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A mensagem govemamental 'NOVAS RETIRADAS NA aSSEMBLEIA L&tSlaTIYr�
Is � S\ltU8"€iO 0CDoo"m""o financa�rll

. TOQUIO,7 (U,P,) - As' As noticias de campo infor- O,expediente da sessão no transporte. das caixas -

t:J... ,VI.I '" ,l\J -

& Di U tropas aliadas martelam in- mam que os aliados estão a de ontem da Assembléia Le- produzidas por numerosas
,

do IJs I .,,' cessantemente sobre as de- .menos de 14 km, de Chor- gíslatíva constou de: tele- f�bricâs in�taladas d,:sde
Ih aO!) fesas do vital triangulo co- won portão de ,entrada pa- grama do senador Carlos Píratuba ate Porto União.

IV munista de Chorwon - ra a grande al��a de Pyon- Gomes de Oliveira assegu- Relatou o orador que,

'Além de introduzir furtivamente Cr$ 44.403.811,20 Wumhawa -:- Pyongyang.1 gyarig. 'j.,' ":', rando seu interesse para a num ultimo esforço, uma ço-

;I nc montante de compromissos a descoberto, que o govêr- Os vermelhos efetuaram 1'e-1 Espera-se q_ue os': comu- construção do edifício dos I
missão �� indust:i�is esteve

no anterior teria legado ao atual, .atríbue-Ihe a mensa- tiradas até 5 km. para'con- n istas oponham tenaz resis- Correios em Caçador. I em Curítiba, SOl,lcltando o

gem, ainda, mais Cr$ 9.365.6!H,50, oe cotas aos municí- solidar a guarda daquela a- tencia nas cidades de Chor- Memorial da Câmara Mu- 'interesse dos diretores da

pios. Havendo, como havia, .dotação .orçamentárfa para rea. A retirada de ontem à won e Kumhawa, Um oficial nicipãl de Vitoria, Espirito Viação, mas nada logrou,
-êsse fim, essa importância, necessàriamente, estaria em- noite processou-se . em or- informou que, se qu'a1q:yer Santo, diiigíndo um apelo Em virtude disto, a índus

penhada, e como tal, contida nos Cr$ f7.521.768,20 cios dem pela estrada Hwachon- uma destas cidades cair," a para uma cruzada contra a tria de madeira está atra

restos a pagar de 1-950. Os empenhos respectivos .foram Kt,lmhawa, que leva ao

tri-,
outra estará íneyitavelmen- carestia da vida;

,

vessando uma crise que po-
. emitidos pela Secretaria da Fazenda. Restaria, no tocan- angulo, do sudeste. Em ou- te em perigo, em vista da Oficio do Governador do de ser fatal.

1;e, indagar se a mensagem, a fls. 51, não laborou em la-' tros lugares, os ganhos das

I
mobilidade dos tanques a- Estado dando 'esclareclmen- À esta altura,' ha um in

mentável engano, indicando débitos de 1950 como. se de Nações Unidas restringi, liados. Os comunístas en- tos a respeito da indicação' teressante aparte <lo depu-
1949.

•

.ram-se, de modo geral, a' tr ínchelraram-se em posí- encaminhada ao Executivo tado Siqueira Beló. Infor-

A parte referente às cotas foi tomada, assim, duas menos de dois quilometros. ções cada vez melhores, à pela Casa; mou o esforçado represel1-'

vezes, 'contrariando aquele velho provérbio latino, que Os vermelhos entrincheira- medida que foram recuando Mensagem da mesma pro- tante de Caçador, que; na

ensina IN BIS NON IDE-:n. É, portanto, outra parcela ram-se nas colinas que do- para mais perto de sua

prin-, ced�ncia, jus�ificando uma quele município, se observa

que deve ser anulada no total dos famigerados compro- minam as estradas para as I cípal arteria de abasteci- projeto de lei que concede um fenomeno interessante :

-,
misses a descoberto, três cidades estrategicas. mentos.· pensão a viuva de um solda- quando os preços da madei-

Outra parcela igualmente, mencionada no quadro'em AJ·.......-.....Y'_......_·.�...__......,._,.·__.........._....... I do . da Policia Militar mor- rá sobem, <os madeireiros

questão, é a de c-s 700.921,70, relativa às cotas destina- Restau ração das comissães tvoe,t,�,10 cumprimento do de- não conseguem vagões de

das aos funcionários dá Fazenda, a que têm direito pelo ti forma alguma; quando os

excesso de -arrecadaeão: 'verificado , n� execueão do orca- - , VOTO DE PEZAR preços baixam, o forneci-

mento da receita do �xercício de 1950. Essa despesa, por d
A O deputado Waldemar mento de vagões é até ex-

-eerto, não poderia prever o novo orçamento encami- e prel'os ' Grubba requereu um voto de pontaneo por parte da Di-

nhado a estudo da Assembléia Legislativa no 'mês de ,

� ! pezar pelo falecimento, em reção da Rede.
'

.agôsto, � ,- RIO, 7 (V.A.) - O. mi- res de serviço tantos quau- ; jaraguá do Sul, do S1', Hen- Continuando o orador diz
O montante -dessa despesa,' que só pode ser apurado I

nistro do Trabalho, ,sr, Dan- tos os .que foram criados pe.: ll'ique Piazza, um dos pió-' que o 'aparte vem reforçar
após o encerramento do exercício, constitue; por isso ton Soelho, na qu�h�ade de la Comissão Central de Pre- neiros do progresso- daquele ,I seus argumentos, pois a

mesmo, uma conta de exercício findo, e,' como -tal, so-
I presidente da ComI�sao Cen- ços. município, onde exerceu di- Viação Paraná-Sta, Catar-i

,
mente por meio de érédito especial poderá ser solvida" tra! de Preços, asmou por- . Quando ocorrer crime versos cargos publíeos ha-] na, nos tempos <de alta dos

Dado mesmo o seu caráter flutuante e à faltá de dados I taría reestruturando as co- contra a economia popular vendo-se sem-pre com hones- (ContinÚ3 na aa pág.)
,positivos, seria impossível 'consignar dotação exata no, mis�ões auxilia�'es daquele devem, porém, as comissões tidade e patriotismo. .. ..

.

orçamento, e, neste _ caso, teria ela que ser oportunamen- 1 or�ao, no- sentIdo de. at:l- providenciar por intermedio A proposta foi aprovada.
te reajustada pOi' meio de crédito. Para cobertura de: bUll'-Ihes uma organfzoçao da autoridade policial na Não havendo, ordem do Os ba,ncários que-
crédito dessa natureza, poderão ser utilizados os' recur-

I
comum e uniforme em todo lavratura do auto de pdsáo dia, pediu a- palavra o depu- rem um aumento�

1308 financeiros, que o excesso de arrecadação há-de pro- o_país. Co� a_ l·.eestr?�t1l'a- em flagl:ante, �u na a?e:ttl- tadÓ Tenorio Cá·valcall�i. ele' 4-i\a. .' -

pQrcionar com largª marg�m aô poder executivo. ! çno, as comlssoe� �u?CIl�al'es l'a de mquento cl'lmmal OCupoll-se novam'éÍile" u �, . .,.�:, 'V ) _ É �

Vê-se, pois, que, quanto aos decantados compl'omis- ·lJllSSlJ.!R;h t��· as� sêgU!ilt�B cmrjo.l'q!e p t;asQ:, nobl'e
.

parIatnáttal" ·da pro. _ ,RIO�� {,. ·.A·"d ,-
m no

sós o descdberto no total de Crer: 82524225 90 apre���· II denomináçôes:! A)' 6bmissAo'
'

I blema. 'dos transpol'tes p'ela vo con:acto l1a�l '1:1'. entre ,os
.

, .,'
,.

'ii' ' • ,.
,', E t d 1 d P - ". Bi' "C """., '_ . bancanos do DIstrIto Fecle-

tados pela mensagem,. e .mIster abater as quantias se-
s a ua e teços·.

�>

0- E·"
•

cI' ,EE Rede de Vlaçao Parana-Sta, '>
f

.

.

t mis��o Territori'al d'e·' Pre XlsenClaS Os •

C t· d' d'
,. ral e os empregadores, 01

gulO ,es: ço� > C) ·Comissà6êlê Pl'(!ÇO; UU à Russ;a � t,armat; �zen o que,
d nf.o. apresentado. em • novo. me-

30.300.15�,9o ".'., . '- ,- Ú,es e ca armense, a e 1- •

1 1 t' t fi
14.103.651,30 do Distrito Fedel'al; D) Co- WASHINGTON;, 7 (U.P.), cienda'é calamitosa. '

mOrJa re. � lvamen e ao. a �

9 361:: 691 3 missão Municipal de Preços - Os Estado.s Uniüos exigi 'A t
.,

t
' mento pleIteado. pela clas-

• a. ,6
' ' • � cen ua que os es oques ' 1"·' I' 't d mA, Comissão de Preçós do ram da Russia a punicão de I d d '. 'd

' se, no qua e so lCl a f) ,lI

700.921,70 ' e ma ena, uma as uo.ssas t d 40nf f' dDistrito Federal fica equi- dois soldados do exercito .
,

' '

t'
aumen o e 70, lxan o-se

, ,� ,

c' '
-

,

I malOres l'lquez�s" con 1-
o salario minimo em dois

54.470,424,2-0 "parada as com-lssoes E;sta- comulllsta que balearaI)1 de

I
nuam aumentandó sem qual-:, .'

Restariam, assi.h, conto compromissos efetivos, ape-! duais, s�lldo �s designações, morte o cabo norte-america- quer providencia da referi-: mtl cruzeiros.
_

nas Cr$ 38,053.801 70. A própria mensagem todavia au-I
da pl'esldencla e de seus no Paul J. Gl'esene, a 4 de da Rede pois está para ser . Cont.estando as no_vas e

toriza a diminuir erS 10.000.00000 nesse �ontante '_ e
'membros da competencia do maio, em Viena. II atendid� uma requisição de X�gel1ClaS dos ba�canos. ca-

, -
.

, _

'.

'I
. f 't d D' t ,'t F d . 1 lI- t ' 't f' - ' rwcas os banqueIros adlan-

-ela mesma o faz no montante errado - a tItulo de pos- pIe el o o lSI11 o e ela. ma no a a I espel o OI 119 vagoe,s, e apenas 15 va-
'

,

. .

sível economia de verbas.
'

Os membros ,competentes entregue, ontem, em Moscou, gões estão \.endo utilizados
tam que estarla� dIspostos

d
"-

t d' I b' I d E t
' a estudar o pedIdo pOl'em

Diante do exposto, aquele alarmante e alpino total. as comIssoes es a Ual8 e pe o em alxac 01' 08 S a- '

d C � 89 1::24221:: '9
. �,

C 'S ?8 0"'3 80 7 ! e dos Tel'l'itorios serão no- dos Unidos- A:lan G. Kirk ' • -' .. " _ !!� tendo como base as l'eferen-
e r.., �.ó) • .), o minguara para r _. ó). 1,0.' ,

Designado o 'd 1t' d
Esses, os compromissos a descoberto que em sua pri- I meados pelo governador; e e hoje divulgou-se o seu i em- Clas � u ,Imo acOl' o,

. . - ..

'
, d '

. - "', tIl' d'd l Quanto a parte que se refe-
mena exposlçao oflcla), ·devera o sr. O'overnador do Es-,'

os as comlssoes munlClpaIS, eon euc o no' qua e pe 1 a

b I d' I
- , ,.

,

. . :.' '"
.' ,- ,

.

d' d I" t b 'd';' d
� 18 Dr a 811ao 1'e ao salarlO ml11lmO o as-

tado translUltIr ao, LegIslatIvo e ao povo, para lhes cap- se:a� m, lca os, em, lsta am, �m a lJ1 el1lzaçao a, fJ "

'

I ' _:_ ,

tal' a confiança e gerar o respeito que era mister a si I tnplIce, pelos prefeItos e famlha de Gres-ene, O <:.aso B II'
sunto - afIrmaram e de

próprio e ao seu antecessor e que, sobretudo, era um I' nomeapos p"elos pre�identes! foi entregu: diretamente a para o ras exclusiva competencia do
. d t

-

M
.

t f Governo que ao que se noti�
1m.perativo da exatidão dos números e. do escrúpulo no I

as res.pec, lv_as. comIssoes" 1"_
OSCOU apos erem. l'acas- HAMBURGO, 7 \.'U. P.)

- Ad, d cia, está ag61'a estudando
dIspo-los. s comlssoes esta uals, sa os todos os esfOIços com

� Noticiou-se ontem à noi-
,

t 't
' ,

d D' t 't h uma revisão geral dos salá-
Cabe, antes de análises outras, lembrar aqui o que

1 e1'1'1 onals e_ o
,

IS 1'1 o que se procurou. c egal' a te em Hamburgo, que o dr.
F d I d

,-

t d V dos minimos no país.
ocorreu com o atual ol'çamento, quando ,proposto à As- ,e era }lO e1'ao CrIar se ,0- , um acor o em lena. Fritz Oellers, deputado li- ..............�••
sembléia, que não pode votá-lo, à mingua de número no O'""",--r

....

e
........

c-o.".·o·.".-h-e-
..

c·
..

·I;·m··
..

·..-e···n··"-t·o·.....
·..

d···-a···s·-·c
....

e
......

d·.,.·u·
...

,--a·"·s'"
beral democrata no parla- O rl"'so· da cidade.••plenário: a oposição - que hoje é a situação - crivou-o mento federal, forà desig- u

d� críticas, ásperas e rijas q�anto ao glob�l da re�e.ita, nado para ocupar o posto ..dlZ�ndo-a e�tor�emente subestImada'AA rece�ta - dIZIam do p�dra-O m."I-,re'ls de embaixador da Repúbli-!
entao os silenCIOSOS de agora - fora ,delIberadamente U - ca Federal no Brasil.

'�:".calculada no menos possivel, para que, no govêrno, o sr, RIO, 7 (V.A,) --Segundo

f
novembro, 70.%; em dezem- Oellers, que deve embar- ::i\,:\:;

Udo De,eke_ c?ntasse com grall?e� saldos orçamentários. avisa a Caixa de Amortiza- bro, 80.%; em janeiro de cal' pára o' Rio de, Janeiro H
: ': '

Se os que hOJe formam a oposlçao governavam mal. os ção acham-se em recolhi- 1953,.90.%; perdendo o va- no dia 15 do corrente em .'

salvadores, dentro da nova era, hão-de saber multiplicar mento as cedulas de pa,pel-Ilor total
de l° de fevereiro companhia da mulhe� � três ii '�rl�����::aqueles, saldos, que já previam elevados, ê com eles co- moeda, dos valores de "". de 1953 -em diante, filhos, é o primeiro repre- �

brir os vinte e oito milhões de compromissós que rece- Rs, 50.$0.0., 100.$0.0.0. e 20.0.$0.0.0. Quanto às cedulas da 17a sentante que o govêrno fe
beram, sem precisarem usar de artificios e de engenhos da 17a Estampa, e as de ... Estampa, acima referidas, deral envia à Américá do
para elevá-los a .oitenta e dQis milhões. Rs, 10o.fo.o.o., da 16a Estam- em jtinho corrente, em julho Sul, após a última guerra,

pa,
'

e agosto proximos, sofrerão' O futuro embaixador a-
�_-.--_._-.-.._....._..-.!'........ ,..,..........,._-J't••_. ..-...- .........-�..-.;.-.-_-:.__..._....�,._.

As primeiras poderão ser um desconto de 5%; em. se- nunciou a intenção que ali-

72 I
.

t· I""t
· substituidas,. até.31 de ju- tembl'o e outubro, de 10%; menta de�'renovar em toda,

" ocomo 'Ivas e e ricas lho de 1951, por outras, ém em no.vembro. e dezembro, a' amplitude" as relações di

cruzeiros, no valor integral. de 15%; em janeiro. e feve- plomáticas que unem o seu

( d B
'

-I
Em agosto, setembro e Otl- reiro. de 1952, de .20%; 'em país ao Brasil, esclarecen-

Para a o rasl tubro o desconto será de março, de 25%; em abril, ,do. que a seção econômica
•

, 5%; em novembro e dezem- de 30%; em maio, de 35% i da futul'a embaixada, que
RIO, 7 (U. P.) - O dire- neral Eleb'ic e American bro, de 10%; em janeiro e em junho, de 40%; em julho, já está no Rio de Janeiro,

tOl' da Central do Brasil, Locomotive Co." para aqui- fevereiro de 1952, de 15%; de 50% ; em «gosto, de 60.,%; será completada neste ano

ceI. Eurico de Souza Gomes, em março e abril, de 20%; em ,setembro, de 70.% em ou- po'r consulados da Repúbli-
1 d f

. sição de 72 locomotivas Die-
evan o. a e elto o programa em maio, 25%; em junho, tubro, de 80.%; em novem- ca Federal a serem abertos
_. Ih d seI elétricas de 1.600 HP,'Ue reapare amento aque- �_ 30%; em julho, 40.%.; em a- bi�, de 90% ;-perdendo õ va- em São-Paulô, "Pôrto Alegre
la ferrovia, assinou ontem sendo 12 de bitola larga e gOl1to, 50%; e� setembro, 101', integralmente, lO de de- e outros centros econômicos
eontrato com as firmas Ge- 60. de bitola estl'eitlit. 50%; em outubro, 60.%; em' zembl'o de 1952, I do Bl'alül.

'

Edição de hoje - 8 pags, 50 CENTAVOS-

A sua conta está errada;
soPa 12, peixe com arroz;

18, sobremesa 6 e com

parativo 16. Não pedi
nem sei que compamtivo
ê esse?

- É moda, doutor. Esse
comparativo é a diferen

ça do prêço atual com o.

do ano passado_ A gente
so.ma para a conta ficar
grande" ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Alvaro de'
Carvalho

Doenças de Crianças
Consultório: Rua Traja

Ultra. no s /n. Edif. São Jorge -
10 andar. Salas 14 e 15.
- Residência: Rua Briga
deiro Silva Paes, s/n - ao
andar, (chácara do Espa-'
nha). /
Atende diàriamente das

14 11s. em diante.

DR., ALFREDO
CIIBREM

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DI. ANTôNIO .ODESTO
"...41.; tÜàriuae.te� •• Ho.Ita. 4. eut.t.tt.

__

o

....:.. • .:::..._.

QRA. WLADYSLAVA'WOLOVSKA'MUSSI
E

DR. ANTôNIO DIB l\'IUSSl
Médlcoa

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Servko completo e especiallsaco das DOENÇAS DE-SENHO

.&AS, com modernos métodos de d iagnéaticos e, tratamento.

COLPOSCOPIA - HISTERO, - SALPINGOGRAFIA
. ...:... METABO

LISMO BASAL

Radioterapia pôr ondas eurtaa-Eletrocoagl.llação Raios

Violeta e Ihfra Vermelho.

Consultório: !tua Trajano, n" 1, l' andar· --:- EdificIo il'o Mon.te·

"o.
Ror'rlo: Das 9 As 12 horas - Dr. MUHi.

I
.

Das 15 ás la heras - Dra. Mttssi.

aelídenoia - Rua Santos Dumont. �. Apto. 2.

DR. DJALMA MOELLMANN
I)J.dNlCA NEUlUlLOGICA E DE OLHOS - OUVIDO'S NARIZ B

GARGANTA
da

CASA DE SAnDE SAO SEBASTIAO
, /

SOb a dinçie do dr, Djalnta Modtmann.

Com o ecneurso de especialistas com fa.ma enropêla.
•umel e' tratamento moderno das doençall do Ilhltema

I

nerv�"o.

DiagD6Btieo e' tratamento completo
-

das moléstias dos olha" -�

..mio. - JlalÍ& e garganta. "
,

�a:rCl�hag�m mo.�el'flisaiinll nupertáda .d:iretamenU; 'da Suiça.
.

Côiéi1ltu fta Caslt de Saéde São Seballtião 4&1 � troIa. áll 10 •

... l' ,. 18 b'oras diàriamentD.
'Telefone }',16-3 ._ Largo São Sebastião.

. � 'l"- ........ �)
•

,
.Eforilin:óllolié - Senta Cafarina.

'--_Á-.

Dr.lntnia,Yooiz de Irauã,8
'.: ,CotllunÍ'Ca a seus.! clientes e amigos que reí·
lÍictoo a clinic.a Dé$ta CallitaJ.

CONSULTóltI9: Rua Nunes MAchado,
(cOnsultórió Dr. Oswaldo. Cábl'á1)'- Das 15.às
1'7,80 ·horas.

.

RESlhNCIA: Rua Bocama, 135- - Tele
fone M--714.

.."..._......_----�.,...--------.....--"�, �_,.

DR. A. SANtAILA'
(Fonnade peJá nEnlclaao N••

cl<lllal ld!l..ltediêitia (lã UniveTli.
dáde dt\ Braàll}.

DR.LLOBATO
FILHO

.

»oen,•• do &pÚêlho ;!t!8pirltt6rlo
.

TUBE,ttCULO'SE'
Orúrgia' do 1'otax

lIlMicO' 'Por éo.Dcurso ·d. Anil�
têncla a 'PalcDlIatall d� Biatrito
F4idnal.

!

Ex;'nte!'O,o dó B.O.lij>ltal Plii.
qtlí4t:ri� e 'Yatliearnio ;fir�iei"io

dw.Ça�fta.t Fe4'�al. '

!h·'játêrnQ da Sánta ,Casa 'de
Miserie6rdia do. ,Rio dli J'alleir.o.
Clini"a Médii!'& '- Doença. Ner�

FormaQb pet,1i'&eullhde Nado
nal de �dkm8. 'l'isibmg'Í8ta II

Tiaiocfl1l:rgião do BOllPital Ner�u
. .R�m_os, Curso de espeeilUi�a�.o
�lti S. N. T� 2x�ili:terno � -Ex

BSaistente de Cirurgià .di,) PrJlf.
Ugo 'Pinheiro G'llimarê;es. (8i'O),

Ç�llS.:' F'elige Séltmidt. �3S.
vOIJ.eIt. Co;;súl.taa, diàri.��êttte, dila 15
C,onsulUry>! ildifieío Am�na

às 18 horas.
Neta - Sala 9.' n"
n 'd� ." A 'd fti B

' .nua Dom Jauue Câmara, '

ceSl etlC'la: venl a ... o . ran·
20 apto. 2.'

eG, 144..
." Fone M. 802.

Consultas:' Das 16 is 18 b.oras.

JTelefone: .

Consultório: 1.!S8. :

DR. ARMA'NDO VA-Residência: U185.

______.-...-'" LERIO_DEASSIS
.. l\oIEDlCO

Do.I Servj�ol! de Clínica Infantíl, DR.NEWTON
D'AVILA

v!l!::��te����mê- r
fico. do. Hospital de C!l:ridade�CLINICAS DE SENHORAS -'-:"

CIRURGIA - PA"R'rOS
�8SISTENCIA AO PARTO E

OPERAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares. tiroide,

.vários, hipopise, etc.

Disturbios nervosos - Esteri·

lidade - Regimes.
Consultório: Rua Fernando Ma·

ehadG. - Tel. 1.481.

Resid. R. 7 de Setembro - Edif.

Cru e Souza - Tel. 846.

o ESTADO
-'

.

P!!"!co�np�RA""':Iiig�mli��Administraçlo �!����
Redação e Oficinas à

HIPOTECAS
rua Conselheiro Mafra. AVAi.I!,CÕ(�nO 160. lUíALI>ACOESI==="';';;:;��===���=�
Te!. 1022 - ex. Pos- ADllIrilSTRAÇÃO""�'-H-,..r.··---q'!'!'''A!"!D�ro�,,�ol1�a!''"'�J5�---''

DE IMóveiS m. ,.. r'''''IA''OPOllS ' .s.ytTA 'CA'TAWrtA
tal. 139. te .

Diretor: RUBENS A.
RAMOS.

Representante:
A. S. LARA)

Rua Senador Danta,s,
40 - 5° andar
Te!.: 22-5924 - Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Otivein

nO 21 -- 80 andar
Tel. : 2-9873 - São

Paulo
ASSINATURA� .)

Na Capital
Ano . . .. Cr' 100,00
Semestre .'Cr' 60,00
Trimestre . Crt 35,00

No Interior
Ano ...•• Cr$, -120,00
Semestre .. Cr$ 70,00
Trimestre . Cr$ 40,00
Anüncios mediante coa
trâto.
Os orígínaís, mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos.
'

A direção não se res

ponsabiliza pelos con
ceitos emrtídoa nos ar-

tigos assinados.

_________________4�

CASAS A VENDA
_ . RUA S, VICENTE DE PAULA, 2 quartos, sala etc,

terreno 20 x 33 (C�$ 23.0'00,00) financiado ..•. ,.

AVENIDA MAURO RAMOS, com todo conforto. S

quartos, garaje etc" terreno 10 x 4Ú (financiad0

pela Caixa cl Cr$ õO.OOO,OO) •.••...••.. _ ..••
, •.•

RUA CHAPECo, 3 quartos, agua luz esgoto, etc" casa

de madeira. toda pintada a oleo, alugada }lor
Cr$. 4ÚP.OO ... , ••••••••.•••.••••••.•••••••••.•.•

RUA'ALMIRANTE LAMEGO, 2· pequenas casas, Ç01lS

truidae em um de 61 x 70, ótimo local para depo-

�o etc., fundos p,ara .(I .I\lar .........•... :. : ., ', 119,000'"

SERVIDÃO FR,ANZ.QNI,:2 ,. qt,!_artos; var.an4a, - cozinha,'
"�huveÜ"o etc. terreno ·9.60 ;I' .32 (financiada pelo .

Montepio Cr$ õ3.QÚO,nO) , ., .

COQUEIROS (Tua l')es. Pedro Sil-va). I) quartos" ban-:'
,

nhei roa, cépa, salão de jantar, salão de visita, po-

rão habitavel, depcslto etc. terreno 24 x W, poden-
do ser vendide :I lotes. (f.i:nan.ciada pela Caixa

Cr' 40.000,QO) -." - � � .

ESTRE1Tú (Traves·sa l° de Janeiril) •. casa lle madeira,
4 quartos, 2 salas, eoz.inha, esgoto, toda lllnta-da
a óleo, terren.o 12 % 3il, •.•.... , .••••••••.••••

ESTREJ'!O· (Ba.irro de N. S. de Fatima) prefabricada,
3 quarUe. sala, cozinha, baaheíro ete. terrene .

.l� :x. 85 .

RUA CRl.8PIM MIRA, 3 quaetos, sala, varanda etc..•

-Jtua FELICIJ{NO NUNES PIRES, I> quartos, saia,

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

DR. M. S. CAVAL

C(\NTI
Clínica exclusívamen te de cri

ancas,
Rua Saldanha Marinho. 19.

Telefone (M.) 736.

CllHo. Nacional ele doeneae
.t.taÍII.
•-díreter do Hospital eGlonia

!&Bt'Ana.

D'o.ença,! nervoaaa ementai•.

Iin.}lote.ncitl Slliual.
Rlta Tiradelites nO S .

. �su·ltá!, da& 15 ás 19 boral.
PONE: M. 798 .

,Ru. Bua Santos Sa�aiY8. 8',
- Is.tr!lito.

SEUS INTERESSES NO
Rio de Janei1'6 serão
bem defendidos por

ARlJNDO AUGUSTO ADVES
advegado

Av. Jl,io Brane9, 128 - &las 1803/4
. T�1t. a2�942 _... '.22..80U5.

etc. etc. . ... , .••..• , ...•.••.. , ............••...

SACO 008 LIMõF..s (3 qt,'3rto.s, etc. serve tambem

para éomercro .....•. � ...••...........
, ,

RUA MACHADO (Egtre"ito), Caiia de .t!fa·dMr.lt 'ci>m .11
t •••••••••• , , ••• , • � .

TE8RENO.S _4. VEN1)A

AVENIDA MAURO AAlIlO$, 3 11>\es de. ft lt 45. pre. -o

por casa. iatt .. , .. ,
"

, ...•...••.
'

..

!tUA RAFAEL BAND!lllA. t. lbt'ea luntoS de. l-t) X. 11
.

Aui����·��.1�ji��fii; ··�·t�; 't���
I Avltniãà 4'. I:QltWfllQ '·,Ponfe.Iférclfill'IJuz. (l'it,ar
de futu.:ro) .•••••• , (...••.....•....•..•..•••••••

DR. MARIO
WENDHAUSEN

C1t�ca médiea de adulto. t

eriançu. _

/

Consult6rio - Rua Joã" Pinto,

.te �'Thl. M. '16� .

Consu1tas.: das 4 à8 li horaa.

�idênc!a: Rua Estevee J6-- COQuEIROS, Utll t.erreno com a 'rim 4·e !?i7.829,o'0m2 ••

.

, CAPOEmA'S (llm terrenQ 'evm'�hátea \l�e S4.()0ô,l)1>;n�•

nica 46. Tel. In2� .
, "•

ixiooÍ1Ía.ndÓ 'cGm wu& rufO lI�S fandoa, eom po-nt.bl-
lidadés dll ht6amen-t.ct ..... ,:, ....•.••...• , ... " •.•

TERRENO A VENIlA li1M PRESTAÇõES
COMPRA DE CASAS, TEBP.ENo-s, CRACARAS e SInos
Temos ee-mpre Ú1te-t"essad08' e!ll ,eomprar casas·, terrell�, eJaao-

tUDOTEcAS '

180,000._

16.000....

7&.00&••

...�'
" :.1

58.e,8'OM:
�.�

Recebe.m.�i • 8.pHearnos �ua\l'qlXn impor;aDCi'll Ctl'1II pJ'u�
hipotecâJ"ill& •

Mediallte moilit:a co-m$$lliG, aceitamos p.l'oeuraç.ão., para ii.....

ni.tNll' prMio, rec;6be-ndo all4gtrêl. pap.ndo
.

empmos ete.

CBACÃRA
S.l\(} J'(}S:Ê (E"lItrada tiO' ro·çadG) �1..frO().oúm2. al"vol'8L_

frntifern�. ca!.il t!. outras 'be.mfeitorlas- • '.' ..• , •.•

FAZENIMS
Uma pequétta fâunda em (]an:n"Vié.iraa, �()m frente ,

fàlOOsa praia do. m-esml) ntlme, tendo 4.U4S28m2.
cua ,,� residenCÍJf; e�h'9j!., li>cal 'Ô'Utno para a·

gri'Cultn.ra, a;vicdltut. ew el:e •••• " •••••••••••••

lNFO.RMAÇOES

José· Medeiros

ADVOGADO

Vieira

CaiXà Ptstal t5I .. 'lajal·· Santa &a�ina

/Brs. lal_emirl .Clscaes.
e

bberll La'cer�l'
ADVOGADOS

. 'GÔbrança.s â1'rligáveis e judieiais, invent�rjos,
despêfQs. desq1.Jitea., títulos declaratórios. n:âtura
lizaçõ�, retificação d� nome, investigação de pa
ternidade,. usucapião, 1ndeu'izações;' a�ões tI'aba
lhístas, contratos, requerimentos, protestos,. ddê
sás, recul�s9S bem.como quaisquer outros serviços
rela.cionados . com .sua profissão.
RUA TRAJANO. 33 - 10 AND. � Fone: M-71L

Dr. Renalo Ramos·da Silva
Advogado

Rue Santos Dumont, 12 _:_ Ap. 4

Sem eompJ"omÍll.so, para () cliente, damo! . qoa}qtte:r j'nfo�
.. do. ne�9éio8 ·lhlÓ�UiÚ'Ío.lt.

ESCRITÓRIO DE BAMl�=E�A_fENft
ADVOCACIA ' Advoga.

DO SOLICITADOR \VALo S-erviç9s' 'de :ad�ogacj
,

»m CAMPOS em geral, l}() Rio dé ..1$.-
, Advm!acia em geral roo Çobran�as. Regi8�
Funciona junto a.os Insti- Ettcaminhamento de p�ee

tut(}g e C.alx.as. de Aposenta. Ma. Recursos al)g Tri6'UI1a.ie,
dona. Acidentes do Traba- da .Justiça Cf)muJJl e do Tra
lho. Inventál·ios. Sociedades. balho.

Naturalizações. Praia do Flamengo. 122l""
Escritório: Rua Viior. apto. 510 - Rio -- D. F.

Meireles, nO 18 - 20 andar.

ia Assistência Municipal e Hos>.

CJl'Qrrla geral - Doenças de Se·
� pitaJ de Caridade

nhoras - Proetologia CLINICA MEDICA DE CRIAN-
Eletricidade Médica ÇA8 E ADULTOS

Consultório: Rua Vit()r Meire· - Alergia _
1e8 n. 18 - Telefone 1,507. Consultório: Rua Nunes Macha-
Consultas: Às 11,30 horas e' à ,.0. '1 - Consultas das 10 ás 12

tarde da� 15 Boras em diante. • das Ui ás 17 horas: J.

Residê,ncia: Rua Vidal Ramos. lésidência:. R\l� Marechal Gui.
- Telefone 1.422. Ihe"'me, li - Fone: - 783.

___;;...__;.._ ....:. ,..-- _

CONT �DOI! Muniooes e afli-
Com 16 anos de ativida- ,DOS de .caCO.! ,

.

des na profissão, oferece Só no EmpóriO Flonano-
seus serviços, nesta CaPi-, p6lis.tal, para escritas avulsas. - Preços de mano .,

Ofertas para 'CONTA- , mano.

DOR -- Caixa Postal 419' Rua Tiradentes, IS-A.
- Florianópolis. I Tel. 1.591.'

I

I
.

. ._.,.11........ r.b2IaGDte. cH8trlbuldol'•• da••fomodal ooa-
7171 faogaa ·DIS7INTA· • RIVE1':�Pouu. uro ••aD4

d••onw.ato d. acueml:ra.. 'l'''ado.ar brl..

••'1101.' "1»1'1001' A Oan -.a CAPITAL- '.homa. ··.t••_c cio. S&U'.� Ooaa.Ja_I�tu cio -Iate.lol no ••atldo d.�lh. fa.....m;.me II fill'. ODt.. d••f.tuorem Dual. I c�mpl'al!iJ MATRIZ em F1o.IClll6polJ••
·

1I1FIIaIAIS.11I 8I1.1•••o.u _ La'•••
.............................................� m-�#f.--.AM..�� �WA.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: :' ., -�� 'i Pr6 Fundação Laureano ',lIa=-1l-"SEMBtE'I'1 :LEGISlITIVI'I Já angariados . . . . . . . . . • . . .. 46.475,0'0 n A�
,

A '

'I
Produto da rifa de um disco oferecido pela ','

, senhorita DÉLAMAR VIEIRA . " .. ..

'

200,QO 'p:eços só �t.ende aos inte- Neste CIl�O. o relcgío é

Fune. do Acôrdo 'Florestal ... ; . . . . . . . . . . . 175,00 � resses do VIZInho Estado. uma necesaídade. '

I Fune. do Banco do Distrito Federal . . . . . . 190,00 I Concluindo, o dep. Caval-
.

A, respeito ha util discus-

I' Func. da Delegacia do, Impõsto de Renda .. 520,00 cante faz �m_ apelo par� são, com aparte de diverso.s
Func. da eia. Navegação Costeira . . . . . . . . 429'00! que a Comissão do Inque�l- deputados, todos para evi-

t Grupo Escolar "Carlos Gomes" de Imaruí 200 00
: to nomeada pela Assembléia denciar que, os nossos pe-

_ _ m _ r I Grupo Escolar "Professora Adelina Régis", de
'

\,J I a�)resse �uas atividades �- quenos agrlcultores que

_ _ « ,J7"IeW '

I Videira ..:-.r,/, . . . . . . . . . . . . . . . 210,00 'fim de VIl" e� socono da possuem engenho de açUCRl',

sidía, a exma, senhora, dona: Alfaiataria Glória c , . • • . 10,00 I nossa economia e desafogar geralmente produzem tam-

Adolfina Puilau de Almeida I Empório Florianópolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,00 a nossa produção. bem alcoo] e assim o proble-

Faria, .progenítora do SJ;'. Escritório Pereira Oliveira (representações) 10,00 10 PROBLEMA. DO AÇU- ma é complexo. É preciso

Dr. Germano Guilau de AI-! Carlos Alperstedt 200-0 CAR prudencía para-que, ao se

meida Farta, alto funcioná-] Noêmia Gomes' da Silva '", . . . 20:00; O deputado Fra:lcisco dar apoio aos produtores de

rio do Mintstério da Agr í- i Sra. Marieta Macedo , . . . . . . 2,00! Mascarenhas, na' tribuna, açucar não se venha a pre-

cultura e Chefe do Serviço I Ivo Montenegro , .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00! referiu-se ao decreto lei fe- judicar os produtores de al-

,de Expansão do Trigo, nêste 'I' Figu:il'as. & HO,ms �1�a. , , , . . . . . . . 100,00 ; d:ral que tornava ohrigato- cool..

Estado. Alfaiatai-ia Fornerol li .. '_.'
. , , . . . . 50,00 ! no, nos pequenos engenhos Concluindo, o orador l'é-

A famiJia .enlutada, apre-! Oswaldo Coulart ':. . . . . . . . . . . . . . . 50,00 i d� açucar, ouso_de um me- quer seja transmitido um

sentamos os nosso

Pê,sames'j'
Casa Iolanda - Filial 40,00 I didor da produção. Essa 0- apelo ao líder do governo

ENFERMO A Modelar' , .....

.'
..

, :,'................ 300,00 I brigatoriedade desse relo- senador Ivo d'Aquino, no

- Em quarto particular I
A Instaladora Flonanopohs . . . . . . . . . . . . . . 50;00 j glO, assustou os pequenos sentido de ser regeitado o

do Hospital de Caridade, a-I C�sa Remie_ , '.' . . . . . . . . . . . . . . 20,00 I agricultores, os qll��S, na projeto em foco, por alta-

cha-se em tratamento, tendo I Diamante Azul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 I sua maIOrIa, -prefernam fe- mente prejudicial aos inte-

Rido submetida à melindrosa! Japy Fernandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 ! char seus estabe!ecime.nt�s. resses catarinenses. ,

intervenção cirúrgica pelo! A Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 I·
Como o orador se referís- FALA O DEPUTADO

dr. Antônio Dib Mnssi, a! Café S. Cristóvão : . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 se a relogios para centro- II SCHNEIDER

exma. senhora d. Eziida! Agência Progresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J.0,00 ',lar a pro,dução de açucar, Tomando por termos o

Caldeira de Sena, espôsa do Restaurante Estrela . . . . 10,00 o deputado Waldemar Gru- problema dos transportes, o

Sr. João Acelino de Sena, Pedro Xavier & Cia. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 5000 I bba esclareceu que não se deputado João Vicente Sch-

funcionário da Ffscal izacão Theodoro Fe;:rari & Cía. Ltda. .. . . . . . . . . . 100:00 -\tl'ata de medidor da produ- neider teceu comentarios a

da Fazenda do Estado.' Funcionários e operários da Rein.isch S. A: 270,00 I ção de açucar, mas sim de respeito do que ocorre, nes-

FALECIMENTO Colégio Catarinense (Ginásio) ... :......... 430,00 medidor de aguardente. te partículár, em todo o

A. efeméride de hoje as-
_ Em Laguna faleceu, na Corporação da Base Aérea de Florianópolis. 231,20 O deputado Mascarenhas Brasil.

ainala {) aniversário natalí- madrugada do dia 6 do COl'- Casa Nova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 concordou com o aparte e Adianta que no proprio
cio do nosso prezado conter- rente, o inditoso menino Co- Casa Natal .' .. , , '.. . 1000 disse que, de qualquer ror- Estado do Paraná, a falta

·;"a�neo-, sr. ,N- elson Maynoldi C T
A

I 'b' t
.

Iad
.'

d t t' tã d
" - "' riguasi Baião da Costa, fi- asa res rmãos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10000 ma, a o nga OrleCla e vem, e -ranspor e e ao gran e

Nunes, funcionário do Te- lho do S1'. Homéro Nativida- Joalheria Galluf , ,........ 50:00 descontrolar uma industria ' que o trigo está sendo utili-

.SOUl·O do Estado, ora licen- d I C
' CP' re embora modesta e de d ..:t'

_ e (a
, osta e eíia espôsa d

I
asa araISO ....._ . . . . . . . . . . . . . . . 5000 qt ,

,'. za I'O para engor"al' os anl-,

.

d
'\' '.

d
I

-cra o. Joana Baião da Costa, víti- Casa Santa Helena , ,.. 3000 processos antiqua os, pres-. mais.

O ilustre aniversariante, ma na tarde de sábado úl-
� ,

tava grandes beneficios do' O mal não é lócal, '

,exerceu, no Govêrno do" sr. timo de lamentável aciden-] Até esta data . .. . . . . . . . . . . .. 50.633,20 problema da alimentação. É nacional.
-

.Aderbal Ramos da Silva, o te de que resultou na per-
••••0•••e�..C3@®".".ose.80."."..eM.88$f Estranha, por estes moti- ,- ---,----.-----

���!�/\���n;:::!�l-d���:; '��l'����a��: ��t::���,�;s s;e�� POLIC IA M ILITAR ��sS:o i�ll�;��i���,r�:e��t:��� ED ITAL
.f'unção, com probidade e in- tos pelo dr. Paulo C�rneiro

"DE' S' C'
ra se queira restabelecer a

;teligência. nara aI
'

1 A' d't
'

'

ATA'01N A vigeücia daquele decl'eto- O Comandp do 14° Bata�

No dia de hOJ·e., muitos se-
i r s< va- o.· 111 losa 4::.' ,

." R1 l� l�,l' O,'le, por' l'nlp'l'at'l'cavel, lhão de Cavadores e G,"arni-
criança contava seis anos

"', .
.,. u.;

.) ;rão as homenagens que lhe incompletos. E D I T A L havi� §"ido P.osto· Çie 1ad9, 9 ii'çao ,'l\iififay,' d.e - ,Flo'ríanópo-
.e.erão prestadas, e nós, com "O ESTADO" apl'esenta

tal fato viria causal' novos lis, c'omunic1'l a 'quem inte-

b
' VENDA D.E ANIMAIS ÉM HASTA FÜBLIÇA'

. .

prazer, o a raçamos, COl'� ,condolência::; à 'família en-
prejuizo;,; à nossa economia. ressar possa, que foi trans-

dialmenie. " _ lutada.
'.

De orde�, do senhor CeI. Comandante Geral, faço Em aparte, o deputado ferido para-o dia 12 de ju-

_

público a quem interessar possa, que no dia 28 do cor- Waldemal' Grubba explica nho, às 15 horas, a abel'tu�

____'-_...
' �

. rente mês às �4,OO .horas, no recinto do quartel desta
que se deve fazer distinção Ira' da'S proposta-s da-· concor-

Dil um B � �i ABRIGO às suas

I d d d S
Polícia lVIilital\::s,erão v�ndidos em hasta pública, a quem !'"'.....01'1""'.,'.,as ""mnr.r-••do Ipfes de rmSD a e o •
maior lance oferecer, três (3) cavalos, julgados inser-

entre produção de a,ç,uc,ar
e rencia de �laturas. .

......."m OiU 1';1 li I produção de, alcooL., -<.',' '. OutrOSSIm, que as vIatu-

ifimm!l
--

Je"u� do� Pa�s'OS ;���i:etal'a o serviço ll':ilit.ar, e cujas resenhas são as se- O projeto em referen-cía I'ras -continuam. no' Quartel
tl il 11 � visa, apenas, controlar' á pa1'a_ exame, à disposição

HOSPITAL DE CARIDADE
Cavalo GIG_ANTE - Pê�o l'osilho,- cauda preta, ca- produção de alcool, em defe- dos interessados.

FAZEM ANOS, 1IOJE: Edital de Fornecimento I'
belos negros, tal'pa� �retas, pmta apagada na tésta, mar- za dos industriais legalmen- Pela Comissão:

SENHORES:" De ordem da Mesa Admi. ,

ca de ferro a na bCla e�querda, com 1,54 metros de al- te estabelecidos contra os Jack de Mello Lopes, 20

- Luiz Oliveira Alves, nistrativa da Irmandade do I
turaCe coIm ��L�n;� de I��dle. . ,clandestinos. "-- . Tenente I. F. 'l'esoureiro.

:!uncionário da PANAIR. 'Senhor Jesus dos Passos e' ava�o O - e o pICasso, cola e crma \.do

-.-- Ena Cardoso. H't I d C 'd d d t
',mesmo pelo, calçado de branco do anterior e posterior

OSpl a e an a e, es a d' 't b
A'

JOVEM:, C 't I .'
.

t .

IreI o rancas, com uma estrela corrIda na testa até as
...

' apI a, prevlUO aos lU eres-
" l'b'" f'

. .

6- 'Evaldo VIeIra Zlmmer. d
'

t' d' 25 d
nannas, a lOS 111 erlOr cIrcundado numa mela lua bran- •

SENHORAS: � Sta o� qt;e: 1a2eho . la. bes- ca, marca de ferro 8, 1,50'metros de altura e com 16 anos
e mes, as mas, Iece r" ,

'd d
- Luiza Brando, esposa rá esta Irmai1dade e Hosp'i-

ae 1 a e.

,,,,-"lo sr. Mign�l Brando, do tal, na sua Secretaria, pro-
Cavalo �OTA�F?GO -:- Pêlo alazão, estréIa c�l'ri- rio Wendhausen, Artur BO-1 Cap. Gersino G. Gomes, Ay�

"alto comereIº- l?cal. postas, em cartas fechadas,
,da, c?la e cnlla� H}sllha� p�nta branca no lo�bo, taIpas os, Dr. Roberto Lacerda, I res Gama Mello, Dr. Lis�oa

_ OIencaMossimann. .apara o fornecimento de,to- .do h',lpede em dla�onal dIreIto ?r�ncas,�posterH)l" esquer- João Faraco, Newton M/acu-, Antonio Majol' H. Klappot.

___:_. JAnirâ da Cunha dos os artigos necessarios
do ra�pada�, coroa dos, antel'lores branca, palçado do co, Dr. B. Fara�o, Dr. J.oão! J,aner�on Pereira. Alcino

.... Swam, esposa 'do dl'. Edson, ao seu consumo durante o PQst.erlOr. difeito, com 1,50 metros de altura e com 14 i Bayel', Sr. AJ�a, Ildefon-' Caldell'R, Carlos Bastos Go-
1,.'�<1 .' d' T d .

' anos de Idad,e. ,j .

h D . Al'd' F d B
-

t D
=wam,_ R "oga o. semestre de Julho a dezem- .' .,. �

so Lm ares, L CI es mes, ernan o as os, r.

,SENHORITA: bl'o do corrente ano. Q�aly:l em ,Florlanopohs, l-�o1. I Abreu, Dr. Romeu Neves, Helio, Caldeira, Má,do Bas-

_ Dilma Santana. Consistório 7 de junho Oh"erJ� Jose de Carvalho Costa - Cap. Ajudante. Major Faustino, Helio, Gar- tos, Francisco da Silva Net-

_.:.,.

Min,'am
de' Costro. ,de 1951.

' cia, Ledo Leite,. Amoldo

I
to, Claudio ,Horn" Geraldo

-MOlgNaINDoutra. I l.uiz S. B. 'l'l'indade, Se- O Sr. CeI. coman�a�eI J�r!l �a,z púb,lico a quem' in- cAu�eot' AC' 'tM'D (!;�tgiVepl), G:am.Da ,S�llecs, GtaSDtão Nde lAs-
,cú: cretário.

nos o os a, 1'.. 1 01' e-I SIs, .
eclO ou o, � r. eison

_ Walt�r Cardoso de Mi- teressar possa, que só tomará Pl'ovidências para paga- luso, Francisco -Barreto, Abreu, Naure 'Colaço, Dl'.

,:ral1da, filho do sr. Adão Mi.; F",08-0 ECIRO"mico
mentos de dívidas dos elementos da Corporação, quando Wilson Elias, Dl'. Bonassis, I José Bom, Nicolau Havia

:",randa, administrador do, n tiverem sido afiançadas, na Capital e sédes de Cias. Is{)- Jauro Linhal'es, Jayme Li-; 1'as, CharlE)s MOl'itz, Nelson

-l"tt!spitaI "Nerêu Ramos". Vende-se um em perfeito ladas pelos Comandantes de Ünidades e Sub-unidades, e nhares, J. E. Moritz,. Joe11, Nunes, Dr. R.osário, Dr. Ce1-
FALECIMENTO: estado com apenas um mês no interior do Estado pelos Comandantes dos Destaca- Lange, Dr. Gustavo ZIrumer, i 80 Ramos FIlho, .Celso Ra,..

Por
. notiCia particular, de uso.

mento!:'! Policiais, de acôrdo com o art. 4°' § 3° item: VII Acelon de Souza, Dr. Ader- i mos, Luiz Valente, Waldir

-'cSabemos ter falecido, ante- Tratar com Léo Adam no
do Regulamento dos DestaCal'ilentos Policiais Militar. b I R d S'l J·o C I Macuc N rb 1 AI D

�ua!,iél em Florianópolis, l-S!51.
a amos alva, oa. o, ,u a v,es, 1'.

"Qntem, em Curitiba, onde 1'e- Posto C. Ramos - Estreito.
Olivério .José de C�rvalho Costa _ Cap. AJ'udan'te.-

Neves, Virgílio. Cardoso, I' �l'aI:cisco Assis, Nilson Ca-
- Walter Moritz, Manuel rlOlll, Dr. Newton' Ramos,

Laus, Dr. Orlando Goeldner, I Dr. Trindade, Dr. Oto En

Dr. José F. Boabaid, perci.11 tres, Dr. Kalafatás, Otavia�

vaI C. Flores, Dr: Paulo! no Silva, Major ,A: \�ga Li
Fontes, Dr. R. Orofmo, Jor-, ma, Dr .. Paul0 'lavares, Dr.

ge Joaquim Boabaid, A. ! Joe1 V. de Souza, Guilherme

Ev�gelista, José C. �a.z., Kersten, Ade:nar Gonz�ga,
Ney A;' Paz, 'Dr. ElpldlO I Alberto Fana, Henl'lque
Barbosa, José C. Macdonald, I Ferrari Junio!'.
Frederico Kuerten, Dr. A.

iiAlmeida, Dep. Vicente Sch- PROGRAMA:

neider, João Fraine1', Dr. 11;30 Missa pelos 'colegas
Leuiz de Souza, Dr. lsmenio , e Mestres falecidos.

Palumbo, Dr. D'Acampora, I 12,00 N9s espetos.".
Dr. Atacio Moreira, Helio 14',00 Jogo:; e mais diver-

Lange, Dr. Valmi Dias, Pe- sões.

rides, Dr. Afonso Veiga, Quem ainda' se não Íns
Dr. Jonas Amorim, Dr. creve,u, faça-o, para não

Glauco Olinger; Dr. Waldir I perder (' merrF>1'r\v01 (Fn!

Busc-h, Dr . .lt�-l�0al Pil'"es,: Sauda���:._J. 1�. I>:'";:·.l:lL �). J.

"

m' PtW w

Churrasca da Sauda,de

I
-ili.... _ =

ANIVERSARIOS:
!'-.TELSON NUNES

..-<�()._.(�).....()---')�().....()....()--..<:>......-.

Missa. ------
""'ia da Glória Gou",a Piraj' "artius, Sylvio Pl�-$ . s�OJ.Eduardo Pirajá l\'l:artins e Sra., Paulo e lVIurilo G. Pirajá / fli'

•
lrIartll1s, Desembargador Sálvio de Sá Gonzaga e Sra..

*'])l'.Yl\Ifanuel-Firmino de Almeida e Sra. (auséntes), Ara� '. '-
_ OIJIlAI'fTE TODO DIA

'

'bela Pirajá Pinto da Rocha e filho (ausentes), Dr. Sál- / '-.-
. ,

'via Guilhon Gonzaga e .família, Dr. Ademar Gonzaga e

I �,., 'fiOS \lAP�JOS
família, Dr. Aldo Gonzaga, Leonardo Petl'elli e família, I
'Walter Novogrood e S1'a" Osvaldo Simões Corrêa e fa
mília agradecem as,manifestações de pesar recebidas

,pela morte de seu extremecido espôso, pai, irmão, cunha

,�? e t, io, �e eo_nvidam para a lVIiRsa de 70 dia � realizar-se
I""ma 11, as OltO horas na Catedral Metropolltana, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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neverá th�gar hoje 'a . esta CapUaJ, o forte UODze)) do Rio Branco, : de Páranaguá,
para participar dos, festejos .'do 3·0- aaíversárí« de Fjgueir�nse_, Amão·hã o quadro

"parana�nse eníreatarã o Avaí, e domingo .co 'Fjguei�eDsf�
,
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Estado" Esportivo
Festival crrístíco do,)T

A. D. Alvim' Barbosa
Em beneficio de suas atividades esportivas, a As

sociacão Desportiva .Alvim Barbosa, levará a efeito{ no
próximo dia 15 do.corrente, no Teatro da União Bé'nefi
cente e Recreativa Operária, um, .grandioso e atraente

i festival artístico, para o qual já estão se procedendo à.
venda de ingressos.

Aguardem-no.
--------- -----------------------��

<Jampeonato Exfra de
Bola ao Ceste

Teve lugar na última segunda-feira, na quadra ilu
minada do Lira Tenis Clube, a segunda rodada do retur
no do Campeonato Extra de Basquetebol, promovido pela.

Escreve: HAMILTON ALVES

I
Federação Atlética Catarinense. Jogaram os

' "fives" do
Muitas moças de' nossa. cidade estão dispostas a Lira e, Clube Doze, tendo o líder invicto assinalado di-

constituir as suas equipes de futebol. Positivamente, ficil vitória, pela contagem de 27 x 25.
'.

parece que a endemia vai alastrar-se. E para essa ende-. Hoje a F.A.C. ?ará andamel�to ao. cer,t�me, Jogando
mia, que parece assenhorear-se da cidade, há, apenas, os quintetos .do Ubiratan e Barr-iga, vice-líder e 3° colo
uma terapêutica capaz de extermina-la: é a firmeza e 0.1 cado, respectivamente.
propósito de que estão imbuídos os membros do T.JD em

------..,.'-h-------f=--'--*---::,---j-.-não consêntir que o mal cresça. De nossa parte, declara- ',Ce' Isin· O' em! oria�,'o�o, ISmos que somos francamente contra 'essa intenção. Antes I , d �i I
de atendermos a qualquer interêsse subalterno, zelare- '

Está em nossa Capítai, desde há alguns dias, o n08-
mos pelas cousas mais expressivas e mais sãs do' fute-

80 distinto conterrâneo Celso Vidal, integrante da equi
bbl. Se é verdade que existe gente com 'vontade de levar

pe do Pery, de Mafra; onde é figura de relevo no 'fute<i idéia avante, é melhor desistir,' porque, pela frente, bol. Celsinho, que é irmão do popular zagueiro Aduci
nos encontrarão. Acredito firmemente que o Tribunal Vidal, veio passar suas férias junto' aos seus, tendo sido
de Justica há-de combater severamente <os íncautos e' bastante cumprimentado por seus amigos e admirado
os que querem subverter a ordem esportiva. Se tal não

res, que o são em grande número.
acontecer, se o Tribunal mostrar-se frio e indiferente
com êste particular, apelaremos para a polícía de cos-

Salflbam O.S Esportl·s't.as.·••tumes, afim-de que evite que as moças degradem e ma-

culem o futebol, Hoje, isto poderá ser uma pilheria de
mau gosto; amanhã, se não nos prevenirmos, poderá ser

... que as seleções de futebol do' Paraná." e RioVenceu bem o campeão amarga realidade. ,./ ,,,-' Grande do Sul, defrontaram-se até hoje, 1Q vezes, ven-
x xx. cendo os gauchos 9 partidas, os paranaenses3 e havendodos penas" - �s. colegas de -imprensa e�tâo. reclamando c�ntra as

-4 empates. Eis os resultado�: 1922 _._ Em Curitiba
BUENOS iIRES, 8 CU. P�)".- O campeão mundial cart�ll'lnh�s sem capas, dIStrlbuldas. aos c:omstas es-

Empate 1 x 1 e gaúches 4 x 2 (desempate) ; 1926 _ Em
de box da categoria dos pesos .penas, O norte-amerícano P?rtIvos, feIa FCD: De verdade, qu_atqu�r dia s�erá pre- P. Alegre Gauchos 5 'x 2; 1928,- Em Curitiba paranaen-'
Sandy Sandler, venceu' por noçaute no quarto assalto o

CISO solíeítar a entidade
. .da R�� J�o Pinte ,u�a segun- 'ses 2 x O; 1939 "- Em Curitiba _ Empate 2 x 2; 194�

campeão argentino Alfredo Prada. Foi a primeira vez
da via, porque as que temos J3 estao no crepúsculo da

_ Em P. Alegre _ Cauchos 5 x O; 1943 � Em Porto.
que atuou na Argentina um campeão mundial 'de box no

vida.
Alegre _ Gauchos 2 xl; (la jog-o); 1943 - Em Curítt-

gozo de seu titulo. ". •
.,

x x x
ba _ Paranaenses U x 1 (20 jogo); 1�43 _ Em Curit;",Pi-ada é considerado o melhor peso leve sulamerica- Outra cousa que muito. nos �sªgrad.a' é: o assalto
ba _ Gauchos 1 'x O (prorrogaçãoj';' 19-4.'f;::':_ Em P._ Ale- ..,.

.

S· 1'1
.' .de torcedores. ao ""re�rvf.Mo . de imprensá". Todos, por

gre _._ Cauchos 4 x O (10 J'-ogo) " 194·4 _. Em Curitiba _

'no, mas não pôde suportar o cotejo com ane �l·. ..

_

--..�------ principio de educação, não deviam "meter o bedelho"
Empate O x O; l!H6 _ Em Curitiba _ Paranaenses 4 x 2

D
·

'
,

- .naquele Iocal, que é -pr'ivatfvn dos comentaristas e [orna- (lo jogo); 1946 - Em P, Alegre - Gauchos 5 x O;·

IV""'-ersa's·
.

listas. Somos de opinião que o Prof. Flávio Fenari, pre- 1946 - Em P. Alegre - Gau�hos 3 x 2 (prorrogação).·

'..' ,
. ,.", sid(!nte da FCD, sempre tão a�igo da cronica especiali. 1950 '_ Empate 1 x 1, em Porto' Alegre; 1900 _ Em Curi-

'. zada, deveria manter uma. pessoa que impedisse a entra- tiba _ GHuchos fi x 2 (20 jogo).da, naquele _recinto, de elementos que não 'possuem cre·"

! X xx·
- Zezé Moreira, técnico do Fluminense, do Rio, se· denci"is de J·ornalistas. Assim, teriamos mais espaç'o nA_

• ,

b I d
•• .....

... que, segundo se conta, a prImeIra {) a usa a na-guiu rUmo ao Perú, afim de contratar o. centro-foward ra trabalhar e estaríamo.s, por conseguinte, mais à gos- Basquetebol foi uma de futebol e a-primeira cesta era.Vilalobos.
_. to pára 'ext(!rnar, aos colegru;_, o nosso')pensamento.. Há lima de ,apanhar pêssegos..0 inventor- d-o basquetebol.- Do'Rio, informam que'a C.B.D. enviou J;lovo te- pessoas, en.tre os'que vão nos fàzer companhia, indiscre- dr. Jam(}s Naysmith, 'era uni ministro da Igreja Lutera-legrama à Federação Iugoslávia, insistindo no, convite tíssimas. As vezes, metem os olhos euriosos sôbre o papel na�'

,,..,
_"e '

.
'

8? Estrela Ver�elha, de Belg�'ado, para';o Torz:ei.o Mu�. ,que fazemos �n(Ítaçõ!ls,. �ara � coJocar�m "a par dõ que
,dJal dos Camp�oes, a, ser reah�ado no RIO em Julho pro-, escrevemos, ,a quem CrItIcamos ou elogIamos.

.

Desenvolvimento dos arbí
tros nos Estados

RIO, 8 (V .. A.) - Vai ganhando vulto, no seio da
C. B. D. a i�éia da contratação de árbitros estrangeiros.
Ao que apurou a nossa reportagem, não será levado a

diante o projeto inicial da formação pela Confederação
de um Código de Arbitres. Mas, os dirigentes da mente
ra do futebol no país estão bastante animados quanto à
possibilidade de contratar dois árbitros inglêses, aos

quais, seria atribuída a missão de desenvolver o conhe
-cimento das regras e a prática da arbitragem nos Esta
dos, o que seria' feito por meio de temporadas nas capi
tais.

Podemos adiantar, ainda, que a C. B; D. estuda a

possibilidade e a conveniencia de convidar os dois jui
zes que atuarem no Torneio dos Campeões, um dêles o sr.

A. E. Ellis, que acompanha a delegação do Portsmouth
e que deverá permanecer nesta capital para o Torneio.

\.

,

Cbarles- defenderá �en titulo frente
ao vencedorl da luta Lunls x Savold

_
CHICAGO, 8 (U. P.) - Embora apresentando dois

campeões do mundo no "ring".o encontro entre o peso

pesado Ezzard Charles e o 'Peso semi-pesado Joey Ma
xim.. em disputa do título do primeiro, não despertou a

mesma paixão que o recente combate entre Ray Robin
son e Jake La Motta. Podia-se avaliar em ,9.000 o núme
ro de espectadores que guarneciam as arquibancadas do
magnifico 'Chicago Stadíum, Naturalmente a televisão,
da qual uma cervejaria assegurou �s direitos por 100.000

\ dólares, foi grandemente responsável pelo fato.

1 Pela oitava vez, em 23 meses, Ezzard Charles de-
fendeu seu titulo de' campeão do mundo dos pesos pesa
dos, Deverá .pô-lo em jôgo novamente este verão, contra
o vencedor do combate Joe Louis e Lee Savold.

ximo.
..

""'7 Teve festiva recepção em São Paulo a delegação
dà- Portuguesa de Desportos, chegada da Europa, onde
realizou 11 jogos invictos.

- O Campeonató Pa,ulista de futebol, iniciado do
mingo, prosseguirá amanhã e domingo, com os seguin�
tes jogos: SABADO - Corintians x Ponte Preta, no Pa
caembú -e Jabaqüara x Juventus, em Santos. DOMIN
GO - Portuguesa de Desportos x XV de Novembro, no

Pacaembú; Ipiranga x' Comercial, no Parque Antartica;
Nacional x Guarani, na rua Comendador Souza; Radium
x São Paulo, em lVIocóca,'e Portuguesa Santista x Santos,
em Santos.

- A penultima rodada do Torneio Municipal .Cario
ca, a .ter lugar amanhã, marca os segúintes jogos: Ma
duréira x Vasco, América x Botafogo, Fluminense x Bon
sucesso, Canto do Rio x B-angú e Olaria x São Cristovão.

_, Transcorre hoje o 37° aniversário de fLilldação
da C. B. D., entidade que tem sob seu contr<?le os espor-

!t€3 TIO

,
<

)

xxx

,Ontem. à· noite,. estivemos palestrando - demorada
mente .com .() Sr. Osmar Cunha, presidente da FAC, que
nos adiantou ter visitado, em companhia do Superinten
dente da Confederação Brasileira de Basquetebol, o go
vernador do Estado, SI" Irineu Bornhàusen. O chefe efo
executivo ca(arinense prontificQu-sé a ser um dos bata
lhadores para que se construa, dentro do prazo desejado,
a cancha de basquetebol, qUt��será palco da maior com

petição esportiva nêste Estado. A atitude tomada pela
Sr. lrineu Bornhausen é digna dos maiores encômios.
Ante-ontem os operários lta DOP já met€l'al!' mãos à
obra, e é de se esperar qu�, dentro de pouco tempo, San
ta Cataxina possua uma das melhores canchas de Bas
quetebol do Brasil. E para que isso se concretize, torna
sé necessário que t1}dos nós, os que 111�,utam na imprensa,
tomem armas ao lado dos m.eutores da 'FAC, onde despon.
ta' a fígura ímpar do Sr. Osmar Cunha.,

. xxx

xxx

que o Palmeiras, de São Paulo, teve, em 1922.
o seu primeiro jogo intel'l1acional, o qual foi efetuado.
diante ,da Seleção Paraguaia, em São Paulo,' vencendo Ü'

grêmio do Parque Antartica por 4 x_1.

�•••"••� so••eQe•••9..eee.e�••0.

blica, o árbitro Marioel Machado, qite, aquí, esteve api
tando. a partida final do C?:mpeonatÓ Estadual de Fute
bol. 8S., mais uma vez, denwl1strou suas' grandes quali�
dades de apitador, e seria bastante interessante que a.

FCD· procurasse entàbolar negociações com o re:fel'id&
Juiz, afim-de que viesse integrar o nosso paUperl'lIDO
quadro de apitadores. -Palestramos, há dias,

.

com o Sr.
.

Manoel Machado nêsse sentido, e SS, teve oportunida-
de de nos afirmar que se ta '''mater'' lhe fizesse bôa pro- )
posta, aceitaria vir trabalhar nc�ta CápitaL Está aí uma
grande oportunidade, que deve ser aproveitada. Pois,·
com a conti�ataç�o do Sr. Manoel Machado, acreditamos,

• •• (:l J � "" •

que as C�l1IlS Ignmnm.1Osas e ae;p::UP1Ufes nao m?J"l se

I . " ' ,

•
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CLUBE"" DOZE" DE '-AGOSTO
, "'.'

,: PROGRAMA' PARA O MÊS DE JUNHO _(

.

�IA 6 .; QUARTA-FEIRA..;_ "SOIRÉE-MIGNON". DIA 9 - SÁBADO - "SOIRÉE", COM INICIO ÀS 22 HORAS.'DIA

1;J -- QUARTA-FEIRA - "SOIRÉE-MIGNON". DIA 24':'_ DOMINGO - BAILE INFANTIL, DAS 15 AS 20 HORAS,
A CARACTER. DIA 27 - QUARTA-FEIRA - '''SOIRÉE-MIGNON'J. DIA 30 - BAILE DE SAO PEDRO, COM INlCI6
,ÀS 21 HORAS, A CARACTER, UMA RETUMBANTE FESTA JOANINA. E NO ÚLTIMO SABADO DE JULHO, DIA,28"
"UMA QRANDE FESTA, UMA GRANDE SURPREZA E MA IS SURPREZAS. AS "SOIRÉES-MIGNONS" TEM INICIO AS

I

19,30, TERMINANDO AS 2�,30,HORAS. r

--------.--------------�--------- -------------+------------------------------------------------------------------

. VOLUNTARIOS

Prof. Aldo Nunes
e .-

Senhora

p�1:rtjc ip-a� aos paren
tes e!' pessoas amigas, 9 '

nascimento de seu filho.
ADRIANO, ocorrido,
dia 4, na Maternidade
dr, Carlos Corrêa.

lo
.

Nó mundo do
rádio e da TV.

I I Por AL NETO

I - No.S Estados Unidos
também acontece ... Umà

. linha telefonica entre Lo.S

I Angelas e Salt Lake City
caiu e todo o comentário de

Walter Winchell naquela"
noite ficou perdido ...

'

- A fábrica Emerson a

caba de anunciar uma gran

de reducão nos preços dos

aparelhos de televisão que
fabrica. Estas reduções vão.

de 15 a 145 dolares, segun

do o. modêlo,
- "A Venus da TV" é o

título de um novo programa
de Herb Sheldon, que está

sendo irradiado uma vez

por semana, às sextas-fei

ras, das 22 :30 às 23 :30 ho

ras pela WJZ-TV. A base do

programa é um concurso de

beleza, sendo que as vence

doras são escolhidas pela
personalidade, graça e ta-'
lento que apresentam.
- "Too Young" é o no

me do novo disco de Nat

(King) .

Cole para a Capi
que êste disco chegará ao

record de um milhão de có-

pias vendidas em pouco

tempo, a exemplo. do que a

conteceu com "Mona Lisa".
- H. V. Kaltenborn, um

dos prlncipais comentaristas
,

do rádio. norte-americano,Vende-se uma de marca

Monarck completamente
.

e' caiu duma escada e fratu-
rou uma perná, Kalterborn,quipadc, com breque d�

mão e com 3 faróis. que já passou dos 60, e�
.

Vêr e tratar á Praça 15 va pintando' uma janela na

de Novembro n. 20 _ 20 an- casa de verão que possue

dar - altos do Restaurante em .Long Island.

Rosa, ou á rua 24 de Maio,
'

- Faye Emerson quasi
460 Estreito. que não pôde ser reconhe-

cida num dos últimos shows
de TV em que tomou parte.
É que a grande estrela le
vava um vestido ajustado
ao. pescoço, sem decote al

gum .. ,
.

, Fraquezas em geral
V,inho Vreoliotadu

(Silveíra)

SHARPIE

REPRESENTANTE - DEPOSITÁRIO -

'��Çf>i6t-
_:_

INDÚSTRIAS 'RAPHAEL MUSETTI S. A., de São Paulo,
fabricantes exclusivos dos colchões de molas EPEDA, de re-

.

(nome Internacional concede a representação com exclusividade >

para vendas nesta Praça à Organização idônea.

Correspondência à Caixa Postal, 10.574 - São Paulo.

Vende-se, ótimo estado,
aparelhado, dispositivo pa
ra motor de popa, com 4m70
x lm35.
Ver e tratar na Prainha,

Galpão do Ministério da
Guerra.

-

Vende-se
Um caminhão. Ford 29.

Preço 17.000,00.
Tratar no Posto Mayer.

fogões

(O REGULADOR ��RA)
A mulher'�yi�dore8 ,

ALIVIA AS CóLICAS .UTERJNA�
Emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas, cem- --Aluga-se uma ótima sala.
cas Uterinas;-Menstruaes e a\};�1!J o Fornece marmita.

parto, e Dores nos ovArioll. Rua João Pinto n. 45.
t poderoso calmante e Regilla· -----

dor por, excelência, aLUGA SE""LUXO SEDATINA, pela sua com-
.

t\, •

urovada efi�da 'é receítada por
,médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA enê.ontra-s.t em
'-

tO<Jà"párte.

Por AI Neto I é o. entusiasmo que têm pela
Os comandantes norte-a-! causa da liberdade que os

;r,mericanos na Alemanha es-I Estados Unidos defendem.
,tão sendo assediado" por I Como não possuem trei
.Individuos de' todas as na- namento, os novos voluntá
-eícnal ídades, que querem a- ! rios vão ser enviados aos

:listar-se �o exercito dos ES-Il!-;stados Uni�os, on�e de��
c;tados Umdos. rão receber instrução milí-

Este assedio, que já v�m I taro .

'

-de longe, aumentou muito '

Inicialmente, segundo diz
mas ultimas semanas. um comunicado do exerci-

No dia 24 do passado n}ês to norte-americano, serão
-de abril" o exercito norteá- admitidos apenas 2.500 vo

:mel'ic-ano na Alemanha a- luntários.
.nuncíou que aceitaria' um' O ingresso de estrangei
IDumero limitado de recru- ros no exercito dos Estados
<tas estrangeiros. Unidos é permitido pela Lei

Esta .decisão do alto co-
I Lodge, que os coloca em po

::mando .nol'te-american? foi I sição de igualdade com os

·�etel"mll1ada por

=; nacionais.
-ções devarias naturezas. Quero ainda explicar-lhes

Neste momento, à, ·zona que esta gente não será a

:'Q..orte-americana da Alema-llinhil.da em uma especie de
.nha está superlotada com Legião Estrangeira.
:-.refugiados politicos. Muito pelo contrario, os

São individuos que conse- novos voluntários serão dis-.
..:guiram escapar' dos países tribuidos pelas várias uni
'1>01' detrás da Cortina de, rlades do exercito norte-a-
::Ferro. mericano.

Estes individuas encon- As condições básicas pa-
'tram asilo na zona norte- ra a aceitação dos novos re

..americana da Alemanha. ! CHItas são conl'i�chnento de

Tã.� acendrado � o ódio I idioma ing les ; idade .entre
-que tem ao comumsmo, �ue 118 e 35 anos, ser sol�ell'o e

-querem fazer alguma COISa) ter instrução de nível se-

_"Para evitar a expansão

so-1 cundário,· ...viétíca. Entre os voluntários que
Querem' agir. E querem se estão apresentando -ás

:;agir imediatamente.
. . I autoridades norte-amertca-

Este estado de espir ito os I rias figuram'/muitos russos.

-transforma em elementos Na maioria, esses russos

JPótellcialmente perigosos. são russos que escaparam
'I'ransforma-os em ele- da' zona de ocupação sovie-

:;mentos capazes de influen- tica da Alemanha ...
�iar a opinião publicl'l e des-

�'d -

-sa forma provocar mcicen- A.r.,. rncípaçêo-'tes de toda ordem. r... 1- yU
Submetidos á disciplina

-das torças armadas, esses

"l'efugíados podem conver

'ter-se, dístríbuidoe no. exer

-cito norte-amer icano, em.
�oldados de priméirá<c)asse:

Hoje, a situação dessa

,:!geI;lte, desses refugiados, é
",extremamente melancolica.

Eles são gente sem patria.
.A patria ficou lá por detrás
-da 'Cortina de Ferro, sob o

'

,jllgo comunista.
É interessante notar que

:3 maiOl'ia d�les são polone
,;:ECS.

Estes polone-seb'-1'ugiram
....ne uma terra - a PoIonia
"_ onde o chefe do governo
-,é o general russo Rokosso-
vsky.. . j' fi N I C A . A P E R I T I V A
ObÍ'igados a fugir da pa-

>tria, ocupada por uma po
-tenda éstl'angeil'a, os refu

,giadas bendizem a oportuni-
,�ade de servir sob a b'andei-

Vende-,se OU'.' ra dos Estados Unidos. -

,

.
Claro está que êles espe- "�ND�,. E'i, .. �E I-ram, algum 'dia, poder voltar 'fi 't4, '. U'..tI a uga-se

. .á pátria. Voltar como parte I Vende-se uma casa re�i- Vende-se ou aluga-se uma

"de um exercito libertador... dencial, sita à rua Tenente chacara situada no Estreito,
Convem notar que êstes Silveira, 46, nesta Capital, estrada para São José.

'VoluiJ.tário não representam e respectivo terreno com a Terreno de 12 mil metros
'Um aumento imediato 'no po- área de 350 metros quadlu- quadrlJ,dos e uma ótima re-

.. ciierio belico das democracias dos, sidencia de material.
:na Europa. Tratar com o, dr. Lauro Tratar á rua Rafael Ban-

Na verdade, eles carecem Luiz Linhal'es, I à rua Tr<.t-! de ira, 14.
-de treinamento militar. .iano 53 ou pelo teleror,e

'-n-NT--A.-CO-P-A-O-io.'-P-IU-'1"I'lDaQuasi todos êles são .io- 1.315. t'\.:J /'U\o"'\ lUUf\n

l.\TC1S cl!i� única pnmul'a;:;ão: Negócio de ocasWo.' C O T T lO � P. lI:l

I.Coellios �limine as

'

doN�,��:;:�: d'C�:�:! E S P I N ti AS
Publica compram-se coelhos, A tausCl (ombatida .,o 1.° Dica
A entrega dos animais de- Logo á primeira ,aplicação, Nix�-

derm começa a elímlnar as espi
ve ser feita das 7,30 às 13 nhas como si ,fosse por mágica.
h Use Nixoderm á noite e V. verá sua
oras pele tornar.fse lisa. macia e limpa.
--------- I Nixoc!erm é uma nova descoberta

r que combate os parasitos
da pele causadores das espinhas,
frieiras.""manchas �erl'l1elhas,_ acne,
ímpingens e erupçoes. V. nao po
derá Iíbertar se destas a f e c ç o e s
cutâneas a menos que elimine os

germes élue se escondem nos mi
núsculos poros de sua pele. 'Pormn
ta. peça Nixoderm ao seu farrna
cêutíco, "hOje mesmo, A nossa ga-,

ttixGderl1mt;�t�Jo�
rar; as .!liecCiics Ciilii1eas proteçao.

tome

RHUM
CRW10S0iADC'

Pensão

Um quarto de frente, en-

trada independente.
'

Tratar a Rua Conselheiro
Mafra, 152.

fOGOfS f fOGAR8ROS
"

ElHHlCDS· DAKO

Edilal
O 'Comando do 140 B. C.

e a Guarnição Militar de
Florianópolis, faz público
que será procedido no dia
11 de j unho de 1951, às 15
horas uma concorrência pa
ra a venda das seguintes
Viaturas, consideradas in
servíveis para o serviço do
ExércitQ;

B JCantinliões Ford' V.S
modêlo 19:37.

1. Caminhão Chevrolet 6
cilindros modêle 1937.

1 Caminhonete Ford 6,
cilindros modêlo 1942.

1 Carro Turismo Ford V8
modêlo 1940. ,

Os interessados poderão
examinar as referidas Via
tUl'aS no Quartel do 14° B.
C. e .. apresentar proposta
d-at�da 'selada e assinada,
em envelope lacrado, até às
15,00 horas do próximo dia
10 de junho no próprio
Quartel.
Pela comissão:
Jack. de Mello Lopes -

20 Ten. L E. Tesoureiro.

Inteíl'&.mente esmaltado em porcelana
ou exelellte pintura a ! UJO .

Ape�a!' do baixo pre �o teik excelentes
características mecanieas e etétlÍces.

I
-

Os dilcos elétrlços DAKO de -qualida-
de insup�rável, são do tipo de fpsistência
elétrica embutida, prensada e:n' mRtetjal al
ü.HüeúÍs iSGbnte com grande eoncentl'ação
calorifica.

r-"- ...._ .. _ ,-- �'...... _, .-- ,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura MUBici,ãfdeS:JasfCiae='1Jiâtia
Saldo do exercício auterior

RITZ
5 e 7<;4 horas'

, ESCOLA DE SEREIAS
Technicolor

.IMJ.ANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA, REFÉRENTE AO

l\1fiS DE FEVEREIRO DE 1951

Anterior Do Mês Total

.Al'�·ecndação 1.484,60 127.280,10 128,767,70
52,726,80 No programa:

---- ----- ----- 1) - -Cínelandia Jornal.

1.484,60 1:h.2S0,10 181.491,50 Nac,
,

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

I
2) - A Voz do 'Mundo.

DA DESPESA ORÇAMEN'l'ARIA, REFERENTE AO· Atualidades.
MltS DE I�EVEREIRO DE 1951 t Preços:

Anterior 00 l\'lês Total Cr$ 5,00 e 3,20
60,00 Hl.252,20 16,312.20 "LIVRE" Creanças

12.870,20 12,870,20 maiores de 5 anos. poderão
entrar na sessão de 5 horas.

ODEON
Não haverá sessão cine-

matográfica, _

IMPERIO (Estreito)
Ás 7% horas

BANDIDOS DO ELDORA
DO

NOVAS AVENTURAS DE
DICK TRACY

:t'_dminisll'ação geral
Exação e Fiscalização Finnuceí ra

Segurança Pública e Assistência

Social . , , , , , . , . , , , ... , , . ,. , . 1.264,00 480,00 1.744,00
Educação Pública " .. , ... , .

Saúde Pública , .. , .

9.99fJ,oo 9;99fJ,00
20ü,00

3.508,00
200,{)o

3,.508,00Serviços, Industriais .

Utilidade Pública " , . , . , , . 3\).642,30
1,531,40

16.&80.40
11.071,10

56.522,70
12.602,50Encargos Diversos .. , .. , ..... ,

Crédito Especial (lei n. 70) 400,00 400,00

J
.

A' guiza de, observação
(Manuel Ferreira de Mello)

A maioria dos críticos é deveras-interessante. Clara
•

que há alguns que consideram a missão do crítico co

mo a de um sacerdócio digno de respeito.-s'e os não hou

,. _ vesse, não saberiamos �estrinçar o bom do mau, separar
o trigo ão .iôio. Mas a maioria dos críticos são muito.
bôas pessoas que se atrevem a registrar os defeitos a

lheios, sem disporem do indispensável juizo. íntimo parai
A data de hoje recorda-

avaliarem dos defeitos próprios. ,

nos que: Criticai' a obra de outrem é fácil..- E,' agora mes-
- em 1545,'Brás Cubas

mo, para não .fu;gil' à regra, quantos não estarão fazendo.No programa :
. tomou posse como Capitão- f

. _

1) - A Marcha da VIda.
mór da Capitania de São

suas restrições às nossas palavras? - Imper eiçoes no

tam-se desde que para isso haja olhos de ver. O· que é di-Nac.
'. T •

! Vicente; fíciJ é saber notular, com o escrúpulo de uma análise.2) -- Atualidades � arner

I __ em 1565, foi morto em
P thé J I sincera, quais os tons que não servem, os poemas quea e. orna. Cabo Frio, combatendo os

nada dizem, as melodias inexpressiveis, o teatro que nãa,P:eços: francezes, o alemão Helio-
Cr$ 5,00, e 3,20 doro Euban, administrador

faz pensar. \

I t 14 Possuir, no gráu devido, essas faculdades de apre-mp.· a e anos.
do Engenho de assucar de

IMPERIAL .',.. 'I dação e desenvolvimento �e �m <_:ritério ..impessoal, que
Ás 73/ horas I G�usep_pe Adorno, corono de

tudo abrange e nada especial ise, e o desiderato sonhado

Sensacion�t E�TRÉIA.
Sao Vicente;

�. .
.

e resolvido por Aulard �uand? critica História, por-

Sessão Elegante. I -

e� 163<:>, a fOI�aleza Ruskin quando estuda policromía, por Wagner quando 8,-

"ESCRAVO DO PASSADO" d? arraial dQ"Bom_Jesus. c::-lperfeiçoa a música, por Camillo Monclair quando. :stu-.
No programa: pitulou ante as investidas da a literatura, por Jorge Bran dés+quando fala de Ibsen

1) N ti
.

s d Semana '(tas tropas do Coronel ho-
e de Grieg. .. ,

'

- o .lCIaS a .

A' k >

N
landez I'CISZens y; Mas _ lá vem o mal - para tal crítico ser, são im-.l.

��. _ Noticiário Univer-
- em 1662," em Recife, prescindíveis a educação e a ilustração gerais para, de

1 At lid ' faleceu o valente negro per- relance apreender a valorizacão das obras auditivas ousa.. ua I anes. .

.

D'
, c

•

•
'

Precos :
uambucano Henrique las, imediatamente sensoriais, aprofundando-as, depois, pa..

reços .

h
.

d ti,' .

,

C,''' 6?0
' . eroi a guerra con ra os,

ra a concatenação perfeita da análise estética.1·;0 ,- UTIICO.
h 1 d 1 I'! • AI· té 14
.0 an ezes e. uma (as gro- I Como é feita a crítica nos jornais e revistas destemp. a e anos. '" Irras naCIOnaIS;

I
país, que ora começa a querer ser o.que de há muito po-

- em 1815, no Rio de Ja- deria ter sido? De uma maneira bisantina, prende de.
neiro, o Prínclpe-regente J. engrossamentos e de palangrórios, a par de contéudo tão
João ratificou, o tratado de I duvidoso quão vasio de sentido e de expressão literários.
Viena, assinado a 22 de Ja- Agora mesmo; tivemos oportunidade de aferir essas'

neixo, pelos seus. plenipo- considerações; ao aproveitarmos nossa viagem por ter
lendários e os do Rei da ras dêste Brasil, enchendo os dias CQm leituras de jor
Grã-Bretanha, abolindo o nais e revistas de quantas cidades visitamos. Não. foi em
t áfego de escravos; vão o tempo gasto, porque colhemos bom material para
- em 1843, no arroio justificar o que deixamos aqui escrito.

Santa Maria Chica, no Rio De critica musical, lemos algures: - "A 8nra....
Grande I'à,o. Sul, o Tenente- tem uma

-

voz de ouro, cristalina. Emitiu a nota' aguda.
coronel Francisco Pedro de final, sem esfôrço algum. Tem futuro"... De pintura;
Abreú (Barão de Jacuí), re- escreve-sé:":_ "O vernissage promete trabalhos de vaSa.
'sistiu valorosamente, sendo incontestável. Sabemos que o pintor :'.... e sua parfíeu
vitorioso, com seus 150 lar discípula...... apresentam quadros de uma técnica
1Wal'das�nacionais, aos in-I perfeita, a par da segurança e habilidade na dosagem de
sistentes ataques de 600 ho- suas tintas, Oxalá o público saiba corresponder aos

mons do General dos repu- ideais dêsses nossos patrícios." Dum livro de versos..

blicanos rio-grandenses diz-se: - "O poema do grande vate local é uma escalá;
João Antônio 'da Silveira, o polifona aonde as imagens transparecem vividas de eôr
c.éleJ5re Chico Pedro; e irrepreensivas de beleza bísância ... " Sôbre um li>:l$
- em 1826, noRio de Ja- de ,prosa, rascunha-se: - "A -última obra do ilustre

neiro, nasceu Laurindo Jo� Dl�...... enfileira no genero das ciências eruditas. Nã'F
sé da Silva Rabelo, abalisa- sabemos o que' mais admirar: si a concisão plástica d{f.
do médico e insigne pojta, seu estilo acadêmico, si a profundeza basilar da sua fi-
que muito honrou as letras losofia socrateana". ..

brasileiras; I Em crítica' de literaura dramática é que é vê-los ,e,
Dia is - Quarta-feira

-I
do B'aião em Paris. CoIabo.· Uob'I.- �.

- em 1866, em conse-' ouví-los, aplaudí-Ios e lê-los. Depois da composição �_
Em comemoração ao dia de ração de Luiz Sabino e seus 1....... • UI qu�ncia dos ferimentos re- cenada, os prelos dizem: _ "A peça do conhecido teu--
Santo Àntônio, dia dos lla- Cuban Boys. Haverá reser- V d cebidos na Batalha de Tui- trólogo é modelar. Cheia de graça e côr local. Um mimo-
morados, grande reunião va de Mesas. Início: 21,30. P.n . p� SA. uití, travada a 24 de Maio, de diálogos. Tem princípios, meio e fim. Esta é um&...
dansante ao som àa afina- I Dià 23 - Baile direta- Uma de quarto, estilo co- auando da guerra com o obra que fica, como, aliás, tudo o que o ilustre aútor as-
'díssima orquestra do �aeJl- .mente do ','Arraiá do Pindu- lonial espan?ol e um piano I Par�g�ai, -faleceu o G:eneral ,sina. O desempenho é. magni�ico e os art;istas bem en-
tro Abelardo Souza. Início: ra Saia'" - A maior festa marca Henn Hers,

I j\ntolll� de SampaIO, um q_uadrados. Todos, enflm, mUlto bem, salIentand�-se a$'
.

21 horas. Penumbra - Ro- do ano. Tradicional pelos Rua- Cantos Dumont, 121
dos maIS valentes e nobres fIguras de e de As outras persanagens se-

mance - Música - Alegria seus grandes êxitos ante- Apart. 6. Comandantes de Infantária cundárias foram entregues aos atores tais e tais, que.
riores. Haverá o casamento Brasileira e hOJ'e considera- ',' não desmancharam o conjunto harmônico".- Surprezas. Uma- soirée

IPrecedido por uma l)assea' do como Patrono da Infall-1 A perspicácia crítica dêstes zoilos teatra. is equiJibrd..dedicada para "ela", para
4'êle", para. os "namorados". ta na .cidade, com a presen- I taría; ,,.. ! perfeitamente com a dêsses. amigos do diabo, a quem _

ça imprescindível dos já fa- ! -- em 1869, o intrépido: nos queixamos termos dores de cabeça. Dizem-nos log6':.Dia 16 -' Soirée em be- mosos personagens; Juiz e \General 'João Manoel Men-! - Ponha sinapismos e tome acônito. De manhã, ce-nefício dos velhos do Asi- Escrivão - Dansa da qua- ('Ji:� Bar�eto, apoderol:-se das I din.ho, beba Íeite. com cognac e depois abafe-se
....10 de Mendicid"ade: Um drílha - Ratoeira - Quei-

_ ,
t; l1Jcheuas paraguaIas de i E se lhes afIrmamos que o apanhamos em dIa chll-

show bem organizado com mada· - Pinhão - Amen- CAM'�Hg�'N�OljErAb .1 S�lpl1cal, que eram defendi- f
voso, diagnosticam enfaticamente:

números alegres e inéditos, doim e música característi-
......-------

I

.'

I da!' pelo Coronel Bernal, I - Use capa de borracha e calce galochas ... '

interpretados pOl' garotas

I
ca a cargo da orquestra do '!i'IUZfl LI/VIA & ÍRMÃOS I "e,ldo então tomadas· duas, Estes, ao menos, dão remédio a males conhecidos,�do "m�is querido", o Clube C1ube, ol'ientad� pejo maes-

,
-

Cons. Marra, B7 I barc�l:il'as p,ara�uaias. lOS outros, esses, são incapazes de curar os males"que a-
da Colma. Dan�as em dupla tro Carmelo PrIsco. .

i: :
"

...
:':1,.;> , Andre NIlo Tadasco pontam ...

Final.
NOVAS AVENTURAS DE � �

TARZAN ,'\.lO.,;
3j40Eps. T.!

RITZ - Domingo I
PAVOR NOS BASTIDO

RES
Domingo IMPERIAL

PATUSCADA
ROXY

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

42.497,70 71.660,90 114.158,60
Saldo que. passa para Março 67.:l32,90

42,497,70 71.660,90 181.491,flo
--------

.DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS DO Ml];S DE FEVEREIRO

DE 1951

Disponível ;
Na 'I'esoirrarta , , , , , .. , ,

Em Bancos:
&7.332,90

Heládio Mário de Souza - Contador.

Sih'estre Fernando Philippi - Prefeito Municipal.

Aluga-se
Uma casa ponto para ne

gocio e moradia.
Rua Silva 172 Itajaí,

Banco Nacional do Comércio 174,ló
46,10 Ás 7% horas

Á ULTIMA NOITE
GLORIA

DE
Banco Ind ústria e Comércio,
Banco do Distrito Fedieml 298,70

ces 67.631,60

Os livros e documentos relativos a Receita e Despes�\ acham

se
'

na Contadoria à dispos içâc de quem os queiram examinar.

Contadoria da Prefeitura Municipal de São José, 28 de feve
reiro de 1951.

GRATIS

A todas as pessoas que envia-rem o recorte abaixo
devidamente preenchido .será remetido um cartão nume

rado que proporcionará ao portador concorrer- num 80r

teío inteiramente GRATIS de um rádio novo de 5 valvu- CA5AIas de reputada marca.

Cadaçpessoa poderá concorrer tantas veses quantos .

Aluga-se por contrato à
recortes preenchidos enviar.

Avenida Hercilío Luz esqui-Á Sociedade Propaganda {lESO"
na General Bitencourt, 40.Caixa Postal, 90
Dando-se ' preferência à

Florianópolis - Sta.
'

Catarina.

I
casal sem filhos.

.Nome ..•......... ..,............

Tratar à rua Visconde de
Endereço . . . . . . . . . . . . .. ......•••.

Ouro, Preto, 81.Cidade" .....•...•.......•... '> •••••••• •.••• '.

,Hstado . • . . . .. . , _

Nota: Junto Crt S,6'O em selos para. a resposta. Bôª f�{lfeç3cão

Tratar no mesmo.

._------_._--- Á b.ase de cPnlisBão .

Tl'ahalho fa-eU· �dendo
tambem ser executado porURa

.

TEMIS' CLUBE moças.
Tratar á praça 15 d� No·

vembro, 20 - 20 andar.

(

Passares nacionais e

estrõngeiros.
Alimentos,gãiolds . ...,. ��

Ovos de recs pera incubar. ���
Pintos de um dia, Irengos e galinhds.

�� Orquídeds reseencolhides das

�.
-

'�j.l" 'matas��\c..,'�'���jSementes de ho"t.li�.s e !leres. �����:� /
%"A"'U·��<P�-gO . 4 (�\�

I""
� ".'. ��<"oH""'<V"'" �(XUW, �"t� FLORIANÓPOLIS �. SANTA CATARINA �H.D·À

8 DE JUNHO
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o E;."-TAD<J..-Sexta.-reira, 8 di: junho de H:m'l
'.- ,,_-, "", ._,. __ ...�------------,----------

'(

FAZENDO SUAS COMPRAS

Casa
NA ESPETACULAR LIQUIDAÇÃO DA'

O r ie n t a I
A QUE MAIS BARATO VENDE E QUE, PARA ATENDER AO MAIS EXIGENTE FREGUÊS, POSSUE O MAIOR

SORTUKENTO DA PRAÇA.
SEJA INTELIGENTE E FAÇA SUAS' COMPRAS, HOJE MESMO, Só NA O R I E N T A L,

VEJA E OBSERVE os NOSSOS PREÇOS, QUE SÃO OS SEGUINTES:
Pelucia lisa , . .. .. . 10,00 Cretone especial em cores, largo 1,40 .. . .. .. .. .. 25,00 Pano de cópa dz. ,,, "

'

, ..

l'elucia estampada ., , o.. .. 13,00 Cretone especial em cores, largo 2,00 .. . . . • . . . . . . . . . . .. . 37,00 I Toalha� pl��ca,s naci��ais , .

Peluda lístada pi pyjama, largo 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 Cretone eapecial em c;)res, larg. 2,2-0 ..... , . . . . . . . . . . . . . 39,00 Toalhas plãsttcas amelle·anas o ••••••••••••••••••••••••

Peluda fustão ..

,.",:
.... . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 14,50 Algodão, largo 70 p{;. de l() mts. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 4-5,00I'

DIVERSOS.

Peluda fê'stão estampada, artigo fino ,. . . . 18,00 Algodão, .Iar'g'. 80 especial . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . 80,0'0 M.eias nylon pi senhoras (reclame) , .

Peluda. tipo felpa, larg, 80 . .. . .. .. 18,00 Algodão superior, Iarg, 2,oG .. 265,00
!
Melas nylon, sem costura, pj senhoras .

.Cachã peluda, xadrez .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 14,50 Morin pi fraldas, 'pj;. de 10 nrts. .. .. "." .. .. .. .. .. .. .. 55,6Ó

I
Meias nylon, malha 51 (Ibram ) .

Lã je rsey, pi vest idos, largo 1,50 . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 60,00 Morill especial, largo 90 . .. . . .. .. . . . .. .. .. . . . . . . . . . . 11,50 Me�as nY.lon, malha 5:: pe1'furnaclas. . .

Lá jcrsey pura lã, pi vestidos, largo 1,50 70,00 Morin de cô r, muito bom " . .. . . . . .. . . . . .. .. . 9,00

I
Mel!ls n� Ion, malha 04 (Ibram ) .

Li., frez.albene, pura lã, largo 80 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 39,00 Passade iras, larg. 4,'j . . . . . . . . . .. . . . .. .•. . . . . . . .. . . . . . . • 20,00 Meias pi homem, a começar de .......•....

'

.

l.ã preta cl salpicos brancos pi saldar, largo 1,50 45,00 Chitão estampas escolhldas ,.;,: ,.. . .. . .. 8,50. Meias 3í4 para meninos " .

Pura lã eseoceza pi vestidos, larg, 1,50 , 100,00 Rendão, lal'g. 70 ' , ., .•. , .•.• ,'. 7,50
.

Meias grossas pj senhoras .

Pura lã eseoceza pi cas-aco.s, larg. 1,51}
-

l�g,oo. Matéria plástica lisa, larg. 1,40 ,. . . .•... 35,00 Casaquinhos de malha p./ meninos , '. . . . . . . . . . ..

Linon liso tôdas as cores . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5<1. Matéria pI'ástlca estarnpada, Iarg. l,,w o 38,00 Pulowel' manga comprida p/ l'al'az .

85,00 Pulower manga comprida e z ip, p/ rapaz ........•.....

Blusas de malha de Jã pi mocinha .

8,00 Casacos de malha de algodão pi mocirfha .

23,00 Casacos de malha de algodão p/ senhoras \ .

Linon estampado .

'Teci<los estampados em bonitas estampas .

Chita .

Crepon estampado, a começar di) .

Crepcn Iisc americano .

'J.'ecido não euruga, estampado, a começar de

Tecido não enruga, d-o melhor, cores lisas .

Opala estampada, Iindos desenhos .

Opala estampada f ln is.sima, larg. 8-0 •.••....•.••.•.•..

Opala Iisa, artIgo muito bom .

upala usa,'pele de ovo, largo 80 .

Opala especial, cores lisas, larg, 80 ,

Opala Matarazao, larg. l,o.O, branca e cores .

Opala Usa, artigo regular .

F'ustão estampado a com.ega r- de .

Fuetão branco, artigo bom . : , .

Fustão branco Matarazzo, artigo superior ••••••••••• ; o,

Pustão píket, Matara:Zz.<J 1••••••

FUB�O casa de abelha, larg, so :� ..

'robl'ako estampado ..................•...............

'Tobralco' barrado .

'Tafetá de algodão ...............................•....

. Organdy liso Matarazz«, largo 80'

·Ol'gandy esta.mpad-o .................•........... , .

Orgo.ndy peiA;a.nen te, hIl'�.· 1,0.0 .

Ol'gandy legítima' Sui,sso, hl.l'g. 1,1.5 .................•.

Tl'icúHllé ploeto, s-ullerMr, larg. 80 , •...... ," ....••....

.Merino pl'eto, larg. S{I .

G01'gUJ'ãO especia.!.,- preto .

e l'Iü'it'inho .

S:\rj.a; -mai'j'nhô ,., , , .

Zefil', a co-nleçall de . .' , _ ..

l'o-pe.line listada pi camisaS, cores firmes , .

T'l'jcotiné àrtig-o sUl>c.riol'; largo M I ••••.••.•

Tricolí'ne bra.nca, Il!l'g. SI) '

.. ; .. ,
'

.

Tl'Íco!i.ne branca co.r90nê., Iàl·g. 80 .

Tricotine branca Nová Amé�'i'ca. da melhQr , .

Tl;ic�line lista assetil.lada, pi pyjall1�, larg. 80 .

Tricoline p./ py_}aroa, co·re-s gtI'I'anUdlls .............•....

Escoeia b1'ai-ica e p'reta o ••
'

'

••
'
••

Gtanttê, 1afll'. 1,40 .. , ; .

Bri-n colegial, legHimo Jli>

'Bl'l,n marí'nho especia-l
Brins diversos, a começnr de

Filó branco •••• ••• ••••••••• •• 0 •••••••••••••••••••••••••

Filó em CIH'j!S

FiM mosquiteiro b-l'allco, lat·g. �&O , .

'Filô rnos(]l:riteJro cores, lM·g. 3,5V .................•...

Filó ll'lo-squ.iteiro, branco, largo 4,50 .

Fi!6 mCtsqui te fl'<l, cores, l-al·g. 4,50 .

Atoalh,ada xadrez, larg. 1,40 .

' .' I

Afoalh.ado branco, hll'g. 1,40 , ...•....

Tecido listado pi colchão, largo 70 , , ,

'J'ecido listado pi colchão, largo 1,40 .

Tecido 'creme pi cortina, largo 130 ...........•........

Tecido /estampado pi cortina, lal'�' 1,3e " ,

Tecido estampado pi cOl·tina, larg.·1 ,30 (Renaux)
Cl'etone estampado pi colchas, lal·g. 1,40
Cretone branco; e�peci�l' .

C'retone branco especial, :arg. 1,;40 •...•...............

Cretone bl'unco scm goma, largo 2,00
Cretone

Cretone

Cretone

branco, hll�g. 2,20 ........•....... � .

branco especial, la}·g. 2,20 .

linhol, larg. 2,20 (reclame) , .

Cretone em cores, larg. 80, superior

E, MUITOS OUTROS
FAÇA ·RENDER O

7,50 Puro linho' Belga pj vestidos, largo 90 ... " ...•... o ••••

8;00 SEDAS

4,50 Lam
ê

.

16,00 Lumier, Iarg, 9{), do melhor .

20,00 Lumíer lavrado, Iarg, s.o , .

15,00 Lumiar lavrado, larg. 90· , .

32,0.0 Langerle liso., larg. 90

7,50 Lanzenie estampado .......•..........................

.14.,00 . Lanh"erte misto cf natural, larg, -9-0 .•.•• , • , ••.••.•.••••

10,00- Langerie puro naturul, tat·g. 9{) ..••......••.•.•......•

16,00 Lange rie seein, puro. natural, larg. 1,.00 , .

14,00 SeUI\ duquesa, artig-o .supertor, bl·g. 90 .

24,00 T�lfetá faile, larg. 9'() ••••••.•.. .'•.• ' ••..•••....•.•..••

7,50 Paile o que há de melhor, Iarg. 00, :'
13,ao Faile escccez, Iarg. 9-0 .

1.4,60 Tafetá xadrez reclame , .

W,oo Tafetá estampado o •••••••• , ••••••••••••••••••

29,.0-0 Tafetá ehamalote, largo 80 , .

3-õ,oo. Tafetá cbamalote, largo !f(}

13,00 Organsa lisa, larg. 90 .

13,,0-0 Linho e seda estampado, llu'g. 80 reclame
/,

' .

16.,0.0 Festão d.e seda, la�-g" 8n ....................••....•...

14,0-0 Moal'ê es�cial pi colchas., l!u'g. 1,3'0 ...................

13,.00 SeJa e.stll»lJ;l!lda, larg. 90 ......... ; ;.--
.

40,00. Sedas estampadas a começll'i: de , .

70,00 'Tn.&s�n· de seda ; o ••••••••• ,

16.,00 Seda surá lisa .

, 1.5,.00 S1Jda patú e.s:p.e-c'inl ; ......................•......

18,00 CAMA E MEZA

17,00. ·.:o-b·erl0r cí-nza _ ..

5,00 Goh�J'tor tamanho entre casal e s-olteil"Q .

10,00 Cobertor C'jjpeeiaI, pj solteiro .

13,00 C{).g.ettOl' eS'pedal 'pI' clIs(d .....•..•.. , , .

16,00 Co.het·t"{)X' de lã b-ul'ra<l.Q ·pl c�sal. .

·18,00. Cobe.l:tor de lã, 1;:u-drez p./ caEal .......•....... , .

35,00 Cobel'tor de lã Jéadl'ez p./ sottelro , , .

25.,.00 CoOOrtore.s pI beb1l, a começal' de .

13,00 Cobe;rtor xaditez pi so·lteiro , .

6.,Q-c> Cob.ertOor xagrez pi casal , .. , .•••.•.•••.• , .••.••..•

28,00 Coléhas pi soIteiro, em cores , .

10,00 Colcha b-ranca artigo bom pi solteiro ., , .

1.2.00
merceri·sada em cores pi solteiro .

eln COl'�S pi c.asal '.' : •

bl'llnca pj casál ; .

CoJéha bl'anca mercel'isada pi solteirQ

7,50 Colcha

13,00 Colch:a
14,00 Colcha

45,00 Colcha bl'anca mercel'Ísada pi casal

50,00 Colcha em cores mel'cerisada p.i casal .

60,00 Colcha veludo pi �asl)l , .

63,00. Colcha piq'uet, branca e cores pi casal .

22,00 Colcha de seda cl bicos, p/ casal , .

23,00 CoI.cha de seda cl franjas, pj casal .

7,50 Colcha dupla. de puxa seda cl fl'anjas, pi casal

19,00 Colcha japoneza pura seda p/ ca"al .

22,00 Coleha pi bebê, c/ um lado Iwluciado .

19,60 Colcha pi bebê, tamanho eS.pecial .

26,00 Colcha piquet, pj criança , .

BO,oo 'l'oalhas de rost.o, a começar de .

11,00 Toalha de banho, branca, AJagoana , .

23,50. Toalha de bapho xadrez, tamanho grande .

34,00 Toalhas de veludo pi meza

36,00 Toalh.as adamascadas pi meza

38,00 Guarnições de chá cl 6 gual'da,napos
62,00- Guarnições de granitê, pintadas c/ 6 guardanapos
12,00. Guard'anapos brancos dz.

ARTIGOS QUE
SEU DINHEIRO O R I E N T !\. L,

.,

A CASA MAIS FREQUENTADA

RUA CONSELHEIRO FLORIANÓPOLIS

2U,00
36,00

5U,oo

7-0.,00

38,00

22,00 Casacos de malha de lã bordados pi senhoras

29,00 Pyjamas pelnetados por dentro, pi crianças .

20,00 Camisetas de meia manga comprida pj senhoras
Calças de meia pj senhoras, a purtir de ... r ••••••••••••

'Calças de meia cl listas d-e seda pj senhoras .

Calças de jenl"ey de seda pi senhoras .

Calças de meia 1'1 crianças, a partir de .

Cãlças plásticas pi bebê , .

35,00 � Camisetinhas de meia pi bebê .

55,00 Casaqu inhos de' pelucia lisa pi beb-ê o ••••••

38,go Casaquinhcs de felpa pI bebê ......•..................

1&,00 Camisas <Ire meia de inverno pj homem ,

18.,00 Camisas de inverno, pelnciadas, p/ hornem . , , . ,

20,00

f
Pulower de Q.}g-odão pi homem '.

23,00 � �lowe.l' de .lã.:/ homem .................••.
, 0 ••••••••••

24,00 Aventais pláaticos pI memnas , .......•.......

18,00 . Aventais }Jlástieos pi ·senliol·a.s ..•.. '

.
.' . ,

'

.

�O,oo I Babadores . p�sticoiJ ,

: \
o •••• , ••••

:
•••••••• , •

33.,.1)0 Capas pi bebê , , .. '. , .' .

25,00 Calç'6es de seda pi' merlillQ-S .,,; .•.. '
..

12.,00 Cinto e su�piín,.6rio -de eo-ut'o pi 110mem

28,00 Ci.nto e s'uspe-nsóMo elásti<:o. de seda ''pi menino
25,00 Ligas de .seda pi bomeln ; .'. ; O" : " •

35,00 Por'to llickel de. c.ouro '
...

,

; .•...•....
'

, , , ..•.....

Estojo, pente e
.. espe.lh,u pj crià-lJ:C� .

�
..

"

.. .':.. o;, ••••• �
••••

33:;00. Lenços bordados VI meni.nas, ex. de '.3 .' ... , •. , ..... , .....

5S,00 Lenços bordados M moças, Cl'. de 3
'

......................•

11».,00 Fita métrica , " ; '.' .,':._ :,' : .

l5U,00 Ap-8.l'e-lh-Q �ílette; de metal , : ........•.... ; ....•

250..00 Grampinho$ de aço,�' d-e 12. ãzs. .
'

,

350-.00 Gravatas pi homem, em belos deseuhos .

250,00' Grllvatas pa.ra meninos, laço feito .. , .

13,00 Lenços de gaze pi pe�coço , ......•.. , , ..

9'0,00 Sombrinhas de seda ea.bo de couro o. ! .....•....•.. ,., ..

l1e,oo Sombl'inhas de seda ca.bo de vidro .

45.,0.0
&5,00 PERFmlARIA'S

�O,oo Leite de colônia , , ..

78,0.0 Loção b'l'ilhante ..........•................•...........

75,00 Creme l'u.gol em potes ' " '

.

'65,00 Creme nivea ....................••. ; ..•.... : .

125,00 Creme d-e alface .'. " " .. " "." ..

100,00 Pasta Kolino-s, Gessy ...........•..................•.. , .

14õ,oo Pasta Co19ate, L)v-cl' , .

2'50,00' Pasta Philips .

165,00 Sabonetes., "Gessy, Lev.er, Pa-huolive, Regina, cx·.

190,00 Sabonete Vale quanto peza , , .

240,00 Sabonete Orquidea ex. . , .

330,00 Sabonete Lavanda Alpina ex. . , o •••• , •••••

35,(;0 Sabonetes Rosa' Rubl'a, Cravo BI'anco, CX.

69,00 Esmalte' Fátima

70,00 Esmalte Cutex '-- e'

6,00 Esma.!te Pel;'gy Sage ..•..............................

37,00 ,Baton Naná ..

\
: ..

45,00 Baton Flamour , . , .....................•.... '-.

200,00 Baton Michel .

135,00 Quina Petróleo San Dar, pequeno
42,00 Qui·na Petróleo San Dar, grand:e· o ••••

70,00 Água de colônia Cashmere Bouquet -

.

60,00 1 Pó Cashmel'e Bouquet , .

VENDEREMOS PELOS PREÇOS MAIS. BARATOS DA PRAÇA.
COMPRANDO NA CASA

DA CIDADE.
MAFRA, 15. - TELEFONE \1.493.

66,00
50;00-
55;00

30,00
30,00
35,00
35,00
45,00

4,C?0
�8,00
12,00
16,00
33;"00
4.6,.00
isO,no
65.00
68,.\)o
160.H'
.2.�;.,()
25"Joí)
5,00 .

11;00
18,0.0
4,GO

,10,00
S,ÔO
'8,00

�O,co
25."0
·<,0.00

40,.(>0
.SO,Oí.
J8,0c>
30,cO::l
!},oo
4Ó,t)'}
4",.(>0

2(l,00
20,00

5,fl.0
8,op
10 (lI)

13j(1o
15,00

.4,('0,
10.0&

:3,lio
15·,00
15.',,�

30;01>
75,00
'80;0(; -

10,00
13,oQ
11,00
9;50
8,"0
4,55
5;00
6,&0
9,60
6;50
30,00
33,00
'18,0.0
3,5:t
6,00
8,5�

7,60,
3,00

.3,50
12,00
18,00
14,00
14,00

O:s.lJieJ
st 1fA'J

''VIRGEM :ESPECIALlDADE" da
t
�
i
l
1
-....-------------------- ..... ..... _,"'.��'I../Wo..:_.. ��� .. ,�.::::,.".�� ..... ;

,,"

CJA-,WETZELiINDUSTRIAL-JOINVILL �
TORNA A ROUPA� BRANQUISSIMA
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A falta detrôcoI

Em vista da grande falta remessa' de moedas dívisío
de moéda divisionária, pre- nârias.
judicando sériamente o co- Em 22 'daquêle 'mês, tam
mércio local, a Federação do Mm por ofício, a Confede
Comércio de Santa Catarina ração comunicou que o'Di

já em maio do corrente ano retor da Caixa de Amortiza

dirigiu telegrama à Confe- ção, determínára providên
deração Nacional do comer-I cias no sentido de que fós

cio, no Rio de Janeiro, no sem enviados Cr$ 50.000,00
sentido de. interferir junto em moedas do valor acima

aos poderes competentes pa- referido, á Delegacia Fiscal
ra que o nosso Estado fôsse deste Estado.
supr ido com moedas de ... 'Tratando-se, porém, de

Cr$ 0,10, Cr$ 0,20 e 0,50. uma parcela pequena, mas

A .respeito do assunto, em que de momento suprirá as

data de 7 de maio, em ofício necessidades do comercio
a Confederação Nacional i local, outros pedidos foram
do Comercio, cientificou a feitos à Caixa 'de Amortiza

Federação do Comércio que, ção,
atendendo ao seu pedido, ti- Outras remessas, de futu
nha se dirigido ao Diretor 1'0 serão aqui recebidas, -

de
da Caixa de Amortização, modo que dentro em pouco
tendo-lhe sido prometido a essa falta será suprida.

A Delegacia Fiscal vai receber
moedas divisionárias

Florianópolis, - 8 de Junho de 1951
\_---_ ..._-�._,----_....._--__..._._ ........_-----_.__......

)
� Acla.mado Presidente de Honra da

4.ssociaeão ((Irmão Joaquim»
.

,
O Prof. Clementino Faus-! Auguramos os melhores

''to Barcelos de Brito foi, du-I votos pela sua saúde, vale
rante longos e trabalhosos mo-nos do presente para a-

anos, um dos mais ardorosos.
e entusiastas na concretiza

,ção das finalidades altru is
ticas e b e nem é r i tas
do "Asilo I rmão Joa

quim", instituição carítatí
va que vem abrigando os

presentar-lhe os nossos pro
testos de alto apreço e gran
de estima.
Édio Ortiga Fedrigo, Pre

sidente, em exercício".

nossos vovós. * * A Inspetoria de Veícu-
Da utilidade dessa asso- ':' los e Trânsito Público

ciaç�u f<dam. �quê:es qu1e, 1 qu� _ diga-se de passagem
no f'im tb eXI_SLenCIa, .

dela ! ainda está cruzando os

l'ecolTe� aqueles.velh!nhos 'braços ante fatos que, de

���;s,a��oSl�!o�?rl::eeÇ.:��;�� !Ó��hlí�I:'�:�o:at;!a:::i� �S�··rl-""u-a··"'ç·""""a:·o··-d-e·"·s"""-o·"·1.....a
...

··d-o··r-
...

a--
.............

tidos c?m desvelo, car:nho e
da, de maneira errada, que I

hu�alllsmo pelas Irmãs de

I provocou insistentes telefo-
.

Carídade..
nemas à nossa redacão _

Foi - justiça se lhe seja feita "7 sincera

.

Esta é a.obra. que Clemen- atendendo a pedido, ··deslo. e corojasa a mensagem do sr. Governador, quan-
tino de Brito ajudou a cres-

cou o ponto de parada de do, a fls. 20, confessou: "A situação do ensino,

cer, com. o seu trabalho: a ônibus, à rua Rui Barbosa, público é desoladora. Não se resguardando da
sua peraístente colab?raçao. de um poste para o seguin- intromissão dos interesses partidários, o ma-

Ontem, a Assembléia Ge-
t gistério catarinense sofre, hoje, as graves con-

ral daquela Associação, co- e'�fas, acontece, que a pro- sequências desse mal",
mo não poderia deixar de vídêncía, satisfazendo ínte- A sinceridade e a coragem da afirmação
fazê-lo; prestou expressiva rêsses de um ou dois pre-

oficial estão precisament€ 110 especificar a épo-

h?mena.gem àquêle conter- .judícou todos. quanto; resi- ca em que o magistério sofre as coneequêncías
raneo, Ilustre por todos os dem na Servidão Carva- da intromissão dos interesses partidários: HO-

títulos, aelamando-o :

pre�i-llhO!. . .

'

JE! E é verdade. Mas se não bastasse a prova

d�nt� de _Ho.nra d� �ssocla- Ora, que se atenda rec.ia-
do depoimento do sr, Governador e ainda hou-

çao
. I��o JoaqUIm.

_ mação justa, está certo! vesse algum descrente no caráter político das
, 0entIfl�an?010 A

desse, Mas. que, para resolver um centenas de exonerações e remoções de profes-
pl'eIto de JustIça, fe-Io o sr.

caso criem-se outros casos soras, bastaria a desoladora leitura deste edifi-
Edio Ortiga Fe?r.igo, presi- é o �ue se não concebe!' cantedocumento:

den.te em exerCIClO ,d�quela Para êsse mal, um reiné- -'Sr. Professor

socled�de, com o OfICIO que, dio _ que ii I. V. To' P. co- A pedido <!e um emissário do Governador do
muito a vont�de, transcreve- loque o ponto de parada de Estado; fica V.S. gentilmente convidado de com-

m�� ,em .se�Uld�: . onibus no poste loeaJizad(; 1 parecer na, sede do diretório distrital de Rio
Flol'lanopohs,6 de Junho à saída daquela rua, satis-.f J;�ortuna, afim de prestar algum esclarecimento

de 1951 i sob andamento do ensino e

-

da matricula indivi·. fazendo, de malleira justa, (,Prezado _Senhor.
. _ os residentes naquela via dual no curso NQ.l'mal-J(egional, nos dias 5-6�7

TemGs a grata satls�açao. pública, que outros meios deste mêz
de levar ao seu co_?heclmen. de condução não têm. Atende-se também na Intendencia Distrital

to, que, em sessao. de As- Assim certos estamos .de Rio Fortuna, aos 5 de março de 1951-
sembléia Geral,.' realizad�

['
que hav�rá justiça nos atos ass) Roberto João Tenfen".

em data de 4 do corrente, fOI e harmonia nos propósitos A firma está devidamente ·reconhecida,.
o no.�e de V.S. aclamado das autoridades. Quem seria o emissário do Go.vernador, que
PresIdente de Ho.nra da' fazia esses gentís convites? Seria um técnico,
"Associação Irmão Joa�' um inspetor escolar ou apenas. um politico?
quim". O deputado Fred(,l'ico Kurten por certo sa-

Em fazendo a presente Aos nossos Iss.i- berá explicar, de vez que as provas circunstan-

comunicação, é nosso grato dais indicam S.S. como se'ndo esse agente dos
dever agradecer-lhe os aBotes' do Sol sovietes udenistas, responsável pela remoção de
grandes serviços que, du- • pro.fessoras nessas zonas e pela nomeação de se-

rante vádo.s anos, dirigiu do Bstado mi-analfabetos para as escolás de Rio dos Indios
os destinos de �ossa Asso· e Santa Rosa.

, Levamos ao conhecimento
ciação dando.-lhe o.rientação. As reuniões, como se vê do documento aei-

dos ·nosllos prezados amigos,'honesta e ainda
.

imprimin- ma, 'eram 'na sede do diretório!
anunciante e assinantes do

do os mais assinalados me- Falou certo, pois, o sr. Governador: "o en-

lhoramentos nas duas Ca�
sul do Estado que, a partir I sirio, não se resguardando da intromissão dos

sas - 'Maternidade "Dr. da próxima segunda-feira, interesses partidários, sofre hoje as conse-Percorrerá toda aquela zona,Carlos'Corrêa e Asilo "11'- quêndas desse mal e tem a sua situação deso-
, um nosso representante, ere-mão Joaquim". ladora". Confere, pois não!

Sentindo' o
.

afastamento denciado pela gerência dês
te jornal afim

.

de atender
do amigo e Presidente que aos seus interêsses.
durante anos nos guiou com Para êles esperamos a bôa
a sua inteligencia, espera-
mos 'sempre contar com a

acolhida com que sempre
nos· honraram.

sua
.

decidida colaboração
nos destinos desta Casa.

........etIl , .

DESASTRE NO ,ESTRflTO
Um caminhão abalnlllu a bicicleta' fraturando uma
das' pérnas do SIlU cimdutor

Alfinetadas... Às 13,30 ho'ras de ontem
mais um desastre se verifi

O
.

senador Rui Cal'neiro, cou no sub-distrito do Es-
visitando agora a Paraiba, treito, que, assim, se vai
ao receber uma. grande ma- constituindo local onde os

nifestação do povo foi rou- transeuntes têm que andar
bado em um revólver Smit com os olhos bem ab�os e

e na sua carteira, que conti- os ouvidos à escuta,· Antes
nha oito mil cruzeiros, fi· de atravessar�m a sua pl'in
cando"completamente desar- ' cipal via públiéa.
mado. Precisamente àquela ho-

(Dos Jornais) ra, o caminhão de proprie-
Pró Sen,ador, .que fracasso, dade e dirigido pelo sr. Jo-
E pró povo ficou feio, sé Fritz, chapa 7-53-70, ao Foi design,ado o dia 12 do

Recebeu até abraç-o passaI" frente ao posto de corrente, às 10 horas, púa a

Dos "amigos do alheio" gasolina da firma Meyer & I realização
do Concurso de

Cia., desta praça, abalroou provas para o cargo de Ser
a bicicleta que estava 1l10n- vente da Secretaria do Tri
táda' por Francisco Domin:- bunal Regional Eleitoral, à

gos ,da Silva, que por alí rua Padre Miguelinho, de

passava, 110. momento. vendo 'os candidatos compa
Em consequência do cho.- l'ecer munidos de caneta

que Francisco Domingos da tinteiro.

Campanha
nobre

'

o Centro Espírita "Seára
do Amor", do sub-distrito do
Estreito, vem de lançar uma

.

campanha de nobres objeti
vos - término da nova séde,
onde funcionarão uma esco

la para alfábetização/ de a

dultos, um atelier de 'cortes
e costuras pal�a mocinhas,
que serão diplomadas, e dis�

, tribuição de .l"oupinhas aos

recem-nascidos"
Para levar de vencida es

sa idéia;. por todos aplau�i-
.
da, aquêle Centro está con

tando com donativos de
quantos se interessam pelas
questões sociais em n08sa
terra.

Silva teve a perna esquerda
com fraturas, sendo, de ime
diato, 'transportado para o

Hospital de Caridade, na

Ambulância da Secretaria
da Segurança Pública, onde
foi atendido pelo dr. Lauro.
Dam"a.

'

CONCU,RSO

Surpreso,' diria a êSll1o•
Certo, ninguem notou,
Paraíba, tu és mesmo

'Muié macho sim-sinbô
,

�é

,

-,

6- Churrasco da SaUJIadm
'Relação dos que aderila.m�.

Cunha, Newtorn de�'A h'rleidã.,,,.
Ernesto !vlue;l!er; _Edgaxd P;.�
Almeida, Laelíó Luz;" Hezioe
de Souza, Cym'R: Mueller,',
Nereu GhizonÍ, Waltel."'
Weinheber; A. Bastos, José",
Dobbes Fíl1ío, Dr. Telmo Ri
beiro, J. Ruhland, Lauro d�·

Oliveira, Fernando
-

Pil'es,.
Dr. Fernando- Mello, Ma
noel Cruz. Jor., Dr. W': Wil-
di, Dr. Anterior Moraes, Dr..
Davi Fontes: Félipe J?rge.�
Edio- OL Fedrigo, .José Ro- ..

berge, Ivo Sell, Getúlio Sil.;:·
va, Adolfo Elpo da Silvei';·

.

ra, Antonio P. Oliveira, Dr.,
J. Batista Gonçalves, Um->
belino Meírelles, Dr: Hamil-
ton Hildebrandt, Dr. Ar'y�
Mafra, Emílio Mund, Dr.,

Batista, Eugenio Spogarricz.,
Serg iô Pretta, Nelson Riett..
W-atdir Prat Netto, Cesar�'
.Silveira, Dr.. . Claudio V ..

Ferreira, Dr. Vidal Dutra.,
J. C. L., Bento Climaco, Mil-
ton Silva, Sílvio Silva, Dr., .

Vitor Fontes, Helio Rosa"
Dr. Frederico Buendgens.,
Antonio Sallum, Osni Sou-··

za, Plínio 'Moreira, Dr. Ma-
(Contínúa na 3a pág.)

o sexto Churrasco da

Saudade, que, periódicamen
te vem reunindo, no Colegio
Catarinense, os antigos alu
nos daquêle acreditado es

tabelecimento de ensino,
realizar-se-á, às 12 horas de
amanhã.
Damos, abaixo, a relação

dos que jli se increveram pa
ra aquela festa que, como as

precedentes será coroada de

pleno êxito:
Oswaldo Costa, Gil Losso,

Alberto Mueller, Dr. Wolf

gang Rau, Dr. José Moell

mann, Dr. Antônio F. Mo
reira. Dr, .Oswaldo B. Via

na, Dr. Othon G. D'Eça, Dr.
Ernesto Riggenbach., Dr.

Oscar Pereira, Wilson Abra

ham, Miguel Daux, José

Da�x, Miguel Daux Daux

Filho, Celso Carlos Porto,
Adil Rebello, Ivo Reis Mon

tenegro, Pedro Cruz, Ademí
Abreu, DI'. Raul Bastos, Dr.
Amá Hoechl, Protasio Leal,
Dr. Vitor· Lima, Dr. Altami-
1'0' Dias, Dr. José P. Gal

lottí, Dr. Nicolau C. de Oli

veira, Alexandre Evangelis
ta, Dr.' Abelardo Gomes,
Waldir Campos, Dr. Hipoli- --.,'"--------.--�-,.---.

to Pereira, Eduardo P. da

Luz, Rodolfo Faria, P. San- Pro' fund�ça-uto, Moss. Frederico, P.
.

. U
;
,

Quinto, Narbal Alves, Ma-

jor Américo S. d'Avila, Dr. LaUreaDOHercílio Luz, Dr. Felix Sch-

miegel.ow, Dr.. Renato Silva, A prof. Hilda 'I'eodore
Dr. :Vllmal: ?las, ��" Ylma�.1 Vieira, diretora do G. E. �rCorrea, Abílio MafI<\: Ro��" I quídiocesano "Pe. �nshle-Mendes, Tte. I:eandlo Slh a

ta", remeteu à esta ·redação,.,
Tte., Tte. DecIQ Lag.o, Tte.! com o ofício n. 13, de ontem,..
Sidney_ Lago, Tte. Plragu�-. a quantia de setecentos cru-·.
hy Tavares, Tte. Leo Conh-

z€iro.s, auxílio para a Cam
nho, Tte. Ledeny Mendonça, panha "Pró-Fundação Lau
Tte. Wallace �apella,. I!r. reano"..

�

H�i�o�� F�rran, BenJamim A importancia em nprêçe"
VICU"a, Vlt?l" Klappoth, T�- está, pois, à disposição da,_
cho Brahe Fernandes, He,I- comissão daquela campa�
tor F'arias, Tte. Walmor

.

Borges, Dr. Glamo Galletti,
nha. \

Paulo Lange, Yoldori Garo- 'goo"la de hfallis,' _ Ryno von Moers, fi () li
Waldir Carreirão, Raul bllc'dada ,. B. S__Wendhausen, Hilton Mello, li _'

Guido Bott, Alfredo Selva, Funciona no vizinho dis-�
Carlos Kl'Uegel', Dr. Roth- trito de Estreito a Agência."
sal, Romeu de la Martinié- de Publicidade F. B. S.• ,ik.:
re" Dr." Alfredo Cherem, rua Olavo Bilac, 61, a qual
Gualter Baixo, Ney Huenbe- vem executando com acêrtfr.·

n�r, Dr. Nereu Ramos Fi- e precisão, a confecção d�
lho, Milton Liberato, Dr. letreiros, placas indicati--

.

Oswal Baixo, Plínio Fran- vas, reclames, com dese-
zoni Jor., Wilson Andriani, nhos ou não, para entron- ..

Osny Gama d'Eça, Walter camentos de estradas, etc.
Lange Jor., E. L. Jung, Dr'l Agradecemos a visita qlle"
Nelson' Amim, Dr. Nobrega, nos fez, hoje, o esforçad�;
Dr. Hipolito Pereira, Egidio diretor daquela agência, s1'__

Amo.rim, Adi Catarinense! Francisco Bittencourt Sil--·

Silva, João- B. Rodrigues, I veira, o qual, estu�ioso per-�
Dilermando Brito, Beno M. sistente da química indus

Peressoni, Ivani, Santos, ! trial, 110 momento promOVE�
Walter Kuenzer, Carmelo i ensaios no sentido de, .fu-
Faraco, Dr. Ilton Caldeira, I turamente, fabr.icar' tix:tas,...
Ned Perrone, Dr. Osmar esmaltes e vernIzes.

.............................................

A' cidade anda perfumada de tainha. E eu 3'.:\

torcer que essa ameaça de resfriado, que me rOllda,j.
sinistramente, se torne realidade de uma ;vez. Sói,
assim não sentirei mais êsse .coty mari�imo, que;-·
avassalou oceanicamente a capital.

Não se diga que sou egoista' ou inimigo pessoal!
das taCrlhas. Bendigo-ás, quandó..,_as vejo. ,le.vadas pa
ra' os lares por alegres e risonhos operários, que...

, de quando eu quando, param para remirá-las CODl.G';

que a certifiearem-se de ql1e não fugiram ou a se,

anteciparem no advinhado, sabo.r dos caldos e da,s.;·,
recheadas, com ova! Ela'S são a fartura.,

O povo, irônico e mordaz, já lhes trocou o llO-

n1€: recurso!
E o recurso, se o resfi'ia:do ,falhar;- é suportar"

o chei!'o dos recursos!::
-
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