
í

'�

nosticou tratar-se 'de um e

norme cálculo -na bexiga,
razão do sofrimento da ten

ra criança; Um 'cálculo e-

norme, não haveria dúvi
das, que impossibilitava a

Elyseu viver dentro do seu
. I .

mundo de criança, usufru-
indo as alegrias próprias da
idade.
Aí estava o -mal, que os

pais,_ na sua vida rude de'
lavradores, não poderiam
imaginar.

==
E o dr. Antônio Monii de

Aragão, que ó atendeu,' não
teve outro caminho -- reti

rar o cálculo, para salvar

Elyseu Bern�rdi!1o Gonçal
ves.

Após algumas horas

,-

trabalhos cirúrgicos, o e-

. norme _ cálculo, pesando 410
gramas, foi retirado, termi
nando, assim, o sofrimento
dessa criança que morria,
aos poucos ...

xxx

O fato registamo-lo por
ser inédito naquêle Hospi-

I tal, com vida centenária.

I Nunca se verificou, alí, tal
. ocorrêncía. Durante tôda a

"I existência. daquêle estabele-
I cimento,' que atende a gran
de número de indigentes,
desta Capital e municípios.'
circunsvizinhos, êste foi o

primeiro. Outros têm. sido'

retirados, mas com o pêso
de "410 gramas, nunca! Não

fôsse o recurso daquêle Hos
pital, Elyseu' Bernardi�o
Gonçalves acabaria morren
do, à falta de socorros, uma

vez que seus pais são hu-

1Hdes.

de

-.
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C'a � I O�$ .�o"e·,p 0,1$ 'O I$�.I,A.
Uma trádição,. no �omBrcio e na, In�ustria de' Santa ,Catarina
Matriz - Fio r i a n Ó. p 0,1 'i s

Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE; SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.

'Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS,- DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA
/' MARIA, FBR�CA DE GÊLO.

�

'",

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

ESTADO)
o leitor encontrará. nes

ta coluna, informações que
necessita, diàriamente e de
imediato:

.

JORNAIS Teldone
O Estado ........•• :U122
A Gazeta 2.656
Diário da Tarde .•. 3.579
Diário da Manhã 2 ..463

I A-Verdade 2.010
. .Imprensa Oficial 2.68�

I
HOSPITAIS
De Caridaoe:

(Provedor) ..... .. 2.3U
(Portaria) .,

./. . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos 3.831
Militar . . . . . . . . . .. 3.157
São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ... 3.121

CHAMADAS UR.
, GENTES
Corpo de Bombeiros !l.3l3

__________ Serviço Luz (RecIa· .

mações) ........• 2.404
Polícia (Sala Comis·
sário) .......... 2.038

L

Polícia' (Gab. Dele-
gado) 2.59·1

• COM.PANHIAS DE
TRANSPORTF'
AÉREO

TAC � 3.700
Cruzeiro do Sul ...• 2.500
Panair ••••.•.....•. 3.5á3

f"Oro em eeraJ, Recursos perante o Supremo Trlf· ,Varig. . . .• •• . .. 2.325
..aI Federal • Tribunal FederaÍ, de Recursos. Lóide 'Aéreo ' .. 2.402

. ESCRITÓRIOS
_

Real .... t ; .. : ;' 2.358
Florianópolis -;:- Edificio Sio Joree, rua Traja. Scandinavas 2.500

12 - l° andar'- sal.l 1
.

HOTÉIS
Rio de Janeiro _ Edificio Borba Gato, Av.. !", Lux .... ó_ ......... 2.021

C. lúrt.: aua Vitor I.irel•• D. li -,T.I.lo•• 1.1.,. '

c. U•• : AI 11.10 lio'ra•• l ta.rd. da. ,11 laora••• eta....
Antônio Carlos 207 - sala 1001. Magestic 2.276

0.....0. - 01JVlDO. - K....... QÜQAlft'. a-.'il'.c1a: aua Vidal ltamoa. _ T.l.foD. 1.411.
�Iell'op.ol • . . . . . . .. 3.147

DR. GUERltEIRO DA FONSECA
DR'. MARI'O' WEND'HAUSEN

DR. CLÀRNO G. GALLETTI
.

�:crq:�a .'. : : : :: : : :: 33:342491
.)ledaU... •• _.».taI . "DVOGA.DO

.',

-
.

-

Central • . . . . . . . . .. 2 694
....,.••,ar.�al'.' CI1JIlea lIoI6GaI 1... at..... Rua:. Vitor' Meireley n-=- ·60 - Fone 2.•68 - FlorlaDópoli..

•

&.&a,ad••• r••4a - a.fra�r - yene......... aat. L (rI c.ualúrt. - a.. 1010 Pi 1. - 1'.1. .. 'II. .! �:tr�la ......•.... !.36��
"":I'&I1a••a Cab..a) -- a.tirai. III. o.Z1''' anr••1les .9 hla.. c.u.ltu: Dai • U • )aor...

ea ........•.. " .�. a.,

� ......... a..t.bd., a.. "w.,•• lta1.,. CI. TeL III. _

ESTREITO

=�::'::-·-;ta:.�·:Dare !'refie a_ • - (AI... b Oua
- DR. \VALMOR ZOMER GARCIA Advocacia e CO'nfabilidade I D�SqUe ••••...•.••

...........). Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani - Causas ,
_

.......d. - reli,.
·....1••• la. - TeI. IH" Universidade-do �rasil "

cíveis e trabalhistas.' I
I -

c
. Ex.�nterno por-concurso da Matern�dad�.Escola .

CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago- I t;;;
,

•

DR. ANTONIO MONIZ DE ABAGAO (Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima) I Assuntos fiscais em geral. 1 armaClaS
CUlU&GU T..tJlUTO....U Ex·interno do Serviço de Cirurgia do Hospital I Edifício "IPASE" - 5° andar de Planfa- 0"-o.........

.

I. A. P. E. T. C. do �io de Janeiro I
..a.. __;, ------

o.a••l":n.. I'" PD.., 11.
.

Médico do !Iospital de Caridade I DR. JOSÉ MED'.

E1R'OS' 'UIVTD ..
MtS DE AGóS'fO

eu li u 1f morta••aM. •••� ... "II..... J'OENÇAS DE SENHORAS-PARTOS�OPERAÇOES; y.u:...aan.

..... , 111. 'u 91.. · I Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas. ! _- ADVOGADO--

Pela manhã atende diàriamente no Hospital 11
CaIu r.taI III - ltajú .......... ea..,...

DR... ALFREDO CHEBEM de Caridade.
.

, .

c.,.. If.d..........tM ....... Resjd: Rua General Bittetlcourt n. 101. Te). 2.692.
_

! .

_!b:-ar.tor .. -.0.,1"1 Cell.l. ".'·,laL , 2 -- Domingo _ Farmá-

:'-:::=e�'�-::l: •••tal� �IÁ�IO DE ����g CANTIÇÃO
i Nôv,�-Motõr «Cilrl Ho,encke» cia Catarinense-Rua Tra-

••a '!'Ira I. '

'RAPIDE
I' jano .

. 0....1 11 .. II bru.
", CLINICA DE CRIA.NÇAS - CONFORTO -:- S.GUIlANÇA . 8 -;- Sábado (tarde)

'0101 TI,. A D U L_TOS V�eu 9,tre FLORIANOPOLIS. RIO D. J�N.IRO Farmácia Ncturna _ Rua
&.tI.' a•• !8IItoa Bara1....., - ........ , DOENÇAS INTERNAS Jt-seal�. lat:',rmediárlaa em ltajAi •. S�l!It()., a.iad, T

.

I

CORAÇÃO _ FIGADO _ RINS ,_ INTESTINOS'
rajano.

Tratamento moderno da SIFILIS .est. dltln1>f1 alIe" •• ",ar4' o mOVlID.nltu 11. p..u.altllrQ, 9 _,_i Dom'ingo - Farmá-

Consultório � Rua T.iradentes, 9 "
cia Noturna'- Rua Traja-

R O R Á R I O: NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE no.

Das 9 às 11 e das -13 às 15 horas
IDA 15 _ Sábado (tarde) �

Telefône - 3.415 -- Flori�nópolis'-\ .' VO:LTA
. ;. de Fpólis. de Itajaí , do Rio . de Santos

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

I

.�.D'CO$ I
.

I

"iJRAwiAD�W�-MUSS)��-·Di(lüüõ15õlNV1fiRA I
E II ESPEUALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS, IDR. ANTONIO nm r-roSS3 I OUVIDOS. NAlUZ E GARGANTA

-

.6G.:ea . I Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de 'Janei- !
Clr.rli••ClÚlica �"1'.1-J".n.a . i O, na Caixa de Aposen tador ia e Pensões da Leopoldina I

«iat'f1.. tIOlIlpl.to •••p.ei.li.....a. DOIINC ..U n. e.IH" I' Rallway e no Hospital Sào João Batista da. Lazoa.. I
1.1..1, ... "õ"rDO' m6todo••• di.,nb.tleof , trlliam811te. . CUI'SO no Departamento Nacional de Saúde I
__Ll'OIIOOPU - JlIST:laO - S.u.PIN\iOO&..U'IA - .1IT.l.SO- Consultas di��'iamente das 10 às 12 horas. I

-,
LISIO •.U.lL

_
3as. e 5�s. feiras de 15 às 18 horas. I

&a.1o�rllrt:a ,or oda. 'lIrt••-.l'�,llla� - .la1." mlrll Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10 !
. ".t.'" • Ialr•. Y.rm.�o.

.

I horas.'· j
GIoRalliúrt.1 au .. Tra'uo. ll. 1, 1· '!:Iotar 114111.1. -:.. ••• I Cons�ltório: Rua V jtôr Meireles, esquina com

I....... I Saldanha Marinho.
••tlrt.l l)àI fi s. 11 korllti - Dr. ·.\Ih..!. Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt, 102.

O����'"���: k:::tfl�' �:�::.��.. D�.�. 4��?..»!.�:.!O ---'-"--11DR, A. - SANTAELA T U B E li C II L O ••

. I'.�••• ,.la -I'•••t.t•.a. Naelo..! i'. lIeil..ts••• Ual"Gtllt it.l.DIUGRA.J'lA .I RADIOSCOPU D08 rUL.O"

.......ral1l). Ctraraia •• 'ferIU
-

.--�-
I

...... JOr ...nru 4. ..••I.M.d. • Palfi,.". .. llbtrU. t"1'Ui.d" lI.la F&culdad. N.cionll d. a.atei»., TtI!i�I.,,:.ij_ .. "

".....6).. .

_

.

I n.iocirtar,ilo do Bo.pital.NerJa Aalllotl "

-

Jb:-1Jl"r••••.•0.p1u1 P.I,.16':r1H ••••1••1. "....um ,h �I'''U h �.vacf.iis.ç'o p.l. S N. T, a:'-intlnl') • b·...l........ ;$0 : .

.:'"".1 r".raJ. Cir'n'!CÍ. do Prof. Ulro Pinbiro GlIiwJirié. (ii. i I
b-taterllo 4. lIanta Ca.... I1..rJ,"r,U••• aI... 'a.� Cons: Felipe Schmidt, 38 -. Fone 3801 i. _

l;�.j<t....lca - DoeD,.' N." ,. Atende em hora marcada
' I

G_.lt6rte: ••lindo .lm6Ua N - "la • Res: Rua São Jorge, 30 - Fone 2395
hidd,.cia: a.,- .oeai...... 1314.

.

_

�al.... Du 1, .. 11 la.r... _

...r-lelo••, a.••1I1ürtol Ulil '-1'''dal 1.1.. ,

r __--:�'--------------------�-------------- L
D1l�JOS'} BAHIA S. BrrrENCOUBT-

JOSÉ ROSARIO ARAUJO'
CUalca 116d1c. - D8eacu •• cri••cu

fruamo.c.to d. ·BronqlllÍia••m •••lto•• erlaD''').
OolUlIltérto: Vitor ••inloa. 18 - 1·' .Ddar.

&oril'1.: nali 10,111 li 11';&0 • do... 1,10 "',',10 la.n.

1:�II"eI.: A."Did.. Itio \Branco, lil - rODa 1..... _

Clur«!. ,.r.1 - Doe.çaa d. 8."orp - Pr_.......
J:I.trtd.... l16t1ca' .

-:

--:"_ r"
.. �� '1 1. - I�'" _

l"U.mCULTtJ1U .: P.DIAT:&a - OLINlC•••aAL DR. NEWTON ·O'ÁVlI.À
t.:.u••"t'.-. 1IaaI•••eta - a...111... Tia.... , (Larp l�

.. ....) - J'lorl..,JOUa.
••A'1e: • .. 11 Itor., - DI.lrla.......

Atende ·.diàl'iamente das nove às onze hora,_s .

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

DR. SAMUEL FONSECA
, .

CIRURGIÃO DENTISTA

Consultório e Residência: Rua Fernando Machado, 5.

Clinica Geral - Cirurgia Bucal Dentadu.ras �

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

Das 8,30 ás 12 horas aos sábados.
-

-

HORAS MARCADAS.
Dr. Julio Paupifz Filho

MÉDICO

DR: ARMANDO VAJ.ERIO DE ASSIS ,
.

Clínica Geral - Ginecologia _:_ Higiene Pré·natal -
. Obstetr"ícia - Eletrocardiografia .

.

\
.

... ',,'fI.- •• CU:al_ 1aI••tll .. AMIIilbd ..

,.tal •• Cad....

0LDIl0. I.DIO. D. OJUüíO.u • ..,UL'I'OI
- -

c.u••Nrle: ........ "cU , - 0........... 1... II
.

, .... 1... 1f .....
.....IaeI., a•• "roelaal GlItllaenil., I - me, fll.

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

(CONSULTÓRIO DR, DJALMA MOEL�MA.NN)'

.Farmácia Esperança - Rua
Conselheiro Mafra.

16 -- Domingo - Farrná
. cia Esperança -- Rua Con.
selheiro �afra .

22 - Domingo (tarde) -
O NOVO

Farmácia da Fé - Rua Fe-:
Jipe Schmidt:

ADMINISTRAÇÃO
Redação e-Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 1GO

'h,J :!022 - Cx. Postal, 139.'
Dlretor i RUBENS ·A. RÀMOS.
Gerente: DOl\IINGOS F. DE AQUINO.

.
Representantes:

Representações A. S. Lara, Ltda,
Rua Senador Dantas; 40 -- 50 andar:
Tel.: 22-5924 - Rio de' Janeiro.

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

ASSINATURAS

60 andar

- Na Capital
Ano .

Semestre .

No Interior

170,,,-.'
90.00

Cr$
Cr$

. Ano ,
' Cr$ 200,00

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

serã-o devolvidos.
.

A direção não se rcsponsahillza pc10L
ceitos emitidos nos artigos assinados .

não

con·

AD-VOGADOS

OR.·MARIO LAURINDO
e

DR. CLAUDIO BORGES
.

ADVOGADOS'

"NOTA"
o NAVIO SERA' PUXADO PARA LIMPEZAS (5

DIAS) ORGANIZANDO. SE EM SEGUIDA

PROGRAMA DE Y-IAGENS

Pata mAi. bformaç_ dirijam-•• 1

BMPREA NACIONAL O. NAV:.GAÇAO Bo.pclDi

�U. Deodoro - Caiu Po.t&J •• ti - .,.lef... : 1.111.
. ,

Lavando com· Sabão

\/irgem Espe�ia1idade
da

.

Cia·. WETZEL INDUSTRIAL-J8Iov.lle. '(marca_ r8gl'strada)
.

'economiza-;'se tempo, e' dlnhei,ro� I
---,_---,

. � . .� .+_.-:-'.A ....

O ESTADO

/InformaçõesUteís .

3.153

06

1 - Sábádo, (tarde)
I Farmácia Catarinense
Rua Trajano.

,

23 -- Domin�o - Farmá-
cia _da Fé - Rua Felipe
Schmidt.

- 29, - Sábado (tardel' ......,

Farmácia M.oderna - Rua

João Pinto.

I 30 -- Do)uingo -- Farmá·
I Pint,o.

� O serviço noturno -'será
.
,',

João Pint9 e Tràjano.
I Modema, Santo Antônio e

Noturna, situadas às ruas

I
efetuado

. 'pelas" Fanná�ias
da Moderna -,- Rua João

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
---�--

�\'Q-
NO LAR E 'NA SOCIEDADE,

ANIVERSÁRIOS

D1·. Isaac Lobato Filho

Hoje· no
7 DE AG(JSTO

FAZEM ANOS, HOJE: nos que:

jian.
-- Dr. Enéias Vasconcelos

de Queiroz.
__ Sr. Célio Menezes de

�uino.
-- Sr. Júlio Tietzmann.
-- Sra. Cora de Oliveira

.

Santos, esposa do sr. Eduar

do Santos.
-- Sr. Nazareno Simas.
-- Sra. -Catarina Gallotti

Bayer, esposa do dr. João

Bayer Filho, Secretário .. da
Fazenda.

'

'''_ -- Sta. Maria. Barreiros,
. filha do 'sr, Prof. Barreiros

DR. NEWTON D'ÁVILA
\

/

Filho.'

Srta. Ana Therezinha San

ford Lins

" Deflui hoje a data natalí
cia da graciosa senhorita;
Ana Tharezinha Sanford 1
Lins, aluna do 2° ano clás-

·

d C 1" "D' V I
SICO o o egio

. las e- .

lho" e filha do nosso pre
zado conterrâneo sr. Zanzi
bar Lins.
A nataliciante, que é

também diligente funcioná-
CONTADOR, dispondo de algumas horas diarias,

ria da Legião Brasileira de', aceita escritas. Tratar das 17 ás 18 horas, á rua Itajaí,
Assistência, deverá ser bas- 32 - nesta capital.
tante felicitada.pelo seu vas

to circulos de amizades,
O ESTADO cumprimen-

Ausente durante o corrente mês, fazendo curso

de aperfeiçoamento no Rio de Janeiro.

Contador

Casata-a.

CASA para pouca família.
. _

Aluga-se uma, recem-construida, à Vila=de N. S. de
_·o.-.n....o....o.....o_ Fátima - Estreito.
�' A C· I T li: 'A tratar na>de n. 225 da rua Arnoldo Candido Raulino.

I AGRN��A DE I Correspondente I AV ISO, PUBLICIDADE t.1 Correspondente comercIa!, DR. JúLIO DOIN VIEIRA

-,. -:0:-
.

::: i' com grande prática, qispon- Acaba de:-Teceber o

c
RADIO _. JORNAIS ,: do de tempo no perío(lf) d.a
'e.::: manhã, oferece seus ser-\7.1-

REVISTAS I ços. Dirigir-se à Caixa 1'05-
,i .; tal 381 - Flodanópolis,
.()....()...()---()---()�()

AMBLIOSCOP,IO DE

WARTON

Para tratamento do ES

TRl\BISMO em crianças.
Rúa Vitor MeireUes, 14;

De 9 às 12 horas diària-

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

ParticipaçãO
RENATO GUTIERREZ E ·SENHORA

mente.

participam aos parentes e amigos o nascimento,
a 24 de julho último, na Maternidade "Dr. Carlos
Corrêa", de seu filho RICARDO.

Florianópolis, 3-8-53.

Participação
•

. Ary Gonçalves e Senhora participam aos parentes

I·� arnigo

...

s o'

nas.cim.ento, a 4 .do corrente, na Ma.tel.'nidade .Dr. Carlos Corrêa" de sua filha MARIA APARECIDA.
. �

·Fpõlis., 6-8:53, '

'.
. ,

.._
.

Florianópolis, Sexta-feira, 7 de Agôsto de 1953
. /

I
!

I
I

--,----1-"-0---
[Federação de Vela e Motorl.dll*..

Regista a data de hoje o de Santa Catarina . I,
t'

A� 5 _ 8hs.aniversário natalício do dr.

Isaac Lobato Filho, tíslo-ci- CODV.ocação I Plerre R. WELMONT

rurgião do Hospital, "Nerêu 1,- Michele ALFA em:

Ramos", Colônia Santana e C,. . I A VINGANÇA DO CON-
.

onvoco de acôrdo com o artigo 12 e alinea B do!
DE MONTE CRISTOIAPC.

.

.nrtlgo 13, os Senhores membros dó Conselho de Repre-! DE .

Cirurgião dos mais com- sentantes para a ELEIÇÃO do Comodoro, Vice-Como- No programa:

petentes e acreditados, o a-
doro e Conselho Fiscal, para o período de agôsto de 1953 ',' Atual. Atlantida. Nac.
e agôsto de 1954, às, 20 horas do dia 7 do corrente (sex- Preços: 7,09 - 3,50niversariante, recentemente ta-feira), na Secretaria do Clube 12 de Agôsto. I

Livre.
.�

eleito membro da Diretoria '

Florianópolis, 4 de Agôsto de 1953
'

da Associação Catarinense Jorge Barbato - Comodoro
de Medicina, receberá ho-

menagens dos seus amigos
e admiradores.

·

O ES'l'ADO cumprimen
ta-o; cordia,lmente, desejan
do-lhe felicidades.

de Montevidéu, um desta
camento inimigo sob o co

A data de hoje recorda- mando. de Pancho Oribe,
Ester WILLIANS - Van

'pondo-o em fuga;
__ em 1831, em Belém do' JO�SON em:

_

1 3 f I O P
,

d
'

di
- MEU CORAÇAO TEM

__ Sr. Erasmo Spoganitz. -- em- 55 , a eceu em - ,ara, eu-se uma .se Iça0 I .

.

1· d
..

d t"
I

ilit d d t d DONO
__ Sta .. Lací Caetano.

.,
In a, o pnmell;o ona ario

I ml1 ar, sen o epos o.e e-
No programa:

__ Sta. Nilza-Helena, filha e povoador da Capitania de . portado o respectivo Presi-
I Cine Jornal. Nac.

do sr. Arquimedes Milton Pernambuco, Duarte Coe- dente, Visconde de Goiana;
Silva. lho; -- em 1852, foi. assinado

·

_� Sta. Regina Taulois. I -- ém 1680, na Colônia do um decreto que .autorizou a

__ Sr. Reginaldo Kajali- Sacramento, travou-se re- construção da estrada de
nhido combate, havendo os ferro Recife-São Francisco;
defensores, na proporção de -- em 1868, as nossas tro-

1 para 17, resistido valor.o- pas, procedendo a reconhe
samente. Os atacantes com- cimentos no reduto de Corá,
punham-se de 260 espa- Chaco, verificaram que os

nhóis de Buenos Aires, e paraguaios o haviam aban-
tende, antes de tudo mos-

3.300 indios guaranís das donado durante a noite; A -;... VINGANÇA- DO CON- -

.

I trar como operam os ho-
missões jesuitas, sob o co- -- em 1947, depois de ha- i)E DE MON·TE CRISTO .

I
mens da lei que lutam con-

mando do Coronel Antônio I ver presidido, em Pôrto U- No programa: I... di t P W B
.

O.

. t'ra o cnme lanamen e; a- ara a .. aSSInOu: n-
de Vera Mojica e os nossos, nião, a Conferência dos go- Atual. Atlantida. Nàc.

I I Th V I' it t
I

que es que tem por missão y � a, ian , um wes ern

Iapenas de 200 homens idos vernadores dos Estados do Preços: 7,00 ...:..... 3,5'0 manter a ordem em toda a Com Gr'egory Peck, Barba-
de São Paulo � 'Rio de Ja- Paraná e Santa Catarina, Imp. até 14 anos. Pi cidade; cada carro guar- ra ayton e Ward J3.011d,.

neiro; .• ,regrA."s.ou o 01'. Aderbal I··b·d t" I'1t'"
.' �....,-" I dando o seu setor, forman- eXI I o en re rrns: corn o

-- em 1827, o então Major I Ramos d
..

a Silva, chefe do .. ". 't't '1 d RESI'STENC' IA II

liiiNiiJiijjjii."·lII.!r"'nJJ
do este grande e importan- I u o

.

e
Luiz Alves de Lima e Silva Executivo catarinense. '

Il!' � " C
.

I" .

,:.. te ramal .dá policia norte- HEROI A, e ainda KISSsurpreendeu, nos arredores André Nilo Tadascó ....lIIIIlIIiIldllilill TOMORROW GOODBY,--- - americana, chamado "Ser- E

As 8hs. viço de Radio Patrulha". (O AMANHÃ QUE NÃO aqui fazendo uma ponta ex-

Leonardo CORTESE E�a produção de Hunt VIRA') pressiva.
Delia SCALA em: Stromberg, para os studios James Cagn ey e Barbara Apesar de todos estes va-

"-

CANÇÃO DA. PRIMAVERA de Gower Street, não é ne- Payton, seguido de I WAS leres que elevam sobrema-
No programa: nhum super-espetáculo, po,: A,COMUNIST FOR THE' neira o padrão artisti�o de
Cine Jornal. Nac. rém, é um celuloide limpo F.RI. (Fui Comunista para' A PATRULHA DA MORTE,
Preços: 7,60 - 3,50 e:-:;m muitos momentos che-

I
o F.RI.).

.

o filme foi, em nbssa capi-
Imp. até 14 anos. ga a impressionar, graças 1 Como .em suas realizações tal vitima de um grande ato

do ritmo imposto pela di-, anteriores, Douglas não dis- de sabotagem: foi lançado
recão sóbria e intelidente

I
pensou aqui a presenca de obscura·e estupidamente no•

I -

de Gordon Douglas, um di- 'um bom fotografo apesar Roxy, o TPior cinema da c i-

reter que, ha lPolicos anos,
I de desconhecido: Go rge A.

J
dade.

-nilíta em Hollywood, mas Diskant-A.S.C., 'um elemen- Isto em poucas palavras
que nem por isso, deixa de

,

to positivo na concretização significa: Som de má quali
já ter o seu nome firmado deste celuloide, no que diz: dade, projeção relaxada e

entre aqueles, que tem con-'; respeito a fotografia. Os a- I. mal cuidada e especínlmen
corr-ido para solidificar o tores,. todos bons, trazendo I te falta de assistencia, 3

prest igio do cinema . norte
I em p.l'imeiro plano os no-I fa�ores que por si só ser-

Continuação do seriado: 'l�ericano." mes de' Edmond O'brien e vem para enterrar qualquer
AVENTURAS DE. JESSES A direção acertada de Mark Stevens, elementos de I obra ·de valor artistico.

Douglas reflete-se não só conceito. já firmado que se Como tantos outros bons
sobre o ritimo e unidade da I acham perfeitamente a von- filmes este passará desper
)eliculà, como também so- tade, vivendo os 2 policiais cebido, graças a mental ida
bre o comportamento dos do carro nO 13, e que se a- de de nóssos exi�idores, que
'\tol'e� atuando todo o con- paixonam pela mesma garo- utilizam o melhor cinema da

juntó de forma correta, sem t� (Gale Storrn), vinda dOS! praça para éxibir drogas do '

nenhum deles comprometer fIlmes da Monogram e hoje quilate de O TIRANO DE
a obra. desüutando de c,erto pres- PADUA, e outroas ,coisas

Os melhores momentos tigio. Dos coadjuvantes des- semelhantes como o mexicl',
deste BETWEEN MIDNI- tacam-se o mais ou menos no SUA ULTIMA AVENTU

GH,T AND DAWS, resi_dem I. desconhe_cido Donald Buka RA. A� mes�o tempo' come
Ja- todos, nas cenas de açao e.

. de A RUA SEM NOME I tem a mdelIcadeza de lan
violência, setor favorito de I (�ox) ao lado_de R.ichard,' çar,

sem publicidade algu
Gordon ;Douglas, que vem Wldmark e do proprlO Ste- uns, filmes do padrão NAS

No programa: trabalhando em Hollywood, vens; e a o:,ima can tor� e

I
CIDA O:t;rTEM (Bom Yes:

O Esporte na Tela. Nac. nos studios da Columbia e talentosa atllz Gale Robms, i terday) em apenas 2 ses

Warner Brothers, tendo fei- que vimos ao lado de Geor- I
sões, num unico dia.

to para am,bas as compa- ge Raft em TRAIÇÃO, e I D. Costa
'.

As 8hs.

Kane RICHEMOND em:

O REI DO BAIRRO CHI-

NEZ

Precos: 6,20 - 3,50-

\

Imp. até 14 anos,

:;'.' ••1-:1
As 8,30hs.

Pierre R. WELMONT
- Michele ALFA em:

As 8hs.

Noah BERRY Jr.

O INTROMETIDO

em:

Robert TAYLOR em:

CAMINHO DO DIÂBO -

JAMES
. No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preço único: 3,50
Imp. até 14 anos.

f3L�VI�
ESfrelto

Ava

As 8hs.
GARDNER

mes MASON ,em:

'PANDORA

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 18 anós.

CR·ITICA, SI'LA DE JANT(r
Vende-se rir.íssima sala

de jánt�f hia entalhada

em madeira .!e lei.

Vêr e tratar r.a Rein í.sch'8 Patrulha da Morte
Produção: Hun t Strom-. nhias, películas de valor ca-

berg (Between Midnight � 'racterizadas por tais predi-

J ando Dawn) . i cadós, como sejam: na 00-
, Cenário (Adaptação para

I lumbia-The Black Arrow

a tela): Eugene Ling (Coração' de Leão) com

CASA MISCELANIA distrl.
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra.

E. Louis Hayward, Janet Bla ir
e George Macready um fil-

Fotografia: . George
Diskant - A.S.C. SÃO' PAULO

RIO?

�
me fraco queDireção: Gordon Douglas

Elenco: Mark Stevens,
Edmond O'Brien,". G a I e

Storrn, Donal� Buka, Gale

Robins, Antony Ross, Ro
'land Winters e outros

Filme da Columbia
A Patrulha da Morte, pre-

apresentou,
nas sequencias finais, uma

luta realmente impressio
nante. Ainda na Colúmbia
realizou-se I Walked a Cro
oked Mile (Espiões)' com

Louis Havward e Dennis
O'Keefe e Walking HilIs

(Sete Homens Maus) um.'
western com Randolph Scott
e Ella Raines.

-
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,DOMINGO PROSSEGUIRA' o CAMPEONATO DE PROFISSIONÀIS DA CIDADE, DÉFRON'fANDO-SE OS \CONJUNTOS DO : :

7

I, ' ·1 BOCAIUVA E PAULA RAMOSo AMBOS LUrrARÃO'PARA APAGAR A MÁ IMPRESSÃO DEIXAUA NOS SEUS COMPROMIS- 41 • i
•

. i sos ANTERIORES QUANDO FORAM SUPERADOS PELO ATLÉTICO E GUARANI.
r
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Tenls Clube X e Country
O

CÓRINTr���������RAORDINÁ-l
C I b' "d C

·

tlb
A delegação do C�riríÜ-' .E dizer-se �ue o Cori�-, ,

,

"
U· e e- u r'l I, a·, ans fo{recebldo com extra- tians foi recebido em Cara-,

ordinária manifestação de cas com indiferença e, des-

regozijo, na_ capital paul is- dém, sendo chamado péjo
,A'manha- e- dom'ingo nas quadras do Clu- ,

da: Single,s: la - José, 2a
,

1
ta, pelo povo e sua torcida, ! ratívameute "el híjo de ia

-

he da Colina sensacionais disputas' Urbano, 3a -�Bec�; 4� que lhe, h:ibutararri as mais
I
panadera".

!
'

I

'

-'
_

_

- I Santa; '. 5a - Ca�'melo; 6a 'jy� as -�anifestaçúS: diante I
.

,

as, partidas da tabela a ser Pedro Amadeu, que, em con-
- Ca.rmp.a.' 'do feito de 'relêvo � de- bi-

"
.

irgan.izada. 'l.imito, darão urna espetacu..:! Duplas: la --José e Guer-
campeão : bandeirante, :, A

'Acompanhando a equipe, lar demonstração tenística, reiro, 2a"":"" Beck e Carinha; CLUBE ATLÉTICO

l-crônica da Venezuela desta-
do Country Clube de Curi- mostrando por certo o .quan- 3a -, Santa e Rubens; 4a CATARINENSE

cou o quadro do Coríntians
I .

tíba, estarão, também, nes-] to a técnica e o treino po-
- Carmelo e Urbano; 5a -

como a melhor equipe que' Comunica a Direção do '��������ta cidade, naquela data, os dem conseguir. �belardo e Fernando: - I ' .:
- já visitou." até, hoje os gra- J C. A. C. que hoje ás 19 ho,

horas, quando terão início afamados tenistas Naday e, Para os nossos tenistas a Os nossos juvenis assim mados de Caracas. ras haverá treino de volei-
vinda do tradicional clube ]- se constituirão: Lo -, Os- O· jogador Goiano foi, a- boI feminin� no Estádio
da terra dos, pinheirais, man, 2.0 - Faria; 3.0 - pontad� como o melhor j 0'- "Santa Catarina" e sábad�
sem dúvida alguma, grande Paulinho, 4.0 Henrique. gador dêsse Torneio Inter-I,á tardetremo para todos os

,

nos, à rua Saldanha M;r�-estímulo. No jogo de demonstrações nacional., atlétas 'no mesmo local. '.

Para os princlpiantes, ju- entre Naday '� Pedro Ama; >,,' nho.: n. 121, (em frente ao

Como o Conselho Técnico ven is ainda, as demonstra- deu será disputado u� Bron- ���,....,_-....c:>.-.<���. Colégio das Irmãs), uma ca-

'acompanha as atividades tem sido um pseudônimo.do ções servirão do exemplo ze.
' '

\' chorninha tipo "lulu", pêlo
futebolísticas na metrópo- sr. Castelo Branco, foi o sr.' para que, de futuro, venham Os jogadores do Lira Tê- ELEIÇÕES NO PALMEIRAS cinza, com claros e escuros,

Castelo Branco quem revol .� se dedicar ao ten ís c
.

Cl b
'

t b ' que atende pelo nome acima
". / �

'V -
� om 'lllS 'U e, por cer o, sa e- Estão reunidos hoje, ás afim de proceder a eleição _ "Juli,i.

,.

veu. Se êle queria, fazia-se, "mais ardor, rão defender as, cores .de J9 horas, os dirigentes e I
da nova diretoria do simpá-

porque os assuntos que lhe A equipe 'do Lira T�
.

t I
-

I
,Gratifica-se a quem a en-ems nos,sa ,el'r,a, ,.a e. e.s os nos-, I a,ssoCi�,d.os, do, P,alme,;iras' tico ,.C. lub.e da Rua Delmin-I centrar,Costa, ora vinculado ao estavam afetos a sua von ta- Clube está assim constitui- t d 'f I d d .sos vo os e e uci a es. R,ecr,eatlvo e ES,J?,orte 'Clube, da Silveira:

'Vasco da G�ma. Há' pouéo de era lei. .

t d f, til dO" 1 t 1"
.�� .._-----

empo, quan o 01 ve;n 1 a .o Ta, com um p an e
, ,

.'
'

pela crônica esportiva o as- eomo o do Vasco, qualquer CAMPEONATO DA SEGUNDN DIVISÃO
sunto <da rep!,esentação :'1a- reinador pf.>deria fazer o ' A tabela do 2�o turno
ci0'laL..,!l_o" Campeonato. do, lúe Fláv'jo�l;e�tá" fazendo..

"

,

'

AGOSTÓ. ,':' 1:.:.. ... -"o '�: Jf.
1\1:tin� o sr. Castelo :Bran- "5eu ves�;,� :iQqtlir�t- os 'me- 8,-::- União x Radium, .' '1� ., .

9 - Iris x América J-

co, se náÓ nos ',tJ::aí' a Iem- -hores jogadores para .as e- '
.'

", "

Colegial x 13 de Maio
branca, veio a público de- ju ipes que dirige, de modo 15 - América x.Jpiranga
clarar que era prematuro Jue o mérito real dos êxi- Radium ,x Iris

'

16 - FlaJpéngo x Colegial'
Bangü x Postal

22 - Radium x Colegial
Ids x União'

,

23 - 13 de Maio x Bangü
Postal x América'

29 - Bangú x Colegial
América x 13 de Maio'

3Q - Postal x Ipiranga
,

União x Flamengo
, SETEMBRO

5 - Postal x Flamengo
, ,

Iris x 13 de l\'faio
fi � Radium x 'Bangú
.

Ipiranga x União
12 - 13 'de Maio x Radiqm

Iris x Flamengo
13 --'- América x Bangú

Postal.x Colegial '

19 - Postal x Radium
Ipiranga x Colegial

20 - lris x �arigú
,

União x 13 de'Maio _

26 � Flamengo x Radium
América x Colegl,al

27 .....::: Iris x Postal

•

t 1

Lira

Reina grande espectativa,
,

nos meios tenísticos desta

Capital, em torno do encon-
, .

tro das arrojadas equipes'
do Lira Tênis'Clube e Coun

try Clube de Curitiba. O

Fugiu da casa de seus do-

espetáculo, que por certo

será magnífico, terá lugar
sábado próximo, pelas 14,30

JOLlE
,

f'LÁVIO COSTA O CANDIDATO no
PRESIDENTE CASTELO BRANCO

��,O'>' ,

RIO, 6 (V, A.) - A quem

le, não era estranha, a sim

patia de elementos da C. B.
D. pelo treinador Flávio

•
I ...

. ....(

------_

eAgrad,ecimento riM G1. E seA
rvo NORONHA, ex-representantes procurador da Casa [�; I",',�r,', II:']Black vem tornar público os seus ,a- _� . � _

gradecimentos aos freguêses da Cap-i- Atal e interior d() Estado, principi}lmen- T Õ N I� A • APL R I T I V
te, ii; distinta culta classe médica pe
las atenções dispensadas; quando re

presentante daquela firma,
'

cuidar dess-a- questão.' Ora! ' os não reside rigorosam�n-Io sr. Castelo Branco é o ,e na sua ori-entacão técni-
'

, prt\sidente do C.onselho Téc- ,;a, já que os elen;entos de

�ieo ,d� F1,iiebol da C. B. D. [ue dispõe, por sua experi-:
e' tem 'sido, afinal, <Hlrópr:io �ncia profissional 'dentro do

Conselho; porque sua opini- ampo. Outro argume�to in-
I

�jS CONVAlESClNClS
.

. .
�

•

ão é q'ue tem pesado no re- vocarlo é o de que Flávio

ferido órgão cebedense. cem Ptl}so, sabe discipÜ�ar. L
:Vinha sendo feito 'grande "- êsse respeito, Zezé Morei-

, \ -

,esfôrço para que Flávio ra campeão invicto do Pan-

,Costa figurasse como C! trei- 'Americano 'de 1952, realizi_t

nador favorito da C. B. D" do em Santiago do Chile, po
embora nunca houvessél dã-!. de também, ser citado co

do ao Bl'asil um título in- mo ex�mplo, pois à testa d�
ternacional de futeból entre, quadro do Fluminense e da

seleções nacionais, fora do ;;eleção, nacional, revelou-se

Brasil, e.apenas u.m, ,em.... ,
exclente disciplinador, sem

1949, no Campeonato Sul-' :er em nenhuma ocasião de

Americano, aqui re�liza-do. agredir jõgadores para se

Perdel!l sua maior oportu- tmpôr" fazendo sempre va

nidade em 1950, 'quando te- ',er, exclusivam�nte, sua' as
ve tudo para levar o Brasil' ,�endência moral.

à vitória final. Faça o presidente do C�n-
Trópeço; no "ferrôlhó" .elho Técnico de Futebol

suíço e não soube evit.ar o ja C. B. D., no caso o sr,
\

socobl'o da equipe diante

de "la celeste olímpic�'''.
Zezé ' Moreira, indo ao

Pan-Americano' de Santia

go, deu ao Brasil; o primei
mo título de' campeão con

quistado no exterior, e�
certame' de seleções nacio-

Bangú x União,
o.UTUBRO

3 - ,Bangú x Ipiranga
,

Postal x União
4 __:_ América x Radium

,

,
Flamengo x 13 de Maio

10 - Unift_o x América

Castelo Branco, como eiL"

tender. O essencial é que

não vá expôr o futebol do

Brasil a outro ruidoso dé

,astre, �como o' de 16 de jU"
lho de 1950. Bem pobre de-

f
,�

monstração dada pela C. '8.

, Ipiranga x Radium
11 - Iris x Colegial

Flamengo :x; Bangú ,', '."

17 --"- Amél:'ica x FlamengO::;,:," 1-

Ipiranga x I��is ,

. -

,'.!
18 - Colegial x União �,

13 de Mai!) x Postal'
D., se chegar à conclusão de

nais, Quebrou a série de "vi- 'que, no Brasil, só há um.

·ces" colecioI).ada por Flávio treinador para o seleciona--
2,1 - 13 de Maio x 'Ipiranga.

��)-"'(�)__()4".()4•••().-.c�

Costa, que agora ressurge; do nacional e que êsse trei- do dêsse certame. Consoan- pinião do. presidente do

ao q�le se anuncia, eomo 'lador é Flávio Costa, que, te a tradição, Flávio con-, Conselho Técnico �e Fut.e

condidat.o oficial da C. B. tanto inúmeras oportunida- quis,tol1 mais- üm "vic,e". boI da. C. B. D. se sobrepo-

D., ou melhor, do Sr. Cas- des, apenas uma vez con- 1Vlas, o sr. Castelo :81'3n-:- nha'à opinião �os oufros
i

telo Branco. quistou um campeonato cõ, eS,tá resolvendo
-

tudo, �embros que completam ês-

O argumento do presiden- ,continental dos mais inex- como sem'pre fêz,' sem ol;vir se órgãQ cebedense.

te d'o Conselho Técnico de pressivos, o de, 1949, efetúa- o Conselho Técn,�o d; Fute- : Se p'reval�,cer, �i. �onto de

Futebol dessa entidade é do no Brasil, do qual não boI: o, roteiro dá seleção,. vista do sr. José Maria Cas

que o quadro do Vasco é o partieiparam 'os argenti�os etc. A escolha do treinador
I

telo Branco,,' Flávio Costa

que melhor vem atuando

I
e nem mesmo os uruguaios. é da nTçada do- Conselho J será o treinad'�r da seleção.

nos campos regionais e co- O último. Torneio Rio- T.écnico e não ,da al�ada nacional 'e esta será forma

mo Flávio é o treinador des- São Paulo foi ganho pelo pessoitl do. sr. Castelo Bràn- da'tendo conio base - ohª,=,
sa equipe, por inteligentís- Cor\intians com treinador .co. Tudo que tem sido di- bito é' velho � a equipe que

sima dedução, êle é que de-
.
paulista, embol�a Flávio Julgado � respeito, apenas êsse treil1ado�" está dirlgin:.

,

yef'á 'f(el' o técnico da sere� I co,. s,ta.!;" houv�sse, como. �rei-I
reveJa. o propósito de adll-I dO,. ist.o �;.a dq Vasco da Ga-

Çã()/L�.J E,'ssil! nado�, do vasco, partIcipa- bar o terreno para que a 0- ; ma..

�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Vo-mpro Intomó
IIe_l à Vista
I' cO,mpro RENAULT 47/48,
ANGLIA, PREFECT, AUS

I TIN de qualquer 'tipo ou

mesmo outras marcas, mes

mo sujeito a alguns repa
ros. Pago imediatamente à

vista.

Ver e tratar com o sr.

Ubaldino, no Cacique Hotel.

Notícias . do Estreito I
o NOVO ONIBUS DA Não haverá nenhum uru-

\

AUTO, VIAÇÃO bú por aí?!
, Não"andará .aquí por per-

Construído em Novo Ham-', to, nenhum fiscal do D. S.
burgo; no Rio Grande' do

I

P.?'
,

,Sul, de onde sae para o I Se em pl�no' inverno, os

'Brasil inteiro os melhores e ralos e boeiros do Canto,
mais confortáveis onibus, cheiram tão mal assim, íma
vem de chegar para a Auto ginemos a que ponto chega
Viação Santa Catarina, que' rá, nos dias abrazadores do
faz o serviço de transporte verão!
de passageiros entre a Cax

pital 'é
'

o Contihente, �m
dos mais modernos carros,

para 39 passageiros senta-
•

dos em confortáveis poltro- Em se tratando da educa-
nas e mais un_la vintena de ção da infância no Estreito;
'pé, o qual, tomou o número é de lamentar que até agora
16, e Já segunda-feira, en- os católicos influentes do
t1'O\.1 em serviço, impressio- lugar nada tenham _ feito
nando agradávelmente a to- neste sentido, pois, em uma

dos pelas suas linhas de im- cidade com 25 mil habitan-I
ponente apresentação, tes, entre os quais se en-

O sr. Laudelino 'Campos, contram �ais de mil crian
proprietário da Empreza, ças em idade escolar, cres

.está, inegàvelmente pro- cendo analfabetas, por falta
curando bem servir ao pú- de estabelecimento onde se -

I
REPRESENTADAS

, �:��O'el:ã�o:��l):: �:::f�,�:::::nas :� :!';:::: Eseo Id de Se rviço So c ia I
I Rádio Guarujá do FIorianó- i

confortáveis carros,
-

quer, escolar e duas escolas iso-
,

.' -. I pou's .

.

com a aquisiçao de novos, l_adas, -- de há muito já de- - Por iniciativa do sr Cel- Catarina, Estiveram presen-. Rádí D-'f
r

d U
.

'I ' -. -.', a 10 I usora e russan-
quer com' a reforma radical veria existir um estabeleci- 80 Ramos, presidente da

I
tes varias outras entidades, I

ga
dGS já cansados de tanto mente semelhante aos Gru- Federação das Indústrias do que expressaram o seu in-

Rádio Farroupilha de Pôrto
trabalho. :Ainda- não vai pos arquidiocesanos São Jo- Estado e diretor do Depar- tegral apôio à iniciativa,

Alegre
muito tempo, apresentou- sé e Anchieta, de Florianó- . tamento Regional do Sesi, 'que, assim, dentro em bre-

S I' 'C--· IRádio �na de apmza
nos completam'ente remode- polis, bem como uma filial realizou-se, dia 3 do corren- ve, será vito,riosa r.ealidadc. T"Rár'Io Difusora de ijucaslado o velho carro n. 8, e do Colégio Coração de Je- te, ·uma reunião destinada Em nossa próxima edição Rádio Difusora de Laguna.
agora mesmo.:o de número sus, que bem poderia man- à criacâo de uma Escola de ! daremos minuciosa notícia
5' que de há muito estava ter aqui, algumas dosses, Servi;o Social em Santa I. -l respeito.
necessitando de reforma, pelo menos primárias; le
entrou para o "estaleiro", a vantando para tal fim um

fim de .ser -remoçado, de- edifício, visto que, terreno

vendo receber até novo mo- (não falta, e bem adquado
toro para o levantamento de um

E' digna de louvor a ati- estabelecimento de tal na
tude do proprietário da Au.. tureza.

to Viação Sa�ta. Catarina, . -

,
Emcuanto o Centro Es-

\,
- ,"1-

procurando corr�sponder. a pirita mantem escolas no-

s. bea vontade =do ,"público. turna de costura, para mo
, Continúe assim procedendo; ças e diurna para instrução
e terá o aplauso de todos. de crianças, os católicos

cruzam os braços e nada fa
sem em benefício da ínstru-

-�'-�---_._---.---....,

em FLORIANÓPOLIS
o'Jec'� thá�ica"

o, qut
�

e stó.

empregos!para bons
------------------�

DATilOGRAFIA - ADMISSÃO - Preporcçõo COLEGIO NAVAL
CONCURSOS DO DASP '_ PORTUGUÊS - MATEMÁTICA

,...

Viagens DIRÉT A�
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3ó'
FPOLIS.-$. PAULO·· ·RIO " 4"
FPQLIS.!. CURITIBfi-RIO AOS SAES

.. SERVIÇOS AÉREOS
C�UZEIRO_ DO SUL

CONTABIUDAD� _ Serviços especíors ãe

COPIAS A MAQlJlNA E MIMEOGRAFO

Escola 'REMINGTON DE FLORrANÓPOLIS

PELA EDUCAÇÃO DA
INFANC1A

Conquiste seu diploma de datIlografo

!Cosinheira
I Precisa-se de uma cosi-

I nhêita no Clube 12;
Rua João Pinto 6.

, ". '
Carv�Iho,20-(�obrado)

--------------'---- ---------- ----=---------- ------------

CLIENTES

a c I T E Casa Londres

Pereira, Oliveira' & Cia.

i Jnd. Gerais Cássio Medeíros-:

S. A.' ..

I Agência Electrolândía

Modas Cliper
.Ã Electrõníca
Est. José Daux S. A.

Waldir Losso & Cia.,de'Rádio Caçanjurê de Caçador'
Râdro Difusora de Itajaí' I
"O Fstado;;--. .

. I
'

"Alvorada" I
"O Invicto" I
'O Vale do Itajaí" I

Eléctro Técnica .In d. Com.
I S. A.
I
I

I Escritórios Ronalan Ltda.
i Lóide Aéreo Nacional

ru blícidadeElimin'. �a. Frlqueza, em geral

E� P I N- H'í�l"'S Vlnbo Cr.eo�otado� ,_ (Silveira) ,

A calSa C.Htid� no 1.° Dl, i
' .. : ..... ....

LÔgO á primeira aplíeação; Nixo- ; -- -----------"""':"
d.rm começa a eliminar as espi
nhas como si fosse por mágica.
Use Nixod.rm. á noite e V. verá sua

pele tornar-se :'lisa, macia e limpa.
Nixodo',m 'é- uma nova l/.escoberta
que c orn b a t e os parasitos
da pele

.

causadores das espinhas.
frieiras, manchas, vermelhas, acne,
ímpíngens _ e erupções. V. não 1'(1-
derá libertar se destas a f e c ç o e s

cutâneas- a menos que elimine os

germes que se escortdem nos rní
núsculos poros de sua pele. Portan

�
- .,.

1" d I ta, peça Nixoderm ao seu farma\-ao prrmaria e re igiosa a
cêuticar-lloje mesmo. A nossa ga-

.

d
<,

...:r-' d
-

E'rantla é aoetíza a.' �ISO erlll sua m�lor Na séde do Partido Social Democrático, à RIJa As-Que os elementos presti_- ..... 11.;1.. C_ltIu, proteção.
cipreste Paiva nO 5, sobrado, está funcionando, das 9 às

gloses da Igreja- do Estrei- 11 e das 14 às 17 horas, o Posto de Alistamento Eleito-
to, se movimentem procu- ral para inscrição de novos eleitores, 'tranferência é su-

rando fazer algo a respeito Quarta-feira, 'às 5,30, já nã�' bstituíção
de títulos.

.

l
de' pt· t t

.

A substituição dos títulos àntigos é obrigatória sem-

: ao im or �n e assun o, havia mais leite para os que
pre que nos mesmos esteja esgotada {t página destinada

3�0 �s nossos smc:ros. ;otos; I foram buscá-lo daquela, ho- a rubrica do presidente da _m�sa.' receptora.
-

..Ja e tempo, se nao Ja esta. ra em diante, pois o rapaz. ,Os interessados deverao Juntar ao\ requerImentoficando tarde ... ; encarregado da venda gran- duas fotografias de 3 por 4.

d
.. 'I' d- .' 1 Mais esclarecimentos serão fornecidos na séde do

eSSlSlmo ma CrIa o, o qua P t'd I t I f nO 2 570
-

ar I o, ou pe o e e one ..

trata o povo com a maior ------,-_---____,. PROGRAMA PARA AS FESTAS COM·EMORATIVAS
desatenção, vendeu a torto I

"

-

DO 810 ANIVERSÁRIO.
e direito, 2 e"3 lij;ros, dei- .J'

.... t�,r..;:;....;.,;;:_;�-"
__ '. QUARTA-FEIR� -:- ?ia 5 -_ G.mnde Bingo S.o,:_ial; com� -..

I I· . "I" • I I II', I •

I
valIOSJSSlmOS premlOS, em exposlçao nasxando a maioria do povo _..... I '.. '. i', I � :
vitrines da casa Hoepcke. Sessão especial'De nada adiantou o'nos- sem leite. Acaso poderá esse I'

.... M ...t<�a1D.od.,•• J4I.I,•••�.,�� FOH'S.. �.nI·fua".u.p·",�UI'

I de cinema, com'um grande lançamento em
- I

-

'CURITIBA ruz""""., PROSEBRAS/ 'PARAM.
so apelo de domingo últi- simples funcionário teimar tecnicolor. Preço do cartão: Cr$ 100,00.
mo ao. ilustre sr. Dr; J. Ca-: em desobedecer ordens do

vallazzi, digno diretor da seu chefe, ou S.S. não aten-
I

Usina de Beneficiamento' deu ao nosso
-

apêlo?! Por

do Leit�, no sentido de S.S.,.
I
via das d-6vidas, reiteramos lenquanto houver pouco lei-

I
o apêlo que, em. nome' dos

te d�terminar' o cumpri-
I
sacrificados, fizemos ao sr. I

'. ", I
_

mento de sua ordem ante- Dr. Diretor da Vsina de Be-
,

I -

rior, de ser vendido apenas' nefieiamento :ao Leite .

um lÚro para cada pessôa. (Correspondente)

Caixa Postal, 45 - Florianópolis - Santa Catartna
�--�--�------------------�----------�----�--------------

PARTIDO SOCIAL
DEMOCR"ATICO'

/,
ma-es·tro IM· .- •

USlca,.

Minha voz está:
mais clara e mais
sonora. Acora, uso

ENÇHENTES NO
DiretórioMunicipal de FforlalóPolls"GLóRI':A",

....1

Domingo e segunda-feira,
o "Glóría", o nosso módelar

cinema, foi pequeno para
conter o grande número dos

que desejavam assistir a

exibição do Importante fil-
.

me nacional "Sinhá Moça".
Tanto as 3 sessões de do- Clube. Doze de agostomingo, como a lJ.nica de 2a.

feira, estiveram superlota- O LEITE NO POSTO 6

das, o que. prova evidente-
-,- NOVO APELO AO

mente que o povo do Es- ,DR. J. CAVALLAZI
treito está correspondendo
à patriótica boa vontade e

patriotismo dos que dota
ram a futul'osa Cidade, de
tão iinportante casa de di- DOM�NGO - Dia 9 - Excursão a um ponto pitoresco

de nossa Ilha.versões.

O CANTO, LUGAR MAIS
CHEIROSO ...

, O
.

Canto gosa agora o

.

privilégio' de ser o lugar
mais cheiroso do Estreito,
'como a rua Tereza Cristina

a-de ser a -mais suja:
Não 'dispondo a Cidade

COl)-tinental- de rêde de es

gôto, os detritos fermenta
dos dos

-

cafés, bars e res

taurantes do Cânto, são es

'co�do� para a' vala coletôra
da água da chuva, qúe fic_a
abaixo da sargeta'-da rua,

cujas valas são dotadas de

ralos, por onde penetra a

água das enxul·radas. Esses
ralos �ãó 'como uns resfol

gador.es: e por êles, saí pa
ra afóra o cheiro catingoso
de matéria putrida dos re

ferídos 'estabelecimentos, o

que ob�iga aos transeuntes
levarem o l�nço ao nariz,
quando passam pelos· nies
mos.

Ah! mas que cheiro de
......_"_�gato .. ou. cacha.rro pôdl'e!

,

tilIEtI�i�IJ!lllif!l
m REGULADOR VIEI1t.\)

� -, A millber ev-itar' clor••
'LI V lA AS CÓL1CAS' UTEIUJ.\.\�
.t<:m'prega·:se com van,-gem par.
combater àa Flm:ea

-

Branw, Col1-
Ca' Uterinas, Menstruaes e .p"l o

parto, e Dores n�s_ ovirl0••
I poder()so calmante e Rep"·

dor' por excelêncià.
H'LlJXO SEDATINA, Pela MU. com

i)rovada eficacia 6,� teceitada 1)0'
m6dicos illÜ_.

FLUXO SEDAnNA e�eoDtn... e.
tOda parte.

I!'

-,-- Dia 8 -. Grande "Soirée" Rubi'o Negra do
Clube Náutico..-"Francisco Martinêlp'.'. Co
roação da Rainha dos Esportes. Reserva de
mesas na Secrettil"Ía do Clube, naquele ho
l:ál'io.

SABADO

CONVITE
DEBUTANTES

,', _-

�
. ., .

-A Diretoria desta Sociedade tem a grata satisfação
de convidar -as gentís senhorinhas, ligadas ao quadro so

�ial dêste Clube, para fazerem o seu DEBUT, na noite
'de 12 de Agôsto ,próximo vindouro, quando será levado a

efeito o gTandioso e tradicioní,1l BAILE DE GALA,' co
memorativo ao seu", 810 aniversário de 'fundação.

Em face do exposto, comuni<êa�'lOs as interessadas,
que a inscricão acha-se aberta a partir desta data, todos
os dias útei�: das 8 às 11 horas, na Secretaria, até 10 de'
Agôsw.

Na certeza da aceitação dêste convite,-des'de' já, an

tecipámos os nossos sinceros agradecimentos.
,

��N��
Secretário Geral.

Distribuidor
C. RAMOS S/AREVISTAS e LIVl{OS alemães, e��ont_ram-se na

Livraria Cal,arln-_nse:,�
Praça 15 de. :t:;ovembro esquina R .. (Jons. Ma-��a:·. I

Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolis

i
�L. __ j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta-feira, 7 de Agôsto d-e 1953
..
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I fraqueza' e· I
i exqotamento '1

FRAQUEZ-!\ E ESGOTA-I
MENTO no'. velho

.

e moço,
. , perturbações fundo n ai s

I

(Direitos reservados

pela1
contendo ao psicanalista -- Ml�i�o simples ...:.... res-

.

masculinas e femininas, �e- :

'APLA para o Estado)'
.

q�le e� criança tomou in- ponde�l o colega anci�o. -- (�? Infundado vi�ta e me��-Idigestão de cocadas preta e Eu deIXO que meus clientes lia fracas, mania d-x SUICI

que não gogta dos homens contam �eus assuntos e, du- dLo� tifqu.es nervdosos (cacoe- '

_ '.
.

I, . tes), neza, .esaparecem , \

morenos, propociona-lhe too, rante e�se tempo, penso em com um só vidro das Gotas TRANSPORTES AEREOS CATARINENSE S/A.
B'UENOS AIRES (APLA) dos os lementos para uma meus fIlhos. . Mendelinas. Adotadas nos -;., .

� Nossas mã'es iam à so- resposta que lhe agrade e 'I O grande privilégio' dos hospitais e receitadas dia- - ----

nâmbula, a cartomante, à a envie à casa, al iviada em médicos de' alma os �ual -riamente por centenas de

C--
.......

_--'-----p----'---·-U-·----.----·--'--·---D--·- d Fclarlvidente, ler o futuro quinhentos francos, e satis-,não gozam os' m�dicos do

I :aésdi�i�,�,o��::r�����n!�ii� I, urso re•. DI·Ve·rSllarIO '""
..
,elxe e

.. , .um.arnos arabescos da bõrra de feita. corpo, está em concluir suas completo e categorizado re- I
_

-

,

I "

. Abandono repentino do
café.

. A senhora que vai contar consultas 'sem necessidades I vigorante do si,stema, n.ervo- I fumar. Sem contra indicação
Atualmente, vai-se ao súas fraquezas a um psíca- de apresentar uma receita, so e das energias vitais. VESTIBULARES P_ARA FARMÁCIA E GDONTOLOGIA.

S tra-i di
•

Na I
. para doentes' e velhos. Li-

nos lista de placa na porta e, pois, se desse a receita que
em con ra-in icaçao. s '

boas casas, Pelo reembolso Direção e orientação dos professores bertem-se do espantalho do
horário de consulta, nada

I todo an�i_sta que s:_. respei- Caixa Postal 3.68&, RIO' 1 DR. J. J. DE SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES DA câncer e de outras terríveis
Se �uiserdes saber o que mas faz do que condescen- ta leva em seu subconscien- I SILVA E ACADE.::MICO H4RRY GROCHAU

. - enfermidades 'provocadas
é a psicanálise, lêde Freud, der a uma auto-contempla- te, perderiam a clientela. I -�--. -------- CONTADORES E NOR'MALlSTAS" completem suas

.

d d F
-,.'

Od I' pelo fêio e repugnante há-
Adler, Jung e os vulgariza- ção. E' êste seu verdadeiro Deixou escapa].' o segrêdo .arreiras, estu an o armacra e onto ogta,

Não percam um ano de estudos .. Aproveitem a opor
cunídade, assegurando a sua aprovação.

AUbAS DIÁRIAS
LOCAL: Academia de Comércio
INFORMAÇÕES: diáriamente das 8. às 9 horas" na

j.-\cademia de Comércio.
I----------------------------�--�----------

DE PITIGRILLI

psicanalista pará que

leia o passado-I

•

H.O·...

.

Viagem �côm segura.nça
e rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS r..tlCRO-pNIBUS DO

RAPIDO ,(SUL�B,RASltEIBO»
AurianópoUs �I��:.�:::::n:.::�:b.. !ADOLflNA HUrrILA.SI I'Agência. Rua 'Tenento Silvci'ra

Nada mais fácil que faze\ vavà �o coração, a pedrinha'l
uma psicanálise de s.egunda que tmha aos sapatos, e se

Move-Is' .pa-ra ESCr'l·t·Or-lo·ordem e ádvinhar de:media-' a resposta" a causa de seu

na inteligência, que pergun- mal' é este" lhe· s{ttisfaz,
ta à sonâmbula extralúcida quer dizer que já esteve

-----__,.-------------------�----'

•

O ESTADO

,

�'>-C\
:-"'''"'é,,
""�() "''-���

" ..

"'\�

_para noivas, senhoras, de

i coradores, tapeceiros, estei

,I fadores e t<'tdos os ramos

de decorações.
.

I Para' maiores informa

ções escreva para .Caixa

Ventre: Postal, q.577, RIe

dores dessa ciência muito "complexo", No fundo com- um psicanalista vienense,

séria, que explica- não se- prezemo-nos em nossos de- Uma senhorita duns 17 'a-
"

rem os homens e mullferes feitos. Quem nos diz "tal- nos levou uma hora contan-

criaturas elementares como vez lhe pareça um exalta- do-lhe seus complícadíssi
os protosoárics, e -sím o. do" ou "suplico-lhe que não j m;S complexos, seus incoer

conjunto dç incidentes e a-' me considere louco" com-
I
cíveis sof rimentos, suas

venturas que formaram nos-' praz-se, sem saber, em sua l instintivas antipatias, sua

sa personalidade, ainda an-: aten�lada demânci.a, em suas' intolerância por certos le-' ORGAHISADO
tes de nós darmos conta. mamas, em seus tiques, suas gumes, certas pessoas, cer- E_
Homens e 'mulheres em es-

I

esquisitices parcialmente es- tos tecidos, certas músicas, EDITADO.

tado geometricamente puro,
.

pontâneas parcialmente cul- certas palavras. Perguntou POR Vende-se bôa casa de sêcos e molhados com residên-

distinto, inconfundíveis co-. tivadas. I seva cousa poderia remons- ft
cia cita em Capoeiras.

I 1"lI9n); �f,'(j I?n.mro Dois lotes em Bai'reiras cita á Rua de Moura 20x35.

* � Omo as teclas brancas e as O sábio que d. itou pa,ra a

I
tar-se a .uma lagartixa ql}e f/VKAL, l:/I e�,-uql<C:J •

f��Jf I�nI/gElXA87V,fTTO .
Uma casa na Vila São João em Capoeiras.

teclas pre.tas, como QS nÚ-1 fachada .dum templo grego sua mãe avistará póuco an- .Vêr e tratar com o proprietárlo Braulío Silva vem :

I
FLOR1ANÓPOUS_�ANTA CATARINA f"

meros pares e os números 10 "conheceste a ti mesmo" tes de seu nascimento, e no CAPOEIRAS. ...,' -

impas, .n�o existem., Cada I f�z u�a recomendáção inú- flautim que meu avô tocava

Ium de nos. sente o pj!S0 de ur. Nos nos 'conhecemos a enquanto ela tomava a ma- : nhou a jov.em.��iel}te até ia ----------------------------------1um "complexo"; certas an- nós mesmos e, afora um ou madeira, Confessou' que lhe porta e despediu-a com um' -�-
,

tipatias .
incorrigfveis de-I outro homem digno de fi- dava vertigens quando via,

I sorl'i�o. Quando, porém, a'.1 ft � fII! -.' /.

'cO' tpen� de uma impressão gurar nas antologias, não na mesa, a faca à direita e
I
senhorita lhe fez a última: �,..--• S �sofrida em criança. Uma' fazemos grandes esforços o garfo à esquerda; que só

I
pergunta se havia remédio

. l/' fA'
.

'

senhorita que não pode tO-I
para nos corrigirmos, já podia passar certas pontes: para suas más' complica-

lerar a presença de' um ra- porque. compr��ámos não do Danúbio de Este para I ções, o- pSi�an'a�ist� respon- �___ DURAIfTE TODO DIA
paz, deve êsse complexo ser f'acil modificar nossa. Oeste, e outras, de Oeste deu como jamais tinha res-! � ',

.

ao susto que sofreu no ber-I natureza. A vontade, êsse ,Jara Leste.
.

pendido aos clientes que
I

'�'''.
.

nos \IAP�JOS
.

ço, quando se lhe

aprO-Xi-1
infalível medicamento su- No momento de pagar os lhe haviam pago:

• D"�"
.

ft�,'*mou uma tia com uns bigo- . gerido por todos os mora- honorários ao insigne ho- -- Seu pai ainda vive? /. �

daços resistentes aos mais listas é um equívoco conceí- 'nem de ciência', a senhorita
.

-- Sim, professor. � .

,..? �
-

,

-

eflérgicos depilatórios. I tual, uma petição de prin- deu f� que tinha deixado Goza de-",boa saúde? ,-;
s. 'l'l' .,;; � �.�

A psicanalista é um su-' cipios: se temos a vontade em. casa a bolsa com o di- Excelent.e. j O Centro- de" I,Jfadiação
til cavalheiro que responde: de ,,?odificar-,nos, a modifi- nheiro .e o cartão de iden- E' robusto 'I Tem bons

. '" - ,

� Mental "Amor e Luz" realiza
a nossos mais profundos e, cação Ja se acha em pleno tidade. O. psicanalista com- músculos? Fez' ginástica _'___:'_'--v'

-

d'
-

.' sessões Esotéricas, todas as se·

sec,retos porquês!' Nós vi-' desenvolvimento, sem _que d
•

o ti- quand.o. moço? Mantém-se

e '5" 'gllDdl:iS feiras, às 20,30 à rua

, - -

preen eu -:-, e se pao
-

.

I" e" e Conselheiro Mafra, 33 - 20
vemos de "porque", e no invoquemos a vontade que vesse compreendido, que em forma? Muito bem. En- .'

. 'j

• J' .

'

lln<lar.
mais profundo de noss,a al-

I já está funcionando.; e se a psicanalista seria? -- que t�o peça-lhe qüe lhe dê dois '.' '. 'ENTRADAFRANCA
ma nos agrada tantó que

I
vontad� inicial nã� existe, nunca mais veria a com- bofetões de manhã e dois à Serrarias, ;tOO mil pinheiros, madeiras de lei, lotes 1

..

'-..-

.

outros se ocupem de nós, I n�o poderá ser comprada' penl'lação por seu� traba-, noite, até o dia em que de- urbanos,. casas, grandes áreas de terras -próprias para
. I, / I ,,- . agricultura, além de maravilhosos lotes urbanos em

que· há quem esteja d'jsp(i)s-
I
na farmácia.

I
lhos; todavia, como um pe,'r- saparecerem todos os s·eus

'-i Goiânia e São Paulo, assim como ótimas terras no Estado
to a pagar a um professor' Na pág-ina para pequenos' feito cavalheiro acompa- complexos e tiques. de Mato Grosso, próprias para cultura do café.

CURSO POR CORRES-

para que o escute. . I anúncios pagos por �aiavra, Informações: -- Edigício São Jorge _ 10 _!_. -Sala 4. PONPE.::NCIA
Na Eu'ropa conheeci psi- no "Times", saiu êste anún-

.

I

canalistas que 'cobravam 500, -:!io ..inteligentíssimo."-- ",Al-
francos quando com 500' guém poderá. indicar' um

francos se comprava um so- "eméd,io· para curar o vício

bretudo -- por uma consul- de fumar a um cavalheiro

ta de meia hora. As senho- empobrecido pelo uso' do

ras ricas diziam "vo1J...._man� I
fumo? . Não se aceitam res-

I' ,

dar faz'er minha psicanáli-' postas q·ue proponham ('

se", como dizia� "vou fa�
I assunto' da fôrça de Von.ta.

zer meu permanente".
.

I de". E o humorista Mark

Atualmente, a psicanálise Twain demolfu todo o capí
tornou-se ó domínio dos "di-' tulo "Vontade" . com êste

letantes"'- Os rapazolas' moquejo: "Pretendem ser

mundanos e estão transfor-
I
difícil deixa� de fumar. Não

m'ando num jôgo' de sQcie-
I
é vetdade. Eu já deixei de

dade, um .meio para fazer- I
fumar umas vinte vezes".

se interess�ntes; assim co- A consultante de um psi
mo as gerações preceden-

I
canalista não pede remédio,

tes liam as linhas da mão, I porque o remédio não exis

para tomar pr�meiro �o�ta-I te. �tlan'�o o,psiconalista
to com u'a mao femmma, pretende hberta.la de um

,

"- i '

para. falar a uma mu-lher' complexo, de tal complexo,
sobre ela mesma (� .

únicà : ele mesmo já se havia li

coisa que interessa a uma bj!rtado, narrando seus tor

mulher), e se recorria ao! mentos [\-0 escafandrista da

espiritismo para permane-. alma, ela mesma lhe havia

cer na obscuridade. mostrado o espinho que le':' I
I
I

Paulo Henrique BIasi, Henrique Rupp Júnior é fa!'
mília e João' Rllpp e família, çonvidam seus demaIS pa- I

I
rentes e amigos para assistirem à missa que mandam ce- ,
lebrar pela alma de sua inesquecível e ·saudosa mãe e

irmã, ADOLFINA, sexta.feira, dia 7 de agôsto, às 7,30
Vendem-se, pela melhor oferta, com. conjunto ou horas, no altar do Sagrado Coração de Jesus, na Cate

separadamen te;-- as seguintes peças, para escritório, dral Metropolitana.' Antecipadamente agradecem a to.;
!

usadas: do:,; que comparecerem a.·'êsse ato de fé cristã.

'se o bracelete lhe foi rou- ,curada antes de apoiar seu

bado pela cozinheira, e se dedo nervoso na campainha
o pe_!fume que c.ontamina, do homem/de ciência.

ciclieamel}te, o paletó do
'" C�nta-se que dOIS p.sico- Uma máqu.ina para escrever, marca ROYAL, modêlo

marido lhe' foi transmitido nalistas se encontraram a-, X
.' .

I·
-" , com capa;

por uma mulher 10Ul;, . dá
I
pós um longo dia de traba- Um armário para livros, eom portas envidraçadas;

de graça-..1_ sonâmbula todos i
lho. O mais novo estava

I
Um bllreau com sete gavetas, l40x80x80; Grande organização de "Reembolso Postal" aumen-

os elementos para uma res- cansado; o mais. velho ,e.sta- � Três cadeiras coml�ns i, I tan�o seu quadro de agentes-vendedores, ofere�e opor- I

t f· 't' A' I va I·epo·llsad d' t '1 Uma mesa para_maquma; �lI1ldades a el�mentos capazes e honestos. Ipos a a Irma Iva. sSlm

I
o e ISpOS o. U t f d d t I C t

.

d' d 'd d f"
-

-

,

.

•
.

__ .'

"

'I . � grupo es'o a ?', c.om .mesa e cen ro.·
,. a�' �s III lean o I a e, pro ISS ao' e pqsslbilidadestambem a �en�OIa d,e. re�l., .

Como .se d.a �sso. I '

Ver .� t.ratar no Edlflclo �ao Jorge, sala.4 (Rua Tra- I. de negoclOS a EL�O lVIAGAZIN -- Dept. J. 4
.

nadas eleganclas mentaIS, peIguntou o maIs Jovem. )ano), dlãrIamente, no expedIente da ITl.��lh�. Postal, 8.400 -- S�o Paulo. ..

-��.,.....

,
I

.

OLHOtJ - OUVlD08 - NAJUZ. GAKGANT.A

QR. GUERREIRO DA FONSECA
.

- .JeelaUata II.' B...staJ· .

Receita de Oculoá - Exame d. FUlldo d. lÍlho �a,..
CI.aaUicaçlo da Pr••aio Arterial.

Moderaa Aparelha••m.
-

C.....t6rt. - Vll'eoiíd. d. 9uro Prét-? 'I.

Para o Figado e Pri8ão de
PRISÃO DE VENTRE

PILULAS DO ABBADE MOSS
As vertigens, rosto quente, falta "e ar,
vômitos, tonteiras e dores de cabeça, a

maior parte das veze·s são devidas ao

m-au funcionamento do aparelho diges·
tivo e consequenté Prisão de Ventre,
As Pilulas do Abbade\Moss são indica·
das no tratamento da Prisão de Ven·
tre e suas manifestações e as Angioco

t;tes L-icenciada�. pela �aude Publica, as Pílulas do Ab
bade Mos_s não usadas por milhares de pessoas. Faça ()

(MISSA DE 3(){1 DIA)

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

Agentes Vendedores

bito. Peça hoje mesmo a

fórmula atômica e pague ao

receber no correio.

Farm". A. Cruz

Cx. 489 -- B, Horisonte-"

. Assfne "O ESTADO'"

DECORAÇÃO DO lAR

Prof. Louis F. James lan-

ça' do seu f--amoso curso por

correspondência, próp r i o

I

I. PLACAS SIFILITICAS�

Ellxlr.de Nogueira
Medlcaçlo z:uxlliar no tra.

tamento da sifil!B.

Anuncie n"'O ESTADO"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
�---

Florianópolis, Sexta-feira, 7 de Agôsto de 1953

o -CASO WAINER
� I

* ·1 venda das' A-ções
.

do 'Banco do'Brasil;
�IO, 5 (\1. A.) - Com a

-

gen� ouviu o promotor Luiz

fse
estas se mOVimentar�m -I.presença do promotor 'Luiz Poli, que declarou : 'estarei pronto para repeli-I

Poli, que representará o - "Ainda não tenho co- las.·
. I

Ministério Público no in- nhecimentn
'

do processo,
.

quél'ito sobre a nacionalida- cujos autos agora comecei a VARGAS -QU;ER A

de de Samuel Wainer, pros- estudar. Quanto á natureza VERDADE

"Ultima Hora". hílidade, caso não interve

reporta- nham forças estranhas. MasA proposito, a

Cerâmica' São Caetano
,TIJOLOS PRENSA'-'OS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TARIO.
PRONTA ENTREGA

O'snyGama & Cia.
JERONIMO COELHO, 14 _.Caixa Postal;

239 -. . Florianópolis
msrarmnnoaas

�,>a
�",,,,-::; .

'Y�a ""\._"-���

'�

! Deixe de
-

'olDar
I

.

Abandono repentino do

fcma�·. Sem contruindíéação
para doentes' e velhos. Li

bertem-se do ·espantalho do

câncer e de outras terríveis

en'fermidades provocadas

pelo fêio e repugnante há

bito. Peça hoje mesmo· a

fórmula atômica e pague ao

receber rio correio.

Farrn", A. Cruz

Cx. 489 - B. Horizonte

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.
�

.'

___ ••_' • •••
• •• • ._.� • w " __,_, •••seguiu, hoje, o delegado An- juridica é muito simples,

tenor Lirio Coelho em sua não fora o envolvido Samuel doR:sIo?b'l.e5. s(Ve 'oAc')on�eIlnhodagdae-'Movel·s para Escrlatorlltotarefa de saber onde real- Wainer. Assim, será facili- s

mente nasceu o fundador de ma a apuração da responsa- . Seguranca Nacional tomou

posição no caso de "UltimaI· . .

H" . I C
.

d di· Vendem-se, pela melhor oferta, com conjunto ou

ora, o genera ala o e .

-

itó
.

.

..! separadamente, as seguintes peças, para escri orro,
Castro, chefe da Casa MIlI-

i usadas:
tal' do sr. Getúlio Vargas, I
tez a seguinte declaração: I
- "Não é verdade. O as-

i
.un to não é das atribuições
:la Secretaria Geral do Con

senho, Aliás, mesmo que fos

'e, não mais haveria motivo

�Jara nossa intervenção,
ior que: já há uma comis

.ão pa.rlamentar de inquérí

.0, que está tratando das re

ações entre o Banco. do

.Jrasll e a EÍnprêsa Ultima

Hora; que o' sr. Getúlio

Vargas está vivamente in

-...._ I
teressado na apuração das

I denuncias feitas pela im

: prensa e já tomou as provi-
.

, '. • , •
! dências que lh� cabiam, re-

Cu·rs·o Pre- OOlver·sltarlO' comen�ando ás autoridades

-
_

que agissem com pura sere-

VESTIBULARES PARA F·ARMACIA E ODONTOLOGIA' n ídade, energia e máxima
,

,

' ,

.
isenção de ânimo, de modo a

Direção -e orientação, dós professores ser rigorosamente apurada
mi. J. J. DE SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES DA! r( verdade".

SILVA E ACAD�MICO HARRY GROCHAU I .

CQNTADORE8.E NORMALlSTÂS,,' completem suas
i

carreiras, estudando Farmácia e Odontologia.
A VENDA DE AÇõES

Não percam um ano .de - estudos. Aproveitem a opor- 1
,

.tunidade, assegurando a sua aprovação. i .

RIO, 5 (V" A.) --:- O .mi-.
-

AULAS �DIARIAS nístro da Justiça, sr, Tan-
I..OCAL: Academia de Comércio
INFORMAÇõES: diádamente das 8

Academia de Comércio.

WASHINGTo'N, 5 (U. P.)
- O senador William F.

Knowland foi eleito líder da
Uma máquina para escrever, marca ROYAL"mo�êlo maioria republicanà no Se-

X,. com capa; ,

. nado para preencher a vaga
Um armário para livros, com portas envidraçadas:

- Um bu rea li com sete gavetas" 140x80x80; deixada pelo senador Ro-

Três ·cadeiras comuns; bert A. 'I'af't; recém-faleci-
Uma mesa para máquina;

I do.
'

Um grupo estofado, com mesa de centro'(R T
Os senadores republicá-

Vêr e tratar -no Edifício São 'Jorge, sala 4 ua ra-
nos se reuniram pouco de

jarro), diáriamente, no expediente da manhã.
pois do enterro de 'I'aft, em

Sueessor de
Tal'

,·i Cincinnati, e em menos de

_� ._
uma hora .decidiram qual

IIIA� fIA O d seria o seu sucessor. Um
.

"'"5--"
.

Se .. ::.;v:, ��i::::�o:;:iÇi�':::

l/f ft.wl!
_

janeiro, porém �ão conse-:
�_ "•ÓURAl1TE TODO DIA

guiu impôr o seu critério,
I O Centro de Irradiação

/ffi
.,- . Mental "Amor e Luz" realiza

I'" -- ItOS VA/)CJOS
. sessões Es?téri�as,_ todas �s se-

t
-

\

l
' gundas feiras, ,as 20,30 a rua

-",

DJ11�'ft�,tt
� PL!CAS iSIFILlTI�AS. Conselheiro Mafra, 33 - 20

�.<' ,,� '!

�.:; , Ellllr.de Nogueira �nt�TRADA FRANCA
-; -= iíl· � � Medlcaçlo �u:dUar no tra-

��" I tamento da sifilis. ) í _

-------------------------------------�. I
, -

,

�I
A I AV ISO

V d Moscou a Favor I'
.

en e�se. MOSCOU, 5 (U. P.) - A' DR. JúLIO DOIN VIEIRA

União Soviética anunciou i Acaba de receber o

Vende-se bôa casa de sêcos e molhados com residên-
I estar a favor da reali-zação, Al\iBLIOSCOPIO DE .

ia cita em Capoeiras. \.... d uma conferência de minis-
I

WARTON

Dois lotes em Barreiros cita á Rua de Mour-a 20x35. tros, de caráter internacio-· Para tratamento do ES-

Uma casa na Vila São João em. Capoeiras. na I, da redução dos arma- TRABISMO em crianças.
Vêr e tratar com o proprietário Braulio Silva em mentes e da proibição de Rua Vitor Meirelles, 14.
CAPOEIRAS.

.'1:lSeS militares em terr itô- De 9 às 12 horas díàrta-

rios de outros pajses, mente,

9
credo Neves, já anunciou

às horas, na
J10 procurador geral da Re-

publica, o. requerimento
-

-do

� 1;::�.�::a��d�A�i:;��'êi;��e!;;;
j' •

�. 1: t: l< .... ' ,_ •

• 1': '", ,�",'1 ...�

I'
ra Impedir a transferencla

das ações de "Ultima Hora"

1�:,�7,�:�1
Wain" a Baby

,- "ende..:..se
S 4L 4 DE JINT4R I '

Serrarias, 100 mil pinheiros, madeiras de lei, lotes

I Vende-se fir.í-slma sala Illrb�nos, casas: grandes ár�as de terras próprias para

: de jantar tola entalhaua i ag:�ct�ltura,_ alem de m�ravll-hoso,s. lotes -urbanos em

i . .
Ooiân ia e Sao Paulo, assim como ótimas terras 110 Estado'

: em -madeira \l(' 'ei .

"
, . de Mato Grosso, proprras para cultura do café.

Vêr e tra tar La Rein ísc 11 Inrormaeõese - Edigic io São Jor.ge - 10_:.. Sala 4.

'Viãgem--'coDi
.

se�gUtiln�8"
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS lttICRO-ONIBUS DO

RIPIDO (SOL-BRASILEIRO»
Florianópolis -- Itajaf - Joinville - Curitiba

Agência: nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

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

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

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

) -

AQUECEDOR

ELÉTRICO

1�-(auk4-
IMERSÃO iii CHUVEIRO

v --""dõ�_·._...,_

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ult'ra. rápido.

.' Játo abundante. na tempe·
ratura desejada.

o MISTU�ADOR DÁ.KO, de regu

Iqgem . instantanea; permite a.

maior escala. de . graçh,jações de.
TEMPERATURA.

.

-.::::--

'.! .�. ';.o.�
."

�... - ,-

CONFOR10 absoluto
Grande ECONOMIA·

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

Capacidade.:
.
100 a 1.000 litros

J
.. ,,J.

Fabricados nos tipas
. harizante.1 e vertical ..

• Construção sólida. sendo a caixa· interna de COBRE, ..
revestida de material altamente ISOLANTE !lã de vidro)·,

• Resistência do tipo tui:>ular. inteiramen.te blindada.
• Controle automático de temperatura POr.' T.IRMOSTATo.

que proporciona grande E<:ONOM.IA.

GARANTI; -O QUE FABRICA
..

'- .....

,�--

..
�

.'

",,,, : .�:. :/
o •• ..f

,�';":. ::;-.

ULTRA.SONO
TERAP·-IA

)
C. DAMOS. 8/4.-Comércio e ·'·gênclas
Rua -João Pinto, '••Fpolis··Sea. Catarin.

\

•

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'l'AMEN
ro PARA INFLAMAÇõES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
A� INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

-,TRATAMENTO COM" HORAS "MARCADAS.

DR. GUERREIRO
CONSULTÓRIO _:.. VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
'�ESID�NCIA � PELIPE SCHMIDT-N. 113.

I

8DOLFINIr ROPP BLBSI
(MISSA DE 300 DIA)

Paul&- Henrique BIasi, Henrique Rupp Júnior e fa

mília e João Rupp 'e família, convidam seu's demais pa

rentes e amigos para assistil'em à missa que mandam ce

lebrar pela alma {}e sua inesquecível e saudosa mãe e

irmã, AtlOLFINA, sexta-feira, dia 7 de agôstoi às 7,30
horas, no altar do Sagrado Coração de Jesus, na Cate

dral Metropolitana. Antecipadamente agTadecem a to

dos que comparecerem a êsse ato de fé cristã.

'/
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ervl�o oela -em Santa Catarina �

ACONTECIMENTO AUSPICIOSO PANA O NOSSO, 'ESTADO. - DIA 3 DO ÇORRENTE, NA SÉDE DO DEPARTAMENTO
REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PELA INICIATIVA-DO SR. CELSO RAMOS, PRESIDENTE DA FE

DERAÇÂO DAS INDÚSTRIAS, ESTIVERAM REUNIDAS AS� ENTIDADES QUE, EM 'SANTA CATARINA, SE PREOCU
PAM COM O SETOR DO' SERVIÇO SOCIAL. -� AGITADQ O ,PROBLEMA DA CRIAÇÃO DE UMA' ESCOLA DE SER."

VIÇO SOCIAL. - CRIAQA UMA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO.
Di� 3 d,o corrente, segur;-I nhecida �e todos, procurou �os,modernos do S,:rviço

-- -

,auspisioso merece justo des-I gíâo Brasileira de Assistên-
�

da-feira, as 16 horas, na se- obter maiores detalhes a Social, na consecuçao do '

taque. -
,,'

cia' e o dr. Renato Ramos da
de do Departamento RegiO-1 respeito e já agora tem os seu programa. As experiên- A REUNIÃO REALIZADi\. Silva,' assistente do Dopar-

, nal do Serviço Social da In- i e-lementos nécessáríos à sua cias que realizou e vem rea- NO DIA � I tamento Regional do S1:31
,dústria, pela iniciativa e a I divulgação. ,

lizando nesse setor, com o Não querendo tomar urr-a e as senhoritas Marília Pe-
convite ç10 sr. Celso Ramos, I Além de Presidente .da auxílio de técnicos busca- iniciativa isolada que ape- reira Centeno e Zuleika A.-
ilustre Presidente da Fede-I Federação das Indústrias' o dos em outras unidades da r.op o,!,!�míos l:? asses!<\. seu m echt, assistcntes-socia-s.
ração das Indústrias, foi le- I sr. Celso Ramos é o Diretor Federaçâo, convenceram o problemas que estão afetos <.tl'vindo no Departamento
vada a efeito uma reunião i do Departamento Regional sr, Celso Ramos de que, as à sua responsabilidade, mas Regional do SESI e forma,

=. qual se cogitou da cri-I do SESI, enti�ade esta que, �od�rnas p�eocupações do desejando
.

proporcionar a das peja Escoh de Servi /,
açao de uma Escola de Ser-Illo Plano Regional, tem a zservrço Social, baseadas em outras entidades uma par- Social da Pontifícia Unive-

, viço Social em nosso Esta-. seu encargo um 'programa métodos científicos e com ticípação que possivelmente sidade Católica, de Pôrto
do. I de Serviço Social em bene- mtençâo de racionalizar os lhes seria utií, o senhor Cel- Alegre. 1 '

Êste jornal no intuito de ! fício dos agrupamentos ope- _sistemas assistenciais man- so Ramos / convidou para Depois de agradecer a

dar aos seus leitores pleno! zários de nosso Estado. tidos, resultam benefícios uma reunião, os órgãos presença das entidades na

I c?n?ecime�to de uma ini-I Num trabalho sem

alar-I
de maior alcance e, evitam cujas atividades necessitam reunião representadás, 0- sr.

ciativa que merece ser co- I des a entidade, em apenas uma perda de esforços que, de técnicos em Serviço So- Celso Ramos expôs longa-
------------'-----'--'---- , ) um ano de existência, já J paralelismo das atividades cial: A Secretaria de E(�1t- mente a sua Idéia e os mo-

10rganizou e mantem nos assistenciais no Brasil tem' cação, Saúde e Assistência t�\'OS de sua iniciativa no

centros industriais mais ex- feito' ocorrer. -S;.Cclso Ramos Social, a, Leçuio Brasileira sentido da criação de u.i-a

pressivos da terra catari- O, Serviço Social de- ca- de Assistência, a Federacão .Escola de Serviço em noss-

nense, um sistema assisten- sos individuais, de grupos e dotar os seus serviços e pro- do Comércio com o Dep�J'- Estado.

I cial de reais benefícios para �e.-comunidades, que são as ,porc:ionar ao Es�ado, uma I tamento Regional qo Serei- Sua 'idéia obteve' .o maís
I as comunidades operárias. lmhas mestras dos progra-l equipe de assistentes, so- ço Social do Comércio e a iranco aplauso c apôio dos

I, Será talvez o SESI a úni- mas �odernam,ente. �dota- I ciais, tirada �o .p�óprio meio Ação Social, Ãrquidiocesa- cresentes, os quais acolhe
ca entidade que, neste Es- dos, tem dado as atívídades '

onde, amanha Ira desenvol- na. ram o convite de participar
Florianópolis, Sexta-feira, 7 de Agôsto de 1953 tado, tem adotado! os méto- do SESI Regional uma ten- !

ver a sua benéfica ação, no Fez ainda especial convi- da iniciativa, com os melho-
------------------,------ .lência melhor na conse-' sentido da valorização dos te para ,participar da reu- res intuitos de cooperação

MOVI-meu' to, Escotel-ro no 8ra·� I-I -ução do seu programa. E-- grupos obreiros, e o alevan- rííão à um ilustre educador Foi assim criada uma CD-

.

�) seu Diretor, buscando a-, tamento dos seus padrões catarinense, sempre ligado missão para estudar a cri-
orimorar ainda mais o sis- de vida, e do estabelecimen- às iniciativas que visam c ação e a organização da Es-

'

tema.que temadotado nos to de uma linha de harrno- alevantarr.ento dos planos cola, comissão.esta que por
-

diversos campos da ação so- nia social entre patrões e de cultura da nossa terra: cugestão do sr. Celso Ra-
cial desenvolvida pela enti- empregados. , desembargador Henriquo mos ficou, presídída e orren-

dade que dirige, pretende A iniciativa, pois, merece la Silva Fontes. tr.da pelo desembargado f'
agora, através da criação de o aplauso de todos os cata- Hénrique da Silva Fontes,
uma escola especializad'a, rinenses. E por sel' um fato Na reunião realizada, ._,,; xxx

'Iveram presentes, além do "O Estado", ao noticiar G

;1'. Cel=o Ramos, o .dese 1- acontecimento quer enviar
bargador Henrique da Si1- ao sr. Celso Ramos e aque
va Fontes; o revdo. Monse- Jes que não negaram à SLW
nhor: Frederico Holbold, ar- miciativa o seu prestigioso
sistente da Ação Social A '- apôio, as mais efusivas COD .

quidiocesana: o sr. Charles gratulações, fa-r-ndo V,)·:;:><;·
blicou um; telegrama que o v» o <_>lhar esperançoso e re- Edgard Moritz, Presid- nte para que, se concretize ple
sr. Irineu Bornhausen en- conhece, nos voluntários re- ia Federação do Comércio, uamente os nobres intu::()S
viára ao Presidente Vargas, cem-chegados, os modestos I dr. Rui_;Portinho de Mo- 'lue motIvaram a reUliÍüc'

rais, representante da Le- do dià 3.

Des. Henrique Fontes

Na Redàcão' �6 O ESTADO o sr, David Barros, em,
Interessante (<tête-á�,tête), sôbre vários

aspeclos do escoterismo
Acha-se nesta Capital, b,!: esta Capital a fim de, teiros do Brasil a S. Exa. ó

desde terçá-feira passada, o! com seus elementos 10c:1;s, I 81'. Governador Irineu Bor-

C
. " dO'

- I . 1
h t Ihorrussarro e .rgamzaçao

:

. c operar par.i que um no ro 11 ausen, que eve asrnei 0-

da União dos E�coteiros do [ " p ajante surto de progrcs- ! res palavras para o Escotis

Brasil, -C1�efe David ;B,arros, ,
..;0 e expansão marcasse I mo e prometeu auxiliá-lo em

nosso confrade do "Jornal uma nova era para a Causa tudo o que estivesse ao seu

do Brasil", do Rio de Janei- �8scoteira em Santa Catari- alcance, na melhor compre

,1'0. Deu-nos êle o prazer de na. Apresenti'i os cumjiri- snsão do alto valor de:;ca

sua visita de cumprimentos,
que aproveitamos par_!l so

licitar algumas palavras so

bre a missão que o trouxe à

nossa Capital.
"O Movimento' Escoteiro

é ,uma das melhores organi
zações para a formação da

infância e da juventude em

qualquer país. Todos os go

vêrnos o prestigiam e am .....

pa,ram, sendo que a União

dos Escoteiros do Brasil é

reconhecida por dois !)ecre

tos Federais e, por inter

médio do Ministério da Edu

cação e Saúde, recebe a sub

venção de Cr$ 500.900,00 a

nualmente. Divel�sos Esta

dos têm sua legii&lação p,ró
pria, amparando ,e subven

cionando suas Regiões Es-

mentos da Unjão, dos E3cn- I instituição".
�-------------------"---,

Clube Doze • ..

--------_'

o general Paulo�Vieira da
Rosa' na preSidência

, Com enorme afluência,

I
<Jiretoria, reca;,nd) a' es..;')

cealizou-se, dOlr.ingo uHi- lha: Presidente -- José E

,110, a eleição para o novo llia,s; Vice -- CeI. Lara Hi

:'onselho Administrativo

dO!
bas; 1° Secretáriq: sr. Ma

.,.?terano Clube Doze de A, Iloel Gonçalves; 2° Secrctá
�ôsto. rio: sr. Raul Welldhausen.

A empolgant,� assemblé;g_ I Oradores: drs. Ren�to Ra�

oi presidida pelo sr, Os- mos da Silva e Wilmar Dias.

,valdo Machado, aclamado Conselho Fiscal: Édio Ol'ti

,a ocasião, que contou co- ga, CeI. Eloi Mendes e dr.
Roberto Lacerda.110 auxiliares os srs.' dr:::.

[aroldo Pederneiras, Cláu,
dio Ferreira e J.uis FreyE..<;
/eb�n, Fói eleik, o segulr.te.
Conselhó': R�imundo Viei=

Em segu;Ja foi eleito pe
lo C')I��'elho o novo pl'e�'�
dente do Clube:. recainl�') a

escolha, por' unânimitlach;
de votos, no sr. General,
Paulo Weber Vieira da Ro-

coteiras, cuj o progresso se

vem acentuando, não. obs- 1'a, Miguel Daux, Solon '('i,

tante ,as dificuldades da Eira, Lourival Sch:l'üdt; Jo

época atual de egoismo e a- sé. Eli�s, Eugênio Spogan:::z, sa. Para a� vice-presidcr1-
pl'oveitamento. O Movimen- f'�ubens' de Anuda Rarno�, cias foram eleitos os srs.'

to EscoteirO' no Estado de II ntônio Lara Rihas, EucE- Oswaldo Machado, Luís

Santa Catarina sempre teve (1es Lopes; J.aime Abraham, :-Junes, Neogenio Grilln E:

uma boa proj�ção e nom�s I Manoel Gonçalves,' Ame Cap. Ruy Stockler de S\:.tl

destacados por ele passa-I �loeschel, Ferné'r>,do AV:lói, za.

,ram" co.m� o d.o Almirante I ,;rnaldo
Pinto ,d� Olive,i:�, :Uma comissão. do Conse

BenJamm Sodré, Des,embar- I
Raul Wendhau�en, Mallo lho, por êste. designada', e

gador Alves Ped.rosa, Chefe'l narcia, Neogenio Çr�lo, E- composta ,dos -srs., CeI. AI.

Mario Couto, cujo trabalho manuel Campos e Joao Ai- ves Marinho, Fernando A

à frente dos Grupos de Es- ,;es Marinho. 5uplentés� vila, Ai'naldo Pinto de 0::

Alfredo Cherem, Thiers 'v'eira e Raimundo 'Vieira.teirps do Mar, nas Colônias

de Pescas foi dos mais no- F'leming, Heit,)L' FerrqlÍ, visitou, em seg1Jida; o Ce-

-\rnaldo, Dutra, Joel SOl!Zcl, neral Vieira da Rosa, cc·
'

táw·is, pelo que não era

r<'�í.vel qu,e continuas'le .a :ldefonso Linha['es e Char- municando-lhe sua eSéolha

s.'tuacão dl{;cil q�e atora- Jes Edgar Moritz. s convidando-o rara a pos

ve,,>u, caracterizaçla ih) ,0
Esse Conselho ante ·0;'- "C, em sessão a realiz:.Jl'·;;q

dI. t t'e 1e,n1 reunI'do, elegeu a S",,'" 110 próxÍl::1o dia 12.
ql'[Se esapal'eClmen o ,I

'"

5mlS gar�idas Tro'l?�s E3C()·

Na Faculdade' de Olrol-to, a 11-- �

tOlas', de tanto ,iValor. A· V

L:nião dos Esc6teiros úo, Inauguração ,de Retratos e Salas
b ',� il incumbiu-me de v);;i-

A Faculdade de Direito J em concui:so e, ainda, inau-

'realizará, no próximo 'dia 11 guração dos retratos dos

ColetAnea ,de.'ILeis dà corrente, às 20 horas, no saldosos Prof. U r b a no

salão nqbre daquela casa de . Mui 1 e r Sales e dr.

MooiclplPis ' e�sino superior, solenidádes. Francisco SaBes dos Reis,
,Acusamos e agradecemos �omemorativas da FtÍndaçã'o,J Diretor e 'Diretor da Se-

2-exemplares mimiografados dos Cursos Jurídicos no
I
cretaria daquele acreditado

das leis municip�is de 19511 Brasil. i estabelecim�nto de ensino.

e 1952, que nos enviou o sr. I Também serão, nesse dia',
Presidente da Câmara, Mu- Nessa oportunidade serão inauguradas as salas "Rui

nicipal 'desta Capital, Prof. feitas entregas de diplomas : B�rbosa" ,e "Conselheiro

Flávio Ferrari. aos professor,es aprovados Mafra".

TIM • ••

PRESENÇA DE IRINEU tram mais algumas pessôasr
O Jornal d!! Joinville pu- Tímidamente. S. Excia. vol-

quando por ocasião das fes- motoristas de sua 'Comitiva

tivas inaugunrçoes aH reali- que alí foram, empurrados,
zadas. Certo! Cavalheiro de pelas mãos suarentas e friás
fino trat?, S. Excia, não po- do sr, Artur Müller. O epi-
'di,a ' perder a oportunidade sódio acima, que é absolu- S

_

d 6 8 1953 I d C' Ih bessao e - -.

r
e arva o. Da Tri �na o

'

de -aparecer �UIitO ao 'mais taJ;Ilente verdadeiro, .faz Expediente: Mensa�el11 'I de�. pesse?ista' justificou,
alto dignatário do país. Mui- lembrar outro, ocorrido du- do sr. Governador, enVI<in- brIlhantemente,- o seu re-

to �umano tudo isso. Mas, -rante uma revolução, no do projeto de lei que afiuu-" querimento.
'

o que não está certo e não Rio Grande do Sul. O Gene- çà o empréstimo que a Câ, I Ainda sôbl'e o re�uel'Í�é humano, é a pêta com que ral Zéca Neto abriu 'o vo- mara Municipal de Itaiaí mento, falou 'o dep. udenis
o nosso cavalheiro de fino luntariadona sua z'ona, e pretende adquirir; mensa- ta Celso Ramos Branco, que
trato engazopou o Presiden- destacou um oficial de sua G 1

- j_
gem ov.ernamenta reme- leu discurso referente ,ao'

te. O telegrama bornhaus7- confiança para, n6s municÍ- tendo o projeto de lei que �ssunto em debate.
ano alude à inaugu:-ação da' pios vizinhos, ir engajando abre crédito espeC'ia�; ofício Submetido a votos foi c
rêde de energia elética CA- óS vo/untas e encaminhá-los

I do sr. Governador a�usancl,1 requerimento do ilustr� dep.
PIVARÍ-JARAGUA. Per- g

A d 't TA'
,

a�
,

ross� a, ropa, res

f'
o recrbimento da Indi<nção aprovado por unânimidade.

dã,o, Excia.! O trêcho inau- dIas apos chegou ao Co d,
-

e, autorié, do sr. dep. Si- Inscrito para a hora do
!!UI;ado foi FI.ORIANÓPO- mando oito rapazes ac
� " ,om- queira Bello que trata da expediente" ocupou em se-

LIS-JARAGUÁ! Sabemos panhados do seguinte bilhe- ::!riação de uma Es"ola Nor- guida a Tribuna, 'o dep. Le-
que foi um lapso do secre- te: "General, aí vãa--os bra- 1 C d f

'

�a em aça 01'; o ício do cian Slovinski, que em seu

tário, apenas. Isso acontece vos VOLUNTÁRIOS da General Comandcmte da 5a, i discurso teceu considera
quando se pespega o jame- "nossa nobre causa. (As.) Região lVhlitar ':Igradecend0 ções em tôrno da adminis-
gão sem lêr as coisas. É

I
Cap. Fulano. Em tempo:

'

os votos de c<?ogratula']ões tração pública, n!? tocante
muito comum.' PrinCipal- Meu Geneml, é favor de- pelo aniversário do 2'0 Ba- :::.o funcionalismo. O deputa-
mente aqui, era udenista. volver as cordas. (As.) O talhão Ferroviário s�d:c'.do Jo Slovinski terminou envi-
ApezaT de cavalheiro de fi- mesm,o� banquete ao Go- "'m RI'O Negro.

'

d' t' M- an o requenmen o a esa.

no trato, não esperamos que vernador Bornhausen, foi, O sr. Wilmar Dias enviou no qual solicitou inform,t-
S. Excia. retifique a

mensa-,
ássim, um fracasso. Espon- requerimento à Mesa soli- ções ao Chefe do Poder E-

5em telegráfica munkhau- tâneo. Mas, o que prostrou citando voto de regosijo pe- "J�ecutivo sôbre o não cum

siana. Para que novas des- definitivamente o Prefeito, lo acordão do Egrégio Tri- primento d� um,a sentença
pesas co� o telégrafo? So-, foi que, no dia seguinte ao bunal de Justiça do Estado, judiciária em favor da pro
mente por causa de uns qui- desastre, o povo 9-e Jaraguá que concedfi!u Mand�ado dei fessora Heralda Napoli Lu�
lometrozinhqs de fio elé- i �ompareceu em massa ao Segurança ao Dr. Tolentino mertz.
trico? E assim,:S. Excia. vai almoço que os paroquianos

�;a;:�c�� ���n����OS ��;:�!:;�d:o�S:�lãO��:��FnD "Q'a n' E). o',Em Jaraguá foi oferecido até falta de cadeiras. O pie-
I I· �� ,

um banquete de 250 talhé- doso sacerdote, na sua imen- ! '

, I
res (estava n'o programa) sa modéstia, emergia da-
ao sr. Go'vernador Bornha'u- I h

" 'Ontem, ali, no Bar Rosa, um dos nossos acadê-
que a' massa umana, como . , . .

b I'
,

1
'

,- miCOS, esplrIto arejado, v-oca u ano opu ento, mte-
_. seno À hora' marcada, 40 um sImbolo de bondade, de lig-ência arguta., cultura mais que promissora, lendo
pessôas se agrupavam em retidão, e de amor ao próxi- .

a noticia da briga' entre a Prefeitura e 'a Coap,
tôrno de S. Excia .. Meia ho- mo, E a carinhosa manifes- exultava! No seu entusiasmo de moço, faiscavam:

tação que lhe tributavam impetos de esperança: -- "Esse desagllizado vai ter

consequências saliüares para o povo. Serão duas
taml;>ém encerrava umá ad

fatalidades que se engalfinh�m. Todo e qualquer
desgaste, de uma ou de outra, res�ltará benéfico

para a coletividade. Ambas parelhas, de ponteiros
, acertados,- eram ,uma soma de calamidade pública ..."

I,
Ingenl10 idealista! Não! Infelizmente elas não

se anularão. Não acontecerá o salvador, milagre 'li
sutino de uma devorar a outra e a outra devorar a

uma!
O que vai oCOrrer, disse-o, no momento; a expe

riência de um velho barnabé, que ouvia a radiosa
confiança do moço: -- "Qual! Dessa luta só resul
tará' mais mal ainda para o povo. Quando o mar bri

ga com o rochedo, pagam as ?�tras. E nós, que não

reag-imo�, somos os ostras ...

Assembleia - Legislativa

ra depois surgiram mais dOJ

ze comensais. O Prefeito

Mi.mer, suava em catadu

pa!i. Aos borbotões. Nin-
vertência ao mandonismo

local,
_
que vem provocando

guem aparecia para o bró- a consciência católica do al
dio' oficial: Mais alguns mi- tivo povo de Jaraguá, com

nutos de angústia e nada! picuinhas desrespeitosas e

Deserto de homens e idéas. impertinênéias descabidas,
O homenageado, visivel- O povo já começou o seu

mente contrafeitõ, dirigiu- julg�mento. Vazante para o �

se à mesa, e, como requeria governismo .. Enchente para!
o momento, não olhou para os perseguidos, E começou,
as vagas, que, silenciosas, bem. Em Jaraguá! E aqui
aguardavam os f?spontâneos

I
também! I :

manifestantes. Súbito, en- BUM, I

"

GUILHERME TAL
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