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seguintes serviços:
Assistência médica: -- A

cargo do dr. Manuel Si.
mões, Q.� serviços de assís
tencia médica contam corn
excelentes gabinetes, na pró
pria séde do SESI e dispon
do de aparelhagem moder-

- Em tranco funcienamentc
JOINVILE, 30, (E.)

.Já se acha funcionamento,
desde alguns dias, o Nucleo.
Regional do SESI, cuja sé
de está situada á rua Rio
Branco, em amplo edificio
próximo da esquina da rua

3 de Maio.
A inauguração oficial, en-

tretanto, não foi realizada, I inici�tiva e que não pode
pois que para essa cei-imo- comparecer por motivo' de
nia se contava com a pre- sua recente enfermidade.

.

sença do sr. Celso Ramos,
.

Contudo. no dia do inicio
Presidente da Federação das atividades estiveram
das Induatrías de Santa Ca- presentes -o diretor da Di
tarma, a cujos esforços, visão Médica do SESI, sr.
principalmente; se ,deve a Platão de Castro Faria, di
concretização dessa valiosa ['etor da Divisão Admirris-

*"'J-_.....,._,..,......_.._.......,._,._.JA..-...........
.
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GERENTE �
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..--....._,.----.,...._,.--.....-.-...._,.._,._.�... 'I

��mais antigo DJá- \.
. � '10 de S. Catarina �r.. >
} .' , \
.. . ..

� A no XXXIX L,-. ..
.

� H. 11�409 �'
.

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

tratíva e d. Marília P. dei
Centeano, diretora do Servi
ço Social, que nessa ocasi
ão forneceram uteis e va

liosas instruções para o

fuhcionamento do Nucleo
local do SESI. _Á inaugura
ção oficial será feita em da
ta a ser oportunamente a-

nunciada e com a presen
não só. do sr. Celso Ramos
como de outras autoridades
e convidados.
OS SERVIÇOS EM EXE·

CUçÃO
Nesta fase inicial de suas

atividades o SESI de Join
vile está prestando aos ope-
------��-------

Edição de hoje - � pags.
..._-----_......_-

------�---------'-------------.,.----- .--'---_ ..._-
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Revelações Sensacionais!

Os «Discos Voadores»
explicações para

RIO, 30 (V. A.) - O ves- teriam sido avistados pela
pertino '\1\. Gazeta", desta primeira vez em 1947 pelo
capital publicou interessan- piloto norte ,americano Ke
te reportagem sobre a exis- uenth Arnold, quando voa

tenda dos "discos voado-, va para a sua base em Was

.res", citando o depoimento hington, continuam sendo o

de abalizados cientistas so- assunto do dia, principal-
01'1'\ o assunto. A reportagem mente nos meios cientificas.
da ·"A Gazeta" vem' pois, Parece que se trata real
-confirmar tudo aquilo que mente de objetos luminosos,
eecreveram dois repórteres em forma de disco ou de
da revista "O 'Cruz-eiro" os

I.prato,
que flutuam no espa

quais avistaram e fotogra- ço mas n ínguem até hoje sa

faram os misteriosos obje- be o que verdadeiramente
tos que flutbavam nos céus I seja. Arma secreta america
da Barra da T'ijuca, no Rio! na ou russa ? Aparelhos pi
de Janeiro. ' Ilotãdos por habitantes de

Os discos voadores, que] Marte, o planeta mais pró-
.

'"

....

�--..-;.- _._ _ ", --- _ _._---.�

lúmeros que honram 'o govêr
DI Aderbal Ramos da Silva.

,

Do Jornal do Brasil, d� domingo último, extraimos a

demonstração financ-eil�a de Santa Catarina; nos alios de
1946 a 1950, como vai a seguir:
A BALANÇA COMERCIAL DE SANTA CATARINA

ExPortação
(Valor moeda: cruzeiro)

1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335.038.000,00
348.800.0ÓO,oo
278,109.000,00
256.995.000,00
321.286.nOO,00

1947
'1948
1949

, 1950

.. ,. _ " 0' •

","

......... " " ", .

\

1.640.228.000,00

1946
1947
·1948
1949-
1950

Importação
(Valor moeda cl"llzeil'o)

· . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 14.042.000,00
· _ , . . • . . . . . . . 79.448.000,00
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70.766.000,00
• � •• : " "'0 99$38".t)(}O,oo
· _ , . . 93.255.000,00

1 '

357_349.000,00
Saldo

Na bahmça
1946
194'7
1948
1949
1950

............................ _'."

,

320.996,()OO,00
269.:352.00Q,00

,

307.343.000,00
157.15'7.000,00
2�8.031,OOO,oo

1.282.879.000,00,

•

xxx

1.282.87,9;600,00
favor da ba.1ança comercial do Estado de

Santa €atsFina .

xxx

Esses números.,' quec demonsu'am te.r' havido um sal
-d(),IIUt balança econômica de Santa Cata-I'ina de um bi)ião
li?

.

qnasi trezentos milhões de cruzeiros, no periodo de
1946 a 1950, são prova cabal de que a política financeira
dos governos Aderbal·R. da Silva (1947 a 1950) e Udo
Deeke (1946) foi excelente e se refletiu, favól"àvelmente,
na conjuntura econômica do Estado ..

É de justiça lembrar-se que foi Secretário da Fazen
da, aaqaeles dois· gov-ernetS, () dr:. João Bavid' Ferreira
Lima.

Saido ii

, I

•

apaixonam os

misteriosos
cientistas que procuram

estranhosos
na e completa, inclusive a·

parelho de raios inf'ra-ver-.
melhos, cadeiras meeanícas,

ximo da terra '! Interroga- perseguição f.i.nal foi a��s-I t�u � .!nteresse do �1Undo I pequeno q:l.a:t� para examt.s
cões ainda sem resposta, tida pelos. dOIS outros pilo- científico e das autor-idades e um esclltorH� ?em mOb;.
-.

Urná coisa, porem é verda- tos. norte americanas. A Força lado para o médico. O me

de: não se trata de ilumi- Passaram-se alguns sec' Aérea Norte Americana de- dico atende das 20 às 22 ho-

nações pois centenas de pes- gundos e � aparelho pilota- pois de tres anos de exaus- ras,
. A' , •

soas, em várias partes do do por Mantell desapareceu tivas observações lançou um .As�lstencla denta:'la: -
mundo, avistaram esses cor- no espaço. Os outros dois pi- apelo ao povo pedindo a to- Dispõe tambem a sede. do

pos astranhos, que nave- lotas vendo que o combus- dos os cidadãos ,qu� .comu- SESI, �e moderno gabinete

gam nos espaços siderais, tivel estava acabando, re nicassem todas as coisas no- d�ntano, estando esse s·er·

O TRAGICO FIM DO CA- gressararn ás suas b�ses. vas "que observassem no VIÇO a cargo d.o di'. Zeuck-

PITÃO MANTELL Não tiveram notícias do céu. les Bagado. Ali encontram

. Pouco depois da descober- capitão Mantell nessa noite. No dia 25 de agosto, de o� operários completa assís-

ta .do capitão Arnold, três No dia seguinte o seu cor- 1951 um professor de geo-
tência _nesse setor, desde a

aparelhos da base de Fort po foi encontrado entre as logia da Universidade do exh:�ao, trat�mento, ob

Knox, nos Estados Unidos, ferragens do aparelho. AI- Texas, o doutor Robinson, tl�raçao, etc., �lspondo o ga

voaram numa manhã de ia- guris fragmentos do avião palestrava no terraço de binete do rnars completo e

neiro no céu de Kentucky. haviam 'sido atirados até 800 sua casa, em Lubbeck, com moderna apare!I:amento pa-

Os tres pilotos avistaram, metros de distancia do local seus amigos o dr. Oberg ra os seus fins. O horário é
, >

b i
.

- .

'1)' l'o--le'O"s'OI'.. i -:Je' Ql1.I�m' ica e' o tambern das 20 às 22 horas,
:�o ml"�mH :<enrp-o, um -o Jel;y' êIll ((Ve e3U'3.

.

j_ '" LI - .' I

ostarnho no espaço que 11a-1 DEPOIMENTO DO PRO- professor Ducker, técnico Aulas de côrte e costura

recia um cone imenso, ver- FESSOR ROBINSO� em questões de petróleo.
.- Merece tambem destaque

melho na ponta. Fala-se que nos ultimas ps tres professores tive- esta parte dos serviços pres-

Um dos aparelhos :'F-15" cinco anos foram avistados, I r�m suas atenções atraída tados pelo SESI local e que
.

d I t 1
. se refere ás aulas de corte

pilotados pelo capitão Tho- cerca de 620 dISCOS voa 0- para pon os ummosos . que

M 1·
.

d'f t 1 J t M e costura: Por enquanto flão
:nas F. 1 antel tomou a

di-ll.'es, nos.
maIS 1 eren es u- a ravessavam o espaço. e-

reçã� do misterioso ooje-, gares do universo. A repe- ses depois o professor Du- elas ministradas, por duas

tó, que começar! a subir. A tição do fenomeno desper-I (Continúa na 3a pág.) competentes professoras, ])0
salão do Ademar Garcia F .

C., no bairro do Bô..a Vista.

1.400 AVIO-,ES· ABAT'IDO.S
� TIl) "'alão do FluminEnl��,
no bairro do Haum, on.-le

, . fOl'Rm colocadas mesas e

NA CO�E I A
.

máquinas adquiridas pelo· J

.

# n ""
.

I
SESI. Mais tarde esses C�l'-

WASHINGTON, 29 (D.
. .

.

, I te-americano
559 aviões; sos serão tambem ministra-

P.) - As forças das Nações de, acima de regiões bem corpo de fusilei�'os e marin-
d.os em outros Í:Jáirros da

Unidas na Coréia per(Ieram clefendidas pelas armas

an-l
ha nbrte-amencanos 797 -;idade. 'Destinam-se os mes

mais de 1:400 aviõ.es, desde ti"-aêreas. Em 388.750 saidas aviões; forças aéreas de ou- mos, ás senhoras e filhas
o começo d�s h'ostilidadesl., a aviação norte-americana tros paí_ses 60 aviões, entre de operários.
Essas cifras eorrespon- perdeu 515 aviões; 410 apa- os quais 4 ;que desceram em Serviço Sodal - Uma das

dem a indicações forpecidas 1'elhos foram derrubados pe- combate .-aereo. divisões do SESI sem duvi-
por, dP.rersos serviços norte- la artill:taria anti�aérea e 62 O. e:)Cército do ar norte-a- da das mais importantes �
amel'icanos do exercito e' da no tl'anscurso de combates. mencano recusou-se a re- a do Servico Social. No Nu�
marinha.' A diferença exis- Duzentós e cinquenta desse,s I velar o 'número de apare- cleo local dispõe esse Servi
tente 1H'<Jvem do fato de que aviões eram apal'elhos a ja-ll�OS perdi.dos em conseq?en- ço de. uma encal'l'egada e de
a aviaqão,aliada realiza um to. .. qJa de aCIdentes m�cal1lcos._ vanas visitadoras e aten
nú'rrrel'o ,"incomparavelmen- E' o seginte o balanço cles RUMORES DE OFENSIVA dentes. Estas. exeJ'c�m Sll��
te maior" de missões, parti- perdas desta o C0meço da "

€ol1tinúa, na 6a pág,
cülarmente em baixa altitu- guerra:- exercito do ar no1'-

SEUL, 29 (U.P.) '-;- Du-, .

ras refí'egas travam-se eTn _.._ -;!'••••.._ .:w..

_...._�.__,. .._..-...........__... _. .,.........-_�_....._,v._._........,.: vários pontos da frente de
batalha da Co,réia e os co- O riso da' cict.d.....

'

mandantes aliados intensifi- '

éarám o patrulhamento, de-

1)ois de rumorl'lS de que está '::-'

�
,

iminente para ofensiva co- . r:l
munis�a. Registraram-se re-' L�J:- '"

fregas de pequenas unida-. .

"'7 Il

Í
'

des de infantaria e tanques
'

� �1
-

At�em posições avançadas ao

��
r:ytr5�� �n\

longo de toda a frente, m,as
.

1\ )��t.� .

'l-lInada que. se assemelhe a I, I {2:'}-�'�,: ]lU:
uma ofenSIva de

envergadu-I � fll I f�1íl'I'rtt'" I; Jr '

ra.
. . 1)��J-II-1::': �ff.��e�j� -

-

:J'OS rumores de ofenSIva
�

�"'" _: ;-L�"",,' :;;:;:==
• •• .�p",1" _�:- •

�....) ?��

���n��;r�::s c��sa d:�s���� I U��������(
',.,

'�;�'C;:ce
vel'sações de tregua em Ban que o acôrdo caiu ellt

M un Iam e se propagaram ponto morto. Precisa.
rapidamente. Os caças alia- mos enfezar . o Gover-
dos varreram toda a Coréia riildo para agravar "

do Norte, àté o rio Yalu,. sem caso de Lages. Mas isso
descohrirem aviões, inimi- é assunto reservadissi-
gos. mo!!!

I'

corpos

.....:.-.J-",,_ ....,. _. w.-.---. _ J"Jf'.- .,._ �.·_·.._.,.·_ v.�."-,,
.

\

NO CATETE

Eu'regue a Vargas o pro-
. césso do IBGE

.

" R-IO),29 (V:A.) - Em seu eram caras, atrasadas e de

despacho de terça-feira, no duvidosa . precisão. O pro
Catete, ° minis'tro Negrãó cesso contem o pare'cer da
de Lima f·ez entrega.. ao pre- Comissão especial designa
sidenté Várgas do processo da pelo chefe do Governo e

relativo a crise dé8e:l1cadea� 'presidida. pelo sr. Temisto
da 'nos últimos dias do ano eles Cavalcanti,. cujas con

'passado no seio do Instituto clu!,!ões são desfavoráveis
Brasileiro de Geografia e ao presidente do IBGE, e,
Estatística -em virtudé de bem assim, a réplica do gen.

declarações feitas �lo pró- Poli Coelho. Está sendo a

prio presidente, general Po- guardado para hoje o des
li rCoelho, segundo as quais pacho do presidente Vargas
as estatísticas brásileiras :;ôbre o rumoroso caso .

,

......

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DItA. WLADVSLJ.\VA 'V. MUSSI
.

_ :.::;;:."I} E
.

,..Íf- DR. ANTÔNIO DIB MUSSI

;.,.".--_ �� _ _ _ :..:...,._ -.�.._ _ � � _ ":.._.--:, _ �
DR. TOLENTINO DE CARVALHO

,

Aperfeiçoamento em ,l?ôrto Alegre e Buenos Ayres
OUVIDOS - N.ú�;iZ :..:. GAR�ANTA

.

Consultório .,_ J�li.o Pinto,' 18 _- lO andar

Diàriamente das 15 às 18 horas

DR. ·ROLDÃO CONSONI
Cirllrg;ajGeral - Alta Ci;urgia - l\1ol�stias' de Sen)Joras

-. - Cirurgia dos Tumores -

Da Faculdade de Medicina_ da Universidade de São' Paulo.
Ex-Ast,istent�_ de Cirurgia -dos Professores Alipio' Correia

Neto e Sylla Mato�.
Cirurgia 'do estoinago, vesicula e vias· biliares, intestinos del

gado EI grosso,. tiro,ide, rins, próstata, bexiga, útero, oyár;Qs e trom-

jpas. 'Vnricocele; hidrocele, varizes e hérnia. \

Consultas: Das 2 às' 5 horas, rua Felipe Schl'Jlidt, 21 {sobrado).
- Telefone: 1.598.' '

.

Residência: Av�nida Tromp'owsky, 7 - Telefone 1.764.
,

.... ................ ------�--__-- _M__� -- ___

FLORtANQPOllS

'.

.;., ,(:I'r�rgia-Gl!nira Geral-Partos

. Serviço .comp).e�õ c' eSJ/eci:aJi'zado das DOENÇAS DE .sENHO-
RA�" com modernos métQühs de .diagnôsbicos e- tratamento,
SOLPOSCOPIA "- HISTljiRO. �- SALPINGOGRAli'IA - METABO-

'.', _, LISMQ BASAL

Radiot�ralJip;;J"por- ondas curuas-Eleurocoagufação Raios Ulti:à
Violeta"� rnfrii.�;\!e�·melho. .'

,

Ct>n8ultóJ'i�.:" '�ua Trajano, n. 1, l° andar - Edifício do Mon-

.te])Yo.,
, .torário:· 'Das li às 12 lioras -; Dr. Muss�,

'Dás' 15 às 18 horas - Dra. Mussi.
Jtc8idenci�: Rua SantJs Dumont, 8, Apto. 2.

.

.

�.

DR: A. SANTAELA
(Fôrmade pela Faculdade Nacional de Medicina da Universi

élad,e do Bras; 1-) •

-

Médico' por concurso d!! Assistência a Psícopatas do Distr.ito
,Federal..

.

EJe-interno do Hospital Psiquiátrico e ManiCômio JudiciáI'io da,
Capital' Federal.

Ex-interno da Santa Casa de Miserlcórdia do Rio de Janeiro.
Clínica Médica - Doenças Nervosas,
Consultório: Edifício Amélia Neto

RClfidência: Rua Bocaiu;a, 134.

Consultas: Das 15 às-18 horas.
Telefone:

f'.onsultório: 1.268.

Residência: 1.385.'

Sala 9.

nn. JQSÉ BAmA S. BITTENCOURT
.

l\IÉDICO
Clínica Geral - PEDIATRIA

,

Rua 13 de Maio, 16 - Jtajaí
IPUERICULTURA __:_ PEDIATRIA- -

-

CLINlCA GERAL

Cons_ultório e Residência - Rua Bulcão Viana n. 7 (Largo.13
'Ile Maio) - F'lortanôpolis.

Horário: Sr às '12 horas - Diàriamente.

OLHOS - OUVIDOS i: NARIZ E GARGANTA

DR .. GUERREIRO _ DA FONSECA
. Especialista' do Hospit�l•

I
, j\1oderna Aparelhagem.
Lâmpada de Fenda -, Refrator - Vertometro

•.
�tc. Raio X: (ra

.odiogrufia� da 'Cabeça) -, Retirada de Corpos Extranhos do Pulmão
e Esófago.

Receita para uso de Oeulos.

Consultóri.l.. - Visconde de Ouro Preto n, 2 r-L (Altos da Casa
IIelo Horizonte).

Residência - F�Jipe ,Sehmidt, 101. --;- Te!. 1560.

DR. ANTÔNIO MONIZ DE ARAGÃO
CIRURGIA TREUMATOLOGIA

Ortopedia ,

Consultório: Jóão Pinto, 18.

Das' 15 às 17' diàriamente.'

Menos aos Sábados.
Res.: Bocaiuva 135.

Fone M. 7l4.

BANGU
l-

.
.

DR. OCTACILIO DE ARAUJOi CIRURGIÃO DENTISTA

li -Rua Felipe Schmidt - Edif. Amélia Neto - Sala J

Tratamento cirúrgico e cura da 'Piorréa Alveolar,
I Tratamento cirúrgico e cuna de Abcessos, Granulmas, Quíst.o.m-.
I

'

,

., radiculares. etc.

I A'l'El\'ÇAO: - Grande redução de preços lias DENTADURAS,;.
I para as pessôas que, vivem de orde nao o.

I Lahora1:ório Protético sob a direção de, T'écnico. contratado es-·,

_. : pecja.lme n te no Uruguai, formado sob II ortentação de um dos maiss.
DR. ARMANDO VALERIO DE 'ASSIS I credenciados especialistas da América..

,f.
MÉDICO I Dentaduras sem o Céo da Beca (1\:bobada Platina)

Dos Serviços de Clíníca Infantil da Assistência lHunicipaJ e

HOB-I
Pontes Moveis e Fixas

pital de Caridade Todos os demais Trabalhos Protéticos ,1Jelu 'I'écnjca. mais re- ..

CLINICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS cente.

.'_ Alergia - j
,

121
! AVISO,
! O Dr: Djall1la Moellmann avisa à sua distinta, clientela qua-,"

"
estàrá ausente até o mês de �ete111bro em viag'em d,e estudos ã:",
América do NOJ'te. '

\ Cot_lluni'ca ainda que o seu Instituto de diagnó�tico clínico con-

; tinúa funcio_hando de maneira regular, ficando como seu' substitutQ>

lo competente �línicl) Dr:, Orlando SC:hroeder que,·'há"maüs de mm,

,ano, vem acompanhando, passo a passo, os serviços clinicos da.-,
; Casa dé -Sll�de São' Sebastião, e de seu consultó�'iõ.

Os serviços clt' rádio diagnóstico, radioterapia.e Os de Ía'bora-"
•

tório -

clínico ficarão a cargo do Dr. Paulo Tavares, nome sobeja-,
mente çonheeido em nosso �eio, pela sua proficiência e dedicaç'ã�.
nas ditas especialidades.

DR. I. LOBATO FILHO
,

'i Doenças do aparelho. respiratório
.�: •• 0

TUBERCULOSE"
R_.\DIQGRAFIA E RADIOSCOPIA DOS PUlJMõES

Cirurgia do Torax
1

F'o rmado pela Ji'aculdadc Nacio-nal de Medicina, Tisiologista e ,

'I'is iocl rurg+ão do Hospital Nerêu Ramos
Gurso de especialização pela S. N. T. Ex-interno e ·Ex-assistente de

Ciru'rgia do Prof. Ugo Pinheiro Guimarães (Rio).
Consultório: Rua Felipe Schmidt n. -38.

Diãr-iamenta, das 15 .às 18 horas.
Residência: Rua Felipe Schmidt, n. 103 .

DR. ALVARO DE. CARVALHO
Doenças de Crianças

,Consultório: Rua Trajano s /n. Edif. São Jorge -- l° andar,
Salas 14' e 15.

Residêneia: Rua Brigadeiro Silva Paes, s/no - 3" andar, (chá
.car'à do Espanha).

Atende di àtiamerrte das 14 hs. em diante.

DR. 1\1. S. CAVALCANTI
Clínica exclusivamente de crf.anças

Rua Saldanha' Marinho, 19, - Telefone (M.) 736.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJp
Clínica Médica - Doenças de,crianças

(Tratamento de Br-onquites em adultos e crlanças t;
Consultório: Vitor Meireles, 18 - fo .andar.

R ..rário: Das 10,30 às 11,30 e das 2,30 às 3,30 horas.
Reshlência: Avenida Rio Branco, 152: -� Fone 1.640.

DR. NEW'fON D'AVILA I
Cirurgia geral - Doenças de Senhoras - Proctologia

"Eletricidade Médica
Consultório: Rua Vitor Meir-eles .n. 18 - Telefone 1.507.r
Consultas: As 11,30 hOl'a� e à tarde das 15 hOTas,em'diante.
R,esidência_: Rua, Vidal Ramos, - Telefone 1.422 .

DR: MARIO "VENDHAUSEN
Clínica médica de adultos e crianças

Consultório ---=- Rua João Pinto, 'lO -- Tel. M_ 769.
Consultas : Dl!s 4 às 6' horas,

Residência: .Rua Esteves JÚnior',45. 'I'el. 812.

Consultório: Rua Nunes Machado, -7 - ConsulÍ.as das 10 às
e das 15 às 17 horas.

. Residência: Rua Marechal Guilheume, 5 - Fone: 783.

DR. ALFREDO CHEREM'
Curso Nacional de doenças mentais

Ex-diretor do Hospital ,Colônia Sant'Ana.

Doenças nervosas e mentais.

Impotência Sexual.
Rua Tiradentes n. 9.

Consultas das 15 às 19 horas.
FONE: M. 798.
Res.: Rua Santos Saraiva, 54 Estreito.

EM
Dia 7 de' junho DO' Clube t 2' de Agosto; maravilhosa iest,a dançante intitula.dà� B'angu:
elD Flor�anópolis. Desfile de modas Bangu por senhoritas de' nossa so-cie-h
dadr, em beneficio da So.c. ,.de

. Amparo ao� 'Tuberculosos.; As mesas 'eslar�o; à:; v�n-··

da, brev�meliti?, 'ao preço de Cr$, 100,00,

j

,.

,
'

./

,

,

O ESTADO
ADMINISTRAÇAO

Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra, n. 16&._
Tel. 1022 - Cx, Postal, 139.

Diretor: RUBENS A .. RAMOS,
Gerente:' DO�INGOS F. DE AQl;fINO.

Representantes:
Rep.esentações A. S. Lara, Ltda.

-

Rua Senador Dantas', '40 - 5° andar.

Te1.: 22-5924 -_ Rio d� Janeiro.
Reprejor Ltda.

Rua Felipe de Oliveira, n , 21 -- 6° andar,: ,

Tel-.: 32-9873 - São Paulo.
(

ASSINATURAS

"
Na Capital

Ano _ .... _ . , . _ .. _ . _ . ,. Cr$ 170,011'
Semestre' Cr$

. 90;00
No Intaríor

"

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

Semestre

o-s 200,00-
,

c-s 110,00
.Auúncios mediantes contr-áco.

Os originais, mesmo não publicados,- não, serã�->
devolvidos,

A _dire,çã.o não se responsabiliza pelos -COjCcitOo"''''emitidos nos artigos assinados. I
'

__________ .J._' ' _

DR. CLARNO G., GALLETTI'
- ADVOGAnO-

Rua Vitor Meirelles, 60: - Fone 1.468. _ Florianópolis.

_·ADVOGAlJO -

DA
\,,)

SILVADR. RENATO RAMOS

Rua Santos Dumont, '12. - Ápt. 4.
\ ! '

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

.

9R: JOSÉ MEDEIROS VIEIRA'
- ADVOGAUO -

Caixa Postal 150 _ Itajal - Santa Catar+na
-.

---.'--
.

DR. THEOUOCIO I\fIGUEL ATHERINO .

- ADVOGAUO -

RU!l Trajano' n. 12, 10 andar, sala' II. 1

(Escr, Dr. Wil!dir Busch},
Telefone - 1.340.

EdifíCio "Sãó Jorg",,",-

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

DR. DALMO BASTOS SILVA
- ADVOGADOí I RUA HER(:JLIO LUZ, 36

Edifício D, Dora, - sala, '1

ITAJAI

Santa Catarfna .

.,

'DENTISTA I

I)
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Florianópolis, Sexta-feira. 'ao de Maio de 1951
---------------�--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------�

i.,_�rAOO

Nos anos da primeira e

da segund.a Guerra Mundi
al, não .se realizaram as cor

ridas de IndianaMlis; na

primeira corrida realizada
depois da P Guerra Mun
dial" foi venceqor Wilcox
pilotando uma "Pe.ugeot" çle
4 cilindros, numa velodda
de,média 'de 141,672 k. p. h.,
n um tempo de 5 :4{)'42". Em
19i16, na primeira corrida
dépois da última Guerra
M.pndial, após uma interrup
ção 'de quatro anos, foi ven
cedor George Robson ao vo

lante de um'a "Thorne En
gine Specia!" de, 6 'Cilin
dros, tendo des'envolvido
uma velocidade, méâia de

181,745 k p. h., nas 4 horas,
21 minutos e 16 s,egllndos
(4 :21' :16") que gastou no

percu�'so da famosa "speed-'
way" de ,indianapo-Íis;
Em 1951, foi vencedor

FESTA Lae WaUard pilotando m:hà
Menina Silv.ia Ho�pcl;:e da "Balanger Special", em se-

Silva gundo e t�rceiro lugares fi-
No Palacete do Dr,

Ader-,
caram Mike Nazaruk e ,Tack

-'hal Ramos da Silva e de sua McGrath, respectivamente.
''€xma. espo'sa d� Ruth Hoep- Alem dos tres prqniós prin
cke da Silva, realizou-se, 'cipais� os cinco primeiros
'·terça-feira última, linda fes- colocados recebem premios
·tinha com qué a galante me- de 8.000 dólares oferecidos
nina �Ivia, encanto do Jai, por ,uma das maiores indus
'-daqpele ilustre càsal, ho:;ne- trias norte-americanas.
'nag-eou as suas inúmeras a- De acordo com reconheci
'rniguinhas, que ali foram da autoridade em a�suntos
:fei'fejar o se'u aniversarIO automobilisticos, nos' EE.
natalício, transcorrido 'na- UU" p moderno automóvel'
'''Quele dia.' como verdqdeiro milagre de

Àquela festa :íntil1la com- segurança, velocidade, con
pareceram, também, desta- forto e economia, deve muito
·cadas famílias da sociedade do seu l;ápido progresso e

__ local, que participaram da ----------.-----------------....,--

--alegria da juventude reuni- AVEN,TURAS DO �,E-MUTRETA ...�_«la naquele palacete, à Ave-'
,

. L,
�

�l'fda Tl'ornpowski, :comemo- r=-=-=-::;;;:.;--:::;--:::;.;;:;'-;=:-::;..-'":....=======!>

'Tando a grata efeméride da (-LJ0,:'1l1
L.--

-,Ia I�"" ��� I_� � 'J,::II�li 111��,,:,I:�II.I
I� I

inteligente � galante Silvia I· I (
...

'I.

"'-:,
."

" 1

R,����:s �.!��::;s ],va,am ;�::-c��. �'c-:" 'I =�. � >,\"�!ª!,
.

;,o!:�".::f::�,��i:s�'��:i:;'; ::_ , '7� p' é!J
c;;., l)f=-�

· . J �. - j ,,o ,',JÇ;tL;::>=-''':::'1;:::':;'���
-retribuiu com 'u'a mesa de '--- ,'-�'k-::.i.." I..., ....

"

�
finos doces e guaranás. .�_

l" � �;.;r-
- 'li

O ESTAD'O, registando
,esse aconteCimento social,
--deseja à menina Silvia Roep
cke da Silva toda's as feli-

R,e;;l.liza-se, hoje: à rua

,J osé Mendes, 113, nesta Ca
pital, o enlace matrilflOnial
--do Clr, Fláv,io Felix; hábil

,

, jinotipista, com a gentil se

nhorinha Ducelína de Sou-

II!�IO�, C�rr,ida au'omO-',Noticias TritriculaslCine-Diárilblllsj.ca dos EE. UU- algodão (15%),' o arroz,! estabelecendo ligação com I RITZ
'

800 QUILO,METROS O PERCURSO,' - TRj�P.IÇÁO (11% lo, o feijão (10%) e a pl'�feitos, assocíações rU-1 Ás -5 e 745 horas
AMERICANA DESDE: 19 11 - PREMIOS DE 8',000, cana de açúcar (,5% ).� Ten� rars, la�radores e m�prensa. Uma estra�'ha aventUl'âi, �Ocorre. hoje; o aniversá- D( L R EM

-

d O b t' ) A ES ,AOS PRIMEI �OS COLOCADOS - do, em conta .a SI}UaçaO
�os, ISPOS ca armenses,

que levará os vivos a. cre�
rto natalício .�ó ar. Juvenal;: INDIANAPOLIS1 E8 r. ,DE INDIANA trigo, determinou o Gover- ta�em yro�u.ra�o, pelo I que . . .

"

- T�l'to,' f?scal 'de Armas: e
'" no medidas para a mel?Q.- en�lado do Ministérto da A- OS MORTOS NÃO VO:r:,.....,1\lunições, atualmente 'em Real iza-se 'na .sexta-fei- aperf'eiçoamentoàs corrittas ria da produção, tendo sId.o gncul�u:'a: recomell�ar�m TAM <Lajes, ra, dia 30, mais uma das que são a prova de. fogo pa- elabor�d� u� plano de mal- ao� �lgal'lÓS_ das paroquias R�bert' STERLING

'

SRA. JOÃO URIARTE famosas corr-idas de India-jra qualquer material usado 01' .assistência aos plantado- prédicas sobre o fomento
Joan DIXON Richar"-Deccore, hoje, o aniversá- napolis, 'Ú' maior certame i no carro, principalmente pa- res. Comentando O interesse do cereal. Apelando: a. cam- CORTEZ e Dante o maio�

Tio natalício da exma. sra.

aut.omobil istico dos Estados I,' �,'a os pneus .que recebem o do p�del� púb�ico pe,l,a . ,�-:'- p�nha, o PI,·elado. de
..

PaI
1 magico do mundo.

-d. Ana' Cec il ia de Carvalho Unidos, qye, todos os anos! terrível castigo de uma ace- pansao do Tng�, o D�al'l,o mas, D. CaIl,os ,Ba�d�ll..a de No programa:1Jriarte, esposa do sr. João/ leva � Capitaldo estado de: Ieração éxtraordináriamente 'Popular", do, RIO, em judi- Melo, sob ;;UJU }�l'lSdlGaO se
O Esporte na Tela. Na-c:.lJriarte, desenhista. Indiana um número enorme I rápida, de curvas em veloci- cioso Tópico, ressalta que a?ha. grande nume,ro de pa- Preços:- Fas anos, hoje, a me- de aficionados do soberbo Idades vertiginosas, ê de con- "resta aos lavradores se- lOqUl�S no �a�a?a e Santa
Cr$ 5,00 e 3,20

-n in a Miriam Mussi, f ilhi- «lesporto.
,

-trô le dos freios. Dessas cor- cundara a ação governamen- C�tarma" �I�'I�lU-se tam-
Imp. até'18 anos.

'.11]18 do sr. Dib Mussi, do É interessante observAr! ridas que tanto divertem e tal, a fim de que, o país �os bem aos vrgarros, encarec:n- ROXY
..alto comércio da Lagunà. que a pl'Ílheira "Indianapo-I emocianam todo o mundo, sa libertar-se do onus que do esforços para o maior

Ás 7,45 horas
- Passa, hoje o anivér- Iis Race" foi realizada em, desde 1911, tira-se diversos representa o gasto mensal! plantio .da gramínea. '

Em ultima exibição.'Fá�'io natalício da gentil se- 1911, despertando desde 10- i proveitos, Mostra-se o me- de trezen'tos e cinquenta O q,:e se ga��a com a im-j Ava GARDNER, e Jarrrea'
"uhorinh::c Mat;ia da Gloria

go grande interesse em to- Ilhor corredor, a me-lhor má- milhões de cruzeiros, a

moe-,
portaçao do tngo -� Esta-I MAISON:Pereira, filha do sr, Aman- da a n acão. O vencedor des- I quina, os melhores pneus das estrangeiras, para a a- mos gastando, por mes, na-

-cio Pereira,
sa prin{eira e árdua prova .et'c. Cremos que muitos dos quisição das partidas de, da menos de quinze milhões em:pAN])ORA

- vê 'pa:ssar, nesta data, foi Ray Harroun pilotando,' aperfeiçoamentos que agora trigo Indispensáveis ao nos- ,d: dólares com a }m�orta- 'I'echnicolor
'� seu aniversário natal'icio, uma "possante" "Marmon" temos em nossos carros fo- so consumo". çao do cereal amer-icano.

No programa: ,

a menina Yara-Maria Sena, de 6 'cilindros. Harran com- ram ideajizados durante ou Novos moinhos de trigo - Isso s ign if ica que despen- Noticias da Semana. Na-.c-.
'filhinha, do sr. Gualberto pletou o percúrso de 800 km, depois das emoc.ionantescor Dentro' de alguns meses I deremos por ano cento e

A Voz do Mundo. Jo.rnaL.
":Santos Sena. em 6 horas, minutos e 8 se- ridas de Indianapolis,. ,

serão iniciados os trabalhos I ointe�ta milh�es de dólares" Preços:
- Festeja, hoje, o seu a- gundos (6 :42) :08"), deixan- I Agora, na 'próxima 'sexta- para a construção de um ouvseja aproximadamente, a

Cr$ 5,00 e 3,20
-n iversúrio natalício, o me- do em segundo e terceiro lu- feira, trava-se mais um ter- moinho em Cabedelo. Parai- quantia de três biliões e

Imp. até 18 anos.
'nino Alinor Vieira, filho do g�l'es, respectivamente, Mul- I r ivel duelo entre os g igan- ba. O maquinário tem a ca- seiscentos milhões de cru- ODEON
eF!'. Acenor Vieira. ford e "Bruce-Brown. Rav tes do volante, de todo o pacidade de 100 toneladas zeiros. Á 745 hNASCIMENTO': Harroun correu numa vel;- mundo. O mundo aguarda, diárias de farinha, En;! D. Trigo. produzido por japo- E o sl�ce�so c��:i�ua.

- Es�á de pá,l'abens o lar cidade média 'a de 120,015 com interesse inusitado, que Pedrito, Rio Grande do Sul; 'neses - A: firma paulista Maria FELIX e OrIanclw
do �l', Rübens SIlva ,e de sua I k.p.h, gastando quase o do- chegue o dia da grande pro· vai ser também

i
construído Grandes Indústrias Roma, VILAR

I�X!11a. sra. d. Juracy Silva, bro do tempo gasto pelo re- va. Nós do Brasil, deseja- um moinho com' capacidade I que vai plantar trigo com a. em:
/-com o advento, no dia 26 do cordista vencedor da ,corri- mos aos corajosos pilotos púa 70 mil sacos de grão cooperação de colonos ja- UMA MULHER QUAL-
:'Corrente, na Maternidade d� do ano pádsadó, Lee Wal- de renome mundial, que bri- por ano.' po'neses, importou' maqui- QUER'''Dr, Carlos Corrêa", nesta lard, que fêz o percur�o em lhem e tenham "good luck" Os índios também pro.du. nária para a moag'em do ce- No programa:,Ca.pital, de um menino que, 3 horas, 57 minuto,s e 5 dé- nessa luta soberba e anis- zem trigo - Os Índios 10- real" no valor de cinco, mi� Cinelandia Jornal. Nac_
'I1a pia .batismal receberá o cimos (3 :57' :38",05), numa cada. Boa sorte! calizados nos Postos do Li- lhões de cruzeiros. 'Galmon Bristh. Jornal.
nome de GERALDO. velocidáde média dê 203,126 g�iro e de Cac\que Doble, no Os tJJ.·igos de melhor produ- Preços:

k.p.h,
.,...,.................,.._._....w...._•••_..._••w...._. Rio Grande do Sul, produzi- ção 'na zona de Pelo.tas -

Cr$ 5,00 e '3,20
ram em 1951, 360 toneladas, 0/ professo}' Ady Raul da Imp. até 18 anos.
de trigo. A produção dos Silva focaJ-izou, na Reunião IMPERIAL
demais Postos (no Paraná, Tjcnica do Tj.'igo, há pou- Ás 5 e 7,45 horas
Santa Catarina e Rio Grand� co levada a efeito, os resul- Mais um super lançámen-
rio Sul), em lavouras coleti- tados dos trabalh�s efetua:' to.
vas e pa�iclllaresf foi de dos no Rio Grande do Sul, Adriana LAMAR
130 toneladas.

, comprovados através de. ex- em:
O' clero. na pro.paganda da periências provedidas na se- PECADO DE UMA MÃE'

SERES triticultUJ:a· em Sant<;l Cata- de do Instituto Agronômico No programa

riI\a - O Serviço de Expan- do Sul, e Estação 'Experi- Cinelimdia JornaL Nac_
são do Trigo d'eterminou a mental em P-elotas, acentu- Galmon Bristh, JornaL.
um dOR seus técnicos que ando que tais experiências Preços:
levasse a efeito em Sant� l\,vam à conclusí'io de q1,le as Cr$ 6,20 e 3,20
Catarina ampla propaganda variedades de melhor produ- IMPERIO
a re1:weito do maior plantio ção aIí são "Colôni�s" "Pra- 4s' 7,45 horas
de trigo. O serventuário es- tiarca" o "Trintocinco", Charles STARRET
colhido, agrônOlno Soares sendo a mais. indicada épo- em :,_

Bl'andãÓ, percorreu vinte e ca de p,lantio 'o mês de ju-' LATEGO VINGADOR
três municípios triticolas, lho. Inicio do grande seriadú..

O REI DOS ESPIõES

ANIVERSkRIOS :
,

JUVENAL PORTO

I

<I:ASAMENTO:
FELIX-SOUZiA R8vela�ões

�} . Seos2cionahl
eker, observou por mais do
ze' vezes, fenomenos identi-
1208 com forma de pire-s, pra-'
tos ou discos,'
PILOTADOS POR

HUMANO'S?

esposa d. Henedina Felix e,
pela noiva, o sr, Cap. Pedro
-Bernardino da Cunha e sua

con sorte d. Catarilla Ber-'
nardinó da Cunha.

O jovem par viajará, sá
:�ado próximo, via aéi'ea"
para a cidade de Londrina,
':110 Paraná, onde fixará re

;.sidência.
O ESTADO, cumprimen-

4:ando-o e a seus pais, dese
_ja.-lhe felicidades.

O doutor Walter Riedel,
que dirigiu algum tempo o

centro experimental de bom
bas voadoras e autalmtmte

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

OLHO'S - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

No programa:
Cine ;rornaI. Nac.

Preços:
Cr$ 5,00 unico
Imp. até 14 anos.

"za.

N o ato civil, que se efe
�uatã às 17 horas servi1'l;
-rie padrinhos, 'pelo noivo, o

-sr. Aldolino Felix e exma.

se ocupa de experiências se

cretas para a aviação al1!e
ricana, declarou aos, jorna
listM.., que não. acredita se

jamos 'discos voadores" pi
lotados por seres humano�
di!ste ou de outro planteta,
acrescentando que a eleva
cão da temperatura. conse

quente ao atrit� com o ar

nao permitem existênCIa de
vida humana no interior dos
cornos misterios'os com a

forma de discos pu de p':a-

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista do Hospital

porem
mesma

Walter

Receita de Ocul_os - Exam� de Fundo de Olhe para

Classificacão da Pressão ArteriaL
Moderna Apar�lhagem.
Consultório. - Visconde :cfe Ouro Pr,.eto, 2,

Leia -·�O ESTADO'"
tos.
Ourtos cientistas

não partilham da
opinião do doutor,
RiedeL
......._......._w�

J' r

Parficipação
RUB.ENS SILVA E SRA.

JURACY SILVA
participam aos parentes e

pessoas d,e suas relações, o.

nascimento, a 26 dó corren

te, na, Maternidade "DT.
Carlos Co.rrêa", nesta Capi
'al, do seu filho. GERALDO.!Fpolis" 29-5-52.

I Jstode PortoooAI
1I•••••••!I••••••••••�......oe................ I

Inscreva-se no Curso de Portu

guês por' Correspondência -(d:r
• • Revisora -

Gramatical), dirigid�

PartIClpa�a-o pelo. Prof. ,Ern��i.. Calbucc�_ EIi.-

Y 'senclalmente pratico. Consuf�-

RODOLFO RICHTER e OLGA SILVA RrCHTER do o melhor pelos ilustres g-ra

participam aos parellÍes e pessoas amigas lo .contrato de ! máticos Sih'eira Bu'eno e J'osi de

casamento de sua fil?a NEUSA com 'o Sr. Walter Mussi. iSá Nunes. A.-ulas semanais (im-:
Va. SOFIA BOABAID MUSSI, participa aos paren- pressas). Duração: 14'" meses'.,

tes e pessoas amigas o cOJ;1trato de casamento de seu fi- Mensalidade: Cr$ 50,00. RDa Aní�

lho Walter com a Senhorita NEUZA RICHTER. : ta Garibaldi, 231 - 6° andar �

NEUSA E WALTER ,.. ,Tel. 2-9361 - São Paulo.' In's-
NOIVOS : creva-�e hoje. mesmo 011 p�,

Fpolis. 27-5-52, prospetos.

•

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o JlSTAnO -

Decidiu a F. C. f.': Domingo, nesta
I

Capital, novo' iogo entre Avaí
e Hercilío, luz, pelo' Campeonato '1stadual· "

.

. ,
.

.•�)'_,o�IIIIi.Q���'O""()�O'�<����'••••••"•••••• ·

I

Esportivo
.................y......-.."ff.#.."P§;a"'A-4"_.,'·.&.._.r_-�AV:&1WU"...�......-_-........&-..-,....-..-6"•..,....,,_'W'....-_%-A--.-_....�-.......-.:r,-r.:t'f&, ......

"

Sensacional encontro -, entre
líderes do basquete

os
·

d·cita Ino

dois Federação Atlética Catarineo'se
J

,

,Federaçã'o Atlética 'Calarinense
" ,,,_ I

, .

Verde e Lira .dectdtrão hoje a ponta do turno.
Duelo entre Lauth é 'Barb'· to �, ART. 10) - A Federação das aumentar o número, sob'

Hoje, à noite no Estádio tes deverão defrontar-se as I
A la partida da noite de- tido. As súmulas nestas ho- Atlética Catarinense 'orga- sua responsabilidade, dos,

"Santa, Catarina" deverão equipes juvenis do Clube ,12 I
verádniciar-sé asv 19 horas, ras deverão estar preenchi-' n ízarã, anualmente,

/

sem-' componentes delegação.
defrontar-se as equipes do de Agosto e do Lira T. C.,

1
a segunda ás' 20 horas e a das mesmo que a partida pre que houver treis .ou ART. 7°) _' O Conselho

Lira e do Barriga Verde, 0- que orienta o título de lideI' ultima ás 21 horas, com' o não possa ser iniciada ime- mais entidades iscritas, o Arbitral, .presidido pelo de-
cupan do ambos a liderança invicto na sua categoria. periodo de tolerancia admi- díatamente. Campeonato Estadual de J'u- Legado da Federação e ten-
do certame da FAC sem venis, voleibol e basquete do como membros' os dele--
ponto perdido. A associação•.� masculinos, �ue se regerá gados das associações, teri
orientada pelo Major Spal- por este'Regulamento e nos como função, aprovar as sú-

C F· C 1- "APENAS" DOIS MILHõES ..

dirig ocupa. presentemente -

.oopera a . _.I _ no casos emíssos, pelo Regula- mulas dos .iqgos, fazer a es-
um.dos pontos mais altos no O PREÇO DO pASSE DE

mento Geral dos Campeona- calação dos juizes, aplicar o
computo dos pontos, -pois COmbate B..o _Cânce r SANTOS

tos e �elo Código de Penà1i- .Código de Penalidades, re-
:tem' duas partidas jogadas,

RIO, 49 (V.A.) _ O con-
dades. solver os casos omissos, de-

n ão tem pontos perdidos e C�usou 'agradável reper- ingresso vendido nos jogos trato do zagueiro Santos, do
i vendo reunir-se após a rea-

ocupa o primeiro lugar em
cussão nos circulos esporti- oficiais de futebol realiza- Botafogo, terminará em a-o

AT. 2°) - -Conjuntarnen- lização de qualquer rodada,
saldo de pontos convertidos. te com este certame será tendo voto qualitativo o De-vos e sociais do Estada, o dos no Estado, um cruzeiro gosto próximo. Adianta-se '

Gosa a simpática ag remia- I' disputado o Campeonato Es- legado da FAC.gesto altamente aign if icati- se' destinará à humanitária que o' clube alvi-negro ca- - ,'cão de uma posição' inveja tadual de Lance Livre Juve- § Un ico - Para formar o;, " - .

-

vo do esportista Osni Mello, campanha iniciada no Bra- rioca está disposto a cedervel, tendo n?� titulares ��- presidente da' Federação sil pelo dr. Laureano. o '''passe'' do extraordinár-io nil que obedecerá ao Regu- quadro de árbitros, deverão
mo nos aspirantes, O Lua

C tari d F t' I
't lamento Específico. .

ser indicados pela entidade·
t rmero d

a arrnense e utenor, re- craque titular do seleciona-
.ART. 30) _ Neste carn- do, local da competição, dois:(jue�.�m � me�mo numero

t
�

I
solvendo conforme suas de-

"

Aplaudimos a atitude do do brasileirq. Entretanto, b p"eonat� só poderá ser ínscri- arbitros e pelas outras enpart,l. 'as Joga as, sem pon o
claracões ao dr. J. J. Barre- esforçado maioral efecedea- Botaf.ogo' pedirá a bagatelaperdido, ocupa o segundo' lu- t

' -d' t
.

t to amador que além de b- tidades um, ao Conselho Tec.o, um os es eros nes a ca- J;l0, esperando de todos os de 2 milhões de cruzeiros! .

d F
-

' ,

fgar em saldo de pontos con-
it 1 d h d C

I . tisf'azer as exigencias cabi- nICO a' ederaçao, .pre e-'. - pi a a campan a e om- esportistas a maior coopera- Apareçam os interessados...· .

1 f'
..vertidos, nao acontecendo

b 'C� 1 d
- veis, do Regulamento Esta- rencra mente de o reiais queÚ mesmo com a equipe de as-

. ate ao ancer, que (e ca a çao.
� ............... ' dual Geral, tenha idade com- tenham atuado nas duas mo-

pirantes, que oé-üpà- o 4° lu-.
. _.' -_.. .. --- --- ....... _ .. _ ... -... .'-

--'pr-e-;:r{<iTda enti:.e1'5-a Ú'-ãn-os'--dãlidã{i�s.
ga r na táboa dê' clasaifica-

� _._•••••_ -••- _ "'J'

HERRERA. SERA l\1ESM:0 .completados dentro do ano
ção com um ponto perdido L'

.', DO VASCO de disputado .do certame, de- ,ART. ,�P) - As Despesas
e um ganho. Como se vê as azaromaIs um ano .

I vendo em consequencia ter de estada correnão por con-.
duas partidas levarão ao es- 'F' ..

'.
· .

RI,O, 29 (V.A.) _ o gelei- . menos de 18 anos, nas datas ta da entidade que real izaz
tádio logo á noite uma mul- no' errOVJ8 rIo 1'0 argentinl4-Herreira que. de realizaç.ão dos jogos .. _

lo certame, devendo a� des-.tidão de af iccionados dese-
se encontra 'no Vasco dà ART. 4°) _ A mscrrçao I pesas de transporte corre-

jcscs de aplaudir e consta- Noticias vindas' de Tuba- l qual se tornou campeão da Gama, esteve. para ingressar dos jogadores deverá ser a- ram por conta das associa-'tal' a que mcaberá os, lou- rão revelam que para a dis- : capital em 47 e 48. no Bangú. Conversou com companhada das .certidões I ções .par+ic ípan tas, com' ex-
r08 da liderança. O quinte- puta do certame da Liga Tu, I Lázaro prosperou bastan- o tecnico Ondino 'Vieira, por de idade, original ou CÓPÜl ceção dos juizes e delegadato' do Barriga Verde deverá baronense de Desportos, es- te nestes últimos anos, a ocasião da visita do treina- fotostática, . apresentadas da Federação que correrâo
formar com os seus titula- tá o Ferroviário ilrmando .ponto de ser considerado dor banguense a Buenos Ai- por ocasiao da. realizacâo por conta da Federação.
res : - M. Prado, O. Olivei- um conjunto capaz de evi- uma das maiores expressões res, mas acabou' a'ceitando das partidas, ao delegado-da ART.90.) - Cábedí a .Li-
ra, A. Souza, J. B. Dutra, C. tal' que o Hercilio Luz obte- do futebol tubaronense. um convite de Ademir para Federação. ga que realiza o certame, to-
Lauth, J. Marones, D. Cunha nha mais um título sulino.. jogar no Vasco da·Gama. On I A�T, 50) -'As Ligas de-! d.as as despesas não especi-
e N. Prado. O quinteto do Assim é que desde já está a

..,._.._..",._..........""'..w._...............,..,.�

dino Vieira declarou 'que I verão com. antecedenci,a de'l fICadas neste regulamento"Lira formará com H. Lange, diretoria do Ferroviário lu- O -VASCO PARA JOGAR Hr-çel'a brilhará em grama- 15 dias enviar o nome da devendo providenciar para.li.. Cardoso, 'M. Martin's, O. tando peja aquisição de bóns NA ESPANHA PORTUGAL dos carioctis.
.

Associação que a repl'esen-I que os locais. de jogos Qbe-
Barbato" O. Oliveira. J. Do- elementós, mantendo em E SUECIA tará no Campeonato, deven- ! d�çaljl as regras vig!:!ntes e
bs, O. Burzolóff e G. Silva.

.

suas fi�eiras os que tem se RiO, 29 (V.A'.) __ O gre-
v-.;.........-..-""'....,........-.-•••-.-•••_•••-.. d? informar quanto ao .1':- 1 sejarp.

as 'mesas constituidas
Os juizes da partida's,erão condUZIdo com acerto na "mio cruzmaltino carioca eS- glstro dos atletas 'partIcI-' regularmente' em. Pi�ssoa.los senhores Carl,ós Dantas ultima, temp�ra�a. . I tá em entendimentos para

DOMINGO O INICIO DO pantes. J competente '� o material a-
e Erico Straetz.

. E�ltI_e os valoles �,u: co�- realizar uma temporada na
CAMPEONATO J>A�A- \ presente as condições indi-

.tllluarao no Ferrovlano, Íl- Europa visitando Portugal,
NAENSE § l°) -.De_posse do ]�ome I cadas pelas regras oficiais.OS ,JUVENIS DO .12-E DO g�ra o nosso cor:terrane,o 'Espanha e Suécia. Hoje os. (das_ aSSOCIaçoes que dISPU-, ART. 10°) - 0,\ jogos se-

LIRA NA PRELIMINAR Lazaro Chanes antigo defen CURITIBA., 29 (V.A.) tarao
..

0 ce.rtame o. Co
..n,selho Irão dis.putados de acol'd�.' ", dirigentes do VascQ telegra- Na noite de ontem, o sr. T,ecn..lco. da Federaçã? com

j' c-'om 'as !-egI'a.s OfI·cI·.aI·s ado,-
Antes do jogo dos aspiran- SOl' do Paula Ramos, p·elo faram aó empresario que es- A'1

.

. .tI io Ramon, diretor do de- a ple�ença dos. delegados
I tada.s pela C. B. D., a1t�ra-_:.. _ ; _ ",;. __ _W" ""' - tá tratanco dessa excursão, pal'tamento de profissionais, das Llgas e do Clube metI·0- das no Que se 'refere ii dFI.a-em La Coruna solicitanao as t t b 1 d' l' f'

, .

d'
-

,
.,en regou a

.

a .e .a. e Jogos po !tano, ara o sorteiO, as i �ão de jogo, qtie será de 4-condições' para a €fetivação pal'a o torneIO mlClO da Ilre- redadas, dando-se con11eci-. tempós d 10' .

t dde um úogo nesta cidade t t d ,". 'I
. e' mmu. os ca li:,

Espanhola dois em Portu- sen: empora a, que sera mento a.os mtcressado:3. I um, com 1Jlterv:>10 de 10 mi-realIzado nas ta'rdes rle S3- § 2°) - A. Liga responsa-l nutos entre ')0 <>0 tgal e dO,is na.Suécia. A re(>- b d d' t d' .. - I
0_ e.v empoSt.

Of I '1
.

"Da o.e 10dmmB,g�, JIo eSs·la �? ,vel pela r�ahzaçao do c,erta-
I e de um minuto entre o pri-'No' ta·'·. .-cl-a n 42 52 posta do ref.erido empresa- Ul'lva e rlto e 1 va . me, devera com antecedencia ! meiro e d' t• • rio é esperada em breve, de� A' d' d ".. .
' o segun o e en re (J

>. oro em os encontros ·e a ,'d� 15 QWS, part:clpar como! terc,eÍl',o e quatro temuos.'Resoluções da Aossembleia I Recomendar, às Ligas fi- vendo a excursão ficar de- segumte: .
i pretEmõe encammhar o ho- I .'Geral Extraordinária e do (liadas que de acordo com cidida em definitivo dentro SABADO -:- 10 jogo: A.l rário das partidas e quais! ART. 110) - Os períodos.Conselho .Técnico:.· t decisão superior., as compe- de poucos dias. A. Cambaraense x�. E. Mor- os loca'is para sua efetiva-l extras serão de tres (3) m:i--�1) - C0111unicfl,r, ter si- tições juvenis deverão. ser

_.....A-�.............._ ....��...._.._..... genau; '20 jogo - C. A, Pa- ção. ao Conscelho Tecnico 'nuto<>; si fOl' necessário um.do eleito e, empossado 'em orzarí.izadas dentro dos se-

VITORIOSO O TIRADEN.
l'anaense x A. E. Jacarezi- da Federação. i terCBJ-ro periodo extra para.sessão' de Assembléia Ge- guintes liulites, aliás, úni- nho; 30 jogo - Britania E. AR'l;'. 60 _ As embaixa- decidir· umã partida, será..Tal, realizada em 24-5-52, ocos; TES SOBRE O PAYSANDU C. x C. A. Ferroviario; 40 das serão constituidas de c1ecl3.l'ado vencedor o qua-Sl'. Capitão Paulo Mendon- Ter 18 (dezoito) alloS in- Tijucas, 29 (E.) - Nesta jogo -- Coritiba. F. C. x Pa- um delegado, um técnico e. dro que l1esse 30 periodo ex-,ca,' no cargo de Vice-Presi- completos nà data da com- 'cidade efetuou-se no ulti- lestra Italia;. 50 jogo E. C. 110 jogadores de. qualquer 'tra primeir� marca.r dois,dente desta Entidade.

-

petição. Fica, assim, aboli- mO' domingo, interessante Agua Verde x C. A. Monte I modalidade, para efeito' de 'pontos. .

2) - Comunicar, terem da a Tabela CRisTIAN e cotejo intermuni(;ipal, reu- AI I t d I ART "120) A F degre.
.

es a a. '. '.�" -. e eraç,ão,sido nomeados e empossa- outro� porventura em vi- nindo ôs conjuntos do Tira- DOMINGO - 60 Jogo -

I
§ UNICO _ No caso de . com antecedencia de 15 dias,dos os 51'S. "'Valter Lan!re e g'Ol' dentes local d Pa 11du' d d 10 '- .

, e o .

ysa ven ce 01' o . x v�n cedor ser a mesma associação a dara conhecimen to , oficial"Raul ·Dias da Silva, nos car- Florianópolis, 27 de maio de Brusque. O prelio cor- do 20; 70 fogo � vencedor repres.entante no voleibol e dos premios instituidos pa-gos de 1 Q Tesoureiro e 2° de 1952. respondeu totalmente,. h�- do 30 x vencedor do 40; Só no basqu�tebol, poderá tra-
.

l:a o certame.Sec�etário, respectivamen- Nívio P�nto de Andrade, vendo. lances sens�clOnals jogo: - venced�r do 50 x zer (�ois 'técnicos, porem, um I Florianópolis, Junho dete, - Secretário. d: ambos os lados. Venceu o vencedor do 60; 90 jogo - só delegado, podendo entre- i
1952.3) - Competições Juve- Osmà!r Cunha Presi T 't 1 d j

,

d
.

\
-

- -

ll�aaen es pe o escore e. vence o� do 70 x vencedOl� (tanto a entidade encarrega- il1is dente. 2 x. O. do SO (fmal). . da da recepçã:o das embaixa- I '
"

../

,Barriga
Regulamente do Campeonato

Estadual de Juvenis,'"

A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITAL
-

Nós Bastidores do Mu,ndo 1

eHArssnaonx ,.'1(> sr. ten. cel.-cmt. do 140
E.. c.. comunica que será' re

::�liza(la' às 14 horas do dia
,4 de junho, uma congo{.ên-
da para a venda das seguin- .. Por AI Neto I escola. Na escola acham-se,

,·tm: viaturàs consideradas in- I Bem no coração da F'ran- registradas 176 crianças
servivels .pa ra a serviço do ça quatro mil homens tra- norte-amerloanas,
.Exército: balham dia e noite na cons- 'Eventualriiente, a besé de,-

1 caminhão Ford, modelo trução da maior base aerea verá integrar-se diretamen-
. 1!);n, da Europa. ,

e na Organização do 'I'ra-
�

1 caminhonete F�rd, mo-I A região - que se chama cado do Atlantico Norte.
-delo 1:143. ! Chateauroux - é plana e, Chateauroux deverá abri-: (oce.ara 'dos Pe'sOs in tcressados poderão do ponto de vista estrategi- gar não s6mente- aviões nor-

·,-examinar as viaturas no co, idealmente situada. te-americanos mas também Combalida no.1.o Dia
'próprio quartel 'e 'apresen- I· A fim de construir esta is avioes que os Estados

) Seus "pés coçam, doem' e ardem
. tar .proposta.: devidamente gigan tesca base aerea, n, Unidos. entregaram' á Fran- , .anto a ponto de quasi enlouque-

cê-lo? Sua pele racha, descasca ou

;;:-;elada, datada e assinada, F'ran ça solicitou e 'obteve o :a para a defesa da Euro- sangra? A verdadeira causa destas

,'.em envelope lacrado, até às apô io dos Estados,Unidos., pa. ,:!e���h���ã��a�tn':i� f�f�� �u�
�16 horas do dia 3 dp junho.

I Inicialmente os franceses Quando a defesa aérea da conhecido sob diversas denomina-
ções; tais como Pé de Atleta, CoPela', comissão: Jack Lo. contr-ibuíram com quinze :!!;uropa puder ficar exclusi- ceira de Singapura, "Dhoby" co-

,

'Ih
-

d d 1 t t
-

d
. cetra. V. não pode livrar-se destes

'pes, 1° ten. mi oes e o ares em er- varnen e nas naos os eu- sofrimentos senão depois de elírní-
ras e benfeitorias diversas. ':opeus, <;I base sera, usada nar o germe causador. Uma nova

descoberta, chamada N i x o d e r m.Osl norte-americanos en- a.pen as por êles. faz parar a coceira em 7 minutos,
�"

t d t U das orrandes t combate os germens em 24 horas e,

..
,,.... .....,«.

.

traram com per o e qua 1'0 ma as grane es van a- torna a pele lisa, macia e limpa
_""'_;;'*!:../; , "",.,:",'·"""':"l milhões de dolares para gens de Chateauroux é que ��J.tac:f;:· q�::o�;��c�áa t��I'��t'f;,/,".:":' "r:::::i"\;.::::" ,/ transportar as farnil ias será "possivel concentrar alí de eliminar a coceira e limpar a

t '" ,,:.'";;': :( francesas que al
í

moravam' '1111 numero suficiente de fn�l�ri���s sC�S��Sdt�'1..c�ge��u:1�',,/� ......: ....
,<'..

· ..::::--.:t,·" e estabelece-las em outros técnicos norte-americanos, neas, espinhas, acne, ") frieiras e
. implngens do r'osto ou do corpo.

[u e poderão supervisar .ma ? Peça Nixocl,erm, ao seu farmacêu-

rutenção dos aviões cons- tt(!o,
..
hoje m e s'm o , A �ao��i� fa�

ruídos nos Estados Unidos. Mmoderlll sua maior

'In U lU,"", CU"'.., proteçao;Esse" técn ícos d��erão, \ _

ao mesmo tempo, ensinar-os
técnicos locais no manejo
das maquinas de' construção
norte-amer-icana, de forma

que eventualmente os. fran-
"."

.

.r:
no inverteu. até este roo- ceses poderão efetuar sozi-

...A irrilação intoleróvsl e os ardores menta, CÜIC� milhões de dó- nhos os reparos nos aviões
'produzidos pelos distúrbios do b�xigo, lares. , procedentes dos Estados U-
.dey�m ser combatidos, logo de inicio.

E t. '.r-, j TIl do'l'lres'S d b d 'd d S MI CI�laS·e <
en o o exigo o pmto e sal o os ,

. - 'f ' \

·subs!Ónci�s 'tóxicos e impurezas que' OS
- 15 mllhoes dos 1'anceses

..Tins separam do sangue, sofre·se dores e 13 milhões dos norte-ame
'·'cruciCMles quando esse d-�Iicodo brgão rÍ<:�anos '- s·ervem para in
,:está inflamado, devido 00 contacto �om dicar' a grandiosidade das
·tais substâncias, O exagerado deseio empl'esas, ,

U ,de aliviar o bexigo, os ardores e os Depois de terminada, a
!irritações dos vias urinários devem ser .

t d t' t "1,
.-cambatidos, tomando, ainda ,,",oje, os Pl� a' .e a errlzagem. e1.<
�ilIJ105 de Witt para os Rins e Q Bexiga. tres mIl metros ele compl'l
'S"o oção cal�onte e ontisético, faz·se menta. Será construida em

-sentir logo na bexigo, nos rins e em camadas alternadas do COll-

-;todos as vias urinárias. ereto o cimento com '17 po-
.As Pilulos De Witt ;õ� fabri:legadas de espessura.
,cado. especialmente poro as Os depósitos da base te

. -doenças dos Rins e do Bexigo, rão uma capacidade de 1500
mil metros éubicos.
• Quando tudo estivei' ter
minado, de-v:erão morar na

base, cerca de quatro mil

pessôas, para as' quais es

tão sendo construídas ca

sas.

Atualmente, encontram-se
em Chateauroux três mil e

,200 oficiais e homens
.

da

forças aéreas norte-amenca.::.

Pilulas'
DEWITT
para os Rins e a Bexiga

Em vidros de 40 e 100 pilulas
O grande é m.íis e<onômi(o

.41uar.o'
mob·iliado

nas.

'Pois castelos da região
foram adaptadas para qu,e
várias famílias pudessem
habitá-los.

Procura alagar, sem re·

�feições, um �enhor só. Ofer·
·tas na gerencia dêste jor
-;nal, 'OU no Estrela Hotel,
'}para S1'. Janis.

Nesses castelos foram
construídas modernos ser

viços sanitários, com água
encanada e f_o,ssas cáticas.

Os norte-americanos tam
I

AI
'

se bêm intalaram ap�relhos de
,.111\ uga-, calefação central nos casté-

.Aluga-se um apartamento los, em substituição das an

:recem-construido à Rua Pa- tigas lareiras.
"R I':? Há na base um hospital·�,de oma, n. ;)�.

Tratar com o sr.' Antônio de' 50 leitos, que deverá ser
r. _A'nbstolo.· ampliado dentro de poucas

'Rua Conselheiro Mafrá, semanas.

"(1, 2R. Há também capelq e uma

São Paulo e Distrito Fe-
deral foram proclamados
finalistas do Campeonato
Brasileiro de Futebol aoeli
minarem ante-ontem os se

lecionados do Rio Grande
do Sul e Minas Gerais; .res
.pectivamen te.

Os bandeirantes venceram
folgadamente, dominando o

Pacaembú, 5 x 1 foi a con

tagem, sendo, autores dos
'--------.....;,.-----"

tentos de Rodrigues (2), An- OS JOGOS ATÉ AGORA

toninha; Baltazar e Pinga DISPUTADOS PELO CO�'

para os paulistas e Salva-, lUNTIANS NA EUROPA
dor para os gauchos. Bezitkas 1 x Comíntíans

Otríurito dos cariocas
I O (Turquia).foi pela diferença min íma : hCorintians 6 x Fen'erba -

3 .x 2, marcando os tentos
ce 1 (Turquia).RaulfQ (2) e Simões para çs Coríntians 1 x Seleção 1

guanabarinos e Omar e Sa-
(Turquia);bú para os mineiros, I

Çorint.ians 1 x Galatassa-
Dr. Wilson Paulo· 1\1e11-, Os quadros foram estes:

ray O, (Turquia). ,

dança comunica aos seus CARIOCAS - Castilho, Coríntians 3 x Seleção 1
d iatintos clientes que mu- Pinheiro e San tos : Aratí, (Turquia).

'

dou seu consultório para a Jair e Eli; 'I'elê, Dídi, Si-
Coríntians 2 x Seleção 1,

Rua João Pinto n. 16 (altos mões, Ranulfo e Nivio. (Turquia) .

da Cia. Souza Cruz;, onde PAULISTAS _:_ Cabeção, Coríntians 1 x Seleção O
atenderá, provisoriamente, Mauro e Olavo;' Santos, (Turquia)'.
das 10 às 12 horas. . prandãozinho e 'Bauer; Jn-

Corintians 4 x Galatassa-
linho, Antoninho, Baltazar,

ray 2 (Turquia). ("
Pinga e Rodrigues. Corintians' 3 x A. L K. 3
MINEIROS, Si'nvlj.l, (Suecia).Afonso 'e Góia; Lazaroti, Corintians 3 x Djug�rdeIlBaroldo e Tão; Chiquinho, �

"l$i�iIai���WlijiMiIrr-
"

,

P
.

O
- (Suecia).

�OIYUu.uu .ZJIJ ....... ,,:...1..5..

I
Gue�'ll1o, etro1110, . mar. e

Corintians 1 x' Staevenet
PAD'�& �

Sabu.
., 1 (Dinamarca)'.r.cJ1.GJU../il,PRO$E6R..... ........

GAUCUOS D' FIT�

•

,-�
-

ola,., 0-/ Corintians 2 x MaJmoe 1
rmdo e Oreco; Paulmho, 'S .)

Od' L"
\ ueCla "

Salvador e orrco; UlZl- J
..... _

Diretoria da Produção· AnilHai �:::goMeU���'ho���:hO, Ca- \ .

PARA fERIDAS,
ECZEMAS.
_,

INFlAMAÇOES,
C o C E I R A S,
r R I Ê I R AS, fraqueza. em ger.1
ESPINHAS, ETC. Vlnbo Creosotad8"

�========;:'_' ,/1 (Silveira)

.
\

o Tribunal de Justiça tem a honra de con-

vidar as' exmas. autoridades cívís.: militares ê

ecleslásticas e os amigos e admiradores 'dos de-
'. sembargadores Urbano Müller Salles e Edgar de
Lima Pedreira, para a secção especial que realí
zaráno dia 31 do corrente, às l4 horas, em me
mória dos saudosos éxtintos.

Florianópol is, 27 de maio de 1952 .

Aviso

SÃO PAULO E DISTRITO
. FEDERAL FINALISTAS

nidos.
Calcula-se que a 'base de

Chateauroux deverá estar

terminado em fins de 1�53.

CUAITIIIA

EDITAL N. 2
Torno público de oxdem do sr.' Diretor, que até às

10 horas do dia 6.de junho próximo, esta Diretoria l<eee- CAMPEÃO DO QUAI_)RAN
berá propostas para a venda de uro lote de 15 bovinos da GULAR DE LIMA O FLA-

r;:H:H Holandesa, cuja idade oscila de um à dez anos, que MENGO

po�, suas caracteristicas zootêcnicas - recomendam a sua Ao triunfal' sobre o Aliall�

eliminação de plantel pertel1cente ao Estado. za, pelo escore de 3 x 1,. o
O referido. lote poderá ser visto, na Fazenda, Ressa- Flamengo foi proclamado

cada. dependencia desta 'Diretoria, no horário das 9 às campeão do torneio qua

'12 e das 14 às 17 horas.
.

dràngular réalizado, em Li�

As propostas deverão ser claras, (Sem emellclas ou ma. Participaram do certa-

rasuras, e entregues -çm envelop'es fechados II'esta D.P.A., ,'me, alé.m do clube' ca.rioc�1.,
em Trindade - Florianópolis. os conJu.ntos do Ahanza,

Diretoria da Produção Animal, em Florianópolis, 27,' Sport Boys e Municipal que
de maio de 1952. '

, se classificaram em 20, 3°

Oscar Nazareth Capela - Escriturário do Serviço e 4° lugares, respE,'ctivamen-
do Acôrdo Unico. te.

NUNCR'EXISTIU IGURL

Sabão

'7irge·n1 ESfJe�ialidade
da Cia. WETZEL, iNDUS�RIAL-Jo1nllille. (marca registrada)

'f�lrna i\ roupa branqui§�lma

. ..!'

econô,m;co!

Kolynos é econômico

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

escôva basta para obter
espuma abundante que

comb;fte a cárie e

perfuma o hálito.

A G U A
INGLESA.
[tJ;I'�IjJ·I'l
TOMICA APERITIVI

NAS CONVAlESCENClS

RECORDE MUNDIAL
BILHAR

DE

Informações de Buenos
Aires dizem que o argenti
no Pedro L�opoldo Carrera
conseguiu superar o reco�d

.. mundial de bilhar no qua-.
.

dro 47/2-, efetuando uma

série: de ·306 carambolas. A
'marca anterior pertencia a

Van Hasell, da Belgica.

----------------------------�--------------------------------------------------------------------------------------- ,---------------------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!,�" �2U��d���II! A
milias de operários em seus

domicilios, prestando os au-

xílios' que forem necessá-
rios e oferecendo esclareci
mentos e instruções. A en

carregada atende em seu es- I
crítório na séde do SESI,
das 15 ás 18;30 horas, dia

riamente, com exceção dos

domingos. ,

Serviço Recreativo -, O

Serviço .Recreat.ivo, que faz

parte 'do programa geral do
SESI, limita-se por enquanto
às ses�õeslcineniatográficas,
das qJais,a,prin1eira foi rea
lizada no Salão do Adema r

.. , " .,

Garcia F. ·C. quarta 'feira
l.�ltjml. Nesta sessão' foram:

exibidos tJ:.� filmes, dois e

ducatívos e u�a comédia
sendo: todos grandemente a

preciados pelos _,nu]llerosos
assistentes. Para os espeta
culos cinematpgraficos dis

põe o SESI de aparelho pro
prio, para filmes de 16 m/
ln. com equipamento sonoro:

Futuramente as sessões
e inematograficas serão am

pl iadas em numero, benef'i
dando tambem a população
operaria de outros bairros e

pontos da cidade, sempre
com' filmes de interesse e- Quer dizei" que, relat.ivamente a tão importantes e

ducativo e recreativo. indispensáveis produtos, o nosso pais vive quase exclu-

AS INSTALAÇÕES 'siv"fmente na dependência do exterior. Se se considerar

O Nuc1eo Regional do que em 1951, sóem Penicilina, o Brasil importou mais. de
SESI está instalado á rua 200 milhões de cruzeiros, comprometendo assim uma par

Rio Branco, no amplo edí- te ponderável, das nossas I'«(servas de divisas, conclui-se

f'icio que foi há tempos, re- fàcilmente como era importante e essencial, para a econo

s idencia de Monsenhor Ger- mia brasileira, qualquer empreendimento no' sentido -de li

cirio de 'Oliveira.' Ocupa, bertarrnos o país das importações, fabricando aqui mes
provisoriamente, apenas, a mo tais pi:odut��
parte terrea, devendo mais

. Como era âe esperar, algumas de nossas Indústrias
tarde ocupar tambem o se- farmacêuticas lançaram-se 'nesse empreendimento. Den

-gundo' andar. Embora, por tre 'elas, a que no momento' se acha com suas construções

�sRa c...ausa, não disponha a-I e ,in�ta��<:ões mais adiap.:�das é a Com�anhia Química,
inda do espaço de CJ.ue ne- !31asllena, de Santo An<!le, Estado de Sao Paulo.

cess ita, as suas instalações I
Sabemos que a Rhodia fabricará, desde o inicio, a'

são completas, conforme ti- P.enicilin'a <? C.ristalizada. �', l?go a seguir, _� Est�eptomi
vemos ocasião de observar' crua. Sua fábr-ica de antibióticos entrara amda este ano

ern recente visita 'que f'ize- em funcionamento e sua produção será suficiente para
n10S. Moveis confortaveis e atender às necessidades do mercado brasileiro.'.

solides, arquivos de aço pá- ,

A iniciativa foi possível graças à colaboracão entre

Ta os gabinetes médicos e os técnicos da Rhodia Brasileira e os de .duas das maio-

,<I,e!1t.ári�, abundante mate- res f'ábr'icas de aJ,ltibióticas do mundo; a Société Rhône

'rial de expediente, escrito- Po�lenc, da França, e a Merck & Co., Inc., dos Estados

:rios isolados para os encar- Unidos,

regados dos di�ersos serv�

ços, instalações sanitár-ias
completas, todo o conjunto
concorre para criar ambi
ente confortavel para o-tra
balho que se deo/'nvolve alí
em favor dos operários, que
assim podem ser rapidamen
te atendidos nas suas pre
tensões.

-

A AJ)MINISTRAÇÃO
Conta

-

a administração
com um' Encarregado Ge

ral" que é.o sr. José Ameri
co: Dias Barreto, no exerci
cio' de cujas funções cola�
bOJ;am varias auxiliares. Na
ocasião da visita que fize
mos ao SESI tivêulOS opor
tUl�idade para uma !'l�mo
rada palestra com S. S., que,
depois de' nos mostrar li na-
,tm'eza dos serviços, decla
roú-se satisfeito com os re

cursos que ,estão á disposi
ç:ão do SESI de Joinvile pa-Ira' levar a cabo suas im-,

portantes tarefas. Acrescen- I
tau o sr. José Americo Dias'
Barreto ,que. de futuro �s
serviços do SES! serão am

pliados, abrangendo prova
velmente outros setores, de
módo a aumentar os bene
ficios agora concedidos aos

,oper�;rios e suas familias.
O sr. Ademar Garçia, 'que

ocasionalmente se encontra-
ya no SESI e ql�e é mémbro
do Conselho Regional da 'en
tidade, confirmou essas
a l1spiciosas previsões, qi.le
elevem ser das mais· gratas
p;ua as classes proletarias.,
A administração do SESI

mantem o expediente das 12
ás 18 horas. '

Prnduçã«. de E.C I TA LI
Antibióticos

NO BRASIL SERA MUITO BREVEMENTE UMA
.

REAUDADE

HOJE NO
PA�SADO,
30 DE MAio

"

A data de hoje, receeda
nos quer
- em 1.498, Cristovam

Colombo .empreendeu a sua.
terceira viagem ao Novo.
Mundo;

•

- em 1.639, tomou posse
de sua Capitania do Cabo
do Norte, Bento Manoel, Pa-.
rente; ., .

- em 1.640, partiu da Ba'- ,

hia com destino ao, Recifeà.,
Esquadra holandesa do Al
mirante Lichthardt, colidu-'
zindo as tropas que estive
ram no Reconcavo :

. - em 1.820,. o 10 Tenente
Francisco Pedro Limpo, da
esquadrilha do Uruguai, en
tron com a Escuna "Olana",
no Gualeguaichu e reunín
db-se a "Luiz de Camões" ti
roteou com as tropas de Ra
mirez;
- em 1.855, em Porto A

legrk, Rio Grande do Sul, fa
leceu o Marechal do Exér
cito, reformado, Bento Ma
nu,el Ribeiro, um dos mais
famosos comandantes de

Cavalaria;
- em 1.862, 'ficou organi

zado o Gabinete 'do Marques
de Olinda, isto é o terceira
Gabinete presidido por este

estadista;
_: em 1.869, o' Genel�a[

Câmara (Visconde de Pelo

tas) derrotou' a Divisão pa

raguai do Coronel Manuel

Galeano, no combate de Tu

pium;
- em 1.881, no Rio de Ja

neiro, faleceu o Conselheiro
Dr. João Capistrano Bandei
ra de Melo.

André Nilo Tadasee

Até hoje, o Brasil vem importando de outros países,
notadamente dos Estados Unidos, da França e da: Ingla
terra, a Penicilina e os outros antibiõtlcos de que a me

dicina tem necesaidade vital,

Em cima. vista g-eral do pavilhã« n-rindJl<l1 d" F:íhrka
de AntibiÓticos da Rhodia, em Santo André, Estado de

São Paulo

JUIZO DE DIREITO DA )Ribeirão do Indaiá, e' fU12-

COMARCA DE' 'fI.TÚCAS I dos' no Travessão do Rre

Edit,1 de praça, ,çom o pra- cker; extremando pelo norte
zo de vinte dias 11 com terras de Luiz Sala e

pelo sul, com Maria de tal,
O doutor Clovis Ayres Ga- avaliado' PQr oitocentos e

ma. juiz de dlreito da comar- cinquenta cruzeiros .

ca de 'I'ijucas, Estado de (Cr$ 850,00). Outro terreno
Santa Cata.rína, na forma da constante de uma parte do
lei etc. lote n. 25, da linha Inda.iá,
Faz saber aos que o pre- do município de Nova 'I'ren

sente edital . virem ou dele to, desta comarca; em C(}
conhecimento tiverem, 'expe- mum CQm Henrique' Melz i,
dido nos autos, .de arrola- fazendo frérrtea na estrada
menta dos bens .do espólio de Indaiá, fundos em terras
de Felice Melzi, que se pro-. de Antônia Fumagali; ex

cessa perante êste Juízo e tremando ao norte com ter

;Clj.rtório do Escrivão, que ras de Hen rique Fumagal í e

êste subscreve, que atenden- ao sul com ditas de Inácio
do ao qtl�OS autos consta; Setti Filho, rio valor de .,.

por despacho proferido pelo Cr$ 850,00 (oitocentos e c in
MM. dr. Juiz de -Di re+to nos quenta cruzeiros'):. Os terre
mesmos autos de arrolamen- nos acima englobados tem a

to, autorizou a 'lenda, em área de 133.280" (cento e

hasta pública dós imóveis a- trinta.e tr6s mil e duzentos
baixo descritos, com sua res- c oite�ta) metros quadra
pectiva a�a:iação pe:tencen-\ I

dos". � para que chegue ao

te ao espoho de Felice M-el- conhecimento dos interessa
li, que será levado a públi- dos e ninguem possa alegar
:;0 pregão de venda. e arre- ignorância, mandou expedir
matação a quem mais der ,e o presente edital que será. a
maior lanço oferecer, acima fixado na sede dêste J L1 ízo
da respectiva avaliação, pe- no lugar: do costume, e, P01:
lo porteiro dos auditórios ou cópia, publicado uma vez no
quem suas vezes fizer, no jornal "O Estado", de Flo
dia dois de julho' do corren-. rianópolis. Dado e passado
te ano, às dez horas, no 10- nesta cidade de Tijucas, aos
cal em que se realizam as vinte e sete dias do mês de
vendas em hasta pública de- maio do ano de mil novecen
terminadas por êste Juízo, à tos e cinquenta e dois. Eu,
porta do edifício da Prefei- Jací Brito, escrivão dos Fei
tura Municipal. Descrição e tos da.Fazenda, que o dactí
avaliação dos imóveis que lografei e xo subscreví. (As
serão levados à praça: "Uma sinado) Clovis Ayres Gama,
parte do lote n. 18 da linha juiz de direito. Está confor
Indaiá, no município de No- me o original, sôbre o qual
va Trento, desta comarca, me' reporto e dou, fé. Data
em comum .em Henrique supra. Ja,cí Brito, escrivão
Melzi, fazendo fTentes' no dos, Feitos da Fazenda.

, "..

. Perspectiva do pavilhão em que estão sendo ins

talados os grandes fermentadores, com a capacidade de

40.000 litros cada, onde se dá, mediante desenvolvimento
do bolor em meio líquido, a p;rimeira fa�e da produção

de penicilina

18ANCO
de CRfl\ITO POPULAR

,

� AGRíCOLA
• � �'(,Q,�, 16 ��;,1IIIJ

, FlORlANOPOLIS - 5ié.. e�lê.rtno.. 1rM!Id1lW;àliW

"
...•

........

""

Representante: Comércio &, T�·ansporte.s O. Ramos s.. A.

"

,
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7

. .

Irmandade do Divino �spi-IDiar.io da' Metropole

'rito Santo e S.S. lr'índadel Crimes Insoluveis
/ .'

(AI
.

d -OI' ira) 'b' '.... na-o
' Pa-ra sala de jantar, copa, quarto de crianças, etc. -

" ,varus e rverra I som sa er que e, mas
L' d P d'

'

f'ES'rIVIDADES DO DIVINO ESPIRITO SANTO O Rio como tôda , cidade declina o nome ... '
ln as a, ronagens.

. . . �
. PROGRAMA--CONVITE -

.

d d t· d'
.

.

·1 O b t f', llh Che I
Representante e Distribuidor neste Estado:

-

....., gran e, en 10 o seu CIC 0- S oa os .eI VI amo -. -

IVANDEL GODINHO.Tenho a honra de convidar as autoridades eclesiâs- pismo guarda >segredos por se -a falar em altas perso- R P .» D'
. .

. ., M'I'.
. -

• '. 'A • •
..

• ua edro Ivo � Anexo epós ito Flor ída.tícas, CIVIS e il'itares, Associações de classe bem como ,toda a vida, Dentro destes nalidades Ligadas ao cnme,

il.POVO e�..
geral, para assi�tirem as festividad�s �o 'Di- segredos, há,�isteriosos cri, passional ,parece. �as não (I •

vmo ESpHltO Santo a realizar-se neste Sub-Dtstrtto no mes que permanecem na pe- se chega a conclusao. . .: ompr� pc. � !"e
lH'óximo sábado le .domingo, dias 31 de maio e 1° de ju- numbra, Enquantoo público Naturalmente com o tem- ",nor p,eç� da cid.·
nho, constando do segum�e- programa:. recorda, enquanto os jornais pq o público esquecerá e a ele o seu rdr. era-DIAS 28, 29 e ,30 - As 19,30' horas, trtduo de nove- ficam morando .no assunto, imprensa esgotando o as- •

d 'NO'RGE'
I

" nas em preparação. )
procurajse desvendar o snnto, explorando-o sob to- . O ., rno,-

DIA 31 - As ·20 horas, Novena, continuando bar- mistério.,Mas depois o tem- dos os ângulos, passará a dilo 195'2; �4I)m ,.....raquinhas, leilões, jogos, kermesses etc, po apaga tudo e. o véu nÁo cuidar de "novas" sensacio- t ,ra-t'.·a' real d•.

'

DIA 1°, - ÁS 7,30 horas, missa com comunhão geral se descerra e cal o caso no nais. E o caso passará. ii'
I' ••: ..

para a Inlllm�àl;le.
.

, esquecimento.
' história dos crírries que não 5 anos.

Às 10' horas, Missa cantada, em que será coroado os Quantos crimes no Rio ,.forám descobertas ou que
"Espadins", continuando' barraquinhas, leilões, kermes- não fic.aram sem se desce- i não "puderam" ser descer-

ses: jogos etc. Às 21 horas, queima de lindos .fQ�os de br_it'?'
.

I bertos. . .

.

artlflc.lO. "

.. , Estamos agora às voltas
,,

É festeiro o sr. AZUIR MEIRA.
, com um dêstes que parecem

-- -

.

..,..--(.------
Abrilhantará as festividades, a banda . musical insolúveis. Se não há Cri-l .

.

"'AMOR A AR'FE", e um bem Instalado �t!rviço de alto. me. perfe,it"o,. se a policia de 16a ,C Rfalantes. I hoje esta aparelhada com _.. •

CONSI$T6RIO, aos 26 de maio de 1952. métodos os mais modernos, N O T '... .'

Osmar Laurmdo d� Silva - Provedor
, ideve haver falta sem respon-, . """

[sável ? ,
. O Chefe da 16a G. R. M.,.

O assassínio do bancárió convida os senhores Osma
para cujo assunto já se des- rino Antônio 'Soares, José
cobriram títulos noveles- Paulo da Natividade, Nestor I
cos, '�O crime do citroen Eduardo Bazalona DlJtra:
negro", - "O mistério de OSI\Í Manoel Coelho e Val-

ISacoPã"
etc. arrasta-se pelo dir Nozar is, a comparecerem

tempo e não se chega a uma à 3a. Secção daquela Repar
conclusão satisfatória na tição. afim de tratarem de

i descoberta do' crrmmoso. seus interesses .

Disputa o caso com "O CYl'O Dentice Caldas-
'Direito de Nascer;': batisa- Major-Chefe.

.

do por "direito de encher",
---------- ...... __ ,

10 '''suspense'' diário em que
a.imprensa deixa o assunto. V E N.D E - S E
Há -comentártos em tôrno Uma bicicleta mar-

do advogado que disse co-
caMONARCK.nhecer o criminoso. Com-

Banco de. ':re',d.·to Popular' e ,preende-se que profissional-
\oi mente um advogado guarde

A
r

I d SI C t
.' segrêdo e que êste seja de

grlco a' e 8. a arma �e�dido pelo direito e, pela V
.

d''(SOC1J.<.:DADE COOPERATIVA DE RESPONSABILI- et1c�. Mas u� que. da en- en e-se
_

' D,ADE LTDA.) .
trevistas .aos jorn a is,

..

que I,
.

A blé
-

G I E t díná
se aproveita para puhlícida- 'Snouk'er '

ssem ela era x 1'aor lnana . b"" .

A ' ,

, P CONVOCACÁO '

de em torno do seu. nome, I ..'
. .',

. Ipassa a ser um achincalhe Alto Cafe RIO Branco.
FICam pelo- presente, convocados os Senhores' AClO- - ". r' T t m o proprietátrionistas do ·"Banco de Crédito Popular e Agrícola de San- naoQso ab po reia mbas ao P�-" Erastaer 'tCO o

.

C ." A- blêi G I E di
,. voo ue ra-se aca eca pala no r 1,0.

-ta atarma, para em ssem ela era xtraor marla d b'
.

>

t" Ru CeI PedJ'o Demo'ro n
, • 1" .' d', d J h d' ..' . I esco rir o crIme enquan o ,a . .

;que se Ieadlzala .

la

I
�? .e Tun.o o co�rle6nted' al�b 20 horas

alguém diz alto e a bom '1.640.
'Cm sua se e SOCla a rua raJano, n

'

, e I erarem a

I
.

l·espeito do seguinte:
'

.

'

--''-- _

, ORDEM DO DIA , ,

10) Autorização à Diretoria pa;ra contrair financia- I
:mento até o máximo' de cinco milhões' de cruzeiros
(Cr$ 5.000.000.00).

2°) Outros assuntos de interesse imediato.
Florianópolis, 26 de maio de 1952
Manoel Fiuza Lima _: Wresidente do Conselho

de Administração).

INão pinte mais suá casa,, . Está se usando nas grandes capitais
"O PAPEL DE PAREDE"

R·ua Jeronim·�,
Coelho, 14

FLORIANOPOLI�
Eletro � técnica Industria

e Comércio S.A.
ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO

.

,
P CONVOCÀÇÃO

.

São convidados os subscritores do capital da "Eletro
Técnica Indústria e Comércio S. A.", a comparecerem no

dia 10 de 'junho do corrente ano, às 19,30 horas, à rua

Trajano, 33, sala 4, afim de'deliberarem sôbre o laudo de
avaliação dos bens ofei'ecidos para integralização do ca

pital social, aprovação do projeto de estatutos, constitui
ção definitiva da .sociedade, eleição da primeira Diretoria
e Conselho Fiscal e sua remuneração.

Florianópolis, 27 de maio de 1952.
LEONEL T. PEREIRA - Fundador

Viagem com s·egurança
e rapidez

. 80 NOS CONFORTAVEIS, �ICRO-ONIBUS DO
.

RA�DO ·«SUL-BRASILEIRO»,
Florianôpolís - Haja! - JoinvUle - Curitiba

h.ua Deodoro' esquina da
Rua Tenente Silveira

, Agência:I .

.

Tratar nesta redação
com o sr. Lino Cunha.

Caixa postal, 239
1ê'efone, 1607

Participação Parficipaçào
ONDINA, I '

E OTTO ENTRES e SE-
ALOíSIO, NHORA

,

participam aos parentes
é pessoas de relações de
seus pais ,Aloísio Ma
chado' e Maria Concei
ção Fernandes Macha
do, oriascimento de seu

irmãozinho, oconido na

Maternidade "Dr. Car-
los Correa, no dia 26 do
corrente"que na pia.ba-'
tismal receberá o nOp1eDEPARTAMENTO SOCIAL
de Sílvio.
Florianópolis,
maio de 1952.

O Departamento Social do Lira Tenis
Clube comunica' aos dignos associados que a

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

26 de

IParfi,cipação
,

Eleonídio Pedl:o de Souza
e sra. hene Monteiro de
Souza participam aos paren-,
tes e pessoas de suas rela-
cões, o nascimento,. a. 24 do

..""". �orI'ente, na lVIaternidade

p .." ti'
.

0.1
"Dr. Carlos Corrêa", dos

I",. se :�:::::'�:ST:'�MO
e TE1-

'i/_fA'DURAII1f TODO'" ��érf!e�!!��e��,/ I�
, nos "Af)�JOS Hílt� _Teodoro Benccenv�ni

•D.�''* �:�!�c:�a� s��: �:l:���eS� �
;; �, nasci�ento, a 24 do corren-

� � iIl.
� � � � te, na Maternida.de ·'Dr. �ar-

� ,
-

los Corrêa", de seu Íllho
o

-;; 'li � ,

'

I.JOSÊ EMANUEL.' I�

.'
> '. -. ... J Fpolis., 26-5-52.

.

I ,I

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

Coqueiros P. 'Cliib,c
, I' ASSEMBLEIA GERAL

, Convoco os associados dêste Clube· para, no dia 31
-do corrente. às 15 horas, em. Assembléia Geral, elegei'em
os membros, do. Conselho Deliberativo e' seus- suplentes
'para o biénio 1952-1954.

'

,Não havendo número parq o funcionamento da ses

.são será convocada outra para meia hora' após, quando
deliberará com qualquer número d� associados présentes.

Na forma dos Estatutos somente poderão votar e ser

vótados os associados proprietários que estejam no ple
no gozerdos seu's direitos.

Serão admitidos votos púr procuração, outorgada a

"utro associado proprietário, mencionando especialmente'
o poder. outorgado.

Florianópolis, 26 de Maio de 1952.
. Manoel Gonçalves � Presidente
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Participam aos seus pa
rentes e amigos, o nasci-

, mento de seu filho Alberto
Entres Neto" ocorrido' a 25

.' do corrente na Casa de Saú-
'. de "São Sebastião".

Florianópolis; 26 de maio
de 1952,
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os 'MEIJlORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! -AS �ORES FACILIDADESJ
, \

R.ADIOS' - ELECTROL�� \MPLIFl CADORES TRANSMISSORES DISCOS TOCA-DISCOS, AGULIIllS'
1:'''iCERADl!3AS _._ GELADEIRAS L1QUlDIFI�ADOR� BATEDEIRAS YALVULAS ALTOFALANTES -.•

SISTENCIAS _ .... CONDENSADORES
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o mais completo estocjue de peças para racHo
Rua 7 de Setemb�o, 21 e. 21 A � Flonailt poDa

.

�!
"

. - ..

.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(
, )

Ante-ontem, fortes chu-] guns mil' cruzeiros,
vas desabaram nesta Capi- Na 're�idencia do sargen-

tal vindas do .oeste, Por al- to .da Aeronáutica, Silvino

ta· S·''· t' d JO·'DV·llle na.· gU�S longos momentos, fo- de tal, na Vila Ma rian o, êsse (jene',r'al',- CaAnd,.-do Calda sfiOS IDu-ICD OS e 11\1 mos forçados a abrigqs se- militar se achava ao rádio,
,

d bI ]• fl 8P/ressada a apro guros, tal a impetuosidade escutando alguns programas Procedente da Capital Fe- O ilustre militar, que te�
- e se a' •

-

com que as águas caiam sô- de sua pl'eferenci:-. De re-
deral chegou, ontem, a esta recebido visitas e cumpr],

vaça-O do um proJ-eto' , bre a cidade. Várias ruás do pente, forte trovao e, ato
Capital, em gozo de férias 'e mentos de admiradores e a�

°

II
,

. .
centro, entre as quais a Ti- contínuo, uma faisca elétri,

em visita a membros da sua migos, aqui permanecerá du..Tendo como secretários os deputados ,Elplcho _B�r- radentes, a João Pinto, as ca penetrou ?�lo 't�l,h�d6, família e a amigos, o sr.
-

rante alguns dias.bosa e Clodorico Moreira, o presidendte AProtogbel�:s VLIeI.ra .!laterais ao canal da Aveni- provo�a�doOse:'ld�s preJIl:IztoS Gal. Cândido Caldas, Chefe O ESTADO, cumprimeu_,dcc larou aberta a sessão, de ontem a xssem ela egrs- da Hercilio Luz, em certos materia is. ra 10, a CrIS a-
'" D' 't t 'I'écnico e tando-o 'cordialmente dese

'

.' .. b i t d
"

]"'0
epar amen .o , ,-,Iativa, e

==
pontos apre- leira, tod�s os o j e QS e VI-

de Produção do Exército Na-Ija-lhe feliz estada nesta Ca_Gi�ásio para Joinvile / sentaram aspectos de verda- dro, partiram-se.
. .

. > 1
.

pital.' ,

O deputado Walter Tenório Cavalcante, na qualida- deiros rios.,., No, lar daquele militar, ClOna.,
,

'

'

de de vice-Iider da bancada pessedista, deu conhecimento Mas, no distrito de Saco formou-se, então, como 'não' ..,
ao plenário do teor de um telegrama de diversos Sindi- dos Limões, algo mais gra-l pod;ria deixar de s.er, a con-

"cates de Joinvile contendo um apelo aos s rs. deputados ve aconteceu, que provocou, fusao, que determmou aos

no sentido de apressarem a aprovação do projeto de lei apreensões e um grande sus- vizinhos socorrer. Fel izrnen
qué cria um Ginásio em Joiuvile e de autoria do deputa- to, além de prejuízos mate- te, não houve danos pessoais
do YlmarCorrêa.' riais que vão além de al- a registar.

Pagamento aos municípios ...
O Estado deve pagar por força de lei, aos mUnICI- D. Bancada Pessedist. na' Auembléi.

pios, parte de excesso de, arrecadação. Afim de que tal

pagamento se efetue em épocas determinadas, o deputa
do Ribas Ramos; apresentou um projeto de lei que publi-
caremos à parte. .

Auxilio. a um Hospital
Entrou em segunda discussão o' projeto de lei que

concede o auxilio de Cr$ 50.000,00 ao Hospital do Rio
das Antas, municipio de Caçador.

O deputado Octacilio Nascimento justificou' sua e

menda ao referido projeto, na qual se estabelece a obri
gação de o referido Hospital reservar cinco leitos para
doentes pobres.

O deputado Siqueira Bello, autor' do projeto, concor
da plenamênte com a referida emenda e espera, para a

mesma e para o projeto, o apoio dos seus pares.
Postas a votos, a emenda é aprovada bem como, a se

guir, O projeto, contrao voto dos deputadosda UDN. e do,
P.R.P.

\

No Saco d8� LilDões
r

fai,sel 8_létrica DO lar.L de um
sargento da AéroDáutica

.

FELIZMENTE, NÃO HOU VE DANOS PESSOAIS E
TUDO NÃO PASSOU DE UM GRANDE SUSTO ...

------------------------�--------

Elm-ianõpolts, Sexta-feira, 30 de M:aio de 1951

Assembléia Legislativa

I
,
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Convite
O presidente comunicou que a Casa recebeu convite

de uma Comissão de Desembargadores para assistir à
Missa que lerá rezada hoje, em sufrágio das almas dos

desembarg,\dores Urbano Salles e Edgar Pedreira.

'.

Pagamento aos Mooicipiol do ex
cesso da arrecada�ão d8 impostos
o sr. deputado Ribas Ra-: dezembro.

mos, apresentou à Casa o 0, projeto visa fixar uma

seguinte projeto de lei: época para o pagamento e o

"Determina época para faz dentro do primeiro se

pagamento aos municí- mestre, tempo oportuno tan
pios do excesso. da arre- to para os municípios q'uan-'
cadação estadual de im- to para o Estado.

postes. Este critér io-; não trará
Art. 1° - O pagamento embaraços para a Fazenda

aos mun rcrpios do excesso Pública porque as percenta
arrecadado pelo Estado, na gens estarão deposítadas e

conformidade do disposto no à disposição dos municipios,
art. 140, da Constituição Es- uma vez satisfeitas certas
tadual e/do regulado no art. exigências.
8°, do Ato das Disposições 'S. S., em' 29 de maio de
Constitucionais Transitórias 1952.
do mesmo Estatuto Político, (a) João. Ribas Ramo.s".
será efetuado, sempre, no � - .

exercício seguinte, dentro Diretorio Acad8�do primeiro semestre .

�
,

Art. 2° - Esta lei entrará miGO da 'aeBlda;'
DECLARAÇA'O

em vigor na data da sua pu-

"

blícação, revogadas as dis- de de ".·êncl-asposições em contrário. li
Declaramos, para los devidos fins, que, nesta data, Sala das Sessões, em 29· Bconômicastransferimos para o' sr. dr. Hercilío Pedro da Luz Filho de maio de 1952.

FI
. ,
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, .

(a) João Ribas Ramos, ,onanopo l�, masoo ATIVO e PASSIVO'da "Gráfica DIÃRIO DA MANHÃ"
JUSTIFICAÇÃO 1952 ..e do jornal "DIARIO 'DA MA�HÃ". .

T dO pagamento aos municí- _
emos o prazer e comu-Florianópolis, 29 4e maio de 1952. .

V E
'

Pio� do excesso arrecadado nIcar a . XCla .• que noM. S. da Silva
,
I-'

t f' l't epelo Est,ado, na confoI'ml'da- mes corren e, 01 e eI a ' .

Zedar Perfeito. da Silva
,

de do dI'SpoSto no art. 140, empossada a nova DiretoriaDe pleno acôrdo - Hercílio Pedro da Luz Filho . " .

d_ ,. - _••••__ _-_ _ _-- �� a�.�?::i��iâ:oA!S�adsU�is� {�leD��.:��I:i� o.�:ae;!�;;:, ���
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posições Constitucionais periodo de 52-53, estando as_-N. CâllNlr. Municipal, Transitórias do mesmo Esta- sim constituida:
tu to Básic� está, presente- Pr�sidente - Army Fais-

A
/I

'd Ilh mente, sendo feito de acôrdo ca.
, épizoOtl8 DO, interior' a a com o regulfldo pelo decreto .Vice-presidente - Neudy

48, de 20 de julho de 1951. Primo Massoline. INo expediente de ante- quanto um pouco demora- 'O decreto 48 disciplina, 1° Secretál'io Helio
ontem, da Câmara Munici- das, virão slllvar' gra,nd,e Prazeres.efetivamente;' o pagamentopaI, G,onstou um oficio do pa):te,do gado e restituir aos gradativo estabelecido pela 2° Secretário - Darcy
ar. pp�ieito Municipal, co:" nossos agricultores do inte- Constitu"ição, mas, não fixa Brasiliano dos Santos.
municando providencias le- rior, um pouco mais de

prazo certo para que o mes-
1° Tesoureiro - Fran-

'vadas a têl'mo com o fim de tranquilidade, e era precisa- mo sejã 'feito, o que cons.ti- eisco Simas Pereira.·
dar decisivo combate à rai� mente isto que êle havia vi- tue, sem dúvida, grave fa- 2° Tesoureiro
va. que está matando o ga- sado com seus comentários lha e sério incQnveniente pa-

Carlos de Oliveira.
do do interior da ilha. sobre a ma�éria. ra os, beneficiados. �ibJiotecário - Isaias
Comentando esse oficio, o

,
O Estado paga 110 decor- Ulisséa.

sr. Vereador Osmar Cunhà AN!ST.IA �ISCA� .,
rer do próximo exercício fi- Orador - Denizart de

lembrou seu discurso pro� Em prlmell"a d��cussao fo: nanceiro o que poderá ser Qarvalho Regis.
llunciado há dez dias, quan- aprovado o proJeto de leI �.·.· -�.._.,�••"4,..... Diretor Departamento
do estranhava a falta de in- que concede anistia �i�c�l J.·lzadas da Cri· Cultural - Henrique Klap-teresse dos Poderes Públi- aos devedores do mUlllClplO V U - oth JUliior�
cos para dar combate à epi- até 31 de, ?:z�mbro, de 1951. clo.a 8RIIID'aOla Diretor Departamento 30-
zootia, não obstante os tel'- Q sr. VltOl'lO Cecheto, em V cial e Desportivo - Krassi-riveis prejuizos que a mes- vista de lião ter o Chefe dó O egrégio Tribuna'l de ne Gar_cia 'Livramento.
m1;l estava causando. Executivo 'prestado as Ínfor- Justiça do Estado, em, sua Diretor do DepartamentoEmbora o ofieio do. sr. mações por ele solicitadas, sessão de ante-ontem, orga- de Assistencia - Osny 'NePrefeito Paulo Fontes não quanto ao número de deve- nizou as listas de promo- ves.
fizesse referencía a esse dores em ah'azo, disse que ções dos juizes de Direito Diretor Departamentoseu apêlo, o orador congra- sua bancada se absteria de para a comarca' de Criciuma Propaganda - Déa Cunha .•ttilou-se com a comunicacão votar. A seguir; pediu licen- e J3lumenau - 2a Vara. Pa- Valemo-nos da oportuni-'

f�it2: pelo Executivo, ceI�ta- ça para se retirar do recin.. ra a primeira foi indicado, dade para apresentar a V.mente em eonsequencia dI) to, 'em comPílnhia do sr. ve- por antiguidade, o dr. J. B. Excia. nosso� protestos dereferido apêlo, de que havia reador' OsnÍ Raul Lisboa.� Salgado' de Oliveira, atual elevada estima e conside..adquirido as vacinas contra Indo a votos, o projeto é Juiz de Biguaçú;' PaI:a a se"' racão.
a, r::>iva e havia contratado aprovado, em primeira dis- gunda foram' indicados os

•

Saudaç'õesos senriços do pessoal da cussão.
• dl's. Eugenio Trompowski,' Army Faisca - Pr6siden-Diretoria de 'Defeza Animal Não havendo outra maté- Ari PereÜ"a e Oliveira e Eu- te do· D. A.

para ap icá-Ias. ria, o presidente encen�u a clides Cerqueira-eintra. ,o Hélio Prazeres -: 10 S�-Essas providencias, con- sessão. .tant0 em janeiro quanto, 'em, cretário.

.........."",..... -;. _- -_-_._- ._-.- - -.-, ...,,

.

de

Luiz

"

...

'::t".

l'

•

,

INOTICIAS TRIlRICUlA
, . O tri,-o num município. l vinte e dois mil hectares.
eatar inense - ° Sr. Atílio com rendimentos superiores,
Fontana, prefeito de Con- a mil qu ilosj por hectares.
córdia, Santa Catarina, ou- O trigo plantado em 1951
vido pela imprensa carioca, - A área plantada com tl'i_
adiantou que a cultura do go, no Brasil, em 1!)51, foi
trigo está em franco desen- apenas de 4%, superando o

volvimento naquele muníci- cereal-rei o milho (270/0), o
pio, cultivando-se cêrca de

'

(Continua na 3a pág.)
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Os leitores agora estão colaborando. La vai >fr'

Fermino, recebido ontem:
,

"P'ra enchê o "Frechando" e tambem os seus.

inunbros in leitôs , ..

Meu amigo Guilherme 'Tar.,
Adescurpe esta linguagem, roceira, p'ru móde,'

que só, sê escreve como falo ...
Meu irmão mais, véio tá dizendo que isto é ver-·

gonhoso e que vancê vae fazê escarne do escrito.
Moro no sito, não tenho sabedoria nem nada.,

mais porém, tenho idéias.
Vae ansim mêmo. Tô vendo as pragas (Crédo}:

do l.inotripíste, mais ele que fique bomsin ho, que"
mando p'ra éle. uns aipim que tô coiêndo e como vem"

o tempo do melado e S. João tá batendo na porta..
...

ele vae gostá.
Faz um teínpão, que espero p'ra dá no jeitinho"

de í à Cidade. Os' caminhos com esta chuvarada, que-
bem haja Nosso Sinhô havê mandado, não deixa pê

-

os pés fora da minha casinha- de estUque!
Bem pertinho, tinha uma, pinguela, por ríba da ..

quá a gente media os passos pra passá.' Com:
as enchurradas, lá se foi e _o caminho tem bura-o
co que parece mundéo. Nas inIeições o atuar .Perfei-.
to, veio inté aqui e deu uns remédios p'l'a famia,..
que 'estava com as tremedeira das cezão. Pediu lllui"",
to p'ra votá nele, qU,e ia sê deputado. 'Nós todo fô-
mo na "ondina" e levamo p'ras urna, bastante da-,
queles papelinhos qui· ele deixô com nós.

Ele .foi inleíto diputado e depos Perfeito,
,

Nen veio más aqui. Eu é que fui lá �alá cum ele
e um moço chamado Cebola, me disse p'ra mim, que'C'
o,Dr. Fonte instava ocupado. Agarrei, vortei afrito."
As 'coisas peoraram muito. Nem ele nem os cumpa
nheiros dele deram màis a cára neste' pedacinhet< '

perdido do mun,do. Tá tudo doente. Os caminho nem

prâ boi carrêro dá pIais
Se, as coisas estava meio ruisinho, agora peora-,

ram muit,o. Aqui no sito corre notiça de que o Periei-,
to vàe botar todas as casas de Fronopis no chão_
E,- adepos vae devantal' palaços. Nós tâm�s' espel'an-,
do que ele àcabe de fazê o' prano de uberanismo, prá,.
pedi as tábas e tijolo que sobrarem prá móde de fa�,
zê nossas casas e o outro materi� p'ra tapá os bu-
l"aCOS da estrad'a. Peço o favô de avisar pelo se�:

jorná, quando chegá a derrubada do Teatro p'ra em
levá os r.apazes e uns farro de boi prá, h-azê os res-
to praqUl... '.,

Se esse doutô fizé illso, ,nos vae (construi uma.
estáta prá ele, aqui, no logá onde tinha a pingue13
que a chuva levou. '

Tá bon?
Ribeirão da Ilha, 27 de maio de 1952.
'Do creado e amigu, Fermino dos Passo.
P. S. - O unico pergresso do logá é que já es-

tamos fazendo coleção de figurinha. As qÍ!e veiu pra"
cá só, dá Irneu e Café Fio."
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