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I<.:steve em p'alácio, ante-I cionár'ios;' com o acatamento I te à melhoria de veneímen- representa uma solução do

{)uJ;e�, confor�e. é do co- e apreço que bem merece a tos para os servidores esta- momento exequível para os

nhccimento público, uma! pessoa de V. Excia., pede duais, temos a honra de cofres do Estado e um a11-

Comissão integrada de mern- vênia para expor o seg'uín- passar às mãos 'do digno seio· 'para o funcionalismo
bros do Conselho-Diretor da te:' chefe do executivo o anexo, estadual".
Associação dos Servidores A difícil situacão econo- trabalho que a nosso ver

'Públicos de Santa Catarina, mica que enfrenta o funcio-
"

,

tendo à frente o sr. dr. Ha- .nalísmo estadual, decorrente .

roldo Pederneiras, presiden- do atual padrão de venci-
te daquele Conselho' e, ain- mentos frente à alta eóns- (onJroversia
da, vários outros funcioná- tante e vertiginosa do custo
rios estaduais. , de vida, é um fato tão evi-
Recebidos pelo sr. Irineu dente que, impossível seria

Bornhausen, Governador -do olvidar o clamor e a preo
Estado, foi-lhe entregue a cupação de um chefe de fa
exposição de motivos, . que mília, ante tal situação de
acompanha tabelas elabó- desajustamento.
.radas por elementos daquela Êste clamor e esta preo
..Associação de classe, entre cupação de há muito sentiu
as quais se destacam as que a Associação a necessidade
dizem respeito aos funcio- de apelai para V. Excia. no
nários efetivos, aos extra- sentido, de promover a pri
numerárlos e aos aposenta- 'meira iniciativa no tocante
dos. a melhoria de vencimentos

J,

I dos servidores estaduais.

NO' entanto, não deseja
ríamos manifestar;- apenas,
oralmente sôbre o assunto,
era necessário um estudo

completo sõbre a atual si

tuação dos quadros funcio-'
nais, sõbre o acesso do cus

to de vida através de dados'

positivos da estatística, e,
sobretudo, das' posaihil.ida
des financeiràs do Estado.
Assim, a Associação dos

Séi:'Vittores 'Públtcos dé '8an-

o Aumento ao foo
Fruude Das IIceD� cionelismo
�as db impor� Federal

RIO, 6 (v. A.) - o pre-

.ta�ã.o"" sidente Getúlio Vargas, l�o-Y mo prometeu ao funciona 18-

mo, entregou ontem, por oca
sião do despacho com o mi
ri'ü;tro da ,Fazenda, ao mes

-mo titular o substitutivo

que lhe foi apresentado pelo
ar., Líc io ,Hauer, Iíder do
movimento da classe em

pról do aumento de venci

mentos. Esse' ante-projeto,
que consubstancia as reivín

dicações dos pequenos, fun
cionários, pode ser assim 1'e-'
sumido em, suasbases :

.Aumento geral, inclusive

para os.-pensionistas-.e ina
tivos: os salarios inferiores
a mil e mil duzentos cruzei
ros serão elevados para três
mil cruzeiros; concesão de
adicionais de cem cruzeiros

por ano de serviço; aumento
cambem do auxiJ ia f'amília
para trezentos cruzeiros por

filho; os diaristas e tarefei
ros 'terão o mesmo aumen to
dos mensalistas.

8Q CENTAVOS

Justificando o aumento

que pleiteiam, os funcioná

.rios anexaram ao memorial;
ainda, uma tabela in teres-
ante, que a comparativa de

1946 até 1952, dos preços de

generos de primeira necesei
dade, onde se observa que,

a majoração não tem sido
nada suave, em relação aos

vencimentos dos honrados

'servidores públicos.
O sr, Governador .Irineu

>, Jiol'llhau�en, recebendo �ãás
mãos do sr. dr. Haroldo Pe- ta CatariÍla resolveu 'desig
del'neiras O' memorial decla- nar uma comissão de funcio�

:rou que O' Governo águarda nários para proceder ao es

ainda a sol,ução pelo. Supe- tudo de 'manl;ir�t a apresen

:.rior Tribunal Federal da tal' u�, trabalho concreto
Lei 22, para. qúe possa ó Go- das mínimas necessidades

vêrno, após, tomar as prO'- dos servidores �taduais. ,

videncias que as cil'cunstân-, Concluido agO'ra o ref�ri-
�ias ditarem. do traballÍo' e .submetido à O SR,' UAMÁO

O MEMORIAL discussão do Conselho-'Dire-I URUGUAI

�O memorial entregue ao tor da Associação, tivemos' ROSA INDIGNADA COM ESSA CENA DE SANGUE o. j):.

Chefe do Poder Executivo o prazer de endossar inteira- SANTi} ROSA, 6 (V. A.) porto acima. Com'unicado o

ro-----:-fJ I
'

está - vasado no� segÚintes mente, topas 'as sugestões' - Um novo' crime, cometido fosse buscar a família e le- fato ao delegado 'de, polícia \� -'.'-, -- "",

têrmos:
indicadas no mesmo pelo _pelos gerdamens argentinos' var cachaça que 'os' mesmos desta cidade foi ele ao local ,O�

.�. J, ", �

d I· substancial válor do �'on� d d' 'lt' d' d
.

t'
- "-'

"Exmo sr. Governa OI' 1'1- v 'eu-se O�I�gO u Imo,. a gel' a1_lles que,nam _co�pl·ar. para proce er lllves 19açoes, �
:mm Bornhausen. teúd9 do trabalho e do el'i- uns 12 qmlometros aCIma AssIm atraIPo Ramao to-- constatando mais essa faça- cio I/PLA./�' .--: •

A ASSOCIAçÃO DOS tério justo da oi'ienta-ção do PÔl'to de Lucena, neste mou seu caique e rumou pa- nha cometida pélos
.

gerda- �--�....._�

SERVIDORES PúBLICOS ü'açada, município, no lugar denomi-' ra a outra banda, sendo alí mes contra os nosso$ patrí- � De ljuem é o retrato?

:DESANTA CATARINA, en-, De um modo que, como co- nado "Linha Uruguai". Ger- recebido com rajadas de cios. A população desta ci- ,-' Deve ser do Ba.rreto

titiade de classe, que tem laboraç�o �os. Ie�i.s pro�ósi- dames argentinos" chama-

f'
metralhadora. Ra�ão g.ritou dade está indignada. Pinto!

boje a l'esponsabilidade de tos de V, ExCla. Ja ma,Ulfes- vam ao OUÜ'O lado, Ramão por socorro e caIU nagua, Ramão era casado;, natu- - Mas é menina.

assistênda-social para com, tados, na �ensagem à As-
I Ibarra,

residente l1a margem sendo sua embarcação agal'- mI de São Borja, homem -, Então deve sél' a Luz

,aproximadamente, 3,000 fun- ·sembléia Estadual no t�can- do rio Uruguai, dizendo que I rada no outro lado e levada trabalhad.O'l' e ordeir�. deI Fuego!
, I

No Brasil, os problemas sociais são. eq.uacio
nados para soluçõ�s, O Govêrilo, na pan:e que

lhe diz respeito; desenvolve planos, orgamzando
eSqueiuas e, regulando normas. Depois, entrega
aos seus agentes, a, solução do pro.blema.

No que se refére à tuberculosé, neste país
em que a peste branca vem dizimando, viruJ:�,!}
taIDente, os nossos patricio.s. não. chega só a ação
do Govêrno.. Não, bastam o.s hospitl\is por êle

plantados em território. llaCjoIlal. Não ,chegam,
,

aind'a, os sanatórios, por,que a doença aumenta,

'Assombrosamente.
Vem, então, a iniciativa privada, conjugando.

esforco com a do Poder, Público. Ambos, nesse

terr�rio., la.nçam-se à lutà, para dominar o. mal.

, Proc,uram, peJo menos, atender aos casos'em evo.

lução, para- salvar vidas. Ambos, com rtta!s vÍ-;

'gor, com. a mesma esperança, trabalham, Inces..

santemente. A ca.mpanha se inicia, é levaâa a' sé

ri.,.. 'Para'o'Gôvê'trió.i"as' v.erbas"destinadas, po.�m
ser melhoradas, em qualquer época; Os recursos

vêm 'logo, E a campanha pro.ssegue, caminhà.
não llavenoo> inten·upção." .

Mas, para as so.ciedades pdvadas, mantidas
co.m mensalidades cl)bradas .dos associados, .em

J" 'pequenfl,s e mód�cas impo;rtâncias? ,

,-.- Para essas-·eiUidades. que reunem õs que, de

j \ bom grado, exr-ont!'meamente,' serq sacrÍficio.

20) - Nos nomes indica-
que, com o auxílio de para-

'

__-.-........_........"'J". ...,.......--.. ' .

dos pela imprensa, como
quedistas penetrou no local VARO"S V II 10da "Presídent" na selva a- ,,�, li sen do pessoas envolvidas

.

1
•

T
nesse �ato, nenhum é funcio-

mazomca, de� arou à l'�por- ,lORDES e
tagem da capital bandeirrái- n nário desta carteira e nem

te que virá ao Rio .protestar RTO, <\T. ,Á.) _ O ves-
mesmo. fun�ionário do Ban- .

pessoalmente perante () pre- pertino oficioso "Ultima Ho- co do Braail. '

sidente Getúlio Vargas coa- ll'a"'l'egistra o seguinte "Tu-I ,,' :
t t 1

..

t d I d .

di
.

1 0°) - Ha entretanto um
, ra a no a (O mnns 1'0 a o 111 ica que a viagem (O

' '. '

Aeronautíca, brigadeiro N:e-j presidente �túlio Vargas nom,: se.m�lhante a� de uIm
ro Moura, relatando os a-' ao norte do país ocorrerá �unclOnano do banco, e qt e

contecimentos. I ail�da êste mês. A fixação Já. exeI'�e,: ca,rg� nest� car-

E justificando sua atitu-,· da data exata d� visita do
teira, Esta acerto o mque

de acrescentou: - "Consí- presidente à Bahia está de- rito administrativo para se

dero esse documento falho
I
pendendo da chegada' ao apurar a identidade da pes

e inverídico em suas con-
I
Brasil do sr. Dean Acheson, soa referida e aplicar

'

as

clusões. Vou narrar ao chefe I que está sendo esperado até sanções correspondentes, se

do governo -a atf1�çãt!:· da i o.f im .do :p1é '. ficarr1.lQsittv.ada�a ���u��..,,�ão:

RIO,6 CC. P.) - A propo-'
sito das noticias publicadas
pela imprensa sobre as frau

des relativas às licencas de

importação, a CE�IM pres
tou à imprensa os' seguintes
esclarecimentos:

10 _J Foi 'o Banco do' Bra
sil que solicltou providência
à policia, para ser apurada
respons'àbili'dade dos auto

res do crime e promovida a'

apl icação da pena que cou

ber. Essa providência foi to
mada logo que tais irregula
ridades chegarem ao conhe
cimento da direção do ban
co.

EVA,' SEM�·
PRE EVA ..•

RIO, 6 (V. A, J -:- O pre

sidente da Repúblíca assí

nou decreto nomeando cento

e trinta funcionários em ca

rater, interino para o Minis

tório do Trabalho. Desses

funcionários, oitenta e cin

!,w,-são -d-ü ..se.x.p feminillo.

(Contmúa na 68 pág.)

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

o oep. �iDO, Matos vdi protestar
Junto ao Presldp,'nte ,Vargas' ',.

Rio, (i (C.P.) - O deputado "Solidariedade", para que
Juverial Lin'b Matos, chefe possa tomar conhecimento
da caravana de solidarieda- do trabalho por nós desen
de do sr. Adernar de Barros volvido na selva paraense".

CESAR AUGUSTO

junta.m" mê� a mês., importâncias de suas contri

buições, já o panorama" nessas emergênciasl é

outro, muito diferente. Pode provocar o colapso
da campanha. Pode,. até, de umá hora para ou

tra, a sociedade deixar de existir, à falta de re

f�ursos. .. E, daí, então, mais uma esperança pa
ra o tuberc�oso, que por éla é mantido ...

A SAT _:. Sociedade de Amparo aos Tuber

culosos - está no caso. em foco.. Ela vlve de men

s�li�àdes. de' d�nativos. Vive dos �recurso,s ex

pontâneos do pDVO.' Vence, ao.s poucos, a sua no

tável finalidade. Vai. mês a mês, com a arrecada

ção que consegue, levando aos enfennos do pul-.
, mao, quanto necessário.. Mas,' no. dia', em 'que, os -' ,

�us ,sÓCio.s deixarem de levar, a sua contribuição
à' tesouraria" então, adeUs assistência social. E,
mais uma vez, a, desolação, o infortúnio, a des

graC;8 paxa os que por ela vem' sendo mal1tidos.
Mais uma vez, a descrença ...

,Mas, ago.ra, lança a SAT uma campanha.
, --Movimento que também espera pelo povo. Pelos
funcion�rios, pelos comerciários,,�pelos emprega-

o riso da cidad� •••
-'

dos, de balcão, por' todos que recebem vepcimen-
tos ou salários. A SAT espera que, cada um, não

receba o quebl'adiI1ho dos v.encimentos. Dez, vin-
te, trinta, quarenta, cinquenta centavos '.. e'
até um cruzeiro!. Que êsse quebradinho seja dis

pensado e entregue à sociedade. �� cada mês,.
quantOs cruzeiro.s reunidos? Quantos tuberculo
sos atendido.."l, de melhor forma? E, para quem

praticori êsse gesto, o quebl'adinho não fez falta.
Está aí uma nobre campanhà e uma nova

oportunidad.e para que a assi:stência aos enfer,:
mos do pulmão, atravez da SAT, abranja a maior
ni.ímero. de necessitados e màiot o. número" tam-

,
bém, de colàboradores. Campanha nobre" que'
pode ser até salvadora. Nobre.pelos sentimentos
que falam' dos corações �enerosos. Salvadora
porque a sua ação será de maior raio de ação.·

O apoio de todos nessa nobHiÚmte aç'io de
desprendimento será, mais Ullla vez, recebido
como demonstração �xata de so.lidariedade hu,..· ,1\
mal1a,

O ,quebradínho que se destina a essa instí:

tuição será a demonstr�ção fiel de que a inicia
tiva privada conjuga esforços no sentido. de ven

cer a grande luta para eliminar a peste branca

pelo.s meios cientificos. sem o sacrificÍo de quem
quer que seja, pelo. meio màis simples que � Q

da contribuição exp�mtânea de todos.

J
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o E S T A D 0."/
ADMINISTRAÇ�O .

.

2' O ....ADOFlorfanépolís, Sábado, 7 de Junho' de 19_5 -------------:-- ...-;..--,------

----------------�----------------

DRA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTÓNIO DIB MUSSI
, Médicos

·Cirurgia-Clínira Geral:,Páil'tos

Serviço completo e 'especializado das DOENÇAS DE SE,NHO
R.';.�., .;Jm modernos métodos de 'diagnósticos 'e tratamento.

SOLPOSCOPIA � HISl'ERO .- SAI,PINGOGRAFIA -.METABO-
. .

.
.

.

LIS�O BASAL
.

. ,

Radioterapia por ondas CUJ"tàs-Eletrocoagula'�ão Raios Ultra

V",leu, e Infra Vermelho.

Cunsultório,: Rua Trajano, n. 1, l° andar ..:- Edifício do Mon

!l-Otlio.
Ronírio·: Das 9 às 12 horas - Dr. Mussi.

Das 15 às 18 horas - D1·8. Mussí.

Resid-ência Avenida 'I'rompowski.' 84

DR. A. SANTAELA I

(F"t'lnado pela Faculdade Nacional de Me-dicina da Univerai-

clad41 do Bl'asilJ.
Méd'i�o por concurso da Assistência a Paicopatas do. Distrito

Pederal.

Ex-intel'no d� Hospital Psiquiát:ríco' e Manicô�ljo .hrdictâr-io da

DR. TOLENTINO DE CARVALHO
Aperfeiçoamen.to em Pôrfo Alegre e Buenos Ayres

O'UVIDOS - NARIZ - GARGANTA
Consultório - João' Pinto, 18" - 1° andar

'

Diàriameute das 15' às' 18 horas

DR. ALVARO OE CARVALHO
.'

Doenças de Crianças
Consultório: Rua. Traj-ano sino Edif.· São J,orge - 1<) andar.

Capital Federa! .. � Salas 14 e 15.
Ex-intêrnõ da SmJta Casa de MisericórdIa d.o Rio d� .Janeil·'o. . r

.

/ o d (h
"Residência: Rua Brtgade i ro Silva Paes, s n. _.- 3 .

an, ar, .c a-

Ct!ni.ca Médica -- Doenças Nervosas.
cara do Espanha).

Consultório: Edificio Amélia 'Neto - Sala 9.

.

Cirurgia do estomago, vésicula � vIas bi1iar�s, intestinos del-

gado e grosso. tiro ide, rins, p,róstata, bexiga,' útero, ovátlos e trom

pas. \"",,·icocele,. hidrocele, varizes e hérnia.'
Consultas: Das 2 às [j hora:s, rua Felipe Schmidt, 21 (sobrado).
Telefone: 1.598.

Residência: Avenida 'Í'rompowsky, 7 - Telefone 1.764.'

�--------�.-------��--�,------*---------------------------------------------------------------------------------�----�------------------------------------

BA'NGU EM FLOR,tANOPOLIS'

n.e81Gência: Rua Bocaiuva, 134 ..
Consultas: DaÍ! 15 às 18 horas.

Telefone:

('oOllsultóriu: 1.268.
Residência: 1.3�6.'

I

DR. JOSÉ BAmA S. BI�TENCOURT
MÉDICO

Clínica Geral - PEDIATRIA

Rua 13 de Mai,?, 16 - Itajaí
PUERICULTURA - PEDIATRIA :- CLINICA GERAL

Consultório e Residência' - Rua Bulcão Viana n. 7' (Largo 13

de Maio) -:- Florianópolis.
Horário: 8 às 12 horas Diàrtamante.

OLHOS "'i' OUVIDOS -e-- NARIZ E G_,\RG�.NTA

DR. GUERREIRO DA FONSE.CA
Especialista do Hospital

Múderna Aparelhagem.
Lâmpada de Fenda - Refrator - Vertometro etc. Rafo X. (ra

;liugrafias' da Cabeça) - Retfrada de Corpos Extranhos do Pulmão
e Esofago.

Receita para uso de Oculos.

ConsultÓrj.� _:. Visconde de Ouro Preto n. 2 :._ (Altos da Casa

Béio Horizonte).
Residência - Felipe Schmidt, 101. - Te}. 1560.

DR. ANTÕNIO',MONIZ DE ARAGÃO
CIRURGIA TREUMATOLOGlA

Or,tppedia
Consultório: João Pinto, 18.

Das l5�às 17 diàriamente.
/

Menos a08 Sábados,

Res.: Boeaiuva p6.
Fune M. 714.

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

DR. ROLDÃO. CONSONl
Cirurgia Geral - Alta Cirurgia _.;. Moléstias de Senhoras

- Cirurgia doa /Tnmorell -
Da' .�'ac.jJdade de Medicina' da Universidade de São Paulo.

r;l!-Asslstente de ,Cirurgia. dos Profes'sores Alipio' Cor,reia
Neto e Sylla Matos.

··DR. I. LOBATO .<FILHO
Doenças do aparelho respiratório

T U B E R C U'L o SE'
RADIOGRAFiA E RADIOSCOPIA. DOS PULMõES

I'.
Cirurgi-a do Tora"

..... .

Formado pela Faculdade Nacional de MedIcina,' T'islologista e
"

,

Tisiocirurgiã� do Hospital' Nerêu Ramos I
Curso de espec ia.Iizaçào pela S. N. T. Ex-ihterno e Ex-assistente de I

Cirurgia d,. Prof. Ugo Pinheizo ·Guimarães {Ri,o).·
'

. .

Consultório: Rua Fe lipe Schmidt n, 88.

Diàrtatnente, <ias 15 às lS horas.
'

\

Residência, Rua Fe lipe Sehmidt, n. 103.'

Atende dlàriumente 'das 14 hs. em diante.

DR. M. S..CAVALCANTI
Clínica exclustvamente de crianças

.

Rua. Saldanha Marinho, �H. Te_lefone (M.) 736.

r

DR. .JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CH.nka Métlka - Doencas de cri.an'ças

(Tratamento de Bronquites. em adultos e crianças).
Consultôrío ; Vitor Meireles:]8 - 10 andar.
Fhrári·o: Das 10,30 às 11,30 e dali 2,3·0 as ;3,30 hQras.·
Rcsnlêncla : Avenida 'Rio Branco, '152' -_ Fone 1.640.

\ DR. NEWTON p'AYILA
Cí rurgta geral - Doenças de Senboras - Proctologia

Eletricidade Médica
Consultório: Rua Vitor Meireles n. 18 - Telefone 1.507.
Consultas: As 11,30 horas e à tarde das 15 horas em diante.

Residência: Rua 'Vida! Ramos, _. Telefone 1.422.

, DIt.. · MARlI) WENDHAUSEN
Clínica médica de adultos e criançafl'

Consultório - Rua João Pinto, io - Tel. M. 769.

Consultas: Das 4, às 6 horas.
Residênci�: Rua Esteves Júnior, 45. Tel. &12.

f'

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

DR� ARMANDO VALERIO DE.ASSIS.

. 'MÉDICO I
.

.

Dos �ervi!l08 de Clíniea Infantil da Assistência lIf�nicipal e Hos

pital de Caridade'
CLINICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

\

Redação � Oficinas, à rua Conselheiro Jlfalnl, fL ;1'1>21;" ..

Tel. 1()22 - ex. Postal, 139.

Diretor: RUBENS A. RAMOS.

Geren te : ÚOlllINGÓS F", Dl<: AQUINO_ '

Represen tantes :

Representações A. S. La,m, Ltrla.
Rua Senador Dantas, 40 - 50 andar.

'I'el.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.
_,

R\la Feltpe de Oliveira, n. 2\1. - 6°·. antla:r_

Te!.:' 32:9873 -- São Paulo.

Consú.Uór'io: Rua Nunes Mach.ad,o, 7 - Consultas 'das 10 às 12
a das 15 às' 17 horas.

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

DR. ALFREDO CREREM
Curso Nacional de doenças mentaill

Ex-diretor do Hospital CoH\nia .Sant'Ana .

Doenças ll�!l'VOSItS e mentais.
Impotência .Sexual.

Rua Tiradqntes n .. 9 .

.

Consultas das 15 às 19 horas,

FONE: 'M. ,798.

Res.:. Rua Santos Sal·aiva,.54 - Estreito..

"

:��,,; ;;·>,��,Jt
.� .....

�jiAi' .� '"."

ASSINAl'lJRAS

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

Cr$ 90,00
No Interlor

Ano
"
..

'

, , . Cr$ 200,06

Semestre C�$ II e,OI).,);:"
..... -

Anúncios mediantés con tráto.

Semestre

Os' originais, meS1110 não.. pub li cados , não 3.er�"

devolvidos.
A direção não se responsabiliza pelos (:Oll,e'i1:i�i>'l�'

emitidos nos artigos asstnados.

ADVOGADOS
DR. CLARNO G. GA.LLETTl

- ADVOGADO-
Rua Vitor Meirelles. ·GIl. - Fone 1.4.61>. - Florian.óixll:is.

DR. RENATO RAMOS 'DL\, SILVA
r - ADVOGADO -

-

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

---'_.\._.__•.. " - .- .. "--_.__ .. -.-_._-�"...•". ..•. ..... .._-_--_._-_.;,----

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGADO-

Caixa Postal 150 - Itajaí - Santa Catarina

DR. THEODOcIO MIGUEL ATHERIN()
- ADVOOADO-

Rua 'I'ra iano n, 12, tO andar, sala n. 1" - Edifício Sift J�7�
(Escr. r», Waldir Busch).

Telefone - UH�.

" DENTISTA
DR. OCTACILIO DE ARAUJO'
I' ,

CIRURGIÃO DEN1'ISTA

Rua Felipe Schmidt - Edif. ,Amélia, Neto - Sala 1

Tratamento cirúrgico c cura 'da Piorréá AlvO!olal'.

'I'ratamento cirú'CgÍco'e cura de Abcessos, Granulmas, QaiBt_...
radicu lares, etc. '

.

ATENÇÃO:
.

- Grande redução de preços n.aa DENTA[loU:RAS;.,
para. as pessôas que .vívem de ordenado.

Laborntó rio Protético .sob a dí reção de 'I'écnico cOIlit:l'3tadé __ .

pecialmente no Uruguai, formado, sob a 'Olientação de um di>S mai<i.�
credenciados especialistas da América.

Dentaduras, sem io Céo da Boca (.t\bobada Plalo;n3)
Pontes Moveis.e Fixas

Touos os demais T'ruhalhns Protéticos pela 'l'écnica iml21$ 1'�--

.-

cente.

A V I S O
O Dr. Djalma Moellmanll avisa à sua dj�tinta cHentela lI'J-"

es tará ausente até o mês de setembro eru 'viagem if� est'lilttw.:E" '

América do Norte.
.

.

Comunic� ainda que o seu Instituto· de diagnósticl> enoie» ,00'9-'

tinlÍa funcionand6 de, maneira regular, ficandQ 'conlO seu sub>�mtt!r�,
o competente clínico Dr. Orlando, Schroeder que �á m�s de lO_,v,

an�, vem acoTllpanhando, pass'o a passo, os se:rViçoG clí:l;;l!»a d,.,.·,

Casa de Saúde São Sebastião, e de seu consultq.rio"
Os. serviços de rádio diagnóstico, radioterapia e .os Q� bbo:l"3-

.có.lf.,.•• lhetIor...afl••.• ... 41•• 1-.,,,,'\i
:; ...n'

'

I"PlftS.II.:ZU.v. (:cM.r�.... ,...
-

C:ullme.. f.tL.t""'!,IIA, PROSEB"". "�JtA" �'

Dia '7 de junho no Clube '12 de Agó�to, maravilhosa festà dançante intitulada Bangu:1
'elD F�o,rianópolis. Desfile de modas Bangu por seDhor�tas d,e 'nossa sf)cie��·
dad:e, em beneficio da Soc. de Aoípar-o aos Tuberculosos. As'. mesas ·estarão à ven--

, '

da, brevemente, ·ao preç� de.' Cr$, 100,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 7 de J'unho de 19ã2

"!!�!R�A�O!,cial A :::':Ó�I� B�:'::a�on"Ha Assembleia Leli�lativa 'Cine-Diária
�Sn:TA. DORIS HRUEG- O�valdo ..F. ��M:elo (fl!hc) Ivil't;lOses Sura.'Gel'tl'. Petzl r'�rel'1e""ll' d'e' ."m" ,....

_.' IUTZ· .

GMANN r Go.m_o.J,ustIfIcado Orgl�lhu'le,
Snr, Oleh Gabrussewvcz, '-"... _'"'

.

.

por anela Ás'4,30 -,7 - 8,45hs.

'F€:lteja, hoje.: o seu ani-
de catarinense, qU0l'0. dizer ambos professores do Con- a se'...�a-O de omem

. Farly GRANGER - Ca-

-verúrlo natalício. a zenti- que ° 1250 ano do felecimen- servatório "Curt Hering" �� la thy O' 'DONNELL '-- James

· h:�F\ümí 'sellhorinha Doris to de Ludwig van Beetho- . interpretaram a sonata par'a Na mánhã de ontem, a Esperando o vosso apoio CRAID"':"- Paul KELLY

.Brueggn'Jann, filha do sr,
ven não passou despercebi-I' violino e piano, op. 30 n. 2 Assembléia Legislutiva sob perante a Câmara, 110 sen- em:

P r I) f: Henrique Brueg-
do em Santa Catarina. Hou- I O Scherzo e o Allegro Fi- a preaídencía do Deputado tido a que nos referimos, P!<.:CADO SEM MACULA

1mt<l.rL�1, lente do Instituto
ve ,qne� lembrasse a data

I

nale foram algo espetacular Protógenes Víeirn, realizou !JUssamos a nos assinar. No programa : O Esporte

-de Educação.
e a assinalasae de uma

ma-li que
arrancou' da assiatên- mais uma sessão 'ordinár!a. : Garúva, 24 de Maio de na Tela.' Nac.

A aniversariante, 'fino Q{_:
neíra grandiosa, nos moldes cia aplausos consagradores. Serviram de Secretários' 1952. Preços: 6,00 - 3,20

'-.namellto da sociedade local,
como serra comemorada em. Seguiram-se, ainda na se-

os deputados Elnidio Barbo- (a.a.) Ricardo W�ttenhau- Imp. até 18 anos.

,'i'\��á, pbr certo, muito horne-
urna .grande ;netrópole. i gimda parte, o concêrto pa- SIi, Clodoríco l\'[�reil'a. er e mais 55 assinaturas. ROXY

n:lgeada no dia de hoje, pe-' ,Qua�e que tudo passa des- f ra .piano e orquestra Op. 15, Expediente Oportuna. como se vê," ·"à· ""-'. � ÀS-,4. �:-- 7,45hs.

10 seH vasto circulo de ami-
percebido e sem que nós, os I tendo como solista o Snr, O expediente careceu de íniciafiva do deputado Oti-'

.

QDEON .:c.� Às 7,45hs.

zades, d�l capital, soubéssemos do! Ingo Hering ; duas canções, importancía.
vio Nobrega, pois, 'pondo a', J.ohnny Mac BROWN

"0 ESTADO", cumpri- I �u:,.el:a feit? em nossa qua- ! cant�das pelo Snr, Lubow Ordem do Dia. questão em debate; obrigou em:

-ineuta-<l, 06seja::-ldo-lhe feli- i)')C vlzm�l_a cl�ade. de Blume- ! Maciuk, professor de canto .FOi aprovado a redação o Executivo do Estado a in- TERROR DA FRONTEI-'

· cidade«,
. I nau., �;las, há COisas .assi;n. � d? Cons�rvatórío Curt He-, fmal de diversos projetos .. torvir nos negocios da Se-· RA

_
' i ylO vàvelmente dois ou i rrng e, finalmente a grande de. lei; os quais foram encfl- cretaría da Fazenda, que es- Randolph SCOTT'

· ;SR_ nOBERTO OLIVEIRA; três saberão a respeito: F'ir- ! peça para grande côro e 01'-
rninhados a sanção governa- tá prejudicando os interes- em:

Ocorre, nesta data, ° a-
1 mo o meu' ponto dê vista de l queatra, .Díe Hímmel Rueh- mental. ses da lavoura.

.

A LEI· É IMPLACAVEL

nhrersário nataltcio do nos-I qn� o Esta�o de Santa .Ca-l men (O� c�us Cantam). Foi Aume�to excorchantes do Em defesa da pecuária O RE! DOS ESPIõES

.BO prezado ,conteJT�lieo, sr.; :al�na con:mua �elldo ,esse I u,Y_?� belíssima apoteose. O. '_lln}losto territorial Há dias, o deputado: Cel- No programa: Cinelandia

Roberto Oliveira. gerente do;
ilustre desc�nhecldo ate pa- T COlO, com sessenta cornpo- COllfol;me noticiamos. la- ,'0 Ramos Branco como pro- Jornal. Nac .

. .Baneo do Distrito Federal, i l'� �s barl',lõg_a�\�erdes. No I' �ent�s; .a seis v�zes. mixtas
vradores de S. F'rancisco do fundo conhecedor de mate- Preços: 5,00 - 3,20

nesta Capital. 1\ aL de Itaja.i nao sabem o impressronou. E verdade �u.l, �'ec.l�mal'am o. escor- ri�, justi�iço:J·u.m projeto de Imp. até 10 anos,

O ilustre aniversariante ] qu� faze�o� pela cultura, a- \ que não podemos dizer que "h<l�te �l.mento do Imposto lei que institui o atestado IMPERIAL

yceeberá, por e�se motivo ; qUI, na CapItal. Nós não sa-I esteve perfeito e êlt,'s bem terrItOrIal pr<;>cediqo neste de sanidade e procedeneia As 5 - 7,45h�.

::'homenagens dos seus amigo; � J�en�os o �ue _fazem por lá. I sabem disso. Não é fácil fa- ano, Damos abaixo o teor- do gado vindo de outros Es- TORMENTOS DO DESEJO

.ce admiradores, às quais nos".
l,ma calalt;ldade que só I zer com que sessenta pesso-

do abaixo-assinado lido p,e- tados.
'

Francoise ARNOUL,-

misoelamos, com prazer.
se

. resolver�, derrubando i as cantem como se fóra uma k� deputado Olivio Nobrega, E' o seguinte o projeto de André LE GALL.

l"'AZE!\'I ANOS, HOJE: í certas barrc�l'as tôlàs erigi- . só P·Ol· sesscl1tà bôcas. Mas dIgno representante daquele lei: No programa: Noticiaíf

__ Sr, Fnmeisco Roberto ! �as po.!' erl'one?s conceitos! as pequenas deficiências de- U1uni.cír:_io e que compróvou a PROJETO DE LEI N. 83/52 i,da Semana. Nac.

,da Silva, J"e;;idente em Ri- j ae racI_smo, balrrismo, etc. I sapareceram ante a magni- confu,\saD por parte de depu- Art. 10 -Todo o gado bo- Galmon Briths. Jornal.

· :gua.;ú. 'I etc., COIsas que não. nos cu- ',I tude do todo. E os aplausos tados da situação que é re-
.

vino, oriundo de qualquer Preços: 6,20 - 3,20

_ Menino Paulo Rohel'to ;
bem resolver.

I provar�m isso. alI?en�e, clamorosa. parte do País, para entrar 'Imp: até 18 anos.

-,da Silv-a I M.as, voltando ao assunto, A,mIm. que assisti ao ,es- InjustIças nos lançamentos, i em território ciltarinense de- IMPERIO

_._ Menina Marina, filha! (!ue r::e �ráz à máq.ui:r;,a, de�! p;táCl:lo sob forte imp1'es- a ponto de obrigarefl1 o go-I verá, obrigatoriamente vir'
.

As 7,45hs .

.do 81:••Jo8é Duarte Maga-!
\ o. d1zel q�Je a��ls�r; em I' :ao,

80 cabe c?ngratular-me v�r�o a ag�r .de imediato acompa,nh��d� de ate�tado I Ed,�ard<NORRlS - Ediee-

-3.hàes I I �()Jte de sabado ultUll0, no com aq�ela ehte de artistas 11.110. Sm. de samdaae, passado 'pelo' QUILLAN

, --l\í�.tüna Tel'ezinha fi-' f/eatro
Carlos Gomes, a uma I e sugel'lr-Ihes uma excursão Carlml Borges' serviço correspondente du I em:

lha do Si'. Mal'ci1iímo A.'Ro- !
das me�hores ;noitadas que "

a Florianópolis. Sou dos y�l'eador pelo P. S. 'Demo- Estado de origem, que cel'-
f BANDIDOS DO MAR

bel'ge, . funeionário da Al-I essa e�lsa chamada Art.e já i poucos que crêem em que o
el'atIco. tifiqu1e não serem os anr-'I

No programa: Cinelandill-.

_

fãTHlega. . i me bl'mdou. Um programa. contacto,entre os que fazem GARUVA mais, nem os rebanhús de JOI;nal. Nac� .

I

-Sra, Maria Ligia phei- \ t?do de. Beethoven: os mú- cultura lá e cá, só poderá
,Nós aba;ixo assinádós, pe- onde proeedem, portadores I' Preços: 5,00 - 3,20

'Y2. N.;pósa do 81'.' Oswaldo'
SlCOS qUlfl-el'am.tocar Beetho-· resultar em proveito mútuo q;len.?s· �gri2ult,ores de:"t,e de, enfémÍ(J�des (epizo-' Imp-' até'14 anos.

I'eteira. ., I
ven e, o que foi mais notá- e, principalmente; no de d:stuto de Garuva, MUlllCl- atlas) contagIosas, notada-

___ Sra. Margarida 'de Aze- ;,vel, �uvi�os e .sentimos Be- San�a Catarina, qu; _pode�'á pIO de São Francisco do l'mente a febre aftosa..

'<cedo Brasil, espôsa do sr
i etho�en. ludo ISSO graças à p:ro�etar-se no cenano bl'a- Sul. contribui.ntes do impos- Art, 21.'l - Aos �nfratores

,.João N. B'l'ailil 'I n;agla da batuta dQ maestro sllell'o em mais uma das to Tel'ritorial, achando-nos - proprietál'ios ou conduto�
__,__....---.-----

_._ Sr Mall'opl B�' t 'Geyel' e à maravilhosa tl'a- suas expressões de cultura' IJrejudicados pelo aumento res - do disposto no arti-

. �

" .... ,il.:" t�S diç_ão musicaI daquela cida- a 'música.·
.

exhorbitante dado ao refel�i- go 10 se_l·ão impostas m'uI'tas

Lau,s. contador do l>lll"lS e- d t'
. � d'

'

I
:rio da ·Fazenda.

' i e cu a.rm�nse..
..................-......_._-...-.-,..............

o' lmpo:;to,- \�imus, (;om o pela autm·idade.competente

'-Sra. J "Ii,ta Rkbard, I / p"me. ra par'" do pro- pre�en te ,,1 'cita, o """O de C"$ Z.Ooo 00 a Cr$ ... :
.

[;.-

e�:pôsa do dr. Alfredo Ri-
\ g am� eonstou de_ trechos Quem pe'rd'eu'" apolO. na qualIdade de Ve- lO.OOO,ot�. . I ..ue V8.

.-chard,' residente 110 IUo de
I extraidos da 2a Sinfonia \! l'eador pelo nusso' distrito, Art, 3° - Esta Jei entra-'

- �=...�.=- ·

· .Janeiro, ' ,

,I da "Egmont", para grande Encontra-se nesta reda- n�.l :,entido de que sejn redu- j'<\ em vigor na data de sua ! �...

__ �1eni!la Jocélia, / filha J 0�qUe,8b.:a,,, e de umr� al�cll-" ção, à disposiçao do seu le- zldo. o, v�l�r d.e tais lança-, p�,b!ic�ç�o, revogadas as I 'l'AC - CATfd2lftE"8e

.,

..dn sr. Antônio P"dro Pel'ei- ! dçao soble o grande msplra- gíthp.o dono, uma bolsihha mento�, afIm ue podermos dISposlçoes em contrário. t .._...e�

5"a, funcionário d1. Alfânde-I po f�aOmús�ca", pelo Sr. de eonro, em fórmn de pa- eum.
prll' com os

nORs9Sdev.e-1
S. S., em 6 de .;Tunho de r,

�".' .

.

1'0 • dando Feneil'a de'.
res e cont.Ínuar na nossa ta- 1952. I, -------------

s"

. co, cOllterido medalhas e al-
'

_

Sr.'1: Edeltrudes Ama-
I M:lo: Na segunda parte, os gum dinheiro.

refa de lavrar a terra. (a) Celso,Ramos Branco" I

'ral Slaescr __,.._.... __ .. .__

'
.

'
�- ISofre de asma 1·

.
__ Srta. Maria de Lour- 4r'ie·

..

·Uo--,..d��ern�
....· ......_............_-- OLHOS -- OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA Só • expectativa de 'Um

-d'3S Silvéil'a de Souza. • r.. � u
. _

acesso de asfbda Asmáti!.

DR. GUERREIRO DA FONSECA :O!TI o seu cor�..

ejo at�r:rad?r... '

E
. Especialista do Hospital' I

a-ba�e 0, espírh�, �a.l� r�sltJ-

':,,',:,1;O· ES'I
.'

-I x.pO.B.je.. iu de .Iil.ouraloras.

.ll pintura Receita de Ocul'os - .FJxame oe :F'undo de Olho pari,'
tente, St':r a8�atlCO é "'--:t�l'

rei O N
'

li • Classificação da I.�reRsuo Arterial.· se:n�re ,1e baIXO d�8sa oba-

•",1:,','
'.

' .. ',o
" .•• a prO,Xll11a quarta-feira, '. Éssa mout.ra de ar.te mQ- "'f'

�eC'sao [le1""00" e (1 1

ü !. oderna .APal":.llhagem.
.

I t.

<>

,

: ;'" .

lSS04ve��.

, -j dl,a 11 do, corrente mês, �s dema tem o pátl'ocínio da Consultório _ Visconde de Ouro Preto, 2, '

oe. O re�edlo do dr, ReYll-

, �lug,a-se uma casa de ma- ! 16. horasl a rua, Tenente SI1- exma. sra. d. Maria Chris-
gate, ao .sa.lvação dos asmAti·

del1':�, forrada" 5 comodos, ! :;ll�.a, 69, nesta Capital" s_e- tina ,Fleillss' Carneiro, dig-
eos, cQmbatl'. eficazmente-

:;:..0 l�.do da. fabrIca do sear_l::la �naugurada a exposIçao na espôsa do nosso /illlstl'e
não ,só a própria asma, como

pelh. ,de mteressalltes trabalhos
'

'

Ga1nrl·a 'da Pe'C' fi I ' II qualquer bronquite crônics

Tratar: na Casa do Povo. de litogravuras e pintura da patrí-cio sr. Almirante Cal'-
. U, .lP

. ,8\t e RcessorlDS ou lião, tosses, éhiados, etc.

Praça Ui de Novembro l.iovem e talentosa artista pa- los da 'Silveira Carneil'ó Co- _ SÃO
Com () remédio do dr. Reyn-

11.
' ! trícia senhorinha Vera Bo- mandante do ;)0 Distrito Na-

JOÃO - gate. as gotas antiasmáticas.

_________-'-_....

'

cayl1va Cunha Assempção. vaI.'
de . puramente vegetal, o doen-

..............u ou�u _ UJ" ""' "' _ _ _ _ _ _ _ _

JOAO VIEIRA & CIA, LTDA. te adquire imediato alivio.

Irmandade do S. ,Cru6e--R.n:;(jh�de·"'·lâne·rr·o;··w ESTREIT� RuaF���:i���ó;'�t�:i��,�:�ta 'Catarina :�lt:��) S�:t���tr�:�l�!�

,:Jg)� n�� dA",,' p'll�.�O'� l,'!' .'
"
(ESTR_EITQ) ( -

Peças legítimas em geral para aútomóveis e cami- cOlltraqos no locaJ, enviem

{1�U� UIl U;hl il PROGRA
'

nho�s - INTERNATIONAI, - DODGE, - FORD--

HOSPITAL DE CARIDADE i L

�

� ��:o\ PARJ� ? M�S DE JUNHO CHEVROLET t. .

antecípadamentp, Cr$ 25.00

CORPUS CHISTl I' D!� I! - ,-,011 ee

..
cpm �nlclO as 21,30 horas. '. Of'

' ec.,, para �nd. Te!eg-riific-::l Mea-

D
.

I

Dl" 2" _ GrandIOsa fe2ta "Caipira:' com
. " "

elece as melhores vanl-agens nos preços das mer- I delinas Rio que rem t&-

e ordem do Senhor Ir-! 21.30 horas.
.

1l11ClO as radnl'ias. fªvol'ecendo desta forma' aos senhores consu- I 'nos 1\{ã
•

t d -.
e

.

Tllao� Provedor tenho a hon- I
midttres.

' .1" ' •• , o a eD entOS pele

. (

.

I I'eembolso.
.

.'

:r', de rOD':idar os Snrs. Ir- I

-----, -_ .. --.--,------.;.....-�---

'�-.:��.'.�l;�;;:3ii�:.. !�:�:�e�;�I! AVENTURAS_ DO ZE-MUTR·ETA. ,. ·

,

10'12 .''''''''.....��__-.� �A./'
J\!'1,! ,'/-, 'JJiat., )__

'--,:,_;_.'�K.���:;--,'
�-----.

eURtla da, Catedral Nle,ro-: I,T
� �- ; '''''

' "
•

.-

j'(lülita.l1u, !L-fim-de; l:evesti-11 �\�f ��, - .....b\r O I --> ,�;"�'''1{�

&11'
k...-.....� (\"""""'J,\

• A." ",�\

� �� �
t '.-"l '!lI _ . ....:..._J...._� � \.�Ir VI f"':,,)., :.r'... \ \ ,...�_t b,

-dOf: de desde balal'lderall::; I J'pt...__t,.�"7 W'!�"J. � �,=�_ .. -
- ri (� \ ) :--� TI.;I�..,;�, \ Y��f' Ç�I C>�f��

_
..

e f,lta::; da n�ss� Irmandade, ! �"3,. .;,,7 �;��- t�_c_--_._- k:.llt, '-
....'-� �e,J!I;;�'1 -:_::-:- f:\/�

\ "r'�,� ��) �:(( o'

e 11 mesm:, ll1corporada, to- II .,

.t' lJd';;:-.. -'·1 r-�-:_c_c-: �;,'���' "---\�'1v'NI� ��� l)�} ,rlij��[:;? ç:i:���1� ,;j�""" J.�v(
m&rem parte no préstito em I :v �1J

',,,, 'I I t, �dt�ii"- /fJ).' 'i ''\' ti ,r"'.F.'�·" 9-:>1 _.

h I r 'r/ "':"" / � �'�� �;:;: <I;f.:,N1I' I . _ � - \ K>
,," .•

' ,1,1 -" '�' fi � d _!:'/ ,�7;'

Ollra a Jesús Sacramenta- . ";;j 14� \...._.q;f;'�'II? f; ,

.;' /-!-. :-.;,.,- :""�:r-r"q\!'ll
,. A}� "'_".

rl

I :/, l\,',,� f' iI·"l / ",��:G I }.::.i./ I'
I /,t' �'"" , ,\t,.-.... �� �.

Ü.
",'

J'
J;/f"li o _.:"/ "���,.,,r \ j',"-;'-' .

,-o (,� _.,
'

'-.' /, I, �,

c....
. or----l'I�'!"�\.....-�-��" [-v:;

...._ i Lr/� 4 ,I.: r j ....... "11/ t (.'.
� .....

�.............::�,N tI �i.:;_"'t .r,� ..
:J

_

;Ül1oistórÍo.aro VIOI'l'.'lT'\' 1
L__ . __f��t!-l.. 'tt4:�,} ...-.......�, }. � '.,

'-' �/..... ,.., t -I,,' rf?-itl� t--'fJ_L"'-,,:_"!I.�

'" , , "'., _' üh _

j \��===jt\,'L.\=--=� �," ';c-.,....::::i�'-- .
j/_i.__ ' __'!: � �"--"

.... \--r�'-- ,:--"., :,' : ,U!' � j 'i1.!�\�,{JS
l101i:=;, 7 de J-unhn de lC:5Z.
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Segue ,hoje para Joioville a delegação avaiana que amanhã ��,á comba�e' ao América.
Ao que apuramos, 'Nil,lioho ,e Saal, contundidos -DO último domingo, não atuarão.

Bôa viagem e que regr,essem vitoriosos, sâe os nossos, vetes,

"O· -Estado Esportivo
.... - -.-.-•..,.. _ - -.• ."._.. ·.,..,_._"'a �.........;. w......-A.-.r�"trÇ - - ------- ",

- ""&-_� .r...:rwr _.,.-�Jç.",. "t.,t:.,..-.."._4ft.&'.-:.,-..r'J'.MP' &.&� �..,..�

"

Sensacionais partidas programadas para h·.
CAMPEÃO DOS lOs JOGOS AGOSTINHO NO E. C.

OIe ! OLlMPICOS SECUNDÁ- BAHIA

'I'
RIOS 'O I��i�gTO DIAS I

Soube a nossa reportagem
.

que o centro-médio Agosti
Terminou. com a vitória ilho, apontado como o nosso

I do Instituto Dias Velho, a- melhor elemento no atual
, Hás de forma brilhante e Campeonato Brasileiro 'de

hoje no" rão a assistência os melho- Masculi�,o - �!,ube D��e I me:ecida, a displ.Ita d.os Pri- Futebol, está tratando. jun-"Santa res "ases'; masculino's e fe - ele Agosto versus ASSOCI" J 01 S 'F ;J C

I
- ", " .. -

I
melros ogos impicos e- to a j edera ção Altarmense

delicia- mininos do emocionante es-, ção ,�t�é�ic:'i Barriga �erde, 1 éu�q�rios, promovidos pelo de Futebol de sua transfe-
---------------------- .. --, porte da rêde. com micro as 20,30 horas. j Grêmío Cultural "Padre rência para o futebol da

Quas·1 Uma dúzia de' tentos São as seguintes as pele- ÉricoStl'aetzJúniol'eOS-ISchrader", do .Col égio Cata- "Boa Tel'ra,", como ínte-

.

jas marcadas para hoje, mar Meira serão os juízes, rinense. gran te do Esporte Clube Ba-
t Feminino - Associação, Não percam os dois sensa- O certame alcançou êxito I hia, de São Salvador.

no' J·ogo 'Palmeiràs x Guaraní Atlética Barriga Verde "ver-I cionais duelos de hoje á noí- �'etumbante, tendo todos os I, Uma grande falta para O

sus" Clube Doze de Agosto, I te na magn if ica quadra do Jogos agradado em cheio a! futebol barriga verde, fará

Vencedores os visitantes: 6 I 5 com início às 19,30 horas. I Largo General Osório,
•

quantos os presenciaram. ,o explêndido pivot.
'

me��(;�����od::er�:: :��';; co!��e�:u�in�!�: d������: Amanhã a 'grandiosa cJicputa da tara
o ardor dos 22' cotejadores, tento para o esquadrão al- ,

,

. � � ,

�l�:i:�lt����fle���:��net;��, o,: �il-�:;'d�� �1�;��;:�d60 x �� ALM IRANTE' TAMANDARE t_
conjuntos do Clube Atléti- Aos 44 DIdl encerrou mar- ,

. ,", " '.

co Guarani, local' e Palmei-j cando o 5 tento dos tricoto-
r'a.s, de Blumenau. ires. .

leque:lo o público presen- ! .

Venceu o Palmei_ras P?O
te, considerando-se as COl1- (> x 5. demonstrando aSSIm

dícões 'atmosféricas nada � maior chance.
aceltáveís, reinando frio e! Sua vitórra, pôde-se di

sopraudo vento sul. 1 zer, .Ioi .justa ,e merecida. '

A primeira fase têrminou \ Os melhores foram Juca,
empatada por. dois ,t�ntos I Lazinho, Au.gusto, Sadinha,
marcados por intermédio de De Luca e ZlCO, no vencedor
Dídi (33ms.) e D a m i r I e Caréca, Jaime, Didi, Que
CUros,) para o Guaraní e, rubim e Papico, no vencido.
Sadinha

.

(4ms.) e Lazinho I Dirigiu o encontro o sr

(43ms..), para o PalllleiI'a,s. I! Newton Monguilhot que te-
Iniciado o segundo perio- ve atuação aceitável.

(lo logo aos 3 minutos Au- . Os quadros foram êstes :

gusto desempata, aprovei- PALMEIRAS: Juca, De
tando . forte confusão na á- Luca e Lázaro; Ivon, Wir
rea bugrina. gues e Darci; Luizinho,
Aos 8 minutos -Lazfnho I (Marz inho -', • Lazinho, Sadi

consegue aumentar para 4 a nha, Augusto ,e Zico.
2 C01ll um "tiro" de' fóra d,a GUARANÍ: Maias (Os
ál"Ni, Deç;onidos mais 4 mi- car), Querubin (Joel) e A
nutos Zico aumenta' para 5 nibal; Papico, Zezinho (Vi
a 2 a�contagem favorável tor) e Orlando; Alemão,
nos vifdtantes e um minutos Didi, Daim:k, jain�e e Ca
�pós PHpico assinala- para o réca.
Cuarani. diminuindo a dif€- A preliminar esteve a car-

nmça: 5 x 3., go dOH quadros do Gqaraní
Logo a seguir, aos 27 mi- (aspirante) e Seleção Bah

Ilutos, Caréca marca 'o quar-, cária, terminando empatada
10 ponto, eln belo estilo: com dois tentos para cada
5 x 4. lado.

.p e Io ce- tame ,dp- �voleibol
Está polarnzaudo as aten-jlístico da noite de

ções do público esportivo' majestoso Estárto
ilhéu o espetáculo voleibo- Catarina", quando

.
�a�s �4 horas e estal'en:os jliOSO t��!,éu .".�l�·i��lllte Ta- ! ram seu.s pr,eparati�o:'\ para, out-_:'iggers a 4 rem,os (2),

preseríciando ,as, sensacro- n:_andare.' lI�StItUldo pelo I a grandiosa competição. I
' Sao esperados boas per-

.nais pr_ovas n,autIcas que,. ç:,es �ocals, Riachuelo, Mar- J formances das Guarnições,

=.-�;��lJr�;
I

!:r::���' :��;::�t�::�::� I�;t!:���!;d��f�;:?���
R h· h

' ã' d'
rando-se páreos renhidíssi- os elementos que nele con-

e, DulO o com seus passes veu a mos.
, c?rr�rão foram selecionados

() Grêmio da "Estrela zeiros mensais, quando o
São em número de cinco rrgorosarnenta-antro os que

I
' os páreos, a saber: Canóe, "em melhor forma se enconSolitárta" está disposto a total a receber em gratifica- �" ,'.-

negociar vários de seus a- ções não atinja a soma aci- skiff, out-rigger'j a 2 remos. travam.

��é���u:�;�eS::t:s� �d��i��: :�� ;::;�o�:ct;�s!':�a���an�� Fede�ãç-ãÕ-:-ê;t:-·dê7_'fUtêbOl
rado presentemente, o me- grande prestigio poderá 8

'$

t fê·lhor jogador em sua posição. contribuir éOl-h certa quan- eglstros e raos tr Delas
Os outros elementos que o tia extra-contrato, para que Pela F.C.F. foram feitos

I'
mador : Aldoir Darniamí,

Botafogo está disposto a ce- o jogador permaneça em 'Ge- os seguintes registros e 'Wilson Ernesto' Hilbert e.

der, de acordo com as pro- neral Severiáno. O Botafogo, ü'an�fe:ê�tias, conforme. a Ciro de Azevedo Hugen, pela
postas, Paraguaio, Rubinho parn apreciar qualquer pro- nota oficial n. 15/52. ' ,Urussanga F, C.,' da Liga.
e Otavio. Q)lunto a Gerson o

I posta. fixou, inicialmente, Registros -- De profíssio- Tubaronense de, Desportos; ,

clube de General Severiano preço para o paSf'e de San- nal; foram registrados os Nilton Mendes Faisca e

disse que e ele inegociavel, tos em dois milhões de crÍl- contratos firmados pelos a- Waldir Orlaí1do de Óliveira.
pois de maneira alguma, ce- zeiros, tlétas AUgUSti11 Mastivez, Macedo e Edemaldo Valério,
derá ° passe desse elemento. Quinto Distrito Naval. com o E. Cc Cerâmica Henri- !talo Nicomedes Piava, Ali-.

O, Botafogo
-

tem vanos Ontem as três agremia- que Lage; Carlos Nunes da rio José <ia Silva e Alamira-

��;,iV�: �:�':rsq���'�� �!�� Cil-rlõcás--j"-_-_ �;��, �o��oE�,�.S��::o��� ��t�� t��';";�'il�����!�
cionados, entre eles, alguns

p
rio, todos da Liga Tubaro- Sousa Leál, Julio Felioe e

por qtiestões disciplinares. au1isfas 19 nens€ de Desportos. De não, AroIdo .Orlando Conc�íção.
O preço para o passe do Cariocas e paulistas

" amador: Gustavo Soares, I pelo
D. 'Pedro II, da Liga

keeper Osvaldo foi estipulll- realizaram um tótal de �;' pelo K C, Cerâmica iHenl'i- Joinvilense de Desportos;
do em Cr$ 800.000,00 haven- jogos pelo Camp.€onato Bra- que Lage, da Liga Tubaro·

,

Joâo de �r�ga, pelo Flores
do um clube paulista bas- sileiro ,de Foot�all; oficial. !::::��;.��!�_...J?�..;: I t�; DarCI SIlva, pelo Y',lorestante interessado na compra ?s mertopol�t�n?s con J 1938 _ Paulistas 4 x 2 _

'I t::,.
da. �o T.D. e Almu. Sa�do ótim� elemento, ou seja qUlstar�m 23 VItorIas COll- CarÍocas'3 x 1 _ Empate O t�s Mnunda. pelo Ferlovh..-

o P!'!lmclras. Quanto a Pa- . tra 19 dos bandeirantes. Re-' O _ C " '�3 1
no, da L. T. D.

,

R b' h t
- ... x e auoca", x.

Iragu�lo e
_

u l,n. o, erao a i; gistraram-se 9 empates. 0s i 1939 - Cariocas 5 x 1 - Transferências _ Clo'.,.';:a
sua sltuaçao preVIamentees' . I ' , H<>-

. '.'

-

carlOcas conSIgnaram 1131 Paulistas -:- 3 x 2 - e Ca- Fava, do l\funicipal, da L.tlldadas. OtavlO tela, tam- goals contra 96 dos paulis-!' 4' 1 .'

bém a sua situação definiti- < "" .
'

"

i l'lOCas x .

" ,E,O.? para o InternacIOnal.
;, t 1 'd' 'f.'

tas. Tem, portanto um sak1� ! ,

1940 - Pallhstas 3 'X 1 da LIga Serrana. de Despor-,,�men e reso VI a. ore, elI- de 17 goals, I Cariocas 4 :ir O _ e em ate'
'

,C "' ,

do meia deverá ingressar no O,'I' f • 'P tos, onstanclO Guterrez.
S C

.

s reSl! tados foram os

se-,
O x O. I do Cruzeiro da L E' O C p"_antas F. .

.

. . , '

,. . . . <>

O ensaI'o 'c' t d
., P

, . gumtes. . 1941 - Paul1stas 4 v ?, l'U o 'j;"d d' I S D . Aons ou e 1'apl- ara aprOXIma, semana Causou grande ,estranheza 1923' P
.

'

.

'. ' A � , "'l.. "Á os. ,a -'o , ", r-

cio exel'cício de física, se- estão marcados dois ensaios, f d"
' - auhstas4 x Ca- - CarIOcas 4 x 3 - e Pau- temiro Felipe Schmidt dO'

,guindo-se um coletivo que sendo um á tarde e outl·o ã �ot��gQeae::���;s��:i�ue� I ri��C)a2� O.
C

' llistas 3 x 1 - Cariocas 1 x O Cidade Azu'l, da L,T.D.'par�
teve a duração de sessellta noite, esperando cont"I' com '

t "

_' anocas 1 x Pau- - Empate 3 x 3 e Paulistas o Aliados da L S D e UJl'�,-- propos a que venha a ser listas O
' .

, "". .

minutos, vencendo a equipe o concurso de novos valores f 't ' . oI·'
4 x 3. ses Alves do Caxias da L.,

t" 1 I d "
el a para a transferencla 1925 - Cariocas 1 x Pau 1940 P l' t <) 1 JD'

,

ltu ar pe o escore de 5 ten- o association" local. de Santos o li explicação é '

r
'

.
1

- - au IS as ú X -

•. para o Vasc'O da Gama,
tos' a zéro. Destacaram-se f '1 "1" , _c J Istas 1 e CarIOcas 3 x PaU-I Paulistas 3 x 2 - Cariocas da L�, D FOI'am 1'11rleferl' '"o�

O FIGUE . aeI: Ó a VI-negro nao pre- l' t ? • .

•

.-:.. • , U J

€ntre os 22 homens; Julinho" ," RENSE JOGARA
í ' , ,�

IS as �. ,\ 3 x O - Cal'locas 6 x 1 - os seguintes nedidos de
('lU e revelou qualidades co-

HOJE E AMANHÃ EM I-'A-I
tende per�e_I o concu.IlSo de 1926 - Paulistas 3 x Ca- e Cariocas 2 x 1. t;l'ansferênf'ias' 'Gentil Bel'

mo médio marcador' AI'I'
'

, GUNA ' seIU matgmdflcd'� zadqueIrob, Ul�l riocas 2.
,

1944 - Empate 1 'x 1 - tola, do T�-i<ut; da, L R D-
, .

.

" '

. e emen o e lca o e ,o' eCl- 19!t7 - C, .' ..
' ,,"

,. •

CRzuza, JalmeI, JaIme II Apurou a nossa reporta t 'f"' I
. aI Ioc,as 2 x Pau- Canocas 3 x O - Paul1stas 1);,]'a o Juventude d'l LSD

Luiz e GetÚlio, Nada meno� gem que � esq�adrão titu:

I
en ,e, . umt prNo ISSlOtna t cem, listas 1 (Os paulistas reti-I' 2 x 1 - Paulistas 4 x 3 - por nào ser esfe' últim.c� 'fi�

d
'.

I
I pOI cen o. I o en an o, O raram o team de campo e Cari 3 1 l' d

'

e
.

cmco Jovens arqueiros lar do Figuel'en'se rumará seu contrato está reste' a
.' locas x,' la O a F,C,F,; Walter Tei-

e::;tlveram em' ação, todos a- hoje pela manhã para a ci- terminar e I
p � .'ti._ ,.1929 - PaulIstas 4 x Ca-, 1�46 - PaulIstas 5 x 2 - xeira, do C,E, TAC para o

!fradando, �rincipalmente o dade -ele Laguna, onde en- 11e o C��p�on�� ��:si���� gO�,as 1
'3 E�pa;� 3j.x 3 -: Cal'1ocas 3 x 2 - e Cario- Vasco da L.S,D" por falta

fnturoso JaIme, que já' per- frentará á tarde o Barriga! Santos sel'a' ch d
'

n

aI locas x e au lsta 4x: cas 4 x 1. d't números do Certificado
t'

,ama o' a as- -, \ 19-0 C"
'

tcnceu ao esquadrão b'ico- Verde, A.manha- o vI'ce canl 1-' .;
-,

, o - anocas 4 x O - de Reservista e CaI'tel'r'"•
-, - :omar novo compromISSO nas I 1931 C,'

-

,

' ....

lo!' da Praia de FÓl'a. peão llhéu fa rã sua segun- \ condicões m/ ." P 1-:-
aI lOcas - 3x 1 I Empate 2 x 2 - e Emapte Profissional; Sergio Nardi-

,... I
' ',�, aXlmas que o - au Istas - 3 x o e Ca' ,1xl' d lH .',

'.Jomo estamos vendo, vai (a apresentacáo·
.

na cidade � clube oferece' a'. .

3'
-

I • , nl, ,o J.HunIclpal, da L.E.O_
I b d' 1"

'. os seus me- nocas x O I 1\)52 C ,. 1 P C I() (' U e as tres cores l'ead-j S11 1I1a, enfrentando o onze l110res :,ogadore� ,'. 1935 C'. _ .

- allQCas x au-", e para.. o ntenacional, dR.
, .

d
' . 1 FI

' "'. ou seJam. < - anocas I:> x ? - , lIstas 1 L S D f 1egllnn o seu antigo podeno, i
c o ameng'o. ' 7.000 cruzeiros de ordeU' d P r.t 3 2

c

"-.

1
-,

,.

'

' , ,por ClJ ta da data do-
graças a sadia, orientação I Feli�idade::;! 'e u�a 9'aranti� d 4000

,1 o
. a� �s a� x - e Cano- .1952 - PaUl1Sb!s 3 x Cll- nascimento, naturalidade e

"" c e. cru- cas x. nocas Ú. númere do e-ertifka-do.

Muito bom. O ensaio
'do tricolor

Sob a orientacão do "coa
{�h" José Ribei�o (Bagé),
irdciou o Paula Ramos, 'na
ultima terça-feira., os seus

preparativos para a tempo
rada oficial.

que vêm imprimindo seu

pr�sidente, sr. Jorge Daux,
auxiliado por grande núme
ro de afeiçoados, entre os

quais os infatigáveis irmãos
Carioni.
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, Fl�ria_'nópc.iis, Sábado, 7 'de Júnbo de .i952
----------------------------------------��--.� ------------�----�----�------�----------------
".0 asTAlJO '5

CLlUB·DOZE DE AGOSTO
, .

.

PROGRAMA DO MÊS .DE JUNHO .

.

DIA 7 -- SÁBADO -. RETUMBANTE SOIRÉE CHIC, DENOMINADA "BANGÚ EM FLORIANÓPOLIS" COM APRESENTAÇÃO'
DE RIQUISSIMOS MODE�OS. DIA 15 - DOMINGO -- TARDE DANÇANTE. DIA 21 -- SÁBADO -- GRANDI<;lSO CONCE!'TO .

. A SEGUIR "SOIRÉE". NOTA. PARA O CONCERTO FOI CEDIDO OS SALÕES DO CLUBE AO EMPRESÁRIO. DIA 29 -- SABA-.
DO _. TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO. MÚSICA� -REGIONAIS. BATATA - PINHÃO -- QUEIMADA -- AMENDOIM

. E MUITAS SURPRES_AS. CONCURSO DAS SAIAS DE CHITA. - NOTA: A'DIRETORIA PE�E ÀS SENHORAS E SEHORINHAS
. A COMPARECEREM·COM VISTOSAS SAIAS DR CHITA. MESAS NUMERADAS E A VENDA A PARTIR DO DIA 20. TODAS flS

QUARTAS-FEIRAS, BINGO E CINEMA. INICIO ÀS 20 HOJtAS.

Guia do Fazendeiro Irmandade do Divino tspi_,Diario eJa Metropole
. ISIdro Artigas de palha para cada vaca,

.

.

l�rduí;:<�-G��I��d\�RE;�Os diàl'Ü:��t��mcionando um rito' Santo e S.S..Trindade !. Migração con'tiniaa
insetos "banco de sementes" para o .

.

, (Alvilrus de Oliveira)

I
nomicamente de população.

(Js prejuízos causados, no I Hemistério Ocidental que'
.

De acôrdo com os dados criando-se problemas de ali-
sul �os Esta�os Unidos, pe-I dispõe de 2.000 tipos dife-' F��TAG�t.;��-������E .

fornecidos por fontes f ide- mer:ta�ão: de transportecde
.Ias devastações provocadas rentes de sementes de mi- O.

dignas, ascende a 150.000 o !sslstenCla médlcOf"soclal,Tenho a honra de convidar as autoridades Eclesias- .
.

En tIJOl' oito, espécies diferentes lho. e q ue está a serviço dos total de emigr.antes nordes- de educação etc. quan 6

ticas, Civis e Militares, Associações de classe bem como .

-de ·lagartas que atacam as agricultores de tôdas as A- . tinos que foram para São os grandes centros passam.
plantações 'de algodão, mon- mértcas. o povo em geral, para assistirem a tradicional festa da

Paulo no corrente ano. No a comunicar muitos mais,
SS, TRINDADE, a realizar-se neste Sub-Distrito nos '

1tam, por ano; a cêrca de 600 :_- O sal faz engordar, mês de abril baixou para os pequenos muc eos pro-
.m i Ihôes de dólares. segundo porque facilita a retencão proximos dias 7 e 8 do corrente, constando do seguinte 20.000, pois em março e fe- dutores baixam de\ produ-

, ,.' ." programa: 'j
-se calcula. Imagina-se o to- aos Iiquidos pelo orgarusmo.:

D.IAS 4�' 6' _ . 'vereiro tinham atingido ção.h e As 1H,30 horas, tríduo de novenas� ,tal do prejuízo causado pe- - A Islandia é o último
.

,a. cêrca de 40.000. É esta a razão maior .de
](J'; insetos em todos os pai- pais do mundo onde alguem

em preparação. Isto só para São Paulo. aumento extorsivo do custo
,

t .1 I dâ " DIA 7 - Às 20 horas -'A Irmandade incorporada e
Q f t de vida, Há mais procura.ses prOQU ores ue a go ao pocerra pensar em montar

conduzirá o Sr. Festeiro da Casa do Vice-Provedor Sr. uantos oram para o nor e

-do mundo. Só no Estado do máquinas de fazer gêlo. No do Paraná, a atual terra da que oferta. E o problema .da.
\- Manoel Martins para a Igreja, Ás 20,30 horas - Nove-
entanto, a Worthington Cor- promissão ? Quantos teri- migração deverá ser en-

na, após será conduzido para o Imperio o Sr. Festeiro .

d' t tporation está projetando a am ido para Minas, pela es- frentado ime Ia amen e,
juntamente. com o par de Espadins, seguindo-se com bar-

instalação de uma usina de· . trada Rio- Bahia ou pela via sem mais delongas. toman-
f

. - raquinhas, leilões, kerrnesses, jogos, bar, churrasco etc.,
I d R' S- F

.

I d
.

did
-

díre .rigeraçao naquela ilha, natura o 10 ao rancis- o--se como me 1 a rme la-
caril grande queima de fogos soltos. Às 24 horas - Quei-

para a fabricação de fertili- co? ta e preliminar a' proibição
zantes.

. ma de lindos fogos de artifício, especialmente fabrica-
É fato que está entrando das' viagens dos célebres'

;��t��:a àe�'::i���C;:n;�o S�� �:����an::�����zidO o
.

SI!.
pelos olhos de qualquer um, caminhões e ônibus que che-
basta ver os caminhos diá- gam a anunciar DOS locais

DIA 8 - As 7,30 horas, Santa missa cantada. Ás 10 brios que chegam ao Rio, pro- de partida, viagens em us-
horas, A Irmandade conduzirá o Sr. Festeiro da Casa

vindos do nordeste, para se ca- do eldorado, elderadu
do Sr. Vice Provedor para a Igreja, onde será feita a

sentir a enormidade do pro-I fantasista, só existente na.
coroação do "Espadíns",' seguindo a santa missa solene

blema. cabeça dos que exploram
com sermão do Evangelho, que após a missa será con-

.dusido ao Imperio o sr..Festeiro e o par de Espadins, 011- Aind� se tôda a migraç.ão I
êsse serviço de trenspor-

fosse direta para a lavoura tes... .

de ficará exposto ao público, contiuando-se com barraqui- __� -'-__
de São Paulo, Minas, Para-

'1
'

nhas, leilões, kerrnesses, jogos, bar, churrasco etc. com

grande queima de fogos soltos. Às. 16 horas _ Proceder- n á, Estado do Rio e talvez
Rio Grande do Sul, haveria •••••se-á a eleição para o novo festeiro. As 17 horas - con-

duzir o Sr. Festeiro à casa. Parochial, onde fará a entre-
uma comprensação. A lavou".
ra continuaria e ser traba

ga da corôa a seu sucessor, voltando-se ambos em segui-
da à 'Igreja, para os agradec imentos da "Irrriafídade. Ás 19 Ihada, a- produção poderia
horas'- Novena, Às 21 horas, queima de lindos fogos ele

vir a melhorar. Mas quem

artifício. •

nos pode garantir que essa

É Festeiro o Sr. ALDO l;\OCHA, servindo de Espa-
evasão de braços não per-

dins seus filhos. rnaneca nas cidades, nas

Abr-ilhantará todas -f t' id '

b d
-

. grandes metrópoles? As ca-
. '" ." as 'es IV] aaes·, a 'alL a mUSl- .

pitais estão subindo astrocal "AMOR A ARTE", e um bem instalado serviço de
Alto Falan teso

'

CONSISTÓRIO, em Trin,dade, aós 4 de .Junho 4e
Por motivo .de mudança, lH52.

vende-se um quarto de ca·
.

sal, uma sala de jantar. um I '

Q.uarto.de solteiro e uma co- I

i��r �a:�:a���l. �e;�l'a� i��� ,-MisU-YiruiliOJosé-Garcia
Fraqueza, em gerei Viúva, filhos. genros, noras e netos de VIRGILIO

Vlobo Creosotado
JOSÉ GARCIA, ainda combalidos, agradecem a todos os

que os .acomp3;nharam durante a ei1fermidade e envia

(Silveíra) ram flores e condolências pelo faleeimento daquele seu

__ ... - ...__�____ satidoso espôso, pai, sógro e avó. Valendo-se da oportu·

G nidade, convidam aos seus parentes e' pessoas de suas

. raça relações para assistirem à missa de 70 dia que, em inten-
ção à alma daquele seu saudoso espôso, pai, sógro e avô,
mandar.iío celebrar na Capela do Ginásio Catarinense,
terça-feira próxima, dia 10 do corrente, às 7 horas, ante-
cipando os seus agradecimentos fi quantos cQlI1p.arecerem
a e,sse ato de caridade cristã.

1.0 ele benzina) ; para os pul-
1!.i'-es, "floahópper", "tarnís
.'hed plant bug" e "rapid
'l}iant bug", con1binações.. de
BBC e DDT. Informações
gl'a'Gitas são fornecidas,:a
respeito. pelo Serviço de A
griellltura. da companhia
Penncidas, a r e s p e i t o
Pellnsalt, que tem o seguin
te endel'êço: Agricultura
'Servico, Pennsalt Interna
·tional Co.l'ponltion, WideIlel'
l3uílding Philadelphia, Pen
nsylvunia, lI.S.A. ,

'Conselhos aos agricultores
- E' possível alimentar

*,,8. satisfatoriamente, o ga
,dI) emho.ra o feno' não seja
,(te, boa qualidade, ajuntan.
·{to-&e a êle óleo de soja e

.óleo. de figado. I

- Segtindo -a Universida
,,(le (le Marylànd, as vacas

(l1Je têm mais apetite são' as
m<'lhol'es .produtoras de lei-Ih:.
-- Um bom meio para se I

€i"colher um porco de boa

I€ngorda é ve.'ificar se sua

-cauda é lisa e sem pl'otu
bF·râncias.

---- Para. que as vacas te
rham o descanso neeessá-

"Texas, os prejuízos foram
caleulados, durante o ano

..de. 1950, em '107 milhões de
-dólares, E o mais triste de
tudo é que tais prejuiízos
t:l3ão inteírarrien te desneces-
sár ios, pois não faltam, nos

.EE. UU. inseticidas capazes
-de debelarem a praga.

Os principais inimigos
-das plan tacões . de algodão
",áo o "bol! Weevill" e o bol-

.

para o _com.b.ate a essaapra-

.lwom". Seguem-se o pulgão,
.:3 vespa vermelha, "fleahop
per", "trarnishe plant bug",
�'rapid plant bug" é os la
-gartos das f'ôl ha s de algodo-

, -eirós.
Os melhores insecticidas

-gas sâo os seguintes: para
>-i) "boll wevill", "bellworn"
,� lagartos das fôlhas de al
godoeiro, o arseniato de
calcio e o BHC (hexacloro-

,

M.OVEIS
Osmnr Lauri:rJ.do da. Silva - Provedor.

.

�.&ia.i'uAi:). 'dUMA!'.I.8J1lt':
• PLAC.d BI7I1.IY.IOAl

Elixir de�NoqDejra
......... autUar .....

tamuto .. dfllla

BENZOMEL

IParticipação
. RUBENS SILVA E SRA.

JURAC,\, SILVA.
participam aos parentes e

[pessoas de suas relações, •
! nascimento, a 26 do corren�
!

te. na Maternidade "Ih.
Carlos Corrêa"', nesta Capi

. tal, d� seu filho GERALDO.
I<'polis.. 29-5-52.

I

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

.

SEUS BRÔNQUIOS C.OM
.

Universina Mendes Mota

agradece a São Judas Tadeu
uma graça alcançada.
Florianópolis, 3 de Julho

de 1952.

"mnreg-ue cinc"o libras

COITRA casrl

QUEDA DOS CA·

BElOS E DEMAIS

AFEtCOES DO

COURO CABELUDO.

ParticipaçãO
ALBERTINO RODRIGUES e DORVAUNA RODRIGUES

participam aos parentes e peswas das suas relações,
o contmto de casamento de sua filha Maria de Jesús !to
àriglles, com o sr. Guilherme SilVa.

. Florianópolis, 31 de maio de 1952.
-0-0-0-

GUILHERME SILVA
participa aos parentes e pessoas das suas relações,

o seu contrato de easamento com a senhorinha Maria de
Jesús Rodrigues. _

Florianópolis, !U de maio de 1952 ..

T�N'(O CAPflA.�
po. EXcntNc'A

._.__._--_.........---------------------.",--------

Sabão

\iirgen1 Esper:lalidade
da Ciu. WRTZEL INDUSTRI�L-Joinville. (itrafca registra�j)

r«frna il rnupa b'fônqui��ilnft---------------------------------------------....---------------------------",--��--------------�----------------�----�--�-�

I
•

•

\.

\
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'0 FunciBOalislJlD e I aUleltl Ó ccncêrto deDonilo R.ve
.

jap,neses .. praticaral I
,

.Belerdtnellt
/

«bara-klrjn 00 IJller10r de S. P8ala
Conforme temos noticiado. realiza-se amanhã, do"

'A tabela, referente aos servidores efetivos,. ora em. mingo, na sede do aristocrâticc "Lira 'I'enis Clube", o

exel'cício, é a que abaixo inserimos: anunciado Concerto do celebre violinista italiano DANI

LU"B'BLARDINELLI, considerado' pela crítica européia
"o verdadeiro gên'io viol inistico da nossa época" .

O notável artista do arco acaba de dar a sua primei-
ra audição no Continente americano, na Escola Nacional

de Músi'ca elo Rio de Janeiro, que, segundo afirma a im

prensa' carioca, constituiu uma das mais' belas noitadas

de artê realizadas naquele importante instituto de cul

tura musical. O cartão de apresentação pára � sua $'ran
díosa temporada na Amérlca 'Latina �e,' pois; exce1dnte; e

I
p'lu<â, ° nosso meio modesto a visita do ilustre virtuose é

R�la- ;.rt�tivo supremo de sentil':no-nos orgulhosos e sobrema-
tívo lleua honra<ros.·

.

(0/'0) .• O programa do recital de domingo, que terá início às,
20,30 horas. obedece à seguinte ordem:

85 PUGNANI-KREISLER Preludio e Allegro

A 'l'ABELA DOS FUNCIONÁRIOS DA A'rIVA

TABELA DE VENCIMENTOS MENSAIS
.

I - PADRÃO

PROPOSTA
Aumento em

. relação ao.
. veneimeato

atual

Padrão Atual Lei n, 22 Vencimento
(Cr$) (Cr$) (Cr$)

-

\

..
':'"

�m ..

A 650,0(1 975,00 1.200,0&
.

R. 750,00 1.125,00 1.350,00
r, 850,00 1.275,00 1.500,00
D 950,00 1.330,00 • 1.650,00
E l.OGO,oo 1.470,00 1.800,00
F 1.150,00 1.6l0,oo 1.950,00
G ,1.300,00 1.820,00 2.150,00
II 1.450,00 2.030,00 2.350,00
1

-,

1.GOO,00 2.240,00 2.550,00
J ] :750100 2.275,00 2.750,00
K 1.900,00 2.470,00 2.950,00.
L 2.100,00 2.7-30,00 3.150,00
Ivr 2.300,00 2.900,00 3.350,00
1\ 2,5,OO,óo 3.250,00 3.550,00
O 2.700,00 3.510,00 3.750,00
P 2.VpO.oo 3.770,00 4.000,00
o 3.100,00 4.030,00 4.250,00
R 3.300,00 4.290,00 4,500,00
S 3,500,00 -4.550,00 4.750,00
'I' 3.'700,00 4.810,00 5.000,00
U 3.900,00 5.070,00 5.25.0,00
V 4.200,00 5,�60,00 5.550,00
W 4.800,00 6.240,00 6.250,00
X 5.100,00 6.630,00 6.650,00
Y 5.600,00 7.280,00 '7.300,00
Z ,7,700,00 10,010,00 10.010,00

80 BACH
76
74

--0--

PAGANINI-WILHELMJ Concerto in Re Magg.

Ciacona

71 .�-o--

70 BEETHOVEN Romanza in Fa
65 VI,LLA LOBOS O Canto do Cisne Negro
62 SARASATE' Romanza Andalusa
5H I F. FERRARA Burlesca

57'1 --�

55
.

Os acompanhamentos ao piano estarão a cargo do
50 I notável concertista italiano LUIGI CALABRIA, ao qual
46 : já tivemos ocasião' de nos referir em nossa edição de
42 ontem.
39 . As mesas e cadeiras podem ser adquiridas na "Re-
38 lojoar ia Moritz", à rua Felipe Schmidt,
37 '�"'_.__"'_��" __ - _••.._...............

�� Vende-se Móve. is35
35 BAR E SORVETERIA

321
Vende-se o único existen-

30 te em Saco dos Limões,. si:
.30 tuado em ótimo ponto.
30

.

Tzatar 110 mesmo, em fren-

30, te ii Viia Operária durante
; o dia.

AbSOr
'luto

.

�Cr$)

550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00
900,00
950,00

1.000,00
1.050,00
í.050,oo
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.100,00 v

1.150,00
1.200,00
1.250,00
1.300,00
1.350,00
1.350,00
1.450,00
1.550,00
1.70ó,oo
2.310,00

. •..• �.'"

�,;�!�(��"

,.

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

Vende-se,
.

por motivo de
mudança, uma cama de ca

sal, uma penteadeira anti
ga (Iavatónio) com pedra
marmore, um guarda comi
da, uma banheira completa
mente nova .:

Ver e tratar ii Rua Tte.
Silveira n. 86.

Atenção
Aluga-se uma casa de mo

radia, no melhor ponto, Ala
. meda Adolfo Konder, 8. 'I'ra
tar,na .mesma Rua n. 2 -

Arrnazern,

NUM GESTO DE DESESEERO. NÃO CONCORDANDO
COM A. ORDEM JUDICIAL QUP; OS DE;SPEJAVA DAS'
TERRA&,QUB CULTIYAVAM, QUATRO HOMENS,
TRBS MULI1ERES E DUAS CRIANÇAS -OPTARAM PE-

" LA MORTF"::

A Comissão encarregnda
da realização da Páscoa
dos Funciona rios _ Postais
Telegráficos e demais fun
cionários públicos civis, em

'S,,:nta Catarina, tem o ímen- .

80 prazer de convidar não
só os colegas. católicos, e

exmas. famílias em exercí
cio, como todos os aposenta-

I
dos, para, no dia 8 de junho
corrente, às 7 h(jl�as, se a

. cer.carem da Mesa Eucarís

(tira e assistirem à Santa
Missa, que será rezada na

Catedral 'Metropolitana.

RIO, 6 (V. A.) - Uma há va rios anos vivia no Bair
verdadeira tragédia acaba 1'0 do Paraíso, distrito . da.
de ocorrer em S. Paulo. 'Se- Floresta em terreno, inteira- .

gundo telegrama do delega- mente cercado e, assim, iso
do, de polícia da' cidade 'Pe- lado dos demais moradores.
reira Barreto' nas proxirnida- Ao chegar no l�cal a' carava
des da fronteira com o Ma- na policial encontro Li seria
to Grosso ao secretârio da oposição dos japoneses, Oi:'.

Segurança Pública' daquele quais se entrincheiraram.
Estado, nove japoneses num resistindo a bala a execução
gesto de desespero mataram- .

do mandado judicial.
se, praticando o "hara-kirt" Travou-se então nutrido
.em consequência de um tiroteio que, afinal, ceSSDR

mandado judicial que os subtamente. Assim pôde ao

despejou das terras que cu1-1 autoridade transpor o ara

tívavam.

Ime
farpado Que circundava

.. A OCGITenc1a verificou-se a -propríedade 'rn:m1 8.0- -che-'
na tarde de ante-ontem, gar ao seu objetivo, depa
quando .0 delegado de Pol í- rou-se-lhe

"

um quadro tetri
cia da cidade paulista de co. Nove japoneses, quatro
Pereira' Barreto, acompa- homens, três mulheres e

nhado de soldados da

POli_I
duas. crlanças -' haviam se

cia aprestav�-s� .a executar suic�d�do, prati;ando o "ha
o mandado judicial vcontra ra-kír!" - dentro das tradí
'uma família japonesa -que rções do seu país.

Quarto'
·mobiliado

Procura' aJ:úgar" sem re

feições, um senhor só. Ofer-

I
tas na gerenciá dêste [or

, nal, ou no Estrela H(}[.(�1.

rd s". Jml,.
.

�

.. �

Ministério da Marinha
COMANDO DO 50 DISTRITO NAVAL'

Concurrência Administrativa para venda de um auto.

De ordem do exrno. SI'. C. A. Carlos da Silveira Car
neiro, Comandante, comunico aos. interessados que no dia
20 de junho corrente, 'às 14 horas, na sede dêste Comando
ii. rua Nunes Machado. serão abertas as propostas para:
venda, por êste Distrito, de um automóvel de construção
americana, marca Ford, modelo 1948, de 100' HP, oito.
cilindros em V, Sedan de 4 portas, matr iculado na Ins

petoria do 'I'rânsíto 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

presentada' até o dia 18 do corrente mês ; deela
rando a importância, por extenso, por que pre
tende Q interessado adquirrr o auto partindo-de
mínimo Cr$. 55.000,00;

b) pagamento 'à vista; ...em moeda corrente da im
portância total, .ef'etuado vinte e quatro horas
após ° resultado da concorrência.

Caso seja verifiacada igualdade de condições entre
as propostas apresentadas prevalecerá a daquele que. tl-
\rei' sido em primeiro inscrito.

.

As inscrições deverão ser requeridas até o di� '18 do,
corrente, podendo os interessados procurar o secretário.
da' Comissão de Concorrência, CT-Bonifácio Ferreira de
Carvalho Netto para qualquer esclarecimento necessário

-

'diàriamente das 12 às 17 horas exceto aos sábados cujo
horário é de 9 às 11 horas. Estado de Santa Catarina' �i
dade de Florianópolis, em ,4 de junho de 1952. (A�s.):Bo
nifá.�i,: Ferreira' de 'Carvalho 'Netto" Capitão' Tenente. Se-
cretarto. ' ,

18ANCOde
CRflllTO POPULAR

I
.

�AGRiCOlA .__ �. ." t' '.
RM..a, t1�0A1,CI, 16

. '. ,

f'LORlANÓPOllS - SI"6.,e'll�rlno..
.

(O REGULADOH VIEU1"

A mulher evitarâ, deres

c\LIVIA A.S CÓLICAS .Flf·,I{':' ".,.

Emprega-se 'com vantagem : �I!U'!I,

. combater as Flores Brancas. l�(l!��

eas Uterinas, Menstruaes e sp "fl tt.

parto, e Dores nos ovárto-.

e 'poderoso' calmante e Re!JiuloYl

dor por excelência.

F'LUXO SEDATINA, pela »11" (7,(><.•

provada eficacia é receitada. lJ-q'{
,

médicos i1ustre�.
FLUXO SEDA'pNA etlcflntr'��"" �1m1;

toda parte.

I
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Florianópolis, Sábado, 7 de Junho de 1952

tI
!

D'ISCaS V·OADr.'\RF-S I SINDICATO nos ESTI- I solidaçâo das
. ". ....

. . _. ". �� �- . -. ,":� I" .AI}OJtES DE :Ft:tJO-I�·ll\.-·."Por ÀI' Neto I achava na Pl�a Grande, em NóPOLI� .il-àbendo 'ler, e. escrever e

/ fliExistem ou .não os discos \ Santos, vi parado no céu, a que est.iverem no gozo dos

*voadores? , grande altura, um objeto Pelo presente edital� em direitos sindicais (31·t. 2°" _
,

OUIIAI'ITE TODO DIA
.

Centenas: de ouvintes e rodando, que brilhava sob a cumprimento ao disposto no das "Instruções").

I / "
'

.

Ieitores me escrevem, tele- luz 'do 'so'. art. 80, letra "f" das "Instru- n,.omOn�areaCs'·eslo,cdiat,dr�':nSte doe\h'eOrl�p_ I" "OS \IAPC,J.OSo '

grafam ou telefonam I para Ao cabo de uns minutos, ções" aprovadas pela Por-J c .' , .. a

�

,t
fazer essa pergunta. o objeto moveu-se .para ataria Ministerial n. 48, de R- rio de funcionamento da Me-

•D�R�'O fato de que dois foto-
.

direita, depois para a es- 4-52, convoco .os associados s� Coletora, perante ,esta, I ' ,�.; �

grafos tenham 'publicado a- querda, e, d€ repente, desa- dêste Sindicato para a \'0- u:_ül1idos do re?ibo de. qu�ta-! � '" •
-

� �'� êEqui no Brasil fotografias de pareceu no espaço com uma tacão: no pleito .para a e1ei- cao da mensalidade sindical "'/J _

objetos que afirmam ser os veloe idáde Incrível. ção da Diretoria, Conselho �u declaração do Sindicato.
? ,I " � ....J

famosos discos' voadores O· testemunho. de Aurtce-
. Fi.scal e Representantes. da para supri-Ia, bem'.. assírn..

veio, naturalmente, aguçar lio Penteado é apenas um entidade no Conselho da Fe- para a prova de sua identi
ainda mais a curiosidade do entre as centenas que eu deração. dade, c-om um dos seguintes
povo. poderia citar, todos feitos . A eleicão será realizada documentos: carteira pro-,

Como-V. sabe, amigo 1ei- por pessoas de comprovada no dia 8' do corrente, das 8 f'isslonal, carteira <'le identi-
tor, eu só 'faço afirmações boa fé. às 14 h'oi'às e: será processa- dade, caderneta militar ou

quando, disponho fIe fatos Entretanto, o mais cate- -da perante a Mesa Coletora carteira de Instituição de R'ESULTADO DO 610' SORTEIO DÓ PLANO B" REALI.
ou opiniões autordzadas pa- gnrico de todos é o do jor- designada e que funcional-á Previdencia Social.
Ta prová-las. .naltata Frank' Scully, autor na Sêde do Sindicato, à rua O' associado poderá obter-
Porisso' vou dizer-lhes, do livro por detrás des dis- Padre Roma n. 17, nesta Ca- informes na .Secretaría da

cem 'abs�ll1ta ímparcíalida- cos voadores. Ipital, entidade sôbre O local em

de, o que .existe de verdade Scully afirma que tres Só poderão votar os

assoo, que deverá votar, sendo-lhe
aessa questãe.dos discos vo- discos. voadores. foram cap- ciados q\liteS-r.cont�lldo.mais. facultado examinar as H8t�S Prêmio maior em mercadorías no 'Valor de Cr$ 6.000,06
adores. turados nos Estados Unidos. de 6 meses de inscr-ição no de dístríbuição dos votan*'
Faz cinco 'anos _. foi em

.

Corno ou o' qiie são esses quadro social e mais de 2 teso Aproximações superfores
junho/de 194'; - um' pilotei discos?' anos de exercício da profis- F'lor-ianôpolis, 4 de junho em mercadorias no valor

particular chamado Kenneth E' o qu-e lhes direi po meu são, a menos que 'se encon- de 1952. de Cr$ 1.000,00 cada uma

Arnold declarou que havia próximo comentário.
<

I trem nas condições' previs- Turibio Custódio de Fa- Caderneta n. 09.205

visto, sobre' o monte Rài- (Continüa) tas no at1. 540, § 20 da C(m- rias - Pl;esidente. Caderneta n. 1.9.6'n·

nier, no estado norte-amerí- Caderneta n, 13.791

:�j;t!e :�:�i���n;u:�:� P A, S C O A Vende-se g:::�::: :� ��:�
.avarn velozmente. "ATENÇÃO MoçO. E Mo.ÇA DE FI"ORIANóPOLIS" SD()uker '

Os nove objetos - con-I. . Nossa Páscoa será no dia 15 de Junho às 7,30 horas
.

O resultado acima é do sorteio do mês de MAIO de

tDU o pilót? - eram redon- no C�]égio Coração de Jesús,
'. I

Alto Café Rio Bra�co:. Hl52, extraíd-o dos cinco primeiros prêmios da extração
dinhos, brilhantes e "pare-

.... ._."--_...__ . . ._.__ . - Tratarcom o proprleta;no da Loteria Federal de 3;1 de maio de 1952.

-e.iam 'outros tantos plres" a- P}\ p,E.,L /P ".& REDE no Estreito:'. ,
F'lorianópolis, 2 de junho de 1952.

_...... R CIP d D n 'TI·stO.' Orlande L. Seára - Fiscal de Rendas-Interino.tIrados pelo espaço. ,
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d K th 1 640 Akebíades Dias.A reve açao e enne
ULTIMA MODA EM NEW YORI\, BUENOS AIRES,"
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Arnold provocou grande. ce- PARIS, RIO' E SÃO PAULO -/
leuma: E desde então até

:lwje o caso <los discos voa

dores vem interessando a

opinião pública do mundo'

j,nteiro.
Pouco antes de que' fos

sem publicadas as f'otogra- '

fias no Brasil, ·os discos vo.-'
adores" foram vistos ,na Co
.rka.
Pelo menos, isso é o que

·afirmam alguns
.

aviadores

norte-americanós_ que estão
lutando c'ontra a agres'são
comunista na peninsul� co.

reana.
°1

-
.

Estes aviadores COIl t,em <,

,que, quando. exécutavam
l

I vôos noturnos sobre a parte
odental da Coréa, viram
flutuando no espaço objetos
estranhos, que julgam ser

discos voadores.
. Os óbjetos eram brilhan

tes, de ,cor alaranjada, tendo
mais ou menos um metro de
diâmetro.
Um dos aviadores, que pi

lotava' uma Fortaleza Voa-

" '

MODERNIZE SUA RESIDENÇIA Fo.RRANDO-A,

Para sala .de jantar, quarto, copa, :·etc.

Distribuidor e Representante
.

neste
IVANDEI� GODINHO

Estado

Rua Pedro 'Ivo - anexo Depósito Ji'LORIDA
,
Artigo de pronta entrega. '

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

Viagem cobl segurança
e rapidez .

se NOS CONFORTAVEIS M.JGRO-ONIBUS DO

8121100 «So.L�8RASILEIRO»

Age
A

nC·l·a�. ,�'.l1.ua. DeoooJ''O ,esquina da,
.•

:'.' Rua' Tenente 'Silveira:·. .,

'

Fbrianópolis -,Itajai - JoinvHle :_ Curitiba
.... .

Agenl��,
'. ldo'f1'ecs i

..
dora, dis.se que o disco a_o A Companhia .Bandeirantes, de Investimentos, com

-companhoü o avião a gran- s�de em Sã-o Paulo, à rua José Bonifácio, 367 � 30, Es
de distancia, dur.ante 10 mi- tado de São Paulo, está selecionando e nomeando' AGEN
nutos. TES, . Idôneos, em tÔdas a� capitais de Estados, e prÍn-
Neste momento, a Força; cipais cidadesc do, BrasiL Os AGENTES l'eceberâo instru

Aérea dos Estados Unidos ções detalhadas e material que os habilitam a trabalhar
�stão investigando a reve- 2. base de comÍssões", em etTIpreendimentos mobiliários,
lação dos aviadores. l colocação de ações de Companhias, e etc.), e em empre-

,N-o BI;asil, vádas pessoas endimentos .imobiliários,
.

(casas, tel'renos, apartamentos
afirmam ter visto. um disco etc.). Os interA�sados ,d.ev:erão escreveI', com urgência"
voador. fornecendo todos os detalhes, h�ês fontes de referências
Uma dessas· pessoas é o pessoais e juntando 2 fotos tamanho :}x4, ·di:) frente, sem

dI'_ Auricelio Penteado, di- ehapéu. Há preferência para os que. tenham escritório
.1·etor do _I���itll!O �raSiIei-lmontadO � já ,�ntendam a_lgó do

r.amo.
Cartas em nome da

TO de OpmIao PublIca. CompanhIa aCIma, atençao do Departamento de Planeja-
. "Há uns·dois anos - con- mentos e Pesquisas. As informacões são colhidas sob re-

1;1\ Penteado -:- quando'me serva. '. .. � '.

N'·',
.

dó T'ra-

Crédito Mútuo· Predial
ZADo. NÓ DIA 31 DE MAIO. DE 1952

CADERNETA N. 09.204

Aproximações inferiores
.

em mercadorias 'no, "'1dor
.

de Cr$ 500,00 cada tUna

Caderneta n, 09.203
Caderneta n. 19.675
Caderneta n, 13.789

!C�derneta n. 1Q.786
'Caderneta n. 03.238

Compre pelo m.e"·1 f'armaciasnor 'preço da cicla- 'd PI' t
-

de o seu refrigera ... I e an ao
d· �ORGE

I DEPARTAMENTO. DE'
. o" n

.

I me- 'SAúDE PúBUCA
dilo 19$1, com ga· Mês de Junho

,

rantia' real d.e 7 Sábado - Far:mácia da
Pé - Rua Felipe Schmidt

5 anoS. 8 t)oming� - Farmáda
da Fé-Ena Felipe,Schmidt

O� �l' l1-u.m�'" J�, �a a H Sábado :- Farmácia Mo-
ilUJ' Uü U 11. derna - Rua João Pinto.

•

15 Domingo - Farmácia
Moderna -- Rua João Pin�
to.

21 Sábado ::..__ Farmácia
Santo ÀntÔ'nÍo - Rua João
Pinto.

(aixa postai, t3?
Telefone, 1607,

Rua· Jeronimc
. Coelho, 14 22 Domingo - Farmácia.

r:LORIANOPOLIS Santo Antônio ----" Rua .Toãl)

............................................. Pi��o·S'ãbado �

\

Farmácia.

L···IR.,A· ..T·E,.NIS (LUS·E Cata.rinense..:.....RuaTrajano •

29 Domingo - Farmácia
PRo.GRAMÁ PARA O M1l1S DE JUNHO Ca;tarinense -;- Rua Trajano...

8 de JUNHO: A s.ede foi cedida, das 20 à13 23 'horas, O servico noturno será

à EMPRESA ATILlO LAMPONI, 'para a realização da 'efetuado l�las Farmií.cia�
"Audicâo de Violino" do famoso- virtuoso DANILO BE- Santo' Antô-nio,' Moderna é
LARDINELLI, em homenagem ao sr. Governador do Es- Naturl1a situadas às rua$

tado. . '_
.

.

João Pinto e Trajano 1'1" 17.'
.

10 de JUNHO: A sede foi cedida, das 20 às 23 horas, .

,

à mesma Empresa, para a realização do "RECITAL DE V E N D E - SE' I

(;jANTO" da .cónsagrada cantora lírica El�sabetta Bar-
Uma bicicleta' mar-

bato, ém homenagem ao Sr. Prefeito da ·Cãpital.
,

'14 de JUNHO: RECITAL, DE CANTO da célebre ca MONA�CK,
canto�a' fran,cesa .LUCIENNE DUG.AR�>... cO?l, início às. Tratar nesta redação
20,30 horas. DepOIS do Concerto havera SOlree Dançan- .

.

..

te". 0 RECITAL ê em homenagem ao Sr. Almir�nte Co-. 'COnl, O sr. Lmo Cunha.
mandante do 50 Distrito Naval. -

21 de JUNHO: TRADICIONAL FESTA JUNINA,
cóm início às ':n horas.

. ;'
NOTA: As Mesas1e Cadeiras pal'a os CONCE;RTOS

acima 'podem desde já ser l'eservadas na "Joalheria Mo

ritz", à Rua Felipe 'Schmidt.
'

Reserva de Mesas Para'a "fESTA JUNINA", a paI'.
til' do dia 16 do corrente.

_.ALUGA.SE
4 salas de 4_x7, em Palh.,..

ça.
'

;
,

'fratar' com o ·sr. Jorge
Namen naquela cidade.

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

"

DA'.... . , ..

.

'

... o. Q''Ol.
,

J1i!... .

li" \'n�L.H)HF.� .<\RTff,OS! 'OS MF.N(H�ES PREÇ�S!.,: .AS MAIORES PACD.JDADES!
#

B.ADIOS .' � ELECTBOLAS ,- 'DlPLlnCADORES, -_;, TBANsIIISseREs - DISCOS
.

TOCA-DISCOS AGUl..lfL�S
,ENCERADmt4S � GELADB:Q - UQUlDIFICADOBES � BATEDEIRAS -:-. YALVULAS AJ.,TOFALAN'Í'ES �- R&.

�� .."'�,�,_.�, .

SISTENÇ,IAS -� CONDENSADORES'
.

,I
,

n (.·H"'� �·.�(npl�ft) t�<iltO(#u.f> ,cip oo�a.. tlar3 rl'ldio
,�l!]� 7 dI> sPh�mhtn, ,2 � ,. 21 A. FloriantS pO'i

.

,

'J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Palàcete l'fOlhlnhas �m Reunião, ontem, no Ríe, dos
-RIO, 6 -v. A.) - A éo-I Voncnrrêncta.�. Presidentes das Ass. Comerciail

lonia judaica desta capital A concorrência, no caso
'

adquiriu por quatro fuilhões da}; figurinhas, é um tato,' RIO, 6 (V. A,) - No Pa- ma da retração da �f�dltú.'
de cruzeiros um magnífico merecedor de 'comentário. 'Iacio _ do Comércio instalou- bancár-io, O temar!o relati,
palacete, para nele ser ins-

'

Mal .a epidemia das figu- , vos às licenças previas, R.X-

'talada a Embaixada do Es- rinhas' Atlas 'parecia dimi- se o\ntem nesta capital a reu- portação de produtos que:
tàdo de Israel. nuir, com a carencia de al- n ião dos presidêntes das as- não interessam, o COllSnIDQl.

O belo edíf io colonial foi gumas dificeis, "até, o mo- soçiações comerciais, convo- interno, financiamento .agri-,
oferecido pelos elementos menta ainda não encontra- cados para debater o proble- cola, sua produção, etc.'
daquela poderosa colon ía ao

•

das, valendo, por isso, bom
.

governo do seu país. A ,en- dinheiro, entraram, ontem, .- _�-.;;-",..••- -.

trega do edífio ao ernbaixa- na cidade, outras - as das
dor do Estado de Israel, foi balas Crip, também de São
feita golenemente.em uma Paulo.
festa de marcado relevo so-

. Ontem, pela manhã, à
cial. Praca 15, frente ao Café Na-

cionãl, estacionou uma li
mousine e, em um minuto, a'
praça estava repleta de fre

gueses que desejavam, a to
do custo, adquirir os novos

albuns. Estes; _por enquan
-to, €ram gratúitos ....

O trânsito, quase ficou
paralisado, talo volume de
figuras atraz das figuri
nhas. Mas, há, no caso des
tas, uma interessante obser
vação -.é a de que o album
n. 1, não apareceu aqui. Fi
cou lá por São' PauJo 'mes
mo . ., Veio o de n. 2. Há'lpor isso, uma' confusão. E'
que, o n. 2 das figurinhas
Atlas. até azora ainda não
chegou. .. Enquanto isso,
as da Crip, também da mes-

I ma praça, avançaram mui-
'

! to. " Veio o Jllbum n. 2, sem,
: que o n. 1 tivesse chegado,

'} No ar, face a tudo isso,
a pergunta? -

�orq�e o al-,

I
bum n. 1, da Czip nao che-
gou? Porque o de n. 2 da
Atlas ficou por vir? Porque
o album n. I, desta última,
não 'está completo? ..

Haverá alguém que já

-I conseguisse completar o al
bum n. 1 da Atlas?

Curso de Ixpansão Cultural
COI\nSSÃO DE RECEPÇÃO

Convido os membros da Comissão para uma reunião
nu dia lO, às 20,00 horas, no Instituto de Educação.

Vieira da Rosa
Presidente

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

--- ,-------_. - �-------�-----

Piortanõnolís., Sábado, 7 de Junho de 1952

Aquele sujeito que ontem invadiu .a redação, aos,

gestos e aos gritos, parecia, à primeira v.istw: um fu-
gitivo da Colônia Sant'Ana.

,

Óculos com aros a Alvaro Moreira, s�patos es

curíssimos, casaco escuro, calças claras" tudo mar

ron, rriâquina fotográfica a tiracolo, entrou e berrou c

<,
- Sabe onde está meu automóvel 't -

,
- Não! Roubaram?

' -

- Não L Está na oficina quebrado, estraçalhado,
arrebentado, imprestável!

- Desastre?
- Não! Passeio!

. Sentou-se o cavalheiro' e desfiou 11 sua ttagé--,
dia. Fanático, da arte fotog-ráfica, viera de São Paulo..
onde ouvira do nosso conterrâneo Zu ri Cunha "as be
Iezas ' sem par da nossa terra". Vencedor ele, vário".
concursos nacionais de fotografias, viera filmar a ri
sonhá Jurevê-mir irn dos ocasos raros, C0111 suas..

práias espumantes, suas curvas de brôto geográff-.
fico, seus alucinantes panoramas de paraíso. '., So-.
nhava com os, crômos do Moi-ró

-

das Pedras, com a,

"luz de Canasvieira, com o mágico pôr de sol da La-.
: A !
goa ...

Mas o molêjo do seu carro não era tão forte
quanto o seu espírito! E quando êle pensava pene
trar nos vales encantados, a sua Mercury 51 afun
-dou nos atoleiros da esÚ·ada. Motorista de asfalto.,
forçou' o motor e fundiu os mancais. Além disso, mo-.
las fraturadas, radiador rõto, pneus lanhados.' Na

oficina,' um diagnóstico desesperador : quase' dez mif,
cruzeiros de doença. Sem contar a lente da fotográfi
ca, dividida, em duas, 'num talho de fazer inveja ao",

mais hábil ourives!
- Trouxe seu carro? '

,

- Eu não! Foi umà junta de bois que o tnouxe I

-:- Mas, afinal; que é que o' sr. deseja? Falar-':
mal do Govêrno? A vontade I Nós também somos do,
contra!

- O que eu desejo é muito pouco I Quase nada:'
Apenas umas palavras de coIisôlo!!!

,

Abri meu arquivo e dele' saquei o DIÁRIO DA
MANHA, primeira edição, quinta-feira, 8 de março»
de 1951, e dei-lho, para que se consolasse lendo uma.

t.revista ao ilustre e operoso prefeito PaÍllo Fontes, 3.-,

respeito da 'íncrementação do turismo. E êle I Ieu a __

entrevista tôda. Gostou tanto que.chegou a relê}', .erm.'
voz alta, este treehínho :

\
-

_

'
,

"- Florianópolis, é, 'sem dúvida, uma das maís-,
encantadoras cidades do Brasil. Qual ri seu programa,
sôbre o turismo?

� É problema' que me vem preocupando- e a êle
já me referi mais de uma vez. Cabe principalmente
ao Município... que já tem promessa de auxílio do Es--
tado, tornar acessíveis as nossas belezas naturais.;',

pela' construção e conservação de boas estradas. É,',
preciso, que o turista se encaminh� para os' nOSf:!oS',"
lindos re(:a�tos seguro de que o �u veículo ,não vaf'
ficar enterrado em algum areal nem se afundal'á em:

Iamaçal ou buraco, de que só o tire uma junta de
bois, o que lhe estragará e encare'cerá a excursão.�
como a'encarecem os danos que sofre o carro.

O turista preci�a encontrar comida e casa nos,

lugares' que prOCl\re para recreação,,férias ou r�pou---,
soo E aqui entrará em cena a iniciat�a particular"
com a instalação de hotéis, restaurantes e balneários ;,'
e essa ín'iciativa, que há de ter tôda a �nimação dOE.:
POdei'es Municipais, por - meio de isenções e ,vanta
gens, se estenderá igualmente, como é de esperar", I

ao serviço de transportes :coletivos, porque a multi-"
dão dos que não têm automóvel e que gostam de apro
veitar os dias de folga para espairecer longe da d- "

dade, 'será suficiente para se ,orgallÍzarem viagewv
regulares de -ônibu's, ao menos 110S domingos e feria---

. dos. Ao urbanista há de ser também presente (J'estu--
do dos locais pitórescos. O turismo trará 'muito di-
nheiro para o Município, e muito levárá para os Dis-·
tritos, melhorando o padrão ue vida e de sociabílidã
de dos seus moradores".

Depois coment_ou:- - O pl'efeito tem razão, ()
turismo trará muito dinheiro para o munieÍ}>idf Eu,"
por exemplo vou deixar aqui uma düzia de vermelhas.:,
com a efígie de P.edro' Alvares Cabral, o único res�---. _,

ponsável por tudo- isso!
-Levantou-se e' despediu"'se� .

- Não há de sel' nada! Somos gente de. bôa VOll'-·
tade. A 1l,lÍnhat vingançacé.:mínima;- como.,a _dêle!

- Dele q;uem:'t'
- Do CamDnme !'
E abaloUi_ ....

, "

Disco .. Voador ... Sôbre· Gaspar!
AN'IE·ONTEM A NOITE; APROXIMADAMENTE ÀS 20 HúRAS; FOI VISTO,
NES1�A CAPITAI�, PESSOAS DA PEDRA'GRANDE E DA BASE AEREA '--

PENSARAM TR.�TAR-SE DE UM COMETA

Fotografia do disco voador visto em: Gaspar, ante-ontem, à noite, e batida pelo
,
,'.... I

sr. Acylio Acácio Pereira Pires, cirurgião-dentista, residente naquela progres-

sista cidade dÓ" Vale do Itajai. A foto acima' nos f.li gentilmente cedid�; pelos
S.erviço� Aereos Cruzeiro do Sul.'rpor intermédio do sr, Jairo Pereira, agente

nesta Capital, daquela poderosa companhia de aviação, I ..r:SPERANça)E�TE diário estampa, em o consolo dos pessemistas, l' voador, de fato, realmente, «(L -)
sua edição de hoje, o cliché

I
dos que não acreditam ines- sobrevoou, à grande velocí- Recebemos e agradece

que nos retrata um espetá- mo com a prova do fato na dade, a' ilha 'de Santa Cata- mos o 10 exemplar de "Espe
culo idêntico ao que a revis- mão, frente aos olhos' ... A rina, sendo êle mesmo foto- rança", órgão da Penitenciá
ta O CRUZEIRO levou a' dúvida sempre se .estabele- grafado, por máquina pos- ria do Estado, que contem

público, como o maior fLira ceu, em questões de magna sante e perito em Gaspar, matéria de interesse dos

fotográfico internacional, importância, quando para no Vale do Itajaí. que alí se encontram,
qual seja o do disco�adoI' prestigio dos autores do fa- ,

'

,-.

visto nos céus da 'I'ijuca, no to. E, 'muHo natural, nos
.

Rio de Janeiro, Este, dá-nos .dias dos discos, que se esta
um outro ou o mesmo disco beleça a desconfiança em

sôbre a cidade de Gaspar, à tôrno do fato, curioso e

noite de terça-feira última, único em Santa Catarina,
'O flagrante, é da máquina Mas, a fotografia que nos

B
-

CI b til ç I A •

de Acylio Acácia Pereira entregou o sr. Jairo Pereira, oje, no o 8. &I,' a 00 BrtiDCII
Pires, Caixa Postal, 20; na- em que se vê, perfeitamen-

do dr. ,V'-,Ior, ,Palazoquela cidade do Vale do Ita- te, o disco, idêntico ao pu- ti
·jaí. -, .

blicado pela revista dos Confórme têmos nótici;1- Cabe a palavra, no dia de
O fato suscitará comentá- "Diários Associados", O do, reaHzar-se, às 15 horas hoje, ao talentoso engenhei

rios, tão logo O ESTADO CRUZEIRO, aqui está! de hoje, no Clube Doze de ro dr, Vitor Peluio, -diretol'
circule. :Fervilharão, en� Aqui mes�o, nesta Gapi- Agôsto, à rua João Pinto, do Departamento Esta-dual
tão, nos cafés, nas ruas, nas tal, naquela mesma noite, às' a Segunda' Conferência do de Geografia e

cal'tográfia,!escola!'., nus, repartiçÕes pú- 20 horas, aproximadamente, ,Curso de Expansão Cultu- que desenvolverá tema do'
blicas, as palestrás em tor- na: Base Aérea e na' Pedra ruI.,

.

sua especialidade:,
"

no do assunto. $ensacional Grande, muitas pessoas vi-
furo, dirão, por certo, ós ram� no duro, um corpo ex- "" Jt'o� " ...

colegas da imprensa. Impos- h'anho; luminoso, que se

sivel, trombetearão os mais desloc�va; à grande veloci- O C I' d P f·
fIitI

céticos, os São T{)més; que dade, no espaço. Seria o dis- S O egas e' ro Issao
só;��e�1a�(1;i�nadO��� nem '�Zn��:���? q�: s:���_aOl���- c·r'I·II·Cal O pres d'a IAPETe�.' de Ot�tra' fOl'Ín� �'ecebel'-ão pudemos. explicar? _

_
• "

,

o.S leltores,.o ,publIco, a no- Este tato nos relatarám RIO, 6 (V. A.) - A elas- resposta até hO.ie, por ineri-�,íeia com ,a, p�ova real, isto peS80as dignas de crédito, se dos'motoristas, por intei,- vel que pareça.
,

e, o. fato mcrlve�.,

estampa_'j
ante-o.ntem, n-esta

redaçãO'l
médio. do sr .. Joaquim Tei- ,Quando. fl!zemos uma sa

do: c?m f?tograf�a que nos M�s, não. nos aven,tur�m.
os a xeira, presidente de um dos licitação dessa natureza

•
a

CaIU as maos. veIcular o. caso, porquanto a seus sindicatos, manifesta um ministro de Estado, 'teVários curiosos, os que prova não. a tinhamos áindjl" hoje o seu desco.ntentamen- mo.s ,a dat� marcada em 24são. contra tudo e c'Ontrá to- em mãos. Mas, com a foto- to contra o procedimento do ou 48 horas no maximo. E,,dús, os que não tomam o. tal grafia 'que nos veio, coinci- ( chauffeul' Cecilio Marques, para os' titulares do Trabade sal ENO, alarmados até, dindo que foi batida l1aque- i presidente do IAPTEC, pela lho e da Justiça nem issonão terão outra desculpa la mesma noite, em Gaspar,' incomunicabilidade em que nece�sitamos. Basta enviar
-- não é passiveI. E' puro não precisamos mais duvi- já _ s� trancou, deixando. _ de um cartão dê ,visita, e aguar-

- truque fotográfic'o. O fotó- dar era exístencia do tal dis- atender aoS cómpanheil'os. dar alguns- minutos. Com o
grafo USO�l ,de um, processo, co, em céus de Santa Cata- sr. Cecilio a coisa é' maismuito em vogll nos meios rina. Têmo-la em mãos. Tê- Com efeito, declarou o complexa e demorada. ,. Es-
seJisaêional�st�s, que foi o mo-l�, a'qui, para quem o presidente do Sindicato dos tá aí- como /'tIni hli>mem hu
de colocar, cmdadosamente, deseJar verificar, apalpar. Motoristas Autonomos: � mildé transformou-se subi
a fotografia de um disco: !';ô- Trata-se de um fato sô- "Enviamos"ul11 telegrama sa-' tamepte em umser invisivel,bl'e a da 'll1agestosa Igreja are o qua1 não podemos dei- bado em nome de quatro em um cargo cuja importànde Gaspar e".. mais um tal' desco.nfiança e, muito sindicatos, solicitando uma cia só vale pelos sel'vio.osdiseo ,voador ,fotografado! ... menos, deixar de o tomar- audiência ao presidente dó que presta aos associados
.Mas, a dúvida sempre foi mos por verdadeiro. O disco I IAPTEC. 'Aguardatnos sua da instituiçã.o.

Curso de Expansão Cultural

I,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


