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r.O()�()-:--()�()�D(:-:(,iIAdemar Quer o' Govêrno- de
t mllS antigo Ja..

S- P I'. rio de S. C-ltarina c I "

ao au o
" ' 'i RIO, 25 (VIa Aerea) dhemar de Barros, ontem, a

, I:: _
Ano X L ,e : "�alvez o rumo dos a-' reportagem, !ogO depois de

_

�
c I contecimentos me leve� a

I
chegar de Sao Paulo. E a-

•
N. 11.6E4 t . apresentar minha candida- crescentou:

.()._..().....()��(�()...
I

tura ao governo
: de SãO: .: � assunto. nã� estaya

c,r!
'-- I Paulo" -- declarou o sr. A-, em' mmhas cogitações, mas,

• 1,00Florianópolis, Domingo, 26 de JUUlO 'de 1953
talvez, tais' sejam as contin

gêncías, que' serei obrigado
a tomar uma decisão nesse

sentido.
------.----------.----�---------------------------

INãõ� Virá o sr. Nerêu Ra,los
PARA O ENCERRAMENTO DO CONGRESSO

MÉDICO
Proíbido O "Show" Radiofônico

O juiz da 7a. Vara .Cri- êste Juízo informado a vos- poração e à opmiao públí- ' Coral, no sentido de "que

minal, Emilio Pimentel de sa senhoria não estar inco- ca, ouvindo-se toda sorte de � não permitisse a irradiação
Oliveira, dirigiu ontem ao municável o preso para o acusações de um preso e

I
e proibisse também que o

c9m�ndante do 4° Batalhão I efeito de visitas e tudo dentro da p�isão. I preso fosse fotografado., O

de Infantaria da Polícia Mi- quanto fosse relativo à im- São tais abusos e íncon-j si'. Samuel Waíner pode re

litar, onde se encontra pre- prensa, ora se, pretenda venientes que me obrigam ceber visitas e concedér

so o sr. Samuel Wainer, o transformar uma praça mi- a proibir essa irradiação; e "entrevistas" ao seu jornal,
seguinte oficio: litar em palco de irradia- 'certamente wossa senhoria mas sem microfone nem

"Acabo de ler num exem- ção, com desrespeito à Jus- irá impedi-la, tomando as "flash".
,

'pIar de "Ultima Hora", pre- tiça e aos membros do Con- 'providências necessárias (Do "Diário de Notícias",
tender Samuel Waíner Irra- .gresso, além de outros in- 'por minha determinação". do Rio).
diar de dentro do quartel convenientes, como na irra- xxx de A

'c,
o • N

C teri d' Medl·c·monde se encontra recolhido diação de segunda-feira não ,Ontem mesmo, pouco de- a SSOClaçao,' a arlnense 'e, a
à minha disposição, às 21- autorizada por êste Juízo, e pois de receber o oficio, o

M
-I'

Atgoda-o ENCERRA-SE, HOJE, À NOITE, ÊSSE CONCLAVE
horas, uma sensacional re- que certamente não fica comandante expediu ordem ais AIUANHA., EXCURSÃO AO VALE DO, ITAJAÍ _ TRA-
portagem, por 'intermédio bem ao prestigio dessa cor-

r
ao oficial de dia, tenente 'p I Ida Rádio Clube do Brasil,
r ara a DO a- -BALIÍOS APRESENTADOS, ONJ'EM PROGRAMA

falando também nessa oca- Arrependidos terra SOCIAL DE, ONTEM E DE HOJE - INAUGURAÇÃO,
sião outras pessoas, como LONDRES, 25 (U.P.) .: HOJE, DO PAVILHÃO JULIANO MOREIRA, NA

-está anunciado. '

b P Nos meios"financeiros lon- COLÔNIA DE' PSICOPATAS
Não épossiveI que, tendo Tam ém OS araensps drinos comenta-se que a

r ,

AI BELEM, 25 (U. P.) tão arrependidos e decep- "Board of Trade" estudo a- .Encerr-a-se.: às 20 horas
I
mina as atividades restritas no câncer de esófago inope-

, mO "O __ Cerca das 20 horas de- cionados. tualmente um plano, com o
le hoje, o -I? Congresso Mé- a êsse certame que ficam rável" -- Prof. Mário Degni

Y :lico da Associacão Catari- I registadas nos anais' dessa e Dr. Pavel Nunes � "Du-,

Mllt
'

I b ador Ma Mais adiante declarou o objetivo de possibilitar ao �
I

ao sr' 00
sem arcou o sen ,-

,
'. _ "

nense de Medicina, conclave I associação em Santa Cata- plo arco aortico e megaeso-
"

•
• galhães Barata, que teve senador Barata no seu dis- Brasil a reduçao de seus a-

que assinalou vitoriosa Uma rina. ' fago" -- Prof. Mário Degni
Uls"nbower I

concorrida recepção, sendo I curso que' o seu eleitorado trasa�os comerciais p�:a' etapa � mais nas ativida?es ; OS TRABALHOS DE e Dr. Arnaldo Albano
B V

mi- ,levado do aeroporto até à foi coagido pelos comandan- com os fornecedores britâ- da SOCIedade que patrocma

1
ONTEM " "Valor das astrografias e as-

RIO, 25 (V.A.) -- O
residencia do desembarga- tes da 8a. Região Militar e

I
nicos. ' as �euniões aqui levadas a Ta:nbém os trabalhos de teriografias nas moléstias

nistro do Exterior e sra .. Vi-
d l' Z A' , I i D

" d " I
efeito com a presença hon- Irelatorios foram, no dia de 'arteriais, perifásicas"

cente Ráo ofereceram, on-
dor Mauricio Pinto, por a a. ona erea, aque e

,
,

e: aco: o com esse p a-
rosa de grande número' de ontem, apresentados na se- Prof, Mário" Degni, Dr;'

grande cortejo de automo- tempo, falando então no ca-l no, a Gra-Bretanha, com- esculápios de "vários Esta- I guinte ordem: Wó'ady Calil e Pavel Nunestem, no' Palácio do Itama-
veis. O senador dispensou a so do candidato do partido praria ao Brasil 50.000 tone- dos do Brasil. 8;30 h.oras -- "Epilepsia - "Flebograftas nossa ex-ratí, um almôço ao sr. Mil-
guarda pessoal da Aero- às eleições municipais, Dis- ladas de algodão, preveni- Nas reuniões que se ve- -- Seu conceito e formas periência e sua importância

ton-- Eisenhower e sra., ao
náutica, incumbida de- pro- se que a bancada /apenas ente dos estoques do Banco rificaram, no salão nobre clínicas" - Prof. Alô Gui- em -relação aos dados mano-

qual compareceram os srs. _, Brasil d g:la faculdade de Direito,' 0- marães - "Consideracêes métricos na sindrome nlos-
tegê-lo. sugeriu e nome do sr. AI- '-10 raSI, sen o o, pa a- tuníd d '''' ". ,

�
. . . ..

Nerêu Ramos, presidente .

li ili I
por um a e em que ,os me-I

sobre a assistência hetero- blebitíca" e, "Possibilidades

da,Câmara dos Deputados; ,

berto Engelhard, pois o di- mento em �ster mas, uh Iza� ,dicos trocaram idéias sôbre familiar na Colônia Santa" da cirurgia nos aneurismas
"Expressivas manifestações

- retórío- é quem, decide sôbre do, em .parte, para a redu- os problemas de suas espe- na" -- Dr, Antônio Santaela ela aorta e grandes vasos"Osvaldo Aranha, ministro .

1 d dpessedistas assinalaram o o nome 'apontado. ção dos atrasados "comer-' cia i a es, tivemos ensejo ...:..: "A fumagilíüa no trata- -- Prof. Mário Degni e Dr.
- da Fazenda; Antônio Balbi-

d A certa altura da sua ora- ciais brasileiros. .

-' de verificar que muito tem mento da amebiase" -- Drs, Walter Lanfranchi.,

d Ed
- ,regresso., do sena o,r,' Bara- 1 -c- 1 dno, ministro a- ucaçao; _

'

U _','"
a c asse rea iza o no terre-« Antônio Dáscio Franco do SOIRÉE NO LYRA TE-

José Américo" da Viação; ta, que pela primeira vez çao, declarou o senador:

I
ma delegação britânica no das conquistas terapêu- Amaral e Dr. Carlos Dias NIS CLUBE ___:. Às 22 horas

d 'vem a Belém, depois de sua _
-- Vim saber o que é que de quatro membros e repre- tícas, de ÁVI'la Pires" __ "Um c'a- êsse clube ofereceu aos srs.�ncredo Neves; a Justi-

�
ça; João Cleofas, da Agri- derrota ao governo do Es- há e chamar os vários ami- sentantes do Banco do Bra� A ses�ão,de �ncerramen-I

so de mesentério ileo-cóli�o Congressistas e exmas. fa-
tado. Durante o trajeto do gos que estão com "chiqué" ,sil estuda atualmente, no

to de hoje, a noite, que con- comum" -- Dr. Friedrich J, mílias uma soirée. ontem.
'cultura; João Goulart, do I

R
- . - tará com a presença de a17 P. Tempel (R. G. do Sul). ,PROGRAMA DE HOJEeortejo ocorreram alguns para que me esqueçam e se, io de Janeiro, esta transa-Trabalho; governador do -

'I
tas autoridades, congressis- 15 horas - "Indicações e -- .15 horas. Sessão plenáriaincidentes com populares lembrem do partido. 'ção. t

'

'Estado do RÍ09-, e sra, Ama-t, as e exmas. famílias, cul- resultados da terapêutica para leitura, discussão e vo-

ral Peixoto; chefe' da Casa devido às manifestações de O senador Barata termi- cirúrgica na 'estenose, mi- tação de cacla tema apresen-
desagrado, inclusive na A- nou"a sua oraçãó cercá de traI" __:_ Prol. Jairo Ramos tad;:> nas sessõeS ordinárias.Civil da Presidência da Re-

pública e 'sra. Lourival Fon- :���d::�:::� o��d::'� :ae��e:�:!��a��se ::: e:.::� Hospedes Ilul'!.tres hi�:;;:�:�e�;�e�;a�r;i��;i� de2�n:�����:e�t��São solene

{es; parlamentares e ou.tras J na do peito" -- :Prof. Otávio 22 horas -- Soirée no. Clu-
autoridades. I '�om- inscrições alusivas à

I
cansara- de falar. Chegará hoje,' à-esta Ca- dos do Estado Maior. de Carvalho __ "ConSidera-I b� Doze de Agôsto, promo-,

�hegada do senador. pital, pelas 17 horas, o sr. 1 Os ilustres viajantes se- ções sôbre as primeiras 500 vida pela ACM., em honra
Verdadeira multidão agl�-I-MaDtld.a '

a -"x'''lo-' Coronel de Infantaria José rão recebidos nó Hotel La fichas do ambulatório pre- aos Congressistas e exmas.

merou-se defronte a reSI- I I) \I Domingues dos Santos',
I
Porta, onde ficarão hospe- venti;,o ginecológi:� do S I fa�ílias..

.

_

I

D' rO' C to ? 'i a-o do Baoco I R C .
....:... Dr. TunblO Bra7 EXCURSOES, AMA-

ez. , eu .
dência do sr. Magalhães Ba- !, Chefe do Est. Maior da'5a. dados, regressando à Curi- (Rio) _ "Câncer da mama NHÃ E TERÇA-FEIRA __

RIO, 25 (V.A.) -- Dos rata, que foi saudado por do Bras"ll Região Militar (Paraná- tiba no próximo dia 28. - tratamento cirúrgico" - Amanh_ã, segunda-feira, os

846 candidatos insc;itos no vários oradores. - Agrade-
-

Santa Catarina), como re· Após a inspeção ao 140 Dr. Licínio Dutra (São Pau- srs. Congressistas, visitarão
concurso para o cargo de cend? às �anifestàções dos

I RI<?, 25 (V.A.) -- O Tri- presentante do Exmo. Snr. R C. serã6 visitados os Q lo) -- "Relação entre índi- Blumenau e outras cidades
3eus amigos, o senador Ba-! bunal Superior do Traba- General de Divisão Coman- G d T ',ce de natalidade e alimen- do Vale _do Itajaí e, terça-oficial de Justiça, no Distri- I • a ".1. D./5a., 16a. C. R. E -" DOM f'

. -

T b
-

drata disse que voltava jus- ,'lho, sendQ relatQ_r o minis- dante eia l1egião na inspe- taçao -- r. restes e· eIra, Irao ao
,

u ara0, on e
to Federal, apenas 95 obti-,

I '. Hospital da Guarnição. 1aglia (Pôrto Alegre). visitarão as minas de car:

0< veram o gráu igualou su-, tamente para abraçá-los. E, i troo Waldemar Marques, re- c:ão que .':ô!l'<1 feita ao 14° 8, 20 horas __ "Técnica pes- vão.
,

perior ao mínimo exigido na ,e antes não o fizera, o fato! solveu ontem negar provi- C" aqui �edlado. "O ESTADO" deseja ao soaI para o tratament0 de INAUGURAÇÃO DO PA-

primeira prova, ontem iden- era devido aos p�óprios a- \ mento ao recurso inteI1?os- S. S. 8e faz acompanhar ilustre militar que vem
sindrome plosblebitica" - VILHÃO JULIANO

tificada. Os aprovados de- migos, que temiam aconteci I to pelo Sindicato dos Em- Jaseguinte comitiva: Coro- representando o Exmo. Snr.
Prof. Mário Degni -- "Es- MOREIRA

�ento' desagradávei�. O se- ,i pregados em Estabelecimen- nel oe Engenharia Sad.'1 G 1
tudo radiológico da aorta Hoje, às 10 horas, os srs.

vem comparecer àsegunda, enera Comandante da Re- toracica" __ Dr. Cabello Congressistas estarão na

prova, referente à lavratura nador criticou o govêrno e i tos Bancários do Rio de Ja- Martins Vianna, Tenente gião, bem como aos dignos Campos (São ---Paulo) __ Colônia' Santana, onde as-

do ato processual da com- disse que foi esbulhado nas I neiro para � efeito de ces- Coronel ]\-1édico Dr. Ary componentes de seu Estado "Dados sôbre 96 casos de sistirão à inauguração do
"

" . d f" 1 d J t' eleI'ço-es, mas tem a certeza I sar a exclusao do Banco do Duarte Nunes e Tenente Ma' t d b .

d doenças do esofago" -- Dr Pavilhão Juliano Moreira,petencIa e o ICla e us 1-
I 1Or, vo os e oas vm af. , .

.

( r '
,

h-
, 12 horas no' de que aqueles que votaram I Brasil no acôrdo celebrado Corone.l de Engenharia Alí-I e feliz 'permanência t

G1Ocondo VIlanova Arhgas a 1 rece:n-c�nstrUldo. Nes�aça, ama.. a,as,
. ! S. d' I' A d C'

' nes a (Paraná) -- "Substituição loportumdade, conhecerao
Instituto de Educação. contra o seu nome hOJe. �:-••c�� _o. � _I��t.?_ �:�r�nl!� __ �I.?_ ...y,�,':� __e. _ �:��l��:. ::- Capital.

,

. do esofago por tubo plástico àquele est�belecimento pa-'
"' -..-_w.-_._•••_-•••••••

- •••••__•••••.,-.,._
- ••�--•••• .ror•• - • -,

,

�-�

p"
..�- --

--�-C·-
_-�--.._. ' �._....-. .,--------- -_. .,. ..,..,.-�...... ra enfermos mentais.

Há mais de um ano, o sr. Governador do Estado .pe-IHomens ara os aroos
nhadas pelo fogo brando dos acontecimentos políticos e,

diu �o Le�is�ati�o a criação de. outra� d.�as �ecretarIas, I '. I reservadas, até a. última hom �e deter�ina?os episódios,
a cUJa e�Istencla emprestava I,!,portancIa VItal__.para o I ,para ser�m servl?�s. como sobrem�sa no aJartt�r�do �o-desenvolvImento de Santa CatarIna. . memorativo de vItOrIas.;. que baIxaram em dlhgencIa.

A Assembléia, de pronto, atendeu-o•. Mas, aquela so- RUBENS DE ARRUDA RAMOS frustradas. S,erá, a'inda, o imaginário trunfo com o qual
licitada providên�ia, em que o Exec�tIvo punha pap�el o sr. Irineu Bornhausen, empolgado de 'será fica ingenui-
de relêvo na vida econômica e financeIra do Estado, nao das funções desta, imediato funcionamento, Relegá-la ao dade -- que c,uida ser malícia política -- pensa vencer

entrou em execução com a pressa l!ue era �e esperar:_ abandono, através de um interminável compasso d'e e,s- uma cartadà e 'abrir a tão fugidia brecha no campo ad-
A administração continuou com o regIme dos bI e pera, será, no mínimo, a mais irretrátavel confissão de ve�!,ário.

'

_

'

tri-Secretarios, por longos meses. As. duas novas. Secre- que o govêrno traiu a boa fé dos representantes do povo, Aiilthmi �,I'\z...ªo � a falta de elemento para o cargo
tarias, à disposição do govêi'no, contInuara� vaZIas, c�- levando-os a criarem um serviço de todo dispensável. De - chega, assim, � ser, por exclusão, a mais exata. Afir
mo isca política para negociações em t��o. da pre�I- I efeito" se à nova secção administrativa, com tanto em- ma-se, aliás, sem l;.Oéhich�s, que a nomeação do Secre
dência da Assembléia. Superado esse eplsodlO,. pe.rs_Is- penho solicitada, estava reservada missão essencial, de' tário da Agricultura está presa à permanência do s�.
tiram vagas, para o que' desse e viesse com as elelçoes, aceleramento de soluções no terl"eno da produção, o de- João Cleofas no Ministério, de vez que, em saindo êle
municipais. Passadas estas, foram preenchidas duas Se- ; ver d_o �ovêrno' era indeclinável.: a�arelhá-la ainda, no no�so ilustre' conterrâneo, d�. Antônio. Carlos Konde�
cretarias: uma das antigas e outra das novas.

'

'ano ultimo _para que ela, ao prImeIro dia de 1953, Im- ReIS, chefe do seu gabinete, será ,o nomeado
Destas últimas, a da Agricultura -- sem d\Ívida a ciasse a sua�agna tarefa. Apenas três razões podêm e,x- As indagações se impõem: e se o sr. Cl�l}fa. .

�
_. d' t t l' d I' d t di' B h 1St C·

. . •
s perma-

mais Importante, porque IntIma e Ire �me� e ,Ig� a ao plcar.a con u � � sr. rIne� orn a?�en, prote ando o �ecer, an � .atarIna fICar!! sem Secretário da Agricul-problema máximo da produção -- "ContInua sem titular. cumpr,Imento da leI: o desleIXO, a pohtIcagem e a falta
I
tura? Nas fIlmras partidárias que o apoiam '

• '

f l' d d d I t d Ih d� l'd' d dI'
, o sr. gover-

part:���:. e�!�a�en;a:�,ta;.:, I::S s�� ;��li��aa :::e cri:: I
e e�m:��e�::a�o�f:oqua ;o�e��:ixoe .:_a::� ls:;��e a�:� ,�: ��dacop�á�i��:'�l�(>::�ndceo�!:g:�\::.:? aSsua e.scol�

ção, representava uma exigência imperativa dos servi-, men�:ád�. Deslei;o é deslei �, co\rio água é agua. No ca- : os maus fados juraram��!?p perseguição' à ;. a�:I:: �:_ '�LQru>-::--::--=====E=u==t=a=m=b=é=m=
ÇdoS públicos, não se encontrará explicação para o fato, sdo• e maIS um �umdero nlegatIv?t.que se engloba num to- ,d�dloroso que ,!sso ocorra, justamente c�m' quem, te'ndo

O NOIVO

e estar até hOJ'e inerte uarado morto. o sem expressa0 e va 01' pOSI IVO.' SI o sempr,e tao bem aventurado e I'nstantA
sou jornalista. Escrevo

, " ,. - ,

l'
. "I aueo no en-

"7 ,'? desdobr�mento da $ecreta�ia da Viação, Obras O segu�do' - a po Ihcagem -- será. o prolongamen- 'contrar <:a:'gos �ara os homens, seJa leva,do,M fim da,
a seção de perguntlls

P�?hcas e AgrIcultura em dua�, ,Isolando a parte que to do o�orrldo com as o�,tra� Se�re!,arlas. ,q�e. perm�- S,lJa adnunIsh'açao sem poder- contar com o único ho- 'cretiJ�as. O sr. éfdo go-
,dIzIa respeito, à Agricultul'a, -Impunha, pela natureza neceram sem comando plopno, em banho-mana, COZI- mem para o cargo, no quinquênio.

O sr. Dep. Ylmar Corrêa, recebeu, ontem, do
'eminente catarinense dr. Nerêu Ramos, Presidente
da Câmara dos Deputados e um dos Presidentes de
Honra dov I? Congresso Médico, o seguinte cabo-

I

grama:
'

"Do Rio -- 24-22-1445 -- Deputado Ylmar Cor
rêa -- Florianópolis -- Rogo ilustre amigo repre

sentar-me instalação e encerramento Congresso
Médico pois estou impossibilitado ausentar-me Rio
nesta oportunidade. Cordiais Saudações. (a) NE-
R�U RAMOS".'

'
,

clarações por um instante,
voltou o sr. Adhemar de
Barros a ventilar o assunto,
para salientar:
-- Posso, entretanto, in

formar que o PSP paulista
tem' soldados magníficoã,
em condições de disputar o

governo do Estado.
------- -��

I- Conure�so Médico

O RISODA CIDADE· ..

vêrno ou da oposição?
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��e BSTABQ��
NO LAR E NA ,SOCIEDADE

Dois .interessantes modelos para o ve

rão, em seda leve. O de seda lisa tem como

adôrnn "plissé soíeil" (la biusa � na saía O

estampado tem pequena gola e blusa. com li

geiro franzido. (TRANSWORLP) .

rinha de trigo

rante uma hora ou um pou

co mais até fic3:r ligeira-
\

men te tostado por cima.

1 xícara-de leite
. . deira com água quente, -du-

2.50 gramas de queijo mi-

PRODUTOS
CONSDGRDOO,S

A
PELa

EXPERIENCla!
.

\

I
'

Produtos da

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

\

TRANSFORMADORES
Garantia de máximo rendimento. Construido'S
para capacidades as mais variadas,

MOTORES

TRI-CLAD _ ?.i M B O L O DE

EXCELt:NCIA
Asseguram o funcionamento lnlntar-;

. rupto das máquinas, para maior ren

qimento da produç'ão industrial, e

oferecem maior resistência 0'05 danos (

materiais.
•
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S. 1113, e d ir ig ida por Erancês ha 20· anos no prasl, e.(
• zembro. i

. " I seriedade comprovada e com as melhores referendas co-

I Pelos. seus reais méritos_ e I ............._
-..

�", �e:'ciais .e banc_árias, solicita ofertas de produtos e ma-

I pelas virtude de um coraçao \ .

tér ías prrmas d.es�e Estado paira sere� �endldos no D. F.

'.
bonissimo a distinta dama·l ..

I
a base de ttomlssao ou em c�nt� proprra, e para ex�or-

! 't data alvo de tacão na França. A mesma pode encarregar-se de defen-
: ver-se-a, nes a c ,

I
•

. .,

R
. -

B
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F d
I .'" der interesses JllJ1tO as epartições ancanas e e e-

I mere.clda� home.�-agens, as I
rais onde possue ótimas relações - Favor- dirigir refe-

, quais nos associamos. i rências, ofer,tas detalhadds e, se possível, .amcstras, pa-
-

! ---.sia. Lili Mendonça Ira: ABRIL, Caixa Postai 2.404, Rio de Janeiro.

1- Completa, hoje, mais umâ
I

.

EFEITO

'

�••.'fftllJ.
'pl'imavera, a distinta e SENSACIONAL NA

prendada srta. Lili Mendon- .A S M Açá, _

dileta filha do nesse
i

conterrâneo sr. João José.

Mendonça e-sua exma..es-I
pôsa d. Maria Gomes Men-,

Idança. .

'A' aniversariante, que

SOUFLtS DE QUEIJO .'I·a
uma ao molho branco, ba- ANIVERSARIANTES:

-

. ,tendo depois de cada edi-: Dr. Augusto de, Paula r

O souf'lê de queijo ainda do. Tempere no fim com o Na data de hOJ�, trans-

que de origem francesa, co-l sal e pimenta e bata bem, I corre mais um aniversário

lUO to-dos os "souff'lês", es-,' 4 - Ponha um pouqui-, natali.cio do Dr: Augu.sto
.

Cardoso Júnior, alto funcio- mais um aniversário natalí-

t-a" ta-o divulgada,.entre nó� 'I nho de sal. nas claras.e I Ferre.noa.:
de 'Pa. ,ula,' .�b�hsa-.' -

o

o
_

- nário dos .Correios e Telé- cio, o nosso estimado con-

'que já se pode dizer que e I b.ata em ponto de neve
•..Adi-I, do clínico e crrurgiao 9ue

"

- grafos, nesta Capital; terrâneo e ilustre. membro

um prato nacional. Prepa- cion e, aos poucos a místu- durante muitos anos exer-
.

I
-

- Sr. ítalo Balbi, ben- do Tribunal-de Justiça dês-

re-o seguindo a receita de

I
ra anterior, batendo sem-I ceu o S�l1 apostolado em nos-

quisto e ativo representante te Estado, o sr, Des. Alfre-

hoje, que é especial! pre..· í
sa Capital. e que atualmente

.comercial, residente nesta do Trompowsky, por cujo
INGREDIENTES .1

-

-- 5 Ponha a massa num.a reside no Rio de Janeiro.

4 colheres d'·e· sopa de forma untada, tendo o CUl- Nesta Capital o aníversa-
cidade; motivo ver-se-á alvo de ca-,

I
.:_. Sra. Zilrnarina da Sil- rinhosas manifestações de

manteiga ou margarina'
I' dado0- de não encher demais, ríante exerceu o cargo, de

•
va Eckert, esposa do sr, Jo- '·apreço, pela lhaneza de seu

2 colheres de Sopa de -fa-
.

pOIS crescerá. Asse em for- Diretor do Hosp-ital de Ca-
. sé Edgard Eckert; caráter 'adamantino e pela
no moderado colocando a ridade, prestando relevantes.

- Jovem João Alcebiades elevação de seu boníssimo
forma dentro de uma assa- fel'.viço� à coletividade:-

- Sr. Pedro de Freitas
.

Vê transcorrer,

de Souza Britto.

"O Estado" se associa às ESTÃO DE A�IVER�Á.
muitas' felicitações que re- RIO AMANHÃ: .

ceberá,

t
Dr. Nerêu Ramos Filho

Sra

..
Jo�é F�anCi�Co da �ilva ',0 nosso d�stinto conte.rrâ-

Transcorre hoje, o arnver-
. neo, dr, Nereu Ramos Filho,

sário natalicio da exma. sra. completa amanhã mais 'um

coração.

neiro, picado
4 ovos, separado�
1 conlherinha de sal

1 colherinha de mostarda

em pó-
1 -pitadinha de

Sirva em seguida:
(APLA)

pimenta --0--

ZE-MUT·RETA ...
do reino NOIVADOS

MANEIRA. DE FAZER: - Em Joínville, onde resí-

1 - Derreta a manteiga, de, vem de ajustar núpcias

junte, a farinha de trigo,
. com a gentilíssima senho

misture hem e deixe cozi- rinha Jeanette Camargo, .

. nhar em fogo brando, atê dileta filha do sr. Tertulia-

formar bolhas� Junte o lei- no Camargo, o noss'O distin

e to contérrâneo, sr. Luiz Car

los Garcia, jovem industri

al, filho do sr. Adernar G:ar-

te frio, de uma só vez,

cóziIfhe até engrossar, me

xendo sempre.

2 - Adicione o queijo a ciq.·

êS,se môlho bi:anco ,e ,mis- Aos distintos noivos e a

ture até ficar' deÍ'l'etido
-

e seus' �dignos pais. O ESTA

efusi-
bem misturado. DO apresenta suas

I 'I"t-3 - Junte as gemas, uma vas fe lCI açoes,

"O Estado", respeitosa
mente, apresenta felicita

ções.
- Coronel Artur Pereira,

abastado comerciante resi

dente em Joaçaba, onde se-

AVENTURAS
.'

.

DO·

amanhã,

PA.RT.lDO SOCJAL�
.DEMOCRATICO

DiretórioMODiclpal doe Florianópolis
Na séde.'do·. Partido Social Democrático, à Rua As

cipreste Paiva nO 5, sobrado, está' funcionando, das 9 às
11 e das 14 às 17 horas; o Posto de Alistamento Eleito
ral para inscrição de novos eleitores, tranferência e su

bstituição de títulos .

.

A substituição dos títulos antigos é 'obrigatória sem

pre que nos mésmos esteja esgotada a página destinada
a rubrica do presidente da mesa' receptei-a.

Os interessados deverão junta-r ao requerimento
duas fotografias de 3 por 4.

.'

.Mais esclarecimentos serão fornecidos na séde do
Partido, ou pelo telefone nO 2.570.

rá muito felicitado; - I ra e João Alves, comercian ,

Sra. Epopéa Lima! tes nesta praça i.

Grans, digna- esposa do sr,l - a gentil sta. Maria
Ladislau Grans, funcionário: Wagner, filhà do sr. Manoel
da Base Aérea; ,

.' I Wagner, comerciante em

-- Sr, João Paulo Silvei-] Aririú.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Campeonato ,Brasileiro de Baskelball 'Juvenil

PetâHoje,
PROSS�GUE,. CADA VEZ MAIS EMPOLGANTE E SENSACIONAL, O VI CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASKETBALL JU

VENIL, PATROCINADO PELA OPEROSA FEDERAÇÃQ ATLÉTICA CATARIl'_JENSE. HOJE, PELA MANHÃ, COM1NICIO MAR
CADO PARA ÁS 9 HORAS, O ESTÁDIO "SANTA CATARINA" IRÁ APANHAI} -MAISUMA GRANDE MULTIDÃO _DE AFI
CIONADOS, QUE SE DELICIARÁ COM A DISPUTA, DO CERTAME DE LANCE LIVRE. TODOS Á PRAÇA bE�PORTIVA DO

. .'
i' , LARGO GENERAL OSÓRIO!' .

.

- .'. "

Manhã: Lance Livre
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,aamO$"- x
rApesar do desinterêsse '

entre Paula .Ramos e Gua- Prosseguirá hoje a disputa do 'Campeonato
reinante, o. prélio �arcado: raní, penúltim� e último co-

I
. de Profissionais' com o prélio entre paulaí-

para a tarde de hoje, no locados, devera ser árdua-
buari -E I bit b difícilestádio da rua Bocaiu-va,' mente travado, umà vez que

I nos e ugrln?S -.' m m. I u 'da,
I ICI

.' compromisso para o .vice-li er.-,

,
,

.

.

os dois tricolores tudo fa- Em seu último compro-HOMENAGEM DA C.B.B: Á F.A.C. " .

f' ...

P t di
, .

d id d lt
râo para não sentir o peso mISSa, quinta- -erra, o on-j.

01' es es Ias sera

maU-I
sen. o convi a a a as au-

.-

'. -,. , "

'

, _ . "

d tádí "S t t 'd d
..

il it
de mais dOIS desfavoráveis

I'
ze paulamo nao fOI. feliz,

gura a no es a 10 an a 01'1 a es CIVIS e rm I ares.
.

_. _

. . ,. pontinhos. tombando vencido diante doCatarina" a placa oferecida I
Ao que apuramos junto

. . .: .

"

, O Paula Ramos parece F'igueirense por 5 a �, apospela Confederação Brasile,i-I ao dr. Osmar. Cunha, digno
mais capacitado á vitória. I estar vencendo no primeirora de Basquetebol à Fede- maioral da F. A. C., virão a -

/. .

ração Atlética ,Catarinense, ,esta Capital os conhecidos o(�()"'o4lllllllit-o...o....o....o....o o.-..()....o__
como homenagem á entida- desportistas Almirante Pau-

de controladora dos espor-Ilo 'Meira, presidente da 'C. CAMPEONATO CARIOCA DE FUTEBQL
tes do valei, basquete, cí- ! B. B. ; Orsini Coriolano,

.

,

.' _.
,

clismo e atletismo em .San-. presidente do Conselho Na- .

Em contmuaça,o ao Carn- São Januárlo.>

ta Catarina, pelo êxito al- I cional de Desportos, e n-.' peonato Carioca de Futebol, _ Bangú x Olaria, no Está

can çado pelo Campeonato I Ferreira Santos, presidente' estão programados para ho- dia Proletár io.

Brasileiro -de BaSquetebol' do Comité Olímpico Brasi-I .ie os jogos abaixo: 'I Botafogo x Canto do Rio,

de 1951 e realizado nesta leiro.
� � Flamengo X· Portuguesa, em General Severiano.

,

Capital e em Joínville. no Maracanã. I, América'. x Bonsucesso,
Para a solenidades estão Aguardemos. Vasc? x f"Iadu/eira, _

em em Campos Sales. '

� �

·TAMBEM A C.B.p: ÇQNTRA A-'
LOT-ERIA�ESPORTIVA

"

.

RIO, 25 (V. A.) ;_ A C. detalharia o pensamento da
. B. 'D. tambem é �ontraria' C.B.D. sobre o assunto.

.'
.

�
á íristituicão-da loteria des- Depois de expedir esse

portiva. Ontem, o. presiden- O'fício, o presidente Rivada

te dessa entidade enviou via Correia Meier, eÚeve
longo ofício ao ministro da reunido com o presidente
Justiça, expondo as razões Abelardo França, da Fede

pelas quais não concordava ração e os representantes
com a idéia. Esclareceu o do Flamengo e do Botàfo
sr. Rívadavía Correia Meier 'l,'0, respectivamente, srs.

qu·e o sr. Luiz Aranha fora \lves de Moraes e Viveiros

desí�na_do para representar ie, Castro, havendo perfei
a C .. B,. D,. _na Comissão que 'a união· de pontos de vis

o ministro 'da Justiça pre- 'a. Tambem o delegado do

tend'ia constituir para tra

tar do assunto, e na primei
ra reunião .esse dele'gado

�a,ngú, sr. Abrahim Tebet,
steve na C. B. �. tratand<>_
)0 assun�.

PAULISTAS E CA,RIOCAS ESTREIA+W.
AMANHÃ" 1 \ I

.

_,,-, _"
I

Está marcada para a noite de
amanhã, no colosso do Largo Gene ..

ral Osório, a estréia da representa
ção paulista,' que ostenta o título de
campeã brasileira, conquistado em

Santos. Os bandeirantes enfrenta
rão o segundo colocado das elimina
·tórias. Nessa noite também os cario-
cas farão o seu debut no grandioso
certame promovido pela F. A. C.,
medindo forças com- a equipe ven
cedora das elimin,atórias. Não per
cal)l a noitada de amanhã que deve
rá ser d,as mais empolgantes,

·Segunda' Rodada ·do' Campeonato Brãsileiro
Comoda vifória dos gauchos sobre os

goianos - Também o� baianos não
tiveram grande dificuldade em

abarter:... os paranaenses

'Como na inauguráção, o segundo dia do

Campeonato Brasileiro de Basquetebol Juve
nH, fói deveras empolgante, tendo atraído ao

-

magestoso "'stadium" "SANTA CA�ARINA",
uma assistencia bem numerosa. .

A,·segupda rodada dos jog'qs, eliminató
rios apresentou como vencedores as .equipes
representativas dQ 'Rio Grande do· Sul e da
Bahia. Ambas impressionaram magnífica-·
mente pela harmonia e combatividade, ences- _

tando com muita perícia e felicidade.
GAUCHOS 74 X GOIANOS 36 ,

<A partida inicial reuniu as seleções do
Rio Grande do Sul e de Goiás, sob as ordens'
dos árbitros Afonso Lefevere, do Distrito Fe
deral c Érico Straetz Júnior, de' Sánta Cata
rina. Os gauchos' que i!a,primeira rodada tri-:-,,
imfaÍ'am sbbre ·OS baianos por 41 ai 30, 'reali
zarafll,ante-ontem, uma partida maravilhosa,.
'. �rminmidc ven'cedores pela elástica

"

contau
.

;fm de 74 a 36. No primeiro tempo já os_ra-

"

I pazes dos pampas' haviam assinalado 42 pon-
tos contra apenas 14 dos goianos. Desta for

j ma, os sulinos ficaram classificados para as

I, finais'. Quadros e marcadores: .'
.

, .

I RIO G. DO SUL - Derengê. 7, Ney 17>
.

Castelhano 20, Geninho, Antoninho 10, Glai ..
íon 10, Tim 2 e Normélio /�t

,

.

_

GOIÁS -, Pinga 7; Edinho 4, Governo,
Dedão, Góia 15, Ronaldo 3, BraJ)dão 5-' Danio

. 2 e Valtinho.·
BAIANOS 69 X fARANAENSES 37·

---

A noitada de' ante-ontem foi encerrada'
com a peleja entre' os "fives" da Bahia e do
Paraná, oferecendo boas jogadas.' A vitória
sorriuJ representação da "Boa Terra", pêlo
escore �de 69 a,37, bem expressando a sua su-

perioridade na quadra. Dirigiram os jogos os

árbi1rgs Osvaldo GeÍsomini, de São Paulo e

Osvaldo .Meh�a, de Santa Catarina.
Quadros e marcadores:

. 'I'
- BAHIA - Vasconcelos 6, Guilherme 19,

Fernando 7, Vàvá- 26, sendo o éestinha da
noite; Santana 'S, Jota 3 e Renato..

. .

P.ARANÁ ,-. Oel Claro 9, ,Jackobuski
9, Carneiro 1, Joell, Narcem, Elias 4, Osni 1,
Egherto, Padilha 12 e Geová..

-

I
cidade de Imbítuba, entre, peleja do certame naquela

.

Avai e Imbituba Atlético cidade, esperandozse, uma

Clube. E' enorme o ínterês-I arrecadação super-ior a dez.
.

se dos sulinos pela última t mil cruzeiros. .

IPIRANGA X TREZE DE MAIO,'NA
MANHÃ DE HOJE .,

Na manhã de hoje, com ga e Treze de Maio, estan- '

início ás 8,30 horas no es-' do o embate destina,do a

t�dio da. rua Bocaiuv,a, . se-i agradar a quantos com;�r�:'.ra realizada a penúltima I cerem ao campo .da Praia
rodada do turno doCampeo- II

de Fóra, visto que estarão
nato da Segunda Divisão, frente a"frent� os-terceiros
constante de' apenas um [o- colocados: �

.

go. Def'rontar-se-âo Ipiran-I '. Pr�ço ú�ico - Cr$ 2,00.

-.......�I4IIIIM_��.'
.

.

SHOW NA UNIÃO OPERÁRIA,-El\f
LELO, o magnífico guàr- BENEFICIO DO AVAl
díâo do Guarani. • . Programou a diretoria do tipicamente caipiras

. \ .

Aval, para o. dia 30 do cor- Narciso Lima - O cantor

tempo por 2 x O.

"
rente, ás 20 jloras, no palco da voz de prata .

,Quanto ao Guarani, ainda da União Operária, um Procópio Martins - O co-

não viu o triunfo. Portan- g�andioso schow em. benefí-I
nhecido Mangangá, prín-

to, eis uma bôa oportunída- cio do grêmio alví-azul, to-
.
cipe dos repentistas �

de para o pelotão de New- mando parte vários ases do Neide Maria - Sambista da
torr

: Garcês rehahilítar-se nosso rádio, apresentados I' z. Y. J. - 7

dos seus insucess-os. por Olnei Lúcio. São elesr I Rafael Benvenuto "C' 0, ga-
Quadros prováveis roto prodígio.

.

Zequ inha - E seu regional I Luiz Carlos - O Rei da

.

GUARANI - Lelo, Faus- .

Léa Benvenuto .:_ A sam- Sanfoná.
to e Papico; Zezinho, 01'- bista 100% INGRESSO :,.._ Preco úni-

Iando e Erasmo; Alemão, Daniel Pinheiro c-, O Seres- co: Cr$ 10,00.:
.

OSI11, Dedéco, Jaime � Ari.
-

...t.eiro da Ilha
.

. I Avaiarios! Para maior
LUIZ C. Benvenuto - O rít- engrandecimento das côres

PAULA RAMOS -:- Jai-
.'
mo personificado. ,I do . Glorioso AVAl F, C.,

me I, Neri e J.aime II; Val- Zecatau - E seus numeras compareçam ao Big Schow.
.'

'

mor, Valéria e Jacy; Vil-

"'Son, Sombra, Itamar, Jacó
e Danga. CAMPEONATO BRASILEIRO, DEAvai x Imbituba
A outra peleja da rodada

'

aASKETBALL JUVENIL
A' última hOFa havia a Federacão_ Atlética Catarfdo Gamp,eonato de Profis-

.

nense recebido a inscrição de Goiás ;0 Campe�mato Bra-
'\i.onais será efetuada na sileiro de Basquetebol Juvenil, o que veio forcar a enti

dade barriga-verde a elaborar nova tabela, que abai�o
vai publicada:

..................�� _..

PERDEU�SE NO ESTADIO
DA FAC

JOG9S PRELIMINARES

Perdeu-se uma . Carteira Rio Gl'ande do Sul x Paraná, ás 21 horas.

da Revista "O VALE 'DE JOGOS FINAIS (Amanhã)
.

.' éampeonato de Lance Livre, ás 9 horas.
[TAJAI", contendo' denJro,
uma permanente da F.A.C. DIA 27 DE JUL.HO
e uma permanente da F.C.F.

D·
. \

para os jogos do Campeo- .Istnto Federal x Vencedor das preliminares, ás 20 hs.
São Patt.lo x 2.0 colocado das preliminares, ás 21hs.n�to.. P�de-se a pessôa que

a encontrou devolve-la a
\

DIA 28 DE JULHO
Hermes Soares, na Sucursal

.

da Revista, á Rua Deodoro, }finas x Vencedor das preliminares, ás 20 hs.
11. 19 - Nesta, que será Santa Catarina x 2.0 colocado das preliminares, ás 21hs.

.

'\
gratificado.

DIA 29 DE JULHO

...o....o....o....o._,o.- Minas x 2.0, colocado das preliminares, ás 19 hs.
Santa Catarina x Vencedor das preliminares, ás 20hs.
São Paulo x Distrito Fe-deral, ás 21 hs.

DIA 30 DE JULHO

São Paulo x Vencedor das- PTeliminares, ás 19hs.
Santa Catarma x l\'[inas, ás 20hs.

.

Di�trito Federal x 2.0 colocado das eliminatória� ás 21,hs
.

DIA. aI DE JULHO

Vencedor x, 2.0 colocado das eliminatórias, ás 19�.
Santa Catarina x São Paúlo, 'ás 20hs.
Distrito Federal x Minas Gerais, ás 21 hs.

Cosinbeil'â
Précisa':se' de 'uma: cosi-

nheira no Clube 12,

Rua João Pinto 6.
Distrito Fecleral x Santa Catarina; ás 20hs.
Minlls x São Paulo, ás 21hs.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A inscrição do' nome do

professor Olinto de, �U;,ei�
ra no. "Livro do Mérito e

.

um ato de plena justiça que
nos reconforta pelo seu

grande significado..

A entrega do diploma re

aÜzada no -S!tlão Nobre do

Palácio do Catete, ficará
marc-ada com um tento de

ouro na história das nota

bilidades brasileiras.'
A vida abençoada do pro-

A Afessor Olinto de Oliveira,' a- GON IA DA
pesar da sua excessiva mho-' A"5M.�A·.dt;_stía" é por demais con e-

_rida e 'admirada, pois tem
sido "uma constante doação Aliviada em Poucos Minutos
d€ si mesmo' em beneficio Em poucos minutos a nova r. cel

. ta Menda.o - começa a CiTdo próximo", por uma mso- cular no sangue, aliviando os aces-
, l'

. -

d seu sos e os ataques da asma ou br -nfreave lmpOSlçao O·
quite. Em pouco. t mpo é possível.

coracão bonissimo, e nunca dormir bem respi ando livre e t,-
.

cilmente. Mendaco ali-via-o, mes
rela vaidade de aparecer. mo que o mal s ..ja antigo, porque
S·'

_.

tâ dissolve e remove o mucus que
.
eus servIços i:?ao mcon a-

obstrúe as vias respíratórías mína:»vefst�ri� verdadeiro sacerdó- do a sua energia, arrutnando SUé.

AssemLle'I·a L
•

I
•saúde, fazendo-o sentir-se prematu g ellS ativado que fez da medicina e ramente velho. Mandaro tem tídc.

ão rnuit tanto êxito que se oferece com rsuas laureas sao mUI as. 'garantia de dar ao paciente re pira
Se como médico só tem ção IIvr� e fácil rapidarnenr e e--'co·'1·'-

r , pleto alivio do sofnm· nto da asnu,bbido fazer o Bem atraves I em poucos dias. Peç� Menda.o,. hoje
... I d t' mesmo, em qualquer fa rrn a c i a. Ida ClenCla, reso ven o am- 1l0SSil garantia é a sua proteção

.

bém muitos problemas

SO-I
' .

e iais, como espírito sensível
n'

, • J d t t bé x io Grande do Sul, que com-
:tE' cOlsa� , e ar e am em

, .

.

tusi
. j-reende o Conservatono de

lilerecel os mal�, en uI sl�smfla- Música e a Escola' de Ar-dos ap ausos, j a pe a 111 U-'
., • •

ência benéfica que soube ter ["'S, ja como JOrnal.lsta cola-

s meios culturais e attis- norador do "Correio do Po-
1,0

" d p. � AI g cidat icos do seu' estado natal VC, e OhO e re, -

(Rio Grande do Sul) fun- ue onde nasceu.

,�ando Ce sendo o seu pri_1 _ x�x, "

jj1eiro presidente) a Acade-- A �e�sao fOI preSIdIda p,,:-
mia Sul, Riograndense de 110 mlhlllstrol Atadul�?L?e Padl-L tras J'á como orgaflizador va, c ance e1"" o lvro oE: ,

M' 't "
'

" do(e primeiro presidente) do erI o , co� a plesença
IlIstituto de Belas Artes do senhor LO�lrIVal Font�s que

,"epresentava o preSIdente
da República', e a do minis-!PROGRAMA PARA AS FESTAS COMEMORATIVAS
tro Coelho de Almeida, che- I DO 810 ANIVERSÁ'RIO .

.-'

fe do Protocolo, assim como I .

a de todos os membros da QUARTA-FEIRA - Dia 5 _. Grande Bingo Social, com
Comissão Permanente do II. valiosíssimos' prêmios, em, exposição nas
L.ivro do Mél'ito. vitrines da casa Hoepcke. Sessão especialO ministro Ataul:fo de I de cinf\ma, com um grande lançamento em

� t?aiva discursou fazendo o
I tecnicolor. Preço do cartão: Cr$ 100,00'., As Bl'onquites (Asmáti- elogio do homenageado, ten-, DOM:NGO

- Dia 9 - E�cursão a um ponto pitoresco
caso Crônicas ou Agudas) ,e do respondido agradecendo de nossa Ilha.
as suas manifestações (tos- em nome dos irmãos, {)

pro-r'
TERÇA-FEIRA - Dia 11 - Grande jantar de confra-

ses, rouquidões, resfriados, Cessor Décio Olint�, o que ternisação, ás 20 .horas, co� entrega de di-,fez com palavras bl'll_hantes,· plomas aos assocIados remIdos.,

I S:;:;::�S);ã:"�:l:,':: q:: �:;:�::�' d. comovodo,",QUARTA-FE!�!r,�n�:' ';,2 f"t�!n;�::':�o�:;��a:� Gala,

i t M S a DE 7+ Diaatacam o aparelho respira- xxx, NOTA ESPECIAL - Os cartões para o bingo, as listas -

sante, em que são retiradas
tório e devem ser tratadas A hist6ria dé uma vida de inscrição para a excursão, bem como AGRADECIMENTO E MISSA : costelas, � o de apicolise, ou{ssim proveitosa e edifican- para o jantar. de confraternisação, poderão '

I as operações em que ,se em-
com um medicamento enér-

ce devia ser desCrita e pu- ser procuradas na Secretada do Clube, a Irmãos, irmã7:::cunhados, cunhadas e sobrinhos de _

.gico que combata o mal, évi- blica-da mesmo em livretes partir do,·dia 25 no horário"das &. ás 11 ho- I ANASTACIA CHARNESHY BRASIL por êste meio pregam bolas de- pm-pong e
tando complicações graves. que fossem depQis tilistribuí- ras, en,cerrando em 5 de Ãgôsto. I agradec·em a todas as pessôas que enviaram cal1;ões e as intervençêí.es, agora mui_:-O SATOSIN contendo ele- dos pefas nossas eséolas; é

-

'�'--. I telegramas de pezar. ; to em voga, de em que ;'-"se 1--
uni salutar exemplo à se- SABADO - Dia 8 -_ Grande "Soirée" Rubro Negra do,1 ,Aproveitam a opoJ'tunida'('!e para convidai' para a

I

extraem partes do 'pulmão,Cluoe Náutico "Fra;1cisco lVIaí-tine"II'I·". Co-!, missa ele 70 dia, ter(;,�-f·e,:'."�,. [11'," 9Y ,/.10 7 "O h C
�

" .. " n. -o � ,'J oras na a-
ou mesmd um pulmãoroação da Rainha dos Esportes. Reserva ele : teclral l\1etropolitana�

mesas na Secretaria do Clube, n·aquele ho- i A todo,,; que (:úrnpr:l'e'C;el'enl �l este ato do fé c:ri.sti\
sua tótalidade. CBos

rário. "'- ,"i11 Lecipad:Húen te agradesseni. .l". A
' nais)

7;»

I MI·ssa de 6· Mês :··�.:m�il:�d:ea�7.e;:;::�I rado, recentemente 'instala-do Bstado de Sta. Catarina; Francisco J. de Medeiros, Luiz Carlos de Medeiros,' tio.
CONVITE

.

e família Roberto Müller e Família, Jone Celestino Referindo-se ao papel daO Deputado Volney Colaço de Oliveira" Pre- Vieira e família Alberto-Causs e'família e Rosa Alves, cirurgia no tratamento dasidente da Assembléia Legislativa, tem a-honra convidam os parentes e pessoas amigas, para assistirem
cuberculose, o dr. Huacode convidar as autoridades CiViS, militares e a missa de 60 mês, por alma de SUa saudosa e ínesque-I .... lt f I d B RTINA DE CAS Vizcardo opinou que, me-

ec esíâst icas, a imprensa escrr a e a a a e ao cível esposa, mãe, ,sogra. e avó AL E
,

-

povo em geral, para a Sessão Especial, na qual, TRO MEDEIROS., a realizar-se dia 29 do corrente, as diante o uso de antibióti-
o Poder Legislativo de Santa Catarina, homena, 17 horas, no Altar de S�o José, na Catedral Metropolita- cos, é possível estabelezergeará; ter_ça-feira, dia 28 do corrente, às 18 .

na. �s Íesées em pouco tempo,horas, o eminente cientista patrício, Dr. Mário
, I 'Desde J'a' agradecem a todos, o comparecimento 't' d t'

_ .

perml 111 o a ex Irpaçao.' CI-Pinotti, Diretor do Serviço Nacional de Malária. neste ato de fé cristã.

Florian,óPolis, 26 de julho de 1953 I' rúrgica do foco, especial-
mente nos casos em ,que a

Club'e' --Doz'e de AgostO.1 lesão-está bem localizada.

R . �C\c\\l� �1.�C\
o

..a.�'
Em linguagem cientifica,

�\J' \\.p\JV _v as intervenÇ-Ões podem ser

�\\ tS1 se\bO !. .".. ..aV'· I de ressecção segmentária ou
U ao

Coll oeU\l"
J I

, lebectotnia e, no caso de ser
• \loc,el"\\\3\\ ,\ue aca\ I a. infecção ·extensa e com-",\lo'. 0.' sul"a

• es\O'"o , ia v' c,ae't "'�l"e t 1••• tAa�'l\es uWel"a eO\e
SOP I prome er . apenas um pu-

da
eo\e.

a oe(\ca1'll {í�aao. 1 mão, pratica-se a pneumo�

aI).': a'iJe
be o

nectomia, que exige "

espe-

[,cialização cirúrgica e Çiui
,
dados especiais nos peVíoi dos pre-operatórios e J>ost

I operatórios. De modo geral
há dois tipos principais d'e

operações empregadas na

tuberculose: o tipo colap-

<,

Narinha de Guerra
I

'\ Criação -de .D� Corpn feminino I
o ministro da Marinha, � do' almirante Renato GuÍl-'

almírante Ilenato de AI-I lobel que, tem dado todo
meida Guilbbel, determi-' apôio a iniciativa.
nou às autoridades navais Apuramos, ainda" que

que ultimem os trabalhos esse corpo será identico aos

de elaboração/ das normas Wafes.: da Marinha Ameri

para criação do Corpo Au-, cana, obedecendo inclusive
·

xiliar Feminino na Mari- ao mesmo critério de gra-
· nha. Segundo apuramos, a duação da oficialidade. Se

criação desse novo órgão, rá exigido das candidatas
que é.o primeiro a ser 01'- instrução colegial - comple
ganizado nas. classes. armá-:-I ta, além de outros quesitos
.das.c tem encontrado muita que estão sendo examina
oposiçã�' dentro d� própria I dos par-a as bases do con-

_, I

Marinha, tendo sido mesmo curso. -Ainda êste an<;>, os

dissolvida a comissão cria- f estudos serão concluídos
·

da no ano passado para es-
I
pela Diretoria do Pessoal

.fudar o assunto, Entretan- I da Armada.

to, agora os trabalhos estão

I
'

se desenvolvendo rápida- ("O Jornal", do Rio, 24

mente em face do interesse de julho de 1953).

J-
- - - - ....- •• ., .,

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

� PRISÃO DE'VENTRE -

�
-

� ,

f
"

I
�

ES'fOMAfrO - FlGADO - INTESTINOS

PILULAS DO ARRADE MOSS
Agem directamente sôbre

o aparelho digestivo, evítan
uo a prisão de ventre. Pro

porcionam bem- estar geral,
facilitam a digestão, descon
gestionam o FIGADO, regu
Jarizam as fuaçõ{:s digesti
vas, e fazem desaparecer as
enfermidades do

-

ESTOMA-
GÚ:" FIGAnO � INTES:rI·

, .

. �NOS. � __ •. __..,......;. = u .... -r% u 1117... &TJa1"'. ce=:u •• WF44Jill'W • .ar..

CURSO POR CORRES
PONDÊNCIAMerecido

Premio DECORAÇÃO DO lAR

Prof. Louis F. James lan-

ça do seu famoso curso por

correspondência, próp r i o
para noivas, senhoras,' de
coradores, tapeceiros, esto

f'adores e tddos os ramos

ele decorações. ,-_
• -cÓ,

f IPara maiores in orma-
I

cões escreva para Caixa:
Postal, 3.577, RIO DE JA-j

�.._-------

Trale das<'Vias
Belgiratórias

mentos antisséticos e peito
y rais', é o remédio indicado.
,Procu,re hoje o seu vidro de
SATOSIN nas boas farmá-! .

guil'.
G. de A.

("O Jornal", dr Rio, de
'?4-7-53).

�m perda de tempo e

BRASMOTOR

\

Com garantia1
troque o seu velho

,
.

motor por um-
motor recondicionado

Um motor recondicionado

Brasmotor é, tecnicamente, U111

motor novo, pois que' á operação
de recondicionamento foi realizada
,

nas moderníssimas instalações
especializadas que a' Brasmotor

OS CQNCESSIONÁRIOS BRASMOTOR
MANTÊM PERMANENTE ESTOQUE DE

MOTORES R{CONDICIONADOS' (lA LINHA

CHRYSLER! PARÀ PRONTA ENTREGA
" .

montou, para tal fim, sob a orientação
dos técnicos da própria fábrica Chrysler.

Na situação' atual de restrições à importação, em

que se torna difícil adquirir uI? motor novo, o motor

recondlcionado Brasmotor soluciona o seu

problema, sem perda de tempo e com garantia.

�,Cf)lóuut� B�/ud!,
-mrasmot�r

pcn<;am .. coso d. QaWg.'
SÀO 8ERNAftl!O 00 CAMPO. EST� iÃo l'AUlO

'Bisurada't.tag-nésia
r �'

HOMENS FRACOS
HOMEi'\S ,NERVASOS
HO,MENS ESGOTADOS'
HOMENS�DESMEMO-RIADOS
Fatores decisivos para o

êxito. na vida atual.

GOTAS
MENDELINj8
"A Fonte da Juventude".

.São nervos fortes, . idéias
I

claras e saúde perfeita, aos

'fracos e - acovardados, cedo
'envelhecidos pelos nervosis-
mo.

,

Não tem contra-indicação.
Nas farms. e drogs do

Brasil. Pelo. reembolso C.

I Potal ,.3.685 - RIO •

,

,

I

Novidade na

��rurgia
Esta sendo empregada no

I
Perú uma nova técnica de

I
c irurj.ir, pulmonar, que con

I s íste em extirpar os focos
, de infecção e encher as ca-

'I vidades
.

com as banalíssi

!
mas bolas de ping-pong, Nos

'I' Estados Un�dos,. utiliza�-.se,
para o mesmo fim, matérias
plástios de custo muito ele
vado. As bolas de pin-pong,
além de serem muito leves,

i têm a vantagem de serem
I .. '.

dR'; vrsiveis aos exames e aios

'X. -

A partir de fevereiro de

1949, quando foi. i�augura-
, do o Hospital Sanatório de
Bravo' Chico, e "até a data

presente, foram alí realiza
das cêrca de 4.000 opera

ções de cirurgia pulmonar,
de diversas espécies, oscí-
lando 'a média semanal de
in tervenções cirúrgicas en

tre 20 a 30.

, ,

O'dr. Segundo Huaco Viz
I cardo, chefe do Serviço de

I Cirurgia daquele hospital,

I'
forneceu interesga�tes da
dos a respeito da luta con

tra a tuberculose. O Hospí-
ta! Sanatório de Bravo Chi-

16.0611
zelo e cozinhas elétricas
Hotpoínt, O pavilhão de ci-

co dispõe de um banco de
sangue, do qual saem sema- .

nalmente de 20 a 30 litros'
pa'ra at;nder às necessldn
des dos ;Iacientes. Está tam
bem equipado com camaras

frigoríficas, fábricas de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edllal
JUlio DE DIREITO DA

COMARCA DE TIJUCAS

EDITAL DE PRAÇA, COM

O PRAZO DE TRiNTA
DIAS.

,O Doutor Clovis Ayres

O ESTADO
--------------_.-

�

Flotianópolis, .Domíngo, 26 de Julho de 1953
---------�------,--------�-

Hoje no Passado
1

26 DE. Jl)LHO

-_. __._---�

12,,1 T.,Z

A. dãta de hoje recorda-nos.
I que:

e�, 1612, a expedição cionário de 1835;

"

de .183�, a Janeiro de 1837 e,

quem organizou a reação Às 2' -- 4 -- 6;30 -"- 9hs.

contra o movimento ,rev,olu- Mel FERRER -- Mirosla-
va - Antony Q,UINN em: /

. TOlIROS BRAVOS
No programa:

Cine Jornal, Nac.

Preços: 7,60 - 3,50_
Livre.

_ As 10hs.

DESENHOS ...
,

SHORT .. "

COMEDIAS ...

f ranceza de· Daniel de 'la

Touche, senhor de La Ra
vardiêre.. chegou a 'lha U-

- eni 1947, em Jaraguá,
neste Estado, foi inaugura
do um Grupo Escolar que

tomou D nome de MaÍ'echalpaomiri,
.

dando-lhe o nome

de Santa Ana, que ainda Carlos da Luz, catarinense

conserva: ilustre e guerreiro deste

.

- -ern 1635, sete dias de- mido, nascido 'em 29 de Ou

pois de' capitular a guami-, tubro de 1�30 e falecido err

çfio holandeza e, quatro de- 21 de Junho de 1906.

pois da �vacuação de . Ma- André Nilo Tadasco
.� -

tias de Albuquerque, entra ----." -- -.----
.

em· Porto Calvo o holandez 4bsolvido
I Siogemundt 'von Schkoppe. RIO, 25 (V; A.) _:_ Dír-
Mandou / reunir, os restos .

mo Pires Ferreira, na qua- Dennis . Morgan em:

mutilados de- Domingos Fer- !idade de díretor jresponsâ- TRAGEDIA DO MEU DES-
nandes Calabar e .sepultou vel pela "Voz Trabalhista" TINO
prestando honras funebras : divulgou uma noticia, se- GregorIo Peck em:
-- em 1G4� chegou a gundo a qual ó 'deputado' FALCÃO DOS MARES

.

Oüicombo, em Angola, a ex- Danton CoeÚJO, discuesando N� 'programa :

pedição do .Río de Janeiro, na Câmara, teria feito gra-: Cine Jornal. Nac.
comandada por Francisco ves acusações ao sr. Santos Imp. até 18 anos.
Souto Maior; Vahlis, chamando-o de "In í- As 2hs.

.

- em 1735, tomou posse dôneo moral e econômica- Gregorio Peck em:
do cargo doe Governador e mente'.'. ! FALCÃO DOS MARES
Capitão-general da Capita-
nia do Rio' dé Janeiro, e

xercenldo-o até '1.0 de Ja-

Para esta praça e íntérlor, precisa-se de represen
tante pOI' conta própria,' p;ra g ran de Laboratório' de

produtos populares, inclusiv€ Flóra.
"Cartas para a-Soe, Farmacêutica Japuíba Ltda. -

Rua Machado Coelho, 8 e 10 - RIO DE JANEIRO.

Ayres Gama - Juiz de Di- do naquela oportunidade vi-

Gama, Juiz de Direito da

Comarca de Tijucas, do

Estado de Santa Catarina,
na Iorma da lei, etc ...
FAZ SABER aos que o

presente edital virem ou dê

le conhecimento tíverem,
-€xpedido n.os· autos' núme-I1'0 quarenta e um de Ação.
Executiva movida por Ma,ri- inho Laus contra ia Indús- .

_
,

_�I�::Ss::�::!�::a�::��n�� :��"Um Brssllelre \. Representante de Pmdutes
te. Juizo e cart�rio do escrí-

1

cOD�ecoradn pela . Farmacêuttcos .

(.

vao que este subscreve que, .' .

•
�.

.
.,

tend� em vista o que dos I Rainha Ellzab,etb
referidos autos consta, por .

"

,
.

despacho proferido aos ... A Rainha Elizabeth II,
17-7-1953, autorizou a ven- da Inglaterra, distinguiu,
da, .em'hesta pública, dos

com uma das condecorações
bens abaixo descritos, com da GrãBretanha, o advoga
suas respectivas .avalíações, do Angelo Mario Cerne, que
pertencentes á executada há dezessete anos exerce as

supra mencionada, que se- funções de causídico da
rão levados a público pre- Embaixada inglesa em 'nosso

gão de venda e arremata-
país. Já seu saudoso proge

ção, a quem mais der e ma i-
n itor, o desembargador ·Jo- Pai; e irmãos, agradecem aos parentes e amigos pelo

or lanço oferecer, acima das ão Batista Guimarães Cer- conforto recebido por o�a�ii'í.o de se,u falecimento e con

respectivas avaliações, ne-: '. I vidam a todos para assistirem a missa que mandam ce-
ne tambem exercera essas

.,
..! .

h I '
"

d C l'.. �.
.• _

lebrar terça-feira, dia 28, as 7 oras n� gr eja o
'_

o e-lo porteiro dos auditôríos, funções, Passou o SI. Ange
! g io Catarinense. '

ou -quem suas vêzes fizer, no 1.0 Mario Cerne, depois, de
i -, . .• • , >' •.

�!� :s7 l�eh:�!:�on�'l:!:�:: ��1��:�:��a���:a�o�:aDi:e�� .

C'ursO Pre -Un IverstIariO. .

�::��a�:: �r���:�i:i� ao;
que se realiz_am as vendas

to, algum tempo n,a Ingla- '

_

Junta elo ,?overno da ,c,�pi-, Par'icipação �i::�Oó�:âa7.a�ae.- em hasta pública determi- d .

t I anunciando aproxImaterra, onda esfu ou e pra- VESTIBULARES PA'RA FARMÁCIA E 01)ON'l'OLOGlA a" Saul Oliveira e espôsanadas por este Juizo, á.·�por": ticou advogacia. Seu nome I Direção e orientação dos professores chegada da Esquadra Brasi-
participam aos parentes e !li S' !

ta do edifício da Preí'eitu- '.firmou-se entre os mais ex-; DR. J. J. DÊ SOUZA', DR. DURVAJ, HEl'lRIQUES DA leira, com tropas �e desem-
pêssôas de suas relações o I 'Jl 14 i 14 fj.:i,�ora Municipal. Descr'ição � pressivos da profissão libe.- 'I SILVA E ACADÊMICO HARRY GROCHAU barque e. convidando os
-nascimento de sua filha _", _. ',avaliação dos bens que se- ral que exerce, ocupando, a-,' CONTADORES E NO��ALISTAS" cOll�pletem suas membros da Junta a reco_:- VERA LUCIA, ocórrido dia, 'As 5 _ 8hs.rão levados a' praça'. -

.

d Ih
. ',' carreiras estudando Farmácia e Odontologia. h I d dênc ia Cin da, o cargo e conse el-". "

A reít
n ecerem a n; epen e

20, na Mat�rnidhde "Dr. Rod ameron em:"Um ·tel'reno, Sl'tO em São' ,'. .
. Não percam UI1l, ano de estudos. proveI em .,a opor-.

d B 1'1 ROUBO DAS DILIGEN��
, ro tecmco do Instituto de

-tunidade assegurando a sua aprovação. oras ; Curlos Corrêia".
"

.

_;João Batista, com 20
I
me-

Resseguros. do Brasil e a .: .

"
"

oi AULAS. DIÁRIAS - em )868, os Lo, 3.0, CIAStros de frentes, por 100 di- di�'eção de várias emprêsas LOCAL: Acadeínia d'€ Comércio 5.0, 7.0, 8.0, 10.014.õ e 16.01-
I'

No programa:tos de fundos,
.

ou' s.eja a . . INFORMAIÇÕES:-diáriament.e das 8 às 9 horas,. na
�

Batalhões de Liriha, 27.0, ANIVERSÁRIO: O Esporte 'na Tela Nac.�omerClalS.
área de 2.000 metros qua-

-----:;:-,. Acacfemiá de Comércio.' 29.0, 50.0, 53.0 e 55.0 Bata- MENINA DELMA SILVA I Preços: 7,60 _ 3,50drados'; frentes ao Sul com
lhões de VoluntárÍos, s�b Q Completa hoje ,0. seu 5°

I As 2�.s.a estrada pública e fundos
REVISTAS e LIVROS alemães encontram.se na comando do General' Jacin- aniversário natahclO, a ga-l Oscarito _ Eliana _ Cil·ao Norte com terras de exe-

Lt- v"_rarl-a Catarl-nense to Machado Bittencourt (ca- lante menina. De.lma .Silva, I FÃRNEY em:L t COM MENS.4liDADE TÃO ECONÓMICA
Alt S 1eutada', extrema a es e

tarinense)., travaram os f.jJha do -sr.
.

mo 1 va e CARNAVAL ATLANTIDAV. PODERÁ ESTUDAR, EM SUA PRÓPRIA

I
eom terras de José Lucian-ü CASA. UMA PROfISSÃO �UCRATlVA. Praça 15 de Novembro esquina R. Cons. Mafra. combates nas aguas da ,la- d.' Neomézia Silva. : GI'egorio Peck em:Gonçalves", aváliado por (0.1:00 - fAi .•AW - RÁDIO - (OITURA

g'ôa do Chaco e em. Isla,-Poí, O (e.recerá as. suas
. ami-I FALCA-O DOS MARES

J(l�'" t�MO - ORATÓRIA _ hDJESHSIA,
_vintê e cinco mil. cruzeiros. 4IA BA>I(ARIO. E1( #i - -

contra .ós paraguaips que vi- guinhas uma farta mesa de No prográma:
.

. bma casa construida de ti-
'fJtJf PEC�IIII

'

fi.

C
A •

\

S' C' I
eram a se renderem a 5 de doces e gua, ranás. 'Bahia em Foco Nàc.jolos, coberta de telhas, não _ri,,_tp_!�����_��_I�_I�_:�_'_58_9__ 1 eram Ica !in ae '8no Agôsto; "O 'ESTADO" cumprimen-! '

_ '

tendo compa�,timento, des- ;I�:[,::::::::.:::::::::::::::::/,'.',':,',','::,':::::.':
'.

I UU - em 1874, em São Leo- ta prazeirosamente. ,ti ,It..!rI17,"I'.· í�. �."
tinada á instalação da in- .10(A1I�IOE :................. ·"'[.T,OI.OS PRENSlnJOS, TELHAS, LADRI. poldo, no. 'Rio, �rande, �o , ,

..dústriá de tecidos, avalia- IlUDO
_...................

lOS' RODAPÉS E l\1ATERI,<\.L REFRA. I Sul, .os vol�ntárl�s ,de, Joao ;-:()--()�()...()....()., i l.· � 'P- I
da ,por cincoent'a e cinco LIl , \. .

Damel Collln, travaram com i .A C I. T E := I As 8;15hs. ",
mil cruzeiros. Uma €asa O' M· ·st O da TARJO l'bãte com os fanaticos "Mu- � -:0:- I, Mel FERRER -,Mirosla-construida parte de tijolos' 101 r PRONTA ENTREGA -

i ckers" nas matas de Ferra-, A G � N ç I A DE
i! va _ .Antony QUINN em:'e parte Ode madeira, ada.pta- Ednca�ão' em / O'" G .� C·a I'braz;

-

�

.' PUBLICIDADE
� I .' TOUROS BRAVOS

:�s�;i:'á: �::��II:;!: a�:I:: Guritlba _

Sny ama ex I · f d,�r::j!8���,��::';�,,::;: I RÁDIO-��'JORNAIS 'i �::7!:aa7a�ae.
..

da por qu�renta e cinco mil
. \., •

. I JERÔ�1:MO COELHO, 14 -- Caixa ,PostaJ, do Rio Grande, que foi Pre-

J t
Ie, ,�I Preços: 6,20 _ 3,50cruzeiros". 'E para que che-

.

RIO, 24 (V. �.� - O Ml-
239·-._ ,Florianópolis - sidente da Provincia do Rio

i REVISTAS"
:; Imp. a�é 14 anos.gue ao conhecimento dos ,11stro da EducaçaQ, sr. An-

nÍSTRIBUIDORES
-

, Grande do Sul de Dezembro
.0....0....0....0....0...0 As 2hs.�nteresik'1dos e ningue� pos- tônio Balblno, seguirá no

LINHAS FERINAS"sa .alegar ignorância, man- dia 15 de agQsto próximo
, o,'

AVENTURAS DE JESSESdou expedir o presente ·edi- para Curitiba, onde�presidi-
taÍ que será afixado na se- rá a" instalação do I éon
de--dêste Juizo, no lu.gar do gresso dos Reitores das U

costume e publicado uma niversid.ades Brasileira.
__

vêz no jornal "O ESTADO", In�talado naquela -data, o

de Florianópolis, na fOI.:ma' Congresso fUl1cionará
�

até o'

da lei. Dado e passado nes' dia 17, tempo' de pel:manên
tá ·cidade de Tijucas, aos da do titular da Ed.ucaçã�
desoito dias do mês de ju- na Capital paranaense._· .. O
lho do ario de' mil novecen- ministro Antonio

•

Balbino,
tos e cincoenta e três. Eu, será acompanhado pelos re

(a.) Qercy" dos Anjos, Es- p'res�ntantes do Paraná no

cdvão, � datilografei, con- Congress.o Nacional e mem

ferí e subscrevi. (a.) Clovis bros do seu gabiente,j.even

'reito. Está conforme o ori

-ginal afixado na sed� dêste

Juizo, no lugar do costumei
sobre o qual me reporto e

dou fé. Data supra. O Es

crivão ': Gercy dos Anjos.

sitar repartições e serviç.os
subordinados ao seu Minis-Itério' . sediados na Capital
daquele Estado ..

Pedro. lomer Netto
MISSA DE 7° DIA'

O sr. Santos Vahlis
.

mo:
I

' LINHAS FERINAS
veu uma ação contra o [or- I,AVENTUnAS DE JF;SSES
nalista baseado na Lei de JAMES

\

neiro de 1763, quando veiu Imprensa, perante o Juízo 'No ,programa:
a falecer" o General Gomes da 3a Vara Criminal. ' Jornal na Tela.
Freire de Andrada, mais

�
O caso, foi julgado ante

tarde Conde de Bobadela ; ontem perante grande assis-
.: 'em 1823, o Almirante tência, tendo os Jurados

Lord Cockrane, depois de julgado a queixa, improce
aprisionar a náu "Pedro 1" dente, absolvendo o [orna-

.

,

expediu, da barra do Mara- lista.'

As 8hs.

0s 2',30 �'4,30 - 7hs.
Mel FERRER - Mii-osla-

va-- Antony QUINN em':
TOUROS BRAVOS

. ,

Participação
Ary Canguçú de Mesquita

e Yedda Gama d'Eç.a d,e

Mesquita participam, aos
I

parentes e pe,ssôas amigas,

'1Ialllll��I.".'r.., o nascimento de sua filha
M CLEUZA, ocorrido dia 20,

I
na Maternidade "Dr, Carlos

.··..lMiiifIi_iM......IIiiiíIII..i6iiI� C o lTêa", '.

COPIAS A MAQUINA E MIMEOGRAFO

Matricule ..se ria Escola REMINGTON DE FLORIANÓPOLIS -:__
I
,

Conquiste seu diploma de datilografo

AGORA
a.qul

I
estQ

,

FLORIANOPOLIS

(l°'tecla th::�g;éa"
em

para bons empregos!
DATILOGRAFIA - ADMISSÃO -,Preparoçào COLEGIO NAVAL

CONCURSOS DO DAS?'- PORTUGU� - t-fATEMATICA
.'CONTABILlDADE _ Serviços especiais de'

RU,ft

·1

JAMES

Rod, Cameron em:

ROuaO DAS DILIGEN.

CIAS

Imp. até 10 anos.

_- --

f3L€)l2IÂ
EstreUo

As 5 - �hs.
Mel FERRER -'Mirosla-

va - Antony QUINN em:

TOUROS BRAVOS
.

No pragrama:

'Cine JornaJ. Nac.

Livre

As 2hs.

DESENHOS ..•

SHORT ...

CQMEDIAS ...
Pr�ços: 3,00 -- 2,09

As 3hs.

Rod Cameron em:

ROUpO DAS DILIGEN-

CIAS.
No programa:

Conheça Santa Catarina.
Preços: 7,00 - 3,50Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;
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.
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$AB�bO �, PECA,DqRES ÊM SÃO
'

" " J FRANCISCO
-' SINHA MOÇA'i 1; ! j I' t

� -.? '

J ,...I Próximos 'Lançamentos: .

_

. j

Dra 5' 'd�·ag()sto.
'

'"I :";:� ,,,I. i -

'.: r

',I ., �lJ��, ��(frB,�� �V\�, NAS�E F:EITO,
,

.. ,.J � f, ( _'. .
. 1 I ! ,

(01, .il. {lJ
h1l d ti

•
,
)

ticas, sem p,�"ej�ízo 'de" che:-'
gar, nos anos _ta�;Qios, ;�jlal

r

mirar .OS· qua�,�o.s de BOldjni e' reler' Balzac) '( .

'. S�lomão' no 1[' E'clesiasfes.

• f I,' �! J. s f I l,

e,scre,:�u .tudo que "s� R��e I I

dizer em.jmatéria .de -pessi
mísmo .• Jesus, no Sermão,.da
Montalha, _d-iss'e tudo qiíe se

I
1. � " , r,) , (

.

es- I porque uma fatalidade d pode dízer como esperançaJ A .,
I ;. I I.' f

• _. _ "...
I

erro, um peso -lJlorto, de 11u- "e salv.a�a,Q. �l10' J ,e,ssesios
sões, uma lescr�vização" t dois' poderosos sôros da, ma

dispersão, lhes -impede de dureza morak Q.tJlar\ tos, po-I,

J " '

necessário chegar diretamente' ii ver rém, -'-'- ai -d'e nós! -� são os

antigos estudiosos realiza- ventar um,_sôro mais impor �dad�. I> ( "- ,."" r�ftàtários: �o's calmantes
ram-se

-

nêste último melo tante que o dã, juventude. ,N�.' ai!ti��'(jr�l�i;, tm' !�e�r do Velho T�st��enta e aos' t ,

século: o movimento perpê- Explico-me': assim, corno há tas corrida�' a 'pê',' sôbre Uili tônicos do Novol E' uma e -

tuo, a: pedra filosófal e o um método para envelh longo' p�r'át;rsg o' doi.'r�dlo�" pécie 'de anafilaxia par
elixir de longa vida, cer artifiçialmente os, v esgotado ehtr�gava o fach com a injeção da verdade.l

f 1 '. IO movimento perpétuo � nhos, e por, meio dos raios a outro companheiro des- Confúcio, JÓ, Platão, São
•

-

: J..'
ou quase. Com um apare1ho ultra-violetas se assentam cansado" �,ue:, ?O ,po_nto sYf Pau ia, Tómas de Kêrnpis,
do tamanho de .uma lanter- as madeiras preciosas, a que o precedente- havia pai., formam urna .farmácia po!..
na portátil e do custo de 16 ponto de se construlr .hojl rado, reatava a' coÍ·,ridJ. tátil maravilhosa pai-a to-

,__

' ,j,"--'-- _

dólares, aproveitando a de- 'l!ll violino que, na consti Creio que em certas compej �as � nossas enfermidade devia ld izer que 'saberia
sagregação do átomo; será tuição da madeira, condenl tições ciclistic�s d� pres�n do espirito;' 'a' maioria do

') )1, ,. )i-;II.'i '_'�1' ..�t
•

,

possível impulsionai' um sa os dois séculos e mei te se faz .mais ou ,menos a jovens" porém, - salvá o

trem de, Nova York a S. de um Stradivarius e os: bi� jine�a coisa, sem no entanl que se encaminharam inte�
Francisco. Com outros I!) lhões de-vibrações to passa�:' o símb610flao's ou-' l'ige�ntement€ __:_ deixam oxi

.

� d' ,)r. i r..... I Ij

dólares, ·de S. Francisco a midas por gerações tros setores' da atividade dar a chave. estudo, se' 'egressa ·como téc-
Nova york. Se isto 'não e o tuosos.à caixa de ressonân� hum�na, que não' são '��ni-

,
Apesar de ,ttido, bastariâ, nico' relojoeiro, conclui\l

movimento perpétuo, pouco cia; assim' também, digo ell& festações és��rtivàs.' Os' �,e- ,l��sga;rem' Ás teias qe ,ara- seu discurs� de desp�did�
falta. é desejável um sôi"o que! tores em que se.reálizam a nha tecidas no postigo des- c�in_' e��as páÚtvras:
,A ped'ra filosó'f�l, isto é deixando ao físico a jtiven transmiss.ão, do

_ �acho e a sa: farmác-i,a moral, e abrir ---: -E agóra" ,queridos .téc-
a t'ransformação de um me- tude e as perspectivas dê t�ocª' de equipe, são as ci,en- í;éni: ln ümá pig'ina qualque;: ;:úicOs/,podei,s �izeT' que ten-'" -..

I"� ,
• I' '(f - JJ ,r',., Ital vil em ouro, é um' brin-I!onga vida, dê ao espírit(i1 c,ias, p.ositiva� !l' a i��ústria; as "IFIlístolas" ou a ,"Imita- deI; uma pftlid'a idela:-dó' que

quedo de laboratód,o: basta, e cérebro 'a sabedoria da! ,Quanto ao restQ..l?or�m... 'ção''', para encontrar a €X- é uAt �elóirio.
fazer um pouco de prestidi-' natureza. _/ I No amor, na amizade; plic-ação de -todos os po'r- Ó. Jl1létoido p'ara o .assenta-�..-,---........---..,.r--:---;-----:-��-�_:_�---
gitação com oS 'electro�s' e I Todos os 'moralist:!s e na ,convivência com nosso quês e o segrêdo do bem mento do ,espírito. não de-

, as. ri�as correqtes, que ,ti- . p�nsad��es, escrev_endo
I
próximo, na vid-a

. d.o�és.ti- ,e�{ar,' da iNd-ilgênCÍa e da vedá conduzir à conclusão ���)4IIIH���.
,

lintam nos pulsos das

!'len-"
transmlünd.o ,pa-l'a a_s gera

'.
ca, ,fatalmente mIcI'amos p,az.

-

(

I
"nihil. expedit", isto é, não .'

':1:'
,

. "*"�horas, �Iega�tes" e as mo� ções sucessiva� seus resu�-: ,_por nos ferir c�m o cani- I ,Q.uer... uroa fít<ta�idad� que }lá na'da que mereça", ao ,," . i �, _,

�,,_�

das de ouro, que garantem' tados, proporSlOn.ar�tn, afl I,vete e nos quelma� com ,os_,..anp� mais belqs de' nos- impel'adoJ::. roman.o_IDorib'ún- rependimento" lágrimas e I ra obter urna va-ntager;n de
a solidez 'd@1; graúdes ban- nal de' contas', um sôro de

I fÓ'lf<?ros, com� faz�m.os ,s,a vida, h;ansçorr,�m no êrj do, mas �im,' � afi:li'ffia�ãó melapcolia.
, e�periê,l).çia feita, em �0SS0'co�' de emissãQ;

" ameaçam 'sabedoria.' As gerações su� pequerruchos, à fim de a� 1'0 e I�as vãs. ':pesquisas, ,ai de DistaelÍ "Úf� is fóó. Um provérbio c'omum em pl�ejüiz@!,' na primeira. Hoje
cai,r ,a� valor dos .o91ªr,es :4e cessiva�, l?or�m, recusaram'� prender, à PJ:ópria custa, (través -!dt; ;ver:e,gas .

confu,sas short to be little .istiQ é, "a todos ·.os pal.ses exclama � : "o's"" veHio's' poderão". Basta
conéhinhas que as selv.a- à seringa sua própria epi- que a lamina corta a cha- � p;e,�'igpsas, com desprêzJ vi(:l8j- .é, ,'rntíito' breve par� "Se �s· joven's! soubessem e

�
l:á; porém,'� suplemento_

gens da� ilhas primitivas derme. Cadá homem, ao' ma queima os dedos. Em dê;sse caminho real e ·esfaI .. s;�:l1r9!esQ.uinha'1;, e

cumpre!
os y,ft\hos pl1.desses! "O s'ôL 'iie ;algi.�hs :�nos d� juventu

penduram ao pescoço; ou l1a�cer, põe' o' taxímentro : arte e política pal�Úmos to� tado, que milhares de indi�' ig.lJa-Jfd;l:�se-idas,. �bucas pro.,. 1"0 J�a jtiventude responde à: cÍe,', quando I'l�"ia indispe�
ao/valor d�s fichas, das, c'á- em zero, recomeçando os

f
dos al).h;n�dos por um· espí- c.ad�reS',ass.i�alam ..

em toda� t �ig�daÀes �_0� _Q_llle e�ballja- ·s.egunda 'possibilidade, at�' sável repetir, toda uma vi-',
sas de jôgO, clandestinas, mesmos êrros, as mes�as Il"ito_d.�e�oIuC:ionáriJ .e .in� as !�ngljas vwas ,em � toda!? I mOS :0g.lP1iPl'le!r�.s �dOI.S ter-, agor7 em vão ,augurada po' f da? I ", .

fechaqas por ordem da au- il sões, a mesma creduhda-
I cen. larlQ

_

para concluir� as h.nguas mo·rtals. Somente r-ços-de nossa eXlstencla, com todos aqueles que' s� encon� '.

Seria_' exéele�te que, en
toridadeo de nas mesmas mentiras\ maIS tard.e" qu� � v,erd:lI-de nos velhos anos se tem a' seu c0rteJJj· de entus)asmo tram na segunda ladeil'a 'da qqan.-to os. éient'istas prepa-Õ' ferce'iro ...s.onhO', Õ eI'ixir 'repete-se por conta pl:ópria,

' construtiva está na moderar per-cepção dos. verdadeiros f dell�lqporc,i9nados, e de loü. vi,da e ,na �ltima página d+ r;� p�ra os hom�ng. ma
de longa vida,

.

acariciado e gastt meio :st�ul� para,' Ç�? inteli�ente:- n� eql\ilí- valores da� �.oisas,... . ,I q.��lae'IPbr;!�gue�e, ' para, d�� I
sua filosofia. Para' apren! dUl·OS. c�p-regados de" expe

pelo velho professor Faus- alcançar, por propna expe- buo e,na tole,rancla. Em to-, N�naug�narlO, Q pmtor Ja-, po,WI':Qon�e:m.pla-la, nQ, Ul�l-I d:r tudo que é utilizável, r�ência o �ôro da 'juventu
to, que conduziu à fogueira i'iência, as-,c�nclusões' que, do 'jQvem árdl! um ,�spírito ,panes tamaro" carregado ',Il1,@"t)e,nço, como a vegetaça01 �ao ,b!l-st�, uma vida e �e

I
a�, 'p�eparam-se tambem pa

tantos investigadores sob o ,velho pensad�'r ,da época �eneroso e cavalheir�sco em de glória, dizià: - Se, estu-, I �êca de' .-gm h�rbário com necessitaria ll;ma segunda, I ra o jovens ilf�xpertos o
a acusação de bruxaria. pa- -de seu pai lhe havia (jon- defe.sa de quimeras artís- dasse mais. quinze anos., po- todo nosso conjunto -de ar..;

I �ma terceira e�istência �a-I'sôro d�:'madureza.
"

)'(.6MÂ�f:.Y\(, ,Au>mP. tJf>
._------------------���------���------�-

I <,I " r •

o��.,...�.�.,..�.�

0q_ h'i
d .. l , �L'u:_J.t:;·,�{r;> ...

Io
.. Ll ")

c)-Trator Diesel CA1ERPILLfilé umCj 1°\"01 poderoso .. 1
" 'T

• que rnuítiplícc a eficiência e o lendlp'enfo-do trobc-
..

(lho IUI�l. E o trqt�r de maior Jroctí/a porque os seús I

.

I�br;icantes lic lo'ngos anos �êr,1' red!izaneio pesquízcs .
(.

, �aI'a""apeIÍeicoór J

OS' rhod�lo5. o YJ110tendl e ca �brica- �

í [ ! . cão' IníguplÓvel .. na·Jg>,ahçl,aq.�1l
CATE�PljL(.;AR ,�(J'S" IIq!,?f r

uh'''1,p<jltr.te, que'0nhenta ,!ufl
quer terreno. em quclquer tempo.

;, l ) '. . ",

buxar'."'"" .,

O v'elhó 'diftetor de um
" 'j;:-

grande escola suiça," da

qual, após quatro anos; de
- ,

1

, 1
i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



XIV Explsição de Pintura dé Nilo DiasSaudação da Associação Catar,inense' TIM • · ·

de Medicina: aos srs. Conuressistas ����:�::;;�:�:��;l:
cebi?a e �mor de n�o es- : permitindo a verifi�a�ão de des, um concl�ve e!peciali
tal' a altura do cometímen- _ que em nossas atividades zado, de oftalmologia, por

to, Venceu,
'

entretanto, a 'levamos a efeito terapêuti- exemplo, muita .lucracia o

ambíçãoede poder levar a
I
ca médica e cirúrgica que govêrno. E, reflexamente, o

'

efeito o I? Congresso Médi- não é de molde a nos enver- Diário da Manhã, Especia
"Srs, Congressistas. 'co da história de Santa cs. gonhar. tste, srs .... meus, é listas, dos mais famosos, e;:;-
Nos idos de Janeiro de tarina, e resolvido ficou que o ponto de vista sob o qual tariam entre nós, e, huma-

1951, em consequencia de, quaisquer que fossem as di- devem ser encaradas nossas nitáriamente, atenderiam,
•

um apêlo da Associação ficuldades, .procurariamos lides profissionais. nos intervalos das sessões,

Paulista de Medicina, en-" estar à altura delas. Senhores' Congressistas, a falta ele visão, dos ocupan-
contraram-se naquela cida- ',No encantamento. que se No ensejo de saudar-vos, tes do poder. Porque, en-

de os presidentes das várias apoderou de todos nós, ou- em nome da Associação Ca- xergar, no duro, êles não

associações médicas esta- samos sonhar em ter como tarinense deMedicina, vem- enxergam. Esta é a verda

.duais então êxistentes, e, relatores dos temas oficiais, me ao espírito a' lembrança de. Sofrem de uma miopía
":r
em Assembléia que marca- 1S mais distinguidas figuras de um mimoso conto de I espe�ífi<:a, com acentuad�as,
rá época nos fastos da elas- 10 nosso mundo cientifico, Anatole France: O Jogral tendenc!as para o e�t�abls
se médica, ficou deliberada oersonalidades quê elevam de Nossa Senhona. mo. Dal �orq��, dlZlam.os
a fundação da Associação � ciência médica brasileira Conta o romancista a his- com l!-ll} srmposzo de oculis

Médica Brasileira, que iria 'mpondo-a perante o mun� tória de um frade, fervoro- tas, Amuito teria a lucrar ,o A1-TI=ROSA,congregar em um só orga- ':lo. Não vou citar nomes, so devoto da Virgem San- governo� � o P?VO .

catarí- l: L
nismo, de âmbito nacional, qes aí estão no programa tíssima, más. de fraquíssi- nense sentir-se-ia feliz, pro-

MAIS UMA ESPLENDIDA
as múltiplas sociedades de bs trabalhos ie a simples mos recurso intelectuais, clamando aos quatro ;,�n- ,

t d t os EDIÇÃO DO CONH�CIDO
. classe, que de maneira dís- leitura basta para endôsso que vivia atormentado pela os, que seus man a an"

MAGAZINE QUINZENAL
_persa e regional, mas pura- '{a veracidade do que afir- idéia de não fazer o bastan- eram portador:� da ��IS
mente cíentísfíca, trabalha- mo. te no culto da Virgem. Bar- completa e afíciente VtS�O, 'Trazendo na capa uma

vam pelo engrandecimento Mas, srs, meus, O que es- nabé era o seu nome, e cau- E!s alguns exemplos da mio- bonita policromia de Liza-

da profissão.
.

.oanta e enterne, não é o fa - sava espécie no Convento a pia governamental, nos PIa-I b th S tt tá
. 1 d'

t dualv rnuni 1 e e co, es a circu an o

Pretendia a novel agre-' to de com a Ingenuidade das exagerada permanência do nos es a ua, mumcipa '.
.

'f' dicã
b 1 b

.

t publicitário' mais uma magm ica e içao
.

miação, que não astava almas de boa fé, termos le- monge, outrora ma a arrs a, _

.'
'.'.

para a VI'da de uma organi- d
-

1 CId di d 'M'
Não enxerga o sr, Gover-I de ALTEROSA, o maior

vanta o tao a to as nossas na ape a e ica a a arra
d f"""",

zação completa, o' escôpo vis'tas, mas a generosidade S tí C t dia o
na or que o uncionarro pu- qumzenario Ilustrado. do

a� IssIma: er o, .1, blico Catarinense está seri- ,

apenas cientifico que vinha dos mestres da Medicina PrIOr e dois veneráveis, re- d di d 1 t b lo pais.
norteando' as atividades de

que concordaram em aban- solveram esclarecer o mis-
o iznna o pe a. u ercu -

A seção de contos apre-
tôdos as sociedades de elas- � f té

, ,

t
'

t d se. Sabe, V. Excia., sr. Go-
-ionar os seus a azeres para erro que in rigava o o o

'

d ? E' b senta-se como sempre muito,

se. Era preciso, e assim foi honrar-nos com seu assen- t
' ti vernac or, a causa, a su -

mCos ellro e pene raramd hr:a nutricão ocasionada pelos bem ilustrada e com os ex-
feito, que a entidade nas- timento e virem fazer nesta ape a em que, como e a- .

"
.

�' t h "Qcente estendesse sua esfera �a'la a música de"suas pala- bito Barnabé se encerrára miseraveis v ncimen os que celentes trabal os' ue se- Florlanõpolís, Domingo, 26 de Julho de 1953
, 1 ,

" ercebe: Aumentar o fun-, ." . .

'

de ação à defesa da classe, vras. Encontraram-no escutando p. " 'bl'
�, , ra boy frtend? , de Mana -------------------------

.,

t dênci ocia -,. d 1 d V'
. cionario pu ICO nao e mais

1 S "Oja que as en encias -s 1 - Como' decorrência lógica diante o a tar a irgem , d J f
. Tereza Me o oares:

'

lizadoras do nosso trabalho, {a presença de ta-o destaca- Mãe de Deus de cabeça pa-
um caso e us I�a, mas re-I C di ". " d A d d' CemissãO.

'
, presenta a salvacao de uma an rerro', e ma eu e

orientadas pelos Poderes {os relatores, era de espe- ra baIXO e pes ao ar, com
1

'

Q' "A Bela Des
Públicos num sentido uni- '

b 1 12 f
. c asse, ueiroz: e -

C M'ar que aqui acorressem, :els l� asde �t�as, ads mais Até ontem (25) o sr. Pre- memoriada", Continúa nes- ,oogresso e'dl'colateral, iam a pouco e pouco -omo acorreram, ilustres, _0n;tP ica a� p::a icas .e sua
feito não viu o rídiculo a " . .

limitando ao médico brasi- lrofissionais do nosso e de antiga profissão. Dedicava " d id d
se numero a emocionante
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V' d que esta expon o a CI a e, '

1 "S' b' d P I ar os oepc e . . 0-

rutros sta os. A ista do:" tssrm, a rrgem que a ora-
d

"

do tát d
. nove a om . ras o assa-

A 'COMISS -

O EXECU
,. I' dú .

h diminui d Ih Ih d h eixan o a es a ua opre-' , A - mercio e n ústria
gan o, immuin 0- e- o 'rabalhos a serem lidos dá va, o me or as suas a-

1
.

-

H T do" iniciada no número

an-l'
.,

I
'

.

conforto, estiolando-lhe os -Ioquente testemunho do, bilidades outrora merece-
c aro catarinense erci 10 .' TIVA DO I? CONGRESSO Farmácia Catarinense S.

anseios do 'aperfeiçoàmento . A

C
.' ., Luz, com uma gravata de terlOr,e que oferece momen-

MÉDICO 1 d tA'lue var ser este ongresso, ioras de tantos aplausos, Ja bandeirolas coloridas fáto t d rara emoção e sus- I .
, ou�an o o ges o, .

.

profissional, que só é possi- \qui sera-o debatI'dos os
' os e I

1 t" 'f' t' I d' t' R S A
.

f ""ue de outros meios não que denuhciámos no dia 22 '

. I' a tamen e sIgm Ica IVO que n us rIas enaux , .

vel com estabilidade e su i- .

l't t
-t ,. pensenars pa PI an es assuntos 1ispunha para cultuar a último. Os ilustr�s médicos,

.
>

. tiveram as firmas abaixo re- Otto Schaeffer S. A.
ciência financeira. la carte de tratar e os mes- S t d

-
. h d d .' Entre os artigos e repor- .

. ,

Ressoram naquela oca-
an a e sua veneraçao, que ora ospe amos, evem laclOnadas, colaborando pa- Silva Araújo Roussel S.

f'ião as lapidares palavras ':()enStaql�a-eo caoqmUí aosprtorf�z�� �- Cl?maram o,sl' d,ois :,enerá� ter assinalado a miopía de tagens dêste número, que
ra o êxíÍo dêsse certame, A.

, IClencla veIS por sacn eglO, nao com- sr. Paulo Fontes antes e se apresentam como 'gran- .

I

do Professor Jairo Ramos, le suh' t d' quer atravez de forneclmen Bacterioquímica S, A.
qUE' afirmou com tanta pro-.

,e s con eClmen os e a 'lreendendo as intenções o detJois da peixada, porque. des atrações aos leitores,
-

'xperiência de suas realiza- ')obre frade, O prio:r;, que rumo ao Coqueiros Praia d d "A M I
to de medalhas comemora- Lab, Sanitas do Brasil S.

P,rl'edade estarem os médi- � .

d d 'po emos estacar' a -

'oes, as maIS a equa as so� .,abia da pureza da alma de CI b d"
.

t' 'd 1 f A
cos ganhando em regiine so-

u e, to os os congressls-
d'

-

d Alb t"
. Ivas, quer am a pe o or-, .

cialista e gastando em regi-
"lcões para angustiantes Barnabé, julgou-o atacado. tas atravessaram' a mages- Iça0 o

,

a roz , um 'lm-

n�cÚnento de material, vem I Montoura Wyeth.
ml' capitalista.

' 'roblemas da Medicina. de �oucura e preparavam-se tosa ponte. E o monumento, I ?ressionante relato ocorl'i� tornar pública a sua grati- Cia., Johnson & Johnson.
Norteada para taI's fl'ns e' tste,,' em, traçoS'>. rápidos, o os três para arrast,á-lo da desmerecido na sua' impo- I do cOm um conhecido cien- ,

-

-

\ CId dão, com os ,melhores agra- Laboratórios Lederli.
nascida sob tais auspícios, 'Janorama do seminário que

. ?pe a, quan o VIram a nência pelo relaxamento

l.tista: "O, Homem Abando-

jmpôs-se a Associação Mé- �oje se iniCia, mas, infeliz- VIrgem, desc�ndo do altar, que anda à grande pela nos- nado Dentro da Natureza
decimentos pela excelente

11'1 B I ' d llellte, na vI'da há sempre enxugar sorndente o suor, sa Capital fica bem na ca-
" 'f' manifestação de solidariedà- Piam Farmacêutica do

nica rasi eira rapi amente ' E' d '
a magm lca

ao conceito dos profissio- Cim mas, chegados a êste que escorria da fronte de beceira. da gigantesca obra, squecI a. , �m de à classe médica do Bra- ,
Brasil.

r-nais da medicina e conse: Jonto detemo-nos apavora- seu 'jogral. .
fruto da Visão (com.v reportagem sobre o homem

silo I Squibb do Brasil.
r;uiu aglutinar em tôrno de dos ante o paralelo que, for- Senhores, -maiúsc'o.llo) do saudoso ca- e a natureza 'do norOl:'ste

_

Sl:a bandeira importanie �osamente, se irá estabele;. Nas homenagens que vos tarinense. Acontece, tam- mineiro: HTipos PopuJ.are�
n::lrcela de médicos. Sua lu- c:er entre o que trazeis e o dedicamos, desde estas pala- oém, que o sr, Prefeito, que de Salvador", Ulúa pi,toresca
ta;-já tão próxima da vitó: q_úe ides encontrar. Como vras trôpegas às excursões, é médica, passou ante-on-

reportagem sôbre os tipof
ria, pela obtenção de me- poderemos nós no isola-, pelas cidad{s industriais e tem, duas vezes fr,ente. ao

,

Ihores padrões de venci- 'llfnto que nos é imposto I minerais, da carinhosa aco- monumento,' rumo a pelxa- de r':la da . velha capita'

mentos e a importante pra.. ()ela' distância e condições lhida' que nossas. famílias da, que, por sinal,. era ho- baiana: "E a Valsa Conti,

dução cientifica dos traba- 1e vida colocarmo-nos à irão oferecer às vossas até menagem da Prefeitura. aos nua ... ", fixando os contor�
lhos q1,le edita, são prova 'lltura cientifica de tão pro- ao ,espetáculo folcló�ico, congressis�as, E �ão �iu n�- nos da pai�agem social e

inl!onteste da vitalidade quP. vectos visitantes? Onde ire- dansado por nossas próprias da! Que, dIabo dI�s� e a9-Ul- humana de Viena no apó�
lhe anima os passos. 'nos buscar alicerces profis- filhas, vai a mesma genufle- lo? Sera que. ha mteres�e guerra: "Desenhos de ôr
Nas periódicas' reUllloes sionais para apresentar co- xão d'alma, o mesmo since- 'la perma,nen?_CNta_ dloE?sdl:uda Assembléia de Dclega- municações que possam om- 1'0 e puro desejo de agradar x�lo enfeite.. ao. m�o- mil Anos", com fotografiaf

(�(�'" órgão máximo do go- Srear às vossas? Onde con- que animava' o frade mala- '')Ia,. no �uro. E ,a cegl,lelr� das sensacionais descober

vérno, debatem-se as asni· ;eguir recursos que permi- barista. ;0 Jornal�govermsta? AqUJ tas_ arqueológicas feitas re

rações da classe; Comple- �am produção cientifica_que E, bulantins da hospita- ,a re?açao reclamaram, do �entemente na França:
HA

tand6-as, e também em ca- Ião nos deslustre? Eviden- !idade, também espei'amos 'esc(tllpedal b?nhol de tmt8
'ompéia de Hoje", um ex,

r�lH periód,'ico, o Conselho 'emente que encarada sob de vós um sorriso de com� '{ado, nas, esta.tuas, Le.:am.
1 d f t� C '�elente trabalho com, exce-

Deliberativo, conclave- que �ste prisma a' questão é in- preensão para nossas pelo- ')or a, C?ISa I eren , on-

junta os vários presidentes ,oluvel, mas as mesmas re- ticagens afetiv9s. :;erv�r, hmp�r, para eles, ,os lentes fotografias dos sen-

:ervas de generosidade que Senhàres I

meus e amigos :!.egumho�, e lambuZJar de :;acionais' achados feitos a-
. t·· . - 'óleo. -

d
'

.qUI nos rouxeram, lrao meus, N- h' d
"

d I S gora nas escavaçoes a CI-

�riar o ambiente de indul- Seria nosso deseJ'o pro-
ao a- e ser nq a. e I· d' 1 V

'

t
' .. h-I t dade soterra a pe o

esu-l�ência que aceita�á .de �ôa \ long�r indefi!?idamente ês- � e

bam:� aI aqfe e�. res
os

I
vio: "Entre· os Dentes dOf

-nente as nossas hmItaçoes. tes' Jogos malabares para
e an elro as .a e� �verem ,

_,

Mister se faz que as nos- que .fôsse ,indefinida' vOssa como pro,:a da mcunat.da I Tubaroes,',
uma empolgan

:as atividades sejam encara-' permanência entre nós, mas· fa}t� de .zelo do �re eIto, te narrativa de uma .das
:las com o olhar benévolo não o permitem as conti- hnos Iremos despregad-Ios, em I mais sensacionais aventuraf'

, d tA' d 'd b omenagem ao gran e cata- I •

que so se po e encoh rar genclas a VI a e r�ve soa-, ..... . , ,
'

nos mares: "A VIda Fabu-
, d "d rmense, a cUJa memOrIa es-

'

dá Jetra regularr.entar que nos verdadeiros valores. ra o momento a partl a, , f I d 't losa do Agha Khan" com

r.:�;mitiu que n Associaç:}( [,<::xaminando-as, oolegas e mas na hora dos adeuses I t�
a tan o respelO.

, '.
J;I":,.ica Cat.a:inense obti- mestres, tereis que atender por ocasião do abraço. fra� BUM. excelente documentarlO fo-

I
-

d d f'
. A . ternal da despedI'da,' se a- "tográfico s8bre a vida e as

',e��e, por so ;.d:é,çao e ��,l 1. aue as e lClenClas encon-.
presidente, e com o'"voto 'radas,1lprendem-se mais à tentardes na umidade de ·.�i!it ,. extravagâncias de um dos

unânime -de todos os outros, 'raqueza de recursos que nossos olhos, nêles podereis
Mles,sa de 7- dlea hdoom.ens mais ricos do mun

que Florianópoli� tivesse o lcabamos de reconhecer.' ler a expressão de que em

prazer de hospedar os ilus;- A luta insana quemante- cada peito de colega ficará TACY BEIRÃO ALVES E há ainda nessa edição
tres colegas que presidem 'nos para dar conta. do tra- pulsando um coração ami-
aos destinos das sociedades balho assoberbante de cada go.

Ennio Luiz Alves e famí- de ALTEROSA, as suas se-

irmãs. --_
.

lia, 'a falta d�·.auxiliares, o lia, agradecem a. todos a-o çÕf:?s permanentes de costu-

Como, entretanto, não número avassalador d� do- Vereador' lvo queles que confortaram no I me, como sempre �uito bem

bastasse a subida honra que :!ntes �ue me,dicamos cada

lalla,r'
doloroso transe e, que a- (}uidad�s, entre as quais pO-.

nos fôra conferida, deter- lia e o esforço que somos
U companharam sua estremo- demos mencionar Modas,

minou' o sr. Professor Alí- levados a dispender no e-
TACY BEIRA-OEncontra-se entre nós o sa mãe Cinema, Culinária, Deçorà-

pio Corrêa Neto, presiden- '{ercício de variadas fun-

•
te da Associação Médica ções, de molde a podermos nossQ prestimoso correligio- ALVES até a sua última ção 'do Lar, AC9ntece Cada

Brasileira, sob a forma de mprir a deficiente remune- nário '\sr. Ivo Muller, Presi- morada. Coisa ... , Quadros do Rio,
amável solicitação, que em' "ação de cada uma, não dente da Câmara Municipal Convidam, também, t�dos A Voz do Brasil, Quitandi-
obediência ao que consectu- ,ermitem que possamos a- de Ibirama, neste Estado. os �eus parentes e pessoas nha, O Crime Não Compen-
dináriamente vinha sendo :resentar organização cien-

e
. amigas para assistirem a sa, Passatempo, Página� da

feito, em iguais ocasiões, dé- tifica especulativa. "hl"tn AI eh'" doveria ser realizado também Têmos, entretanto, a im��" fi H '" missa de 7° dia, pelo re- História, Caixa de Segredos
um Congresso Médico. destia de supor que um Acha-se nesta redação, à I pouso da alma de sua ines- e PPanorama do Mundo,
Deslumbrados pela idéia exame demorado da casuÍs- dispo�ição de seu legítimo quecível mãe a se realizar que nos põe ao par de tudo

e tremendo ante a respon- .tica e a obseryação mir,u- dono, uma caneta-tinteiro,-l terça-feira, dia 28, às 6,30 que de import�nte se passa 'Isabilidade do tentamem, he- ciosa do nosso labºl', iriam achada ontem, em frente. a
I

horas, no Colégio Catari- nos quatro cantos' do nosso

sitamos longamente entre b minorar a severidade de I
cumprimento da ordem re- qualquer juízo apressado,' Càtedral, nesta cidade, " nense, pl�netà. .

"
,

Discurso do Dr. Antônio
Moniz de Aragão na sessão
de Instalação do I? Con

grCf1SO Médico, 'à noite' de 23
de Julho de 1953:

I:'sté'duais, conserta e aSSeIJ

�n as providências ex;�ldas
r:nra o melhor o:1estir.o da
�(>ciedade.
Por imposição estatuária

deve êste Conselho reunir-

se, sucessivamente, na séde
das várias associações esta
à.uais. E foi ess':\ exe-::uçãn

Ccntmúa aberta ao pú
blico a XIV Exposição de

aros expostos em um dos
Salões do Ginásio "Dias
Velho".Pintura do renomado Pin

tor Catarinense sr, Nilo

Dias .

Estampamos acima o
-c

cliché de um dos quadros
mais elogiados do Pintor

Grande tem sido o nú- conterrâneo, a quem uma

vez mais rendemos as

nossas homenagens.
mero' dos que procuram

admlrar os inúmeros qua-

Executiva do

,

---

. Q.! homjns de govêrno, sejam maus ou sejam
bons, tem dias maus e tem dias bons. Verdade q'ue
os maus governos tem mais dias maus do que os

bOl!S, dias bons.
..

O nosso, por exemplo, I).egrejando na lista dos
'péssimos, tem um calendário que' nunca excele.

Para diagnosticá-lo da sua permanent� neUl'as

tenia, são dispens1ados os livros de alta indagação
cientifica ou de anillise de estados mentais Idepres-
sivos.

Nos ditados e nas anedotas de qualquer alma-
'naq1.1e de xarope contra tosse, a explicação aparece!
Assim, por exemplo: "A raiva do incapaz contra o

capaz é triste porque, no fundo, representa uma ho
men,agem daquele a este",

Is,so explica os estouros qu·e. o sr. lJ:ineu Bor-
_nhausen tem dado,. no Palácio, ultimamente. Revol
tado contra o Poder Legislativo porque' imaginava
que o seu poder econômico fôsse mais forte, S. Exa.
espinafra sempre que recebe um pedido de informa

ções ou um projeto que não contou com o voto' do
seu'partido,

Ainda, na semana última, ao saber que a Àssem
bléia rejeitara uma sugestão sua, o governador teria'
perdido a' serenidade: .

.

- E' inCrível! Precisamos dominar essa. oposi
ção. O Brasil precisa é de ditadura. País infeliz"
Tão infeliz, aliás, que 'até foi descoberto por um es

-trHQgeiro!

_ ......--""-'f.':�_�

_.
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