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2��O tecnico� russos �e aliMãO na China
TAIPEH, Formosa, 9 (U.P.) -

I
quartelados no ediíícío que foi

A. agência noticiosa "Central" � aviação chegaram recentemen ocupado pelo conscíado norte-

diz que 2.000 .técnicos russos de _ te a Foochow e estão agora a- americano. -

Relalorio do fundo Monetario In-
, -

ternacieaal às restrições cambiais
,WA,SHINGTON, 9 (:USIS) - o o Fundo Monetário é de opinião

Fundo Monetário Internacional que deve haver um af'rouxnment »
vem de publicar um relatório so- Iutufo das restrições cambiais, ca
bre as restrições cambiais, nu qual so continuem as atuais tendências
estuda a historia, a forma e a apl i- de dcscnvclvirnen lo das condições

_ Florianópolis. � Sábado, 10 de Junho de 1950 «M. 10.869 cação aLuaI -dessas resLrições. economicas J1mndü,is.

,
.

•. I. Centenário de Blumenao
Rea I idades admIn ISIratIvas . ,,6'I��r:al�) de'taoca;:�,;�ti: �;�:���� ;�e��� ;�:mo u�:

<blícou o seguinte: I balho do homem quando bem
� �\f e .� V "Noticias do Estado de Santa. orientado. E como Blumenau ai

Fazendo suas as chocarreiras conclusões de um Catarina dizem'nos que se_ pre_! estão, repetindo-lhe o exemp.lo
cômico frequentador de suas colunas, o, "Diário da param ali grandes festas para magnifico, Joinvile, Jaraguá, Rio

comemorar o centenário da fun- do Sul, S. Bento, S, Leopoldo e
Tarde''', edição de ontem, insiste com íguaís chocar-

íação de Blumenau, ocorrido em até certo ponto tambem, além
rices na afirmação de que as nossas considerações a setembro de 1850, e meses depois de outras cidades catarínenses,
respeito da assistência administrativa do Estado ao o de Joinvile, cidade quase vi-- paranaenseg e rio-grandenses, a:

Município de Chapecó tinham por escôpo refutar os- zlriha, fundada em março de .. 1 própria capital do Paraná. Curi'
tensivamente as críticas que o deputado Cid Loures 1851 por colonos de igual procs- tíba para cujo desenvolvímen-

Ribas, da tribuna da Assembléia Legislativa, fizera há dêncía. isto é, da Alemanba. to muito contribuiu tambsm o

A emigração alemã para o Bra- trabalho e a força de vontade
dias contra "a exiguidade das verbas da Residência si! já tem, corno se sabe, mais doS' imigrantes alemães, que ne-
de Estradas de Rodagem" daquela Comuna do Oeste de um século. pois antes de se la passaram a residir.
catarinense. Não valeu à graçola irresponsável dos terem fixados no vale do -Itajai ._...._._._._..... M_._....._... ._...._...._._.......,.

escribas do vespertino o desmentido que lhe opuse- e ás margens do rio Cachoeira,

Fedai! popUlares emmos, nem a evidência do fato de estarem imputando esses imigrantes embarcados em "I II
Hamburgo, outros iguais a eles

P t Gmalevolamente ao sr.- Cid Ribas não apenas uma in- OH a roo'''.1já viviam entre nós, em pelo me'. b\�(.!congruência (qual a de, representante daquele Muni- nos dois núcleos dignos de nota: CURITIBA, 9 (V. A.) _ Com
cípio, tendo, pois, colaborado na elaboração e votação um no Rio Grande do Sul e ou' grandes festas populares e írrr
da lei 'orçamentária, só após consumada a aplicação tro no Estado do !tio, em Petró; ponente "marche au ríambeau"
dos meios ali consignados, vir a público erguer um polis. o povo de Ponta Grossa come-

protesto intempestivo e inócuo) mas também uma
Depois, aos poucos, eles se fo' morou, ontem. o aniversário da

ram exoanõínd« através, de OU li'aculdade de Filosofia e Letras,injustiça, quando não ignora o ilustre deputado e 1- ._

b '1' d dtrras regIOe-g
.

rasr esras. _ an 0, destinada à importante missão
prestigioso membro da maioria a realidade dos nú- porém preferência ás de clima

I

ele formar protessôres para os
meros ,--que vinhamos expondo, corno. índices do inte- temperado ou frio,- como era na': numerosos ginasio., e escolas
rês-se do govêrno do sr. Aderbal R. da Silva em rela- rural, desde São Paulo àté Por" normais há pouco criados pelo
ção a Chapecó. _

.

to Alegre e seus arr�ores_ E i govêrno estadual.
<t de tal modo souberam trabalhar, ----'------�---Diríamos melhor que_, inquinada de �'uspeição ?_ ·t�nt-? na la.voura, como na pscuá- NOI·v�"am e "8S8I1!:1m-de malévolas intenções, a solicitude do órgão udenista rIa mtensiva. no artesanato e Ui U 1'0

para cbm o nosso correligionário, que tão brilhante- na indústria, que hoje é ímpos pelO Esperao'tomente "íntegra a bancada pessedista na Assembléia, é sivel deixar de reconhecer que a

eminentemente estúpida. Ou isso, ou assume o caráter eles deve o Brasil uma --boa par Curioso romance que
de uma p itê

.

d t d t . te do progresso alcançado nes' terminou na pretoria doem encia e o os os a aques que o Jo�nal tes últimos tempos... .

t t d f h d t Rio de Janeiro.oposicioms a em es ec a o con ra a pessoa do ílus- Nada mais confort-ador para o
tre deputado de Chapecó, Ê apenas questão de refres- brasileiro, com ,efeito, do que RIO, 9 (VoA.) - Um caaamento
car a memó

.

t I tá ·1
'

interessante teve Iozar ontem, nana. . . con ernp ar o espe acn o mara- �

Não acreditamos que o deputado Loures Ribas se
vílhoeo oferecido por essas 'an primeira pretoria. - Consorciaram

tígas COlônias germanícas do sul. se O jornalista Oland R-inlof Van.
lisonjeie com a atitude do seu -e nosso adversário e I

_ hoje transformadas em cidades Putten e a escr-itora Nely de Sou
muito menos estariamos propensos a crer que aquele prósperas, graças príncãpalmen I za Neto. O curioso foi que os noí-
honrado correligionário haja subido à tribuna caso te, ao esforço realizador de seus voos ,�e conhe�eram por correspon-

pensado para atacar a administração estadual. O sr. filhos em luta com uma nature'j dêl�Gj,a, at-r�v,es �o esperanto. At�
Cid Ribas nunca se valeria do plenário do Legislativo za que, magnanima frequente' hOJe, o nOlVIO nao sabe o poctu'

para reclamar supostas preterições de que' fôsse víti- m�mte, ás vezes parecia enrlive-' guês nem a noiva o holandês; mas

cer-se, inundando suas planta I s.e entendoem peT_�eitamentoü <fi,ama a população de Chapecó, já que nunca lhe foram I A- .ções ou levando nas enxurradas I hngna
mterna,ClOlla. penas o

defesos os gabinetes dos administradores e�taduais pa- suas casas ainda mal fi:x:adas no juiz não fala esperanto de modo
ra quaisquer reivindicações que julgasse de seu· dever solo e Os seus rebanhos. I que foi preciso

-

a presença de um

para com a sua gente. Ademais, o referido mandatá- Blumenau, que tanto cresceu intérpl'ete no aLo.

rio de Chapecó bem sabe que, para além da exigui-

O C Ih d S -d-·---t-·-'dade das verbas orçamentarias, o seu Município tem I DOSe n e egorança ISCO Irasido dos bem aquinhoados, como seria fácil demons- I '.'/
trar cotejando as consignações do orçamento com as I medidas de conciliação� cifras aplicadas ali em realJzações administrativas. LAKE SUCCESS, 9 (USIS) _ O rÍas das dispu.ta,s' internacionais.·

t: Por tudo isso, não hesitáníos/em asseverar que o CO.l1se1ho de Segurança das Na· O Conselho discutirá um plano

1 deputado Cid Loures Ribas, em quem 'reconheçemos ções Uniaas irá considerar, em (lue tenfaria. medidas de concilia"
:><- sempre, mesmo contrariando ferrenhas agressões do ção antes que se cristalizassem as

t·
. sua proxima reunião, uma propas- divergências em uma di.sputa in-

vesper mo opOSICionista à sua pessoa, o perfeito equi- ta relaLiva a medidas concilia,tó- ternacional.., líbrio de um homem público ilustrado e dignai nunca
poderia emprestar. às nossas considerações o intuito
que lhes atribui perfidamente o jornal adversário. E
tão certos disso nos achamos Que não retiraremos
uma só expressãódo que até aquÚemos escrito a pro
pósito do caso de Chapecó, mesmo porque, atendo-nos
aos dados oficiais colhidos na Mensagem governamen
tal, não há que retificar em a nossa exposi'ção.

Demos, todavia, como concluidas as observações
consignadas à área que nos foi restituida do extinto
confinadas à área que nos foi restituida do extinto
Território de Iguaçu e passemos, a apreciar, mais de
plano e em geral, o que tem sido, nestes quatro anos
de gestão, a atuação governamental do Estado.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

".rletárlõ e D. Gere.tez SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RA..OS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

$; �� '"' -'Ô '" }Ç.'� !;1;'f,p'_'''l IA .

O sr, Nerêu R�mns telJ,gVifl�,-i�Pili:iJ
sr, dr. Olhon D'é�Q__ ":4':����j�.-

o Sr. Dr. Othon à'Eça, Secretário da Segurança Pública, recebeu
do Sr. Nêreu Ramos, Vdce-Presidente da República, o seguinte tele-

grama:
"Só hoje soube anídente, Daí porque só hoje posso visitar queri

do amigo, fazendo votos pronto e completo restabelecimento. Afe·
[\iOSO abraço.

I

/'
Nerêu Ramos"

Ano XXXV I I
Leprologistas. brasi
lei ros em excursão
LONDRlES, 9 (V. A.). - Dei

xou ontem esta capital com des
tino a outras capitais européias
particularmente París- Roma e

Lisboa, a missão de oito técnícos
leprologistas brasileiros entre os

quais o diretor do serviço da Le

pra, doutor Ernaní Agrícola, e O
-

doutor José Madeira, diretor do

mesmos serviço em São Paulo.

ücusto da
super-bomba
WASHINGTON, 9 (U. P-)

o físíco Gordon Ferrie Hull
diz que custaria mais de ....

2·880.000-000 dotares a produção
da super-bomba de hidrogênio,
tmpõrtáncía essa que. seria su

íícíente para "causar "delirium
tremeria" a um senador norte
americano ... ". Hull, que é pro
fessor de fisÍICa jubilado do Dar

unouth College publicou um ar

tigo na edi�ão de junho da re

vista dos alunos do Dartmouth,
no qual diz que a soma mencio
nada Cobriria Justamente o cus

to do "�,ritio" necessário para
fazer a bomba. Assinalou que
cerca de seis tôneiacas de tritio
e quatro de deutério ,- ambos
são formas de hidrogênio pesa'
do - seriam precisas para tor

nar a bomba hidrogênio mil ve
ZeS mais potente do que a bom
ba atômica. Calcula-se que a

libra de tritio para
-

uso em

Iaboratqrío custa 244.000.000 de
dolares.

Ogeracões cirorgicas
televisionadas
NOVA IORQUE, 9 (UP) -�

Anunciou'se que, como resúltad.Q
de acordos feitos, durante OS

próximos meses serão apresen
tadas em ,cinco paises latino
americanos, pela primeira vez,

demonstrações 'sôbre transmis
são de operações cirúrgicas pe
la televisão. A finalidade do pIa
no é demonstrar a importancia
da televisão no ensino m.édico.
O uso do novo meio dê transmiS
são está sendo desenvolvidos nas

€scolas de medicina doS Estadol'j
Unidos. De acôrdo Icom n plano
conh,ecido pelo nome de "visor
médico", cientistas e equipamen
to de transmissão norte-ameri
eanos segUIrao por via-aéréa
Para San Juan de Puerto Rico
São Paulo, Buenos Aires,_ Cara
eaS e Cidade do México. Calcula
1>e que o grupo permane,cerá
cerca de dez dias dm cada uma

dessas c.idades. Serão feitas trans
missões especiais de operações
durante o Congresso Brasileiro
de Gastroenterologia, que terá
l.ugar em S. Paulo e durante O

Congresso elo colégio Interna
cional de Cirurgiões, em Buenos
Aires.

(

Transferida a data do colóquin
luso-brasileiro

Diz O Dr. Hanke que a trans
ferência tem',por fim não inter
ferir com a data das eleições.
brasileiras, em 3 d� Outubro.
O Dr. Lewis Hanke está atual'

RIO D!E;' JANEIRO, 9 (USIS)
- O Dr. Lewis Han:ke, Diretor
da Fundação Hisl?ânica da

Biblioteca do Congresso, em Was

hington, anunciou hoje que o

Colóquio de TEstados Luso- Brasi
leiros terá lugar, naquela capi
tal, de 18 a 21 de Outubro deste
ano, e não mais entre 4 e 7 do

mesmo mês, como fôra anterior'
mente divulgado.

mente em visita a diversas cio
dades do Brasil, entrando e1)1
contacto com as figuras mais
representativas da cultura bra'
sileira.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TOQU/O, 7 (V. A.) Os comunistas japoneses per'
deram quase iôdas as suas cadeiras no Po,rlauumto: 110

CU1'.�O de eleições em que saiu vitorioso o Partido Liberal,
pró-Eslados Unidos, do "premier" Shi(Jeru Yosliida.

E:rérutinios ainda por completar opontaoam, hoie;
que do touü de ,132 cadeiras de deputados na Câmara dos

Consettieiro« [Câmara Alta), 126 já estavam df'ddida.s,
sendo que os liberais conseguiram 5t le os comunistas
tão só 2.

Com sua vitória, os liberais acrescentam essae 5.'

Yos-hida disse que seu governo

dida.

Apesar da esmagadora derrota, os comunislos

giram -�tm apêlo a lodos os trabnlluulore:s no sentido

que expressassem seu protesto contra os planos de Yo,

da, mediante uma areoe aerat"em todo o pais.

cadeiras às 24, que ainda retêm, de maneua que já rJom

tam com 75 mún total de 250. O l'estan�e está as�hn di

vidido:

Sociolrbemocratas 32, Democratas 111; Sociedade do

Vento Verde 10; outros partidos independentes 20,
Os resultados das eêeições de ontem [oram. interpre

tados no sentido de que o povo' apoia a politica de OCllpa'

çõo do general Mac Arthtir e �ambem C01?�O uma possivel
insinuação para a proscrição do PI.11't-ic[0 Comunista.

TOQUIO, 7 (V . .4..) .: O general Mac ,4:rtlwr ol'de

ao (jover'no nipônico que declare fora da lei o Co

Cenlral' do Partillo_Comunisia do Japão.

Transportes Aéreos Cata�inense s/a
Séde: FLORINÓPOLI S

Uma crcranização ganuinamente catarinense para servir
Santa Catarina.

Opera com' aviões DougJas
RORARIOS: f

As Segundas, Quartas e Sextas-Feiras para Lajes e Port?
Ás Terças, Quintas e Sábados para Joinvi�le, Paranagua,

�
Santos e Rio de Janeiro.

Passagens e encomendas com os fj gentes:

FIUZA LIMA & IRMAOS
Rua Conselheiro Mafra, 35.-Tel. 1365

Agencía da «CRUZEIRO DO SUL» -- Machado & Cia. SIA
Rua João Pinto n. 12 -- Telelone 1500

f
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Públlc

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELECiAHCJA 7
A

Mello
Rua Felippc Scbmidt. 48

Coceira dos-Pés
Combatida no 1.° Dia
Seus pé. cOSam, doem e ardem tanto

a ponto de quasi enlouquecê-lo? Sua
pele racha, descasca ou sangra? A. ·ver4
dadeira causa destas afecções cutan"ea.s

é um germe que se espalhou no mundo
j'nteiro e é conhecido sob diversas deno

minações. tais como Pé de Atleta. Co'
ceira de Singapura, "Dhoby" coceira.

V. não p6de livrar-se dêstes sofriment?::!
senão depois de eliminar o germe causador.
Urna n0V2 desco berta chamada NiIOdt�i"ln

faz parar a coceira em 7 minutos, comba.te
03 germes em. 24 horas e torna a pele
lisa, ma.cia e limpa em 3 dias. Nixoderm

dá tão bons resultados que oferene a ga·
rantia de éiiminar a coceira e limpar a

pele não sÓ doa pés, como na maioria do.s
C:lBOS de afecções cutâneas, espinhas,
acne, frieiras e impigens do rosto ou

do corpo.. Peça Niloderm, ao seu far ...

macêuticG�t».boje me·smo. A nossa ga ..

fí!>J''" derm rantia é a

.!í."'4IXO )lua maior
Fare ai Alecçõe$ Cutâneas proteção,

-----�------�--.----����------------------------��------�----------------------------------�--------------------------�------�--�.•

O Brasil e o Uruguai participarão
do programa norte-americano

da javenlude . agrícol.a
.

WASHIN;GTON, 7 (USIS)r - No passado, esse programa só
Jovens do Brasil e do Uruguay funcionava entre os Estados
estão Incluídos entre os 744 que Unidos e a Europa. Este ano, o

,virão aos Estados Unidos, de 15 Brasil enviará dois jovens e o

diferentes países, para morar e Uruguay um. Nos próximos
trabalhar com familias de ra- anos, outros paises da América
zendeiros, como parte do Pro Latina e também da Ásia e da ,
grama Internacional de Inter Europa, serão acrescentados ao
câmbio de Jovens. programa.

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS CóLICAS UTER1NAS
Emprega-se com vantagem para

I
A maie r cezlnha Departamento de Saúdecombater as Flores Brancas, Cóli- «

eas Uterinas, Menstruaes e após o d d Iparto, e Dores nos ovártos,

-')'1
O muo O.... I Mês

_

de JÚ,nho - PlantõesÉ poderoso calmante -

e Regttla-
.

,' dor por excelência. '

. NOVA YOliK, 7 (R,) _ O Hotelj 10 Sábado - E'armacla Sto. O serviço noturno será efetuad
.FLUXO SEDATINA, pela sua com- I Waldorf'Astória, desta. cidade, 1)os'l A�tônio - Rua �(,}�o Pinto, 11 ,D.O' pelas Farmácias Sto. Antônio
�)rovl).da efícàcía é receitada por I sui a maior cozinha do mundo. nun&,o - _Farn:acla Sto. António Noturna, situadas nas ruas Joã

médicos ilustres.

1 Entre (j) pessooi, Iui fI,. chefes prin'l-,.- Rua Joao Pinto, 17 Sábado - Pinto e Trajano n? A 7.

j FLUXO S'EDATINA encontra-se em .cipais, 11 especialistas em mõlhos, F.iarmácia Cat�rinense ,- Rua,_ T,!,_a,. A presente tabela
I toda parte I 18 D Farmácia Ca alterar sem Iprévia
_

.... 88, 'em. sopas e pruios ele Leaumes, [ano, ornmgo -

,.----------------....;..-------------------
e 20, em pastelaria. Está habilita. tarinepse - Rua Trajano, 24 Sába- deste Departamento.

Clu'Le· Do'"e- de Agosto do a fôrnecer um banquete para do - Farmácia Noturna - Rua 'Departamento d,e

g.. 3,700 pesso(!s... rrajano,)?,5 Domingo � Farmácia ca, em 5 de maio de 1950 v
•

Noturna - Rua Trajano. Luiz Osvaldo d'Acâmpora.
.. . ".

Programa para o mês de Junho
18'\6 ,fls 21 horas "Soirée Juvenil"em

H - Quanía Feira - "Soirée mig- Dia 25 - Domingo - "So irée com

non" das 19 às 22 horas. Dia 17 -- intcio às 21 horas. IHa 28 - Quar
Sábado - "Soírée" com inicio às ta Fe-rra - "Soirée mignon" com
:.li horas. Dia 21 - Quarta Feira -- inicio às 19 horas. Dia 10 de Julho
"Soírée mignon" das 19 às 22 ho- - Sábado, tradicional baiJ.e de São
raso

- Dia 24 - Sábado - Baile In' 'Pedro, oom apresentação de gran
rnntil das 15 ',às 18 horas, e das I des novidades.

05 emprestimos dos EE. Unidos
.

à América' Latina
WASHINGTON, 7 (ÚSIS) -

..O Brasj]
empréstimo de 125 milhões de dó
lares � Argentina, a-nunciado üa se

mana passada, eleva o total dos
empréstimos do Banco de Exporta
ção e Importação á Arneríca Latina
a 1.331.284.000 dólares,
Segueiri-se as quantias empresta

das ás outras nações Iaüno-amerí
canas, através do Banco de Expor
tação e Importação:
Bolivia
Chile

28,7.fi02;000

-lA
'

"t

PROCURE

Alfaiataria
Irmandade do Senhor Jesus dos.
I Passos e Hospital de Caridade.

Edital de Fornecimento
De ordem da Mesa Administrativa ,da Irmandade do S

nhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital
previno aos interessados que, até o dia 27 deste mês, às 12 ho

-ras receberá esta Irmandade e Hospital, na sua secretaria,, \,

propostas, em cartas fechadas, para o fornecimento de todos os

artigos' necessários ao.seu consumo, durante o semestre de ju-:
lho a dezembro do corrente ano.

\.

Consistório em

Flo;'anóPolis,
5 de junho de 1950.

-

, L iz S. B. Trindade -- Secretário.
_'

quem em dia.

PossUe V. S. cassa ou terrenOl DU't

,)

IE�!!,a�D�aA��D�����
da Máií.nha recebeu curioso
telegrama de Muçuri. Estada
da Bahia. A profeliSora dona Ma'

rieta-Nunes de Azevedo comunic!i
ter encontrado na praia, um"

garrafa, contendo um pedida
de socorrO. O documento ,era
datado de 9 de maio ult�roo
da�a uma localização a 720 roi
lhas de Natal, e pedia que fosse

informado um cidadão residente

em Santiago do Chile.' As aut()

ridades estão procurandó esclll"

recer o fato.

Iminravão iapooesa
GOIANIA,7 (V.A.) - Mais de

cínco mil familias japonesas de

verão ríxar-se em Goiás para:
'':! deefi.carem, por conta própria
à.s lavouras de café e arroz. Um

grupo de capitalistas nipônicos
financiará a primeira leva dE
agricultores japoneSes que se

-

transferirão de São Paulo e do

Paraná par.a de preferência, af

l'egiEes goianas produtoras de.
�afé.

•
- !._•••••••••••••

Cclôrnbia 65.280.000
Cuba

Equador
Honduras
Nicarágua
Pa:raguay
EI Salvador

90,367,00f)
27.ô17.00C
2.700.000
5.235.006
7,800.00r
L726.000

$ 36.998.000
141.631.000

Venezuela 52.497.006
Os paises la tino-amerieanns tarn

Mm receberam creditas do Banco
Internacíonal para Reconstrução e

Desenvolvimento num total de ,.

1'68.645.000 dóâares,
Numa declaração relativa ao em

préstimo á Argentina, o Departa
mento de Estado acentuou ser o

sistema inter-americano um ele'
mento básico na':esLrutura geraL da
politica externa norbe'americana.

Costa Rica'
Rep. Dominicanú.
Haiti
México
Panamá
Perú,

Uruguay

8,723,00ó
3.300.000
17.350.000

155.693.006
6:500.000

374.50.000
43.726.000

/

Crédifo-- Mutúõ---Predial--
Avisamos aos nossos presitamistas que em virtude de es-

;

tár par�da a Loteria. Federal, nossos sorteios que são basea
dos nos' resultados da extra'ção da referida loteria não esltão
sendo realizados.

, Entretanto, logo que volte a mesma loteria a -fúncionar
realizaremos cada semana um sorteio até que o� mesmos fi:

\ 'I
-

i .. , ........

J. MOREIRA & CIA.
CONCESSIONARIOS

c.

CASAS E TERRENO.

'vender?
Nâo encontra comprador'
Entregue ao Escritório

i""
L, Alves,

Rua Deodoro II. - '.)'

'"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A UNDA FESTA JOANINA QUE A AS SOCIAÇÃO DAS DAMAS DE ROTARY OFERECERA DIA 17 DE JUNHO Á FIN.4:

CIEDADE DE FL�IUANÓPOLIS NOS ARISTOCR�TICOS SALõES 1\0 ,<;LUBE 12 DE AGÔSTO. MUSICA •..
CANTO ..

AlLADOS •• CONCURSO DE TRAJES A· CARATER COM LINDOS PREMIOS AOS MAIS ORIGINAIS. MESA CR$ 50�OO

NA SECRETARIA DO CLUBE 12 DO DIA 10 EM DIANTE..

\
r

Tra.ns,co,rre, hoje, o aniversário

atalíció da exrna, sra, d. Iolanda I'

e ISouza, digna esposa do nosso .., O n V e. n ç ã O

istinto conl errãueo Maurício
j_

palding dr Souza. capitão da Po-
Devendo realizar-se no dia 8 de outubro do corI;ente ano ITAJAt, 9 (R) - Estão atraca-

leia JIIlilitar do Estado.
a eleição para o cargo de Governador do Estado, convoco, na dos neste porto treze navios. entre

A dama nalaHciant� que, Em nos.
forma do artigo 2-1 dos Eslatufus. os representantes [ederuis nacionais e esbrangeíros, operan-

os meios sociais, desêruta de mui
e estaduais pertencentes ao Partido .e os diretórios municio do nos trabalhas de carga e des-

as amizades, será, pela 'decor-
pais para, em convenção, nesta Capital, nos dias 24 e ?5 carga.

ência dr tão auspiciosa ,pfl'méri'
do corrente, escolherem Q candidato do Partido àquele São êles os seguintes: "Formo'

'e, alvo de expressivas .homena-
junho próximo, escolherem o candidato do Partido àquele sa", argentino,

recebendo carrega-

ens, .às quais nos associamos.
cargo e deliberarem s6bre assuntos outros de alta relevância menta para Buenos Aires; "Alkaid"

SÉRGIO-ROBERTO
" partidária.

holandês, para Antuérpia; "Ames- de grande tonelagem. Os navios

.

Florianópolis, :1 de junho de 1950.
tland", holandês, para

Amsterdarn, nacionais estão reaebendo earre-

Ocorre, no dia de hoje, o anl- Celso Ramos - Presidente da õomissõe Executiva. Rotterdam, Antuérpia e Hamburgo; gamenlo completo de madeira

versário natalício do inteligente

aroto Sérgio-Roberto, filhinho do

"Fylgia", suéco, para portos ame compensados e generos alimenti·

rícanos: "Rio São Francisco" na' cios; os estrangeiros sairão abarro-

50 prezado coestaduano sr. dr. h
-

cional, pa-ra Santos, Rio e portos tados de madeira. de pinho, compen-

enrique Stodieck, membro do E C AI g gm ampo e re ama0 a rao- do norte do pàís; ','Otto". "Pá.tria"
sados, fécila, sagú � õleo de sassa-

Conselho Penitenciário e cátedra- "

J'"

'::L;�t:�1:��d�'M�:;:i�:�::
E,t< m.,ca��_�. !!�!,a,� .!n�!I,'�!���oS, barraquínhas,rõ'" t�" �<O:" P1)" i á r t-;'�

Sérgío-Boberto oferecerá aos

'1-

eus numerosos 2.miguinhos uma
cidade de Campo Alegre, a realiza- bebidas, jogos, rlfas, surprêsas, _ RITZ _

_ ROXY __

':fusLinha.
Cão de uma grande festa religiosa. etc., etc. ás 16,30 e 19,45 horas ás 16 e 19,45 horas

MARIA-P i\LMIRA
. Será ela em homenagem à San- Fará parte da festa uma con- Grandioso programa duplo 10 Notícias da semana.

Comemora, hoje, o seu aniver
tissima Trindade, padroetra da no-: centração mariana, devendo reu- 10 Cinelândia Jornal 316. 20 Edmund Lowe e Jean Rogers

:"Bário natalício a interessante me.
va Matriz da cidade, e igualmen- nir-se congregados de Campo Ale- 20 Phíllipe Reei] e Hillary Bree-

em

"nina Maria Palmira, dileta filhinha
te em homenagem a Santo AnJ..?- gre, São Bento

�

do Sul, Bateias, ke.�

•.

ESTRANHO MAGO

o nosso conterr;meo sr, Doralé-
nio, que, em Campo Alegre, cantil Fragosos, Postema, etc.

TRA.MA 8lNISTRA
.

30' Sydnei Teler, o celebre Char'

io Soares, dedicaao e cornpel.on-
.corn muitos devotos.. Será, igualmente, na Matriz feio Drama de intensa 'emoção t, "sus- Ire Chan, em mais uma aventura.

te chefe da. clicheria da Imnrensn
Quanto ao programa é o seguiu- Lo o

benzimento -:te um belíssimo pense".
,

DINHEIRO SINISTRO

"{)fi.Cial do Estado.

. te:
vitral de Nossa Senhora da Graça. 30 Paul KeHy, Anne Gywnne e Um filme pOlicial cheio de lan-

A encantarãn-a menina recepcío.
Amanhã haverá 3 missas, ás . A festa religiosa de Campo Ale- Jack. Courad cjes emocionantes .

. rá na restdêncin de seus pais
a,30, 7,30 e 9.30 hõras, respectiva- gre, anunciada .para amanhã, está. em

40 Contínuação do seriado'

as inurneras amíguínhas que irão mente, sendo que a última será a enfim, sendo esperada com muito EGOI8MO. FATAL
VINGADORES DA MORTE

�\lmprimentú-Ia pela festiva data.
Missa da Festa.

interêsse pelos devotos daqula cio Um filme chocante que se inicia Censura: Imp. ato 14 anos.

D. �l(LMA BORGES GOMINfIIO
Logo após essa, ultima missa se- dade e redondezas podendo-se, com um beijo ... ,e termina com Preços: Cr$ 4,20 e 3,20.

Faz anos, hoje, �l exma. -sra, d.
rá f'éito o �nzimento da nova tor- desde já, prever que

-

se vevestírá um assassínio!

'Dilma Bor-ges Gonrínho, esposa do
re da Matriz, po� um �eprésentan. de muito brtlhantrsmo, sendo, as' Censura: Imp. hté 18 anos.

. sr, capitão Fortunato Ferraz Go'
te :do .exmo. sr. BISr;O

DIOcesano de sim, devidamente recompensados Preços: Cr$ 5,00 e 3,20-.

:.tninlio, brilhante oficial do nosso I Jomvlle.. .

os esforços do vigário Pe, Luiz

Exéllcito.
E, em seguida, ao ·ar lívre, ha- Gilg, de Campo Alegre, e de todos

À- distinta senhora OS nossos
verá uma linda festa que se realiza' os que o estão au�ando, na qua-

"'Jiespeitosos cumpri1uentos.
rá no salão �aroquial� De qual· lidade de membro'! da comissão

SÉRGIO RUBEM PÓRTO
. quer fo'rma, nao faltarao, em abun· organizad-ora da febt.a.

Festeja, hOje, o �eu 60 aniversá.

tio nataHcio, o menino Sérgio Ru':

tem, filhinho dq sr. Hernani Pôr.

ia, noss-o redator.
.

FAZEM ANOS HOJE .

O sr. Getúlio Lelis Pontes do
.

EJ!1ército.
'

a sra. Manoeh Cabral Fon'

�, espôsa do ·sr. Francisco Fon'

$ooa, l"esidente êm Laguna;
- a· sra. Amaliq_ Marie Bohm,

'espôsa do sr. O. G. Bohm;
- o sr. Fernaindo Faria;

te
- O sr. farmac6utico Barllab·

Wieira Dutra, estimado conLerrâ

!ineo estab.ei.ecido em São Joaquim.

A..�IVERSÁRIOS

D. IOLANDA I'E 'SOUZA (Seccão de Soota Catarina)
Estadual

Partido Social Democrático

Missa de 3°.

t_
A

mes

Luiz Albáni JlllÍior
Vva. Dotilia Albani, filhos, irmãos, convidam

aos parentes

e pessoás amigas, para assistirem à missa que, em sufrágio à

'alma de seu inesquecível esposo, pai, i..onão e sogro, LUIZ ALBA

NI JUNIOR, mandam rezar'na Igreja sto. Antonio, no Altar

Mor, dia 13 (terça-feira), às 7 horas.

Desde já antecipam agradecimentos.

Irmandade do DivhlO Espírito
SanJo e Asilo de Oriãos Sãõ.

/" Vicente de Paulo
AGRADECIMENTO

Se f1<.O'J quereis ficar
De modo tacil

•

ele�8J
"'ll' •

b
•

azel oJe uma: inscrição
Credito Mutuo Predia

I. LOBATO FILHO A Mesa Administrativa da Irmandade do Divino Espirito Sant.) e

Asilo de órfãs "São Vicente de P,aluJo" vem por,/êste meio tornar qú.

ençTaSUdSo!?f..RaCrêUlhoLOreSsPiErato.'
rio bliéos seus sinceros agradecimentos a tôd'as as pessoas que, direta 011

cf
indiretamente c<mtribuiram· para o brilhantismo das festividade� ero

eirurgia do Torax
honra do Divino Espirita Santo, realizadas em fins de maio último. lpler

rmado pela Faculdade Nacio-
enviando prendas, quer remetendo seu generosô óbulo, ou concorrendo

1. d� Medi,cina. Tisiologista e
de modo apreciável a�s le�l�s, :ifas e. jogOS nas barraquinhas, aos que

toctrurgião do Hospital Nerê"!1.
nelas prestaram seus. lllesh�aveIs servlço�; �, em especial, à sua Excia.

mos. Curso de especialização I
Hevdma. dom JoaqUIm Dommgues de OlIveIra, dd. Arcebispo M-etropo

.

-S. N.�T. Ex-interno e Ex- l)tan�, que honrün com a s�a prese�ça 'as frstividlldes, ao iLu»lrf> Juiz

tste"!'te �e ,Ciru.rg.ia do Prof. E�stelro, dr. lImar
de AlmeIda �?rrea: .ao sr. Coronel Antônio de Lara

go Pmhetr.o Guimarães. (Rio). RIb�s, dd. Comandante da PolICIa MI�Itar, que gentilmente cedt!t.t li

'.
'

banda musical daquela corporação, ao dr. Rubens de Arruda Ramos

Cons.: FelIpe SChmidt, i:l8 \ dd. diretor da Penitenciária do Estado por sua contribuição nos servi.

Consultas, (diariamente, ';OIS' de panificação, e de modo geral ao, generoso público que, com sua

das 15 às 18 horas. presença muito contribuiu para o feliz sucesso das festividades.

�s.: Hua Durval Melquiades, Florianópolis, 5 de junho de 1950

.:;8 --- Ghácara do ,Espanha
A Mesa Administrativa

13

Grande 'movimento DO
, .

porlo de It'liai
navios Daquele 1I0rto

recebeodo madeira
ra o Rio; "Guarú"·e "Sã'o João"

naeionals, para Santos, Rio e Ni

terói; "A:çÚ''' e "Bandeirante", na

cionaís, para diver�os portos.
�

Além dôsses, estão sendo espe

rados o norueguês "Peter Jepson"

e �O dinamarquês "Gerd", ambos

'dis"

---------------------
__

.

- IMPÉRIO

Duas sessões especiais e

TEÀTRO ALVARO DE CARVALHO I tintas.
ás 20% horas J ás 17 horas,

:2'f tC$Pe1!áJculo de aossima1ura ___.
Sessão e'special

CIA. DE REVISTAS� so para senhoras

"MESQUITINHA"
ás HI,30 horaoS.

com a luxuosa c alegre revista só para senhúras

NÃO OHAC_OALHA
só para homens

_ ,--...J

Mesqll�tinha, Natara Ney, Ca.rlos

I
INIMIGO SEORETO

Gil, Julimar, Lena et Sevil, as Co Algo idealizado pelo· cinema m��

pa,cabanas Girls e todo o elenco derno .

da Cia.
Um enredo que esmagando pre-

Musica ... canções... alegr·ia,.. conceitos revolucionará os princi'

Censura: até 14 anos� pios mora'is da sociedade.

Preços:
No progama.

Balcão:
Mar.cha da V.id'l.

Cadeiras numeradas: Cr$ 35,00, Velho Quebec: shorL

Camarotes: Cr$ 175,00. Preços: Cr$ 5,00 e _3,20.

Fabricou o engenho iDfflrna]
Preso o relojoeiro que construiu a bomba-reloiJo para

destruir um àvião de passageiros
...

morte d'os 23 passageiros do avião

Condenado à morte, sua execuc"

estav.a marcadá para 23' do, COe""

QUEBEC, 9 (UP) - Gener,eux

Rust, relojoeiro de 69 anos d!rida

de, foi preso sob a acusação de

ter fabricado a bombll relog"io, que

o joalheiro Albento Guary colocou rente; mas agora foi adiad.a pa:ra

num avião de pass3JS'eiros. Como Outubro, :81parenLemente pflra dar

é sabido, Guary quis livrar-se da teIllpo a que seja julgado seu cum:

a plice.
,esposa, e para isso pro,vocou

Novos guias de turismo

sôbre a Grã-Bretanha
rados para o Festival da Gr'ã-Bre'

tanha. A elaboraçãc dos referidoll

gn'as esllá' ,sen'do �upel'\"lisionad,a:

pGr lima junta de pepilos-cm tu'

LONDRES,9 (B. N. S.) - Anun'

cia-se que será editadà este ano

uma nova série de guias ilustra

dos sôbre as Ilbas Bp�tânieas, que

estão sendo �s]_)eciaIDlente prep<l' c grografia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SER' CHEFE ESCOTEIRO É SERVIR A SI E J PÁTRIA AO MESMO TEMPO� SEJA PATRIOTA E INSCREVA.SE NA SEGUNDA TURMA

çÃO DE CHEFES ESCOTEIROS.
DE FORMA-

Peron: «Por nenhum motivo
serei candidato à reeleição»

/
SANTIAGO DO CHILE, 7 (V. A.) - O presidente

Peron, da Argentina, decla-rou a llm jornalista chileno

que em seu pais [existe liberdade absoluta para (I' inipren»
sa e que "em .momento algum e por nenhuma cousn" es

ta liberdade foi suprimida. Tambem trumifesiow o chefe
elo executioo portenho, em uma entrevista concedida ao

diretor de revista "Nueuo Zig·Zag", de Soutiaqo, deputa'
do Raul Aldunate, qt4e por nenhum motivo será coudida-

lo à eleição em 19.52, Declarou o qeneral Perôu: "Ao ter

minar o meu mandato seguirei para. as minhas proprie
dades".

CODstr_ucão da cida�
fie DoiversHària

RIO, 7 (V.A.) - O diretor geral
do DAép enviou' ao presí deute da

fUepública uma exposição de mo

tivos do propósito da construção
-da Cidade Univevsitária, cujas
obras tiveram início no ano pago

sado, Diz o direto!' do DASP quo
já estão em preparo urhanístíc i

,t580, hectares destifiados à Iocali

,
-;

.i

./

l1NTAS PARA IMPRESSAO
COTTOMAR

A DIRETORIA

DAll- L-OGRA F'-IA

I'

l

(orrespondencll
(omereiel

DIRECAol
Amélia M Pjgozzi

Conlere
Diploma

METODO:
Moderno 8 Eficiente

Aua General Bitlencour!,' 48
(Esquina Albergue Noturno)

.-

CENSO DE 19.50AJUDE . A FAZER O
JUIZO DE DIREITO DA CO·

ll'IARCA DE TIJUCAS
Edital de praça com o prazo

de trinta dias
O Doutor Clovis Ayres Gama,

Juiz de Direito da Comarca, de
'I'ij ucag, do Estado de Santa Ca
rína, na forma da Ieí, etc.
FAZ SA$R aos que o presen

te edital virem ou dele conheci'
mento tiverem, expedído nOS

autos de arrolamento dos bens

do espólio de Bernadína Maria
Vicença Sagaz, que se processa
perantêste Juizo e cartório do

Escrivão que ,êste subscreve qll'e,
atendendo ao que dos autos

consta, por despacbo proferido
aos 16/5/1950, autorizou a ven

da, em hasta publica,
-

do imóvel
abaixo descrito, Com sua respso
ttva avaliação, pertencente ao

espólio de Berriadina Maria Vi'
. oença Sagaz, ,que será levado a

público pregão de venda e arre'

matacão .a quem mais der e

waior lanço oferecer, acima da

respectiva l\vali'ação, ,pelo por
teàro dos auditórios ou quem
suas vezes fizer, no. dia 18 de

���:ef::ff;i;�tl:��f 'l'�'��::��:�:;:�:���fta do�edifício da Prefeifura Mu' PILULAS DO ABBADE
níctpal. Descrição do imóvel que 1-

lVIOSS
'

será levado á praça: "um terre- Agem directam�nte sôbre o ap-
,�

-

no, sito no lugar Domingas Cor- parelho digestivo, evitando a pri-
'

..

rei'a, distrito de 'P-igipio, c-om são de ventre. Proporcionam bem
I -·-l�

34,1 metros de .rrentes e 1.000 estar geral, facilitam a digestão, � �l
ditos de fundos - ou sejam descongestionam o FIGADO, regu-

"

34.434 metros quadradqs - pou- larizam as funções digestivas, e fa-

co mais ou- menos;
.

fazendo zem desapparecer as enfermidades

de I-Íenrique' Serafim. Fagundes do ESTOMAGO, FIGADO e INTES,/

�.frentes aO Norte na entrada pá. TINOS. ".. _.
,

blica e fundos ao Sul em terras'
,

_. ,

Extrema a Leste e Oeste em
J"oI".'Y'_ -_�

terras de Basilio Puel, avaliada
por Cr$ 1.1)00,00 (um mil e qui POUCO inlluirâe es C81'ros blindados
nhentos cruzeíros) ." E para' que
ehegue to 'conhecimento dos ínte
reseados e níngusm possa ale'
gar ígnõrêncía- mandou expe'
dir o presente edital que será l�canos, mas indicou que as operações de 4r1'os blind-ados estão em

afixado na sede dêste Juizo no
vras de se tornarem obsoletas.

lugar do costume e, por CóPia'" -: Esclareceu Pace que as armas anti-tanques e-stão sendo aperreio

publicado .. uma (1) vez no jor' 00adas a ,tal ponto que a "blátzkr-isg" mecanizada terá mU_Í1!o' menos,

nal "O-ESTADO" de Flc'óanópo' decisivo papel em nova gu'erra.

lis, Dad� e passado nesta cida' Assinal-ou Pace que a l1lelhor maneira de se evitar_o domínio da.

de de Tijucas,. aOS dezessete [i;uropa Ocidental, por um agressor com fôrças altamente mecanizadas,.

dias do mê de maio, do ano de s�ria pôr à f.rente do inimigo "um pequeno número de fOrçaiS terres-

mU novece�tos e cincoenta. Eu, Lres com 'experiência cienlíf'ic-a e equipa�,as com armas revoluci-oná-�

rias" .

Gerc� dos Anjos, Escrivão, o

datilografei, conferi e subscre'
vi. (a) Clovis Ayres Gama, Juiz
de Direito. Està conforme, o ori'

ginal, sobre o qual me reporto
e dou fé.
Data supra.
O fE;'!>crivão: GERCY DOS

ANJOS

Pup·�'r'·
..

'p·ára·":-mi'li"·--"·""""·�Malidaiqd-6""pr'lsio-
alouns dl-as PARIS, 7 (V. A') - Foi aSsí-
lU· nado ontem: pelo Juizado de

Instrução um mandado de pri
BUENOS AIRES, 7 (O E.') � são internacional, contra Ro

a jornal "La Prensa" anunciou ger Pevré. implicado no chama
que recebeu ontem 365 toneia do ",easo dos generais". O man
das de papal. que lhe permitirão dado se estriba em acusações de
continuar sUa (pUblicação até o "corrupção e tráfico de influ.
dia 17 do corrente, inclusive. j êncía ",

vVEST POIN'I', N.Y., 7 ('D.P.) - O secretário
c

do Exérci lo, sr,

Frank .Pace, falando a. graduados da Academia MiliLar dos Estados

Unidos, disse que a Rússia tem melhores tanques ql1�' os norte-ame-

Frutas, Refresco.gelados
procure POLLI S. -4. Comercio e Industria

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
tl.UA CONSELHEIRO MAFRA - EdUicio Montepio
RUA FELIPE SCHMIDT Edificio São Jorge

Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga
binete Dentário a rua Tenente Silveira, n. 29, sala l'

O consnltório esta aparelhado para atender todos os-

casos da clinica dentária.
.

Anexo, um bem montado Lobol'atório de prõtese Den
tária, para confecção de dentaduras modernas e' pontes
a-grilicas. (

.

. AR! MACHADO
Cirurgoião Dintistafende-se terreno

Vende-se um terreno mediu·
, Au"""las p'articularesdo 12x30 na Ponta do Leal' ,

.

(Estreito), sito á rua 15 de No· Prefessores: Pedro J. Bosco e 0êvaldo F. de ,Melo (Filho}
vembro. '

.

Lecionam-se PORTUGUES E MATEMATICA .

Tratar "com o cap. Paulo
.

Preparam-se candidatos a concursos

Samy na Fôrça Policial ou Tratar às 2as., 4as. e 6as. feiras das 17 ás 18 hs. à,
nesta Redação. Rua Trajano, 36 (Séde da Sociedade' XX de Setembro).

/'1'" nos VAPC_JOS-
M<:' �"Rf�l

Aos coraçües generosos
Aos corações generosos i8: que nunca se- cansam de fazer o bem,·a

'SOCIEDADE DE AMPARO AOS TUBERCULOSOS POBRES pede uma

;prenda para a festa "NOITES -DE NEVE", a ter lugar a 30 de junho,
dias 1 e 2 de julho, defronte do Departamento de Educação, ,€-m be

nef'icio dos enfermos que não têm recursos para se tratarem.

Os donativos podem ser enviados � Rua Vídal Ramos, 19; ou

:t\venida \HerciIio Luz, .53.
: Antecípadamente agradece

A DIRETORIA

zação do grande c mjunto u niver

sitárío, bem como já foi, iniciada ,

fi construção .dos primeiros edítí _.........""""'---------....

[lias da Escola' Nacl\mq:l de En Devorada porgenbaria, Faculdade Nacional do

IArquitetura e _Instituto de Pueri um urso
cultura. Acrescenta o documento QUEREC, Caneda, 7 [OE] _

que entre todos 50:! destaca o 110s Um urso devorou uma criança nos

{li,tal de clinicas da Faculdade Na' arredores desta cidade. A criança.
- .ctonal de Medicina onde· fic H'ál)

wna çarota de agenas três unos

.DiS' amlbulat6rios, as instalações do de idade, desaparecera misierio
ensino e pesquisas, as enfermeiras semente sábado, últímo, quando es

,16 clinicas, quer cirurgicas que] tava brincando perto de uma tto
médicas. O corpo das enferma' resta, Foram descobertos traçosce
cías

.
terá 12 pavimentos- e conta peçadas do urso nüs proximidades.

.rá Ôom 1.256 leitos, senclo 1.0Do

,piara ind'ig,elltes e. 156 pa,ra con�
,tribuintes.

CompanhiaJ.Telefonica Catarinense
Aviso

AOS SENHORES ASSINANTES DOS TELEFONES
AUTOMATICOS .

Em virtude do crescente tráfego das cü;n;_unicações· nos

centz'os telefônicos automáticos do Estado e principalmente
desta Capital, recomendamos muito especialmente aos senho
res assinantes para os seguintes dois pontos essenciais:

.
1°) Não tirar o fone do lugar, antes de ter a vista ou na

memória, o nignero do apar,elho que vài discar.
2°) Não bater no gancho, quando esteja a espera do

zumbido, porque isso lhe fará demorar muito mais a
sua ligação;

'Sala de _Jantar
VENDE--:SE uma finissima sa.Ia

de jan,tar, em perfeito estàdo de

conservação, por preço módico. Vêr
e tratar à rua Sete de Setembro -

ILdifído Cruz e Souza; aparta·
mento nO 1D�.

!

A V I S O
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mais usado /

em todo o Brasil
•
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Dê a seu automóvel o benefício do mais moderno e

completo motor oil... para a' lubrificação perfeita das

partes vitais do motor. Escolha o óleo certo, que con

tém o detergente certo, na proporção certa.

..

um

Que 'é
óléo �etergente?

•

Após anos de pesquisas n08 laboratórios Atlantic,
foi acrescentado 11m aditivo químico ao melhor óleo

lubrificante conhecido. Êsse aditivo, que é o "deter·

gente", tem a propriedade de dissolver as impurezas
formadas dentro do motor, como o sabão dissolve

a sujeira, Os resíduos earbonosos, assim dissolvi-

dos e mantidos em suspensão, são eliminados

com a troca do óleo.
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o ATIANTac:
MOTOR Oll

DE,

"IÇãO DUPLI
M

"

-

- QUE LIMPA E LUBRIFICA, � .- .:
'

������";���;:2�1:�����,::.:,jij(u�ik1� ,

tem uma película lubrificante altamente aderen..
'

* - "l.Li-"·' ,

..

���
mantém seu corpo sob temperaturas' elevadas

*
evita oxidação, corrosão e formação 'de' "borra"

"

,*
mantêm livres os anéis de segmento

*
isenta de entupimento os canai. do sistema de.
circulação do lubrificante.

AO TROCAR OU ADICIONAR O ÓLEO
NO CARTER, INSISTA NO ATLANTIC
MOTOR OIL DE "AÇÃO DUPLA".

•

<. '

r � "o

\ '

Produto da ATLANT-IC REFINING COMPANY ()F
Gasolina • Motor Oil • Lubrificação • Pneus • Baterias

...... ,

,/

•

---------------------__,__-'---�-'-'-'
-.--�·-""__:r__--'.I..._..,,__ ___._..
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Florianópolis orgulha-se de hos- capital, hoje e amanhã na quadra
pedal', desde ante-ontem, ,!S sele' do Lira 'I'enis Ci.uUJ·e.
ções de Voleibol e Basquetebol do Saudamos os representantes da

vizinho Estado do Paraná q,e, a terra das araucárias, desejando
convite da Federação Atl-tíca Ca lhes feliz estada na metrópole bar
Iar iuense, realizará jogos com os riga-verde.
melhores quintetos e sextetos da

6 o E�'T'AD-Sáb�o 1'0 de Junho de l�no

No estádio da F. C,. D. realisa-se amanhã à tarde o torneio-início de ·Campeonato
Citadino de _Proficionais, concorrendo . os clubes Avaí, Figueirense, Paula Ramos,

.

Atlético.. Bncaiuva e Guaraní-
Em Florianopolis as selecões / Paranaenses ne Voleibol e Basquetebol

--------------------------------------------------�--. ---

SenSaçãO nos metos náuticDs pela prineira [e�ata �a f.A.S,C.
Riachuelo, MartineUi, Aldo Luz, América, Atlantico, Cachoeira e Ipi[angl
na maior competição deste ano· ft disputa da taça «UmirateTam�ndaré»
Mais vinte e quatro horas e posse do valioso troféu. O aíví- \Vaissemberg, Olinger, Nitz, Ser Municipal de Florfanópolis -, �o. �á�eo � As 10,3,0 horasOOa.estaremos asdstindo na baia sul azul está disposto a atingir vi- pa, Leber, Waldemar e Edgar Medalhas de prata e bronze aos. Prmclplantes - canoe - 1.

_.

,,,,o maior espetáculo remíetíco torioso a meta da chegada, mas Annusacke e Kíaue e Hans 'Mei primeiros e segundos colocados. metros - Taça Ford -, �ed�,
destes útimos anos. deverá encontrar forte resís necks. O Ipíranga também to' 3D páreo - ÁS 9,30 horas - lhas de prata e bronze aOS primeí
Com a reorganização da nos tenda, pois O Marttnallí, Aldo mará parte em quatro páreos Classe Aberta -'- OutTiggers a ros e segundos c,olocados.

sa entridade náutica, em boa Luz, Ipíranga, América, Cachoi sendo suas guarnições tormadae � remos - 2.000 metros - Taça 60. páreo - AS 11 horas -::
nora confiados os seus destinos ra e Atlântico estão com- suas por Parucker- Ewald, Blarikerr Almirante 'I'amandaré - Home- - 1.000 metros � Taça......-Assem:
'3, um dos mais esforçados entu- guarnições bem organizadas e burg, 'I'eske, Assíní. Tl'l.eis, Voss, nagam aO 50. Distrito Naval bléía Legislativa do Estado

'siastas do esporte *> muque, em grande forma para vencer a Bteímann. Stollinger, Hanne Medalhas de prata e bronze aos Medalhas de prata ·e bronze aOS!

torna-.se possível a realização da pugna de dois mil metros. mann. Schluhn e Textor. primeiros e segundos colocados. primei:os e se�u�d�s cOlocado�monumental manhã esportiva Paesemos agora em revista OS CACHOEIRA E ATLANTICO- 40. páreo -;- Ás lO-horas - No 70. páreo - Novíssimos - Ou

cue reunirá todos os clubes de clubes que intervirão nas rega' De Joínvüle, anele O remo é mais víssímos - Iole a 4 remos -
.. I ríggers a 4 remos - 2�000 m�

remo de Santa Catarina. tas de 'amanhã: frequentemente praticado, ta', 1.000 metros - Taça SeguradO" tros _: Honra Federação Aquá;
É pois com grande satisfação RlACHUELO _ Participará choeira tomará parte em 4 pá ra dos Proprietários do Brasil, tíca de Santa Catarina - Bron.-

que o público aguarda a sua de todos os 7 páreos programa- reos' defendido por Arno e Os _ Medalhas de prata e bronze Ile Carlos Hoepcke - �eda�ha:r
:realização, esperando por um dos o querido clube da Rita Ma car Bchroeder, Rubiva] e vícen- aos primeiros e segundos colo' de prata e b,::_onze aos pnmeiros
sucesso sem par na história do ria. O veterano clube dos Moritz te Pinheiro, Henpel Zipperer, eados. I e segundos colocados .

esporte náutico barriga·verde. e dos Müller contará com rema' Prodohl. HÍlrdt, França, Elling,
.

--b-·
..

·--;-·--·-
.. ···-_·-----

Em todos os círculos esportivos doreS adestradíssjmos, como Al- Ravache, Mertens, Gollnívk, 'edera�ão Atlética Cat aflDtDSe8Ó se fala na sensacional com berto Moritz. Darci Santos, Caro Haffner e Ehrath. O Atlântico "
petição. Como nos velhos tem' los Mullen- Angelo Fonseca, Os' correrá em 5 páreos, formando Nota oficia.I
pos. quando o. remo imperava e ní Silva, Walter Wanderley, Jo- J.S suas guarnições os remadores Em sua ultima reunião, realizada 3) CONTRôLE DE BILHETERIM
<>s feitos dos nossos "rowers" ão Spyrídas, Silvio soneira. Er Lourival Schroeder, Buest, Her

a 8 do corrente, resolveu a Federa- para a Temporada: Walter Mussi
ultrapassavam as fronteiras do. nesta Treml. Altíno Regís, bert; Hoff, De lítsch. Seiffe:rt,. .

.

Waldir Ouriques e Mário Abreu."I ção Atlética Catannense o segum-Estada, levando ao Brasil intei Edie Tremal, Helito Morítz, Pa' Kliz:Werner, Harítseh. Behubert CONTRôLE DE PORTARlA:;
ro a fibra nunca desmerecida trocínto Aguiar, Helcío Morítz e Kanning, Luiz Melo, Laus. Gzen' t\) A.provar a Resolução n? 2t�· Herbert Lebarbenchon e Nicrefea
de um punbado de bravos, co João Prats. Sua torcida· como nay, Molderihauer. stuepp e r d Des Haviaras,_ 50 da Liga' Blumenauense e u �

mo Orlando Cunha, Otávio A sempr'e, estará apostos para in- Helle. REPRESENTAÇÃO JUNTO Ã,
. portos.guiar, Joaquim Oliveira, Aurélio csntíva- os remadores. 10 páreo - As· 8,30 horas 2) TEMPORADA 'PARANAENSE EMBAIXADA: Zenon de Ferreira

Eabino, Décio Couto, Bráglia e MARTINELLI - É o maior"ri· Principiante I(lles a 4 rI:'
_ Embaixada Tolentino de Carva' Bandeira, Dr. Heitor Ferrari, DF.

{)utros. Santa 'Catarina se ufa' vaI do Riachuelo. Suas guarni' manhã náutica de amanhã. lho. Nivio Andrade, Prof. Erico Strat:l.
nava s�bremodo de pOSSuir lau- ções se encontram em "ponto São os' seguintes 0;8 páreos Dia 9 _ 6R feira _ às 19,30 hrs. ·.Ir. e Acad. Walt.er Wanderley.
réis expressiVos como O �am de bala". Defenderão a bandeira programados: Yolley.Ball _ Paranaenses x A. A. 4) De acôrdo com a Diretoria da
peonato Brasileiro de Remo de vermelha e preta d<> clube da 10 páreo - As 8, "O horas - B. VeI'de. Lyra Tenis Clube' de Florianópolis
1936, con�uistado na histórica rua João Pinto os experime�ta' PrinCipalmente - loles a 4 re' Às 20,30 horas, Basket'Ball _ Pn- os sócios daquela Associaçãe- terãOi
baia de Sao SalvaQ.or. dos "rowers" Acioli Vieira oril- mos - 1.000 metros - Taça ranaens.es x Lyra T. Clube. ingresso livre na partklia entr�
O remo é um esporte querido do Lisboa, Carlos WojCi�iewi�, F.ederação do Comércio de Santa Homenagenl: Dr. Oswaldo Vi. Paranaenses x Lyra Tenis ClttTte:

pelas multidões, tendo sido, po- Dalberto Costa, Nilton Souza, Catarina.· Medalhas de prata e cente Bll�ão Vianna, Presidente. Nas demais, serão cobrados os ill."!
rém, nestes últimos anos, mal Manoel Silveira, Nicomedes Sil bronze ao primeiros e segundoe do Lira Tênis. gressos normalment�, a·fim·de que
compreendido Por muitos. va, Walmor Vilela, :EdIon dos colGcados. Delegado FAC: Cyro B. Muellcr. c�ta Federação possa atender à!t:
Agora que temos uma. entida' Santos, JOsé Bonifácio Azevedo 20. páreo ..:= As 9 horas Ap"Ontadores: Osmar Meira (! despesas da Temporada .

.de bem organizada, tendo á fren- Vinicio Olinger, Fernando Rocha Classe Aberta - Single scuIl Nierefes Haviaras. Sala das Sessões em 8 de junhO'
te Tycho Brahe Fernandes, le' e Leocádio Barreto. O Marti' 2.000 metros.- Taça Câmara Árhitros: Prof. Erico Stratz Jr. ue 1950.

'V�remos avante ó ideÇtI de mui- nelli partiCipará dos lO. 20., 30. •.... (' Osvaldo Meira.
_

João Zenon de Ferreira Bandei-
tos, qual sej.a fazer retornar o 50., 60. e 70 páreos. AOleVerSarl.O do I __

Dia 10 - Sábado � às 19,30 hrs rl'., Secretário.
nosSo. remo ao seu lugar de des� ALDO LUZ - Deverá fazer lUJ.=. Volley-Ball - Paranaenses x Ubi • •••••••••••••••••••••• -

taq.ue no c6nc�ito das 'deJ:Jlais boa figura, O' simpática ,grêmio
prensa OI,· "elal IJ. C. ratan. FolebotUoiversitãrigentIdades nauticas do pais. de Alcides Rosa, graças. á aquisi-

.

• li I' Às 20,30 h1's. Basket·Ball _ ParaÉ a prl'm l' .L
'

-

d t· b Realiza'1Se hoj�, com IlllClGe ra -regala que a çao e res novos arcos que Completa hoje onze anais de inin' naenses x S'eleção F. Armadas.
no·vel Federaça- A 't·

.

f' d lt t ás.- 15,30 horas no estádio do 1401. o qua lca de 'estavam azen o uma fá are' terrnptas atividadfs no futebol Homenagem: 5° DiStrito Nav9.i,Santa Catari a I' V d tr..' 6
' Batalhão de Caçadores sensacio�n rea Iza. a men a. �m pareos veremos as meuor de Santa Cafarina o Im comemorando a gloriosa data dD

1110S contribuir
"

. - . nal encontro entre a Facilidade. com .o maximo guarnlçoes do alvrrubro. Suas prensa, Oficial Futebol Clube, agre. Batalha ·do Riachuelo.
Para que na-o tenha o lne f' b

- -

t't 'd de D,ireito e Farmácia'Odontot- smo 1m em arcaçoes serao cons I UI a� miação formada por funcionários lha do Hiachuelo .

....ue a sua a tece O 1 AI EI I [agia, decidindo o Torneio MI1-... .

. n ss ra, a qua por varo po; Arna do Chie· e operários da reparticão pub. lica Delegado FAC: Milton Lehmkuhl.
nasce a mo t l-.

t
.

h'
.

N'l P' t nici!pa1 Universitario de Futebor�r r a, e .uem mar a. fIg Inl, 1 san Ira h, João Vas da rua Jerônimo Ooelho. Apontadores: Osmar Meira (
TranscorrendO 9 aniver concelQs Cecilio Linder Belar' Clube dos mais bem organizados Nieref.es Haviaras. ,prom.ovido pela F.. A. C. E.

sário do glorioso feito da nossa mino Veloso, Moacir tgüatemy da ddade, ohteve o Imprensa Ofi' Árbitros: Prof. Erico ty(ratz J1'
.. .. .. .. . -

. �

Marinha de Guerra, qual seja da Silveira, Otávio Aguiar (cam' cial as mais signiíicativas vitorias c Osvaldo Meira.
a famosa Batalha Naval do Ria' peão brasileiro de 1936), Osní en:'1"e a,s quai.s os titulas de 'cam \. Dia 1. _ Domingo _ às f9,30.chuelo, a F.A.S..C. houve com Melo, Mário Rosa, Adolfo Cor peao amadÜrIsta de 1939 e cam- lu's. VolleY'Ball _ Paranaense'5 xacerto dedi,car .ao 50. Distrito deiro, :Adolfo Chierighini, Ri peão c.la,ssista catm·:inen,s.e de 1948 Catarinenses. '

Naval. a:qui sediado, à. guandiosa guiere Chierighini, José. Bar:ão Tenáo no Jornalista' Baiista Pe {Is 20,3n-hfs. Basket·Ball _ Pu-
c>ompetição de amanhã. Será Idalino Soares, Hamilton Cordf:ü·. ['e.ira o seu .maio I' incClltivador, o ranaenses x Catarinenses.disputada pela terceira vez, no ro, Antônio Boabaid e Sadi g'I'êmio rubl'0'neg1'0 vem ah'aves.1 Homcnagem: Dr. Adalberto Toterceiro !páreo a taça "Almiran- Berber. sando .Pl'oll1issora 13sé. É seu a,tU'aJ fentino (le C�rvalho, M. D. Prefeitote Tama�daré", instituída pPla AMÉRICA E IPlRANGA � presid,entc D sr. Jeão Silva, um ela capital.corporaçao novaI ac" f " , .

da ra
.'

q,
. lma r,: ell Ambos de. Blumenau, AmérIca e dos seus fundadores. Delegado FAC: Dr. Paulo Ott(,

� pa. ,o. Clube que conqUIstar I [piranga esperam fazer brilhan "O Es't'aJdo ESTJ<lrLivo" flelicita SchcidmanteLtr�s VItOl"l.�S consecut· ...
.' .

. lVaS ou te fIgura. O pnmeIro partiCIpa os componentes do Imprensa Ofi' Apontadores: Cyro B. Mueller cClllCO alternadas. Duas ' , . .

. vezes o ra de· 4 pal"eos ConstltUildo por daI F. C. por tão fillspiciosu 3JC'on' Osvaldo Meira.Rlachuelo venceu a t .

_...,

t
.

t· aça, e VI Buechler, Dressler, Krause, Schu' tecimento e -formula c.rescente.!) Árbitros: Ponciano Martins c. onoso novam/n 'e, fIcara ele lz, José Luiz Santos, Germer, votos de prosveriLiade! fran Livramento. -

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

CASA MISCELANEA:Miatrí
buidor! dOR �Rádioí �R.�C. A.

tctor,�VMvula. e', ·Di�("o.,
R�.le COlleelheiro': Matrp

TINTAS PARi\. IMPRESSÃO'
COTTOrrlAR,
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DIA 3 - SABADO - SOIRÉE DAS LANTERNAS - PÀTROCINIO DO GRÊMIO FÉMININO DA FACULDA DE DE DIREITO E EM BENEFICIO AO ASILO DE MEN
DICIDADE "IRMÃO-JOAQUIM" - GRANDES PREPARATIVOS - MAJESTOSA ORNAMENTAÇÃO -- DIA 24 - SABADO - TRADICIONAL BAI�E JOANINO
- CASAMENTO SINHô ZÉ ROSA COM SINHÁ JOANA- DANÇA DA GOSTOSA QUADRILHA -. DANÇA DA RATOEIRA - APRESENTAÇÃO -DE� UM GRANDE
SANFONlSTA. BOITE DA COLINA - DEVERA FUNCIONAR EM DUAS NOITES, PRÉVIAMENTE ANUNCIADAS E SEMPRE APRESENTANDO GRANDES ATRA
ÇÕES. BREVEMENTE O CANTOR QUE EMPOLGOU FLORIANÓPOLIS - JOAQUIM PEREIRA. - NOTA: -' FOI SUSPENSO -O COCKTAIL DE DOMINGO -

.

DIA 28. -- PARA AS FESTAS ACIMA RESERVAS DE MESAS NA RELOJOARIA MORITZ.

de leiteLadrões'
Por Al Nela

repugnância do governo de Lon

'ires, em se associar, desde o ini
cio" ás. negociações sõbre o PIa"
'o sehuman; não pode ser ex-.

.

Ucada: senio polt motivos po li�
tlcos.

.

Os técnicos continuam' asa" .

Iíentar. com efeito, que do pon ..

to de vista econômico a Inglater
ra nada tem a perder, mas tudo

MOTIVOS POLITICOS a ganhar, na colocação, em CO"

LONDRES, 6 (V.A.) - Se' mum, das produções' carbo�nife·
gundo informações obtidas nos ",as e siderÚrgicas de lE'uropa;
circulas íngtêees competentes, a ocidental,
--_ __ ._ -.-_._- -._--_..- \

_.__..

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

I Dr. (LARNO G. I li!'::.

GALLETTI

I \�,,- t:
---

ADVOGADO '-r

Crim•• oi..1

Oout,ltulvão rl. Sooledad.. Rápido alivioNATURALIZAÇÕÊB
Titulo. D.alarat6.lo1

-

Londres, 6 (V.A') - O nrox»
mo encontro, em Paris, dos re

pre�entantes franceses· alemães
italianos, belgas, holandeses e

Iuxemburgueses. que serão en

carregados de examinar o pro
íeto Bchuman dá margem á in
tensa atividade ministerial em

Londres.

para
dores nas costas/dores

Si sua garrafa de leite apa: guíram encontrar uma raspos
-recer vazia· não culpe o vizinho ta satisfatoria para estas per-
Pode ter sido um passarinho. guntas:
Neste momento, os -ingleses Entretanto, outro especialista

-estão ás voltas com uma verda- T. H. Hawkíns julga ter encon-

deira ofensiva dos passaras con- trado a solução.
'

tra as garrafas de leite. Num: artigo que aparece na
Na verdade, não se trata de revista "Nature" com grande des

uma coisa nova. taque, Hawkins conclue que os
------_;..--------

Já em 1921 �deu-se algo pare- pardais, Os chopíns e os cana- Troca de carne
cído em swavtíuns- perto de fios desco-briram por si proprios '

Btoneham, em Southampton, na o processo para abrir as garrafas por carvão
Jngíaterra. de leite. LONDRES, 7 (O E.) - A Ale
As donas de casa de swavtntng manha

.. Ocidenta.1 ofereceu "su
.

h
.

I e A fim de evitar que os passa- ícomeçaram Ia iaíC· ar pareiem n, bstancíaís qüantídades" de car
f d Ieít rinhos roubem o leite, Hawkinste vazia as garra as e ei e

vão a Republica Argentina. em
I it

.

d
.

I sugere que as garrafas sejam fe-
que o eI €lro eixava (e ma-

troca 'de carne -t-e- foi o que r-e
, c

lei d t chadas com tampas de metal re-drugada na so eira a por a. velou hOJ'e uma autorizada fonte. sítente, em vez -de cartão.i Na tarrrpinha de cartão que díplomatíca, ° mesmo ínrorman
feéhava as garrafas havia ás ve' Entretanto, isto representa um te disse que essa proposta foi
zes uni pequeno furo. Outras ve- problema piara a índustría. p'a- D ponto culminante de uma I
zee, a tamp.inbà' tinha sido com- ra fazer a substituição das tam- seríe de negociações entre OS _-....--_---.........,.............
píetamente removidas. pas- será necessar-ío aumentar dois paises e que tiveram inicio 28 flonferêott·la La'Mediante observação, aS donas o_ preço do íeíte- 1110 ano passado através das au • \I.

.

u
..

de casa de Swaything compro- Enquanto ISSO, os' passarinhos tortdades argentinas na Alema 1.·00- gmeri"anavaram que se tratava de pâssari- continuam hebendo leite. I nha Ocidental. li UI

nhos.
'

de NutriCãova��::�:a::!o:Cie;:mnJo��Sgl�� G 8 C I�
II

�e An�ra.. �'a RIO,7 (V.A.) - Na próxima se'

terra com O nome de "tits" OU a e I ra gunda-feira terá lugar a solenida
.

"t'itmice". O meu' dícíonaríoI'. de da íris talação da segunda con-

1,·,n.mgellêhS-aProur:uosg"u,.ês chama-os de'

I
• I
'.

<

fer ência latíno-americana de nu-

,,_; ,
trrção, O presidente da República,

, O "tiV' ou melharuco tem a

I ExclusívI·'sla IA1RENN..TER» especialmente couvídado a presí-

-cabeça negra. umas manchas .

.

- '" dir a cer imonia, desig-nou o sr.

brancas ao longo do bico e o Eduardo Rios Filho, ministro in

peito amarelo- PRIN"IP '18 aRTIGOS
ter-ino da Ed-ucaçft1 e Saúde para

É muito comum na !Europa, &1?.,If,1ft.cjaJt U H II representa-la na mstalaoâo do cer
•••••••••..••..•.•...•....... - .•

na Asia e na Africa. Segundo a J(j)V-, tame. O ministro Rios Filho, nes-]

EIlJciclopedia Brítanica, na Ame" �... R'oupas- Calç'ados
sa ocasião, profer-irá o discurso I GARAPERIArica do Sul não' há melharucos. oficial de abertura do Congress'o, .

Uma) das carac,teristicaf-l dos saudando em nome do presidente .

melharucos são os maravilhosos da República os congressistas na

.

Com motor eletrico de 1HP
riínhos que econS1�roem. Feltros-Maqul·nas �ionais e delegados dos paises

.

VENDE-SE
Um ninhá de melharuco pode presentes á conferencia. Tratar desta redação com

ter até 2.000 penas. • . . . . .. ••

o Sr. Domingos ou em Itajaí
Em 1921. as donas de casa de costuras com o Sr. Luiz Ne ceti.

conseguiram vencer OS melharu- H EMORRO I D ES
·vos construindo lugares especi-c INTERNAS OU EXTERNAS

, .. � •.••...•...••

;�n����� o leiteiro deixar a

LOJ·a KEINER Scbotcqem
Mas agora o fenomeno está

.

• Londres. 7 (V. A·) -:- O AI
:se verificando novamente. e em

'

.
mírantado brítaníco confirmol.l

�scala muito maior' R T t S 'I
. ·

29
a noticia de que foi descoberta;

Segundo o The New York Ti- na enen e I velra, '
. uma tent·ativa de sabotagem

mes, 'as garrafas -de leite estão

FI
. "

I
.

contra o porta-avião "Illus
,sendo, atacadas não eórnente em ". OfJanOpO is. 'C···o···no·d'·e·'n···a··ç··o:_' e···s····n···a·' trious", de 23.000 toneladas. Os
'Swything mas tambem no país sabotadores teriam tentado mau

de Gales, na Escocia e na Irlan- PORTADOtt.ES DE GIERMES PERDEU SE dar pelos ares o navio, fazendo
da·

I

Muitas pes�âSêni 'iilena'"-"S':J-
'

• lugoe 's Iav ia explosões de bombas a hordoJ
E o que é pior: já não são de, trazem RO corpo os mais di PERDEU-SE a caderneta na BELGADO, 7 (V.A.) _ O tri N'ão houve danos, nem baixa�

,apenas os melharucos os atacan- 580 d
.

versos germes em estado de 1P0� 9 a C3!lxa Econômica �ede' burral militar da Ingoeslavia con
teso Muitas outras variedades de derem transmitir-se. É o que ra,l. Pede·se a lIu8m achou ent.re', d.enou hoje. dois ,traidores .c�n._:passaras vieram engrossar as fi' I AI�d' P I P

-

OCOrre com quem teve certas g'a- a ,ao ,�r. o au o er-811'a, cessos a trlllta anos de prI�ao'leiràs dos ladrões de leite. ,. , .

doe�ças - febre tifica ou de rua Crispim Mira, 31, fundos. com trabalhos forçados e, per
. Dois . cientistas .ingleses os

sen ria, por exsmplo, e que po�
-

CAS'A :la da cidadania. São eles Bren
drs. Jalnes F'isher e R.A. Hinde m to tempo elimina os mi ko Petricevic, de 36 anos de
:rançaram-se a estudo do fenome- b d]cr rios pelas fezes e urinas ;Venderse uma confortaveI easa

[da e' antigo major genera
no. dendo, ainda, Icom as

' mãos residencial, situada em ponto -úr'
e Vlado Dapc·évic, de 33 anos

Havia varias questões de di- I' d
.

I bo Uld'as, propagar a doença bano ce.ntral, CORl 4 quartos, sala
e Idade, antigo corone, Am OS

,:fici! elucidação_ d d 1Para prevenção contra tais "por de _ visitas, sala àe J·antar, copa, e..-' forlam acusa os e trabal lar.
Terão as outras variedades de dtadores de germes ", impõe-se a zinha, além de mais um pequeno I·com. os ru.sso. s para errubar o

-passaros tais como pard'ais, cho' ,

d Tilavagem das mãos com água L Quartô para empregada e amplas regIme· e to.
_Pins, canarios aprendido o pro-

, ' sabão antes das refeições. instalaçõ'es sanitárias C9m canati. .. . .

cesso -de abrir garr'afas de leite .... ••••. ••• •... • . ._..... • • zação de agua quente � fria •
..:.. ln.com OS melharucos ou o .des'co-

briram por si proprios?
formações na Gerência desta folha.

Si .estes 01:ltros passnros a

prenderam COm os melharucos,
atravé� de. que lP�ocesso apren
deram?
Como PUderam os

.

passari- "

.!lhos descobrir que nas garrafas I
l1<3via um alimento que poderiam
'absoryer? ItOS' dr,s· Fisher e Hinde conse'

Ecarit6rlo e Residuicla
Rua Tbadent•• 4'1:

FONE a. 1468

reuméttces, contusões,
lumbago/ torceduras/
etc. etc.

Emplast,.o

FRAQUEZAS . EM _ GERAL.
VINHO CREOSOTADO
!'SILVEIIA" . �

• '
....J

LUIZ FIUZA LIMA e Sra.
JUREMA FIUZA LIMA,

particfpam o. nascimento
de seu filho PAULO

IFpolis., .27 - 5 - 1950.

.

Expulso da HUDuria
oli"FRANCiscO··CAirU.lU nm oficial francês

NETO BUDAPEST, 7 (V. A.) - o Dois Iocom6vels, 150 cavalos, alta e

baixa. Marca "WOLFF", Alemã, ano fa-
Advogado coronel Georges Iannurten, adi brlcação 1926 com bomba, condensador,

Escritório: Rua Felipe Schimiât do militar francês aqui. l'ece' vapor super-aquecido. Estado de nova.

21 (sobrado) (Alto da casa ue beu ordens de deixar a Hun Idem dois geradores, alternado 2308
c__

Paraiso") DTia, segundo se anun'ciou em volts. 50 cicldS, marca "SIMENS", 2300

R
.

1 i f t f s O
. volts vr6prio corrente longa distância,

.. e�lC!ene a: Rua Alvaro de Car- ,on eS r�ncese -, goverI?-? I em perfeito estado, Qualquer Informaçllo

V��l�, _ _S�,_ Florian6polli' I 'l���aro nao eXPl�nou os motl
I �:a�:����:. de Maio �8 _= Itajal

� ��j
'.....

---------.-.._-
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ow�r 81 �!V!rft [fi I[a ao ov�rn� am�rt[ina
cana é tão critico quantoo que emana da "Revolu

ção mundial", que tem por objetivo confessado a

destruição do sistema americano de govêrno" .

Eisenhower enumerou os problemas nacionais
essenciais, que deverão ser resolvidos no futuro,
"principalmente os danos causados à economia e

aos homens pelos conflitos industriais", "os efeitos
dos impostos enormes e sempre crescentes sôbre.os
negócios", "o orçamento 'nacional não equilibrado,
fruto da pressão de grupos, da charlatanice parla
mentar e dos compromissos politicos".

NOVA YORK, 9 V.A.) -"As prodigiosas despe
sas militares essenciais à segurança do país consti

tuem um dos principais problemas do futuro, pois
poderiam afetar perigosamente nossa economia e

até mesmo destruir o que procuramos proteger" -
declara o general Dwight Eisenhower aos .díploma
dos da Universidade de Oolúmbla, da qual é presi-
dente.

Frisou que o perigo que consiste em trazer so
,

Iuções inadequadas aos 'problemas da nação ameri-

A menos que se realize um processo constante:

para a solução desses problemas, afirmou o general;
"a ordem das coisas, tal como a conhecemos,' passa
rá e nossos sucessores viverão num mundo que não
conheciamos nem aceitamos nunca".

No decorrer da cerimonia, o general Eisenho
wer entregou diplomas de "doctor honorís causas=
a doze personalidades, entre as .quais ao sr. 'I'rygve
Lie, .secretârio geral das Nações Unidas, e a Ralpla
Bunche, chefe do Conselho da .Tutela da ONU.

:;�:�!����f�� ,�:�:)FA'�rl'� p,�a �o �o,�nh�un�incêndio lavrou m�ma rcsidên�ia 'I tantãneos da excursão do Praia Clulbe a Blumenau.
particular desta CIdade, na noite

de sábado último, destruindo-a

compl�t'amenLe. 'Prata-se dL1. ca

sa do sr. Franz Zuechner situada

atraz do campo do Palmeiraas.

Quando iniciou o incêndio não__

havia pessóa alguma em casa.

Os prejuizos sobem a 'JD.ais de 70

mil cruzeiros. Ignoram-se as cau

sas do incêndio.

FLORIAMOPOLlS - tO de Junho de 1950

/�TRO

o espetáculo agradou
por Sálvio de Oliveira

-------------------------�"Estou aí nessa boca?", de Luiz Peixoto e O. Bastos, revista em
dois atos, marcou a estréia da temporada de 'espetáculos tuusicadus
que MESQUITINHA s,e propôs a reafizar em nossa cidade.

Estréia auspiciosa que C011'tou 'Com um público numerosíssimo, tal
vez dos maiores que o Teatro Alvaro de Carvalho tenha abrigado nes

ses 'Últimos tempos. E Ü' numeroso público não saíu de lá decepcionado,
poís os aplausos aos diversos quadros e cortinas toram os mais rran
LOS e entusiásticos. Em resumo: "Estou aí nessa boca" agradou!.'

A revista a .que assistimos, dia 8, pode e deve ser comparada
aos espetáculos comuns dos- teatros da célebre Praça "I'íradentes : o

RECREIO , O CARLOS GOMES , o JOÃO CAETANC '" ou aos es

petáculos musicados .do "GLORIA", na Cin�lândia. Nada tem visto, o

carioca, a não ser alguns trabalhos excepcionais de Chianca de Gar
cia, Walter iPinto ou Hélio RLbei'ro, melhor do que vimos agora. Ó
padrão do teatro musicado brasileiro é êste que MESQUITINHA ora
nos apresenta.

Muito bom ou muito mau, julguem os espectadores!

I· d UDe uma coisa, porem, não há dúvida: MESQUITINHA organizou nQuerlto a nesco
lima companhia e um repertório que agradam no interior como agra-

'no Bras,-Idariam no Rio. Fêz mais, ainda, pois o seu espetáculo de estréia,
fugindo à praxe, não se ampara na licenciosidade, ms piadas e ges- FLORENÇA, 9 (O !fu'.) -- O in-
10s imorais. Claro que houve uma ou outra demonstração dêsse gê- quéríto exigido pelas relações
nero de pseudo humorísmo, díspensável aliás, pois artistas da elas- dos diversos grupos etnicos e

se de CARLOS GIL, AUGUSTO ANIBAL, JOÃ'O ,MARTINS, bastam-se raciais, vivendo na comunidade I

só pela sua arte, podendo dispensar certos recursos inadequados. soc,ial, será efetuado pela UNES'
Cenários e guarda-roupa muito. bons; boa -músíca sob a notável CO, no Brasil, no ano vindouro.-regência do maestro KA,LUA; boa- atuação das "Copacahanas Girls" e sob a forma de um estudo local.

dos "boys", serviram de moldura ao trabalho dos f1istros e estrêIas, O objetivo dêsse estudo será
\Sendo justo destacar-.s-e MESQUITTNHA, sempre em, prirnei.rissimo determinar sob que forma os

l'la'no, no "Maesiro Maluoo, e no "Fun:Cion-ário Público"; GARLOS fatôres econômicos, politicos,
GIL, notável em Isuas imitações; LENA et SEVIL, dansando com gra- culturais e psicológicos podem
ça e técni.ca a.preciávei,s; NATARA., NEY, cantando e movimentando-se favorecer ou entravar as rela
'ilflill eJ.egância; PERPÉTUO SILVA e RODOLFO CARVALHO, em boas' ções harmoniosas entre as_ ra·1
lla'rtes cômicas, o mesmo sucedendo com AUGUSTO i\NIBAL e JOÃO

ças e oS grupos etni,cos.
:MARTINS. __..::-=-- -,-__

����:;li,:a��� Beneficiados com a
,

lei de anistia

«(Noivas por
fotografia) .

IOCOAMA, Japão, 9 (U. P.)
Mais sete "noivas por fotogra'
fia" embaI'lcaram pelo navio
holandês Tsida?e; par� se casa; I·rem com japoneses radicados na

América do Sul. Variam entre

17 e 37 anos de idade e tiveram

que esperar três anos, enquanto
seus !pedidos de licença para par
tir para a América do Sul eram

processados.

Dentre as "girls" merecem destaque JULIMAR e

... QUBS, uma mor'ena e outra loura, ambas possuidora�
�preciáveis pa,ra :0 gênero mus1c3Jd'o.

Em resumo -- o e.spetáculo agradou!
--- -- -- - - -- --- --

Em segunda récita de -Ia:ssinartura, tie,remos, h('je, "Não cha-" LISBOA, 9 (V. A.) - O Tri-

J
bunal de LisbOa de,cid.iu. beneficoalha", de Paulo Orlando, José Wanderley e O. Bastos.

Florianópolis, 9 de Junho de 1950. ciar cóm lei de anlstl-a pro'
__________________ mulgada em 10 de ma,io, os

Páscoa dos funcionários Públicos �\���ro�l����n�������::coo��:
-

cUJO !p,rocesso estava em curso

No dia 10
-

do corrente, reunÍTam-se, no ,salá'o Paroquial, sob a diante do mesmo tribunal.
presidência do Re,vmo. Monslenhor P. Frederioo Hobold, Os repr:esen

MERe DO DO I' a "E'tantes das repartições púb'liCias feder_ails, estaduais e municipaLs de
_ 4, U Ilr

}_<':jo,rianÓIPiolis, com ,o fim de troca.rem id,éi:als sôbre a Páscoa do·::; Fun-
clOnári-ns Públicos, que ficou ma'rc3Jda para o dia 18 do mês em curso, NOVA YORK, (U. p.) L- O
à� 7 hioras, na Catedral l\�etrorpolitana. .----

café, a têrmo, estêve firme,
Foi ac1amado Presidente o sr. Joã,o Alcântara Cunha, ficando a hoje, em mercado calmo. O café

Conii8são CeIXtral, constituida ne,ssa mesma. reunião, encarreg'ad'a da a têrmo, Santos S fe.chou entre
ill"Opaganda. 35 e 65 pontos de alta.

Em cada Repartição haverá pe].o menos; un: funcionário eucar- As verbas somaram 148 lotes·
regado das lisil:M de adesõe's.

_ O café, a têrmo, Santos D
A ,Comissão Central 'apela para todos os srs. Fur:cionários, para fechou en:t.re 35 e 75 pontos de

que ?ompareçam ao Banquete Euca'rÍstico; COM SUAS RESPECTIVAS I alta, sendo vendidos seis 10-
,FAMILIAS. '

teso

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS',
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E 'I R A f S ,

ESPINHAS, ETC.NU,NCR EXISTIU IGURL
l

Em meio dle uma das partidas, o Mundeco, para animar ose

praianos, puxou da garganta o Cluui, ctuui, cbuê, cluié. A do
lente caneoneta de 1863, vocalizada em tons sortidos, dos pianos,
aos oüearos, à surdina dos pizzicatos nas ga-rrafas vazias, quase
origiuou o único incidente com a cavalheiresca turma blume-'
nauense. É que ,mal o Mundeco exibia as suas virtudes de ca

niço aposentado, o Rudi, o MoelImann, o Afonso, o Laíron e'

outros começaram a lr-amar algo de perigoso. Com o nosso sen

so de repórter, fomos farejar o qU'8 se passava. O que estava,
em execução era apenas ísto : colocar os cinco melhores atíra-:
dores do clube em cada uma. das pedanas do siand anexo à sede,;
e adaptar o Mundecc a uma das máquinas de atira-r pratos! Com
algum sacriffcio conseguimos demover o Rudi de conferir tão
justo castígo ao Beniamino Gigli da embaixada, O Afonso, to'

dav.ia, não queria ceder, Prometemos-lhe qu.e o Mundeco não,
'cantaria nunca, [ámais e fizemos uma contca-proposta :

'1° - a embaixada não abria mão do Mundeco para alvo-r
pratq dos atiradores, se bem que reconhecesse justas e- humanas
as pretensões dos locais: 2° - em compensação substítutdva.;
oferecia o Faria, o Maneca, o Garcia e 'o Cardenuto, nessa ordem
de colocação. Os blumenauenses, considerando q:'e êsses quatro
bolonístas, autores de zeros em sénié, eram seus amigos cordía-:
Iíssimos, resolveram, então, perdoar o IMundeco, temerosos de
represálias nossas contra os amiços-da-onça a-cima, citados. E tudo"
acabou hem, sem o sacrifício do nosso Vicente Berrantinol

'I'ódas as referências às gentilezas do Caça e Tiro serão pou
cas, Finas amabilidades em grosso! Nos menores detalhes. Vimos;
por exemplo, o venerando brolinho tcerr Chico proibir que; du-"
r-ante nossa estada, servissem marmelada na sede/do clube. Com-

.. .preendernos 1050 que essa medida era uma especial dle{icadeza1
ao Amirn l

O Camilli apresentou-se na cancha vestindo, 4 ·camisas. Quan-
do o suadouro apertou, pediu mastruço com gêlo. Oomo não hou�
viesse gêlo, o Afons'o despistou. Mias, em segu,�da, chamou o Hor,st
às faJas:

- Por causa dêsse .seu maldito gêlo' bichado n,ão se poder
servir /) Camilli I

O difícil; em Blumenau não foi perd'er ou vencer: foi sair.,
A embaixada dividiu-se para, recelber homenagens, no CarlOs Gj)

mes, no Olímpico, com o Werner e o Major Paes Barreto, e nos,

,pa,lacet,es daIS distintas Jamilias Hering, Oliveira, Keller e \Vá'
ckert. Para voltarmos, estavamos já .a pensar 11Ia' intervenção j{
,diciária, por meio d,e uma ordem de habeas'corpm. Houve, no e-n

tanto, quem fugisse, com medo de não poder voltar mais , ..

.Q Garcia, gaúcho de quatro costados, q,lllando_ pa,ctiu, não'
escondeu seu receio de ter que come'r vinte variações de Salada'
de batata! Quando, _11a hora do ohurrasco,' lhe a-presentaram uma.

costela, loul'(t como as espigas e as mdedas antigas, El Clweco

começou a cantar a Cidade maravilhow ...

E, com a frágil dêsculpa de que, desde quando o churrascO'

gordo lhe fez mal, nunca mais comeF-a churrasco magro - de
vorou ,uma veneziana de costelas!

Seriamos injustos se nã-ü fizessemos referência especial
-

aO'

Paulo Seheidemantel. Quando o bel-canto do Mundeco foi oo:o,si
derado impróprio para o gênero humano, o Paulo recebeu a pro'
moção de canarinho da embaixada. O seu notável, repe-rtóriD, lain"
da que, resumido ao Oh! lllinas·Gemis... conseguiu aplausos def

Horst ,e do Papai, que lá estava para ouví-lo. O EvangelisÍ'a JUTa
que o Bado e o Nestor também bateram palmas ... remuneradas!

O -Camill i, com mãios ca.prichadas e emoção in ctwre, cons'

truiu um lindo nicho para' aquela' -Lacinha de prata, que o RudD
fez com c-arinhos de mãe.

Na ,sede�do Praia, ela relembrará sen�pne aquêles belos COll)"

[lanheiros de Blumenau, também entronizados na gratidão de to"
dos .os que, com êles, viveram fugitiva,s horas de intlensa e ines:'

quecível cordialidade espo-rtiVia.
GUILHERME TitL

,
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