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l fe da Divisão Económica do

N 11 40 1 � Itamaratí, será o chefe da'

.a �..._-.-.:••_�.....- ...-.-1 ��:�oos �'i::��e�:<�aq�:g�l��'a�
o novo acordo comercial com
a Argentina. Ainda é desce
nhecida a data da partida da
missão. Sabe-se porem, que,
o problema mais difícil a en

frentar será o acordo dos

pagamentos.
'

As negociações
'

sofrem a
-

penas uma mudança local.
O acordo estava programa-
do para ser disentido no

Rio de Janeiro entre' uma

"Tenhamos sempre diante dos olhos o exemp!o de .trsbaihu que���
êle nos legou-para o prestigio e para a dignificação do Parla- Celso HallS

'lamento Nacional"--afirmou o Presidente Nerêu Ramos
.

Folgamos em registrar
,

'

,

' '.

N R di 'I J
m seguida encerrou os notícias chegadas, do Rio,RIO 26 (.V A) - Em

I sempre
uma solução media nheceu atraves de campa- t ereu amos isse mais a - e e ,

'd'v
'

.:". '. '

•
• I' I' d C' ,," t '. b lhos. ,segun o as quars o nosso

.homenagem a memorra do que harmonizasse as corren- nhas movimentadas. Sabia .gumas pa avras à .am.. ta,._I:_� ,. • ,.. '1 t .' t .
.<

C I"

• - - - _ - - - • - - - ,.._,..,.._....,..,..,.'....-.-.-._-.�-�- - - __a - - - _ •• _. -- II tiS re con erraneo" sr. e-deputado Soares. Filho, Iider ftes diver�ente_s. .

da lealdade co:n que ag:a
�� n�_ h� -

'I so Ramos, prestigioso pre--dw 'UDN, falecl�o sábado, 'Como cidadão era querido dentro do partido e sabia E 1 Professora 'I sidente do P.S.D. e da Con-
nesta capital, a Carnara sus de quant�s dele .se aproxi- q.ue ele havia, nas suas a� ; sco a

'

,

. federação das Indústrias de
pendeu, ontem seu trabalhos mavarn, �o:que tmha como titudes, de expressar sem-

-
, d 8 'S!Santa Catarina se acha em

depois de falarem sobre a traço def'in idor de seu cara- pre aquele pensamento, a-
, An'OBleta e arro I franca convalescenca da

'persop�lidade do _parlamen- ter

a, jnclinaçã� pelos peque- quela orientação, ql:e m_ais , organização eOl:tejo de cava- I melindrosa intervenção ci-
tar, extmto o presidente Ne- nos, pelos humildes, pelos po condissesse com -os ínteres- lheiros organizado pelos Irurgica a que fora subme-i-eu Ramos e os deputados bres, Pobre' viveu e pobre ses da nação. srs, Leovegildo Didi de �ou-

'

tido-no Hospital' dos' Servi.Emani Satíro, pela UDN; morreu. Sua pobreza é bem A Mesa da Camara,' pela za. e. comandado· pelo sr. dores no dia :2 do corrente.
Eurico Sales, . pelo P�D; a defesa. do politico brasilei- minha palavra, -rende aq ur Leandro Araujo Vieira, Vi:itando o distinto COIt-
Brochado da Rocha, pelo P. 1'0. Tendo ocupado ai> mais suas homenagens mais sen- cujos ginetes demonstra- terrâneo, levamos-lhe os.

'r. B.; Deodoro Mendonça, altas posições dentro de seu. tidas ao grande homem pu- ram sua pericia na arte de çumprimentos e votos pelopelo PSP; Artur.Bernardes, partid,o e ho parlamento, Soa

I
bli.co desaparecido, que H.OS montar fazendo com muita

seu completo restabeleci-
,pelo PR; Raul PI11a, pelo P. res FIlho morre sem f'ortu- deIXOU um exemplo de d ig- ordem, galopadas em saúda- mento.

!.J.; Arruda Carnara, pelo P. na; d�ixand? para o.s seus, nida�e eívica e .de co�pel1e-1 çã� 'aos. viajantes: w..-.-_. -._._..-.._,..- _

D_C.; Dado Barros, pelo P. apenas, um nome Iimpo e I tração dos deveres pala com A noite, no salao do Clu- Dali-DOado O BI-O.T.E.; Ponciano Santos, pelo glorioso.
.

I a nação ,e, para com o regi-· be daquela lacalídade, pre- V 1'1 -

PRP; Galdino do Vale, pela De mim posso assegurar, me. Tenhamos sempre dian- sidido pelo sr. José Lemos Inf8rl·DO dRrepresentação udenista flu- que tendo sido honrado com te dos olhos o exemplo' de foi oferecido um grande bai-
'. ,-"minense; e por ultimo, os �ua _intimidade sorria-me .a trabalho que el� 1.1OS legou le ao sr. Prefeito Dr. Osn� Trab�lbosrs. Osvaldo Oríco e Flores ilusão de .que lhe poderia - para o prestig io e pa ra \' Regís que contou com a pre- , ...

da Cunha.' I prolongar
a existencia, já dignificação do Parlamen-

,

:
sença

.

dos elementos de I RIO, .27 CV.A.) - O mi-
Todos os oradores denlo- tão combalida, tirando-a pai, to Nacional". " I �maior destaque de Morri_!nistro-. Segadas Viana, que-

:ra�'am a perda que acaba de alguns meses do tumulto, das O' deputado Flores \ia .1 nhos tendo decorrido com se errcorrtra em viagem para
sofrer o Congres�o Nacio.l1al i resp�.sabilidades politicas; Cunl�a f�lou em no�e �G� L [ 1 grande animação "até alp-a' ��_en:b�a, ü�d.� vai ,('�I?o.�ht<: sobretu�o o paJt!�p(jl' .lS:>:O Iql,�e

Ine tomav.am. t?do o tettl-lt�Ulgraf(.}s ,�. fllnrl()naJ;.Ios II' lm8�l�'l�f�.da... te d9-��l�açao.bI��,jJ�lI<1 �
:_<lue o deputado Soares Fl- po e todo o esplrIto, levan- I da Camara, QIL'{endo do pesar' ,As 12 horas de dommgo ConfelencIa InternaclOnal-

lho, pelo seu equilibrio,

pe-I
<10 .. 0', com a�diencia prévia de�teR pelo. de�ap?recimer:.- I T ' • • • _

teve lugar o. ato inaugural do _Trabalho." passará ama-

la su.a cu-Iturá, pel:i sua ha- de seu partido, a uma co- t.o prematuro do gra,nde poh-, Notlclando a mauguraçao da ,Escola "Professora An- nha a pasta, do Trapalho ao.

hilidade politica' e, sobretu missão no. Exterior. . 'Itieo e parlamentar fluminen- da Es.(:o�a a. q U,�' er:n: gesto I.nieta de Barros" tendo, nes- c�efel de se.u
.. �abinete, 'ir.

do., pela' firmeza de seus, Retal'deI�lhe a desIgna- se.
_

'
de fe!IZ lllSpll'açaO, fOI dado I sa ocasião., sido cantado pe- Osvaldo CanJo Castro, de-,

:ideais demoeraticos se afir- ção até o dia em que ele me Além ;dos oradores acima o nomé da grande e saudosa 110s alunos ,e Professora da signado pelo presidente da.
mara 'como um dos mais e- trouxesse a palavra de sel] mencionados tambem fa:Ja- edu6adora catarinense. Pro- E�cola o Hino Nacional a- RepúbIiea para substitui-lo
mi.nentes homens públicos" medico assistente. E, preci- ram' esta, ta,rde .sóbre a 'fi- fessora An.tonieta de Bano,s, pós o que, o aluno Elcio Ro- inteiramente.

'

'l''8velados depois da revolu-' samente no dia em que devia gura de Soar�s Filho, os de- o Jornal da Serra. de ·La� gerio Furtado Wolff sau-
·_w _ _ � - -

��o de 30,. e apontado, sem recebe);' a. !'csposta, tive a putados G�tu]io Moura, p�Jo ,jes: pnbli:ou a seguinte re- dou o sr. Prefeito Mnnicip�l 6- Congresso Bu·dlscrepancla, como

exem-I
eomulllcaçao de que seu me- PSD flummense, e PereIra iportagem.' em nome dos alunos daquela •

1>]os pal:a os porvidouros. d.ieo prediiia .para ?reve o da �ilva, pela ban.cada pe�-, I .
Çonforme haviam�s _ noti-I escola. A seguir a gentil carlstlcoRacionalDada a impossibilidade de flm de su3: e:<nstenCla. A Ca- sedJsta amazonense. Apos I

clado em nossa edlçao de, srta. Professora Leonina j RIO 27 (V A ) _ ,E t.transmitirmos t.odos os dis-Imara dos Deputados o ('0- todos estes oradores, o sr. 115 do cOrl':nte, ,!oi. inaugu- 'Púrtado 'Volff, regente da_: 11 : 'Í5 de a :os'to l'ox�ml:.

d
'

I
� .--�-----------------------------.------... Irarla domIngo ultImo em E I P f A;J

.

t d
g p ,eursos pl'onuncla os vamos �����----.-�.�-�'-•••�-�� •••��.

... 'scoa' 1'0 nLonlea ei J' B I
.,

•

. . "

"

.
'. '

"

.

. ; rea Iza-se em e.em ,capItaltransmItir, apena,s, as pa- Mornnhos, à Escola Pro- Barros,' proferIU eloquente i
d P "60 C' E' .,.: I ,,',. d

'

B - .' i o. ara o ongresso u-:lavras do preSIdente Nereu:
'

fessora Antometa e ar- saudaçao ao sr. Prefeito I .' t' N
.

I P .• '

"M'
..

1 I cans ICO aCIOna. ala ma-Ramos, por entend-el'mos que' 1;OS . 1 11l1lClpa, ao sr, Vereador· I'
-

d
'

1 t
.

. .

'

'N' , • Ioranmaçao aquee eer a-'elas smtetIzam betn o sen- I ::sabadO', a tarde chegava I,Valdo Costa e demaIS pre- I'
.

l' d 'I.

'

I ,
,

.
. . ;'. me 1'e IglOSO, rea Iza o pc a·tImento de toda a Camara i aQ loeal a C01111tIv:& do sr.; sentes, dIzendo do conteta- lt' Pt' AI .,

, . I p' f' M
..

I
I

d d
u lma vez em or o egle,dos Deputados. DIsse o sr. I Dr. 1'e elto umcIpa que, mento, ,e to os os morado- a-o ol'ganI' ad

I -

, . .

d 'b; ]" - ser z as excursoes,Nereu Ramos, logo apos de- fOI reeepclOlla o por em res daque as Imedlaçoes pe- , '.

d E t. ' '
" :' _ para os rQ_ll1elrOS os s a-darar abertos os trabalhos:

M
,.

O V ! ta cons�ruçao da escola que dos sulinos. Como hospedes"'�rs: deputado,s;, Esta ses- OJ ,·st'e',r'IO- ,d.IS. t'SeIS' o,ad'ores', fora se maugura_va. :oficiais, o governo do Pará.sao marca uma hora dolo-

)
_Falou, a �é?Ull', o sr. Pre- : reeeberá, o êardeaJ D. Jai-.l'Ósa e triste na vida pada- __ "feIto MUlllclpal que em fi d B C" . me e arros )amara e au-mentar do Brasil. E'. que de snbstanclOso dIscurso dIsse: t f\ d I ri

E·' ó 'd IM· 1" .' ras 19uras e re evo 1,10

;�:�:�:�O:l��a��:���:; ::� otre as blp teles o pr.. ODelr D�,al de &a4rade, I�I�I�.:� �:;����:s��:ael� cI��i� I C�:A��__���=!_�::��..�... ."'�'"

=i�:�n;,��:t��u�a;��:�'t��:�: estâ a de que são corpos de o�rlg8m extra-planetária �����;::s:���o�o��r��nt�:�
"

d d /1.. t' I d t
. o riso da cidadt ....'llO r,egime republieano. \ ra e CHegou as segum es

,
. I � e o a,1' seus munlCip,es dos

Sua inteligenc'ia, sua cul- RIO, 2.7 (V.A.) - O pro-: conclusões: l°) os discos. bor dos ventos. Sua forma- meios necessários à educa-.
t111'a, sua agilidade mental" fessor l\'Ioaeir DuvaI, de An-

I

'Y0adores podem existir'; 2°) ,ção tem origem nos grandes ção de seus fulhos.
.' ·1

sua,eloquencia feita de cla_ldrade, catedratico de eletro- sua origem seria ,'terrena; temporais, !luan® os ven- Aludiu ainda à louvavel! óI-"-'-_"---Ll �----<'.'

údade de raciocinio, de e- técniea da Escola de Enge,. 3°) sua r,tatureza seria 10- tos ascensionais dos ciclo- lembrança do Vereador Val-
.

nergia e de serenidade, onde nhari8 da Universidade de go algo semelhante aos do res penetram nas nuvens do Costa em. agresentando
'.a imaginação nunca preju- Minas Gerais, re,velou hoje misterioso "raio bola�'; 4°) carregadas de eletricidade, !l.a Câmara Municipal de
�ic()u a limpidez. das ideias, os resultados das longas pes seu aparecimento teria: sido arrastando cargas eletticas LaJes, o projeto de lei que
elevaram-no' no seio' destá f quisas que" empreendeu so� o.casionado pela explosão de positivas' e negativas, além deu à escola que se inaugu
Camarà a uma altitude onde i bre os falados ."discos-voa- bombas nucleares ou bom- da poeira de materiais. rava o nome da insigne pa�
to.dos nós podja�os' áCllnira-l dores". As hipoteses até a- bas atomicas. N. R. A propósito, publi- nricía Antonieta de Barr?s,lo e quere-lo. LIdeI' de par- gora formuladas 'no mundo O "raio-bola" é 'uma mas- qamos,'nesta edição interes- nome venerado nos melOS
tido' e de partido de oposi-I inteiro ·sobre o inquietante sa esferica, contendo gases, santes revelações sobre o.S educacionais de Santa Cata
ção, ele s.omava um conjun- lfenomeno reduzem-se a tres: vapor d'aguá e poeira, onde' misteriosos "discos''', em rina.
;to'de qualidades inv.ulgares. ou oª discos voadores sel'iam as cargas ,eletricas positivas que o Prof. Rubens Peiruque Declarou, ato continuo,
,Sua habilidade, slia Vlsao engen,hos fabricados pelos estão agrupadas na parte se aventura a afirmar que inaugurada a Escola Pro
-poljtica, sua suavidade no norte-americanos ou apare- central e as cargas negati-' são"êles do planeta Marte, o fessora Antonietá de Bàr-
trato dos homens, 'seu senso lhos de produção russa ou, vas nas zonas superficiais. que corrobora com o pensa- ros.

I

de �quilibrio. sua compreen- fina.lmente, corpos de o1'i- A bola gira eom certa velo- mento do Prof. Moacir Du� Estrepitosa salva de pal
sãu humana, sua modestia gero ,extra-planeiaria. cidade em torno do seu ei- va'l de Andrade, cujo tele- mas, ,expressou a alegria de
:faziam que e'le encontrasse o' professor 'Duval de Àn- ,xo e é transportada ao sa- grama estanpamos ácima. CQJltinúa na 6& pág.. J

_ -.,.....,.........,....•...•-_ .
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'DiRETOR t
,Rubens �e· �

Arruda Ramos �
.

GEREJHE �Domingos F,. �
de Aquino
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Homenagem Póstuma daoC,âmara Federal
ao Líder Soares 'Filho \

Esses paulistas têm'
cada uma!· Não é que
o Governador Garcez
queria, voltar ao aerro

põrto pela outra. estra
da da Base! I,!

.'
"",

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. DR. ARMANDO VALERIO DE'ASSIS
MÉDICO

Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Bos:
pital de Caridade

CLINICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADUL'fOS
- Alergia -

Consultório: .Rua Nunes Machado', 7 � Consultas das 10 às 12 j ----------.------�- ---------

e da. 15 às 17 horas.

R�sidência.: Rua\Marechal Guilherme, 5 '- Fone: 783.

.,.
.,

DRA. WLADYSLAVA W. MUSSl
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço c'ompleto e especializado das DOENÇAS DE SENHO

:RAS, com moder�os métodos de diagnósticos e t.ratatuento.

..:mLPOSCOPIA - HISTERO -- SALPINGOGRAFIA - METABO

LISMO BASAL

Radioterapia por ondas curtas-Eleta-ocoegulacão Ridos Ultra

Vi<lleta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, n. 1, 1° 'andar
.

- Edifício ao Mon

tepio.
Horário: Das 9 às 12 horas - DJ'. Mussi.

Das 15 às 18 horas - Dra. Mussi.

-Residência: Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

DR. A. SANTAELA
'(Forinado pela Faculdade, Nacional de. Medicina da Universi

dade do Brasil),
Médico, por conCU1'SO da' Assistência a Ps!copatas do Distrito

F-ederal.

Ex-interno do Hospital Psiquiátrico e Mani?ômio Judiciário da

Capí tal Federal.
Ex-interno da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.

Clínica Médica -- Doenças Nervosas.
Consultório: Edifício Amélia Neto Sala 9.

Residência: Rua Bocaiuva, ] 34.

Consultas: Das 15 às 18 horas.
Telefone:

Consultório: 1.268.

'Residência: 1.385.

--------------------------------------------,

DR. JOSÉ BAHIA S. BITTENCOURT
Mf,DICO

Clínica âeral - PEDIATRIA

Rua 13 de Maio, 16 - Itaja
í

PUERICULTURA - PEDIATRIA ---'- CLINICA GERAL

.. -

I

Consultório e Residência _, Rua Bulcão Viana n. 7 (Lal:go 13

ile Maio) - Florianópolis.
Horário: 8 às 12 horas Diàrfamente.

"-

OLHOS - OUVJ])OS - NARIZ E GARG�TA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista do Hospital

Moderna Aparelhagem.
J.âmpada de Fenda - Refrato r - Vertometro etc. Raio X. (ra

iliografias da Cabeça) - Retirada de Corpos Extranh os do_ Pulmão

e Es.ofago.
Receita para uso ele OcuJos.

Consultôrto - Visconde de Ouro Preto 11. 2 - (Altos da .Casa

Belo Hor-izonte),
Residência - Felipe Schmidt, 101. -:- Tel. 1560.

·DR. 'ANTÔNIO MONIZ. DE ARAGÃO,
, CIRUIlGIA TREUMATOLOGIA

Ortopedia
Oonsultórto : João Pinto, 18.

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados.

:Res.: Bocaiuva 135.

FOfle M. 714.

,

. DR. ROLDÃO CONSONI

•

'Cirurgia Geral - Alta Cirurgia - Md!�stias de'Senhoras
- Cirurgia dos Tumores -

Da Faculdade de Medicina da. Universidade de São Paulo..

Ex-Assistente· de Cirurgia dos Professores Alipio Cor��ia INeto e SylJa Matos.

Cirurgia do estomago, vesicula e vias biliares, intestinos del

.{g81ie -e .grosso, tiróide, rms, próstata, bexiga, útero, ovários e trom

�. Yaricocele, hidrocele, varizes e hérnia.

",(Jonsultas: Das 2 às 5 horas, rua Felipe Schmídt, 21 (sobrado).
- Telefone: 1.598.

Residência: Avenida T'rompowsky, 7 - Telefone 1.764.

DR. TOLENTINO DE CARVALHO
Aperfeiçoamento em Pôrto Alegre e Buenos Ayres

<
OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

Consultório -. João Pinto, 18 _-lO andar

Diàriamente das 15 às 18 horas
I

DR.' I. LOBATO FILHO
Doenças do aparelho respiratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA DOS PULMõES

'Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacional de Medicina, Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu Ramos

Cu rso 'll,e especialização pela S. N. T. Ex-interno e Ex-assistente de

Cirurgia do Prof. 'UgO Pinheiro Guimarães (Rio).
Consultório: Rua Felipe' Schmidt n. 38.

Diàriamente, das 15 às 18 horas.

Residência: Rua Felipe Schm idt, n. 103.

DR. ALVARO DE CARVALHO
Doenças de .Crranças

Consultório: ·Rua Trajano s/n. Edif. São Jorge ,-- 1° andar.

Salas 14 e 15.

Residência: Rua Brigadeiro Silva Paes, a/n. '� 3° andar, (chá
cara do Espanha) ..

Atende d
í

àt-iamente das 14 h s. em diante.

DR. M. S. CAVALCANTI
_ Clínica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 19. 'l;elefone \ M.) 736.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clínica Médica - Doenças de crtancas

(Tratamento de Bro.nqu ítes em adultos e criauças}.
Consultório: Vital' Meireles, 18 -- l° andar.
II<>rário: Das 10,30 às 11,30 e elas 2,30 às 3,30 horas.

Resitlência: Avenida Rio Branco, 152 -- Fo ne �.640.

Cir.J�i?�;al N�!�2'a?� s����IL�octoIOgia
Eletricidade Médica I

Consultório: Rua Vitor Meireles n. 18 _.- Telefone 1.507.

Consultas: As 11,30 horas e à tarde das 15 horas em djante.
Residêncía . .Rua Vidal Ramos, "� Telefone 1.422., .

,
�------IDR. MARIO WENDHAuSEN

Clínica médica' de adultos e crianças
ConsultÓrio --- Rua João Pinto, 10 -- Tel. M. 76.9.

Consultas: Das 4 às 6 horas.

Residência: Rua Esteves iúniór, 4.5, Tel. 812.

DR. ALFREDO CHEREM
.
Curso Nacional de doenças mentais

Ex-divetor do Hospital Colônia Sant'Ana.

Doenças nervosas -e mentais .

Impotência Sexual.

Rua Tiraden'tes n. 9.

Consultas das 11; às 19' horas; .' I .'

FONE: ·M. 798.

Res.: Rua Santos Saralva, 54
..

- Estreito ..

BANGU

.
,

O E,STADO
ADMINISTRAÇÃO'

, R�dação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra, ·n. 169,.

Te!. 1022 - Cx. Postal, 139 .

. •Diretor: RUBENS Á. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.·

Representantes:
Representa.ções A. S. Lara, Ltda,

Rua Senador Dantas, 40 -- 5° andar..

'I'e l.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.

Rep rej 01' Ltda.
nu'a Felipe de Oliveira, 11. 21 ,- 6° andar.

Te!.: 32-9873 -,- São 'Paulo.

ASSINATURAS

Na Capital
Ano . ' ..... ' . . . . . . . . .. Cr$ 170,00

Cr$ 90,00. Semestre
"J.'.'

No Interior

Ano '. .,.,.,.. Cr$ 200,00

Semestr-e c-s 110,00'

Anúncios mediantes contr âto.

Os originais, mesmo não publicados, não serãe-.

devolvidos.

A direção não se responsabiliza pelos conceitos

ell1jtid�s nos artigos assinados.

ADVOGADOS
DR. CLARNO G. GALLETTI

- ADVOGADO - \
- Rua Vitor .MeireJles, 60.'- Fone 1.468. - Plortanépoüs.

DR. RENATO RAMOS DA SILVA
.

- ADVOGADO -

Rua Santos 'Dumont, 12. - Apt. 4.

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
.

- ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - ltajaí - Santa Catarina

DR. -THEODOCIO MIGUEL ATHERINO
- ADVOGADO

Rua Trajano n. 12, 10 andar, sala n. 1

(Escr. Dr. Waldir Busch).'
Telefone - 1.:>4-0. -?'

Edifício São JorgE-'

DR. DALl110 BASTOS SILVA
- ADVOGADO

RUA HERCILIO LUZ, 36

Edifício D. Dora, - sala, 4

ITA;JAl

Santa Catarina

DENTI·STA
DR. OCTACILIO DE ARAUJO

CIRUJWIÃO DENTISTA

Rua Felipe Schmidt - Eclif. Amélia Neto - Sala 1

Tratamento cirúrgico e cura" da Piorréa Alveolar,
'I'ratamep to 'ci r úrgico e cura de Abcessos, Granulmas, Quísto&-.

radiculares, etc.

ATEXÇAO: -_: Grande \-eduçáo de preços nas DENTADURA3" ..

para 'as pessôas que vivem de ordenado.

Laboratório Protético sob a direção de, Técnico contratado es-·

ptcialmente 'no Uruguai, formado sob a orientação. de U1l1 dos mal,;",

I
credenciados especialistas da América.

Dentaduras sem o Çéo da Boca (Abobada Plat.irra) ,

Pontes Moveis e Fixas' ./

Todos os demais Trabalhos Protéticos '\pela 'técnica mais re-·

cente.

.AVISO "

O Dr. Djalmá Moel lmann avisa à sua distinta clientela <_lue"

. estará ausente até o mês de setembro .em viagem de estudos
..
w."

I América do Norte.
1 Comunica ainda que o seu Instituto de diagnóstico clínico con-, .

,tin�a funcio;lando de maneira regular, ficando como seu substituto>,'

I o' competente clínico Dr: Orlando Schroeder que há m'ais. de urne.,.
ano, vern acompanhando, passo a passo; os serviços clínicos dz,>,

Casa de Saúde São Sebastião, e de seu
-

consultório.

Os. serviços de rádio· diagnóstico, radioterapia e .os de labora-

tório clinico ficarão a cargo do Dr. Paulo. Tavares, nome sobeja-
mente, conhecido em nosso meio, peja sua proficiência e dedicaçâc-
nas ditas especialidades. .

.,

Brevemente DO Clube' 12 de Agosto,
.

maravilhosa Iesta dançante intitulada Bonqu
. em Florianópolis. Desfile' de modas Bangu por seaherítas de nossa secíe-.

·dadt, em beneíícíe da Soe. de 'Amparo aos Tuberculosos. As mesas estarão- à. ven
d'a, brevemente, ao preço de Cr$', 1 OO�OO ..

•

i
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, I lO Ao • Povo
'

'de' Florianópolis,
A cidade tem água ,em abundância,

'

" o

Sobra-lhe energia elêtríca. Ninguém desconhece os pendores da mulher ilhôa para a indústria- da renda
e do bordado, que ela tornou uma tradição de Florianó-polis e sabe preparar com requintes de inteligência e bom
gosto.'

'
,

Florainópolis, Quarta.feir� 28 de Maio de 1952
--------------��----------------�------------------

o MJTAfJO, ...
.. ••

' --'1IfJI(

, .

'; \ ,,1,0'

�,
"

Lá fóra se fala da renda e do bordado nossos como trabalhos de pura arte.
Pois bem. Precisamos dar à cidade uma vida nova. '

Crtêmos, então, o espírito da indústria, que só as, fábricas pódem influir' decisivamente no progresso da
capital. Estamos parados. E continuaremos parados sem .o sõpro quente das chaminés.

Daí a razão dêste convite, cordial e amigo, que ,endereçamos ao povo de Ploríanópolís, do Estreito, da
Trindade, do Saco ,dos Limões, dos Coqueiros; de Capeei ras, dos Barreiros" enfim de toda a ilha, ,p,..ra que com

pareça na próxima quinta-feira, dia 29 do corrente, às vinte horas, à séde da Associação Comercial. Nessa reu-,
nião discutiremos o programa de instalação de uma mo derna TECELAGEM DE LÃ; que pensamos localiza}' no
próspero e futuroso sub-distrito de Estreito.

' ' .

08' estudos estão adiantados:
O técnico já se encontra em Florianópolis. _

� Por isso mesmo desejamos explicar a llirgência da reunião. Não há gruposcom propósito de hegemonia.
A indústria pertencerá a quantos a desejem prestigiai'. Não será obra de poucos; ao contrário, desejamos torn4-la patrimonio de muitos.

"

Florianópolis, 28 de maio de H_l52.

.
"

::,'

"

;:

IRINim BORNHAUSEN (Bornhausen & Cia,)
-

ADERB,,.{J, R. SILVA (Carlos Hoepcke S. A.)
OSVALDO MACHADO (Machado & Cia. S. A.».
ALBERTO GONÇALVES (Cía, Comercial Exporta-

dora). ,

'

JOÃO BONNASSIS, advogado.
JAQUES SCHEIWDSON, comerciante.
OSCAR CARDOSO (Oscar Cardoso S: A.).
ALDO ÃVILA DA LUZ" advogado.
WILMAR DIAS, advogado.
CHARLES EDGARD MORITZ, industrial.
NELSON AMIN, comerciante.
JO.-\Ó JOSÉ DE SOUZA CABRAL, advogado.
VVA. AMIN & FILHO. ,

A}<'ONSO DELAMUERT, comerciante,

S. A��DQLFQ SCHE�,��MA�TEL, (Carlos Hoepcke i

JORGE .JQÃO SALUM (Jorge Salum S. A.).
FRANCISCp DE ASSIS, advogado.
ELIAS M. ELIAS, comerciante.
MIGUEL DAU.x (Soe. Distrib. de Rádios e Refrige-

radores, Ltda.), I"
.'

'OSMAR CUNHA" bancário.
CARMELO' FARACO, bancário.'
CLÃUDIO DE ,VICENZI,- comerciante.
JOÃO ALCANTARA DA CUNHA, funcion'ário pú-

blico fe�eral. ,. /
OTAVIO FERRARI (Teodoro Ferrari S. A.).
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, comerciante.
LUIZ B4TISTOTI (Cia. Laminadora Catarineuse).
CELSO FURTADO (Celso Furtado & Cia.).
AGARí SILVA, agricultor.
ESPIRIDIAO AMIN (Irmãos AmÚl).

-,."

--_.�,-.,.--- ------___,---------

Yl�� �a9.�c�i�! o� ��ar��;;Óa�t�s �â�e7eAM!:;I��;,;,��U::·
�'St:i. Beatr-iz Ferro 'Pereira 1 Estreito" proprietário da ruo, 27 (V.A.) - o ma- I

"

bel' a visita do jornalista, li Um _bombardeiro a jatol,n-45
Festeja, nesta data, o seu I conceituada "Casa Bomf im", tutíno . "T'ribuna Popular" pretendia explicar-lhe, e � nota em que fui colocado explodiu e caiu nas prolimi

.aniversário natalicio,a p1'e11- 1 e .sua exma, esposa dona E- orgão do Partido Comunis-' mais uue 'isso, provar-lhe no papel de elemento pre-
dades .desta cidade a sul

dada senhorinha Beatriz 'I dite Lemos Nicolau, feste- ta, noriciou :

que o general que a 'noticia, veic ulada ca- .pctente, na expectativa de' da Virginia. Foram recolhi-

A "dos tres cadaveres incinera-
.Ferro Pereira, filha do sr, jararn domingo último, suas ristoteles Souza Dantas, recia de fundamento, A .res- exercer coação ou vio'lencia ' '

. dos da tripulação. A base
-dr, Armando Simone Perei- vent�rosâs B_odas.. de !'rata.! com�!ldante �nt��'ino d.a p posta foi satisfatoria. Man- contra alguém; Meu intuito, •

Ta, ex-Seerefário do Interior Pela manha, na Igreja ma-, Região, em revide das pu- dou dizer qu� 'viria terça- no entanto, era apenas po-
de Langley informou que as

,e Justiça e Saúde e atual- triz' do Estreito, foi pelo! blicações feitas pelo mesmo feira. Nesse dia, para espan- lo ao corrente da verdade ínvestigações feitas iudica--

mente advogado em S.'Patl- revmo. Frei Gentil, celebra- ! orgã,q sobre a maneira por l o meu, em lugar de reco- dos fatos. r�m que o vôo e-ra de rotina,

�Jt). da missa festiva, mandada, que estavam sendo tratados
nao havendo provas de.dque/ I' •

'

'

o aparelho tenha colí idn
, A encantadora aniversari- rezar pelos seus filhos Was- I

os comU�11stas militares pre-

.ante, que na sociedade local hington, Wilson,'Jorge, Cer. '! SOB, ,-terIa
mandado a reda-: E..... I 'T A, ,I, '

com outro.

,desfruta de 'sólidas amiza- melia, Jandira e Benedita e ção do jornal um oficialde·....., _
'-,des, receberá homenagens sua netinha Maria de, Fáti-j seu Esta�o Ma.ior convidar

SINDICATO DOS

TRABA_I
Suplentes da Diretoria

.. ,das suas inúmeras amigui- ma, achando-se o templo re- . o respectivo diretor para LHADORES MA INDUS- João Nilo Vieií'a, Celso Egi
.nbas e pessoas de suas rela- pleto de pessoas amigas e fazer uma. visita àquele co-

TRIA DA CONST.RUÇÃO dio dos Santos e Alcebiades
•.'Ções. ; conhecidas de, sua estimada mando.

CIVIL EM FLORIANOPO- Vicente dos Santos. '

O ESTADO cumprtmenta-: família. '

I' r. t tand 1 ti 'LIS, BIGUAÇÚ,' SÃO JO- Conselho Filcàl - Herci-
,.-a. desejando-lhe felicidades. .' .

�on es anc OI aque:a no 1-

,

T' 1. t M FI·Ih Tanto durante 'o dia, como, era, o genera Aristoteles SÉ E· PALHOÇA Iio Wagner, Epaminondas
.!Ioma IS .a enezes o

"'d 's D'
,

,-- O"
O .' h

. '. " à noite, afluu'am a resi en-' ouza . antas fez estes es- De acordo com o artigo Vicente de Carvalho e: s-

corre, oje, o amversa-
f 1· '1' C 1 1

.

t
'

80 d p' t
.. -..r" t

.

1 ld Pei t
-rio natalício do nosso preza-

cia do e iz ca�a ,Aa ru� e. r .nrecrmen os a Imprensa: a 01' arra mInIS ena va o eIXO o .

.do confrade Jornalista Me- Pedro 'Demoro, nun:erosas, "O que se passou foi o se- n? 48, de 8-4-52, faço saber
.

do
_ , -"" _Yoo _ _-

ReZeS Filho, atualmente re- f�mi�ias, pessoas aml�as e guinte : há algumas sema- aos que o 'pl'eSelilte virem ou SuPlentes Conselho .�!:i.r,",;I" .,'p-=-.ça-O'
""'0 ' t Sã p' 1 convidados, tendo hav1do de, llas vinha o orgão comunis- dele tiverem conhec,imento, Fiscal -'Acacio Jacques, rU lU
,,�,l en. e em ,ao-. au o,, d' uculenta' churrascada ta notidaz{do que grande que foi en<:errado o prazo Léo Aleide,s da Silva e Nilo ON,DINA

O Ilustre amVel'Sal'Iante la, s
,

,

,que -é uma das e'xpre9sõe� e à noi�e, �arta mesa de do- numero de ,adeptos da ideo- de registro de chapas no dia Gerino de Sôuza. E

,orlO' jornalismo barriga-vel'- ces e bebld.as. ,

logia mos'covita 'se 'encontl'a- 17 de maio de 1952, para as 'Éstá assim, portanto, abe1' ALOISIO

-de, l'eceberá, no dia de ho- Ao sr. NlC?l'.au Manoel e va l'eco'lhido aos carceres do !e!eições da Dü'etoria, Con- to o prazo de 5 (cinco) dip.s participam aos par,entes

je, justas e merecidas ho- � :�a. _fa�l1l la, as nossas 1° Regimento de Cavalaria' selho Fiscal deste Sindica- a terminar no próximo dia e pessoas de relações tie
•

'mel1agens dos seus amigos, fehcltaçoes,. ,

sofrel1'do vexames de toda to, as quais serão realizadas 26 (vinte e seis), às 16 ho- seq,s pais Alc.lsio Ma-'

a,S'
sorte em condições infl'a-hu. nos dias 6, e 7 de ,iull(.o do I ras, para efeito de impugna- ,chado e Maria Concei;-

'colegas e admiradores,

I
1VIA.JANTE manas. 1

' conente ano; ,

' ção contra que quer dqs can ção Fernandes Macha-
"quais nos associamos, cor- Como' isso era invertido ',e I De' conformidade com as didatos registrados, sendo do, o nascimento de seu
--dial e fraternalmente. I Pl'ocedtmte' de Pôrto Ale- dada a circunstancia de re- exposições legais, foi regis- que as impúgnações .que se- irmãozinho, ocorrido na

- Faz anos, hoje,' ,o sr. '

Antônio Borges, guarda-li- gre encontra-se nest� Oapi- prizarem el,es 0,. assunto" tra�a a, segúinte chapa:

'Ijam
cabíveis devem s,er en- �aternidade "Dr. C6r--

tal o dr. Arlindo Cruz, en� mandei a redação, do referi- , Presidente - Carlos Bi- caminhadas, esta Ad-mAnis- los Correa, no di;�r2õ
'1)'1"08. •

genheiro eltro-técnico, dlre- do jornal )Im auxiliar meu, cocchi. ,

'

'tração. " corrente', qu'e na pia ba-
- Passa, hoje, o aniver,- ' 1 .

' "

tOl' e organizador de várias o major Helio Brandão a fim Secl'etário - Veridomar I Florianópo is, 20 o-e maIO tismal receberá ° nome
:sário natalicio do sr. Arnal-

indústrias, o qual vem a de convidar o diretór do ma� da Silva. 'l de 1952. de ;Silvio.
,do Régis. IFlorianópolis em viage,m de tutino para realiza,r uma vi- TeSOUl'eiro - Antonio Ja- Carlos Bicocchi - Presi- . Florianópolis, 26

- Ocorre, hoje, o aniver� ,
'

:sário natalício da senhorio estudos e a negócios. sita ao meu gabinete. E' que cinto de Souz'a. I dente. maio d€ 1952.

'��:;::r�:!�!:�v::�eição AVENTURAS DO ZE-M-U-T�R-E-T-A�-·-'
--....

Festeja, hoje, o sJeu 4° a-
- • •

'J� :yersúrio, a gaíante meni- ...

,',
\

I /. ,

-, r,'- --�'\;-,-:-�:;;;;==�;:::;;:;==:'I1111 Rosemary Conceiçào, fi- "QJt\IIPrZE llMA B!C/CLETf+ E '- .\ ,

'1-'" h d M'
'

C ,,' i' t.:r-lG64(l4' M.JIS CE[X) _/' ""1
"',

_. Hin a ,o sr.• ' ano

on�el-I
'

,ção e de sua exma. esposa
: AO TR/J8I.)UkJ. "

. __''''O'�,' ,- '

"�. Nair Conceição.
' .. ,.' 'V '" 0� ,'-'

'Rosemary, que conta com' ,'�,-';:\\�v.�',7/:istO circulo de amiguinhas '''�' r tolHI'" \\
ne:::ta Capital, 'será muito 1 i , 'o� ;

cumprimentada 110 dia do !
'

(:_� f\'"
,,' (c:

,'-:--'seú an�versário. ';::.\ ! I,
'

'-'( .....

J3;ODAS DE 'PRATA • \,' ,

, \.."' \,
O estimado casãI sr. Ni- . -'--,--,'------- \',

,,�õbl1 :�da:ll,eél,_!ribastado ce-

/

.4 •

,\
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4 Flórainópólis, Quarta-feira, 28 de, Maio de 1952

I � --

EsportivO '.'
""'�. -:.._ - - v� -._,&..&__ ..,...". '"" ""..:" - -"."....,,:r& � - _..,..;_� ...- �-..r..,.,.., ",.& ..,".ar'.ór' §J .#tC'" JJ. JJ.�-

Estado
•

.:�ONTECEU EM BRUSQUE

'rrazado o Avaí pelo campeão do Estado: 10 x 1 !
C(>Dti�ua �nfe1iz no �ano-Iber táryanha "lav�gem"·IEstadua'l não -deve arriscar

I U:n 'avi�o aos �iret.ores do
.a \esportlvo o conjunto IUm conjunto que disputa expor seus elementos a to- Aval: Sejam mais discretos
Avaí, o g'lor ioso clúbe: um certame de responsabil í- ! da sorte de perigos e sur- em suas resoluções. Façam
ra-campeão Catarinen se Idade como 'o Campeonato presas. Disputa o Avai

'

o "o conjunto excursionar. Mas

_��lâda sua vitória fren- � -_••� -., _ ��PJ��:t�i!�t��t:edo3ie :�� �:1� ::��������� ����:�eto� A. A�I�����E�erde
e ao Hercilio .Luz, por de- saios leves, oferecendo aos técnicamente para que não Lira T. C.
Jssão do Tribunal de Jus- DE VOIJTA O CT..UBE

jogadores toda a segurança se repita a lição dos 10xl.
DOS "MENINOS DE OU

iça desportiva sexta-feira
RO"

-

de uma atuação perfeita-
ltima, em consequência da

D t d F C F
mente controlada. I

• ·_...•...·_._·_•••....•__w_·J".·_"'.....

népcia do árlitro Artur, , e� en ra a �a. . . ., A moral avaiana porém
J 1 L' ter A" d há dias, um oficio da As- contínua bem alta. MULTADO E SUSPF�NSO O
au o ange, ela o v ai e . - D" '

C I
-

,

Ii , b t
' sociacao esportiva o e-

O quadro na"o se abate fa- JUIZ ARTUR PAULO LAN-
ea Izar novo em a e com o . ',., _

,

t S Ii t· '" g ial, sol ic itando a suspensao'l t N
. GE

onjun o u mo, exa �m.ell- de sua Iicenca ao" mesmo
CI men e. ovos cornprorrus-

. Segundo apuramos ontem
e quando atravessa ma fase

t
"., sos virão e o quadro "azzur- A. A, Barriga Verde

empo que requer ia sua ms na F. C, F,. o arbitro Arturécnica, '
'

-

ra" procurará apagar sua
'

Caravana
U' ltimo o clube críção na divisão amado ris- Pauló Lanf'ge, que dirigiu Ubira tanDomingo horr-ível impressão deixada '

ta para a disputa do certa- ,a segunda partida entrezurra" fez seu esquadrão domingo em Brusque. Lira T. C.
me do corrente ano. I Avaí e Hercilio Luz, por i;

a 0J;!l Brusque,' contra o
A notícia 'é alvícareira -

I t I t
- Clube 1",

_Jenci�o pelotão do Atlé- - ..,.....,�_w-..-..--....... JI sua ámen ave a uaçao no
Taubaté

lo� para os aficianados do es- , 'I' mesmo jogo, dando por ter-

:JC\Cal:lo Re�au�, ��m�e- porte-rei ilhéu, pois gosa DETAI..HES DAS VITO-, minado o jogo quando falta- ,

..... : ....

os
..

���.J��'���'; ���;I��'_��'
..........•

o. arrl�a,·ver � e
.";

e-
do clube dos "meninos de RIAS ,DOS CARIOCAS E I varn- quatro minutos para o

UlU muito confiante o -on-I ." de i
.

I ' rti
.

PAULIST AS I t f'
NOS TITULARES:

ze" azul e branco, não pre-' OUbI?d ': mvejave pres 19lbO' ,
.

- ,seu encerramen 'o, 01 �us- Barriga Verde _ C, Lauth (28), M. Prado (14) e'A.
d 1, I

sa I .o e que sempre' sou e '

J P Ii t G penso e multado pelo 'I'r ibu-
ren o a tremenda surra que b t h d d d t fogo: - au IS as x au-"

I d J ti D 't' . Souza (9). \. ,a a ar eno a amen e, a- h" \ na e us Iça, espor iva. , Lira T. C. _ O. Barbato (22), H. Lange (17) e J.f) ierava:, I d
zendo-se respeitado até pe-

c os.
I '

'

.

s prrmell'a.s toras a
.Ios mais fortes., Local. - Por�o �2egre. I ..............._......__......._.1".......-......

Dobs (8).,
,

n ite estourou pelos quatro I Q h
_.

d Renda - Cr$ 46b.775,00, Caravana - M. Gomes (31), C. Costa (17) e A. To-
I

,

'

! ue ven a o gremlO o I '

centos do "Estado: o esqua- 'C I'
'

'C tari E t
constituindo novo recorde I HOJE: REUNIÃO NO mé (16).

-' 'I o egro a armense. s a� � . ('17) C P'ao alvi-celeste .sof'rera I ,'_ de renda no Rio Grande do PAULA RAMOS Clube 12 - R. Lima (20), O. Martins e., e-
. t ," "d B' I remos par a ve-Ios e aplau- SI' I

'

'1 di
,

(17'en ,!'l.,_a�o onze. e 1'US-
'di-los. 11. Conforme esta senco 1- rena, ). ,

'e a d:el'r-�ta mais fragoro-' Juiz - Carlos de Ol ivei- vnlgado, reune-se hoje, às Ubiratan - C. Brognoli (19), Érico Straetz (17). e

da sua Ionga história fu- -.. __ _ -..J ra 'Monteiro, com má atua- '.19,30 horas, 110 Clube 15 de N. Pereira' (8).
bolística.1 ção.' Outubro a diretoria e o Con- Taubaté - C, ,Soncini (14), J. Meireles (9) e J. Ca-
JO a 1 fi".. o escore. VITORIOSOS PALMEIR,,\S Vencedor - São Paulo -- selho Deliberativo do Paula margo (8).
1\h-rcadoJ' esse um tanto E BOTAFOGO NO EXTE- 3x2. \ Ramos Esporte Clube. Di-

"

NOS ASPIRANTES:
agel:ado.: RIOR Goleadores - Rodrigues versos importantes assuntos Barriga Verde � M.· Silva (8), E ..Bastos f4) e N.
M'as foi o que aconteceu. Na cidade do México, rea-. (2) e Pinga, para 08 bandeí- serão discutidos, esperando- Silva (4). ,

Nada menos de dez pelo- lizou o Palmeiras seu séti- rantes e Camargo e Bodinho, se o comparecimento de to- Caravana - N.' Oliveira (25), P. Goulart (17) e

tacos ganharam as redes a- mo compromisso em can- para os sulinos. -

dos os diretores e associa- M. Degan (lO).
aianas. chas aztecas, conseguindo, Quadros - São Paulo - dos do simpatizante clube 'Ubiratan � F. Silva (14), N, Ribeiro (9) e S. Car-
Pelo que soubemos, a de- rehabilitar-se da derrota de Cabeção, Helvio e Olavo; praiano, valho (7). ,

rganização no 'onze" do quinta-feira, ao vencer pelo 1 Santos, Brandãozinho e , Lira T. C. - F. Botelho (8), U. Braga (8) e R. Sil-
Leão da Ilha" foi um fa- escore mínimo o onze ,do Bauer; J:lllinho, Antoninho, _- _•••__ -- va (6).

adllcou a defesa,' e o a- Clube Oro. Sarno foi o au- Baltazar, Pinga e Rodri: O IMPRENSA OFI�IAL
Clubé 12 -:- B. Selva (16), S. E-spindola (8) e 1\,[.

apenas fez número. tal' do tento, atirando da ex- ·san... Col�ço (7).
.

'ouh'o lado, contribuiu trema esquerda. Rio Grande- do Sul VAI FU.IA,R-SE A F. C. F. Taubaté - N. Dias (10), L. Mello (6) e P. Rosa;
da partida o suficien- Derrotado na sua extréilit Doia Florindo e Oreco' I ,Quem não conhece o pas- (5).
qa-e o pl�cal'd a�in- em gramados do Paraguai PauIi�ho Salv�dor e Odori� 'sado glorioso do Imprensa 'Quasi uma centena jde atlétas constal'am da s�mu.
ma:dezena. E' o que por 4 x 3 frente ao Cerro co; Luizinho, Camargo, Bo- OfÍ�ial Clube, fun�ad?� or- las (97), 'sendo 19 x pelo Clube 12, 17 pelos Caravana e.

,
os ,componentes da PortenhQ, voltou a atuar na dinho, Mujica e Mickey. : g!llll:a?O por funCIOnarlOS e Ubiratall'} 15 pelos .Lira e Taubaté e 14 pelo Barriga

>ão. capital guaraní o Botafogo, Anormalidades - Inicia-' operarIOS do modelar esta- Verde, estando compreendidos nestas &omas parciais,.
.de esteve a fibra "az- do Rio, obtendo belo triunfo do 'o prelio ruiu a arquiban- beiecimento gráfic() da rua aspira'nt�s e titulares,
'a", sempl:e :repleta ,de sobre o Olimpia, pelo esco- cada de madeira causando, GerÔllimo Coelho? JUVENIS:

cOS gloriosos?, re' de 3 x 1, tentos de Zezi- grande número d� feridos.! .Campeão amadorista i�- Apenas duas l'ooadas foram' realizadas, apresen-
ão pode deixar de mere- nho, Jaime e Dino pata os sem, maiores conseguencia..'l VICtO. de 1939. e ca�pe�o tand<r$e o campeonato em números. da seguinte' forrila:

r censuras a, idéia ppsta I brasil�il;os 'e Romero para felizmente. Pelo espaço de c�asslsta cata.nnen.se �nvlc- "Clubes 'J1' Jg Jp Pf Pc S
prática 'pelos mentores os pai'aguaios.. 8 minutos foi o prélio illter- ;

to de 1?48, ·els dOIS tltulos
.. ';-, , , : .....•

'}\vaí de enviar um COl{-1 'A d,el�gaçã"() botafoguen- rompido para socorro dos' expreSSIVOS q,ue o clube ru- Lira 1 1 O 39 4 35

to. a Brusque par� rece-
-

se ret<ú;nou ontem ao Rio, feridos. \ bro-negro guarda como ver- Clu"Qe 12 2 1 1 24 58 34

Jogo - Cariocas x Minei- 1 dadeira relíquia. Ubir4.tan 1 O 1, 19 20 1
......................................... ros., . I H� mu�to que alime�tam ..

,
, ."

'
.. , _

Local - Belo Horizonte. !
os .d�retOIçs do I:nPlensa os. MELHORES CESTINHAS

Renda _ Cr$' 568.310,00: OfICial F. C: o d�se,lo de Ía- ,Lira - L. Alves (18), O. Oliveira (4), J. Batista..-
(novo rec<.?rde 'mineiro). jzer o gremlo dIspu�ar um _(4), O. Boabaid (4) e E.,Hoog (4).
Juiz - .:Mal'io. Viami, nor-! campeonato amadorIsta da Clube 12 - J. Co.sta (8), C. Falgraff (ó) e Milton Pi:'
mal,'. I F. C. F

.., res (1).
-

Vencedor - Distrito Fe-l Possumdo um bom plan- \ Ubiratan - A." Sabillo (12), E. Macedo (3) e D. Ma-
deral _ 2xO.

•

�
I tel de amadores, credencia- fra (1).

Goleador - Telê (2). I se �_ rubl:o-negro � uma. a� 1 .
Quadros: Cariocas ---:- Cas-j tuaç�o b"rllhall te, "oltan,do a

tilho, Pinhêiro e Santos; destacaI-se no panomma VITÓRIA DO ATLÉTICO

I
PAULISTAS E CARIOCAS

Aratí, Jair e Eli; Telê, Didi, I do futebol m�no1', c?mo um " JUNIOR' 'VITORIOSOS FORA DOS

Ademir Ranulfo e Nivio. I das suas mais hdlmas ex- Teve lugar, domingo, pe- SEUS DOMINIOS'
Mineiros _ SinvaI,'Afõn-l pre�sões. ." la manhã, sensacional con� Pelo Campeonato Brasilei-

so' e Gaia; Lazaroti, Harol- Tivemos OPol'tul1ldade. de {rapto entre o Atlético Ju- 1'0 de Futebol. foram inicia

do e Tão' Chiquinho Gueri- I Gonversar com o sr. OSll1ldo nioI e o Caxi�s, �aindo ,com i da: ante-,ontem as seu.Ii-fi
no, Petr�nio, Omar � 'Sabú. Sousa, 1° mandatário 'da os louros o prlmelro pelo ex- nars, acusando os segumtes'

agremiação, que nos infor- !H'essivo escore de quátro resultados:
'

...._•••••••_w w
_ moÚ que dentro. em breve tentos a lIm, marcand� para Em Porto Alegre- - Pan-

,

,

'serão enviados à entida'de, o quadro venceqor Borges "listas 3 x Gauchos 2. \

DOMINGO POSSIVELMEN- máxima do futebol barriga- (2), China e Onias. Em BeJo,Horiz'Ünte - Ca-
TE, O JOGO verde os papeis com qu·e pre O' prélio' transcorreu den-I riocas 2 x MineiFos O.

O sr. Osni Melo, esforça- tende filiar_se para a dispu- tro da maior ordem, haven- Domingo serão efetmtdás
do presidente da F. C. F., ta dos certames oficiajs� na do bons lances, principal- novas pelejas desta vez enL
esclareceu-nos' que, tão 10- categoria de amador.' rllente do quadro vencedor São Paulo e Distrito Fede
go chegue as stias mãos 'o ,O público aguarda com in, lue ,esteve num dia inspira- ra1.
relatório do T. J. D. sobre o terêsse a presença do Im· do.

prensa Oficial no certame Foi a seguinte'a consti-
amadorista de 52, com um tuição do onze vencedor: CASA JIIISCELAJfI.A "".,trI-
conjunto que por certo não Rosélio, Enisio e Moreto;

I
baidora rio. JUdio. t.O� ,

deix�rá defazer bonita fi- tSilViO" :'aica e. Onias; Bor- Vfe�:r. ViJnlu e DiUM
gura. ges, Chma, Seixas e Pinto. Rua eoaa,Blfí!ro )[a,úa., i

'. o Campeonato de Basquete
em numeros

Depois da realização d� sa rodada, em que o Carava
na impoz-se com dificuldade sob ré o Clube 12, .1108 titu
lares, pela contagem de 39 a 37, perdendo, nos aspiran
tes, pela contagem de 25 a 26, apresenta-se o campeona
to desta forma:

/ Clubes Jr Jg Jp Pf Pc IS
,

I
.... .o G ..

.. ", l' , .

ASPIRANTES

2 2 O 74 58 16
2 2 O 58 43 13
3, 2 1 ' 112 104 8
2 O 2 56 63 7
3 1 2 88 103 15
4,

'

1 3, ,101 116 15
.. ...................................... ' .. '"' .

"_ ..............................................

2 2 O 25 18 7
3 2 1/ 91 71 20
2 1 1 4 45 1
2 1 1 j34 49 15
4 2 2 63 67 4.
3 O 3 27 34 7

Caravana
Ubiratan
Taubaté
Clube 12

.. .. .. � o" ..

deração' Cafarinense
de Fufebol

8liJJros, traosferencJas, etc.'� .t-�, d F C' J
'

L" ha preSluenCla a . .' ose e UlZ AVlla, Piela' v. E.
recomendada, através Ferroviário da Liga Tubal'o.
ata oficial n. l4/52, a nense de Desportos; Laude
)�ervancia do dispos-' linó Schmid� e Norival Fa
ore o Alvarã de Fun- rias, pela S. D. Florida, da
\Ínento, cujo pedido só Liga Blumenauf!r1se de Des
ecebido até o dia 31lportos.rente.

Liga Tubaronense de Foram feitas as seguin
lortos comunicou à F. C. tes trãnsferencias: Anto
ue tornou slP_e�eito o nio Adolfo de Oliveira,· do
que de,�jgnou o dr. João Esporte Clube Municipal, da
sta �Jnnassis p'arâ re- L. E. O.· C.; para o C. A. 0-
" tante daquela orgão perário, da Liga Joinvilen?
á entidade má�ma, se; Joani S.antana, da S. E.
designado para sllbs- Estivadores, da L. L D., pa
o sr tenente Carlos ra o G. E. Duqpe de Càxias,

sta Dantas. da --L. B. D., José Bernardo
raro regisfrados os se- Bertoli, do E. C, Vas'co da
tes amadores: Antonio Gama, da Liga Serraria de
eiras dos S.antos, Arman Desportos, para o G. E. Du�
'Ialioli, Alzan'y Basilio, que de Caxias,-4a L, B. D.

(

assunto ,em reterencia, pro
videnciará para que novo en

contro dos dois clubes seja
realizadc· no próximo domin
go, nesta. Capital.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Não pinte mais sua casa
Está se usando nas grandes capitais

I

"O PAPEL DE PAREDE"
Para sala de jantar, copa, quarto de Crianças, etc.

Lindas Padronagens.
Representante e Distribuidor neste Estado:

IVANDEI.. GODINHO
-

Rua Pedro Ivo - Anexo Depósito Florida.

leveJações Sensacionais
...

Nos�a repo rtagem foi visitá-I? -, te ,:,o�to: Falel s�9re os famosos
no. Ll.IX HOTEL, onde ele esta. e discu tídos canais de Marte' ci
'.·hospedado. � depois dê longa pa- tei F'Iammar ion , citei r�nom�dosiestra; depo is d� �bservarmos seu asbrônomos, e mostrei esquemas,-;amplo documentái-lo, perguntamos sôbre o assunto. Disse e conti
':si de fato; os habitantes de Mar- nuarai dizendo que Lowel!, o' as
,·te, -h aviam mandado discos-voa- t.rôrromo genial, tinha car-radas,dores para a Terra, Então, assu- de razões, para dizer que Mart«
.mrndo UIll aspecto grave, o 1"1'0- era habitado. Mas, até Abril de
fe�s(lr Rubens Pe iruquc, disse- 1952, os dentistas da 'I'erra, jul-
"�os: gavam que Marte era um deserto

--- A contar de setemh ro ele sem fim. Estive no Observatório
195J, eu cheguei a conclusão po- Nacional, em fevereiro; 'voltei a
ssit.iva, que 08 habitantes do pla- fazer estudos 'em março. E ainda
""'neta Marte, estavam tentando re- me recordo vivamente, que f'alan
�lizar uma extraordinária aven- do ao as trônorno oficial sô b re os
·"tura sõbre nosso .Globo. Eu po s- assuntos de Marte, ele me disse:
"$0 dizer que vi .os gigantescos "Agora, com. as podêrosas lentes
"tubos metálicos, construidos pe- dos gigantesco's telescopios mo
-'105 habitantes do planeta vizinho. de�Jlos, os cana.is de Marte, desa-.. "Vi os tubos metálicos, desenha- pa+ece rum ". Eu fiquei quieto, pois-dos admirávelrnente, por medi uns ainda era cedo demais, vara dis
..que receberam as entidades ou cutir minhas conv.icções. O mesmo
-comu nicacõ es telepáticas do p la- diria qualquer astrônomo da Eu
''neta Marte. Esta revelação esta- rapa. Todos zombavam de m inha
-va em segre d o , isto é, sàmente eu. crença, nos habitantes de Marte.
':oe urn senhor que reside nurna das Porém, agora, êom o aparecime'n
-cap itai s nordestinas, sab iarnos da' to' elos recentes discos-voadores e
'<extraonlinária significação da- doutros fenômenos observados, os
�ueles tubos metálicos, e dos es- cientistas oficiais estão tomando
forças que todos os marcianos es'- outra atitude. A questão dos .ca

.. ·'tavam fazendo para se comunica- nais de Marte, não pode ser re
"Tem' conosco. F�. verdade que, os solvida apenas com as poderosas
'n1<'diuns, que inroncientemente 'lentes, porque devemos recordar
-desenharam os tubos metálicos', que no planeta viz inhn'; há épocas
··"tarl.lbém observaram aquelas re- de condensações, neblinas que co

"velações. Mas, eles nada enten- brem o planeta, e' que perduratrta
<dium. Apenas, serviram de ins- estas fazes, nada adianta a capa
··trumentos mediúnicos. Eu antes cidade dos poderosos telescopios .

-d e ver o desenho dos tubos me- .Al ém disto, Marte, só é visivel,•

+tál icos, construidos pe Ios hab i- de dois em d oi s anos, aproxima
tanteS" dr planeta vizinho, já vi- damente. E nem tôdas as épocas
'nha há vários meses, fazendo es- de oposição, apresentam boas
·tudos p rof'un d os sôb re o assunto. perspectivas de visibilidade. Em
-Entretanto. somente em setem- 1939� alguns as t rônomos observa
""oro ele 1fl51, fiquei inteiramente .rum os canais de Marte, enquan-
convencido de que os marcianos to que outros, nada p.uderam ver,
·,-estavam, 'indiseutiveh11ente ten- pois as neblinas cobrem cons tan
-tando comunicações com a Terra. temente o planeta, Sabemos que
""Em tono mundo .. , só dois h omens Marte, por todos os aspectos, é
-sahiam disto: Eu e o senhorvnor- muito parecido com nosso Globo,
'<destino, em cuja casa, se reali- e gira sô b re si mesmo, ern 24 h o-
"Zavam as 'reuniõ"e.s_ para a recep- ras e 37 min.utos. Seu tempo de
'çii,o das mensagens ref'e rjdas. '1'0- revo luçã o é de 687 dias, m as , isto.
«davia, êle me pediu que nunca devido sua órbita ser muito gra n-

•

"Te"eJasse à imprensa, seu nome, de. Ele tem dois satélites, sendo
"'Pois preferia manter silencio sõ- Fobos o ma i or," embora não al-
'-bre eR�as mensagens. ca n ce á 12 Km.

-- Todos os cientistas ignora- - Tem novas p rofecias para
-vanl Que os marcianos estavam- -os m e s e s pró x im os ? - i ndaga-
·"tentando estas comunicações? _ mos.
..{}uís('mos saber. .

-- Os meses de junho a dexem-
- Sim. Eu fui ao Rio, sàmente bro de 1952, apresentarão algu

'para comunicar à. imprensa e fa- mas pertl!rbações inesperadas,
-lar com cientistas sôbre o assun- para o Br'asil, como ameaça de
·to. '''''Ias, todos zombavam ele, mi- levantes, crimes pavorosos, e mais'
-nn3s palavras, embora alguns alguns desastres de grande vulto.
jornalistas da "ULTIMA HORA" Morrerão personagens de'stacadas,
orlo Rio de Janeiro, mostrassem' no pallorama nacionaL Pelo me

'grande interesse ao ouvir minhas nos, um grande brasilêiro vai
qJec.larações. Era muito natural,
-tudo isto. Devo confessar que um

-ôos jornalistas, na redação da
"UL'fTMA HORA", na capital da
""Renública, em face de meu gran
"de 'iJorumentário e de minhas cre�
·cleociais ramo cientista, demons
"t1'OU aneelitar profundamente .em
-n'inIU1S afirmativas. Mas, até en
··t.ão. ninguem havia observado os

·"".parecimentos misteriosos, que
fon'-J11 l;;tpidamente anunciados
-em várias partes do mundo. Não
'se falava em discos-voadores, em
··objetos semelhantes a çhal'utos,
'nem �uspeitavam que na máxima
'-2proximação de MARTE e TER
-RA. que ocorreu a 8 de maio,
....iesse áqllele trem eletrônico bai-

..,
'"Xar sôbre O1\, Estados Unidos.
-Mzs, eu sabia de tudo.

-- Esteve também na capital
bc.ntleil'ante?

-- Eu fui à residência de um

notável cientista, em São Paulo,
'"Somente pa"a comunicar-lhe meus
"-eftudos sôbre Marte, e seus ha
-'l:.it.ant.es. Si, for preciso,' citarei.
pela imprensa, o nome deste mes
-tre. pois- nu Ih só dia, estive duas
'-vezes, em sua casa, e na última
···visit.a, ele rleclarou que. �ão .acre
"'dit(+"R em minhas palavras e que
tll'�lo cra fant.asia. Porém, chegou

. -6 mês de maio'. E os fenômenos,
·que eu esperava, vietam acordar
"D.QSSOS cientistas. Em todo mun

·do, os cientistas ficaram· 'confu
sos, Em todo mundo, sómente eu,
·declarei com muit-a antecedência
(,,1."t� os lnarcianos, tentav81n co

múnicar-se conosco! Tenho pro
-vas, e posso citar além ela minha
'-entrevista publicada na "ULT,
"MA HORA", o nome de um alto

-

pel's"Ónagem da capital bandehan
··te que ouviu minhas declarações
-sôbre os tubos metálicos com;
·"truidos pelos marcianos.

- Acredita na possibilidade ela·
'invasão interplanetária, feita pe
'los habitantes de Marte? - 'per
';guntamos.

-- Tenho grandes "'evel�ções a

'�azel' neste s·entido. Quando esta
�"a na redação da "FOLHA DA

"MANHÃ", em São Paulo, falando
sôhre os mistérios que deveriam
�parecer no céu, el11 1l1aio, e que
de fato já apareceram, tive oca

f'"
-

1" fl") .... ,;p. np-moradanlente nes-

BENZOMEL

.�

- '.' -

1937. .

------------1 1 'caminhonete Ford, mo-
.

' I

morrer, em 1952, Perigos de re-I
delo 1942. .

voltas e grev.,,:s lá par� São Pau- Os interessado� poderão
lo, �10 e POlto A!egl,c. Mas, o

I
examinar as VIaturas noGoverno dominará todas estas

.

perturbações. O mês de agôs to próprio quartel e apresen
vai ser mau para o mundo em I tal' proposta devidamente
geral, e muí to de licado para nos- '.
so pais. Em todo caso, podemos selada, datada e assinada.,
diz�r que no m�io de t.odos �stes em envelope lacrado, até às
perrgos , o Bras il, contmuara em

. .' ." d
.\'

hprogresso notável. A própria ehe- 16 h01 as do diaB e j un o.

gada da nova gueri'a mundial, Pela comissão: Jack Lo-
servirá para o desenvolvimento

] O tele nossas inelústrias, pois virão peso .. en.

grandes técnicos da Europa, fu-
gindo das novas calamidades,

I- Estuda' astrologia científica,
há muitos anos?

- Sim. Iniciei meus primeiros

'Iestudos em 1fl31, mias, somente a

contar d� 1938, .passei a fazer mi
nhas primeiras profecias mun-

.

diais. Em 22 de maio, de 1938, o Ijornal "CORREIO DO POVO" de
t

Pôrto Alegre, 'estampou minha
I''primeira entrevista, onde se po

dia ler a morte de um grande I
'

personagem rio-grandénse, O jor- ,

nal saiu de madrugada, e às 10 I
horas da manhã, mais ou menos,

.

a RADIO FARROUPILHA'

diVU1-1gava· o trágico desastre, em que

M AS
morreu Maurício de Cardoso. An U'••S da'" MA profecia antecipou o Iilesastre, pôr,V �. várias horas, e enquanto o povo IDissolvido lapidá....nt. lia minha entrevista, o rádio de
repente, anunciou o desastre. E Ilos ataques "desesperadores e vio- com tudo isto, ainda há pessoas, '

lentos da asma- e bronquite envene- que pretendem negar o alcance i
nam o organismo, minam a energia, da astrologia.!... Iarruinam a saúde e debilitam o coo' - E sôbre Florianópolis, que rração. Em 3 minutos, Mandaco, dizem os astros? - indagamos. InO'll'a fórmula médica, começa a cir-
cular no sangue, -dominando rllPida-

� Tenho certeza, de que' m.uito !mente os ataques. Dêsde o primeira breve, Florianàpo"lis, vai entrar
dia começa a desaparecer a diflcui- numa fase evolutiva, tão grande
dade em respirar e volta o sono re- e tão esplêndida, que causRl."á ad
parador. Tudo o que se faz neces&&· miraçâo a todos.' Aliás, j)l'evej o.rio é tomar 2 pastilhas de M.ndaco, d E tás refeições e ficará aliviado da gran es pl'ogress�s para o

.

s a-

asma ou bronquite. A ação é muito do d� Santa CatarIna,.mas, SI fos
rápida mesmo que se trate de casos se dIzer tudo que ....eJo, tudo que
rebeldes e·antigos. Mandaco tem .leio nos astros, seria necessário
tido tant_o êxito qu� se o�érece com I.ocupal'-me sómente

c.om
as lumi

a g_!rantia de da!" ao p�clente respl- nosas perspectivas desta terra,raçao livre e f�cU rapIdamente e pois configurações são muito am'completo aliVIO do sofrimento da I >

E",sma em,poucos d,las. Peça MendaICO pias. sto.u gostando .e110rlller�en-
hoje mesmo, em qualquer farmácia I

te deste povo, e a-legra-me ver;
A l:\ossa garantia e a sua maior [:>r() que os astros prometem grandes
teção. ."'" I>.ençãos ao ..Estado de Santa Ca-

. tarina! . .

VENDE-SE
Uma bicicleta mar

ca MONARCK.
'

Tratai' nesta redação
'

..I I'VE"RI M.'. O.R R' ER' I
com o sr. Lino Cunha .

• . •
'.

'.
.

_ .• QuarfoOv."'l!I'nde do ungue-..� nngu.e e a V.di �obl.I.ladorromfJque-se eDID SJ\NGUE- __.

NOL que contém excelentes I Pr()CU1'3 alugar, sem re

'eJementos tônicos, tais como: ,feições, um senhor só. Ofer
Fósfol'ó, CAlcio, Vanadato eltas na gerencia dêste jor-

�a Arsenjato de Sódio, e�c. nal, ou no. Estrela Hotel,
� =- .

,
. ,para sr. Janls. '.

\'5: ;;;;; Os pálidos, anêillicos,

esgota-\
.

- j -,5.$ dos, depauperados, -mães quê, .
.

. �J
= criam, magros e crianças rá- PUIDAS. 'DU1lAfiBJle

� liia q uiticas· tonificar-se-ão com o • ftLAO.Q 8Irame.ü

Elixir d1' Nogueira
•.di... autllar •• til.

tunu"o útil..

Sabão

\iirgen" ,Especialidade
/.' da Cio. WETZEL I�DUSTRI tL-Jolnville ... (m�rca registrad.iI) \I' . Torna'. a roupa branqulsslma \.

'o.
�------------------------------ �----�--�----------------"'�

, � j

: 'LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS C�M

EDITAL'
o. sr. ten. cel.vcmt. do 140

B. C., comunica que será re

alizada às 14 horas do "dia
4 de junho" uma concorên
cia para a venda das seguin-·
tes 'viaturas consideradas in
servíveis para a serviço do
Exército:

1 caminhão Ford, modelo

econômico!}

Kolynos é econômico
porque é um dentifrício
concfntrado que rende
muito mais! Um centí
metro de Kolynos na

escôva basta para obter
espuma abuúdante que
combate a cárie e

perf.uma o hálito_
{

Compre pelo m':;\nor preço da ',cida-
_. .

. \
de o seu refrlser.�'.

dor NORGE, m�

dêlo 1952, com
_
ga

rantia real de
5 anos.
v

·Osny 6a'�a "& Cia
Caixa 'postal, 239
Telefone, 1607

Rua Jeronrmo
Coelho, 14
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Pro!essora ... 'Coqueiros P.· CI�be Pelos ,Municipíosatonle'a de Barros I
'

ASSEMijLÉIA,GERAL, \

I ,"

f C011VOCO os associados dêste Clube para, no dia 31 0/
,

digna comitiva.aquela chur- do corrente, &S 15 horas, em Assembléia Geral, elegerem ,De "J r.1eã.·es,rascada. os membros do Conselho Deliberativo e seus suplentes
O Sr. Dr. Osní de 1\fe-

)
para o biênio 1952-1954.

.

,ESTRADA DA SERRA servidores públicos que se
deiros Regis agradeceu e Não havendo número para o funcionamento da ses- Circula com foros' de ve-ivêm obrigados a ali traba-
falou sobre a confiança de- são será co,nvocada outra para meia' hora' após, quando '

racidade a noticia de que a- lha!' duran. te. horas, ouvin-
positada no seu nome pe- deliberará com qualquer número de associados presentes.

. , caba de S�T aprovada uma,' do
o vento uivar e penetrar

los moradores (de Morrí- Na forma dos Estatutos somente poderão votar e ser'
nhos que em 1950 o sufra- 'votados' os associados propríetários que estejam no ple-

verba de 5 'milhões de cru- para castigá-los impiedosa
zeiros, do govêrno da Uni- mente, agora no inverno.

garam para ó honroso cargo no gozo dos seus direitos.
de Prefeito Municipal de Serão admitidos votos. por procuração, outorgada a

ão, para pros!ieguimento da principalmente. Até quando
estrada que ligará Orl-eães isso perdurará? Já é tempo

Lajes, dizendo ainda dos outrq associado proprietário, mencionando especialmente,
. ' a S. Joaquim, , de. termos, construido com

seus propósitos
\
em n�laGão o podei' outorgado.

'
.

'" Essa estrada' iniciada no o nosso' próprio dinheiro,
.a- outros melhoramentos F'Ior'ianópol is, 26 dei 'Maio de 1952. .".' '

'
,

. . • 'ITofícuo Q"iovenlo do Dr. aqui arrecadado, uma me-
com que em breve 'será com-

'. Manoel Gonçalves - Presidente I _.

Aderbal Ramos da "Silva, te lhor Agência dos Correios
templada a.quela, região. "

ve seus serviços paralisados e Telegrafos; uma séde con- ..

logo após a sua saída' do digna para a Coletoria Fe

governo; quando já havia deral e coisa idêntica para
gasto cerca de 8 miJh'Ões de a, Exator ia Estadual, tôdas
cruzeiros num trecho mag- apresentando' instalações
nífico que, ligado ao 'li to- precár\§simas péssimas mes

ral;: parte da séde -dêste mu- mo, em' desacôrdo com o.

n icipio, Agora, depois de gráu de progresso e. o vul
muito quebra-cabeça, de to das rendas dêste grande
muito estudo de novos tra- e rico município .

r,.ados (todos inexequiveis, ......................-....._._. _......._-_-_.........

comprovadamente inexequi-
veis), por parte do atual H

·

dgoverno do Estado" mais O]e Ito ,P � 88 a ,
propenso a fazer política do 28 DE MAIO
que administração, corre' a A data' de hoj e recorda-

/ bôa nova da abertura de no-' nos que:
vo crédito, agora do governo - em 1503, a esquadra de
da União, para a referida Afonso de Alburquerque,
e·strada.· viajando para a. India, to- ,

A confirmar-se tal noticia 'cou em úm porto brasileiro;
será motivo -de muito júbilo - em' 1638, deixou o por
por parte não só da popula- to da Bahia a esquadra ho
ção de Orleães, que nessa landeza, conduzindo para
estrada põe grande dóse de Recife o Principe Mauricio
di,suas esperanças e progres- de Nassáu e suas tropas;

em: 80, mas para todo o Sul -do - .ern 1664, Luiz,XIV, Rei
O dejsutado Lecian Slo- ração dos nossos pares, um O IMPERIO "DO TERROR Cr� 6,20 e 3,20

.
Estado, tão pobre em estra- de' F'rança, criou a Cornpa-

'lnfd<:i apresentou à conside- projeto de lei que, se apro- N o programa: .Tmp. até,lS anos.
.' das e até agora isolado to-

.

nhia das Iridias Ocidentais'

G-,';ão de, seus pares os se- vado for por esta Assem- Cinelandia Jornal. Nac. IMPERIO talmente do' planalto, en- - em 1827, em Rio Par-

l"l,ates projetos-de.-Iei:' = minorará a sorte de Preços: Ás 7,45 horas quanto que os governos an- do, no Rio Grande do sci.:
.lpR;OJETO DE LEI N.' todos quantos recorrerem à- Cr$ 5,00 e 3,20' David O'BRIEN e John teriores, filhos do Norte, faleceu o General Patrício

; Cria e autoriza <l- cons- ! quela Carteira. Div�rsos Es- 1mp. até 18 anps.

I
AGAR para lá voltavam SU<;lst "vis- ,,JOSé ..correia da Camara�

trução de Pôsto' de--S�ú-
!

tados do Brasil já adotaram I ODEON .

em:
.

tas de grandes estadistas", Visconde de Pelotas:
de. ! essa medida, e Santa Cata- .ás 7,'15' horas ABRINDO CAMINHO A proporcionando-lhe bôas €' - em 1842 as for�as do

Art. 10 - Fica criado um rina onde a agri�ultura e a Em ultima exiBição I, FOGO largas estr.adas.' General Caxi�s e -às"d_os in-
Pôsto de Saúde na, cidade de pecuária são um dos esteios Ava, GARDNER e, James I No pi'ograma: ' Pode ser que agora com surgentes, de São Paulo tl'a-

Turvo.
. ,mestres da nossa economia, MAISON ' .

I
Cine Jornal, Nac.' a intervenç.ão do governo da varam' forte tiroteio, junto

ArL 20 _ O Chefe' do Po- não pode' permanecer inde- 'em:'
'

',Cr$' 5,00 e 3,20 Uniáo,' com a repr,esenta- I ao ribeirão Jaguaré, retirail-
1€,1' Executivo abi"irá, �m ferente a êsse magno proble- PANDOR'A (Imp. até 14 'anos. ção cátaril1ense que :na câ-I do-se os tevoltos;

,

oca I oportuna, o' crédito·' ma.
'

mara defende nosso� inte- - em 1858, no Rio de Ja-

necessário p�ra a cónstru-! O ,projeto de lei está va- OLHOS � OUVIDOS _ NARIZ E GARGANTA
rêsses sem olhar zonas e neiro, faleceu o Tenente-Ge-

ç:ão do referido Pôsto de sado nos seguintes têrmos: sem preferências por núcle-- neral Antonio éorreia Sea-

Raúde. I PROJETO DE LEI N. os eleitorais, venhamos à ra, héroi' da guerra da 1n-

ArL 30 _ Esta lei entra Concede isenção \le ta- ,DR. GUERREIRO DA FONSECA, têr cóncluida tãó importante dependencia, nascido em 2<

em vigor na data de sUa pu-
.

xas e emolumentos. Especialista do Hospital rodovia, vital para a econô- de Janeiro de 1802;
licação, revogadaii\ as dis-I Art. ,10 _ Ficam isentos Receita de, Oculos - Exame de,Fundo de OlhO' para mia do Sul do Estado e de --'- em 1862, solicitO'u de-

pOi\ições :em contrái·io. ,I de ta'xas e emolumentos es-, .ClassificaçãO' da Pressão Arterial. grande valor estratégico missãO' ao ImperadO'r O' Mi-

Palácio. da
.

Assembléia. tadllais os contratos, de em. �loderna Apar2lhagem.
.

par� nossa defesa Jextl'ema. nistério organizado por Za-

Legislativa, em 27 lde maio préstimo. aos pequenos pro- Consultório - Visc.O'nde. de Ouro Preto,. 2. GRUPO ESCOLAR "COS- cariqs de GOlS e Vasconee-
de 1952. i 'I! dutóres celebràdos pela Car- ' TA CARNEIRO" los, sendo incumbido, de

..�eputa'do Lecianj Slovins- �eira �e Clédito'Agrícola 1n- Passa : êste educandÚio formar O' novo o Marqu,es de.
ln
':Sr: Presidente. : ' "I!'��I���lal� do Banco .do Brasil &.o.rs'o de Expans'a-o, Cultural '���, ;:�li��l�:�;e I::������ Olind:� 1866, junto a !,agu-,
Srs. Deputados. : , ,Art; 20 _ Entendem-se

Ita1a\!oes,
dotanao-se amda na-Tranquera, em a'uiuti,

Os esforços que ivem: en. 'por pequenos produtores a-, D� acôrdo cO'm as norírtas estabelecidas para 'o CursO', de um: galpão que servirá travou-se pequeno combate�
'lvidando o exceÍentiílsiIllO se- . queles CUJO empréstímo não os illscritO's podem fazer quaisquer pergunta;:; ou consi- d,e abrigo á· meninada nas no, ,qual o ,GenÉn;al VitorinO'
nhor Presidente dakl;t'épúbli- ultrapasse a importânda de' d€l'ações a respeito da conferência l:ealizada. O sr. Pro- bol'as de ginástica e folgue- Monteiro repeliu os, para
ca no sentido de,6rar assis- centO' e éinquenta mil cru- fessor Lucas Garcez, sabedor dêsse critério, prontificou- do, dura_nte ,a estação inver� guaios;
'têncía cada vez rr,íaior ,e mais I zeiros (Cr$ 1'50.000,00). se a re�ponder ao que lhe fosse perguntado por intermé- nosa. 'Amda bem! Custou - em 1880, o Institut�,
eficiente à Ag''Ícultura e à Art. 30 _ Esta lei entra- diO' do Curso ou dar o maior apreço às considerações for- mas está sa,indo a prometi- Hist6rico e Geográfico Bra-·

Pecflárim atr:rvés dos 'diver- rá em vigor na data de sua muladas. da reforma do nossQ' Gru- sUeiro nOID€OU uma Comis-·
E-: lS /'O_l:.g�OS tê�nicos e �spe-' publicação, revogadas' as Assim sendo até O' Pl'óximo sábado, ao meio dia, os pinho.

.

são para fazer erigir uma.

cializad0s, e, muito especia'l- i disposições em contrário, inscritos podem ellt�egar, na Biblioteca Pública, as suas AGENCIA POSTAL-TELE- estatua ,equest�re ao Duque
mente, através da Carteira I ,: Palácio da Assembléia pe"rguntas ou questões por escrito e convenientemente as�' GRAFICA de Caxias;

.

'é:e Crédito Agrícola e'Indus- :-Legislativa, e�27 de maio iinadas. Elas serão.en.viadas ao dr. Lucas Garcez e-f0s�, Enquanto se faz alguma - em 1889, no Rio de Ja.-
hial do Banco do Brasil S. 'de 1952. terÍol'mente as r�spostas serão dadas em 'reunião conjun- coisa para melhbrar ti Gru-' neiro, onde nascera a 26 de'
A" facilitando o empré'stimo i' Deputado Lecian Slovins- ta, dos inscritos. 'po Sscolar C. Carneiro, a, Junho de 1825, faleceu (}.

aos pequenos 'produtores, ki;'.
' J

• agencia Postal-Telegrafica Senador \ Francisco Otavia.-

r;;:�:l�O�!�':�:rd� b:;Oi�Ol:� '

-

-. ........,.;.;. '0'··1-·r·e·"II·r··I-·a·"·d··a··Wr·o··d··u·ç··a.!·o···a··0··1-·m··a··1 ;��.���u:S:�I��ufa�Çr��:���i �� �:l�l�e��e���a, f�:!�
todos os brasile_iros. Unidos ' r ,lllstalada, oferecendo mfI- nense.

\
nessa causa comum, dentro 16a C R· EDITAL N

.

2
'mO' confôrto aos abenegados André Nilo Tadaseo.

de pouco tempo, si não debe-' - '.'. ,. .

• T"
.

.

orno púbhco de ordem do sr. Diretor, que até às EI 't T
' ·

I d' t
·

larmos a lJk'jse por que atra-l' N O T ....
'

10,horas do dia 6 de junho próximo, esta Diretoria rece-
. e ro· eCntCa' n us ria

. ve��� a agricultura ,e a p�-,
.

\
� berá propostas para a venda de um lote de 15 bovinos da C

',.

S 'A..
cuarla ao menos ,conseguI- .

r" H Ides
,.

l'd d '1 d
'

d e omerclo'I a",a o an a, cUJa, a e OSCI a e um a ez anos, que .• •
temos suavisá-Ia'. O peque- ',' O Chef·e da 16Íl. C. R. -u-.,

>,
• 1" por suas caracteristicas zootécnicas - recomendam a sua ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃOno prQdtttor que recQrre à convida os senhores O!!ma- eliminação de plantel pertencente ao Estado.' la CONVOCAÇÃOCarteira de Crédito Agrícola ,rino Antônio Soares,

.

JO'sé O reffJrido lote poderá ser visto na Fazenda 'Ressa- São convidado� os subscritores do capital da "Eletr0-Industrial do Ban�o do Bra� Paulo da Natividade, Nestor d d d
.

d t 'D' t' h á'
,.

ea . a, epen,en�la es a Ire ona, no' 01' rIO das 9 as I Tecnica Indústria e Comércio S. A.", a comparecerem nn
�il S. A. é porque realmente' Ed�ardo, Baz'alona Dutra, 12 e ,das 14 as 17 hDras.

i
" I dia 10 de junho do' corrente ano, às 19,30 hptas, à rua

dele necessita para ver au- OsnÍ Manoel Coelho' e Val- A t d
_

I d I T
.

. . s propos as ,everaQ ser c aras, sem emen as ou 'I ra)ano, 33, sala 4, afim de deliberarem sôbre o laudo de
t'!entada a sua produção e dir Nozaris, a com"'arecerem tI"" d1-' rasura�, e en regues �m-�llV: opes ·fechados nesta D.P.A

..
, I avaliação os bens oferecidos para integralização do c.á-

o seu trabalho.
.

à 3a. Secção daquela Repar- em Tr�ndad� - Flonano_pohs. o

•

•

, ! pital social, -aprovaçã.o do projeto de estatutos, coÍlstitni-Como contribuição nossa tição, afim de tratarem de ,'D���tona da ProduçaO' Alllma1, em Florianópolis, 27 i ção definitiva da sociedade, eleição da primeira Diretoria
r l),1"a, assistencia ao pequeno s-eus interesses. de maIO' de 1952. ' I p Cons·elho Fiscal e sua remuneracão. .,

pUl"odutor, tomamos a liber- Cyro iDentice Caldas - O�car Nazareth Capelã - Escriturário do Serviço � Florianópolis, 27 de maio de Í952.
(�ade de submeter à conside- Major-Chefe. dO' Acôrdo UnicO'. \ I LEONEL T: PEREIRA

em como de outras au

ades e 'pessoas 'gradas
etentes da comitiva.

isse da gratidão dos mo

ores I de Morrinhos ,pela
eira corno o Sir. Pref'ei- Em meio à cordialidade

�:inha atendendo seus in- reinante naquela chulT��ca
isses corno aliás o

veI_ll1
da fizeram uso da palavra

ando por todos os rincões mais os S�·S. Prof. Antonio
município numa perfeita' Jader Marques, Des. Mario
provação da sua capaci- i Teixeira Carr ilho, sr. Ben

de administrativa e 2in-1 jarriim Jorge e João Pedro
do acêrto do eleitorado' Ghiorz.i, todos se congratu-

e Lajes quando de sua es- lando com o sr. VaIdo Cos
)J11a para 'o alto cargo de , ta e demais organizadores
"!eit daquela festa e Ainda pelo
Em Si u nome e no de to- importante acontecimento, a

dos os matadores daquele 'l'nauguração de uma moder-
rincão ofereceu ao' ir. Dr: na, escola 'rural naquela 10-
Prefeito Municipal e sua cal idade.

.

os ali se achavam.
'

inada aquela solení
os presentes se enca
aram para o apraz ivel
onde teve lugar apetí

I,; iiYrascada regada a

vinhos cervejas,· etc.
ós" falou o sr. :verea
iVaIdo Costa saudando
radecendo â presença
o sr. Prefeito Muníc.i-

Uine-Diário

Preços:

RITZ
Ás 5 e 7,45 horas

.
Um arrojado espetáculo

sobre o mais 'novo .esporte
Norte-Americano
Mickey ROONEY

O'BRIEN
O FAISCA

e Pat

em:

'I'echn icolor
No programa:

Noticias da Semana. Nac.
A Voz do TVhl'udo. ,Jornal.
Preços:

Cr$ 6,20 ,e 3,20
Imp. até)8 'anos.

IMPERIAL
,
No programa:

O Esporte na Tela. Nac.
Galmon Brtsth. Jorna1.

Da Bancada Pes�edista na Assembléia·
Preços:

c-s ?,OO e 3,20'
Censura -- LIVRE.

ROXY.

Ás' 7,45 horas
Em sucesso absoluto.
Errol FLYNN e Patrice

WYMOORE

is Projelos-de",lei do, Depotado
clan �SlowiDSki, dI} PSD

Ás 7,45 horas
Em ultima exibição.

. Robert STERLIN e Adele
MARA

ern ;

OLHANDO A MORTE UE
FRENTE

No programa
O Esporte na Tela. Nac.

Galmon Bristb. Jornal.

Fundador

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o lISTADO
/

FloraiIlópolls, Quarta-feira, 28 de Maio de 1952
-------------__;,----__,....;.......�....:...__.:......:.._---_ .._--------_...-------_;...------

7 !

DIA 21 DE JUNHO - SÁBADO :_ TRADICIONAL FESTA JUNINA, ÀS 21 HORAS - CASAMENTO NA ROÇA .QUADRI-
LHA - DANÇA DA RATOEIRA _ CONJUNTO DE ACORDEON EXECUTANDO MUSICAS CARACTERISTICAS .; ORNA
MENTAÇAO A CARÁTER _' DISTIÚBUIÇAO DE PINHAO, AMENDOIM E QUEIMADA·_ OUTRAS SURPRESAS. RESERVA DE

.MESAS NA JOALHERIA MORITZ NO DIA 16 DE JUNHO.

* As últimas chuvas já 1,...()�)._.().... ()....()4...-o....O��04••H)411111

:í�l���!Ori±ts:�n:�u:��i.:st� I, Ir"enas Pa'ra Medl·ço-es r
verificando em Biguaçú ,e ::: .

, , '--_ �.

Palhoça.
, .' I Modêlo Ideal para Engenheiros, Topógrafos,. Telegramas_

On tem,_ segundo informa- '5 Construetores, Agl'imensores etc.,' dos melhores fa- ,
.

,

:;�es q,t�e ,�os chega�,.� no I' brtcantes extrangeiros, marcação :� ce,ntimetros e- ,- retidosBiguaçú ja se. achava_ t.lans- c polegadas, em caixas de couro legitimo, Desconto

bordan_do e criando se�'las a- 'vantajoso para I
revendedores.' c. Relação dos telegramas

�reensoes pa;'& os .agrlcult�- o
.

Solicitar' detalhes á INCORESO, �veniçla Al.- , retidos durante o período de
res que prevem suas planta- 'mu-ante Barroso 90 _ 40 s/410/12 _ RIO de Janeí- c 18 a 26 do corrente:
ções, até então morrendo à

roo .

' .

\, Santo Amaral - Haroldo·

f�lta dágua, boiando .. " • . '," -:
Vizela - Edite Souza·-

A natureza tem, de fato, ....o....o....()....()....o....().....04...(}.....()�)4...()i Prestes - Custódia Silvei-
desses caprichos. Com ela

'

ra - Vergilina Ramos -,
não há meias medidas - ou

.

Telex - Carmen Reichardt.
sêca ou água à vontade! lU'e'otes Vendedores.
Mas, convenhamos que é -

.

preferivel que tenhamos '.
"

.

.

-c
,"

fgua, porquanto o dilúvio PARA CASIMIRAS, LINHOS E TROPICAIS
não chegará. . . Importante firma de São Paulo, precisa de um agen-
Cremos que, nesse caso, te vendedor idôneo em' cada cidade. Paga-se ótima co

seria interessante que a ve-
.

missão e.bonificação. Mostruário variado e gratuito. Ven
lhínha, que previu shuvas e das pelo sistema de Reembolso Postal. Grande oportuni
chuvas, mandasse que o sol dade,

.

tornasse a raiar...' Cartas: TECIDOS MEHERO - Caixa Postal 11. 4.020
Quem sabe!. . .

- São Paulo.

Banco de Crédito Popular e �
.Agrícola de Sta. Catarina
(SOCIEDADE COOPERATIVA DE RESPONSABILI-

DADE LTDA.)
I

,

_
Assembléia Geral Extraordinária

la CONVOCAÇÁO 1

. Fican;, pelo present:,. convocados os S'e!1hores Acio-Inístas do Banco de Crédito Popular e Agncola de San- (
ta Catarina", para em Assembléia Geral Extraordinária' '),

que se realizará dia 10 de Junho do corrente, às 20 horas
em sua sede social à rua Trajano, nO 16, deliberarem a

.respeíto do seguinte:
...

ORDEM DO DIA
10) Autorização à Diretoria para contrair financia

meato até o máximo de cinco milhões de cruzeiros
,{C';r$ 5.000.0.00.00).

20) Outros assuntos de interesse imediato.
Florianópolis, 26 de maio de 1952
Manoel Fiuza Lima - (Presidente do Conselho

de Administração).

.':':.

,

DEPARTAMENTO SOCIAL
O Departamento Social do Lira' Tenis

Clube comunica aos dignos associados que a

festa denominada "No Mundo do Baião", pro
gramada para o dia 31 _ Sábado - foi adia
da para o mês de julho em data que será pré
viamente anunciada.

,\

PRE'GUIÇA E FRAQUEZ�
VANA'DIOL

MOÇAS DESANDUOAS/

HOMENS SEM' ENERGIA,
...Não é sua culpa}
� a fraqueza que o deixa cansado, palído,
com moleza no corpo e' olhos sem brilho.

A fraqueza atrasa à vida porque roub�
'as fôrça�' para o trabalho.
VANADIOL

.lImenta 05 glóbulos .sanguíneos e VITALIZ� o lIangtIe. �.
:fraquecJd'o. :E de gosto delicioso e pocH ser usado em todas

.,Idadea

I?ubUcldad. Wallia
"

Representante: Comércio & Transportes C. Ramos S. A.

,....NGrc�,..JD�;J.. J�I_••"d•• 1.,,:'.-:
�••

CURm... f"W""" 'PROSÉ&..",

, Parttcípacao
'YIÚVA ISAURA G. GERBER e CARLOS LELMKUHL

E SENHORA.
participam o contrato de casamento de seus fi

lhos ANTôNIO JONAS e TEREZINHA.
Lajes, 22-5-52 Estreito, 222-5-52

Aviso,
Dr .: Wil�on Paulo Men-

donça comunica aos seus

I distintos clientes que mu

dou seu' consultório para a

Rua João Pinto n. 16 (altos
I da Cia. Souza Cruz) ," onde
atenderá, provisoriamente,
das 10 às 12 horas.

".'

�;: �

'IParticipação
I. - Eleonídio Pedro de Souza
e SI'a. Irene Monteiro de
Souza participam aos paren-
tes- e pessoas de suas rela

ções, o nascimento, a 24 do
corrente, na Maternidade
"Dr, Carlos Corrêa", dos
seus filhos TELMO e TEL
MA.

....::'

.. ::-',!

Fpolis., 26-5-52. 'I

Par'içi.pôcão
José Benccenven i e sra.

Hilta Teodoro Benccenveni
participam aos parentes e

pessoas de suas relações, o

nascimento, a 24 do ccrren

te, na Maternidade "Dr. Car
los Corrêa", de -seu filho
JOSÉ EMANUEL.
Fpolis., 26-5-52 ..

Parficipaçào
qTTO ENTRES e SE

NHORA
'Participam aos seus pa

rentes e amigos, o nasci
mento de seu filho Alberto

I Entres Neto: ocçrrido a 25
do corrente na Casa de Saú
de "São Sebastião",
Florianópolis, 26 de maio

de 1952.

OLl Vênde-se'
ênouker'
Alto Café Rio Branco.
Tratar com o proprietárin

no Estreito.
Rua CeI. Pedro Demoro n.

1.640.

AI"9â-�e.
Aluga-se um apartamento

recem-construído à Rua Ps
dre Roma, n.' 52:
Tratar com o sr. Antônio

Apostolo. .

Rua Conselheiro �afra"
n.23.

ATL�A NTI DA RAC'O
1. " I

os MEI.RORES ARTIGOSI os MENORES PREÇOS!. AS MAIORES PACBJDADESJ

&ADIOS ELECTBOLAS - AMPLIrICADORES - TRANSMISSORES ;_ DISCOS TOCA-DISCOS AGULHAS"
ENCERAD:i9.AS GELADEIBAS - LIQUIDIFICADORES _: BATEDEIRAS - YALVULAS ALTOFALANTES -- ..,_'

SISTENCIAS. -'"CONDENSADORES
•

o mais- completo' estoque de peçM'Para radio
Roa 7 de Setembro, 21 e 21 A - FlorianóP6m

-.

.

.
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comunicaç�o, em fonograma,

de haver assumido, o' exer�

cicio do cargo de Corregedor

Geral 'dã Justiça, para o

qual foi eleito em data de,

14 do' corrente.
'

O ESTADO agradece à

amigos. gentileza, desejando ao sr .

O ESTÀDO deseja-lhe Des. Ferreira Bastos felici-

AINDA O'NOSSO pronto restabelecime'nto, dades no desempenho dessa

,

.

visitando-o. comissão.

OJ��l���!��Je9..u 39 fiiiiãã,iilpãfâWãã."íHiíé,â
'se public� ,em ,videira,

neS-1
ano de lutas' e glorias.

·te Estado, assim ,noticiou, O vanguardeiro em refe- .II Ilrle levava ' I

en sua edição de 25 de maio renda é Jairo G. Vaz, nosso /'
I

:c�rrente, o nosso ,.aniversá- redator-auxiliar onde em "O
O ";Presl-deo'.aM..,." 'do PA'._

;no, com a.'S segumtes p�- Estado", mais ou menos em'�
I�'" "..

lavra.g;
,

1927 iniciou sua carreÍl"a RIO, 27 (V.A.) - Entre f ga do avião sinistrado. O

"O ESTADO' da arte de Gutemberg, quan- d t d 1� "P l-f" "Ult' H
os, es roços o av ao re-Iorgao o IClOSO' lma 0-

Dia 13 do corrente, com� do seus' diretores eram os sident" foram ençontradas ra" diz hoje que atualmen

pletou 39 anos de existencia brilhantes jornalistas Prof.) várias coleções d�s mais te nã'o existe export.ação bra

o grande diário catarinense AJtino Flores, Gustavo Ne- valiosas. ag�as�mal'inhas, sileira de diamante muito

"'0 Esta�o", editado na béla 'ves, José de Diuiz e como re- Essas pedras semi-preciosas embora a garimpagem tenha'

ilha de Florianópolis, cuja portel' o amigo Jairo Cala- estavam sendo 'contraban- sido intensificada com am-

direção �stá sob a responsa- do.
'

deadas para o� Estados Uni- pIos resultados. Isso quer
De aeôrdo.

1riUdade do ilustre "advoga- Muito nos orgulha em ofe- 'dos, o que leva a crer que dizer que os diamantes saem I

••dr. Rubens de Arrudà Ra- licitar os atuais dil'igentes remessas identicas se fazem do país ilegalmente. Conclui ,.-- :.
'---'

.....

... e get'enciado pelo sr. 'do colega ','O Estado" e aps em todas as viage�s. Infor�' a nota daquele vespertino: _

/�-
�

Domingos, F. de Aquino. ex-companheiros de oficina mou o Departamento de Ren "A configuração de contra-..I-,
.

•

. P(tr este motivo de jübi- do nosso redator ,e g'ráfico das Internas, que é o setor, banrlo de pedr4s preciosas' , ,

•

.. ,.,0 jornalismo barriga- srs. Lámarque, Cabral e fazendário encarregado Be pelo avião ,sinistrado \'em'
...,!4r_...-"l:...."""�

!IBl'de, é-nos grato registar Nico.
'

fis�Íizar o negócio de. pe- robustecer a noticia de que

t:'tIDo,=,m que, "() Jornúl/de Ao "O Estado'" nossos sin- dras, por intermêdio de seu também um carregamento

'Videira" possue um' dos t dI'ceros vo os e onga eXIsten- serviço de avaliação, que de valor astronomicó estava

'V8nguardeiros-gráficos' da- cia", 'aquele carregamento. não sendo levado para a Ameri-

'fJUele vibrante �iário que à- Gratos. consta no manifesto de car- ca do Norte".

o prot Rubens Píersque, ora nesta Capital, laia

, ESTADO), em entrevista "exclusiva, sôbre os

'misteriosos '. «Discos Voadores».
Este conhecido cientista exer- e desastres ferroviários nunca 10 Destino faz aquilo que o Pro-

ceu o magistério pnr-a lguns ános ; constatados até 1952! ... Vejam fessor Pei ru que quer". Ele pre-.

e os livros de sua autoria, tem agora, os 'jornais que noticiaram viu a entrada da Rússia. na .g�er- ,

sido altamente elogiados em tô�' os terremotos!,., L' ra contra a Alemanha, Vat;lCHIOU

da a vasta estensão do país. as- O teporter confronta os jo r- o primeir�. atentado
contra .Ri

sim como no estrangeiro. Não se nais, e verifica que as profecias ,t!er, �e�cleveu co.mo se dar.�a �

trata de um s,mples astrólogo do Professor Pairuque, publicadas:
destruição de Ber-lim. E. tudo Isto,

que faz profecias, e sim. de um num matutino, fo ram confirma- i com ,grande an�ecede."cI";. Em .en--.

verdadeiro nrestre na ciência es- das meses mais tarde, e publica- trev\�ta que fo;, pub!l�adll no, Jor-·

piritual dos astros.' Ele é tam- das na "FOLHA CARIOCA". Num
na! O POVO , edicão d� 6 de,

bém, um devotado cultor da .as- deles, estavam as profecias, e 0:u�ubro do 'ano passa�o, ele va- .. ·

tronomia, pois fez recentemente, noutro jornal, o repo rter lê tele- ttcínou a morte do .Rel Jorge VI,.

estudos no Observatório do Rio gramas da ASAPRESS informan-
terremotos no Brasi l, e ondas de ..

-

de Janeiro, e, mantêm correspon- do tais e tais aconteclmimtos.
envenenamento. Chegou _

1952, e

dência com uma das mais bri-
. A coleção de profecias, confia-

tudo �ev.e sua conf;l'maçao; •

lhantes Universidades da .Euro- das à imprensa, dá idéia de que
Continua na quinta pagInal

pa.'
,

Em principio de 191'2, o Pro-

A Aa 110 O FU CIII L SMO
fessor Rubens, Peiruque foi ao

'a I' a I
Rio e São Paulo únicamente para

.

- ��:�;�:1�t�iôS�Fé�i�::�;�������=� Auxilio à Escola Normat

Paga 8U Dã. 8 GlvêrDI da Estad. 1 irt:���:g�l����f:.q��; São �osé,de Itaja_í
.

, tista, concedeu brilhante entre-

•

Q "Diário Oficial", de 26
Art. 3° - Esta lei entra vista que foi publicada

no jornal
Presidiu a sessão de on- .municípío de Turvo.

do corrente, publicou a, Lei § 20 - Os inativos e· os em vigor na data da sua pu- baiano, "DIARIO DE NOTICIAS" tem o deputado Protôgenes ] Em discussão unica

n. 47, promulgada pelo Pra- pensionistas do Estado se- blicação, revogadas as, dis- ��ee�:�oos d:t;a::s1:����0J�:s�: Vieira. Secretartos :
.:
Depu-

I

aprovado o projeto de leil

aidente da Assembléia Le- rão, também, contemplados posições em contrário. famosa entrevista, êle se referiu tadosElpidío Barbosa e Clo- que dispõe sobre a óbser-.

gislativa do Estado, Dep. com os beneficios desta lei. Palácio da Assembléia Le-
demoradamente sôbre as influen- dorico Moreira.

'

Ivancia do que determina
-

a...

•
.

cias do planeta Marte. Muito an-

Protógenes Vieira, que con- Art. 20 � A despesa de- gislativa do Estado de San- tes, do aparecimento dos discos- OR�EM DO DIA lei de, Organização Judícia-.

.eede abono de Natal aos ser- corrente do cumprimento da ta Catarina, em 19 de maio: voadores, já.o
Professor Peiru- Não havendo oradores, 'ria.

-

'que

havia dito aos' jornalistas do
.

-vidores. e trabalhadores do presente lei correrá por con-
de 1952. Rio 'e São Paulo, que teriam os para a hora-do-expediente, HOSPITAL DE CARIDAD.E_'

Estado; ta do excesso- de arrecada- Protógenes Vieira, presí- grandes surpresas em maio de foi anunciada a ordem-do- 'DE CAÇADOR

r . "LE'I N 47r
- ri

' •

d 1952 dente".
1952, visto que a grande aproxi- Id" A

.

d di
_

d

. çao ",o exercrcro e � pa- mação .do planeta vizinho, seria
la.

nuncia a a iscussao a.

Concede abono de Natal ra o que fica o Poder Exe- Segundo estamos informa- uma oportunidade especial para Em segunda discussão foi projeto de lei que concede 0"

aos servidores e tra- cutivo autorizado a 'emitir dos, o sr. Secretârlo da Fa- os I'l'!arc�ano�, tentarem, s.uas
co- aprovado o projeto de lei auxilio de 'Cr$ 5Ó.OOO,OO ao-

mUnlcaçoes interplanetâr-ias. E . ,
.

,

balhadores do Estado. bônus aos juros de 8% ao zenda chamou, ,ontem, ao de fato, assim aconteceu. que concede o auxilio de Hospital de Caridade de Ca-

O deputado, Protógenes ano, resgatáveis até 31 de seu gabinete, o Diretor do O· Pdrofissor Rubenfs Peir�qdue Cr$ 50.000,00 à Escola Nor- çador, foi ao microfone o,.;

'(7"
•

•

d t' d A d
� b d 1952 I' IT d El t d

gosta e provar com atos, to as
1 S J

ê d It
. ,

. d co'
.

B I I

.. terra, presi en e a S-' eze,m 1'0 _e, ,?u. rea 1- eso,uro ,o s a o, p�ra ás as suas. af.!l'mativas.
E 1L medi.da ,'ma

. _ose ,e aJal.. deputa o
..

p.Iq�eIra se o.,

senÍbléia Legislativa do Es- zar operaçoes d� crédito pa- provídencias determínãdas que �al cJta.�do su�s profe�las O projeto e de autoría do ',autor da iniciativa que sob}'

S C
.' f'

untertores, vai tambem apresen- de h"
,. .

tado de anta atarma, ra.� .r:t:���. �I!,l:. ... __ • _. _ �� .c!��.• ' :. ._ I tando
-

jornais que comprovam I
eputado Ba la BIttencourt, a.mesma

teceu rap:das con-

bi!:kss��:;eaE:���� o:u:a�. Õ- -Ôoverãâdor1íéãi-iiir'iêi·iii-Iii � �!�1�;::�::;J:���!�:::;?;�7�i:�, ���'s �:tsaei.v�'����'po��'e:�: :����a��:s :o���l�a�:: �:,

Poder Legislativo decreta e

"d
.

A 'I' d I do, Observando seu documentário. O elegeu. ,

sentido de aprovarem o

p.ro-
,
-eu promulgo, de conformida- O BS8D 8 rtA O er�o q:ual�uer pessoa

descrente de sua EXPEDIENTE jeto.

.

U
ClenCla, é forçada li confessar

.',.

de com as atribuições que
. '-

d d t d' -t' que suas profecias tem sido, com-
,Foram lIdos dOIS projetos Posto a votos, o mesmo,

;são conferidas pelo dispos-
O ,Governador dr. _Lucas çao o epu a o ca armen- provadas pelos �contecimentos., de lei do deputado Lecian, foi aprovado

conira o voto,

to t· 29 d C t' Nogueira Gal'cez, ein com- se.
Pelo menos, somos forçados a S·l .

k' 't d d d b d d·U'_ D

'no ar IgO a ons 1-
confessar que o Professor Ru-,

ovms 1, um lsen an o o I a anca a a nlao e--

tllição do Estado, a seguin- panhia, do' deputado
Federal Assim, breve, poderá o bens Peiruque tem feito numeró- pagamento de taxas e emo- Jmocl.'ati-ca

Nacional.

t 1
.

dr. Jorge Lacerda, dr. Fran- já vitorioso Museu de Arte sas profecias que foram confir- I t
.

'

.

N1 h d ... ,t

,e e}: .,

..

N d M d t
. madas amplamente pelos fatos da

umen os .os pequenos pro- 1 ao aven o OU.la ma ':t�

Art. l0 _ E' concedido,
ChlDl eto e e outros mem- o erna, con ar com novos

\"ida real.
dutores: e o segundo cl'ian-I ria, o sr. Presidente

como abono de 'Natal, aos
bros de sua comitiva, esteve quadros, de, artistas contem- � Duvidam? Pois vejam o' jor- do um posto' de Saúde no rou a sessão.

em visita ao MuseU de' Ar- poraneos paulistas. nal "A NOTICIA" 'de Joinville;

servidores do Estado, sem
vejam o "DIARIO DE,' NOTI-

__ -_ .- ""', ""'" _ __-""""!'-__-.". _.w__.w
.._._ _

distinção de classe ou ativi- te Moderna onde, n'o mo-

S·
...

O·_·L
......

O-I-·--·I-il··B·-I�
CIAS" da Bahia! =- exclama ele,

dade, indusive aos extranu-
mento, estão expostos os

. , I) "j:::�!O q�� 1:s�rta�ed:.ecortes,
os

:roerários mensalistas ou dia-
Trabalhos de Aldary Toledo. Segundo noticiaS', que re-

Dito e feito, lá estavam as con-

nstas, aos trabalhadores em O Governador paulista ma- cebt>mos, ontem, da cidade
firmações extraordinárias.

nifestou nesta ocasião, a
...,

Em seguida, disse:

obras do Estado, ou contra-
de Lajes, encontra-se gra-

- Agora vejam isto aqui! ...

tados em serviços permaneh-
excelente' impressão que lhe venrente enfermo,' guardan-

Vejam como eu previ, no inicio

.
. causara a �xposição desse

de janeiro, terremotos no Brasil,

eles, bem como aos trabalha-
do o leito, inspirando cuida; 1

dores em ,departamentos au-
'artista paríCio. dos () seu estado-de-saúde, o

.....�..-.·.�..................w..._·......__�.

tenomos e autarquias ac:fmi- d deputado Jorge Lacer- 'nosso llresado conterrâneo e

nistrativas do Estado, a im- da dirigiu ao governador amigo, sr. Solon Vieira, Se

portância' de Cr$ 600,00 Nogueira Garcez, um apelo, cretário do Tribunal Regio

(seiscentos cruzeiros). para que o Governo e São nal' Eleitoral e pe'ssoa gran-

§ l° - A importância,'a Paulo ofereça mais algumàs demente relacionada na so-

que se reflere êste artigo, doações aómuseu catarinen- ciedade local.
.

lIerá d�sco_ntada em fôlha; se, a exemplo do que fez, a . Havendo seguido àquela

caso a lei n. 22, de 5 de ou- pedidtl do escritor Marques cidade, ,o distinto conterra

lubro de 1951, que �e encon� Rebello, o sr. Adhemar de neo ali foi acometido de sú

ua em,julgamento no Supre- Barros, quando governador bito mal, em consequencia

,mo Tribunal Federal, fôr de São Paulo. do qual está o seu estado�de-

. decidida favOl�àv:elmente ao O atual Góvem?odor pall- saúde sendo razão para a-

funcionalismo público. lista atendeu a esta soliCita- preensões da família e dos

dON'VIT.E
O Tribunal de Justiça tem a honra de 'con

vidar as, exmas. auterídades civis, militares e

eclesiásticas e os amigos, e admiradores dos de

sembargadores Urbano Müller SaIles e Edgar de

Lima Pedreira, para a secção especial que reali

zará no dia 31 do corr.ente, às 14 horas, em me

mória dos saudosos extintos.

,
Florianóp�lis, 27 de mai9 de 1952.

A chegada do Professor Ru

bens Peiruqúe, nesta cidade, foi

agradá.vel surpresa. Este conhe

cido astrólogo e escritor gaúcho,

previu eorn grande' antecedencia,

a época exata do finy da última

guerra mundial. Entre os astró

logos, de tôda parte, somente êle,

conseguiu apresentar esta profe

cia, com, verdadeira
exatidão. E

devemos dizer que foi o jornal,
"A NOTIOIA" de Joinvile', em

edição de 16 de julho de 1942,

que publiccu pela, primeira vez,

esta profecia extraordinária, .fei

ta 'pelo Professor Rubens Peiru-

que,
.' ,

.................� �

Floraínõpolis, Quarta-feira, .28 de Maio de 1952'

Dos. Ferrelta
Bastos
Do sr. Des. José Roc'ha

Ferreira Bastos recebemos

.:

,

'l> \

a

FRECHANDO
Ontem, aqui, dei .a palavra' ao Ma'né da Uha.._

Hoje vai falar o 'Ilhéu, moço distinto, sincero e abso-

lutamente incapaz de fazer ironias, como se verá;'
'

MEU COMENTARIO

"A novidade que· há na cidade de Flor'ianópolis"_

- é se1TI dúvida o preenchimento do intel�essante e ins-·

trutivo album das '�Balas Atlas". .

/Um amontoado de pessoas de 'tôdas as classes.,....

chama a atenção dos transeúntes quer da cidade,

quer dos visitantes de nossa querida Florianópolis. '

Às vezes dá impressão de que há alguma hrigá.

pelã ,cidade vista haver um zum-zum infernaL

A cantilena é: tens a figurinha tal'? Queres tro-,

car, -qllel'es vender, quanto vale? E assim por diante."

A moda de colecionadoreS' d'e figurinhas e a ven-'

da das "Balas Atlas" com seu respectivo album es

,palhou-se pela cidade, como por encanto.

Agora não há figura retida, A principio o Caf�

Filho, �stava sendo procurado e senda vendido na,·

Câmbio Negro.
,Não é p'ra menOs r Pois o café (rubiácea) está.

a Cr$ 37,00 o quilo.
" v

Não há estado _civil, não há idade fixada, não hã pre-:

conceito de' côr nem tampouco política, pari que umJ.

vivente neste vale de lágrimas, seja ad1lliradol' e co·

lecionador do album e das referidas- balas.

Depois hã quem sendo brasileiro, tenha a au

dácia, a petulância, ,a ousadia de dizer, que no Bra

sil não há fortuna, não 'há liberdade, não: há ,uniã<lt.

e q� a terra não é boa e qu'e o brasileiro- é malan-·

dro. O brasileird é valorizado e é admirado e traba-·

lhador como os demais povos do mundo. Quem disser-

'o contrário, mente!

Viva o Brasil!

Vivam os prasileiros!
Ilhéu .;_"
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