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TOQUIO, 15 (U.P.) _ gentes. O inimigo, segundo
Durante o dia de ontem, as tudo indica, ainda dispõe
unidades blindada's das Na- de� suficiente potencial _hu
ções Unidas espalharam-se mano, não para sustentar
pelas largas planuras ao uma ofensiva mas ao menos

norte de Pyongyang, amea- para atacar. Na costa leste,
çando as. principais defesas

I
ao norte de Kansong, foram

comunistas nas frentes les- repelidos, por sinal, uma se
te central. -

- rie de investidas dos verme-

Os despachos da linha de
frente dizem que os chine
ses abandonaram, pratica
mente, a resistencia na area

do "tríangulo de ferro", com
exeção de pequenos mas

bolsões ,de retaguardas, que
estão sendo, contudo, lim
pados pela infantaria.
As mais rÍgidas defesas

dos comunistas estão agora
fixadas nas .colinas que con

duzem para Kumsong, 17,6
kms. ao nordeste de Kumh
wa, e que segundo se acre
dita é o novo ponto de con

centração do inimigo. O co

municado oficial do 80 Exer-'
cito, de' quinta-feiraà noite
informa que

-

a
.

:r:,e'sistencfa
nesse setor é pesada mas

que mesmo assim foram fei
tos ligeiros avanços.
Na frente oeste, as patru

lhas das Nações Unidas pro
grediram mais 6,5 kms. con
tra pouca resistencía. Muito
embora a censura tenha obs
eurecido os detalhes da lu
ta, soube-se que fo'i quebra
do o. contacto com as maio
.res unidades chinesas que
se retiram para o norte; no
extremo oeste da linha da
batalha, os, comunistas ini
ciaram -uma ligeira barra- sa ocasião a comissão entre-

gem de morteiros, antes de gou ao gO_Y!lrnador' flumi-
nense um memorial pleitezecuar para o .norte, ao oes-

te do rio Injun, l..ndo a reabertura do referi-

N f do hotel.a rente leste os, norte- .
coreanos estão se defenden-

Mac lrtbo'., o· a-Odo como podem, .nas monta-
nhas ao norte de Yanggu e '

Inje, à medida que suas 'po- quer ser CIU-
Slçoes se tornam cada vez 'd·d tmais precal'ias. Todas as es- I a o
tradas, 110 longo das fren- AUSTIN, Texas, 1� (U.
tes central e leste, desde o P.) - O general Ma-c Ar
norte de Hwachon �té o mar ,thur reafirmou, hoje, que'
norte do Japão, estão em não tinha intensão de apre
perigo de ser envolvidas pe- sentar-se como candidato

_ los aliados. As profundas nas 'futuras eleições presi-.
penetrações das unidades denciais.
das Nações 'Unidas pelo va- A um jornalista que lhe
Ie de Pyongyang e na dire- perguntou se não apresenta*
ção 4e Kunsong tornam ca- ria sUa candidatura, o ,ge
da vez .mais difiéeis o...)'u- neral respondeu-: "Não"!

prim_ento e o escape dds co- Como, Porém, o jp:rnalista
mUl1lstas. não ouvisse bem a resposta,

Os norte-coreanos apesar fêz a pergunta novamente e

das grandes perdas que tem o general lhe disse, desta
sofrido, parecem estar. lu- vei: "Minha resposta foi um
tando com grandes contin- "não" enfático".

AVANÇAM· OS ALI DOS DECLARA PASQUALINI:

"Cumprir· e não refor
mar a CO'nstit�ição"

lhos. A 5a Força Aérea e os

(liberdade) e sinal dos re

sistentes unidos da
'

zona

Oriental.

A Associação dos "Jovens
Democratas' Alemães" pu·
blicou um protesto contra
essa condenação e exigiu
que os acusados compare
cessem perante 'um tribgnap
que lhes conferisse �possi.
bilidade de defenderem-se.

RIO, 15 (U.P.) ._ O senador Alberto Pasqualini ..

concedeu hoje interessante entrevista sôbre o discutido E' t'" d
•

assunto da reforma constitucional, tão espetacularmen- xpor açao e MI-

te lançado à arena do debate pelo ministro Danton Coe- nérios estrangeiros
140. Falando à reportagem de "O Globo" o doutrinador RIO, 15 (V.A.) - O mi-

nR.aetoornN0Uu .

ao posto ',:O D., ·lc"'ade·1 r.o' do .trabalhismo negou que em seu recente encontro com nistro da Agricultura, sr.

, F,- o presidente da República houvesse discutido problemas João Cleofas, enviou ao pre-

I relacionados com a reforma da Constituição de 46. sidente da Republ ica minu-
RIO� 15 (A.N.: ) -_ Com Vem de surgir no Rio, O di d Alb to Lei

- . -

d"O sr. Getúlio Vargas _ ISS e o sena 01' er o CIOs�rexpwaçao propon o a
sua esposa e filho retornou PICADEIRÓ, semanário de Pasaualini _ reafirmou-me sua disposição de realizar deneg'ação dos pedidos de
ao s.eu posto, P?r via aérea, I Humorismo Político, cuja uma- reforma de base no sistema econômico brasileiro. exportação de minério "li-
o diplomata _Sl.lva Mafra, I feição gráfica, conteúdo e " ..

t
. ,

_ /' Foi isso e nada mais". '. tio , cUJa Impor ancla e e-
antigo secretario da delega- matéria ilustrada conferem -:

O senador gaúcho atualmente na presidência da Co- quivalente.ao "tório': e ao
ção permanente do Brasil a essa publicação, a-lgo de missão de Propaganda do PTB, acrescentou ainda: "uranío", essenciais no a-
na ONU e segundo secreta- \ .

di
.

novo no peno isrno nacio- '''E' preciso que se distinga entre a reforma de base proveitamento da energia a-
rio da Embaixada do Brasil I O PICADEIRO'na. , com

e reforma' constitucional. No conceito de reforma de tomíca. Propõe assim o mi-
na Inglaterra, o' qual se h Iitísuas c arges p,o 1 icas e base não se inclue necessâriamente a 'reforma consti- nistro da. Agricultura queencontrava no Rio, ha cêr-· tá

.

tit
.

, ,

seus comen anos, cons I ui tucionaJ. A reforma de base a que se alude tem um sen- sejam adotadas com relaçãoca de ,um mes, em gozo de t ib
. -

i:uma con ri uicao aprecia- tido eminentemente econômico, e pode ser realizada den- ao litro as mesmas restrí-férias; O sr. Silva Mafra re- vel no campo do bom humor "

tI'O dos principios da Constituição vigente. ções existentes para a' ex-
tornou, agora, à capital pa- d âtí

_

Ih f lt
'

e a sa Ira e' nao e a ara, 'Mais importante do que a' reforma canstitucional é portação daqueles dois mi-raguaià, afim de assumir t t
..

por. cer o, assun o para uma
o cumprimento dos dispositivos da atual' Carta Magna.. nérios e, ainda a convenien-

suas funções. vida longa em meio dos a- Além disso, não se pode tomar uma posição pró ou con- cia de serem examinados por..................... teci t tidi d
-

con ecimen os co I ianos a tra a reforma sem, antes, se conhecer quais os pontos uma comissão especial os

Piei- tal·�m a rea'Ã
vida social e política de nos-

que estão exigindo modificação".
.

pedidos de pesquisas de ma-,U U 'sa terra.
;- riais e as lavras dos mes-

berlora do Qui- _Gratos pela visita do 1° ,..,._.......,.".__....._.....•.....-.-.....__...........,._..·._-;..y__w...-_� mos minérios. O presidente -

t���t!��M:) _ E,t,�,.���:=:= IIISSE�,BLEJA LEGISLArlVI E��;�i�:::;!�ontem, no Palaéío do Ingá,I' .r : , ,-.. - .

�_ ....... -'- -

-
_ --

-:- a Epr.PQ�ção-ao�min)stro da
onde foi recebida pelá so- F.RANCFO.R-rlj:,..,..,. ��a- FAVOBES, �--OS ,ÁGBIGUV.c:On�S. -----: ,LEIS EM RENE· A' .

I '. I' it
-

d
'

-

vernador Amaral
. nha Ocidental, 15-; (U.P� _

>

FI-CIO' DOS :FUNCIONÁRIOS PúBLICOS gl'lCU_ tura 1l:1l, a.n o a ex-

L, Peixoto, .'. '.
-

. , portação do mmeno Qe "be-
uma comissão de- emprega- Círculos informados dizem

. ,,' d tradid ílitar OR SIDADE NOS CORREIOS rilo", e dan o ou ras pro-
dos do Hotel Quitandinha que os a 1 os mi 1 ar es nor- M . O,

"

..

b trecentemente"fechado. Nes-, te-americanos concordaram, Em nossa crônica de ontem dissemos que o deputa- videncías so re o assun o.

em sua conferência secreta do Francisco Mascarenhas havia feito referências à mo

de uma semana, aqui, que é rosidade nos serviços de encomenda dos Correios de São
improvável a guerra mun- Francisco (lo Sul, quando o nobre parlamentar salíentâ-,
dial para 1951. ra a morosidade na distribuição de encomendas da sec-:
Altos funcionarios de Es- ção Colis Postaux desta Capital. 'F'ica, assim, sanado. o

tado Maior voaram de Was- equívoco. Den_tro de poucos dias
híngton para. cá, para ouvir ,.surgirá a lume, na cidade
informações dos adidos nor- A SESSAO DE ONTEM de Lajes, o semanário "Cor-
te-americanos em . diversas Na sessão de ontem, presidida pelo deputado Vol- reio da Serra", sob a direção-
capitais, desde Londres' a ney Collaço de Oliveira, foram dadas ao conhecimento do .sr. João Pedro Ghiorai.
Moscou e de Olso ao Cairo. da Casa, as seguintes matêrías : projeto de lei de- auto- Será, por sem dúvida,
Não foi emitido comunicado ria do deputado ...Fernando de Oliveira e outros, isentan- mais um orgão noticioso,
quando a confel'ência

c-

ter- do de impostos e taxas aos colonos que comprem e usem que não só enriquecerá a

minou, ont�m, mas fontes fi- armas de caça em defesa de suaf? lavouras; telegrama imprensa catarinense pela
de dignas dizem, que, de um do PresidE:mte da República sôbre solicitações da Assem- matéria, que irá apresentar'
modo geral, os adidos não bléia e informando as providências tomadas; comuni-' como se constituirá em ba-,
esperam ataque rus{o em cação de posse do novo comandante da Base Aérea de luarte na defesa dos altos�
suas regiões,_êste ano. Florian�polis; te�egrama de ag:_adecimento do Ministr.o· interêsses da causa pública.

da ;Marmha; mensagem do Governo do Estado, encamI- Aguardamos com in teres
nhando um. su�stitut'vo ao, Pl'Oj�to de le.i que cria o

. se, o aparecim�nto desse no-

I qu.a1ro de"flscals da Fazenda e amda de diversos outros
•
vo confrade, a quem aIm.e-OfiCIOS e telegramas" jamos uma vida longa den-

; -

-

ARMAS DE CAÇA �'tr? dos ?rincipios que. nor-

guorra» I P
.

t'f'
.

t dI'
.

t d'
teIam a Imprensa catarmen--li

_

ara JUS 1 lcar o prdJe o e eI _que lsen a e Im-

RIO, 15 (V.A.) - A Bol- I
postos e taxas as armas de caça adquiridas pelos agl'i-

se.

sa de Valores do Rio regis-li cultores, falou o deputado Fernando de Qliveira, que' .-I-'-·-·--t--d----trou, dê ante-ontem para on- . fez sentir a li'ecessidade de pouderem os lavradores, sem II IDe a astem, uma alta sensivel' nas I maiores formalidades, usar as referidas armas para de.,!,. •••

obrigações de guerra. A 12 fender as suas plantações, cons_tantemente ameaçadas A senhol'a Eva Peron� fa--
do corrente, aquel� titulos por 'ilpimais. ferozes ou daninhos, lando há dias aos jornalis-
estavam cotados: .os de ...

'

E', como se vê, medida justa, que, certamente, me- tas, declarou que seu mari
Cr$ 5.000,00 à Cr$ 3.870,00 e -recerá o àpôio da Casa, pois virá prestar reais benefi- do é o deus da Argentina, é:
os de Cr$ 1.000,00 a �ios aos colonos, muitas vezes séri�mente incomodados o sol, a água, o ar que o po-
Cr$ 770,00. Ontem, suas e danificados em sua labuta nos campos. vo respira, e que Eva não'
respectivas cotações eleva- precisa de Perõn, mas que-
ram-se a Cr$ 3.390,00 e .. . . EM FAVOR -DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS Perón é um homem que nã()l t
Cr$ 784,00. Os primeiros so- Os deputados Lecian Slovinski, Ylmar Corrêa e EI- precisa de Eva. .

freram, pois, uma majora- pídio Barbosa, da bancada Pljsedista, �ncaminhàram, à
-

(Dos Jornais)
ção de Cr$ 60,0.0 e os l1lti- Mesa o seguinte requerimento: _'

_

mos de Cr$ 14,00. Não se Requeremos urgência para .os pr.ojeto� de lei ns.

poderá atribuir o fenomeno 31/51 (licença para tratamento de saúde); 34/51 (dis
à proximidade d� pagamen- põe sôbre cargos ,de magistério· obtidos por concurso) e

to dos juros, uma vez que 35/51 (sôbre ajudas de custo).
seus cupons só serão pagos Trat�-se de projetos de leis que concretizam justas
em setembro vindouro. Acre- aspirações dã classe dos servidores públicos, e, assim,
dita-se assim, que a alta f.oi nada mais certo do que submete-los a regime de urgên
determinada por 'um renas- cia para qu�, quanto antes, produzam seus salutares e-

cimento da confiança nesse feitos. /

genero de papel.

durante toda a 5a feira, em
apoio das unidades armadas
e dos infantes' das Nações
Unidas que avançaram pe
los setores de Kumhwa,
Pyongyang, .e do reservato
rio de Hwochon,

aviões da Marinha atacaram

""_ _._._- -_ _-•••-_._-.-_ JV._••••-.-.�....,.__ .",

«CorreiO da
Serra»

BERLIM, 15 (Ú.P,) - 10
alunos da escola secundária
de Viena foram condenados
cada' qual á 25 anos de tra
balhos forçados 'pelo Tribu
nal Militar Soviético, amll1-

cia o Partido Democrata Li
vre de Berlim ocidental, OS

�K

jovens são acusados de ter
coberto os muros da cidade
com letra "F", prÍmeira le
tra da palavra "Freisheut"

Melhoram as
{(obrlnações ',de

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

- - - - - -.. -.w

("

f - 'csímbolo da liberdade
onde não há liberdade

na 3a. pagina

A entrevista .foi bôa,
Deu a Perón seu valor,
Numa só coisa destôa,
Com respeito ao ditador.

Continua

Pois acha gente madura,
Que a mal a coisa não leva,
P'ra manter a ditadura
Precisa Perón de Eva ...

Zé

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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R�DIOTERAPIA
RAIOS X

DI. ANTôNIO MODESTO
J At••ti" cliàrluoeale••• Hospital 4. CuWluj�

.

�.

DRA� WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTÓNIO DIB MUSSl

I'

Médicos
Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE SENHO

�S, com modernos métodos de diagnósticos e tratamento.

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - METABO.
LISMO BASAL .

,

Radioterapia por ondas' curtas-Bletrocoagulaçâo Raios

LVlo1eta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, n? 1, 1" andar - Edificio .do Monte

,lo.

, -

Horário: Das 9 8S '12 horas - Dr. Mussl.
, Das 15 ás 18 horas - Dra, MussL-

Resideneia - Rua' Santos Dumont, 8, Apto. Z.

Dr. Antônio Moni,l.de Aragão
.

Comunica a seus clíenteae amigos que rei-
niciou a clínica nesta Capital.

CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado,
,

, (consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 às

r>:�. 17,30 horas.
'

1& .' RESlD:F;NCIA: Rua Bocaíuva, 1�5 - Tele-
, .I fone M�714.).

<,
'

DR. SANTAELA

Cirurgia do Torax

DR. I. ·LOBAT)O
FILHO

A.

)

(Formado pela Faculdade Na
cional di! Medicina da Universi

Doenças 'do aparêlho respiratório
dade do Brasil). TUBERCULOSE

M��ico por ceneurso da Assis-
têneia a Psicopatas do Distrito

Federal·
Formado pela Faculdade Nacto

nal ,de Medicina.. Tisiologista e
._.

Ex-i-I\te",� do �H<>..pltal_:e.i: Tlãlocirurgião -do•.H.ospital Nerêu __

qui.trico e ManicômJo Judiciário
Ramos. Curso de especialização

�a Capital 'Federal. '

pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
Ex-intérno da Santa ClJsa de

lliseric6.rdia d; Rio de Janeiro. JBssiatente �e Cirurgia do Prof.

Ugo Pínheiro G(1imarães. (Rio).
Clínlea Médica - Doenças Ner- Cons.r Felipe Schmidt, 88.

'9'OSa5.
,

�

Oonsultas, diàriamente, das 1I'i
Consultorio: Edíficio Am�li"a

à 18 h
Neto - Sala 9. 18

oras.
. A

Residência: Avenida Rio Bran- 20RUat D02m Jaime Câmara,
144 ap o. .

eo,. F MG2
Oorrsultas: Das 16 às 18

hora8.,
one rs • 8 •

Telefone: � /

ConSUlt6rio:1.ls·s%!.s, DR. ARMA'ND-,O V'A-Residência: u

LERIO DE ASSIS
MEDICO

DOI Serviços de Clínica Infantil

ta Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade
CLINICA MEDICA DÉ CRIAN-

-

ÇAS E AD1)TLTOS

D�!·r���e���e�eSmé-I4ico do Hospital de Caridade.

CLINICAS DE SENHORAS r=:
CIRURGIA - PARTOS

'ASSISTENCIA ÁO PARTO E

! OPERAÇOES OBSTÉTRICAS

1 Doenças glandulares, tiroide,

J ovários, hipopise, etc.

Disturbios nervosos - Esteri
lidade - Regi�1e's.
Consultório: Rua Fernando Ma

ehado, - Tel. 1.481.

Resid. R. 7 'de Setembro - Edit.
Oruz e Souza - Tel. 846.

O"ESTADO
AdministraçAo

. Redação e Oficinas à
rua Conselheíre Mafra,
�o 1-60.
TeI. 1022, - Cx. Pos
tal, 139.
Diretor: RUBENS A.'
RAMOS.

Representante:
A. S. LAR{\.

Rua Senador Dantas,
40 - 5° andar

T,el. : ,22-5924 - Rio de
Janeiro

RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveírs

nO 21 - '80 andar
Tel. : 2-9873 São

Paulo ,

ASSINATURAS
Na Capital

Ano • • •• Cr$ 100,00
Semestre ."Cr' 60,00
Trimestre • Cr$ 35,00

No Interior
Ano •.•.• Cr$,_120,00
Semestre •. Cr$ 70,00
Trimestre • Cr$ 40,00
Anúncios mediante con

tráto•.
Os originais, -mesmo

, não publicados, não se

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos c'on-,

ceitos emítldos nos �r
tigM assinados. ,

,DR. M. S. CAVAL
CANTI

Clínica ezclusivamen te de cri

anças.

Rua Saldanha Marinho, 19.. ,

Telefone (M.� 736.

64

'DR. MARI_O
WENDHAUSEN

eliníea ,médica ...-de adultoe e

criancas. .
,

Consultório - Rua João Pinto,
16 ..;_ Tel. M. 769.

Consultas: das 4 àJl 6 horas.

Doenças nervosas � mentais.

Impoteneía SexüaJ.
Rua Tiradentes nO 9.

Consultas das' 15 ás 19 hora•.
FONE: M. 798..

COMP"RA 5
VENDA Df;
CASA� r TrRfl{HO�

IIJPOTECAS
AVALllICÕE5
LE6AlI5A'OESl==�=======�======

"filiA DrODORO· J5
nOI1IA"OPOl..l$· 'sANTA CArAI'J'NA

SEUS INTERESSE!;) NO '

Rio de Janeiro serão
bem defendidos por

ARLINDO AUGÚSTO ALVES
, advogado

Av. Rio Branco, !28 ..,.- Salas 1803/4
,

é Telf. 32-6942 ..;_ 22-8005.

Dr, Alvaro de
Carvalho

Doenças de Crianças
Consultório: Rua Traja

Ultra, no s/n, Edif. São Jofge �

1° andar. Salas 14 e 15.
Residência: Rua Briga

deiro Silva Paes, s/n � 30
andar, (chácara do Espa
nha).
Atende diàriamente das

14 hs. em diante.

DR. ALFREDQ'
CHEREM

CUlSO Nacional de doenças
mentai..

.

í
JIx-diretor do Hospital Colonia.

S.nt'Ana.
\

DR.1iEWTON
D'AVILA

.

Cirurgia geral - Doenças de Se
nboras - Prodologia /',
Eletricidade M�dica

.
ConsuIt6:fio: Rua Vitor Meire- _ Alergia -

Ies n. >lS - Telefone 1.507. Consultório: Rua Nunes Macha-
Consultas: As 11,80 horas e à \10, 7 - Consultas das 10 ás 12

tarde das 15 horas em diante. a das 16 ás 17 horas':'
Residência: Rua Vidal Ramo.,

- Tel�fone 1.422.
Residência: Rua Marechal Gui-

1he�nui,,_1i - Fone: - 788.

CASAS A VENDA

RUA S. VICENTE DE PAULA, 2 quartos, sala etc,

terreno' 20 x 33 (Cr$ 23.000,00) financiado .. !.::
AVENIDA MAURO nAMOS" com todo conforto, 8

quartos, garaje etc., terreno 10 J[ 40 (financiado

I
' pela Caixa c/\ Cr$ 60.000,00) , , ..

RUA CHAPECÓ, 3 quartos, agua luz esgoto, etc., casa

de madeira, toda pintada a oleo, alugada /por
Cr$ 4,Oíl,OO, .

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas, cons

truidas em um de 51 x 70; ótimo local para depo-
sito etc., fundos para o mar .

SERVIDAO FRANZONI, 2\-'Quartos, varanda, cozinha,
.

chuveiro etc. terreno 9,50 x 32 (financiada pelo
Montepio Cr$ 53.000,00) .

COQUEIROS (rua Des, Pedro Silva), 5 quartos, ban

nheiros, cópa, salão de jantar, salão de visita, po

rão hahitave l, deposito etc. terreno 24 x 60, poden
do ser vendido 3 lotes (financiada péla· Caixa

Cr$ 40.000,00) .

ESTREITO (Travessa l° de Janeiro), casa de madeira,
4 quartos, 2 salas, cozinha, esgoto, toda pintada
a óleo, terreno '12 x 30, ..

,ESTREITO (Bairro de N. S. de Fatima) prefabricada,
ii quar-tos, sala, cesínha, banheiro etc. terreno

15' x 35 -

................•

RUA CRISPIM MIRA; 3 quartos, sala, varanda etc...

Rua FELICIANO NUNES PIRES, 5 quartos, • sala;
etc. etc. . .

SACO DOS LIMÕES (3 quartos, etc. serve tambem

para comercio ........•........................

RUA MACHADO (Estreito), casa de madeira com 3

quartos etc

TERRENOS A VENDA

AVENIDA MAURO RAMOS, S lotes de 12 x 4�, pre.
'

�

por casa lote '7' ..
RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de 10 li: �1"

(preço dos 2) ••••• , ••••••••..•••••••.••••••••••

RUA FELIJ'E SCHMIDT, um lote de 11,60 x 80, frente

á Avenida de contorno á Ponte Hercilio Luz (lugar
de futuro) 00 • .

Res. Rua Santos Saraiva,
- Ilst1!'eito.

Residência: Rua Esteves Jú- COQUEIROS, um terreno com a área- de 27.829,oom2 ..

nior 46. Tel. 812. CAPOEIRAS (um terreno com a área de 84.000,0'Om2,

Dr. José Medeiros Vieira

ADVOGADO
Caixa Postal 150 -- Itajaí -- Santa-Catarina

, �

Drs� Waldemi.ro Cascaes

Viag,em com segurança
e \ rap!dez

sO NOS CONFORTAVEIS ?vlICRO-ONIBUS DO

-RA�IDO «SUL-BR4SI'LEIRO»
Fhr!anõpolis - It�jaí - Joinville --:- Curitiba

Ag'êncÍêl: ��: �:���� �rl��\�: da I__�
'

'

Rue
'-

\

�6.000,",

180.000,01&\

86.000,�

nO.ooo,Oe!;

70.000,0"

200.000,R

80.000,OO!

70.000,0&
125.000,OIt

200.000,0.

48.000.01

12.000."

'fiO.COO,OI
/

26.000,0'

extremando com_uma rua nos fundos, 'com possibi-
lidades de loteaménto : /; .

TERRENO À VENDA EM PRESTAÇOES
, ÇO,M.pRA DE CASAS, TElRRENOS, CHACARAS e SITIOS
Temos sempre interessados em comprar casas, terrenos, cluo-

caras e sitias.
'

60.000,_

HIPOTECAS

Recebemos II aplicamos quasquer import.ancia com Ilarantiaa

ADMJNIS'l'ltAÇAO DE PREDIOS
Mediante modica comissão, aceitamos procuração, pa.ra adml-·

,
,nililtrar prédio, ·'r�cebe.nd() aluguel, pagando empostos etc.

,

CHACARA

SÃO JOSJ1; (Eatrada do roçado) 21.OÓO;00m2, arvores

hipotecarias.

frutiferas, café e outras bemfeítoriae
FAZENDAS

Uma pequena fazenda em Canasvieiras, com frente á

famosa praia do mesmo nome, -tendo 4,844.728m2"
;;;asa de residencia, engenhos, local ótimo para a

gricultura, avicultura etc etc' ...•........ " •...•

INFORMAÇOES

18.000,'"

600.000._

Sem compromisso, para (, cliente, 'damos qualquer inform��"
dos- negocios imobiliários .

HAMILTON .vALENTE
FERREIRA
Advogado

DO SOLlCITADQR WAL- Serviços de advogacía,
DIR ��MPOS I em geral, no Rio de �a:nei-

Advocacia em geral· roo <f'?ranças, RegIstros,.
FUI;tCÍori"a junto aos Insti. Encammhamento de proees

tutos e Caixas de Aposenta- sos. Recursos aos Tribunais
doria. Aciderites do Traba- da Justiça Comum e do Traa

lho. lnvEmtários. Sociedades. balho.

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

Meireles, nO 18 - 20 andar.

ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA

CONTADOR

'e

Rob'erlo Lacerda'
ADVOG,A�OS

Cobranças' amigáveis e judiciais, inventários,
despêjos, desquites, títulós declaratórios, natura

lizações" retificação de nome, investigação de pa

ternidade,. usucapião, indenizações, ações traba
lhistas, contratos, requerimentos, protestos, defê
sàs, recursos bem. como quaisquer outros serviços,
relacionados com ,sua, profissão.
RUA TRAJANO, 33 - 10 AND. - Fone: M-711.

Munições e arti-
gos de caça',

des na. profissãp, oferece
J

Só',no Empório Floriaa6-
seus serviços, nesta Capi- ' polis.

.

tal, para escritas avulsas. I -' Préços de mano ..

• Ofertas para' CONTA-' mano. '

DOR -�Caixa Postal 419 Rua Tiradentes, 19-A.
- Florianópolis. 'l'eI. 1.591.

I

Com 16 anos de ativida-Dr. R'enlto Ramos da, Silva
..

"

Advogado�
Séntó. Dumont,.' 12-Ap. 4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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700,00

752,60

André NBo Tudasco Total até esta data 67.693,00

/
)

a
. .. __'_'

"I .1n�tstria....•e ..cintila. em Laa�s Vida Social
-::t?rnou a Lajes, mais eptu-I 1'0 Mueller e ate Bom Jesus. '.

.

.

«stasmado -que nunca, e fa-' O nosso empreendimento . ANIVERSARIOS.
� .

Tando a um representante I tendo alicerces sólidos, sem
Fez a�os, ontem: o sr. VI

-dêste ,!ornal, disse:.. I no momento grandes gastos, t�r ���.rl.ano da SII�a, fun-
- Sabem todos que a . faremos êste milagre em

cionario do Departamento
=pr'incipal artista do filme I nosso Estado. Eu, hoje, co-

de Es�rada de Roda�e�. �

'''''Vento Norte" nunca pisou I nheço a filmagem e suas
SR. JOÁO DE ASSIS

I it bé I
-

h C A data de hoje regista o::no �a co, mui o em or� a' mail as. onheço. a pintura aniversário natalício do sr.Revista do Globo de

porto,' como a decoração fotográf'i-
. Alegre, publicasse uma re- ca, conheço a fundo a foto- João Aureliano de Assis, al-

t
.

ôb I n f to funcionário do Departa--por agem, so re e a e o I

-I'
gra ia e também um pouco

mento dos Correios e Tele--me.
" de palco no qual passei 5

Sabem, também, que Salo- anos da minha vida e :QQl:
grafos, neste Estado.

-:mão Scl iar nunca teve stú-' isso, afirmo "QUE É HORA O aniversariante, pessôa
-dío ou laboratório cinemato-

I
DE FA�ER FILMES CATA- largamente relacionada nos

:gráfico, embóra já tenha RINENSES". 1 meios sociais desta Capital,
':lançado diversos fUmes. Fi- Estas as palavras de fé será alvo de expressivas ho

-queí amigo do "camera- de um conterrâneo, o'. sr.
menagens, na data de hoje.

" L I d S 1 "O ESTADO!' cumprimen--::man '
.. �t an ez ventos

a-I K.laus Klinger, que
está reu-

tando-o, felicita-o.-vas Visfliauscks. Este se- nmdo elementos para que MAJOR DEMERVAL COR-'-:nhot rolou o referido filme jlevem à fórma. a idéia da
-em Torres e eu conheço tô- ! organização da indústria ci- DE-IRO
"da a filmagem. Na hora da nematográfica em Santa Transcorre, hoje, o ani-

versário natalício do sr, Ma-..... 'minha despedida, há poucos Catarina. �,

-dias, em Pôrfo Alegre, ele Um igrupo de capitalistas jor Demerval Cordeiro, ofi-
.

.me afirmou: - "Arrume 50

I
está no propósito de dar in- ciakda Policia Militar e di

-mil cruzeiros e faremos um teiro apôio à iniciativa que,
retor de "A P.i\.TRULHA",

" J' R' órgão daquela Corporação.-:filme, em Lajes. a, no 10, I não há dúvida, bem o me-
Muit .- h' h

:a coisa é diferente. Os stu- rece.
UI as serao, oje, �s 0-

-dios gastam em média de II ' ,�enage�s ao aIllVerSaI?ante,

A.'V/I S O" CI·ne DI" a' rl·o400 mil cruzeiros, por fil- ,as q.uals nos �ssoclamos,
.'

. '."
-:me, incluindo as cópias. Pa-. Camisas, Gravatas, Pija- cordialmente.

"'.
".

"Jeatrei mais de hora com o I mes Meias das melhores. MENI�rA GI_LDA SOUZAj
,

_. erente da Atlântida, sr. pelos menores preços só na Fe�t:Ja, hoje, a sua data I .... , .

>,-g
. 11 rASA MISCELANIA _ Rua natalicla a Interessante me- A Diretória de Obras Públicas - SERVIÇOS DE

'Barroso Vasconce .os que, -' -

. G'l'd 's rr f ilhi h I�UZ E FôRCA - no propósito de bem servir aos con-
. en-tilmente me mostrou to- Conselheiro Mafra, nma I a ouza, I ma,. •

.... .,
. _;g

, .'", " o do sr. Arr.oldo Souza, ex- sumidores de Estreito, Barreiros e Coqueiros, aVisa que-do o stúdio, aliás, em pess,l- Pr f it . d S- J
� I a cobranca a ser feita em 10 de julho p. v., num dos sa-

_ , t d e sem laborató- • I e el o e ao ose..
.

>

• :- •

· ��o es R, °
r �é ão ara 'SR. JAPURÁ FERNANDES: iões do Clube 6 de Janeiro, a

...
rua Santos Saraiva n. 49,

.1'10. A tela de p OJ ç P <,

P , h'
.. , ! efetuar-se-á na forma que a seguir expõe:." .

gens" tem apenas 3 me- assa, oje, o anlversa-. -. .

·

.

via.
rio natalício do sr. Japurá I DIas 2�3-4\ - 24a e 25a ZONAS, que compreendem-tros por 2,50 metros, mas, I .

t It 'C
.

. Prai d'

d d AtI
A t Fernandes rádio-telegrafis-' as segumtes ruas, e c.: aguaçu, oqueuos, raia a

-�f�lemos_ a ve: a e; ', �::: I ta.' I Saudade, Palhocinha, 14 de Julho, 24 de Maio, CeI. Pe-
-tida conseguiu ate p.; � ! dro.Demoro Arací Vaz Callado e Barreiros.
e te data os melhores rn. 1"" ._..-.�-s n

. . '. . Dê um BOM ABRIGO às suas Dias 5-6-7 - 26a Zona - Ruas: Elias Paulo, Ma-
mes naCIOnaIS. Nos, aqui, '.': chado de A§sis Henrique Boiteux Gal. Eurico Gaspar,ã(lisse-me ê�e, �agamos tudo, economias comprando, lotes de

II Dutra,
Gal. 'Val�as Neves, Santos Saraiva, Marechal Câ-

-caro. O Oscartto, o .Grande terreno, mara, João Cruz Silva, '10 'de Novembro, 'Secundino Peí-
<Othelo e outros artistas de ; - , ,. V' 3 d M'_

.

I' ,
. NASCIMENTO' xoto, Bernardino az e e alO.

-:l'enome sao nossos exc uSI-I'
1.

D' 1 12 27a ZONA R . M I OI'_.). . d' h
. Está de pa.raben s o lar do '

' las 9-10- 1- - - )Jas. anoe 1-

V':$tas e co�e-r_n u� 'd-
ln eI-! ---'1 sr Laudelino é�rv�lho 'om,!-veil'a Ramos, Sousa Dutra, Afonso Pena', l\1al'e_shal Rer-'Tao. Este StudIO pIO UZ, se- I

•

•

,t;
... 1 ,m." C,..' t' 10 d J

.

. OI B'l Ch'. "1'
.

B 'B C
o nascimento de u'a menml:j.

. met:;, u:neua dS .ma,
.

e aneuo, avo l,ac, UI,·::gmdamente. O cmema, a.:I? .'
. .

I o

�J
osé Când:do da -Silv!'! Antônio Matos Arêa, Castro Al-

d' .A • patno-' que, na pIa batIsma, lec-,
'

/ .
.

.."> .e se,l uma �mPlesab' I •
.

•. •. berá o nome de Élizabdh ve3, Tobías Barreto, Gonçalves Dias, Osvaldo Cruz, Vlt�'tI�a. e, t.ambe�, um
.

om .ne: ! VIAJANTES"
.

'Balneário, Ponta do Leal, Tupí, São José e Navegantes.
:.gOCIO. Somo� rICOS em p�IS� DOMINGO, 17 :QE JUNHO:

p. d t d Bl ' _ I O consumidor que não satisfizer seu pagamento, n�
. s maraVilhosas prmcI- 2000 S '.' d N loce en e e Umen8lt,

.' 'A,gen, . ,
" .

.

- umallo as 0-
d .' 230 n O"" o' 'local e ,-,razo, aCima menclOnados, podera faze-lo no Es-

-llalmente na serra de Lau- t'
. on e serVIa �o

.neOli!lVÜ-,.,.
-,

.

. . /" -

"

---

',-

-O
- -'1 ICi���5 --Letras e Artes, !� �ee;:afa�!���:i, e����;:�

cntol'lo a

rsuaEAMrCIPoreLsteEPI[l,aIva L3'EGISL'a","'-I-Y--A1\ pa2�2�a:_ Resumo dos pro- �h;��a!:ss��lh���:�, e�p�:�;NI asgramas.
m�nte Octacilio Anselmo e'

20,30 - Rádio-teatro.
Silva, do Exército Nacional.

21,00 - Noticiário.
S. s. fo.i ultimamente clas-

21,15 - O que é a Comu- sificadó-na Junta de Alista-
J nidade Britânica.

mento Militar da cidade de. - -

'21,30 - Fim da transmis-
16 DE JUNHO são. Açaré, Estado do Ceará, pa-

A data de hoje .recorda- ra onde embarcará dentro

�llOS que: .
_

de alguns dias, via mariti-
em 1556, naufragou a T.', filieir meus cabelos 1 ma.

.

-_:�:.';o '���'d�' �.af1\�a�"� 1� ;" B'RJ�;ih,CO°R·�eEitoE···M es���i�Se�A���ad�S:;�t!�li:
B I D P dr I I I � faz�lhe votos de muito boabiSpo do ra81 , . e o. O flxCldor mah que perfeito I

( --Fernandes Sardinha, alguns .�'" viagem.

:iIe��;I��:�:�E��:;: iPró-Fundação 'Laureano
Duquerque determinou a! Já angariado . .. . . . . . . . . . ... 63.418,50
Luiz Barbalho que atacasse, Grupo Escolar D. Jayme Câmara . _J. • • •• • 67,00
«) Forte do B�um, que os

h�-II I�spetoria 'Escolar. da 10a Circunsc�'ição a s�-
'-landeses haViam construl- bel': Escolas Isoladas estaduaiS e mUlll-

'-do; .

.

cipais _;_ Município de Itajaí .__,_.... . . . 373,00
- em 1818, após combate,'] Grupo Escolar' "Júlia Miranda" de ItajaL� . . 90,00

]_'endeu-se ao Major Antério: Escolas isoladas distrito de Ilhota . . . . . . .
.' 75,00

-José Ferreira de Brito em i Escolas isoladas distrito de Penha 169,00
"Castilhos, na Ban�a Orien- i �scolàs isoladas distrito de Luiz Alves .. . . 240,00
'tal, o Tenente-Coronel La-

'I
Escolas i�o�ad�� municí�io ,?e Camboriú ... 184,00

--torre, das tropas do Gene- Casa Espirita Joana Lima . . . . . . . . . . . . . . 430,00
'rar Artigas;

/'
• Empório Modêlo de José Farias . . . . . . . . . . 50,00

� em 1831, foi apresen- I Sr. Tertuliano Brito Xavier . , . . . . . . . . . . . . 5,00

-t�d? pel; d?putado dr. An-i S1:a. Aur?a Souza
:

". . . . . . . . . . 50,00
--tomo FerreIra França um

I
SI. Waldir Luz Pereira . .. . . . . . . . . . .. .. . . 20,00

· 'p::ojeto_que nã<: entro� em Sr; ?uil�erme Oliveira Ávila 5,00
,·dlscussao na: �amara, e o I DecIO Silva. .

:
. . . . . . . . . . . . . . . . 10,00

qual estabeleCia que o gO-1 D. A. Pereira -. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00
'vêrno do Imperador Dr. Pe- .

Sr. Francisco Meira :. . . . 10,00
,-dro II fosse vitalicio e após: Elsa Santana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5,00
temporário com o presiden-'I Sr. Franc,isco Domdei

-

10,00
- te das Pmvincias Confede- Grupo Escolar Dom Joaquim, Braço do Norte 1.023,00

......

- .l'adas; I Estabelecimentos de Ensino da 25a. Gircuns-
- em 1884, faleceu Fran- crição do município de Indaial .' .

eisco de Paul'a de Negre'iros Estabelecimentos de Ensino da 25a Circuns-
'.Sayão Lobato, Visconde de crição do município de Timbó .

, .Nitéroi.

...ua..
ESTA COGITANDO EM ADQUIRIR

\ .1' :

UM CaSACO DE PELE?-
ENTÃO, COMPRE NA -CASA QUE,
'RA, -QUASI 30 ANOS SE ESPECIA
LISOU NO RÀMO. COMPRE NA
CASÀ QUE :eOSSUE O MAIOR

-

ESTOQUE DA PRAÇA. COMPRE
NA CASA QUE. MAIS BA�ATO

VENDE

A- MODELAR
I .

,
- _;:

,
-c-

COMPRE
NA,

. ,

o uso DE ARMAS DE CAÇA PELOS COLONOS
Deputados do P. S. D. e do P. T. B. apresentaram' o

seguinte projeto de lei:
.. "Isenta os agricultores do pagamento de

taxas, selos e quaisquer outros emolumen;
tos de licença para compta e porte de ar7
mas de caça e respectiva munição.

O Governador do EstIado de Santa Catai'ina,
Faço saber a todos os habitantes dêste Estado que

.

a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a se

guinte lei:
Art. 1 (i) - Fic_am isentos os agricultores do paga

mento de taxãs, selos e quaisquer outros emolumentos
de licença para compra e porte de a:rmas de caça e res

pectiva munição.
Art. 20 - São declarados nulos os autos de infra

ção, a que se referem os artigos 74, 75 e 76 e seus pa
rágrafos, capítulo VIII, do decreto-lei n. 1, de 18 de ja
neiro de 1939, que digam respeito a agricultores.

Art. 30 - Esta lei entra 'em vigor à data de sua pu
blicação, revog":tdas as disposições e'm contrário.

S. S., 16 de junho de 1951.
Fernando Oliveira
Lecian Slovinski -

Elpídio Barbosa
Ylmar CQrI"êa _

Oscar Da Nova-""
Octacilio Nascimeqto
Fl'ancisco Neves
Vargas Ferreira".

RELOGIOS SUIÇOS
Com enfeites artlstieoll
Folheado Ouro 20 q.
1.060 ancora 15 Rubis

.

Cr$ 470,CO
1 070 Sist. Ancora 15 Rubl�

Cr$ 310,00
pulseiras folheada. de

'CP:;; 80, 1 �O. e 11>0
GARANTIA ESCRITA 10 ANOS

pe:o r!:.embolso s m de pezas.
Ot Ilns cOl1dlçõ -

s para
Revendedores e Agentes

P r;'Clm r1,,')ssos cotoJogus grati.
!N'HU!t lrOA.
C. P. 793 ' S. PAULO

I

RITZ
Ás 2112 horas

Sessão "ZIG-ZAG" .

,. Um programa para todos
os gostos.

Programa:
1) -"- O 'Esporte .em Mar

cha. Noticias do País.
2) - Atualidades War

ner Pathé. Jornal.
3) - Luta pela Sobrevi

vencia. Short.
4) - Um Pistoleiro Li-

geiro. Desenho.
,

5) - O Amar Triunfa.
Desenho Colorido.

'

6)':_ PAREDES -TEM
OUVIDOS.
7) - MARIDOS TRAPA-

LHõES.
.

Preços:
Cr$ 3,20 e 2,00.
"LIVRE" Creanças

maiores de. 5 anos poderão
entrar.

ODEON
Não Haverá sessão Cine

matográfica.
RITZ

Ás 4%, H:í e 8% horas
DUAS ALMAS, DOIS DES

TINOS
No programa:

1) .:;_ Jornal da Téla. Nac.
2) - Noticiario Un!_yer

sal. Jornal.
Preços:

Cr$ 5,00 e 3,200.
"LIVRE" Creanças

maiores. de '5 anos poderão
entrar ás 4112 horas.

'\

ROXY
,

AS 4 e 7%, horas
Programa Colosso.
1) - Cinelandia Jornal.

Nac.
2) - O CACHIMBO DA

PAZ.
3) __:_ NOVAS AVENTU

RAS DE TARZAN.
5/60 Eps.

4) - AVENTURAS DE
FRANK � JESSE JAMES.

1/2° Eps.
PreC?os:

Cr$ 5,00 e 3,200.
Imp. até 10 anos.

,

IMPERIAL
5 e 7% horàs

MOSQUET�IROS DO MAL
Technicolor.

� N0 programa:
1) - A Marcha da Vida.

I
Nac. ,

2) -:- A Voz do
_

Mundo.
AtualIdades. .

/

Pyeços: ('
Cr$ 5,00 e 3-,200. !

Imp. até 10 anQs.·
IMPERIAL - Amanhã

FRENTE A FRENTE COM
ASSASSINOS

{ ..

.".

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o fiSTADQ- Sabado is
:

de [unpo de 1961

o trabalho para à construção da quadra de basque
tebol é' afanoso.

As picaretas estão a martelar Jneessantemente.
Trinta ho�ens dando tudo para construir uma quadra.
em 90 dias. -,

Eis quando chega um moço, modestamente vestido, e

pergunta pelo Presidente da Federação Atlética.
- Não está-presente no momento, respondem.
- E o mestre de obras?
É aquele senhor alí.
,- Mestre, por favor, pode atender-me?
- Pois não.
- É que eu tenho aí um cento de tijolos, sobras das

obras feitas em minha casa. Não posso dar mais. É a mi
nha contribuição para a quadra de-.�basquetebol. E nun-:

ca ví os cariocas e quero vêr o Algodão. O geito é êle vir
até aqui porque eu não posso ir ao Rio de Janeiro.

- Pois, não, meu amigo, podemos mandar buscar
os t.ijolos. Onde estão? -

- Aqui mesmo. Trouxe naquele carr ínho de mão.
Assim a FAC economisa o transporte. ..

.

Ontem. de manhã, quando os diretores da,FAC foram
ao campo do Manejo, receberam a notícia. '

Todos se entreolharam, Estavam todos emocionados.
Todos' têm ajudado, com expontaneidade extraordinária.

Mas aquéle moço era um caso diferente.
A nossa terra está cheia de moços assim ... '

Ninguem soube dizer o nome do rapaz que levara os

tijolos num carrinho para ajudar a construir a cancha.
de' basquetebol.

Esse moço deu tudo o que tinha e não quer nada em

troca. Só quer ver o. campeonato brasileiro.
Qüando os jogos forem realizados em setembro, en

tre aqueles milhares de assistentes o moço estará pre
sente. Pagará a sua entrada, contente da vida, � aplau
dirá o Algodão.

E o homem que dirige a "campanha do Tijolo" ano

tou nos- seus apontamentos, entre aqueles que vêm fa
zendo doacões para, a quadra:

"UM CENTO DE TIJOLOS - doação de um moço
desconhecido"

.

Milton Lemkuhl, o diretor da campanha, escreveu.

dessa maneira nos seus papeis.
Que gesto nobilitante o dêsse moço �esconhecido ...

h·
í .'

3

"O �Estado"
,

Dlreclo ti. PRURQ PAULO ItACJUOO

A,poio do GO,.vêrno catarlnense
ao certame nacional de basket "

Gesto nobre de um
desconhecido

, Solicit,a-nos u� leitor a publicação
ta sob o ptulo' acrma :

"Galeguinho foi jogador estimado do Avaí F. C.
Deu o melhor do seu esforço e parte de sua.mocidade pe
lo bom nome do clube que tanto estimava e estima. Doen
te, foi recolhido como indigente, ao Hospital Colonia San
tana. Já agora, restabelecido, teve alta, mas o seu pau
pérrhno estado financeiro forçou-o a pedir à direção dá
quele nosocômío permissão' para lá ficar mais alguns
dias até ver se consegue meios que possibüíte a sua es

tada cá fóra, até conseguir trabalho. Nizeta, seu me

lhor amigo, prometeu ajudar-lhe com o produto de um

festival esportivo que não foi realizado. E Galeguinho
caiu no esquecimento. É para todos os bons esportistas
de nossa terra que se apela, notadamente para os afi-

Já tá
·

d Co·'" 01·1·cionados do Avaí, afim de que se ajude Q ex-jogador ho- es aUlu O a mlssao
/'

m-
je lutando para poder retornar ao ganha-pão de cada •

d p. Ia d�
.

dia. Esperamos que a bondade e o reconhecimento sir- pica _

a ln o 18
vam de fatores a êste nosso apêlo a favor de um nosso HELSINKI, 14 (U.P.) - tas, instrutores, dirigentes,
conterrâneo!" Eric Fr�nckel, presidente da etc., de cada ,delegação..

A respeito, ontem tivemos ocasião de conversar com Comissão Olimpica da Fin- Quinze países já. responde-
o sr . .osni Gonçalves, o popular Nizeta, que nos declarou J lândia enviará a 20 do c'or- ram a êsse questionário, inencontrar-se de posse 'de uma subscrrção para' conseguir rente 'Os convites oficias aos clusive os Estados Unidos
donativos para o antigo "ás" Galeguinho, considerado Comités Olimpicos das 76 que informarl1m que sua de
o mais completo extrema direita barriga-verde de to- nações que participarão das i legação serálde 307 pessoas.dos os tempos. Tambem o querido meia vai se dirigir aos Olimpíadas de 1952. I Calcula-se que ao todo
clubes Avaí e Figueirense,.no sentido de fazer com que Anteriormente, já haviam umas quinze mil pessoas vi-'amanhã uma bandeira perc'orra o estádio da F,C.D. an- sido enviados aos mesmos Irão à Finlândia para as

gari�ndo auxilio para o valoroso e sempre estimado Ga- Comités qu'est�onárioS' pre-l Olimpíadas, como atletas;legumho. liminares pedindo info.rma-I instrutores funcionarios e
Ajudemos o Galeguinho. ções sôbre o número. de atle- I dirigwtes.

- Noticiam no Rio que o Danúbio, de Montevidéu,
pretende realizar uma temporada, no Brasil, jogando em

São Paulo contra os clubes Santos, Ponte Preta e XV de

Novembro.
- O Náutico, de Recife, sagrou-se domingo último,Ao indagarmos se o 'seu governo havia planejado a

campeão do torneio-início do Campeonato de Futebol de
construção de praças de. desportos para o povo, respon- Pernambuco.

.

deu-nos S. Excia., que, ínfelízmênte, em virtude da situa-
_ A e,B.D. recebeu comunicação da Confederaçãoçãõ econômica do EstadQ, só era possivel planejar aquilo Sulamericana de Tenis de Mesa de que o próximo certa

que 'pudesse ser executado e, assim, não havia piano al-
me sulamericano desse esporte será realizado na Bolívia,gum nesse sentido. Entretanto, como as responsab ili-
em outubro do corrente ano.

dades de um Campeonato Brasileiro de Basketball são
_ Será realizado, a 24 do corrente, no Rio, o Cir

de grande monta, julga S. Excia. que deve o governo en-
cuito Automobilistico da Quinta da Boa Vista, part.ícicaminha-Ias, aliviando, portanto, os já pesados encargos
pando os "ases" Chico Landi, Gino Bianco, o francês

da (entidade amãdora e, assim declarou q�seu governo Juan Archard, Anual' de Góis, Francisco Marques e o
construirá uma "cancha", em Flórianópolis e dará, ain-

português Vasco Sameiro.
,da, um' auxilio financeiro à Federação Atlética Catari- . __!_ Em Porto Alegre será realizado amanhã, grandio-

sa regata a remo, tomando parte nada menos de 95 guar-DOS
nições com 412 remadores. •

--'- Foram nomeados membros do C.R.D. do Rio 'G,ran- MONTEVIDEU, 15 (U,P.)
- Na sede do Clube Nacio-de do Sul, os srs. Major Darci Vignoli, presidente da Fe-

J
' nal, esteve reunida a dele-deracão Aquática do Rio Grande do Sul; Capitão ose

Fran'cisco Sofia, dr. Aneron Corrêa de Oliveira, presí- gação dos clubes. da la Di-
visão, estudando as condidente da Federacão Bío Grandense ide Futebol, Francis-

co Silvérr� Sant�s, presidente do Corintians Porto Ale- ções que tornariam possí
vel a participação do Nacio

grense e Antônio Mafuz, do Gabinete do Secretário da
nal no Torneio dos Cam-Agricultura. /

"""1"' _
- Divulgam os jornais do Rio que estão concluidos

H I -b-d d
-

os entendimentos pará a visita do América a Montevidéu, e eno prol I o e Jog ft rafim de disputar dois jogos. O clube americano embar-
na Colomb.-aGaleguinbO'

.

cará .no dia 7 de julho.
,

. . . _:. O Vasco, do Rio, seguiu ontem rumo a Recife, on- BARRANQUILA, Colem- residencia permanente mas
de disputará três j.OgOS, estreando amanhã contra o N�u- bia,' 14 (U.P.) -'- O Depar- apenas de turista.da seguinte no- t .

I
.vICO. ", tamento Nacional de mi-

O " k" d d
.. h' d d Bl I -

íbi
. crac a voga o, que- Notícias c ega as e' umenau re:ve am que o graçao pror lU que o Joga- I

dFerroviário, de Curitiba, acha-se vivamente interessado dor de foot-ball brasileiro re.gressou re�ente�ented ?
no atacante catarinense Nicolau, pertencente ao Olím-, 'Heleno de Freitas jogue nos

RIO de Janeiro, pao po era

pico. 30 mil cruzeiros de luvas, 2 mil cruzeiros mensais gramados colombianos, em jogar, por conseguinte, en
e um emprego com o ordenado de 1.800 cruzeiros eis virtude de não ter o mesmo quanto não regularizar sua
quanto ofereceu o gremio paranaense para te-lo por em seu passaporte visto de ' situação.
dois anos.

,
,

__

- Divulga-se em Blumenau que, pela vitória no cer- Os J-agos do Arsenaltame estadual, os craques do Carlos Renaux foram gra-
tificados com Cr$ 3.500,00 cada um.

,no Bras ii
Os jogos realizados pelo � 1951 - Arsenal O x Bota

Arsenal, no Brásil, foram os: fogo 2:
seguinte: � 1951,,- Arsenal 1 x Ame-

1949 - Arsenal 5 x Flu-' rica 2.
minense 1. �� 1951 - Arsenal 1 x São

1949 - Arsenal 1 x Pal- Paulo O.
meiras 1. ','" 1951 - Arsenal 1 x

'

Pal-.
. 1949 - Arsenal 2 x Co- \ meiras 3.
rintians O. , 1951 - Arsenal O x Vas--

1949 - Arsenal O x Vasco co 4. ,

1.
1949 - Arsenal 1 x Fla-

mengo 3.
�

1949 - Arsenal 2 x Bota
fogo 2.

1949 - Arsenal O x São
Paulo 1.

1951 - Arsenal O x Flu
minense 2.

AVISO
RIO, 15 (V. A.) - Publica o "Jornal dos Sports":
"Quando daqui partiu, rumo ao Estado de Santa Ca

tarina, corrio "êmisaarío . da Confederação Brasileira de

Basketball, a fim de aferir' das possibilidades da reali

zação do Campeonato Brasileiro de Basketball deste :1110,
sob os auspícios da Federação Atlética Catarinense, ,o

professor Alfredo Colombo levou, também, a incumben
da de ouvir, em nome do JORNAL DOS SPORTS, a pala
vra do governador Irineu Bornhausen, sobre aquele im

portante empreendimento.
A missão daquele educador,' atualmente tambem a

serviço do nosso basket, foi cumprida com êxito tanto

que podemos, hoje, transmitir a palavra, do supremo
mandatario do governo "barriga verde".

Assim, 'vamos ao que obteve, ali, o professor Colom
bo, investido, então, da condição de representante do
JORNAL dos SPORTS.
ATENTO AO PAPEL DOS DESPORTISTAS, O GOVER

NADOR BORNHAUSEN
Falando ao JORNAL DOS SPORT$, o governador

Irineu Bornhausen externou a sua opinião a respeito das

práticas desportivas da t'brma seguinté: '

- "Vejo no desporto não só um meio' de aperfeiçoa
mento fisico, como também um."valioso elemento .propór
cionador de oportunidades para" maior aproximação dos
homens e, muitas vezes, para melhoria do nivelo 'social
dos seus praticantes",

Citou S. Excia. varios "exemplos de jovens de, condi
cão social precaria que, devido à círcurrstancía de" se te
;em sobressaído ém certas modalidades desportivas, -por
força do meio que passaram a frequentar acabaram por
adquirir boas atitudes sociais e até uma certa noção li
terária.
APOIO OFICIAL AO CERTAME NACIONAL DE

,BASKET

Comunica-nos â diretoria substituir o grêmio caxíen
do Figueirense que não ha- se virá o Atlético de Imbítu
v�rá .amanhã O< prélio en
tre o alvi-negro e o Caxias,
de Joinville, visto êste es

tar comprometido para jo
gJU' com o �érica. Para

ba. Portanto, Figueirense x

Atlético, o cotejo amistoso.

de amanhã, no estádio da
F.C.D.

Os participantes do Mundial
dos Carnpeõs

RIO, 15 (V,A.) - São

eS-1
Clube Juventus, da Itália.

tes' os clubes qu: partici- Estrela V�rmelha F. C.,
parão da Oopa "RIO" e que, da Iugoalavia, ,

serão distr-ibuídos em duas I I

séries de quatro clubes: Austria F. C., da Austria.
Sporting Clube de Lisboa, Clube Nacional de Fute-

Portugal. bol, do Uruguai.
-

Olimpic F. C., de Nice, C. R. Vasco da Gama e S.
França. E. Palmeiras, do Brasil.,

Diversas

nense.

EXALTADO. O CRITERIO DA REALIZÀÇÃO
... CAMPEONATOS NO INTERIOR

Por fim, o governador Bornhausen felicitou a Con
federação, pela medida -acedada de realizar Campeonatos
Nacionais fora dos grandes centros desportivos, pois is
so serve de estimulo às edtidades mais fracas e contri
bue para a difusão do basketball entre as populações
do interior do Brasil, alem de possibilitar um' melhor
conhecimento das nossas coisas e da nossa gente..

o Nacional e o Torneio
dos Campeões

peões, a· realizar-se dentro
em breve, no Brasil. A As

sociação Uruguaia de Fute
bol; não tornou- ainda, qual
quer decisão a respeito, �
xistindo um ambiente favo
rável a participação do cam

peão uruguaio no citado
Torneio.

1

Ajudemos o

Total de partidas - 13.
Vitorias - 3.
Empates - 2

.....Derrotas - 8.
Os tentos marcados na

temporada foram:
Pró - 14.
Contra - 22.

X
i
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\ o EIs'PADO-Babado. 61 de juuJró d� 1'951

CLUBE-:�DOZE. DZ··AGOSTO
) PROGRAMA' PARA O MÊS DE JÚNHO

'

\

,

DIA 24
_ DOMINGO - BAILE INFANTIL, DAS 15, ÁS 20 HORAS, i'

A CARACTER. DiA 27 - QUARTA-FEIRA -- "SOIRÉE-MIGNON". DIA 30 _''BAILE DE SÃO PEDRO, COM INICIO
AS 21 HORAS, A CARACTER, UMA RETUMBANTE FESTA JOANINA. � NO ÚLTIMO SÁBADO DE JULHO, DIA 28,'
,UMA GRANDE FESTA, UMA GR1).NDE SURPREZA E M�IS SURPREZAs. AS "SOIRÉES-MIGNONS" TEM INICIO ÀS

19,30, TERMINANUp AS 22�30 HORAS;

Da, bancada pessedlsta na

A_ssembléift Legislafiva

fogões

DAKO

, ,

tpisb:tibuiQORes :
!(

K'.ICJM"O&1"/.1.� éOMÉRCnl E AGÊHCIAg
\

"

RUA JoÃo PINTO., 12 >',-
,

f 'Edifício "sAnTA TERESlnHA'Jl \\ ;--

\OBBJNfJÍPOLIS .....,S40�1l r:8/IlÍ/II
'..__� :�7í«iI eJ'.P QW�NA.U �

,�.. _- "-':..M!!

Aoartamento
ALUGA-SE
Proximo ao centro, com 3

quartos, salas de visita e

jantar, banheiro; instalação
sanitária de primeira. Ain
da não foi habitado.
Informações no Escritório

Imobiliário A. L. Alves.

O deputado Ribas Ramos, Iugar adequado à construção
<que, na Casa, representa os de uma ponte, com pouco
'municípios de Lajes e São mais de 14,metros de vão;
�Joaquim, encaminhou à con- Considerando que os mo

.síderação do plenário, a se� radores das localidades de
,::guinte indicação:

'

Santa Izabel e Urupema já
Estrada Uruperna-Santa contribuiram com estrutu-

-- �Izabel-Sãó Joaquim. ras de fÚro e sacas de cí-
Considerando que o dis- mento para a construção

-trito de Urupema, sito no dessa obra de arte;
-,

-extrerno norte do município Considerando que os san-

-de São Joaquim é, pela f'er- taisabelanos estão prontos a

--til idade de suas terras e pe- I fornecer, sem onus para o

la riqueza de seus pastos Estado,' toda madeira que a

:JÍàtivos, dos mais futurosos ponte necessitara;

I-do planalto catarínen se .su- 'Considerando que essa

_lino; ponte é o maior anelo dos
Considerando que Urupe- urupemenses, impedidos,

',ma é o único distrito que ,muitai? veaes, de passar o

':não possue viade comunica- rio Lavatudo em virtude das
-ção própria com a cidade enchentes;
.sanjoaquínense ; Considerando que ·êsse�

Considerando que a dís- meio de aproximação atra- '\,
itância entre a vila de Uru- vessa extensa faixa de tra
.pema e a c-idade de São Joa- to agrícola e de exploração
-cípío de Lajes, e de 87 qui- de madeira;
]om�tros aproximada�ente; _Considerando que as s�-

Considerando que a cida- des distritais precisam es

«de de São Joaquim dista de tar, diretamente, ligadas
lUrupema, via Santa Izabel, q>m a sede do municipio pa
-cerca de 46 quilometros; ra maior desenvolvimento

Considerando que /é fácil de ambas;
- -encurtar-se de muito a dis- Constderando que é dever

-:tância entre Urupema e São -indeclinável de cada manda-
...Joaquim, 'através do povoa- tário do povo procurar a

-do de Santa Izabel; melhoria da zona que aten-.
Considerando que, de Uru- de os intereãses :

:pemã, na direção de Santa INDICAMOS
Jzabel, já se 'construiu-<íliá) Que o govêrno do Estado
.ese 12 quilómetros de estra- auxilie a Prefeitura de São
/---da e que resta, ainda, entre Joaquim na construcão da
-êsses dois pontoa. aproxíma- pOlhe sôbre o Lavatudo e

"da-mente' 10 quilometras a na&onclusão, desses 10 qui
-executar-se : lometros de estrada, ainda,

Considerando que há- no por terminal', indo ao encon

Tio Lavatudo, único impeci- tro dos anseios daquelas -po
]lho natural à empreitada, pulações laboriosas.

<.,

Vende-se ou
aloga-s8

Vende-se ou aluga-se uma

chacara situada no Estreito,
estrada para São José.
Terreno de 12 mil metros

quadrados e uma ótima re- (
sidencia de material.
Tratar á rua Rafael Ban

deira, 14.
,--_,---------

VENDE-SE
Vende-se uma casa resi

dencial, sita à rua,Tenente
Silveira, 4�, nesta Capital,
e respectivo terreno com a

, área' de 350 metros quadra
dos.
Tratàr.. com o .dr. Lauro

Luiz Linhares, à rua 'I'ra
[ano 53 ou pelo telefone
1.315.
Negócio de ocasião.

FERIDAS, REUMATISMO
E PLACAS SIFII;lTH:AS

Elixir de Nogueira
Medicação auxiliar no tra

tamento da sUilia

fOGOfS, f fOGARflROS
flHRICOS· DAKO A todas as pessoas due enviarem o recorte abaixo

devidamente preenchido será remetido um cartão' nume
rado que proporcionará, ao portador concorrer num sor-

'teio inteiramente GRATIS de um rádio novo de 5 valvu-
las de reputada marca. , V d

'

Cada pessoa poderá concorrer tantas, vezes quantos eu ,e-S8
I recortes preenchidos enviar.

- automovnl'À Sociedade Propaganda "ESO" li
Caixa Postal, 90 VANGUARD -STANDARD

Florianópolis - Sta. Catarina. 'Modelo 1951
Nome . .....•.....•. - Vende-se um, côr grenat,
Endereço ........•• 4 portas, com apenas 2.700
Cidade .•..• ,. . . . . . . .. / , ., ,.,.. kílometros rodados. ,

Bstado . . . . . . . . .. ........•.•.•. Informações nesta Reda-
Nota: Junto Cr$ 3,60 em selos para ,a resposta, ção ou pelo teJefone 1166.

\

Inteiramente esmaltado em porcelana
ou exelente pintura a .lJUco.

,
/

\ Apesar do baixo preço tem, excelentes
característícas mecauicas e elétríces.
::-;;& ,__:::..

.

Os--dlt.cos elétriços DAKO de qualida
de insuperável, são do tipo de resistência
elétrica 'embutida, prensada em matetial al
tamente isolante com grande concentração

, calorifica.

/

/

_./

Allantida Rádiô -Catarinense Limitada
8nresenta màls/2 insuperaveis . ,modelos par_8 1951

CARACTERISTtCAS :'-
•

5 valvulas: Ondas: 'longas de 550 a 1.700 kc[s; curta.s 6 a 18mcs. 50 a9l mts,

l1li .1-1io-jalante 61[2 polegadas, tipo pesado: Tomada para, toca-scos.
"'C Transformador universal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts vdi

:=
Variavel de 3 secções: FI com nucleo de ferro: Caixa de. IMBUIA de luxo.

_ Grande alcance: Alta sensibilída
__
de :- Som naturai,»

1':

Modelo ARC-5-P Modelo ARe 515

\
�

-

I

-_ Casa, ,Residencial
.Vende-se uma ótima casa,

com' todo conforto, situada
à rua José Candido- da Sil
va, n. 1�2, no Estreito.
informações com 'Lauro

Lopes, escritório altos da
Confeitada Chiquinho.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FAZENDO' 'SUAS ';COMPBAS" 'NA 'ESFETA:clJLAR'- LI{fUIDAÇAO:-DA

C a s' a
_/

· O r i e.n ta I
� /

A QUE MAIS RARATO' VENDE E QUE" PARA ATENDER .AO MAIS EXIGENTE FREGUÊS, 'P.OSSUE o MAIOR, .

,

'. .:
.:

.' �', SORlIMENTO DA .PRAÇA. ,.".' ,

.'

.
.

.: '.

SEJA INTELIGENTE E FAÇA SUAS COMP,RAS; HOJE MESMO, SÓ NA o R I E N T A L,
'VEJA . E OBSERVE OS/ NOSSOS PRBçOS, QPE SÃO. os SEGUINTES! -7

Pel;'l!i;a lisa ,. , , : \. HI,OIl' Cretcne e�pÍlçiàl .ém cores, larg, 1,40 »Ô. ; 25,.ou Pano de cúpa 'dz. .. _ ..

péhx:1a estãmpada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 13',00 Cretone especial em cores, larg. 2;00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,00 Toalhas plásticas nacionnis '.' .....•............... , •..

Pelu'eia lístadà pi pyjântá, Iarg. 80 , , . .. .. . 18,00 Cretouê' especial é'm cQres·,_larg. �,2e , , . , .. . . . 39,00 'I'oalhas plásticas ámerfcaúas , ............•

Pelúcia ,fustão 14,50 Algodão, Iarg. 70 pç.,.de 10 mts
::............ 45,90' - DIVERSOS

Piil'llcia fustáC;- estampada; artigo fino . . . .. .. . . . . . . . 1S;00 Algodâe, largo 80 especial "... .. .. . . .. . . . . 80,00 Meias nylon 'pi senhoras (redame) ••...... 'r •••••••••••

Pelucia tipo felpa" largo 80 , , . . . 18,00 Algodão superior, larg. 2,00 , . 265;00 Meia_:: nylon, sem costura, pi senhoras .

Cachã pélucia, xadrez . .. .. .. . . .• .. .. 14,50 Morin p-I fraldas, pç. de 16 \mts. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 55,00 Meias nylon, malha 51 (Ibram) , ..

Li i,ersey, pi �estiao's, largo 1,50' 60,00 Morin especial, largo 90 , .. . .. .. .. .. . 11,60' Meias nylon, .malha 51, perf'umadas .

Lã jel'sey pura la, pi vestidos, largo 1,50 ' .

Lã fl'ezalbene" purg lã, larg , se .. , , . , .

Lã preta cf salpicos br:;,n�s pi saldar, "larg. 1,50 ,.

Pura �ã escoceaa pi vestidos, larg. 1,õ'lT"': , . , ". , ..
,

.

Pura lã éscoceza pi casacos, largo 1,50 ' .

Línpn liso tôdas as cores ", ; , , ..

Linon estampado
Tecidos. estampados em bonitas, estampas ••• :::.•....
-Chita , .. , . , , , .

Crepon �stampado, a começar de

Crepon liso americano .

'Tecido não enruga, estampado, a começar de .

Tecido não enruga, do melhor; cores-...Iisas .

Opala estampada, lindos "desenhos :' .. , .

Opala estampada finissima, largo 80 .

Opala lisa, artigo muito bom .

upala lisa, pele de ovo, largo. sq .. e; , •••.

Opala especial, cores Iisas.. largo 80 " .

Opala Matarazzo, ·larg. 1,00, branca· e cores , , .

Opala lisa, artigo regular .:
, .

Fustão estampado a con;eçar de , , .

Fustão
.

Fustão

·Fustão

Fustào

brancor �artigo bOTIl •• � ••••••• o-o •••••••••••••••

branco Mataraezo,"artigo superior .

piket, Mataraszo , .....•.. " ; •........

casa de abelha, la;g. SÕ' '. .: -i , :.�', .

Tobrako estampado
'I'ohraleo barrado .' .

Tafetá de algodão .' 'S
..

Organdy liso Matarazzo, larg.' 80' .....••.............. :
,

.'
Organdy esta!l1pado ." ••• , 0'0 0'0 ••••••••••••••••••••••••

Organdy permanente, largo 1,00 '.- , .

Organdy legíti��"Suisso, largo ).,15 •............
�

..•.....

Tricoline preto, superior, lar�. 8Q ; .. _ .

Merinó preto, largo 80 .

Gorgurão especia-l, preto e marinho '

.. �

Sarja, marinho � ., , .. , ' , ,
-

.. �": .

Zefir, a começar dll , , .

"Popeline l�stada pi cami'sas, cores firmes

Tric.oliÍJé artigo supedor, largo 80 ......................

<

Tric.oline branca, larg. 80

TrícoHne bnínca cordonê, largo 80 ... : ; .. .." .

Tricoline

Tricoline

Tricoline

branca N.ova ';AmÚica, da melhor .

lista assetin,a�a; pi pyjama,. largo 80. ,� "

pi pyjama, core� garantidas ... , ...............•

Escocia branca e preta '.

Granitê, largo 1,40 :: : :' ,

'

.

Brin c_o�gial, legítimo J16 '

.

Brin marinho especial '

.

Brins diversos, a começar de

FHó branco
·,····,··,·············:.;_.·····v···········Filó em cores .

Filó mosquiteiro branco, largo l!'i50 �
.

Flló mosquiteiro cores, largo 3,150. ".' ;' .. '
.. � , .

,..,.� ,

Filá mosquiteiro, brance, 'larg .. , 4,50 ; '
.

Filó m.osquiteir.o, .corlls, largo 4,50
'.

• " , .

:A:toalhad.o xadrez, largo 1,40 )' ' " ...•......

Atoalhado branco, larg.; 1,40.

'J'
'," .

Te'cido listado pi colchão, ..larg.' 70 � ;.,
Tecido listado pt. c,olchão, 1àrg. 1,40. '- , ,

Tecido cre'me pi cortina, lilrg: 1,30 ' '
.. .' .

Teci�o estampado pi cortina, lárg. 1,30. ;.-..

Tecido est�mpado pi cOi'tina, largo 1,30' (Renaux)
Or,etone estampado pi colchas, larg. 1,40

�
'

.

C-retone branco, especial :: _ " :..

c:ret.one branc.o especial, �arg. 1,40 , .

Cret.one branco sem goma, largo 2,90 .

C,ret.one b�anco, largo ?,20 .

Cretone branco espeCial, largo 2,�0 , .

Cr�tone linhol, largo 2,20 (reclàme) .

Cretone em cores, largo 80., superior .

RUA CONSELHEIRO � 'F L O R I A N Ó P O L I S

70.,00
39,00

7,50
7,50
S,oo

Setin duqueza, ar+ig o superior, largo 90 '
.. .). , ,

Tafetá faile, largo 95 , , . , .

Faile o que há de melhor,. larg, 90.. . .. , ,.'.

Faí.le escocez, largo 90
.

Tafetá xadrez reclame .. , , " .

Tafetá estampado , ,

",
.

'I'af'etá chamalote, largo 80 .:"':'., , .

Tafetá chamalo te, largo ·90 , , , .

Morin de côr, muito bom ,
'

. .

",
-

9,00

20,00

Meias nylon, malha 54 (Ibram ) ..............
'

.

. ; .)

56,0'"
50,.00-
55,.00

30,.00
36,00'
35,00
35,00
45;00
4,00
8,.00-
12,00
16,o()
33,00.
,l!5,oa
�O,oo

[l5,o�

68,00
160,.(·1)
2.�:I)('
�5toa.
5,00

1J ,OI)

18,60-
4,00
10,oQ·

3,50
8,00

20,00-
251,�,{t;
·',(1.00

40,(l()'
80,06.

.

.18.,oQ
30,00
5,00

40,00

45,('.&
�G�oo--
20,00.

5,00-
8,.00-
1000

l3,CiO'
Ü;;oo
4,CiO
lO.DO
3,511
15"10'
15.00-

30,oa
75,OB·
SO,OI)

•

10,00
13,GIl'
fl,()!)-
9,50

8,0.
4,6.
6,00>
6,60;
9,501<-
6,1;1t-
30,00.'
33,0(11.
18,00
3;9et.
6,oét-
8,9et.
7,36'
3,000'

3,lio.
12;o(),
18,ooc
14,00'
14,0.,

Passadei ras, largo 45

4Q,oo� Chitão estampas escolhidas , . , .......•........ , .

100,00
.

Rendão, largo 70 ;' .. _, . " .. , �". ,,,, ", ...•....�,..•

120,00 Matéria plástica lisa, largo 1,40 .. , .. , , .

16,00

20,Qo.
15,00

32,00
7,50
14,00
10,00
16,00
14,0.0
24,{)0
7,50

13,00-
14,50
20,00
29,00
35,00

85,06 Pulower manga compr-ida e zip, pi rapaz .

Blusas de malha de lã pi mocinha .

l8,00 Casacos de malha de algodão pi mocinha .

23,00 \ Casacos de malha de algodão pi senhoras ...•..........

22,00 I Casacos ele malha de lã bordados 'pI senhoras .

29,00 Pyjamas pe luciados por I dentro, pi crianças .

20,00 Camisetas de meia manga comprdda pi senhoras

20,00 Calças de meia pi senhoras, a partir de .

36,00 Calças d� meia cl listas de seda pI senhoras .; '

50,00 Calças de jersey de seda pi senhoras , .

7.0,00 Calças de meia PI crianças, a partir de·' .

138,00 Calças plás ticas pi bebê .: :.
.

35,00' Cam ise tinhas de' meia pi -bebê .. " ;
.

55,00 Casaquinhos de. pelucia lisa pi bébê
'

.

38,00 'Casaquinhos de. felpa pi bebê .......................•.

15,00 Camisas de meia de inverno pi homem' .

18,00 Camisas de inverno, peluciadas, pi homem .

20,00 PUlowú de algodão pi homem .

23,00' .e urower de lã pi homem ..

24,00 Aventais plásticos p! meninas .

11\,00 Aventais plásticos pi senhoras , .. : ;
, '�

20,00 Babadores plásticos .. , , .

3'3.,00 Capas pi bebê. . � .. '.' � .

25,00 Calções de seda pi meninos .

, p'

12,'00 Cinto e suspensório de· couro pI homem .

28,00 Cinto e suspensório elástico de se'lla pi menino

Sed·a surá lisa ,": .. ; : , .. 21!,00 Ligas de seda pi homem .

Seda patú esp'ecüil .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 3.5,00 Porta nickel de couro.. .., , -:- .

CAMA E MEZA f)i; , Estojo, 'pente e espelho pi criança .

33,00 Lenço·s bordados pi meninas, cx. de 3 .

.53,00 Lenço-s bordados pi moças, ex. de 3'" .

110,00 Fita métrica .

:
, . , ,--' .

150,00 ApllJ.·elho· gilette, de metal '
.

25.0,00 Gl:ampjnhos, de aço,> cx, ele 12 dzs. . .

350,00 Gr.avatas pi homem, em belos desen�os , � .. , ..•

25'0,00'" ,Gravatas para meninos, laço féito , , .

15,00 Lenços de gaze pi pescoço .

90,0'0 Sombrinhas de seda cabo de co�ro , .

110,00 Sombrinhas de seda cabo de vidro .

45,.00

Matéria plástica estampada, largo 1,40
puí:o linho Belga pi ((iestidos, ,larg�90

--sEDAS
4,50:, Lamê

Lumier, larg.' 90; do melhor

Lumiar lavrado, largo 80'
Lum ie r lavrado, largo 90

Langerie _liso, larg, 90 .

\'
, ' .

Langérie estampado , . , .

Lange rie misto cl natu1-al, largo 90" , .

Lahgerie
Langerfe-

puro natural, largo 90

setin, puro natural, largo ,1,00

13,00 Organza lisa, largo 90 ,
,

, ,

13,00 Linho e seda estampado, largo 80 reclame ..
'

.

16,00 I Fustão de seda, Iarg. 80 . .". , .

;;l_4,oo
13,00

Moarê especial, pi colchas, larg. 1,30.
l,"

Seda estampada, 'largo 90 . � ; '-�' '.'

40,00 Sedas es.tampadas a começar de

'79,00 Tussor de seda . . . . . � '.' " : '

16,00
15,00
18,00
17,0.0

. 5;do
10,00'
,

• 13,0.0
• 16,QO
18,00
35,00
25,00

13)00
6,50

2S,00
10,00

Cobertor cinza s
,

Cobertor tamanho' �����. ��:�;
.

�. �����i'1:0"
.

:::::: :: : : ::: : :
C6bertor especial, pj solteiro . , , .

C�bertor ,e�p;cialyl casal , :> :•.............
Cobe.dor dê lã !>a'r'rãdo' p..{ casal, ". ::..,;.. ", , . , .

Co-bertor de .lã,_,x�dr�z "PI ,casal .. " ,., .' .'
Cobér'tor 'dê' lã ''Xadl'BZ'"' pI- 'S'otteiro'" "" .•.....,

.

Cobertores pi bebê, a cumeçar ,de ••• ,-I••••••••• '

••••••••

Meias pi homem, a começar de .

314 para meninos ;
. ...........•....... , .

grossas pj senhoras : '.'

Cobertor xacllrez pi -<solteiro , , .

Cobertor xadrez ..pl cas!,Ií ; , , .

CO'lchas pi solteiro, em cores . , .

Colcha branca artigo bom pi solteiro .

12,00 Colcha branca mercerisada pi solteiro, ..•.......... , ..

7,50 ColclÍa Inercerisada em 'cores pi. sólteiro , . \ , ..

13,00' Colcha em cores -pI casal , .

..-r4,oo Colcha - hranc� pi casal ;, .

45,00 Colcha brlmca merc�risadà pi casal , .....•.....•

50,00 Colcha em cores mercerisada pi casal , .

60,00 Colcha veludo 1)1 casal .

63,00 Colcha pi.quet, branc;a e cores pi casal ..
'

.

22,0:-0 Colcha� de 'seda, cl bi.cos, pi casal : �

8,50 Meias

7.50 . Meias

38,00 Pulower manga comprida »! rapaz
c;

•••••••••••••• � •••• o •

Colcha

Cólcha
CQlcha

de seda cl franjas, 'PI ,casal .

dupla de pura seda cl franj�s, pi casal -'- '. �..
j.i\poneza pura seda pl': casal , • : '.- .

pi bebê, cl um lado peluciado " .

pi bebê, tamanho espeéial .

23,00 Colcha

7,50' Colcha

3'5,00 -Casaqúinho s de malha pi meninos ••••••• , •••••••••• o ••

19,0.0
22,00

19,59",;
. 26:00
30,00

....

Colcha piquet, p,v-cl'iança .

Toalhas de rosto, a começa)' de' .

11,.00; Toalha de banho, branca, Alagoana .
'
.....•....." .

23,50 Toalha 'de banho xildrez., tama,nho grande' ::- ..

34,oQ ToaJ!las de veludo pi meza .- .

'36,00 Toalhas aelamascadas pI meza .

38,00 Guarnições de chá cl 6 guardanap.os .

62,0.0 Guarnições de grahitê, yintadas cl 6 guardanapos

100,00
145,00

,250,00

Pasta Kolinos, Gessy '_' ..•.•.•••.•.•.••••••..

P�ta Colgate, Lever ...................•........•...•

Pasta Philips. , .............................•........•

65,00
90,00 L� colônia'

7?,00 'Lo,ção brilh�té

PERFUMARIAS j
...

' ) ,

75,00 .Creme rugol em potes , .. , .

65,00 Creme nivea , .

125,00 Creme de alface ........................................

12,00 Guardanap.os brancos dz.

E MUITOS' OUTROS' ARTIGOS- QUE VENDEREMOS, PELOS
FAÇA RENDER O SEU DINHEiRO COMPRANDO NA CASA

DA CIDADE.
TELEFONE 1.493.

16.5,00 Sabonetes" Gessy, Lever, Palmolive, Regina, ex.

�:�:::·I ::::::::. �:::.:::::: ..�� .. ;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;
33.o;0!> . �abonete Lavanda Alpina cx. . ...................•....

35,.00 ; Sabonetes Rosa Rubra, Cravo Branc.o, cX., .......• , ..•.

50,00 Esmalte Fátima

70,00 Esmalte CUtex

6,00 Esmalte Peggy Sage
37,00 'Baton Naná.,

45;00 Bàton Fllim.our
,

200,00 . Baton Mi«hel .........................•.•.•..••.....••

/

I
� -�

,

135,00 Quina Petróleo San Dar, pequeno \., .

.42,00

I
Quina Petróleo San Dá:c, ·grande .

70,00' Agua de colônia Cãshmere' Bouquet '

.

60,00 ,PÓ Cashmere Bouquet .

..
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t.

............. " � '

. '

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

•••••••••••••••••••.•••••••• '! •••••.••••••

PREÇOS' MAIS, BARATOS DA PRAÇA. ,

O R I_E,N T A L, A CASA MAIS �REQUENTADA

MAFRA, 15.

O:SabieJ
�iijüi(iEM lESPECIALlDADEIL -"da

'1.:'

CJA,WETZEL(lNDUS-TRIÂkJOI�V I LL,E {Marut,r ��tj$l
TORNA

_

-A, ROUPAJ: BRANQUISSIMA
"

-
.

....,- '\

_-' '

!

I '
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o FSTAnO-Sabado, 16 de junho de 1951

I

regulare.

sio FRANCISCO DO SUL para NOVA fOBI
InfOfrnocõ" eornea Aqent.. .'

�

eoópoli.- C.rlol Hoepcke S/A - cr- Teldcl)e.} _212 ( Bnd. telea,
nll�ilco dO'8ul:-Carlol Hoepcke SA71 -Telt'Jone ti MOOREMAC:&

Saibam IS,Esportistas••• ilate .Clu,be .

x xx'
. Flerianépells

. .. que o Tijuca Tenis Clube, gloriosa agremiação Convi tecarioca, foi fundado no dia 11 de junho de 1915, ano em I

que foi fundada a C. B. D.
.

Frlquezas em geral
Vinbo Creosotado

(Silveira)

B2�:eCd�lc���sq�o '1Trabalho facil podendo
tambem ser .executado por

moças.
Tratar á 'praça 15 de No

vembro, 20 - 2° andar.

"SALA
Domingo dia 17, ás 12 Preciso alugar uma sala

x x x horas em sua séde posse da no centro ou imediações, pa-
. .. que em 1931, em São Paulo, o Bela Vista, de nova Diretor-ia, com um al- ra Escritório Comercial.

Montevideu, derrotou o selecionado paulista por 3 x 1. moço em regosijo a passa- Informações no Hotel Ca-
gem do 10° aniversário de cique, quarto, 35.
sua fundação.

Fundada a Liga Jeiavllense
.

de Desportos'

Inscrições com os
\

srs. l-r--����,..."..--_

Laerth Mello e João Pinto
d'Olíveira até sabado diíl ...............,...-i.iíi..._"
16 ás 12 horas.

FIUZ.4 'LIMA & IRMÃOS
Cons, Mafra, 37
Florianópolis

ALU'GA-SE
ótima sala no cemre

A· Preça 15 de Novembro, 20, 2· Indar
(altos- do Restaurante

-

Rosa).
Tretar nó mesmo local

p;�',
.

DIVERSAS farmácias
_ Noticiam no �iO que o .

de plantão
.Bangú seguirá para Curiti- em }unhóba no dia 20 do corrente, de-
vendo atuar no dia seguinte 9 Sábado Farmácia Da Fé

contra o Ferroviário e a 24
- Rua Felipe Schmidt.

contra o Coritiba. De Curíti-
10 Domingo Farmácia Da

ba prosseguirá viagem pa-
Fé - Rua Felipe Schmidt.

ra Porto Alegre e Pelotas, 16 Sábado F'aemácia Mo-
derna - Rua João Pinto.

onde disputará outros jogos
e, dali, para Montevideu, 01h 17 Domingo Farmácia Mo-

de jogará frente aoPenarol derna - Rua João Pinto.
23 Sábado Farmácia-.-'

e, a seleção uruguaia. Santo Antônio _ Rua João
- Informam do Rio que o Pinto.

Portsmouth, óra em excur- 24 Domingo Farmácia

são pelo nosso país, convi- Santo Antônio - Rua "João
dou o América para uma Pinto.

;:��:::�i��:;:.�r:�l� ·:a�H;�:::liiu�Eta;;;:
.

Clube Doze de ngOsto
.....

.0 confunt� dos "sailo�·s" .. ?_ ,mác!a Catarinense - Rua - J.I
rubro carroca em prmcrpio Trajano. A DIRETORIA DO CLU- cida tambem aos associados
aceitou o convite. O serviço noturno será e- BE DOZE DE AGOSTO, tem I do/CLUBE DOZE.

_ O Flamengo venceu do- I
fetuado

• pelas Farmácia.s I
o prazer de co�vidar todos A partida será efetuada

mingo último, um Torneio S1;_g. An�olllo e N-o�u�na. Sl-; aos se�s as�oc1ados para a ás 13 horas, em onibus es-c

Quadrangular de Bola ao tuada� as r;:as Joao Pinte excursa.o a CIdade d� �AGU- peciais e o regresso ás 17

Cesto realizado em Curití- e Trajano n 17. NA, afim de participarem horas de domingo.
ba.

'

A, presente tabela não p�- das festividades que o CLU- A lista de inscrições. já
"

_ Ante-ontem empataram d�ra _l3er �lte:ada sem pre- BE BL�NDIN, promoverá se encontra à disposição dos

São Paulo e' Portsmouth por VIa. autorização �este De-, em '3; noite de 16 do ,corren- s�·s. associados na Secreta-

Ix1. pai tamenta. ',c te, sabado, e que sera ofere- 'ria do Clube.

Infol'manl-'nos de Itajaí� te último de Tijucas. Prece
que foi fundada naquela 'cí-

�.
dida a eleição -da diretoria

dade, no dia 27 de maio últí-
.'
da nova entidade, verificou

mo, a Liga Itajaiense de " s-e a vitória do grande des

Desportos, que conta com
"portista Abdon Fóes para --...

os seguintes clubes filiados:
.r

as elevadas funções de pre

Clube Náutico Marcílio "sidente da referida Liga.
Dias, Clube Náutico Almi- ;Para representante da L.I.
rante Barroso, Sociedade jD, junto a ElC.D. foi desig
Esportíva Estivadores e Ti-t!nado o sr. Agostinho Laus,
radentes Futebol Clube, es-'

_:_ Ao que se divulga, o

Milan, virtual campeão ita
liano de futebol, não virá

mais para o Torneio Mun
dial dos Campeões. Acres

centa à Informação que o

futebol italiano será. repre
sentado no gigantesco cer

tame no Rio de Janeiro, pe
Ia equipe do Juventas, de
Turim.
- Hoje, pelo, certame

paulista. jogarão Comercial
-x Santo!'), em Vila Belmiro.

,

....

I

CONTRA CUPA,
QUEDA lOS CA

!ELOS E DEMAIS
1

AFECCOES DO

tOURO CABElUDO.
TÓN,(Oc CAPILAR

. �,
"

ROR EXCELÊNêlA

--

7

\.

/

� ,
-

___

Como o deste gigante, tem sido vertiginoso o cresci-
mento da

-

C�UZEIRO DO SUL
Basta atentarmos nos algarismos abaixo

PASSAGEIRO/S TRÁNSPORTADOS
1928-:- . 1.021
1940- 21.229'
1945- 96.651
1950--287.510

�ERV7ÇOS.Arr;EOS":;�' j
CR_UZEIRO DO SUL lTDA

AGENTES :-
- --

flonanópolís e Blumenau
MACHADO' &' .erA. ScA.

COMÉRCIO E AG:QNCIAS

OUTRAS AGENCII\S:
Tubarão, Lajes, Lag.una, Itajaí, Criciuma, Joinville, São

Francisco, Mafra, Canoinhas e Joaçaba.

o
.

Sangue é e Vida'"
DEPURE O SANGUE -COM

ELIXIR 914

� \ I�OFENSIVO AO ORGANISMO
__..,,___,......., AGl\tADAVEL COMO UM LICOR

REUMATISMO I SIFIL_IS I
,

TOHle o popular depurativo composto -de
Hermofenil e plant�medicinais de alto
valor depurativo. Aprovado pelo D: N.'S.
�. como medicação auxiliar no tratamen

t.ú d aSifilis e R\umatismo da mesma
origem.

.� K_ _=' j

,_

.'
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A "Indústria" da' Vítima de um aci�eate ii

Mendicância... À, l��}��t!���b��oUd��mnp.édiO'=
quando mais intenso era o construção.

.
,-

movimento à rua Conselhei- I Socorrido, ímedíatamentee,
REUNIDOS, E� MESA REDONDA, _:\UTORIDADES I 1'0 Mafra, na 'quadra com-! o sr. Raul Wendhausen rece->

E REPRESENTANTES DE AS�OCIAÇOES DE ASSIS· preendid"a entre o Mercade! beu, em consequencia, va

TENCIA, PROCURAM S�LUÇAO PARA O JMAL. EM
Público e o Hot�l Metropol, rias escoriações generali-

PRIMEIRO PLANO, A MEDIDA PRELIMINAR INDIS·
verificou-se lamentavel 0- zadas-e ferimentos na cabe-

PENSAVEL _ SABER QUAIS OS QUE PRECISAM
correncía. ca sendo transportado aos

DA CARIDADE. DEPOIS DO LEVANTAMENTO, CO· - - H�spital de Caridade onde,
NHECER QUAIS OS QUE FAZEM "INDÚSTRIA" DAS \Àquelà hora, o nosso dis- o atendeu o dr. Antônio,Mo--
ESMOLAS -'- AS MEDIDAS PARA UM PLANO QUE tinto conterrâneo' sr, C'Raul niz de Aragão. -

VENHA A RESOLVER, DE VEZ, O PROBLEMA, .AS. Wendhausen, contador. do Oiseu estado de saúde não.
SENTADAS NA REUNIÃO NO SALAO PAROQUIAL Banco Nacional do Comer- inspira. cuidados, segundo'!

cio, transitava frente áquê- nos informaram daquela ca--

le hotel, eis que, um dos ô- sa de saúde. �
nibus da linha Fpolis-Es- O motorista Lelis Souza.,
treito, da Viação Santa Ca- que dirigia aquêle lotação,..
tarina, dirigido pelo moto- compareceu à Policia Civm
rista Lelis Souza, que se di- após' o acidente, comun.i
rigia àquêle distrito, ao se cando o fato e prestando as

desviar de uma limousine declarações que lhe cabiam,.
estacionada, o imprenssou no momentô.

. .,......_.....r_._...._...._••-__........-v-..- ...-...,...-.:.-.....-...................�....,.�, ..�

A 'indúslrià de cinema, em Lages.
desperta j'oteresses de um

(

grupo de capitalistas
INTERESSANTES OBSERVAÇõES DO SR. KLAUS

-
.

KLINGER

Florianópolis, - 16 de Junho de 1951

OS VIGARISTAS.

�

"invadiram" a Capital
.

� I
MAS A POLICIA, QUE NADA QUER COM ESSES "ES·
PERTALHõES", VAI, AOS POUCOS, ISOLANDO-OS

Ante-ontem, às 20 horas,
no Salão Paroquial, à rua

Arcipreste Paiva, realizou
se a Mesa Redonda convoca:
da pelas associações de as

sistência social, com a pre

sença d� autoridades
�

e re

presentantes de imprensa.
Compareceram à reunião,

os srs. drs, J. J. Cabral, 'Se
cretário da Interior e Justi-

des de assistência, a convo

car autoridades e impren
sa para, em Mesa Redonda,
estuda-la e apontar solu-

. Quanto mais avançamos

1
Mais tarde, porém, fôram

no terreno das conquistas 13S dois 'e mais um' outro, de'
sociais; quanto mais progre- nomes Antônio Almeida,
dimos nos setores das ativi- natural de Joinville, com 24

dades humanas; quanto anos de idade, casado, sem

mais realizamos os nossos profissão, filho de Isidoro
sonhos de capital, à altura Alves Cardoso e de Maria
do nome _ mais problemas Gonçalves de 'Almeida, WaÍ
se apresentam às autorída- derniro Rodrigues dos San
des para resolver.

.

tos, filho de Galdino Rodri-
A Policia Civil, desfalca- i gues dos Santos e de Maria

da de elementos e material, I Luiza
_

dos Santos, residente
- contando, como já tivémos em Rio do Sul e Pedro Sil

oportunidade de afirmar, a- veíra, residente em Curití
penas-com a bôa vontade dos ba, filho de Pedro Silveira
seus agentes e a compreen- e de Maria Silveira, vistos
são elevada do cumprimento e prêsos à Praça 15 de No
do dever, vai, apezar dos pe- vembro.
zares, procurando levar de Ontem mesmo, após iden
vencida os seus problemas tificados, foram êles ouvi
que, .enfim, são os da popu- dos devendo, dentro em

lação que confia na sua a- breve, uma vez provado o

ção. seu crime, ser pedida medi-
Os vigaristas, ao que tu- da legal para isola-los da

do indica, "invadiram" a sociedade ...
Capital...

_

-----------

Há dias, noticiamos a fa
çanha de três espertalhões,
que conseguiram lesar um

lavrador, residente em For
quilha, municipio de São
José, em quatro mil cruzei
l'OS.

Tão logo o fato chegou ao

conhecimento das autorida
des, os "gajos" fôram prê
sos, em Itajaí, e levados ao

pátéo da Delegacia Regio-
-nal, onde se encontram a

guardando o deferimento de
prisão preventiva já soli
citada ao dr. Juiz de Direi-

,

to da 2a Vara. .

Não há mais dúvida que
os espetáculos a que assis
timos, diáriamente, de se

gunda-feira a domingo, nas
principais artérias de nossa

Capital, necesãitam de um

paradeiro. Florianópolis,
Capital de um Estado, já em

matéria de' assistência so

cial tão avançado, não pode
ser mais o que tem sido até

agora _ verdadeira cida
de de esmoleres, vivendo de
mãos à caridade pública, im
portuna-ndo a quantos pos
sam importunar, oferecen
do aos olhos. dos mais cari-

ções:-
A MESA REDONDA

tativos, dramas que tocam
à alma. Velhos, sujos e a- ça, Luiz de Souza, Secretá

presentando- dolorosos de- rio da Segurança, Paulo
feitos físicos; velhinhas, Fontes, Prefeito da Capital,
que lembram nossas vovós, Ney de Aragão Paz, Dele

arcadas,!voz quasi impercep gado Regional de Policia,
tivel; moças e moços, umas e os representantes de asso

ainda apresentando saúde, ci.�ções, srs. Ten. CeI. Ame

que bem poderiam traba- rico Silveira d'Avila, Presí
lhar, honestamente, nas �'e- dente' do Conselho Central
sidencias familiares; crian- Metropolitano da Sociedade

ças, estas talvêz a 'mando São Vicente de Paulo, Dr.
de "espertalhões!', toda uma Biase Faraco, da Ação So

legião de mendigos, da a ,cial Cataeinén se, srs. Ruben
Florianópolis um aspecto Lira e Ten. Alfeu Linhares,
de cidade de miseraveis. da Caixa de Esmolas aos

Há, ainda, para tornar mais Indigentes- "Dr. Heitor
doloroso êsse problema, os Blum" Cap. Gercino Gerson
que-. dementes, se juntam G�mes, Monsenhor. Frederí
àqtieles, para que mais an- co Hobold, Pe. Santos, Pe.
gustiante seja êsse estado- Milanez e; ainda, os jorna
de-coisas, 'que se pretende, listas Martinho Callado e'

agora, acabar. Adão Miranda, de A GAZE-
TA e O ESTADO e DIARIO
DA MANHA, respectiva
mente.
Presidiu os trabalhos o

dr. Paulo Fontes sendo, por
todos, estudados o proble
ma da mendicancia e as so

luções que 'Possam ser ef i
cientes. Depois de debatida
a questão, em todos os pon
tos que precisaram esclare
cidos; porquanto o proble-'
ma é' complexo, chegaram à
conclusão de que, prelimi
narmente, se deva fazer o

cadastrá dos mendigos, afim
'de saber quais os verdadei
ros pobres e quais. os explo-
radores da caridade pública
para, após, conhecendo êsse
ponto básico, serem tomadas
as demais providências que
venham a solucionar o ca

so, com a aplicação de me

didas que possam, realmen
te, atender a quantos preci
sam da assistência das as

sociações, já organizadas
,para êsse fim.

.

Está, assim, a mendican
cía sendo encarada, de ma
neira séria, pela Comissão IOrganizadora da Mesa Re
donda. O' problema está e

quacionado e os primeiros
passos, para a sua solução,
estão iniciados.
No próximo dia 25 haverá

a segunda' reunião, no mes

mo local, afim de serem to
madas outras medidas, uma
vez que até aquela d.ata, de
verá estar nas mãos da Co
missã() o cadastro ne�ssá
QO dos esmolere�, como o

primeiro passo a ser dado
para a moralização do direi
to de pedi_r: esmolas pelos
que são verdadeiramente
pobres e afastamento dos (

que, acostumados à carida
de pública, fazem a sua ren

dosa "indústria" ...
....

Helena Monti
cantará, boje

Sob o patrocinia da SI!
cretária do Interior e Justí

ça, Educação e Saúde, a

insigne cantora Elena Mon
ti, já conhecida do público
desta Capital, realizará, às
20 horas de hoje, no Salão
Nobre do Instituto de Edu

cação Dias Velho, um re

cital de arte.
O 4)rograma que a consa

grada cantora .escolheu para
o seu recital de hoje, é o se

guinte:
A. SCARLATTI

Mas, não são apenas ês
ses os vigaristas.
Ante-ontem, mais três a

migos do alheio foram cap
turados à Praça 15, após
terem procurado passar o

"conto" em um colono.
O fato, desta feita, assim

Florindo é fedeI.
BRAHMS _ Berceuse.
SCHUBERT _ Die Forel

le.
MOZART _ Deh

f

Em 1948, na encantadora a furo, isso porque enten-·
cidade de Lages, um movi-

I
diam que sem escolas dra-'

ment,o pafa a constituição' máticas, sem laboratôríoe
de uma indústria cinemato-I técnicos e outros fatores, a:

gráfica surgiu, tendo à fren- i Lages Filmes não poderia',
te Klaus KIinger, à cuja! ser uma realidade.
idéia procurou dar forma. I O sr. Klinger, porém, alÍ
Surgiria, 'então, a Lages Fil- ,mentando êsse sonho, não>'
me S. A.

.

i se deixou esmorecer, pas->
Mas, como sempre aconte-

I
sarido, então, a viajar, co-·

ce, apareceram os imprevis- nhecendo os processos por'
tos, as dificuldades, os con- que passam as filmagens.,
tra-tempos. Sussurraram os desde a sua primeira até a"

pessemistas serem necessá- última fase, que éa da sua..

rios 30 mil contos, àquela
I

apresentação. Daí, então ..

época, para a rindústda vir CO,Il tinua na . Sa.. pagina.
.l���(�(l�()"-'<)"'(�()"'(}'"

FV0Gftanãe
"A sabedoria do Pe . Braun", de Chesterton, es-·

tá em mais de um desses livros 'de week-end, para.,
descanso do espírito. Como se não .bastasse estar"
com um deles, presente de um amigo, para a leitu
ra de hojé e amanhã, apareceu-me, aqui. na tenda,
grega (o prédio é do Apostolo) o próprio -Pe, Braun,
Quándo negrejou à porta, já demonstrava' a exu-..

berância do seu contentamento pelo sucesso integrar,
(do 6° churrasco da Saudade. Contou-me, então, que,;
para improvisar o assador de domingo, lançára mão
de 2.000 tijolos das construções que estão fazendo
no Ginásio, E, na segunda-feira, quando fÔra de
volver o tijolos emprestados, o mestre de obras os.

recusou, dizendo-os imprestáveis, porque haviam so-"

frido a ação do calor em demasia e não�am'refl'a .... ·

tários, Se não eram, ficaram sendo, para .,. constru
ções. Houvera, pois falta de sabedoria ém usa-los ...
Mas o Pe. Braun, como o seu homonimo chesterto
niano, adquiriu-os e com eles vai' fazer um assador
irremovível. Como se vê, de um engano pode nascer-

a sabedoria!
.

Disse-me ainda que o Pe. Clemente ficara ra-

diante com�; oferta dos ex-alunos para os seus po.;..
bres, no total de Cr$ 1.700,00, que êsse foi. o' fim;
do pinga-pinga estorquido, sob ameaças, pelo Mi
guel Daux=-a quem obriguei "fazer um· discurso pro
testando contra a minha terminante decisão de não>'
concorrer sequer com um centavo" para a sua bene
mérita farolagem,

Quando do alto da tribuna, o· Miguel me agre ... ·

.
dia o pão-durísmo, o Pe. Clemente - que recebera
diretamente meu donativo _' exibiu uma pelega e

declarou o que ela representav.a.
Evidentemente eu pedira ao Pe, Clemente que,

apenas declarasse que já havia recebido a minha
contribuíção, Quando o venerando' sacerdote pro-:
vou qu.e·o orador não tinha razão, o Miguel perdem
a fala, amarelou, gaguejou e desceu, da tribuna pra
guejando: Que ursada! Essa' você me paga!

Logo a seguir, o Prof. Custodio Campos foi ar
rastado para a tribuna, aos�:.gritos de em .latin, em!
latin! Amanhã publicaremos' nossas notas traqui
gráficas desse discurso.

Por hoje cumpre-nos agradecer a sabedoria do·
Pe. Braun, que, ao deixar' nossa redação, deixoU"
comigo uma esplendida botija de M�reto, um sabo-·
roso rosé que os portugueses nos mandam.

Apareça sempre, Pé. Braun! Ma-s apareça:.
avec.
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