilustre presidente da A.C.M. . ...BUM

-

Florianópolis, Quinta-feira, 23 de Julho de 1953

o USO VARIA
Como quer que eu houvesse sugerido cá, no Estado,

a g-rafia da Fátima, a indicar um dos aspectos, múlti

plos, em que Nossa Senhora é i��oc�da, para lo�o sur

giram dúvidas a respeito da legitímidade do artigo de

finido, só 'e contraído com preposição, precedendo aquê
le topônimo, também hierônimo e antropônimo.

/

"Um constante leitor" endereçou à Direção dêste
matutíno uma carta que indagava das razões gramati
cais justffjcativas de tal expressão, Mas, além de inda

gar, interpelou, � �egou �e-pu�esse usar cor�eta e �e�.
uàculamente o adjetivo articular anteposto ao antropõní
mo que se tornou topônimo". Foi mesmo adiante;' firmo,u
regra: "Dizem os gramáticos que antes dos nomes pro

prios se omite o artigo, exceto quando esses nomes pro
cedem de nomes comuns". Não parou na regra; deu

exemplos em abono do seu ponto de vista: "Vou a Paris,'
- a Joinville, - a Marília, etc. Vou à Bahia, - à Lagu
na, - ao PÔ1'tO".

'

Não ouso transcrever a carta do constante leitor, na
íntegra. Ocuparia espaço excessivo. Se alguém ra gu��er
ler ou reler consulte um exemplar do Estado, com a data

de 12 de juiho corrente. A carta (atençâo l ) veio de Blu-
menau.

* * *'

Por último" lIma advertência fraternal: na hipóte
se de eu perder esta disputa, a vergonha me cobrh;á as

faces, porquanto quem n'le ler, por igual lerá os efes e'
erres da minha assinatura. Se o carteante perder a pa
l'ada,· ninguém o censurará, uma vez que, sem nome res.

ponsável e objetivo, há de ficar no resguardo da sua

frustaç'ão anônima, rindo-se no cansaço de tudo, naque
le riso hebreu de Aasvero�, obrigado a correr mundo, sob
a J?l'aga divina da e,rralicidade.

BARREIROS FILHO
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Associação' Calarioense
�de Medicina

Na Assembléia, ante-onténí, o deputado Cássio'
M;edeiros, da tribuna, reclamou_ anàamento às obraS
da Maternidade Carmela Dutra, práticamente' para
lisadas nestes últimos anos.

A crítica do ilustre representante do P.R.P. tem
,procedência ir'retorquivel, pois, que, como disse,. 'na
quela obra, nestes últimos tempos, só o que cresceu

foi () capim em' volta.
'

O deputado Clodorico Moreira, sentindo que ;tS
palavras do oradpr estavam calando funda e pro
fundamente, resolveu atrapalhá-lo com-,apartes, em

defesa da itIcuria'administrativa que por aí vai sol
ta. Os seus apartes, ,entretanto, não repercutiram,
porque ôc'os de significado. "

Percebendo que a' intenção do aparteante 'não
era esclarecer o assunto, mas apenas perturbá-lo,
'o deputado Cássio, lá pelas tantas, fulminou-o com

a ordem que, certa feita, no parlamento, Lafayete
Rodrigues Pereira dera a Diogo Velho, que, igual
mente, procurava confundí-lo.: .

- "Sacer locus, puer, extra ... migite!"
Houve risos. O deputado' Clodorico avermelhou

e sem�saber o que signit'icava o latinórÍo de Cicero,
respondeu:

- Amem!
Tl"aduzidos, o apúte e a resposta, teremos esta

gafe do representante udenista de Indaial:
Dep. Cássio: - O lugar é sagrado, menino; vá

fazer xixí lá fora!
Dep. Clodorico: � Assim sida!

, �.
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