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�
� > � I doso e culto Arcebispo Me-

. 'Domingos F. � I N 11415 . � ItroPolita,no, recebeu êste
,

ele Aquino � :: •• ,� ! diário o seguinte telegra-
WJ'._ - �__.._... ""-.". __w.. �_-..................

' ma:

.___
f • "De F'loriauópolis, 1518-

Edi�;-d;hoj�--=-8-�ags. }'lor'ianópoli';'- S�;t;feira, 6 de Junho de 1952
-
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generosa local de in de MaJo
Assembléia. Legislati�a

. I La Roque. Apoiado �i,:��ã:o� ..::;�:��o��� :�:

O Governo solícitou vultoso crédito por pela Imprensa ':�m�f:;:�?:�: '::':::01::
conta de saldos já' comprometidos. RI�, 5 (�.Jj.) _ A ban-\ tão bríthantemente tem 'de· !!����;.-........__......., ............�...

A sessão .de ontem, cada de imprensa do Senado sempenhado, sol ic itar que.,
Federal deliberou' passar I,não. seja aceito o ref�rido\ O 8nvernador' de

,

, uni telegrama ao chefe do pedido que com tanta inde-
I ,

'A .sessão de ante-ontem' tanto, fazer leis à custa de tudo mas está atacando o f 'f d S- P Iu

,_,.,
c

(.:" : .'
govêrno pedindo a perrna- pendência ez o .con ra e ao. a o· o e oioi presidida pelo 'deputado finanças duvidosas.. ,el�o que se: qU�l co�etel_;.. nência do\ sr. Henrique de LA ROCQUE, mostrando, •Protõgenes Vieira. Secretá- I A manutenção dos postos cri nd ob ngaçoes f'inan> d P I t,a o I _"

-

La Rocque de Almeida, à mais uma vez, o grau e. a- ar ama0 ar.-morios: deputados Elpidio Bar- I de saúde a serem criados cerras de vulto impressío- frente do IAPC, por conside- prêço que tem a, V. EXCIU.,
. U,

T

"
bosa 'e Clodorico Moreira. 1 exige despesas enOl'mes e nante e que não poderão ser rá-lo capaz de levar a bom a' fim de abrir caminho pa- S. P�ul0, 5 (V. A.) _ A

.
Expediente' ! dê nada adiantaria instala- atendidas pelo orçamento do

têrmos a política social ínau- ra- serem afastados dos

pos-I
proposl�O da emenda p�rla-

Mensagem do Governador dos sem poder dar-lhes õ" Estado.
.

,

.

gurada no
\
país pelo presi- tos admínístracívos no setor mental'�sta do. de_Puta_:lo

do Estado comunicando ha-I devido funcionamento com O orador' prossegue em d t E', t xt d tele- da Previdência Social aque- Raul Pitla, em transtto no

ver san�jonado diversasIels I pessoal s!l�i�iente e devida- s�a brilhánte argumenta- g��:'�:
is o e, o o

les que não estão trabalhan- I Congresso Nacional, o go

aprovadas pela Casa;

tele-!
mente habilítado. cao senhor absoluto da ma- "Exmo, SJ'.· Presidente do' com o .mesmo afinco do

I
v�rnador L�cas G.arcez, ou-

grama do deputado Jorge O deputado Barros Lemos téria e respondendo firme a Getúlio Vargas. nosso confrade no sentido vido a respeito, af'irmou :

Lacerda, dizendo das provi- aparteia o orador dizendo seus contraditores. Os jornalistas abaixo as. de' maior des�nvolvimento "S?u. favorável. ao presí
dencias relativamente' ao que tratando-se de dar as- Concluindo. seu discurso, sinado, todos contribuintes da grande obra ,realizada denclah.smo,. regime pelo
caso da farinha de mandio- sistencia ao povo, .o governo o. d�putado �e:rnando de 0- do IAPC, vêm, por meio por V, Excia. no 'terreno da qual fUI eleito e estou exer

ca comprada a um preço, merece o apoio.da Casa, mas Iiveira depois de alertar a dêste em virtude de ter o Previdência Social. cendo o mandato do gover

quando a Cofap podia tê- o deputado Fernando Olivei- Casa relativame�te à gravi- ,conf:ade HENRIQUE DE Certos do alto espírito pú- nador: .. �s male� q.l�e �or
la adquirida por preço infe- ra responde -que ao ser 01'- da�e da :esoluça� que �e LA ROCQUE 'DE AL:(\1:EI-j blico de V. Exc,i�. _ paute- ventura existem nao sao me

r'ior ; telegrama da Prefeitu- ganizado pla-no sanitarista, vai �or_nal, encammhou ao

I DA, Presidente daquela Au- se na conformidade ao ve- rentes ao regime, mas rc

ra de Videira convidando não se d_eve ver, ,a�enas, a plen�rlO �lma e�eJ�da, no tarqula, colocado às mãos emente apêlo que ora fa- sultam de sua má aplicação.
'para as solenidades da íns- construção de prédios mas, sentido de ser o crédito rea- de V. Excia. o carzo que I zem a V. Excia. '

'Em tese, poderia ser par-

talação do Distrito 10 de principalmente, as posaibi- lizado, não com o saldo do \ .
' '? ' larnentar ista. Penso, contu-

Novembro; pf icio da Socie- Iidades do funaionamento éxercício anterior mas com

1
0•• do, que o Brasil não apro-

.dade de Amparo àos Ttiber- dos organismos destinados lo exceSflO de ârrecadação do .

' varia bem, porque. o parla-

.����s��o;ed����i�e:{�eb�:� �o�restar assistencia ao �o- pr�s;n�:f:�:r��i�·ro.ieto fa.
I Beneftcios às filhas dos veteranos ���!����Si��u�: �l��O��l���i�

!�:����:���a�: ��sr.·�����· vr�s� oa��:�ord�n���: f:;:� �:I�z:,eE��:�� ��1�0 Ii���r�: das guerras do,Paraguai e Uruguai �:�o:i:;�i��:e:��e;l�e�tdC��:
E. T. E. c:, reconhecendo a ocorridos aqui e em outras sôbre o assunto com sua bl'Í- cialista, não obstante os

necessid.acle da Agencia de I cidades e onde s,e registra lhant.e cultura, estabelec'en- RIO: 5 (V. A.) - O pl'e- montepio ou qualquer outra estatutos l10 PSP se defi-

autarqUIa em Mafrl;l. e pro- '0 chocante contraste de não dQ dIferença entre a cons- sidente da República assi- pensão em que esteja em go- nirem pelo parlamentari::;�
lnete�do �s.tudar

o assunto'j po;;;s'uil'em hos.Pitai� oficiais I trução
de ?bras ,e o ftÍ�cio- l10U um decreto dispondo so- 20 a beneficiaria, na forma mo".

ASSlstencia Social S. Luiz ,e postos de saúde, os meioR {lamento de repm-l;ições Qú- r��'e o fu:�'Ciona'Illehtp da Co- do J,u't. 3° do decreto-1e,i nO .._.............._�.

_

Para aP.l'eflentar um pro-, ê. nem os l1ecurs?s necesSá-/
(Conti}1úa. na 3a pág.) missão de l:Iabilit3:�ão de �1�9:8:6�' de '24. de Janeiro de., D.p.'an' Acbesoo:Jeto de leI que declara de nos para cumprIrem a sua ••_._._• ..-•••••._.;••_•••••••�._••••.._._._. Pensões Vitalicias e conten-

utilidade pública a Assis- .,' missão. ,

'

do o'utras providências vi·
AI.t.

.

.' 40 - O presidente b
.

.& •

Ihiência Social S. Luiz, usou', Há !'lUtro's apartes, nos'O TEMP'O sando atender às filhas dos'
da comissão declarará dis- C egaro em 10 ()

a tr'iblina o deputildo Tenó- quais os deputados situacio- ,veteranos das guerras' do, /

.

•

.

.

C I b
'

.

P
. solvida a mesma, Cjuand"o RIO, 5 (C. P.) - Antes do

1'10 ava cante, que, em l'l- Inistas procuram fugir à ar- Previsão do tempo até às Urugual e araguaI que, não mais houver nenhum r' t d
.

Ih t'
lh t 1

.

t'f' I t
-

d d 14 h d' nesse sentido se dirigira.m
(la qua 1'0 e.lu 10, es 'ara

an,e�·pa avr�s,' JUS 1 ICOU g,umen açao _o ora 01' para oras o dIa 6.
processo dependendo de de· no Brasil o sr, Dea'lf Ache-

a medIda, sallentando ,os defender o 'ponto de vista Tempo '_ Instável, sujei. por meio de cartas ao chefe
ci'são. son,

.:reais ben�ficios ,que aquela do governo, mas o ilustre to 'a chuvas. cio govêrno.· O,

't d Paragrafo único - Dis- secretário americano,
entidade vem prestando, representante de Canohlh.as, Temperatura - Em decli- E' o segumte o tex 'o o -

'

l'd
'

. -

t d nesse dia IH'Onuncial'á im-
Maternidade para Laguna mantendo-se acima de pteo-

. decreto: so V'l . a a comIssao, 'o. o seu
.

nlO.

A" t f'd portante discurso em São
O deputado Osvaldo Ca- capações personalistas,mos- Ventos _ Do quadrante "Art. l° - Comissào acervo sera rans en o pa-

Paulo.
bral leu projeto de lei que tra que não está atacando sul, fresco",

'

de que trata o art. 8° do de- ra a Diretoria de Finanças
..autoriza' a ,cemstrução de a iniciativa governamental, Temperaturas _ Extre- creto·lei nO' 1544, de 25 de do Excército, sendo que as �""",,,._."'_._"''''''''.-.''_-.. ,,,

uma Maternidade para La- Í11discutivelmente do alto' mas de ontem: Máxima 21.1. agôsto dê 1939, restabeleci- 'novas habilitações proven-

g'nna'.· alcance sodal e digna de es- 'Mínima 18,2. da pelo art. 10 d,a lei nO tura requeridas continuarão

Retificando um lapso do . IUO!), de 7 de agõsto de a ser processadas de acor-

cronista H... 1950, funcionará em depen- do com as Instruções 'baixa-
Na nossa edição de ante-

'

dencia do Mínistério da das pela comissão, mas a-

ontem, atribuimos ao depu- Reun' I-aNO d.os Presl·denles Guerra, que fornecerá os re- _preciadas € julgadas apenas

iado.Ota,cilio Nascimento, o cursos materiais e de pes� pelo diretor de Finanças do

:l1rojeto de lei de amparo ao

.

dos Legl.sla41-vo� s?,'l,l necessários ao seI! ser· Exército,

:pequeno agricultor, quando, I � VIÇO. Art. 5° - O presente de-
.Cl iniciativa pertence ao no- RIO, 5'(B.J.I.) _ Foi bem tida li. tese .para adoção de § �o - O, pa�amento d�s 1 ereto entra em. vigor 'na da-
bre deputado Francisco Ne· l'ecebida eutre os congres- regimento interno -padrão pens�es sera fe.Ito pela Dl-, i t.a de sua publicação, revo-
ves. sistas a idéia lançada pela para todos os parlaméntos l:et?r:a .

de' Fmanças �o gadas as disposições em con-'
Crédito scin fundos Assembléia Legislativa do .' estaduais moldado no da Cã. ExecIto, para onde serao trario",

.

Na ordem do dia, entrou Estado do Espíritó Santo mara dos Deputados. transferidas' as pensíonifltas ,
'

em primeira discussão,' o no sentido de uma l'euni,ão ainda vÍliculadas ao Minis- I
....,._...,__..,..,...,..,........-..-....-.......�

Jll'ojeto de lei de origem go- dos pi:esidentes' elas Assem- I E' pensamento das banca- tério da Marinh�.�· _ ,! ". '

verna�entai,' àlltorizando o bleias de todos os Estados I das do Senado e da Gâmara,
" § 2° - A comIssao prov'-I· ·,of,·ltraca-o c'O

.,._-.._.._........".•._- _...._,

Governo do Estado a abril'. do Brasil, a realizar-se nos: de todos os Parti'::ost; que o denc�arÍí o �eva1�tam?nto li.
•

O ,.iso ela c.i cJ....
() erédito especial de ... ' ... dias 7; 8 e 9 de setembro jIocal escolhido seja ,\Titória, das :1!IPOl'tancIas, devldas lmuoista DaS for-Cr$ 7.150.000,00, afim.,., de próximo, na qual será deba- 'autora da pl'0.l?0sição.

' aos mteressados, pelos exer- I
.

!Construir diversos postbs de cício� a�teriores, � fim de

ças armada',saúde np. interior do Estada

..1'
s,er pedIdo o crepIto neces-

Afim de tecer comentá-
'

". sário .ao pa'gamento de àtl'U-

:�o: :et�����a�: �:;U{a:� latt Versus .. E.isenhowêr
.

za'��. 2°:- Concedida .a en�;�:a;_s�V·d��l';;d�e;�:�
!"ernando de Ohveu-i, do . uensão será ó' proCesso 1'e- cos dias o inquerito manda:

__""'PSD.. WASHINGTON, 5 (U. P.) 1 seu colega Hubert Hump- metido diretamente ao Tri- do abrir nas forças arma-

Salienta o orador que o' �. O senador Robert Taft hrey. Kefauver tambem se hunal de Contas, para exame das para apurar as ativida

projeto, se baseia no exces-, �onseguiu vencer por peque- assegurou todos os sessen- da legalidade da concessão. des subversivas e qüe contai'
,ilO de arrecadação do exel'- na margem o gen�ral Dwi� ta ,e .o'ito delegados na esc0- Art: 30 - De acordo com com mais de cinquenta acuo '

cício 'de 1951,' quando não :;hr Eisenhower nas ,eleicões lha de ontem na,Galifornía. a lei nO 1.081, de 30 de de: sados. entre civis,' sargentos
se sabe ainda a decisão da' ie �ntemmo' Estado de ·Da.' Não iJ1clui.n.do os resulta:.. zembr'o de 1949, o valor a: e oficiais, Segundo Ínformou #JMot!1io{A(.«4
lei Jl,.22"''énh:egue-ao julga- kQta dOi Sil-l,. n:as' quais con- doS' das, eleições �,'Dakota, tual da pensão é de Cr$ .. um 'vespertino govel'llísta, .__---..;:.;;:;::;..:;�:::..:;;;:....:._..:.�

•
mento do Supremo TI:ibunal tinuaram sendo contados.de- que ainda não forl:Ún. total- 720, que deverá ser paga in- 'em face das conclusões a - Me1,ls gurís �empre

Federal. ,legados à Convenção Nacio- mente apuradas, a tabula- tegralmente a cada filha de que chegou..o encarregado brincam juntos. São-

No c'aso de ser reconheci- nal Republicana, para esco- ção da Associated Press a- veterano' que a ela tiver di- do inqnerito, o general Ciro mais 'unidos que o Vi-'

:da a constitucionalidade da lha definitiva do candidato presenta o seguinte resulta· 'l'eito.
.

Cardoso estaria disposto' a tor e o Paulo!

referida lei, o saldo em a- à presidencia.· do,: Republicanos: Taft _ Paragráfo único' A instaurar outro de ambito - Que Vitor e Paulo?

preço estará comprometido
.

No, eflCrutinio democr�ti- r
420 'delegados; Eisenhower pensão referida no' presente nacional, paria a devida apu·

Ir
- O vereador Vitor, que

'i!lll sua quasi totalidade: não eo, o senadQr Estes lÜfau-, 387; Wal'ren Averell Har- artigo não constitui acumu-ll'açãO das l'esponsabilida- aprova as contas do ma-

'.fIendo nada prudente, por-, 'leI' derrotou eom facilidade. riman 85%.
.

lação com o meio soldq.. dcs.
.

no Paulo, pref�ito! n
)

;.

Seremos tos

quiadns ?
RIO, 5 (V, A.) - Uma

agência noticiosa diz que o

sr. Benjamin Cabello confir
mou na Federação e no

Centro de Indústrias de São
Paulo que o govêrno bl'asi-
1911'0 está negociando a tro
ca de dez mil toneladas de
lã por locomotivas e vagões.
E�sa.foi a lã adquirida pe-

16 Banco do Brjisil. .

.

•

/'
II
/

.• : ,

-I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ORA. WLADYSLAVA W.' MUSSI
E

,DR. ANTÔNIO DIB MUSSI

•

Médicos

Cf rurg ia-Cltnica Geral-Partos

Serviço completo e especializado das DOENÇAS DE SENHO

:R,AS. com modernos <métodos de diagnósticos e, tratamento.

.sOj�POSCOPIA - HISTERO -- SALPINGOGRAFIA' --- ME1'ABO·

LISMO BASAL'
Radioterapia 'por ondas curtas-Elet'rccoagufacâo Raios Ultra

Violet" e Iufra Vermelho.

Con�!lltório: Rua l'rajano, n. 1, l° a'ndar
tepio.,

Horá'rio: Das 9 às 12 horas L Dt'., Mussi.

Das,_ 15 às 18 horas - ,Dra: Mussi.
Rlesidência Avenida Trompowski, 84

Edificio do Mon-

DR. A. SANTAELA
(Formad� pél�' Fa�uhjade Nacionaf de Medicina da Universl

ilade .do Brasi l),
Médico por concur�o da As�i8têrici& a Psicopatas 'do Distrito'

Federal.
Ex-il:ltern� do Hospital Psiquiátrico e Manicômio Judiciário da

Cat>ital Federal.
/ Ex-interno da Santa Casa de 'Misericórdia do Rio de Janeiro.

Clínica Médica - Doenças Nervosas.

CODsult6rio: ,Edifído, Amélia .Neto '- Sala 9.

R:esidência: Rua Becaiuva, 134_
.

.�'.

Consultas: Das'16 às 18 botas.

Telefone:

flons u ltóri o: 1.268.

:ne�j,dência: 1.3g5.

DR. JOSÉ BAHIA S. BITTENCOURT
MÉDICO

Clínica Geral - PEDIArRIA !Rua 13 de Maio, 16 ....;. Itajaí
PUERICULTURA "- PEDIATRIA ., CLINLCA Gl'�RAL

IConsultório e Residência - Rua Bulcão Viana n.

,7' (Largo
13

de l\'j'aio) - .FIorjanôpo lís. I
"

'" ,

Hotá.rio: 8 às }12 horas � Diàriarn antev
,

'
,

DR. ARMANDO VALERIO 'DE ASSIS

Municipal e Hos-I A V IS. OIODO" Djalma MoeJlmann avisa à sua d,istinta clientela qu�'

I esta!'á ausente até o mês de' setembro em viagem de estudos Êc"
. I América do Norte .

Consultório: Rua Nunes Machado, 7 - Con'sulta,s das 10 às 12 "

'

I d d' 'tO J"Comunica ainda que o seu nstituto e, l'agnós ICD c ln!CO (:o�-

DR. TOLENTINO, DE CARVALHO
'Aperfeiçoa}llento em Pôrto Alegre e Buenos Ayres

OUVIDOS - NARIZ ....-GARÇA.,.�TA
ÇonstiltÓ'l'io _ João Pinto, 18 _ 10 andar

, Diàriamente das 15 às �8 horas

•

DR. I. LOBATO FILHO
I

Doenças do aparelho resll.iratório·
,

TUHERCULOS,E
RADIOGRAFIA g RADIOSCOPli\. DOS PULMõES'

\ Ch:urgia, do Torax

F'ormado '.P.'e!a Fnculdade Nacional 'de' Medicina, Tis,iologista e'

'I'i stociru rg ião do Hospital Nerêu Ramos
, I

Curso de especialização pela S. N. T. Ex-interno e ]\:x-assistente de

Ci rurgia dr' Prof'. Ugo Pinheiro Guimarães (Rio).

Consultório:' Rua FeÜpe Sehmidt n. 38.

Diãriamente, das 15 às 18 horas.

Residência: Rua Felipe Schmidt, n. 103.

OR. ALVARO DE CARVALHO
Doeneas de Crianças

Consultório: Rua' Trajano s /n, Edif. São Jorge -- 1° a.�dar�
Salas 14 e 15.

Residência: Rua Brigadeiro S\Jva Paes, s/n. -- 3° andar, (éhá
cara do Espanha).

Atende diàriamente 'dae 14 ls. em diante.
,

na, ,M. S. CAVALCANTI
Clínica exclusivamente de ctíanças

Rua �aldanha Marinho, )9. - 'Telefone (M,) 736.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clínica Médica _ Doenças de criã-ríça�

(Tratamento de Bronquites em adultos e crianças).
Consultório: Vitor Meireles, 18 -- 1° andar, \ .

H'lrádfr: Das 10,30 às 'U,30 e 'das 2,30 às 3,30 horas.

�{esit!ência \ Avenid�.{ Rio Brunco, 152 Fçm'e 1.640.

, I (. ,,_

.,*

OLHOS - OUVIDOS _ NARIZ E GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista do Hospital'

Moderna Aparelhagem.

Lâmpada de Fenda - Refrator - Vertomatro etc. Raio X: (ra
diografias da Cabeça) -- R;tirada de Corpos Extranbos do Pulmão
e EsMago.

Receita para uso de' Ocirlos.
'Consultório - Visconde de O'Uro Preto n , 2 - (Altos .da Casa

.Belo Horizonte).
Residência -: Felipe Schm ldt, 101. - Te!. li.i60..

DR. ANTÔNIO MONIZ DE ARAGAO
CIRIlRGIA TREUMATObOGIA

Ortopedia
Consultório: Jolio ,Pinto, 18.

Das l5 às 17 diÚiamente. ,

, Mepos aos Sáhados.

Res.: Bocaiuva 135.

FÍ>ne 'M. 714.

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

-DR. ROLDÃO CONSONI
Cirurgia Geral - Alta Cirurgia .:_ Moléstias de Senhoras

- Cirurgia dos 11umores -,
Da Faeuldade de Medicina 'da Univer$idade de São Paulo.

Ex-Assist;ente ,de,Cirurgia 'dos Professores Alípio Correia
.

\ Neto' e Sylla Matos.

Cirurgia 'do estomago, vesicula e VIas' biliares, intestinos del-

"

Curso Nacionl1l de doenças mentais
Ex-diretor do Hospital. Colônia Sant'Ana.'

DoenGas nervosas e mentais.

O _E' S T Á D' O
ADMINISTRAÇAO ,

I

DR. NEWTON D'AVILA
Cirurgia ge,ral - Doenças de Senho...as - Proctologia

Eletriddade Médica

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

Consultas: As 11,3.0 ,horas e à tarde das 15 hor-as em diante,
Residência: -Rua Vidal Ramos, - Telefone 1.422.

. ,I

DR. MARlI) WENDHAU8EN
Clínica médica de adultos e crianças

Consultório -- Rua João Pinta, 10 - Te!. M. 769.

Consu !tas: Das 4 às 6 'l1Oras.
Residência: Rua Esteves Júnior. 45, Te!. 812.

.__ �--------------------------------------�-

�1JmICO
Dos S'erviços de ClhtÍl'1l IpfantU da Assistência

pital de Caridade
,

CLINICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
.

,_ Alergia -

e das 15 às 17 horas.
Residência: Rua Marechal Guilherme, 5 - Fone: 78;1.

DR. ALFREDO CHEREM

�ado e grosso. til'oide, rins, próstata, bexiga, útero, ovários e trom- I 'Impotênc.ia' Sexual.
pas. VaricoceJe, 'hidrocele, varizes e hérnia. I Rua Tiradentes n. 9 .

. Consultas: Das 2 às 5 horas, rua Felipe Sch;nidt, 21 (sobrado). Consultas das 15 às 19 horas.
- Telefone: 1.598, ,. FéiNE: M. 798.

Residêncin: Avenida· Trompowsky, 7 - Telefone 1.764.' Res.: Rua Santos Saraiva, 54 - Estreito.

BANGU EM FLOR�AN
,

, I
,

Dia 7 de junho no Clube t2 de Agosto, inaravilhosa fest�, dançante,intílulad:(t Bangu:
Florianópolis� Desfile de modas Bangu., por senhoritas de nossa socie-�
em . beneficio, d,a S,oc. de A'mparo' aos Tuberculosos. As mesas estarão à, v:en-,··

da, brevement�, ao preço .de Cr$� tOO,OO.

n. llil:'.� ,

:
'r

Redação e Oficinas, à, rua Conselheiro Mafra,

r-r, 1�2 _ Cx. Postal, 139.

,Diretor: RUBENS A. RAMOS.

Ge rente ; DOMINGOS F, Dl!: AQUINO.
.

Representantes:
Representações A. �. Lara, Ltda.
Rua Senador- Dantas, 40 -- 5° andar,

'I'e l.: 22-5924 - Rio de Jane iro.

Reptej 01' Ltda.
Rua Fe lipe de 'Oliveira, n. 21 - 6° andar»:..

1'el.: 32-9873 -e--, 'São Paulo ..
•

: ,�

ASSINATUR_�S
Na Caprta l '

, . , .. , . , . ,. Cr$ 170,00

. , .. ',';" Cr$ 90,nO

.� ,I

,Ano

Semestre ..\

JSo Interior

.>\no .,........ ." .. '... Cr$ 200,IUI

Semestre .. ., .. . . . .. .... Cr$, 11 0,00

Anúncios media�tes contráto.

Os origi�ais, mesmo não pubtieatl�s;, não. sel'ã!90

devolvidos .

.

l>. direção não se responsahil isa pelos ,eoJ1<!eit()lEl�
emitidos nos artigos assinados.

ADVO·GADOS;".
DR. CLARNO G. GALLETTI

- ADVOGADO-

Rua Vitor'Meirelle!!. 60. - Fone lA68. - Florianópolis.

RENATO RAMOS' DA
,_ ADVQ,GADO -

SILVA \

Rita Santos Dumont, 12. _' Apt.. 4.

•

DR. JOSÉ MEDEIROS VIÉIRA
- ADVOGADO _

Caixa Postal 150 - Itajaí - Santa Catartna .

DR. THE'ODOCIO MIGUEL ATHERINO
- ADVpGADO

Rua 'I'rajuno n. 12, 10 andar; sala n'. 1

(Escr, Dr. Waldir Busch ).

'I'e lef'one - 1.340_

/
Edifício São Jorg�:

/

DEN'TISTA
DR. OCTACILIO DE ARAUJO

CIRURGIÃO DENTISTA

Rua Felipe Schmidt - Edif. Amélí a Neto I... Sala 1

T'ratamento cirúrgico e cura da Piorréa Alveolar.

'í'ratamento cir-úrgic» e cura de Abcessos, Granulmas, QUÍstOf>
radicu lares, etc.

p,.-TENÇÃü: -- Grande redução de preçós nas DENTADURAS,; ..

para as' pessõas que vivem de ordenauo.

Labo rató ri o Protético sob a direção de Técnico, contratado es

pecialmente no Uruguai, formado sob a orientação de-um dos maiss

\ creden,�iados especial latas da, Américá.
DentaduI."3s sem " Céo da Boea (Abobada !'l:Jatina)

PiJlltes MO'l'eis e Fixas

Todos os demais Trabalhos Protéticos pela Técnica mais' re- ..

pente.

til1úa funcionando de maneira regular, ficando ,como seu suhstitnt�'

o competente clínico. Dr. 91'la11(10 SchroedeT CW-� há mais' <!'l um,,�,

ano i ve1n acompanhando, passo a passo, os .. serviços clinicos !la".
Ca�a de Saú'de São Sebastião, e de seu con.sultó,rio. "

l O's sel'viços ,de rádio' diagnóstico, l'adiouEH.'apia � �s de l�bora,..'
tório clínico ficarão a cal'go do Dr. Paulo ,Taval'es, nome sobej.s-·,'

iliilliliiift;.'.
If.... AI_cc".' DHd'Dlt34J, l_e .,,,Irll ''''-''':;>_
CUR1'fJe4 T.f.l..EGJtA."A, PROSEBRAS

'"
�ARA��_�.

OPOLIS

,_
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'-,'\ SESSAO DE ONTEM
Na sess50 de ontem ocu-

.

pou a presidenei:1 o deputa
{'io, Ptot6gene" Vieira. Fun- ,

cionaram, 'eomo secl'eüí rios.
os deputados Elpidio Bal'�,

• -�)O':<l :, Ck:�o�':co 1\1or�ín;,. I

Florianópolis, Sexta-feira,' 6. de Junho de 1952 3
-_,_-------:---.o:..-....;.... __..;.:__;_ ._., ....;_ -----...

��'Q!�����'I"�ã�� Le�x����!!va. Vida S9cia I ����:f.[�-���:��Eg
:''{).a� pruneuas, 11:;1, vel'b.as su-,' Constou, o expediente, dr. ANIVERSARIOS:

,
,& Cia., desta praça. e pessõa nos que:

'

, I distas da Independencia;
f'ic iente s no ano em curso, O

I Mensagem Governamental SRA.- ·MANOEL FELIX destacada do comércio 10-
- em 1.729, em ltacolu-!

- em 1.881, faleceu o jor�
:;bnciollamento dos postos sobre o conven io a ser cele- CARDOSO cal. mi; vila do Carmo, mais tar- nalista José Ferreira 'de

;serú resolvido' futuramente brado entre o Estado- e o Ocorre, hoje, o aniver- "O ESTADO", cumpri- de ci��de. de Mariana, nas- ! Menezes, fundador d�, "Ga-
,:;: para tanto o orçamento do Instituto Brasileiro de Edu- sárlo natalício da exma. sra. menta-o, cordialmente. céu Cláudio Manoel da Cos-I zeta da Tarde", do RIO de

,:Edado que de ano para ano cação e Cultura; M�nsagem d. Placidis Cardoso, digna' ta, um dos integrantes da Janeíro, na qual sustentou
,�leLl,,3 expressivo acréscimo governamental abrindo cré- espôsa dó sr. Manoel Felix -.Fiz anos, hoje, o jovem "Inconf'idencia Mineira"; II energ íca campanha em fa-

"d� rendas, dará os necessá- dito destinado a aparelha- Cardoso, chefe 'de Seccão de Amauri Silva, estudante e
- em 1.755, foi assinada vor da abolição da escrava-

'Tios recursos financeiros., menta da Imprensa Oficial Drogas' da, firma Carlos filho do 'sr. João Silva. .por D. José I a Carta de Lei, tura ;

.AI esta altura estabelece- do Estado para impressão de Hoepcks S, A. Comérc'io e - Festeja, hoje, o seu
orientada por seu grande - em 1.847, faleceu José

',,-qe interessante dialogo en- selos. Indústr-ia, desta praça.
'

primeiro aniversário, a ga-
Míniatro Marquês de Pom- Feliciano Fernandes ,Pi-

tre o orador e o deputado Mafra agradece À virtuosa dama, que des- Jante menina Leila Mara bal, z evn ii d ando leis ante- nheiro, Visconde de São

iTernando de Oliveira, cada O deputado Bahia Bítten-
.

fruta de solidas amizades Schmidt, encanto do lar do riores, uotudamente a de' 10 Leopoldo, nascido em 9 de

qDal seguro no seu ponto de COLIdI deu conhecimento à na sociedade local, serão sr. Alberto Schmidt, e de de abril de 1680 que conce! Maio de '1774, em Santos,
vista. As vezes a discussão Casa de um telegrama do tributadas as mais expres- sua exma. esposa, d. Adí dia Iiberdade aos selvíco- .11 Estado de São Paulo;
.se acalora, com a in terven- Prefeito de Mafra, onde a- sivas e carinhosas hornena- Carolina Schmidt. las; - em 1.945, o Presidente

,fio de outros deputados, os grafTece o interesso do ilus- gens na data de hoje, FALECIMENTO -- em 1.775, foi assenta- da República dos Estados

"�'}uaü� lembram lei>; já vota- tre parlamentar pela boa so- "O ESTADO", cumpri- D. ISABELA STRUVE da a primeira pedra da Igre- l:!nidos do Brasil, Dr. Gétú-
das pela Casa, concedendo, lucão de problemas reclama- montando-a, }'espeitósamen- Vitimada por mal súbito ,.ia da Candelaria, no .Río de Iio Dorneles Vargas, assi-

.auxilioa a diversas institui- dos ?:I�,.progreS8o daquele
I
te, deseja-lhe felicidade. faleceu, a 3 do corrente, em

1 Janeiro; nau o decreto n. 18.811, de-
-cões de heneficencia o que mumcijno, entre eles a ins- _ Indaial, onde residia, a I'

- em' ,1.819, u Tenente- I
clarando o esta?o de guer-

Ji,,:-trAo prejudicadas se for tulação de uma Agencia do,
SRA. 'AGENOR; ,PoVOAS

exma. sra, d. Isabela Stru- coronel José de Abreu, Ba-j r� entre o Braaíl e o Impé-
��.a!)ro\'a(lo o crédito ora , em TAPETEC'. JR

1 F
' . 11'''0 de Cerro L d ,1'10 do Japão

'

_

',- ve, esposa {O, sr. rederico i ,.. argo, er1'o-
.

.

.
'

'

"estudo". O deputado .João Os municlpios e o excesso Ocorre, nesta data, o a-
Struve, e genítotu do sr, I! tou uma divisão corríentína Andre NIlo Tadasco

_ José de Souza Cabral res- de arrecadação
n iversário natalício da ex- d C d d C I., _ _ Eloy Struve, gerente da F'ar- I o oman o o' .orone An-

"ponde que aquelas leis se- O deputado Barros Lemos
ma. sra.: d, Robélía Silveira.

mácia Catarinense, nesta' drés Artigas;
.

rão observadas mas que, em leu, e justificou -um projeto Póvoas, espôsa do sr. Age-
praça.,

..

i. '-, em 1.824, em Alagoas, iNova 811V18,TI
primeiro lugar devem ser a- de .leí regulando a diatribui-

nor Póvoas Júnior, telegra- Os funeraís da Ilustre da- a Barra Grande se defende '17M
Il O II

'tendidas as obras de �-aior ção aos municipios de '30%
f ista.

�a, que' de�frutava largo contra as tropas .d? �overno , li S .. P!DLO
'urgencia entre as quais es- do excesso de arrecadacão

JOSÉ
CIrculo de amizade na SOCle- pernambucano, dirigidas pe- Anuncia-se r. próximo a-

-tarü:m os postos de saúde do Estado.
> SR . .TOCõB JORGE 1 d 1 T I J

'
. w

T h
. . (a e de Indaial, foram rea- o enente-corone ose An- parecímento, em São Paulo'

.

lui 1 . O 'd t dOI'
. 1'anSC01'1'e, o.Je, o anl-' ..

in(' \llUOS no projeto. epu a o lVIO Nóbre- lizados no.dia seguinte, com tonid Ferreira. Os legalistas
1

.

I versário natalício do sr, Ja- de uma revista de/âmbito e

usrste, entretanto, o dep. ga eu para conheeimerito grande acompanhamento �10 estavam comandados pelo
':Fel'nando de Oliveira, JÚ da Casa', um abaixo assina-

cob Jorge José, diretoJ:-ge- cemitério público daquela, paranaense Major Lamenha
interêsse nacional. ,Feitio e

,;e,nH' tese, pois criando o I)ro- do vindo de Araquari e'nele-, rente da firma ',Jorge Salum 'd d L'
apresentação moderna aque-

.

CI a e. ms; Ia publicaç'ão que será liga-
_Jeto, grandes' e11(;a1'&OS para reçado ao vereador' Carlos À familia enlutada, o n'os� - em' 1.826, faleceu o

�e�����l���n�;.�;�l!e j����:�� ���::�.á�i�oP��ti:�al S:!�� O deputado Francisco � r.�:..:;::..� .- w _ �!.���:..t:....S;��!::!���i: �:s �d:�:éas �eelh�l��::i!�
'e j"Ü> não é admissivel nes- de 40 lavradores reclamam Mascarenhas diz que o Go- t M·lssa I·ro,-II-O Jose", Garcl·aJ'�c�;p�����i�,�, pt;!�!��

.. ta época. o escoI'chante aumento do vemo do,Estado está toman-

(
,. .

'

'.

'

derá abrir um camp.o�nov,o
) deputado João José ,de Imposto territoriaL Em vil'- do providencias para anu-

,'Souza Cabral requer sejam tude desse aumento, que a.. lar as injustiças ora come-
Viúva, filhos, genros, noras e netos de VIRGILIO entre as revistas nacionais,

f f d
. JOS:f� GARCIA, ainda combalidos, agradecem a todos os seguindo, com adaptação na-

1::uspensos os trab�lhos para 'eta un o a economia par- ,tIdas.
.

'que a Comissão de Finanças ticulae, os homens 'do ca,m- E' importante comparar o
que os acompanharam durante a enfermidade e envia- cional, o plano de divulga-

,'se pronuncie sôbre a emen- po estfto abandonando a caso dos ,impostos com óu- ram flores e condolências pélo falecimento daquele seu çáo'e' ilustração que celebri

.da do deputado Fernando 0- terra para procurarem nas' tl'OS casos _ o do leite, por saudoso espôso, pai, sôgro e avô. Valendo-se da oportu- saram "Orion" "Kosmos",
, ,

' nidade, convidam aos seus parentes e pessoas de suas "Sape,re" e o'utl'as. I
: liveira. /' cidades, meios de' vida mais exemplo - provocados por
'C

. -' f'
. .

I '1' 'relações, lmra uBsistil'em à missa de 7° dia que, em,inten- Nomes �m evidência, far-
.

1'l. �omls",aº l'e,leitou a e- ,acelS. I' lpepCla (OS aUXI lares f do •

O d G ção ii alma daquele seu saudoso espôso, pai, sôgro e avô, ta ilustração, matéria va-
wenda. eputado Olivio Nóbre- overno que metem os pés

':t .f!c I
- mandarão celebrar na Capela do Ginásio Catarinense, riada, alto nível de colabora-

Encaminhando à votação. ga C1 a .latos que impressio. pe a mão sempre contra os

·'.falou o deputado Estivalet num, pois ó imposto terr�'to- interesses do' povo. terça-feira próxima,. dia 10 do corrente, às 7 horas, ante- ções fierãú os pontos altos

'p'
" .

I I D
.

- cipando os seus agradecimentos a quantos comparecerem dessa nova publicacão que
'. Ires, que dedarou falar em .

rIa em a guns casos pas ou 'epOlS que se encontram
-

, C"
' n esse ato de caridade cristã. nos próximos meses será

,sep n,ome pessoal e não como de Jr$ 100,00 para diversos num beco sem saida, voltam '

Beneval de Oliveira gue ao público.
lider do PSD., já que para contos de réis. Concluindo, ao ponto do partido e se que-

'o seu partido. a vptação do faz um apelo para que o go- rem' inocentar lançando
' a:

proeesso foi considerada vel'nadol' olhe'mais humana- culpa a modestos servidores

·questão aberta. mente para os pequenos à,.. públicos, que mais não fa-

, Prosseguindo, \ salienta gricultores que prec,isam' de zem senão eumprír ordens.
,

'llue o saldo do exercicio an- I amparo e não de providen- ,E' muito louvável que re

-teria!' está todo compram e- das 'proibitivas de suas ati- ,�onhec:da um erro. se' volte
'tido por leis já ,em vigol' vidades. atraz, más é condenável que
',mar; ainda não executadas. O deíJUtado Francisco nÍlU�'nem queira ser ° re5-

E;-:sas leis não podem ser Mascarenhas vem em defeza ponsá\'el por estes golpes
-i}o"tas' de 'lado pa'ra serem do governo e lança as cu l- e011 tra o po-vo.·
�:!tis}eitos eomprOl11iSAOS pas aOS ombros dos coleto- Be' a circular foi' ll'iF1I

,núvo". () orador, embora de res, os, quais, por. ignorân- eompreendida, é porque foi

pleno aeordo com o projeto, cia, não estão interpretando mal redigid�t. E' quem a s\u
não pode admitir seja, ele bem uma circular do Secl'e- bsúeveu, tinha obj"igarão
'ba:'!eado em falsos alicerces tário da Fazenda" de lê-la aten.tamente �nte�
financeiros. Por isto era a Esta declaração provoca d_e' distrib'uHa.
'favor da emenda, corri' a apartes, pois o aumento do Para tecer algumas consi

'qú'ul o Ex�cutivo poderia imposto' t�rritorial de ma- derações sobre o mesmo as-'

,melh�H' atender aos objeti- neira iújU�ta e clamorosa, sunro fala o deputado V;n'-

·vo:'\ de sua iniciativa. i não se verifica apenas nos gas Ferreü'a. Diz o nobre

A seguir, falou o deputa-, municipio8 de S. F'rancisco parlameütal' que a previsão
"do BuJcão Viana. )e Araqual'Í mas em todo o do impo�to territorial para

O ilustre lideI' do gover- Estado. 1952 foi a mesma do ano de

110 enumera �s razões que o O deputa,do Estivalet Pi- 1951. ;;ão ve razão por isto,
levam li se pronunciar con- 'res faz tremenda acusação para ser nomeada uma Co-

- tra a emenda, entre elas a ao governo, na pessoa do sr. missão encarreg�da de fa

··de que não se sabe ainda, Secretario .da Fazenda, res- zer a .revis'ão daquele im

se, �o presente exercício ha- pon�a.bi�izando-o ��la desor- l�ost�., � e�isten�ia .· ..des�a �
vera excesso de arrecada-I galllzaçao que ha em todo COll1lSSaO so se .ll1,stIflCana 'I·-çãt1. o Estado,' nos lançamentos se houvesse' sido pr�visto
A emenda 'foi rejeitada e relativos àquele imposto, qualquer aumento, I

<) projeto aprovado. feito� com.yiolação expressa I ,Não hav�ndo ,ordem do

O deputados Volnev de leIS eXIstentes.. dIa, a sessao fOI enc'errada.

'Colbco de Oliveira Lenoir
V8,l'g-�S Ferreira:'Wilmar

IDias e., Ylmar C�rrêa fize-
'

,

r�:'r' declaração de voto, a
. firlll"ndo qu,e o excesso de
,an'eu:dação de 1951 não
maL, existe e portando nüo
podr� ser ntijizádo par'a a

bcl'l.u ra de crédito especial.

•

1
1

.

1
I

I
--------��--------------------------�----------�----..

�

AVENTURAS ZE-IVIUTRETA:�.DO • •

I,
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.

.' I Partida disputadíssim? en- Clube N ,��merice.

t
tre o Caravana e o UbIratan· •

,

rega a:_ �.itól'ia do Car�vana nos
,

.Rece.bemos ,e .a�radecemos 1°

Tesoureir.o
- Carlos

Asp'irantes e TItulares - o seguinte OfiCIO.
.

Souto.
. . , .t.riunfo do quinteto do Ubi- "Blumenau, 8 de Abr il de 20 'I'esoureiro - Nicâcío

, ratan .sôbre o Doze - pro- 19G2.
'

,

,
Scheeffer.

testo do Uubil'atan.' Ilmo. Sr. Redator Esporti- Orador - Dr. Arão Re-
t vo do "O ESTADO".

, bello, •

A 11a rodada interessou Temos o prazer de, eomu- Diretor de Galpão - Car-
vivamente .os que compare- nicar a V. S. que pela as- los Ubiratan J'atahy,A baía sul será palco, no Martinell i e o Riachuelo, arduamente concorridos, o
ceram ao Estádio Santa Ca-: sembléia geral realizada em Conselho Fiscal _:_ Dr.'

próximo domingo, de renhi- têm levado suas Iguarnições que valor-izará bastante a
tar iria, pelo seu desenrolar IOde Abril do corrente ano, Luiz de Freitas Melro, Dr.

dos e sensacionais prélios a ingente treinamento, vi- manhã>. aquática, fazendo
equilibrado, entre os Aspi-. foi eleita a seguinte Direto- Celso Leon SalJes e WilJynáuticos, destacando-se, o sande bom rendimento têc- com que grande massa de
rantes e os, Títulares dos ria e Co-nselho Fiscal: Belz.último que será em disputa nico na competição de .do- aficion�dos do esport.e do
dois clubes. Os jogadores do Presidente - Sebastião Valemo-nos do ensejo pa-da valiosíssima taça "Alrni- mingo.

'.

remo vl�JreI? de �ntuslasmo,' I Ubiratan, dos Juvenís, con-I Cruz., .' ra apresentar a V. S. osrante Aamandaré", ofereci-I, São em número de ClJ1CO i O prm:e:r� pareo, esta I seguiram desfrorrar-se arn- t Vice-Presidenta - Adol- nossos protestos de real es-da pelo 50 Distrito Naval. los páreos, como já demos I con: seu lJ1ICIO marcado pa- plarnen te. da derrota que fo Wollstein. tima e máximo apreço.Tanto o Aldo Luz como o' notícia. Todos prometem ser, ra as 8,30 horas. I
lhes tinha infligido o quadro 10 Secretário _ Martinho Sebastião Cruz _ Presi-
do. CI ube Doze. Cardoso da Veiga. den te.

2° Secretário Artur Martinho Cardoso da Yei-
Castro. ga - Secretário.

Gran� espectativa pela
na baia sul'

I,

O�A»n����'4������������������F�lo�r�i!an:!óp�o�l�is�,�S�e�x�ta�-!f:ei�r!a�;�6�d�e�J�u�n�h�o�,�d�e�1�9�5�2�����������������������������

ôminlo
-

próximo, em Joinville, 'será realizada a p�i�eira partida da
finalissima entre Ivai e ftmeric8, pelo, certame laXlmo do Estado

,

'/

"O

de- domingo

- o BLOVO DO

b I�ATLETAS BRASILEIROS JUVENtS - UBIRATAN

Basquete O' CONVIDADOS PARA PAR- 35 X CLUBE DOZE 19
TICIPAR DAS OLIMPIA- Fácil vitória dos pupilos UM GRANDE ZAGUEIRO INTERROMPIDO O RAIDDAS DE ISRAEL I de R.ubel1s Lange, que con-

PARA O VASCO ,EM IOLE NA'fAL _ RIOsegu iram agora demonstrar
(V A) Muito :RIO 5 (V A) Esteve id õb RIO, 5 . .

- Ul o i, ..
-

I a sua superior! ade so re q
se tem falado ultimamente I SALVADOR, 4 (Y, A.) _na Confe,d�'ação Brasileira conjunto dirig ído POl; Hiram I'k sobre o 'interesse do Vasco Apôs vencer a barra, do.'

21 h ras de Desportos o sr. Ayc , re-' Livramento. '

I" 1 ti
as, o "

sobre o concurso de Santos. "mangue sêco", em uta 1-x Lira Tênis presentante da representa- Quadros e CestinhQs. De fato o Vasco gostaria: tanica contra a furia da.cão diplomatica israelita a- UBIRATAN - R,. Carneí ;o de contar' com o excelente i mar, a iole "Rio Grande do�reditada junto ao nosso Go- (2) E. Macedo (3) L. Bar- I . .

'

N te" bid ,'" ",,'
,

r.: D' Jogador, corno qualquer ou- � 01' e ' e seus ravos rema.-,vêrrio, a fim de convi ar [�to (._,), A. Sabl�"o «l;))),W' tro club .rnais entre o dese- dores potiguares, que rea-uma equipe atlética bras i- Alves (6) D. Mafra 4, .. '
,

1
.

Ii "raid" N t I' R'O :,' ,

. pp'., JOlde contrata- o e CO:nqUlS- iza o �'al a a -- .10- F'emi- le ira, a pa rtícipapar da -

ReI, S . .Ama.ral, -. . Lmo
tá-lo, vai uma grande dis- de Janeiro, sofreu graves-Vel'de x limpiat�a de IsraeL, O ce:·1.la- (2C)�e P. SablDoE· W B tância. Podemos adiantar is- acidentes tentanarn retornarme es a programado pau, o LUBE DOZ �

. oa-
.

.
,

I terr . f' Ihidíod d ?O 29 d t .

F ff (2) to SIm, que o Vasco esta em a ena, mas alam co . osperroco e z a

eseem-Ibald (6), C; algra "

,-

1 d
'"

b d 19-3 id d d
, M Pi J negociaçoes para contratar pe as on as que espatifaram1'0 e O', na CI a e ,e J. Costa, (2), . Ires, " ',', .

bar D", ,'I' I A
"

Pediu o represen N
.

t S') E AI, um grande zagueiro paulis- o seu arco, ep018, 015 re-e - vu. '.
-

'aSClmen o ( . ,,,reu ", . .

d ."

tante israelita para integra- (1 J Cab -al 'D. Abreu R. ta, present.emente em l itigio rr:a ores consegUlren: .

atín
,

d 1
-

tlé
),. \. 'p . A' la com o seu club e que deve':' grr a terra com o auxilio dasrem essa e egacao os a e- Mansur J. L. eíxoto. , ..'

'

A I F: '. d S'l
'

. i t' ra se conshtUll' num reforço camaras de ar que levav:;nn.tas, f emar el'lella a 1 - fase termmou com a con a-
,

.

b .G ld Caetano Felipe 1]6 6i '1 para o club da colma. O 110- no alCO.v�, .

era o' , gem (e ,a avorave ao
me desse jogador por ell-' _Segundo declararam ii re-SIlVlO RUy e Tessu OKamo- quadro vel;lcedor. '

..
,.

to. A Diretoria da C.B.'D fi- ASPIRANTES _ CARAVA- quanto, se.ra mantIdo eu: se- portagém, os atlétas poti
cou de estudar. o assunto, 'NA Ú X UBIRATAN 20 gre�o, a_ fIm d� q�e a dlVul- gual'es pretendiam regressar

I-f O \ .

t t gacao nuo preJudIque os e11- a Natal, onde construirãoprometendo uma so uçao a- qUlll e o alvi-celeste •

. tendimento,s. novo iole e farão nova tenta-vOI'ável para momento mais venc"u esta paI·tIda tendo"- '
'

,

tiva. A luta do iale contra aoportuno. sido equilibrado, a 13 fase MENDONCA NÃO FICOU
que terminou com a cota-

,... INUTILIZADO
gem de 1� a 10. Na segunda' Uma noticia gradavel pa:'

MAGNIFICO TRIUNFO fase o Caravana conseguiu ra os banguenses é a {ie que
DOS PAULISTAS SOBRE fazei' mais quatro pontos o zag'ueim Mendonça não fi
OS CARIOCAS NO MA- que o contendor ven,cendo a

cou inutilizado. O golpe que
RACANÃ POR 3 x O peleja. lhe desferiu Didi não o in-
No colossal estádio do Quadros e Cestinhas - R. capacitou' defil1itivan�ente,Breier (2), H. Latt, (3), M. tanto que Mendonça já está

Degan (10), P. Chaves (1), andando e correndo perfeiN. Oliveira (4), H. Martins tamente bem. O dr. Hilton
e Idemar Silva (4). Para o Goaling já autor_izou o início
Caravana e para o Ubiratan, do" trêinaniento, :poIs, em
F. Silva (3), A. Oliveira

em todos ôs testes de ginás(1), N, Rebelo (2), C. Fer- tica, ó :valoroso defensor ali'arezi (6), S. T. Carvalho vi-rubro ,saÍu-se maravilho
(7), p, Silva (1), Arnaldo samente bem.
Oliveira, L. Barreto eW Nu- .,.. ...,... 4 --.,..

nos. frente dos cestinhas do cam

TITULARES - CARAVA- peonato.
NA 29 X UBIRATAN 26, Quadros e Cestinh..as
Peleja movimentada e CARAVANA - Ten. Car

equilibrada como se vê do per (11), M. Sekat, A. Sou
progresso do placarde - Ca- za (9), M. Gomes (1), H. G ..

ravana 2xO, 4xO, 6xO, 6x2, Lins (2), C. Costa (2), A. Terminou no último &ába-
8x2, 8x4, 10x4, 10x6; 12x6, Moglioni (4), J. Borba, A. do a apuração do interessan-
12x7, 12x9, 14x9, 14xll, Ferraz. te e sugestivo Concurso pa-16xll, 16x13, 19x13, 18x15. UBIRATAN - 'E. Straetz ra eleição {Ia Rainha dosNa segunda fase com (14), C. Bragnoli (7),' N. Primeiros Jogos Olimpico:>Straetz num grande dia, o Ferreira (3), O. Meira H., Secundários; venCendo a
placard dansou assim --'- Livramento, S. Faucz, R. candiac1.1:a da Escola Indús-
18x17, 18x19, 19x19, 19x21, Lange, J. Silva, G. Cordei- trial de Florianópolis, se-21x21, 23x21, 23x23, 23x35, 1'0. O Ubiratan entrará com nhorinha Maria de Loul'des25x25, 25x25, 26x26, 27x26, um portesto sôbre êrro de Campos, a quem enviamos29x26. Várias vezês empata arbitrag,em. Os juizes foram cumprimentos pela seu màga porfia, apresentou o Ubi- Hiram Livramento e José nífico triunfo.ratan na frente, ,so se entre- Santos.

I
"

gando no fim quando os co- . Ca�'los Brognoli �o Ubir�-,.. ,'.,.'.,mandados de Carper conse- tan e agora o maIor cestl- vASA J)!mC�l....\}·n.}, 1IhH"
guiram tirar a diferença de nha do campeonato com 44 !nl.Jdo'l"ll. �O.., R.t.ik,,, � i �
3' pontos. Moraci, apesar de pontos, secundado por 'Érico !!ienor, V.8'.,lvul.t. .. [)iM�(��
-ter feito um ponto, está na Straetz com 42 pontos. l\tU1oI! w;1i'1I1,vlll.l.n M.lt.t.r... (

Calp. de· Valei e

barra do "mangue sê,co" foi
üma bela pagina de bravura
dos homens do noIte e foi

Prosseguem an imados os \ Aspiran:e� - ás 20 horas
Jogos dos Campeonatos de - LU'a Tems Clube x Tau
Basquete e Valei que a Fe- baté.
deração Atlética

Catarinen-)'
Titulares

se vem realizando na qua- - Taubaté
.d ra "Santa Catarina", em "Clube..

explêndidas noitadas, onde Para amanhã estão pro
o elemento feminino contrí- gramados dois jogos de Vo
bui cem por cento p/a o leibol, � saber;
êxito dos espetáculos. 'As 19,30. horas

nino - Barriga
Clube Doze.
Ás 20,30. horas -, Mascu

lino - Clube Doze x Barri
ga VerD.e.
Preços populares: Senho

ras .e senhoritas tem ,entra-

Para €s1;a noite marcou a

F. A. C, os seguintes encon

tros de basquetebol masculi
no, com inicio às 19 horas.
Juvenis - ás 19 horas -

Lira Tênis Clube x Ubira-
tan. ,da franca.

Noticias' de Joinville
A SOCIEDADE 'ESPOR- tebo] vinculada á Empreza

TIVA 'PALMEIRAS estãllVIetalÚrgiCa de Joinvile, de

progr�m,ando para.o .

mês p�l�ticipante da segunda di-}pj'óximo a sua tradlClOnal Vlsao da L. J. D. paSSQu-se
PROVA CICLISTICA. Pre- para a primeira, esperando
tendem os mentores da agre- conquistar no certame deste
miacã'o esmeraldina convi- ano uma situação previ1igia
dar 'os pec1alistas do Pal'a- da. Já se registraram pela
ná. Distrito Federal e San- agremiação vários valores
ta Catarina. Conta-se com a do "asociatoin" local, sendo
presença do destacado. ci- a última aquisição a de
clista catariIiense Samuel Brandão, player que defen
Santos, pois é certo que a dia o Caxias F. C.
sua participação aumentará
o brilho da competição,
- O CERTAME 'DE BO

LA AO CESTO da Liga A
tlética Norte-Catarinense

,

foi reiniciada com a l'odad:a
<le quarta-feira, esperando
se que termine a 9 de julho
com o "clássico" encontro
entre Palmeiras e Guarany"
- A EQUIPE JUVENIL

, de bola 3,0 Gesto da Socieda
de Esportiva Cruzeiro do
Sul, apresenta-se como a

mais provável vencedora do
campeonato de sua catego
ria e, consequrntemente, co
mo a representante da Liga
Atlética Norte-Cat'arinel)se:

Em voleibol da mesma ca

tegoria,' não se pode apontar
favorito, embora tenham
tambem os rapazes ,do clu
be das estrelinhas conquis
tado melhor posição no tur
no.

- O CLUBE ATLÉTICO
OPERÁRIO, uma equipe de

'Presenciada pero piloto New
ton Cardoso, do Aéro Club.
da Bahi:;\ que, juntamente
com o sr. Luiz Siqueira da
comissão que fiscalizava (}

raid, sobrevoav�m o local do
reinicio da viagem.

Os remadores estiveram
retidos, 16 dias 110 "mangue
sêco", que se ,encontra na

divisa entre' Bahia e Sergi
pe.CHI-

Maracanã, perante enorme

público, defrontaram-se, na

segunda partida em disputa
do Campeonato Brasileiro
de Futebol, os selecionados
de São Paulo e Distrito Fe
deral, vencendo espetacular�
mente os bandeirantes pelo
e:c-pressivo escore de 3 x 'O.

MARRÃO, agremiação es

portiva-filantrópica, tradi
cionalmente conhecido por
sen,s festivais beneficientes,
festejou a 23 de maio o seu DJALMA, ATLÉTA DO
25° aniversário de fundação. FLAMENGO
- O PRESIDENTE DA 'Djalma Hipólito da Si1-

S. E. Palmeiras assegurou a va, elemento conhecidíssi
participação de seus atlétas mo nos nossos meios espor
nas próximas comefições da tivos tendo representado o

"Taça Blumenau", certame Estado no Campeonato Bra
de. atletismo programado pa- sBeiro de Atletismo, vêm, ao
ra ser disputado por etapas que apuramos, emprestando
e em sédes diferentes pela, seu cocurso ao Clube de Re
Federação Atlética Catari- gatas Flamengo, junto com
nense, E' passiveI que ,tam- outro atléta catarinense
bem a Sociedade Ginásticl'l 'Waldomiro Monteiro, vice
de Joinvile, a Sociedade Es- c,ampeão sul-americano dos
portiva Cruzeido do Sul e a 800 metros. Djalma vêm se
Sociedade dos Sargentos, sobressaindo no I'ubro-engro
participem da' competição carioca, tendo

'

conseguido
nos primeiros donl.ingos de I em fins do mês de Maio úl
agôsto, setembro e outubro. tüno, um magnífico recorde
Contudo,. frisa�o�-, somen-I no Campeonato' de Atletis

te o Palm,el�'as mal1lfestou o

I' mo de Aspirantes, efetuados
seu proposIto. '

na pista do Fluminense.

RAINHA DOS' .JOGOS
OUMPIC08 S'ECUl\rnÁ
RIOS A SENHORINHA
MARIA DE LOURDES

CAMPOS

I,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 21 DE'JUNHO ___: SABADO .; TRADICIONAL FESTA JUNINA, AS 21 HORAS - CASAMENTO NA ROÇA QUADRI-.
,LHA - DANÇA DA RATOEIRA - CONJUNTO DE ACORDEON EXECUTANDO MUSICAS, CARACTERISTICAS - ORNA

MENTAÇÃO A CARÁTER - DISTRIBUIÇÃO DE PINHÃO, AMENDOIM E QUEIMADA - OUTRAS SURPRESAS. RESERVA DE
MESAS NA JOALHERIA MORITZ NO DIA 16 DE-JUNHO.

.

\
.

. -

�" .

(O .REGULADOR VIEl'RA) Agentes
.... lIlulher evitari dor.

A Companhia Bandeirantes de Investimentos, com

�L1V1A ÀS CóLICAS UTEIUNA8
sede em São Paulo, à rua José Bonifácio, 367.- 30, Es-

Em
'tado de São Paulo, está selecionando e nomeando ACEN-

prega-se com vantafJem par. TE;S, idôneos, em' tôdas a,s capitais de Estados, e pl�i.n
combate� as Flores BrajJCll." eó1l. cipais cidades 'do Brasil. Os AGENTES receberão instru
cas UterInas, Menstruaes e .1)1). o ções detalhadas e material que os habilitam a trabalhar

parto, e .Dores nos 0",,6rlo.. i'>" base de comissões, em e�preendimentos mobiliários,

I'
.

.

It poderoso calmante e Regul.- (colocação de. ações de Companhias, e etc.), e em empre- I

. f<' do�, por excelência.

end,imentos imobiliários, (casas, ,terrenos, apartamentos Vend--seLIJXO SEDATlNA, pela ,,(!� coro etc.). Os interp.8sados deverão escrever, com urgência, ..
.

urovadà eficacia é receitada p(lt forneeendo todos os detalhes, três fontes de referências BAR E SORVETERIA
:médicos ilustres_ pessoais e juntando 2 fotos tamanho 3x4, de frente, sem Vende-se o único existen�

FLUXO SEDATINA enrontnt.... em cha-péu. Há preferência pq.rà os que tenham escritório te em Saco dos Limões, si-
toda� montado e já entendam algo do ramo. Cal'tas em nome dà tuado 'em ótimo ponto.

-------------------------_ Companhia acima, atenção do Departamento de Planeja- Tratai' no mesmo, em fren-

P.artl·01-paç.ão mentos e Pesquisas. As informações são colhidas sob re- te à Vila Operária durant�
serva. o" dia.

ALBERTINO RODRIGU�S'e DORVALINA RODRIGUES
participam aos �arentes e pessoas das suas relações,

o contrato de casamento de sua filha Maria de Jesús Ro
drigues, com o sr. Guilherme Silva.

Florianópolis, 31 de maio de 1952.

<AMARA MUNICIPAL

Impréstimo d,e 5 milhões, apro-
� -vodos em la. diRCOssão
Pela Câmara Municipal

foi aprovado, em redação fi
;'la1, o projeto de lei que con

cede an ístia fiscal aos 'deve
-dores do município até 31

-de maio findo.
Com essa medida visou '0

�egislatjvo da cidade regu

larizar as contas do sr. Pre

-feito relativas ao ano de

'1nSl, na parte onde o go

vernador da cidade dispen
-sara da multa os devedores
.do Município, isto. sem au

torizaçào da Câmara, único
poder competente para essa

-providencia.
'

Com essa amstia; entre

'tanto, não concordou o ve

reador Flávio Ferrari, pois
..acha o nobre representante'
-do povo 11a Câmara Mun ici

pai, que a anistia não modi
:.fica o (>1'1'0 cometido pelo
:Executivo,

O único beneficiado com

-.ela é o devedor em atrazo,
=porq ue a violação da. lei con
t inúa patente. A medida, no
caso. diz 'o sr. Flávio Ferra

Ti, seria um projeto de re

.sólucâo, ratificando as por
'tari.as do Prefeito relativas
dI dispensa da multa. Para
isto encumiuhou à Mesa o

.respectivo projeto, pedindo
que o mesmo fosse subinpY·
,do a regime

-

de urgencia,
:sendo aprovado.. \

A seguir foram submeti
·,.(jas a votos as contas de fe-'
-vereiro de 1951.

Novamente com a palavra
_'() sr. vereador Flávio Ferra
Ti acha que as contas não

"devem ser aprova'das sem

.antes ser 'aprovad.o o proje
to, de Resolução que ratifica
-1)8 atos do Chefe .do Exeeu
'tivo.

A l'espeito",há prolongados
.<debates, tendo o sr. verea

...ior Vitório Cechetto em no�

-me da bancada do PTB., es

po,Útdo o ponto de vista do
'Sr. Flávio Ferra;'i.
Na hora da votação, os ve-

l"e;;dOTes Flávio Ferrari, Vi
'zó!:Ío C�chetto e Osní Raul
Lisboa retiraram-se do 1'e·

.

"dnto, alegando qu� não po
,diam aprovar como legal o

·que era ilegal.
Esta atitude mereceu co

l'1',entários na sessão seguin
·t<.::, do ,vereador Edio Fedri
·go, o qual, com o Regimento
'na mão, acentuou que ne-

nhum vereador se pode re-

"cu;;"r li votar e, também,
'que nenhum vereador pode
'Votar em assunto de seu

,JI::\!·ticular interesse ou no

'interesse de seus colaterais.
'1<Teste último caso estaria o

-Vereado? Vitor Fontes qu�
votou a favor das contas de
'Seu irmão o Prefeito Paulo
-Pontes. /

A presidencia esclareceu
�ue os vereadores. Flávio
:F\�l'rari, Vitório Cechetto e

O�ní Lisboa não se 'abstive
ram de votar, mas se .reti-

rararn do recinto e quem
não se encontra no recinto
dos trabalhos não está obri
gado a votar. Quanto ao cu

so d� Vereador Vitor Fon-

Vende-se, por motivo de

mudança, uma cama de ca

sal, uma penteadeira anti
tes .ad iantou que as contas

gu (lavatório) com pedra
não envolviam interesses de

,. marrnore, um guarda comi-
pessoas mas sim íntaressas d b heíra c I t

.

a
. " .' a, uma an ena comp e a-

o .mUl1lCIplO e aSSIm aque- ,mente nova.
.

te Ilustre representante do V' t t a' Rua 'Tte.
.. er e ra ar

povo podia e devia 'votar. Silv . 86
Nào se conforma com a

I veira n. .

(�e�isão da. presidencia, o.:Sl:; no setol: das estradas, e que

:,dlO F?dón�o e .� mat:l'la e {a Casa, deve, por 'isto:·.consubmetida a deliberação da ceder ao sr. Prefeito os

C�sa, �ue depois de lo.n�a meios de que necessita para
discussão, aprova a decisão as respectivas rea.lizácões.
da=Mesa. Esse parecer é aprovado, e

. Com isto, em seguida, é em seguida, o projeto em

aprovada a ata, contra o 'vo- primeira votação.
to dos vereadores Flávio Fundo de pavimentação
Ferrari, Edio Fedr igo, Vitó- Também com referencia
rio Cechetto e Osní Lisboa, ao fundo de- pavimentação,
tendo o sr. �dio Fedrigo fei- o sr. Flávio Ferrari, indica
to declaração de voto di- do l!elator, pronuncia-se
z�nd.� q�e �provar � ata se- lfavol'ávelmente, pois a lei
na infring ir o Regimento. viria corrigir uma a:ri.omalia

Empréstimo de .cinco existente na marcha atual
milhões

'

1 d,os negócios públicos, onde
POI' terem sido colocados a renda proveniente do pa

em regime de urgencia fo-I' gamento dos particulares
ram incluídos na ordem do sôbre calçamento é escritu
dia os projetos do sr. Pre- rada como receita comum,
feito Municipal, um inst.i- quando devia ser destinada
tu indo o fundo de pavimen- únicamente à pavimentação.
tação, e outro autorizando 'a O projeto é aprovado:
Prefeitura a contrair um Inteí'ess�nte observar que
emprestimo de cinco milhões os vereadores do Partido
de cruzeiros, destinados a Social De�ocrático . no éxa.-

, '

comprar veículos para aten- me das matérias em apreço,
der inadiáveis melhoramen- .se pronunciaram com a

tos públicos. maior liberdade de opinião,
Na qualidade de relator divergindo às vezes"um dos

qa Comissão de Fina1lças, o outros, sem afetar a união
S1'. vereador Ftávio Ferrari e a disciplina partid�rias.
opina favoràvelmente ao Com isto mostraram que,
empréstimo, dizendo que o quando em jogo i1lteresses
Municipio está grandemente da coletividade, sabem aqui
necessitado de obras admi- com elevação, acima dos
nistrativas, pl'incipalmente partidos.

-(}-'-o-o

GUILHERME SILVA
participa aos parentes e pessoas, das suas relacões,

o seu contrato de casamento com a senhorinha }lari� de
Jesús Rodrigues.

Florianópolis, 31 de maio de 1952.

M·
'"

t' � d' M'
·

b ; C O'N V I T ElOIS erlo a arlD a A Comissão encarregada
da real ízacão da Páscoa
elos Funcf�narios Postais

Concurrêucia Administrativa para venda de um auto Telegráficos e demais fun-

De ordem do exmo. sr. C. A. Carlos da Sil.veira Car- cíonários públicos civis, em

Santa Catarina, tem o imen
so prazer de convidar não

só os colegas católicos, e

exmas. familias em exerci
cio, como todos os aposenta
dós, para, -no dia 8 de junho
corrente, às 7 horas, se a

cercarem' da. Mesa Eucarís
tica e assistirem à Santa

.
.

COMANDO DO 5.0 DISTRITO NAVAL

n e iro, Comandante, comunico aos interessados que no dia
20 de. junho corrente, às 14 horas, na sede dêste Comando
�, rua Nunes Machado, serão abertas as propostas para
venda, por este 'Distrito, de um automóvel de construção
americana, marca Ford, modelo 1948, de 100 HP, oito
cilindros em V, Sedan de 4 portas, matriculado na Ins

petoria do Trânsito de Florianópolis, sob chapa oficial
número 2-53, sob as seguintes condições:

a) mediante apresentação de proposta por escrito,
contendo o nome e residência do proponente, a- Missa, que será rezada na

presentada até o dia 18 do corrente mês; decla- Catedral Metropolitana.
rando a importânc ia, por extenso, por que pre-
tende o interessado adqu írir o auto partindo do
mínimo Cr$ 55.000,00; j E I im i n e a s

b) pagamento à vista, em moeda corrente da ím-

Eportância total, efetuado vinte- e quatro horas (: P I N H ASapós o resultado da concorrência. J
Oaso seja verifiacada igualdade de condições entre A causa C_atida a. 1.0 Di.

as propostas apresentadas prevalecerá a daquele que ti- Logo á primeira aplicação,·Nixo-.
r ' 'id

'"

-it d.rm começa a elímínar
'

as. espí-
\ e1 SI O em primeiro InSeIIO, nhas como si fosse p o r mágica,

As inscrições deverão ser. requeridas até o dia 18 do I Use Nixoderm á .noite e '!. v�r:t sua,
,

•
' I pele tornar-se' .Iísa, rrracta e Iímpa,

corrente, podendo os interessados procurar o secretário Nixod.rm é uma nova deseóperta

d 'C . -

d C ,-' CT B 'f" F' que e o m b a tse os paras.,itos
a ormssao e onco rrenc ia, - onl acio en'eIra de da pele causadores d<l,s espinhas,
Carvalho Netto para qualquer esclarecimento necessário frieira;, manchas �ermelhas';. acne:
di

, .

d 2'
ímpíngens e erupçoes, V.' não po

iàriamente as 1 as 17 horas exceto aos sábados cujo derá libertar·se destas' afecções
l .( "

ê

d 9' 11 '1.., E t d d S C
.

.

. cutâneas a menos <i4e·..elímíne os
101 ano e e as nor as. s a o e anta atarina, CI- germes que se escondem nos ml�

dade de Florianópolis, em 4 de junho de 1952. (Ass.), Bo- núscu!os pO!,os de sua pe�e. Portan-
."

'F
"

ta, peça N.xoderm ao seu farmo-
'mfaclO errerra de Carvalho Netto, Capitão Tenente, Se- 'cêutico,.�boje mesmo. -'hnosSa ga-

. [,' II_
�
_.a �rt'llntia é.

Cl etarro. m.....r_I"ltia maior
...........� pro(eçio.

.A G U A

Quarjo
mobiliado·,

/

Viagem. com segurança
e· ràpidez

sO NOS CO.NFORTAVEIS MlCRO-ONIBUS DO

RAPIDO «SUL-BRASILBIRO)

Procura alugar, sem· re

feições, um senhor só. Ofer
tas na gerencia dêste jor
nal, ou no Estrela Hotel,
para sr. Janis.

Fhrianópolis - Itajai - Joinville - Curitiba

n.ua DeodoJ'o esquina da
Rua Tenente SilveiraAgência:

,

--------------�---------------------------------

Idoneos

NAS CONVAlESCENCA�

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÓES,
COCEIRAS,
f R I E 1 R A S,
E.SPINHAS, ETC.

'============� '!.

•

I
I
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PROGRAMA DO MF�S DE JUNHO, '

'

DIA '7 -, SÁBADO"::" RETUMBANTE SOIRÉE CHIC, DENOMINADA' "BANGÚ EM FLORIANÓPOLIS",COM APRESENTAÇÃO
DE RIQUISSIMOS MODELOS. DIA 15 - DOMINGO.- TARDE DANÇANTE'. DIA 21 - SÁBADO - GRANDIOSO CONCERTO.
A SEGUIR l'SOIRÉE". NOTA� PARA O CONCERTO FOI CEDIDO OS SALÕES DO CL'UBE AO EMPRESÁRIO. DIA 29- - SÁBA
DO - TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO. MÚSICAS REGIONAIS. BATAT� -:- PINHÃO _:. QUEIMADA - AMENDOIM,

EMUITAS SURPRESAS. CONCURSO DAS SAIAS DE ClllTA. ,.._ NOTA: A DIRETORIA PEDE ÀS SENHORAS 'E SEHORINHAS
A COM.PARECEREM COM VISTOSAS SAIAS DE CHITA. MESAS NUMERADAS E A VENDAAPARTIRDODIA20. TODAS AS

,

QUARTAS-FEIRAS, BINGO E CINEMÁ. INICIO AS 20 HORAS.
.

..
�

-' Romance - Georges a palavra, alternadamente,
'de la Fouchardiere Editôra para narra!', à sua maneira

Vecchi, Rio de Janeiro. De- e na sua linguagem, ós ,a-

pois de haver alcançado na contecimentos a que assis- RITZ

França e outros países. um tiu,
.

, Às 5 - 7,45hs.
dos mais retumbantes êxi- "Essas personagens são IMPERIAL
tos de livraria dos últimos pouco numerosas. Às 8,15 hs,

.

tempos, o romance "ALMAS "Há ltLE, ELA e o OU- Fr{l.pcois ARNOUL e An-

PERVERSAS", de Georges TRO conio sempre. dré :CE GALL
de la F'ouchardíere, foi fil- . ÊLE é um bom sujeito, ti- 'em:

mado em Hollyood e agora mido, nada jovem e extraor- TOItMEN,TOS 'DO DESEJO
é publicado entre nós, em dínàriamente ingênuo. Exer- No programa ; Noticias
excelente edição da Ed itô-' ce uma profissão modesta, dã Semana. N'ac.
ra Vecchi, do Rio de Janei- mas amealhou uma cultura A Voz do Mundo Jornal.
1'0. intelectual é 'sentimental a- Preços: 6,20 - 3,20
Se o filme foi aplaudido cima do meio em que evol- Imp até 18 anos.

'

I
IMPERIO

como uma das mais. vigoro- ve; de sorte que, neste meio RITZ SABADO Às 7,45hs.
sas e impressionantes cria- êle tem exatamente o ar de Farley GRANGER - Cat- Jonnv Mac BROWK

ções da moderna cinemato- um imbecil. thy O' DONELL em':
.

grafia, o livro bem merecia "Ela é u'a mulherzinha em: I TERROR DA FRONTEIRA

a homenagem que lhe ren- que possui seu encanto pró- PECADO SEM' MACULA Continuação do seriado

deram os estúdios da "Uni- prio e sua .vulgarfdade pes- RITZ\ ODEON O' REI DOS ESPIõES

versal-Internatíonal", pois soal, mas que assim mesmo DOMINGO') No programa. Cine Jor-

se trata de um romance tão pode inspirar uma paixão e Farley GRANGER - Je- naI. Nac.

igual quanto já célr•1we, qüe inflamar um indivíduo que an EVANS Preços: 5',00 - 3,20 '

pinta de modo admirável a se conservou moço e com- em:
" Imp. até 14 anos.

vida' pariense dêste atormsn-' bustlvel,.. • � _
tado meio de' século. Ela conta as coisas, quan-

O próprio autor .escreveu do é a sua vez de falar e es-

LIRA T NIS CLUBEacêrca desta obra-prima que crever, em carta ou' em

con-l
'

' Eé "ALMAS PERVERSAS". versa com uma oornpauhei-
"Cada uma das persona- -ra. E' sempre' s�nceramente I

PROGRAMA PARA O MÊS DE JUNHO
gens do meu romance, que r sempre.' , 7 de JUNHO: A sede foi cedida, das 20 às 23 horas,
participam na ação, tomará "O OUTRO é um tipo .no- à EMPRESA ATILIO LAMP0NI, para a realização da

-����������������������������������.vo,derufiã�j�em��sUo l'Audi�odeV�I�o�do fumoso �rtuow DANILO BE-

I
de pós-guerra, Sua ambição LARDINELLI, em homenagem ao S1'. Governador do E.i
é dedicar-se à cinematogra- tado.
fia ou ter uma garagem. 9 de JUNHO: A sede foi cedida, das 20 às 23 horas..
Entrementes, a mulher à mesma Empresa, .para a realização do "RECITAL DE

lhe sév€ de' meio de vi- CANTO" da consagrada cantora' lírica Elisabetta Bar
da .. , Tem os cabelos bem bato, em homenagem ao Sr. Prefeito da Capital.
engomados, um anel no de- 14 de ,JUNHO: RECITAL DE CANTO da célebre
do e peúgas de sêda. Quau- cantora francesa LUCIENNE DUGARD, com início, M
do fala, deveis' imaginá-lo 20,30 horas. Depois do Concerto haverá "Soirée- Dançan-,
com os cotovelos fincados na I te". O RECITAL é em homenagem ao Sr. Almirante Go
mesinha de um bar, um mandante do 5° Distrito Naval.
ôlho entrecsrrado e exalan- 21 de'JUNHO: TRADICIONAL FESTA, JUNINA.
do' pelo nariz a f'umaca do com início às. 21 horas.
cigarro, com o alo de- quem

'

NOTA:' As Mesas e Cadeiras para os CONCERTOS
quer maravilhar o, compa- acima podem desde já ser reservadas na "Joalheria l\.'fo-
nheíro que o escuta. . rítz", à Rua Felipe Schmidt.

"ALM..;iS -PERVERSAS", Reserva de Mesas para a "FESTA JUNINA", a par-
escrupulosamente traduzi- j til' do dia 16 do corrente. '

.'

do por Livio de Almeida e I
João Herrriqua, e mais 'um I

,
"

lançamento vitorioso da con- J
.

ceituada Casa Editôra Vec
chi," que deu ao famoso ró:'
mance condigna apresenta
ção gráfica, enriquecida
com bela sobrecapa em cô
res, em que se admiram duas
sugestivas cenas do filme.

POLICIA 'Almas'A
o CASACO FOI ENCON-, ras de alpaca ; 1 medalhão

TRADO cem flôres e um broche
Dia 4, Maria de Lourdes,

de côr preta, empregada na

residência do sr. Francisco
Meira, apresentou queixa á
D.R.P. alegando que sábado
último 1;1.0 comparecer a uma
sessão cinematográfica no

Cirre Roxy, deixou no recin
to o seu casaco. Voltando
para buscá-lo não mais o

encontrou.

Procedendo investigações,
o investigador Gaudêncio,
da Delegacia Regional. de
'Policia o' encontrou em, um

estabelecimento comercial
,

,

sito á Rua Major Costa.

grande os quais se acham
em poder da D. R. P., á dis

posição de seus legítimos
donos.

x x x

O RELóGIO ESTAVA NO
PULSO DE OU,TRO-
Antônio Dutra, solteiro.

com 22 anos de idade e resi
dênte em Coqueiros, quei
xou-se na D. R. P. que há
uns 20 dias atraz desapare
ceu do bolso de sua calca um

relógio pulseira com �hate
Iene de matéria pláatica,
vindo agora' a 'encontrá-lo
em poder de Armando Costa,
de côr preta" tambem resi
dente em Coqueiros e empre
gado do sr. Nicolau Jorge
Berber, estabelecido com ca

sa comercial 1 Rua Conse-
lheiro Mafra.

'

\
X X X

I�Al>UA POR 'ATACADO ...
Acha-se detida na D.R.P.

Maurina Silva, residênte á

Rua do Fato, no Estreito,
por serem apreendidos em

seu poder os seguintes ob
jetos; 1 panela de alumínio
com tampa; 6 garfos ; 1, par
.de chinelos; 1 caixa de sa

bonetes Gessy; 1 vidro de
Leite de Colônia; 1 lençol;
3 pedaços de fazenda; 2 co

lates de pérolas ; 2 pulsei-

V ENDE,- S,E
Uma l>icic1eta mar

, ,

caMONARCK.'
Tratar nesta redação

com o sr. Lino Cunha.

,

I

I. ,

',�

,:..'

_,,--,'
"':":"

R�pn�sentante: Comércio & Transportes C. Ramos S. A.

I

Perversas Vine-·Diário
ROSEANNA

ROXY
Às 7,45hs.

Edward NORRIS - Eddíe
QUILLAN
em:

BANDIDOS DO MAR
No programa : CineIandíz

Jornal. Nac.
Preços: 5,00 - 3,20
Imp. até 14 anos.

DI
BAHCOde G�f�ITÓ POPULAR

I·
t'

� AGRICOlA' • I
.

���,16 ", '

FlomANOPOllS - 51'6. ('àl6.rmõ,
, .

��...."..,�".....,.�.t:t..W �:-�..-1f'o�,.:...........,...,..�...
"".................... "..r.,..,...�,

...
.",
..,..;

TAC - CATt\�fNE".
" ...:,......... eOMPAlfHIA

- SÃO JOÃO-
.

de
JOÃO VIEIUA & CIA. LTDA.

Rua Santos Saraiva, 250
ESTREITO - Florianópolis - Santa Catarina

"stode' Dortenuas Peças legítimas em geral para automóveis é cami
J) I M U nhões - Il\."TERNATlONAL - DODGE - FORD-
Inscreva-se 110 Curso de Portu- : CHEVROLET, etc.

guê� por Corre�pondênc:a. �da �ferece as melhores vantagens nos preços das mer
Revtsora Gra!:llatlcal), dirigIdo cador ias, favorecendo desta forma aos senhores consu
pelo Prof. Ernani Calbuecí. Es- midores,

18enc�a,mente
prático. Considera-

,

do o melhor pelos ilustres gra-

máticos Si lvef ra Bueno e José de OLHOS - 'OUVIDOS -- NARIZ E GARGANTA
Sá Nunes. Aulas semanais (im-

pressas). -Duracão : _14 meses. DR .. GUERREIRO DA FONSECA
Mensalidade: CrS 50,00. Rua Ani·1 Especialista do Hospital .

t� G:ri�aldi.,231__ ,�o andar -\ . �e?eít� de Ocuios_- Exan:e de Fundo de Olho para
leI. _-9�61

�
Sao I :;lulo. Ins- I Cta�slflcaçao da Pressao Artel'lal.

Cl'eva-ee hOJe mesmo ou peça I Moderna Apar21hagem.
prospetos. . Consultório - Visconde de Ouro Preto, 2. '!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianõpoli�, Sexta-feira, 6 de Junho de 1952 7
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Rua Jeronimo
Coelho, 14'

:::�;:' :::::::dodas n:�:::�r:.::::: .t---A(iR-ADEFL(O,RM'ANEN°yLO'S !
·:��:';·:aq::7a�i::d.Jorg.

�m mercadorias no val,or em mercadorIas no valor Ati i'de Cr$ 1.000,00 cada uma de Cr$ 500,00 cada uma
•

-
' enr O

Caderneta n. 09.205 Caderneta n. 09.203 'MISSA'
. �

Caderneta 11. 19:677 Caderneta n. 19.675 e ,\ I A.h�ga-se uma casa, de mo-

Caderneta l;t. 13.791 Caderneta n.

13�789
. ANDRÉ VILAIN E ESPôSA ,

radIa, no melhor ponto. Ala-

C d t 10 7n8 r" d . 't lO 36 V'·' ''"1'
.

I
meda Adolfo Konder, 8. Tra-

a e1'11-e a n. . ú , .....a elne a n. . . . em tornar PU)) ICOS seus agradecImentos pe as ma- .

R
-C'd t' 03240 Cd' t· '03 38 'fh t

-

d b'
._' , tal' na mesma ua 11. 2 -

a e1'ne -a 11. :. a elne a 11.'
"
11, "'s _açoes e pezar rece ldas por ocaSIaO do falecImen- _,

.

t d 'd I"
.

.

. , Al'mazem. '

p o seu I o atrado fIlho SIDNEY. .
/ I -

_

O res'ultádO 'acima é do' sorteio do mês de :MAIO d� E convidam os parentes e pessoas amigas pal'a as;is- I r.lUDM. DUMA'!'lB••
1952� ext.raído dos cinco primei::os prêmios da extração tire� à mis.sa de 70 dia a ser realizada, no próximo dia I. rLAC.A8 8lJ'J:bmO.AJ
rla LoterIa Federal de 31 de maIO de 1952. 7, sab3do, as 7,30 horas, na Igreja São Luiz, à Pedra "1*111-' de NOQuel,.FlorianóPolis, 2 �e. junho d.e 1952.

. . I Grande.. • , ln .:' ra
\!]sto: Orlando 1.1. :Seara - FIscal de Rendas-InterIn0JlI Desde Já se confessam gratos ii' todos que compare- •.clt...... aaztJlu ••••

"
., -n'-{.,,.j.,,., 7);'1;;;,

.

cerem a 'êste ato de fé cristã.' . I
'. '''Im_w .. �fnt.

.

."

Dp�raç6es 'da Redescootos

. No��ada a Comissão de Par ..

lamentares 'para examinar
\ .

� . .

o- assunto'
"RIO, ·1 (v. A.) - A Mesa

da Câmara designou os pe
}lutados para compor a Co
missão Parlamentar de In
quérito, cuja' constituicão
:fieará autorizada em ses�ão
anterior, para examinar as

operações da .Carteira de
Redescontes 'e dá Caixa: de

Mobilização Bancária, .

a

partir de janeiro de 1�45.
Os membrosida referida

Comissão são os seguintes:
Adolfo Gentil, Ranieri Maz
zilJi, Osvaldo Costa, José
Bonifácio, Pereira Lima,
Fernando Ferrari e Ma,�
nhães Bal'l·eto.·

srnDICA'ro' DOS ESTI
VADORES DE F'LORIA-

\

NóPOLIS

solídação das Leis do Tra
balho, maiores de 18 anos,
saben do lêr, e escrever, e

que estiverem no gozo dos
'

Pelo presen te edital, em direitos sindicais (art. 20
cumprimento ao disposto no das "Instruções").
art. 8°, letra "f" dasvlnstru- Os associados deverão
çêes" aprovadas pela 1'01'- comparecer durante o horâ
taria Ministerial n. 48, de 8- rio de funcionamento da Me-
4-52,

.

convoco os associados sa Coletora.. perante esta,
dêste Sindicato para a vo- munidos do recibo de quita
tacão no pleito para a elei- cão da mensalidade sindical
ção da Diretoria, Conselho ou declaração do Sindicato
Fiscal e Representantes da para snprí-Ia, bem assim,
entidade no Conselho da Fe- para a prova de sua ídenti-

. deração. dade, com um dos seguintes
A eleição será realizada documentos: carteira pro=

1iO dia 8 do corrente. das 8 f issional, carteira de identí
.às 14 horas e 'será processa- dade, caderneta militar ou

-da perante a Mesa Coletora carteira de Instituição de
designada e 'que f'uncíenarâ

. Previdencia Social.
na Séde do Sindicato, à rua: O associado poderá obter
Padre Roma n,' 17,. nesta Ca- informes na Secretari� da
pital. entidade sôbre o local em

S'Ó poderão votar os asso- que deverá votar, sendo-lhe
cíados quites, contando mais facultado examinar as listas

. de 6 meses de inscrição no de distribuição dos votan-

quadro social e mais de 2 tés.
-

anos de exercíe ie da prof is- Florianópolis, 4 de junho
são, a menos que se encon- de 1952.

trem nas condições previs- ,Tul'ibio Custódio de Fa
tas no art. 540, §' 20 da Con- rias - Presidente.

,DEPART�l\IENTO SOCIAL
O Departamento Social do Lira Tenis

Cíube comunica 'aos dignos associado�' que a

festa denominàda "'No Mundo do Baião", pro
I

gl'amada para o dia 31- Sábádo - foi adia�

.da para.o mês de julho em data que,'sel'á p�é
viau;lente anunciada.

CrédHo Múluo< Predial
'RESULTADO DO 6111, SORTEIO DO PLANO B.. llEALI.

ZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 1952

_J CADERNE'1'A
.

N. 09.204

.'
'

fALCATRUA NA' CEXIMLinha Itajai
SANTOS & BATISTA

antiga "CEZARlO"·

RIO, 4. (V. A.) - Divul- Torres, adiantando-se que

ga-se hoje que o delegado também se acham Vnplica
de Roubo e' Falsificações, das personalidade" 'de rele

'depois de várias diligências, VQ social. 'I'ambem '.teriatn

prendeu diversas pessoas, sido presos Olindo ou Líci

implicadas em uma grande n ío (\e Tal e Manuel N9-
falcatúa na Carteira. de Im- gueira, Os acusados, ao que'

portação e Exportação Ban- ainda se publica, aplicavam
co do Brasil.

I
seus golpes dizendo-se pre-

"

sidente ora da Cia. de Pneus
En t r e

.

os
. detidos no- Brasil ora. do Curtume Ca

meia-se Domilio Oliveira Tioca.
(

CÀMINHONETE: I.

,� ,"
v ...l

IDA:
Saída de ltajaí 7,15 horas

Chegada Fpolis, 9,45 "

VOLTA: ,-

Saída Fpolis. 14,30 horas
Chegada Itaja

í

17,00 "

(Aos sábados e feriados a saída de

Fpolls. é às 13,30 h. e a chegada à Ita-
jaf às 16h.).

•

Irmandáde ·do Diyino . �spi
rito 'Santo' e S.S. Irindade

ôNIBUS

FESTA D,A SS. TRINDAmt
PROGRAMA--CONVITE

IDA:
Saída de Itajai r 7 horas
Chegada Fpolis. 11 .,

VOLTA:
Saída Fpolis .. 15 horas
Chegada Itajaí • 19 "

'I'enho .a honra de convidar as autoridades Eclesias

ticas, Civís e Militares, Associações de classe bem como

o povo em geral, para assistirem a tradicional festa da
SS. TRINDADE, a realizar-se neste Sub-Distrito nos

proximos dias 7 e 8 do corrente, constando do seguinte
programa :

DIAS 4, 5 e 6 - Ás 19,30 horas, tríduo de novenas

em preparação .

. DIA 7 - Às 20 horas, - A Irmandade incorporada e

conduzirá o Sr. Festeiro da Casa do Vice-Provedor Sr.
Manoel Martins para a Igreja. Ás 20,30 horas - Nove
na, após será conduzido para o Irnpe rio o Sr. Festeiro'
juntamente com o par de Espadins, seguindo-se com bar�
raquínhas, leilões, kerinesses, 10gos, bar, chúJT�s�O etc.,
com grande queima de fogos soltos. Às 24 horas -- Quei;
ma de lindos fogos de artjficio, especialmente fabrica
dos para êsse dia, sendo 'em seguida reconduzido o Sr.
Festeiro à res idêhcia do Sr. Manoel �Martins.

M
,DIA 8 - A.s 7,80. horas, Santa missa cantada. Ás 10

« eno's roupa, e· ',1881·S p''a� g)')
horas.vA Irmandade conduzirá o Sr. 'Festeiro da C�SIl
do Sr. Vice Provedor para a Igreja. onde será feita it

RIO, 4 (V. A.) - A co- dismo, resume-se neste "slo- coroação do "Espadíns", seguindo' a' santa missa solene

nhecida bailarina "Luz Del gan": "Menos roupa e-mais
. com sermão do. Evangelho, que após a missa será COJ1-

Fuego" está se empenhando pão". "Luz. Del Fuego" in-
duzido ao Imperio 9 sr. Festeiro e o par de Espadins, on

junto à Justiça Eleitoral pa- formou que seu novo parti-
de ficar� :xposto ao públi�o,.contiuando-se com barraqui

ra obter o, registrá de um (do, para o competente 1'e,' n�as, leilões, kerrnesses, jogos, .bar., :hurrasco Mc. co'ln

partido político c_orrt a qual I gistro, conta já com trinta I gI�.nde qu.eI_:na de fogos soIt,os. ��' Ui, noras -: Proceder
pretende conseguir uma ca- mil assinaturas; devendo as

se � a eleição pa�a (� no�o f'esteir o: As 17'. hOI as - CO'":

deira na Câmara Federal. O .vinte mil restantes ser co-
duz ir o S�. ,FesteIro a casa Parochial, onde fará a entre

programa da discutida "ve- bertas pelos f'requentadores g'a?a cor?_� a seu �uces�or, :'oltando-!ie ambos em segui

dete", e que tambem aqui do teatro onde esti montan- da.a Igreja, para �s ,agl'adeClmento.s da Ir�andade. Ás 19

:fundou uma colcjria de nu- do uma nova peça. hOl.a� � Novena. As 21 hora", queima de Iindos fogos de
artIf!CIO. I \

Ê Festeiro o Sr. ALDO ROCHA', servind; de Espa-
.

dins seus fHhos.
.

Abrilhantará todas
cal "AMOR A ARTE",
AJto Falantes.

CONSISTÓRIO, em Trindade, aos 4 de .Junho de
1952.

I

(Aos sábados e feriados a saída de
Fpolis, é às 13 horas e a chegada à Ita-
jai às 17h.).

'

. � -:-:-

AGÊNCIA
Provisoriamente ti" Rua Felipe Schmidt,
n. 38.

Programa exõnce ;

,COnl�)fe pelo me

nor preço da tida
.

de o seu � refrigera-
.

,

,

. dor NORGE, mo ..

dilo 1952, com ga ..

rantia real ele
.
5 anos.

J
as festividades, a banda musi
e um bem instalado serviço (te

•

Osmar Laurindo da Silva - Provedor,

--------.------

PÁS c' O A
"ATENÇÃO MOÇO E MOÇA DE FLORIANóPOLIS"
�Nossa Páscoa será no dia 15 de Junho às 7,30 horis

no Colégio Coração de Jesús. .

OS"' Gama & nia
'Caixa' postàl�' t39
T�'Iefone, 1607

,': '. .

MOVEIS
Por motivo de mudança.

vende-se um' quarto de ·ca

sal, uma sala de 'jantar, um
Quarto de solteiro e uma co

pa laqueada. Ver· e tra
tar a Rua Con. Mafra, 170_

I' ALUGA'.SE
4 salas de 4x7, em Palho·

F,eque.za" e-m' gerei
'

VIDb.o� Cre810tadt
__

(Silveíl'�)
Graça

tJniversina Mendes Mot�,
agrad�ce a São Judas Tadeu:
uma gr?-ça alcançada.
Florianópolis, 3 de Julho

de 1952.

,
'

Sabã() ..,-:

'\firge'm E:sp'er:i'alidade
da Via. WETZEL I,NDUSTRI�L-JoiiJvHle. (iBarca 'registrada)

Torna a roupa branquissilna
•

.1
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'REALIZA-SE DOMINGO PRÓXIMO NA CATEDRAL METROPOLITANA, ÀS 7 HORAS, A PÁSCOA DOS SERVIDORES-.
"

,
.

.

- -

;PÚBLICOS, A CUJO ATO, JA TRADICIONAL, DEVERÃO COMPARECER TODOS. OS FUNCIONARIOS DA ,UNIAO, DO
,

ESTADO E DO MUNICIPIO
/

Tecelagem de Lã D. Bane.d. Pessedi.t. n. A...,mbléi. A L T E R O S A.
No próximo sábado.v dia- 7,.realizar-se-á mais uma

ASSl·ste"nCl·a Sôo LuJ·Z Está "I·rcola·odo O o·u-Pmarn . .In., J·'Doba.reunião, na sede da Associação Comercial, - às 15 horas, \I � ., lIIi u'
dos. fundadores de uma· tecelagem de lã no nosso muni- •

O deputado 'I'enório ca-I montar uma seleta farmá-cípio. J-
,

Nessa oportunidade serão assentadas. definitivas as
valcanti apresentou -o se- cia, de alto valor. Uma en- Com uma bela policromia Entre os artigos e reporta , .

bases da nova e importante indústria. guínte projeto de lei: fermeira, de profundos sen-: da encantadora' est rêla da gens dêsse númeró, pode·
Convidam-se os interessados para a referida reunião Considera de utilidade pú- tímentos '

cristãs, trabalha Universal, Briclget Carr, es- mos destacar pelo interêsse.'

e se encarece a' necegsidade da presença de quantos de:' blica a, Assistência ,Social permanentemente, dando in- tá circul�do mais uma pri- que pod.em despertar: T�r-.
rejam cooperar para o progresso industrial do nosso mu- S. Luiz: jeções, fazendo curativos, "rnorosa edicão de ALTERO- ror no Fundo da Mar,. O MIS-.

nicípio. Art. 1° - E' considerada visitando os pobres. SA cÕl;l'espondente a Junho. tário do Universo, Em De-.
,

" de utilidade pública a "As- Resultado em três mêses, fesa das Sogras" A Vida As- ,

.'.-Joh-.-.-.......- ......._........._........_-_-.-._-••__...................�'1- sistência Social :"São Luiz", até 31 i1e maio último: sim é Melhor, O Inimigo n.O:O'

sociedade civil de fins não 599 doentes fichados e 111e- 1 da Felicidade Conjugal,...
�conômiCos, tendo' sua séde dicados; 1.321 injeções apli- «O' ACA 011100», Os Tubarões Respeitam as.

em Florianópolis. cadas, centenas de medica- Saias, O Fotof'rafo do Belo.;
/A t "O R di t' did d' t Acompanhado'; de' oficio, o' O Ho "t I d C

-

r . 'Co cevcgam-se as is- men os ce 1 os aos oen es ; '. SpI a os .oraçoes.
posições em contrário. 348 consultas daqueles reno- 'Gl'emio Contadorandçs de Partidos e As Espôsas dos.
Sala das Sessões, 3 de ju- mados médicos. Tudo in- 1953" nos enviou o seu .jor- Grandes- Homens Contempo-

nho de 1952. teiramente gratis. nal � O ACADEMICO, que râneos, trabalhos que apre-
Justificação Sem dúvida, benefício in- se propugná a ser o porta- sentam excelentes iluatra-.

A Assístência Social São calculáveis, pela restitui- voz da Academia de Comér- ções e amplo . documentário,
Luiz .sedida em Pedra Cran- ção da saúde a centenas de cio de Santa Catarina. fotográfico ..

de, nesta Catapital, tem por moradores pobres desta Ca- O aparecimento desse 01'- Há ainda', a destacar nes-.
finalidade auxiliar e socor- pital, e alívio dos mais di- gão estudantil é fato digno sa edição cinco . excelentes.
rer os pobres, S, especial- versos sofrimentos físicos. de encômios por manifestar contos, uma movimentada.
mente, dar-lhes confôrto e Milhares de horas de tra- o interesse '<rue os 11'0SSO'S 11011ela, modas para o inver•.

Recebemos; r Educação nãq está depen- tratamento médico e f'arma- balho recuperadas, para au- jovens estudantes 'de econo- no, além das trinta seções,
"Ilmo. Sr. Diretor d'O dendo de verba, visto, con- cêutico. Para tão nobre fim mente da produção.' E, mais mia e finanças em propug- elo costume, apresentadas

ESTADQ. forme se poderá ver por e- o Revelmo. Vigário Pe. Eva- que tudo. isto: - o influxo narem pelas causas que lhe com o maior capricho inte--
Nesta. _dital publicado no Diário 0- riste Poelrnan cedeu a parte da Religião de Cristo, leva- dizem respeito, quer dando Jectual e gráfico, destacan-.
Tendo 'lido, nesse concei- f�cial:, j� existil é�oncor�'ên- terrea- da caaa paroquial, á do mais intensamente ao c()- a público noticiário, quer do-se as páginas de humoris

tuado órgão da Imprensa era públíca pala este fim. I rua Rui Barbosa, n .. 32, Olt- ração e ao lar do homem

po-,'
discutindo matéria em que mo, Panorama do Mundo ....

Catarinense, o artigo intitu- de instalou uma fármacia e bre, mostrando-lhe' a cario. procuram aprofundar-se. Quadros do Rio, A Arte d�'
lado "Falta de verba, em Com a retificação - aqui -consultórjo médico, para a- dade.no seu sentido integral, I "O ACADEMICO" virá, Viver, Fuga, Páginas da;
meio ao ano letivo, para ma- solicitada, ficará esclareci- tender aos pobres. que não é o da esmola fl�ia, sem dúvida, defender esse História, Caixa de Seguedos.;
terial escolar?", venho co- do qJue não apresentei, em A falta de recursos não mas a do auxíÍio

.

materiaÍ programa elogiável, e nós, Acontece Cada Coisa r ••• , ..

n:_o julgo .

de minha O'br�g�- ocasião alguma, a, argumen- foi impecilho àquele denuda- unido ao amor cristão. com os. agradec imentos pe- Arte Culinária, Saúde, Para,
�ao.' .solIcItar de y. S. �e.Ja ��ção}e que não "há verba do soldado de Cristo

arregi-I P.-- Assistência Social São la gentileza do primeiro �ú- as M�es, Bazar Femin íno.;:
retíf icado o refendo artigo, I

amda . l mentou a bôa vontade dos Luiz, que tem personalída. mero, desejamos longa Vida I O Cnme Não Compensa e:.:

pois, o material escolar for- i Antecipadamente g 1: a t o católicos, especialmente o de jurídica, merece, por con- ao novo .órgão.
,

A Voz do Brasil.
necído . regularmente por I pela gentileza. espír-ito de sacrifício de qua- seguinte, ser considerada ._-................,. ·_-",,_-_·..-.w..-�--.;._....- ..._-.-••_...- •• WJO./O.__

parte do Departamento de! Dupy Cortes". tro ilustres médicos, os drs. de 'utilidade pÚlblica. Nada
·

.......-•••- ....._...... .._...._• .--..-..-."........... --...--�--...............--- Antônio Did Mussi, Biase mais justo.
Uma d.eclal'ação Faraco, Paulo Fontes e Wil- ,S. S. 3 de junho de 1952.

son Mendonca. Aderbal Ra- Walter Tenório Caval-
-. (I '., ,.''..."... mos da Silv�, o amigo dos canti.

.

'gred·ldo.- à cace-tA te, 0.m' S. José, pobres, vem dando substan- -.,.--• ._._.,.-._-�''''''"'......_.....,.

B,
.' no u" I.tl-mo tidom,·Ol]gO ���� ���!�e :eiI�����;�!�� al� Festa em honra'

maUs de escol, como o de d. 'd
.

S A"·Estêve, ontem, à tarde, .em de S. José, onde se realiza- Maria Konder Bornhausen,e_ e \ aoto nfoolo
nossa redação, Martinho Al- va a festividade de Espirito o Almirante Car'Jos da Sil-

.

berto famos, brasileiro, com Santo, foi agredido por um

29 anos de idade, solteiro, policial, que lhe vibrou' um
l'esidente em Ponte de Bai- mu,rro. Em seguida, outros
xo, em São José, de profis- soldados o agrediram a ca

são rádio-técnico, declaran- ce-tête. Não fôsse � i,nter
do-n'os, facf' à ,uma noticia venção de terceiros, (teria
em jornal local de que fôra saído gravimente ferido.
preso naquela cidade, do-

�
Não' foi, como se apre

mingo último, o seguinte: 'goou, preso por embriagues
::_ Domingo, 'às 20,� ho- e nem por desordens. Essa

ras, qualJ.do se encontrava á �eçlaração toma público
uma calçada,. acompanhada orque o fato que se lhe'
de sua namor,ada, 'na Praça 'imputa não é verdadeiro.
............................................

.Ar'es

Florianópolis, Sexta-feira, 6 de Junho de 1952

A Questão da Carência
de material escolar

Cltega, boi8� 8 'violinista Belardl0811i
, Florianópolis ho�pedará,' teremos a satisfação de
dentro de poucas horas, um transcrevê-lo.
dos majores artistas do ar- Merece �special menção
co do violino da àtualidade. ainda, que 0& acompanha-
Em edições anteriores já ntentos ao piano, no concer

tivemos oportunidade de ,nos to de domingo, estarão a

referir à ilustre per§onàli- cargo de um dos mais feste
dade de Danilo Belardin�ili jados concertistas italianos,
e aos seus autenticos triun- o Professor Luigi Calabl'ia
fos eonquistadõs em memo- que, em vários impodante�
ráveis audições nas princi- concursos

-

pia:nisticos � das
· pais metrópoles da Europa. academias de .música de Ro-
· A imprensa do Rio acaba de ma, Milano e Torino, reali
proclamá-lo "um verdadeiro zados nestes últimos. anoi,'
genio violinistico" e o seu obteve os louros de vence-
concerto de estréia no Conti- dor.

.

nente aluel'icapo, realizado ..,..,..- - -_••- -•

na noite de 4 do Corrente n"
Escola de Música daquela
capital, constituiu uma ver
dadeira consagração ao in
sigrie virtuose, por parte da
crítica e d� públieo,culto.
'Domingo, à noite, Danillo

Belardinelli apresentar-se-á,
no "Lira Tenis Clube", à
phtéia f!orianópoÜtana,com
um programa maravilhoso
de seletas partituras dos
maiores mestres da música.
Na nossa edição de amanhã

A SORTE
é dele!
RIO, 5 (V. A.) Fato

verd'adeiramente �urioso é
o que vem ocon-endo com o

ST. Salian Baud, comercian
te em Barbacena. O veutuso
so .cavalheiro tirou pela
quinta vez, sábado' último,'
o prêmio maior da Lotetia
Federal.

O nome de' Valter Rosa, o sinistro assassino de',
des. Maurití Filho, em Niterói, viveu nas manche-'
tes dos. jornais por muitos mêzes. Depois' da sua�

condenação, voltou out;ra vez ao noticiário, com a..

,sua fuga espetacular da Penitenciária. Qs' seus

'{)arceiros de aventura fOl'am . logo
.

recaptux-ados_
Valter Rosa, sumira r Há dias; no entantó, por'

. mero aca_sú, caiu outra vez nas mãos da polícia en",
'

Curitiba.
A propósito dessa prisão, O Jornal, do Rio, d�

ante-ontem, publica o seguinte telegrama:
"CURITIBA, 3' (Meridional) - Falando nova-

.

mente á reportagem -da "Agencia Meridional", mL

( presença do ....chefe de Polícia, o criminoso Valter'
Rosa dfsse que esteve em Curitibanos, em Santa Ca
tarina, quando de sua fuga, no rumo da fronteira da-.
Uruguai. Por motivos acidentais __:_ tevelou - foi.
detido naquela localidade, mas fez camaradagem comL
o cabo do destacamento JocaI, recebendo enfão Üm:.
convite para ingressar na Forçá Polícial.' .

•

Afirmou o matador do desembargadar Maurit,,<r"
Filho que, dias ,depois seguiu para Rio Neg;o e�Pan"-
ta Gl·ossa. Esteve ·em Itararé e em Castro, de onde,
finalmente, veio pal:a Ctú·itiba. Aqui. perambulava-:
pelas ruas quando' se del,l à sua detenção e posterior-
indentificação".

'

Como se, vê, o fámigeràdo· delinquente por pf)u-·
co pouco não ingressa na palícia catarinense!

hO azar 'foi dele" - diria o evangélico Fl'eL
Luís de Souza, ex-Secretário da SegUrança Publica ..

E de fato, foi! Se êle caminha mais um pouca.
e chega a Lages, por certo. que o d:r-. Delegado Re-=

" g!onal o aproveitaria para Chefe de Polícia em Pal--
meÍl'as!

.

Prosseguem com brilho
invulgar o noven�l'lo na

Igreja de Sailto Antônio, à
Rua Padre Roma, com ser

mão sôbre a vida do mila
groso Servo de Deus. Após
cada novena vem sendo' da
da a benção \de Santo Antô
nio.
No dia 13 do corrente, dia

...-_-...._.....�._,._...-.-••.-..._. -_.J
.

da morte do grande Santo,
haverá Missa e comunhão
geral às sete hOl'a� e' à noi
te, a já tradicional procissão.
luminosa. !
A Comissão encarregada IO sr. Francisço Barreto, dos pl'ep.arativos v�m desen

Prefeito Municipal de Cam- volvendo intensa atividade.'
boriú nos distinguiu com in-' fazendo apêIo a todos qu�
teressante album, em .

que qesejem . colaborar, bem
estão reunidos fotos' 'de va- como às pessoas que quize
rios aspctos daquêle Muni- rem oferta�r prendas para
cípio e, também, da práia, se- entenderem com qualquer
já consagrada pela prefe- membro dessa mesma Ca
rência dos catarinenses, missão.
cujos recantos pit,orescQs e

de notáveis éenários, têm a-

��:���as�rande número de Pedro Calmou ,ai
Com 6 oficio que nos 1'e-1 P t Imeteu, obsequiando-nos com a or oga '

o referido album, o S1'. Fran- RIO, 5 (RJ.I.) -, O his
cisco Barreto ressaltou o's toriador brasileiro Pedro
melhoramentos que está in- Calmon, .membro da Acad�_
ti..oduzindo naquêle munici:' mia BrasilÊ.üra· de Letms,
pio, 'principalmente na sé- Magnífico Reitor da Univer
de, entre os quais _destaca- sidade do Brasil e ex-titu
mos energia elétrica, aqulsi- lar da pa,§ta da Educação,
ção de caminhão para 'servi- a convite do Instituto de
ços de estradas, construção Alta Cultúra de Lisbôa e do
de duas pontes, reconstru- govêrno português,

.

deverá
ção e conservação de ruas e seguir no próximo mês para
estl'adas, calçamento da rua Portugal, tendo já COnse
do balneário, ·etc. A. 24 do ,gnido a-permiJsão do govêr
corrente será, alí, inaugura- no brasileiro para ausen
do o novo cinema, da firma tar-'se do país dura'nte 60
Pereira & Simas e, em vias qias. Sua visita será a1!!plia
de conclusão, um serviço de da até a Espanha e França,
alto-faianteR e respeti-va es- devendo pronunciar uma sé
tação de rádio, que se d,eno- rie de conferências nos 3
minará .Rádio Miramar Ltdá.. .países que visitará.

veira Carneiro_
. E, sempre incansável.. o

.Pe. EVàristo;<- percorrendo os

consultórios médicos e far
mácias, reuniu quanta� a

mostras de preparados far
macêuticos foi possível, e,
com o auxílio dos melhores
laboratMios do país, poude

f\LBUM DE·
-CAM80RIU

'�.-.,.. ,.

.'
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