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i 'O TEMPO
Omals ant.soDla- �
(tO oe s. Catari,,,, �. Previsão do. tempo até :.tCl

, 'I' 14 horas do dia 10.

'A . X' IX � Tempo -:- Instável.
.

,
. n � XX}", 'Temperatura �-.Em decli-

�
nio,' .:

, Ventos - Do quadrante
sul, com rajadas frescas .

..........�J:,�............6.,../".....�_.....-.·_....

�.1 Temperaturas - Extre-
...__ .__

�_::-:-_::___:_--_:_-------------------- ...;.___ mas de ontem:' Máxima 17,2.:.
Edição 'de hoje -- 8 l>a�!,I, Florianópolis, Terça·feira,.lO de Junho de i952 80 CENTAV08 Min írua 13,8.
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Cell mil cruzeiros ou a vida do industrial
Dto Renaux e, de UI seu' liI'o'!

MATARL� o SR. OTTO, RENUX E UM SEU FILHO .E RAPTARIA UMA. NETINHA DO INDUSIJ'RIAL SE
NÃO �HE FOSSEM I�EV�DOS ·CEM,MIL.,C,(tUZEIRQS - A(CtlliTA CHEGOU ATRAZADA ÀS MÃOS DA "VI
TIMA E NÃO FOI POSSIVEL, ASSIM, APANHAR O TRUCULENTO MISSIVISTA

. .

va a referida carta que o I de uma netinha. Essa

car-Io
sr. Ott� Re�aux perde� a

não �ll�primen�o dessa exi- ta, entretanto, só chegou às oportunidade
-

de
. apanhar

gencia ímportarra, f'atalmen- mãos do des.tin.atáriO dois

I
em

f.lagrante
o misterioso e

te, na sua morte e na de um 'dias após a data marcada audacioso missivista. O ca

filho, bom como no rapto para o depósito da vultosa 'so, mesmo assim, fo·i leva-lo
�'"'_'<'" _ ..�.,._ -_

'

importância. Razão porque ao conhecimento da policia.

Quinta Itira pOI
to . fat}ultatlvo No· Instituto 'Oswaldo

.

Cruz·
Clamorosa Injustiça

RIO, 9 (V.A.) _;_ Publica "estudos e pesquiaas sobre
"ULTIMA HORA",.o 'se- a febre amarela e preparo
guinte: da vacina antiamaril ica",
"Um grupo de cientistas, foi desviada de suas verda

alguns dos quais tem seus deiras finalidades para 1.)9.

.

nomes ligados há mais de t gar funcionários, que ali �ão.
vinte anos de tradição do I trabalham. O resultado foi
Instituto. Osvaldo Cruz e já i que, recentemente, por oca

prestaram, todos, relevantes I sião do surto de febre ama

serviços à humanidade no tela em algum; Estados, ti
campo das pesquisas cientí-: vemos de comprar vacina

1J' I Ih d
ficas, foram compelidos a a- até na Bolívia, porque o Ins-

. Iaroas eRIJO a com garoa a as. bondonar, �or algu?s mo- títuto Osvaldo Cruz não ti-

RIO, 9, (v. A.) _

Inespe-I'veira,
já sua 'conhecida,

.

o .mentos, os mlcrO�COp10S e as

Inh11.
O mesmo se verificou

l'adamel1te.: cerca d

..

as 5 ,h?- pres.idente perguntou-lhe �etort�s d.e, Ma�1g�in.�OS., pa- e;:m.,l.:.ela.ç�o .� ?enicílin'a e

, xa� d�(�Jltem, o E].'. Getulz.o �íUM' e�tã.v.lA>�p�fHUWO, J!J�. �.fl. 1:-va, jLO p)�SW,�pt'3- d,n.,; ""�,,t1·v��.an,1ab1().tlc(': ....
Vargas. "acompannado, do 1'6spondeu apontando as di- Repubhca dentincIa sO.lre O �residente Vargas fi

govern�,dol' ..Ernesto Dornel- ficuldades de vida que atra- uma série de .lrregularida- cou p.,l·ofuTIdam�nte surpl'e

les e de ,um ajudante' de oro, vessa "pois tem vencimen- des praticada:; pelo atual di- fiO eom tais revélações. Seu
· dens, chegou ao Hospital tos de apenas Cr$ 1.200,00." ret(\!' daquele famoso e 1'€8- de�llgrado, foi evidente".
dos Servidoi'es do Estado, e

.

O presidente, pondo·lhe o I peitáveJ
.. cen�ro de estudos

calmamente seguiu até a.o a� bl'aço sôbre o ombro disse:
- 8r. OlJmplO da .Fonseca ��-

_ parlamento do ministro Jo- �'O ·�ument� vem aí!" Filho. Essás irregularidades
ão Cleofas, com qúel').'l pales- E deri uma gostosa garga. estão, copiosa e documentá·

trou durante 10 minutos. lhada. damente, expostas no me-

.

O presidente da Repúbli- morial entregue ontem ao

ca, após inteirar·se do esta- (<<To··-r··lI�··;S-·""'a-"""."1I-o-·r···aft··I.�) Chefe do Gover1H'l pOi' emi ..

do de saúde do ministro, ti nent-es I figm'às da ciencia R10.9 (V.A.) - O presi-

que, é alias, lisonjeiro tro-
O. �.�'.O Bergma'o

médica brasileira. O sr. 0- dent-e da República assinou

cou com ele impressões so- " limpio da Fonseca Filho dec.reto, nf� pasta das Rela-

bre diversos assuntos rela- LOS ANGELES, 9 (AFP) baixou ultim�mente o�to por ções Exteriores, aposentan-
tivos à "PasU;t da 'Agricultu- _ O juiz. snc!:\rregâ'do'da di- -t,ar,ías, admitin<:io nada me- do o embaixador Gilberto

ra.
_

v.ergencia existente entre, o nos de 231 novo1) t�cnicos e I Amado q1íe ,atualmente" es-

O sr. Joã.o eleofas mos- doutor Lindstron e lngl�id auxiliares subalternos", com tá exercendo a,função d€ re·

trou desejo de despachar llergman deu ao produtor salários muito acima de ve· lator geral da Comissão de

�om o presidente n1;l proxi. 'Rohertó Rossel,ini· um prazo .lhos servidores 'do Instituto. Codificação do DÍ);eito Inter

ma terça-feira, ma.s o sr. Ge- até o dia 20 do corre'nte 'a 'Em conseqh-eÍlCia, há subal- nac.i·onâl da O.N.U., eleito

túlío Vargas recomendou- fim' de responder {tera11t.e ternos com salários mais por unanimidade pelos roem·

lhe que descanças!,?e mais o tribúnal as àCl.ISaçÕes elilvados que seus. �uperi(}. bl'oS d� própria Comissão. O

um pouco. Contudo, o sr. formuladas pelo ex·marido res; enfermeiras ganhando emhaixador Gilberto Amado

Cleofas terá alta terça-fei- da estrela. mais que peRquizadores de .quê orlJ. se .encontra em Ge-
,

l'a, retirand�se para sua re- Ainda se ignora se o go- reputação cientifica eom- nebra é escritor de renome,

sídencia. vemo norte-americanq cou- provada, etc. A admissão sendo autor de diversos estu

A saida,'ü sr. Getúlio -vàr- cederá o"visto de - entrada- foi feita. sem :>� mais _:r.udi- dos sociológicos e 'de obras.

· gas conversava com as pes� ao diretor italiano, que mentú prova de habilita- filosóficas - mundialmente
soas qu.e ia encontrando, recentemente foi ·àcusado ção. Antigos servidores,' de conhecidas. Teve atuação
mostrando-se muito alegre. pelo senador democrata Ed- 20 a 30 anos de servIço, vi� de'stacada no Congl'esso Na.

Ao encontrar.se com a co� hvin Johnson de "torpeza mo- ram�se relegados a. úma si- donal como senado!' e foi,

peira Maria Ce�ilia de Oli. 'ral". t.uação de humilhante desi- mai� tHl'de, consultor judico
l

• gual�ade. Más não é s� isso. do Itamal'atei ocasião em que

............................................. Segundo consta do niemo- ingrl!ssou na carreira diplo
rial, � dotaçâo orçamentá- mática na qual agoi-a se a�
ria de tres milhões de cru- pos-enta com relevantes ser

zei1'os, expressamente para viços prestados à Nação:
,

ITAJAí, 9 (Do Corres
pondente) - O sr, Otto Re
naux, conhecido industrial,
diretor das Indústrias Re
naux," de Brusque, de passa
gem ontem por esta cidade,
trouxe ao conhecimento da
zeportagem o seguinte fato:
- Em dias desta semana.

·
ao lei' volumosa correspon
dencia em seu gabh1ete de

trabalho, encontrou uma

eartà anônima, manuscrita,
relativamente, bem redigida,
llxigindo-lhe depositasse d€'
bahQ do Evangelho da Igre
ja . Presbiteriana, daquela

" cidade, a. importância de
cem mil cruzeiros. Adianta-

. RIO, 9 (V. A,), - A Se
ereta ria da' Presidencia da

Ropuhlica expediu circular
ontem. determinando que,
na próxima quinta-feira, dia
.de "Corpus Christi", o pon
to será facultativo nas re

partições públicas federais,
autarquicas' e para-estatais.

((o aumento
.

vel· aí"

Caótica·.e pavorosa a:
�itQa(:ã9 nã 4.rgeDt�_i:'·

.

.

.

MONTEVIDlHJ, 9 (D.P.) tuação eO criticóu � poÍítica
�',0.ex.-deptttado argentino :leguida 'pelo governo argen

Silv:lllo Santander, num dis- Uno li6 campo da-.economia.
CIl?,l'(Ó que ln'onunciou na As� Disse o ex�leputado 'que

-' soda:-ção A'r g-e 11 ti n a de '�nqlHinto em 194� havia' em

Mayo, que agrupa os compa· eirculaçãQ e em depositos
trio,tas exiladós, referiu75e á bancários 767.000.000 de pe

):'lituaçãb enconomico da'Ar- �os, a 15 de tevel'eiro deste

gentina,' qualificando-se de ano havia em c.irculaç?o
"caotica e pavol'o.sa". 8an- 4.3Q2.oo0.000 de pesos, sen-

tander CUlpotl 'o IristitL).to do est$ um dos fatores qúe
para a 'promoção do intel'- contribuíram parà a lnfta�
cun:.jiu corno fator neRsa s�. , çã� IHa Argenthia.

/ '

. I

QUASE VITIMA DE UM .

'aciden'e O 8r� AdelJlar, de Barros
lizat ali um comicio.·

RIO, 9 (V.A.) .:.__ O sr. A- ,Ao 'trans.por ·uma das ruas· ·seguida, tomllrf,lID outro au-

demar de Barros, que se.:en- ele Nitel'oi, o veiculo- em que ,tómovel e chegal'am àquele
contra no Estado do' Rio, viaj-a.va o chefe populista destino, l'eaH'zando o comi
percorrendo vários dos DlU- foi violentamente chocado cio progràmado.
n�cipios do interior, dirigia-

,com
um caminhão de carga Uma senhora, porém, que

&e, domingo último, de auto- que transitava em 'longa ve- f\e encontrava à calçad·a foi
�6vel. acompanhado de -cor- locidade. jogada longe pelo caminhflo,.
reIig�onário.s, 'pa,1'�-a'CIdade I �ad.a s�frel'a:n os passa- r tendo S'ído hoslJÍtalizad-a ellJ.
de RlO Bomto, afIm de reá· geIi:OS, samdo Ilesos e; em estado grave. ,

I �.� .

'lpQS8otado 011..
bArto Amado

lEI perigo o baree «Giovani»)
. NATAL,9 (V. A.) -::--

ur-]
que o mar está calmo nas

g;ente - ��nqua�to os agen- pl'oximidade.s d? nav�o, têm
tes da companhia a que per-. se corno prtmeira . hipotese,
tenc€ o navio "Giovani", do incendio a bordo," além de
Rio de Janeiro afirmam na- outras avarias..
da 'existit' de anormal com o RECOLHlMENTO DO EN- ..

seu 'navio, estando· apenas FERMO
um tripulante carecendo de NATAl,9 (V. A.) � Seguiu
intervenção' ciurgica- urgen- desta Capital 3..!0 encontro
te .tanto que·o seu coman- do navio '''Giovani'', -que na

dánte pedira â aeronáutica 'vega á distancia de 155 mi
um avião '''Catitlina'' para lhas, um "Catalina" da For
conduzir o doente para .Re- ça Aérea Brasileira condu
cífe onde seria operado. As zíndo o capitão médico Vi-
ultimas noticias confirmam cente Monter�ss'o é dois mé
o perigo em que se encon- dícos da Base Aérea de Be
tra aquele barco, cuja' posi-' lém. O aparelho tentará a

ção, na manhã de hoje, era merissar junto do barco 'e'
de 9 gráus e meio para o sul recolher a pessoa enferma-
e 320 para oeste. que se acha 11 bordo.
Acaba de .chegar de Be- NÃO SERIA TRÀNSA·

, lém do Pará, um avjã� "éa- ATLANTICO'
talina" da FAB, que depois BELEM, 9 (V. A.) - O
de convenientemente

-, equi- Consulado da Italia em Be
pado, de materia de socor- lem está estranhando a' no
ros, médicos e enfermeiros, tida de ser o "Giovaní" um

seguirá para o local onde trausatlantíco, pois não
se encontra o "Glovan i", ta- consta esse nome na lista
zendo vôos de reconheci- que possui. Além disso, há.
mente, amerissando, se pos- o fato de que os grandes nu
aível. vios não aportam em Vi� ..,

. Desconhece-se ainda ou- O. "Giovaní" seria portanto,
tros detalhes, informando, um pequeno barco mercan-
todavia, a Base Naval, que te. \
em visita das noticias de RUMO AO RECIFE

NATAL,9 (y. A.) -- PUI'-
.......* .........�-.._•••• ,............- ••••_.�•."':..... , ti u g.en te �- Diante, da imo.

. possibilidade' de. ameríssa-

Alud1léis� ·11a is! ge.'n:Llij av;ià.� imvi�'lh� : tmt•.
, IS .' (Contmua n� aa pag.)

,barato§' .'

JO ,..,._

.

- No ineu album falta t).

Getúlio, que desapare
ceu! Sérá "golp�'f?

RIO, 9 rv. A.) :_ "Sim;
merece louvores a providen
'cia tomada". Essas palavras
inscreveu-as o presidente da
:República na exposição de
motivos que lhe, fói enviada
pelo ministro interino do
Trabalho,·sr. Osvaldo Coriiú
de Castro, éncaminhal1do
processo daquele Ministério
em qqe o presidente do lns·
titutO'Nacional do Pinho co

muniea que decidiu reduzir
os alugu'éis das casá da Vila'
Operária da mencionada ç,u':- .

t.arquia, situada no - bairro
industrial do' Jagual'é; São
Pauló.

Aflrmall 1* 88681.'.1::
,

'__......;.,._

".

«(São' ·seis
mares

e· ..ão· sete, os
do, mando»

,
.

te nenhum Oceano Antarti
ró. -Emboral est.e seja tradi
cionalme11te apontado como

um dos "Sl!te Mares", ao.'

la'do do Pacifico Norte, Pa
cifico Sul, Atlantico Nor�,
AÜantico Sul, Artico e Indi
co, diz a Sociedade que nân.
existe o.ceano Antartico. Se
gundo ela, a exploração dq.,
Polo Sul provol! que existe
ali um continente quase tão
IP'ande quanto a Améi'ica d6.'.
Sul, em lugar do suposto 0-

ceario, sob a calota de gelo
polar. "Portanto, as águas.
que banham as'cost��s antar�·
ticas sâo as da parte sul dos.
ocean'o,s Pacifico, AtJantico
e Indico .. Nellh'tlm mapa re

cente me,nciona o Oceano.
Antartico. i

WASHINGTON, 9 (D.P.)
- Os "Sete Mares" do mun

do são realmente seis,. no di4
zel' da Sociedade Nacional'
de Geografia, pois não exis-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(credenci"ados especialistas da Amél·ica. .. . .

,. DeDta:d�rlts sem o Céu da Boca (Abohada Plat:nll)'

I '\
.

Pontes Move;s e Fixas .

I
TO?O; �s demais Trlolbalhos Pr�téÜc�s peJa Técnica mais

cente.

DR. ARM,AND.O ,VALERI� DE .SSIS
.. ' ... . .

'.t••,MJljDICO ..... 'i· .

,
,. U�i;: S.er�içl)1I ;1�,\ÇTjmefl.. Inf,llDtil da AssistêncÍjl l\-hwielJlal e, Hos.

.

;.. '
.

.

' .. " ·i:
"

pitar de Caridade
.

CLINICA M.€DtcA DE C�IANÇAS E ADULTOS·" '.

. .. "
- Alergia-,

..:; .. CODsultql'lo·:· R'�·a Nunes 'Macha-ào, 7 _ Consultas das 10 às 12

e. das J 5 às 17 iio;a�·.
, ..

'

'. �e��,t!t?f.jll: Rua Marechal·Guilherme, l) _ "Forre: 'i83.

DRA� WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTÕNIÓ DIB MUSSI
Médicos

. Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviçe completo e especializado das DOENÇAS DE SENHO
Ji:A.S, i;,."ft1 moder�os méto dos de diagnósticos é' tl'atamen·to.
:S-Ü'L.Pt,)SC01'IA _ HIS'l'ERO .. _

...

SALPINGOGRAFIA - METABO

LISMI) BASAL

Radioterapia por ondas, curtas-Elewocoagu lãcãc Raios Ultra ,

Vit\lnta e Infre Vermelho.

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

t�;".
Horar... : Das 9 às 12 horas _ Dr. Mussi.

Das li> às 18 horas _ Dra, Mussi.

Residência Avenida 'I'rompnwski, 84

DR. A. SÁNTAELA·
i Fnr-mado, pe la' Faculdade Nacional de Medicina da Univerai

.Mà,. cÚ) Brasil),
Médico

I

Jl�r' concurso da Assistência.8

i'edent'.
Psicopatas do Distrito

I .

Rx-intel'DO d'J Hospital Psiquiátrico e Manicômio Judiciárip da

Capital Federal.
Ex-interno da Santa Casa de Misericórdia do Rio. de Janeiro.
Cfí n ica Médica r: Doenças·· Nervosas.
(;oftsultório: Edifício Amélia Neto Sala 9.

R"Hidênci,,: Rua Bocaiuva, 134.

Consultas: Das 15 às ·18 horas:

Tel�fone;

"'on·suitõrio: 1.268.

.t"sidênci,,: 1.a85.

'DR. JOSÉ BAHIA S. BITTENCOURT
MÉDICO

Ctínrca Geral - PEDIATRIA

Rua ·13 de Maio, 1& - Itajllí
HJERICULTURA _ PEDIATRIA _ CLINICA GERAL

(;oJlsuJtório e Residência _ Rua Bulcâo Viana n, 7 (Largo 13
de Maio) -_ Florianópolis.

tlor,i.J'io: 8 às 12 horas
,

;
I

Diàr+am ente.

Ó.�HOS -.OUVIDOS - NARIZ E GARGk"\'1'A

DR. GUERREIRO· DA .FONSECA
Especialista· do H9�Pjtal

l\l,oderna Aparelhagem.
Lâmpada de Fenda _ Refrator _ Ve�tom<!tró etc. Raio X. (ra

di{lgrafias da Cabeça) _ Retlrada de' Corpos Extranhos 'do Pulmão
ti EstJfllgo.· �

.

. Reéeità para uso 'de Óculos,_
:

. é�8ultório ._ Viscollfe de Ouro Preto n. Z - (Altos da Casa
Belo .Hol'izuute), . .,'

Resídêllcia _ Felipe Sehmrdt, 10J. TeL 1560.
,
..

,

Dlt. :A�TÔNlO MONIZ DE. ·ARAGÃo·
..

CIRURGM. 'fREUMATOLOGIA
.

Ortopedia
Consultório:· JoãQ Pinto, 18'.

'

. DI.08"·15· às 11 díària�len��.
Menos aos Sáb1.l90S.

Res.: Bocaiuva 131).

Fone M. 714.

·DR. ROLDÃO
CiJ'DJ'gi� Geral --:- A,lta Cirurgia - �olé8tia8 de Senhoras

- Cirurgia dqi! Tumores -
Da Faóulda(le de Ml1dic;lla dlj h�iver�,dad� de São P�:plo.

. ,ElIõ-AssÍstente de Cirurgia. dps .

PrOfe8801'e� Alipio Correia
Neto e S.yHa Mato!"

.

·Cirurgia- do estomago, vesícula e' vias �biliar�!l, intestinos del-··
gado e

..
gr�so, tiroide, rins, Pl'õst�ta, bexiga, útero, ovárlos f! trom-

.

pas, VaÍ'icocele, hidr&cele, variz�� e hérnia.
..

.:'
.

Consultas: Das 2 às 5 hora;, �ua: Felipe Schmidt,.21 (sobra.do).
- Telefone: 1.g98. '

..

Resiàêaci.a: Avenida Trompo}Vsky, 7 ,- Telefone :1.764.

Rua Pelipe Schmidt - Edif. Amélia Neto - Sala 1,
Consuttas : As H,30 hora�. e à tarde. das.. 15 horaa-em diante. .

Tratamento cirúrgico e cura da Piorréa Alveolar.
Residên;cia: Rua. Vida] Ràrncs, :_ 'I'e lefo ne1.422.·· '.

'I'rntamento cirúrgico e cura de _<\ibcessos,. Granu lmas, Quíst"Of>
•. I' '!

.

______....- .....,.......,,...---............---....--......--
.
radlcuiares, etc. \

ATENÇAO: �- Grande redução de, 'jH.eços ;rlas DENTADU�AS...
para as pessõas que vivem de ordenauo.

.

'Laboratóriú Protético· sob a direção de Técnic� contratado es-
. I.,. ..

pecia lmente no.Uruguai, formado sob 'a orien taçâo de um dos .mais..

Aperfeiçoamento em Pôrto Alegre ·e Buenos Ayreil
>

.' OUVIDOS - NARlZ - 'GARGANTA
Consultório·- joão Pinto, U'!. - 1°. andar

Diàriamente das 1-5 às 18 horas

DR. I. LOBA;rO FILHO
OOenças do. 81laréJho respiratório
TU.IlEUCUI.ÓSE

i RADIOGRAFJA E RAL;lOSCO.PIA DOS PULMõES

Cirurgia do Tórax

Formado pela Faculdad·e Nacional tie Medicrna, 'J'isi81�gista
'l'isiocirurgião do Hosplta'l Narêu Ramos

GUI'SO de «!i;peciálização. pela ·S. N .•1'. Ex-interno e Ex-asststsnte de

Ci ru rg ia dr' Prof. Ugo Pinheiro Guimarães (Rio).
Consultórto i- Rua,'FéI1pe Schmidt n. ·88.

Diàriamente, das 15 à"s 18 horas.

Residência: Rua Felipe Schnridt, n. 108.·

.i.

DR. ALVARO DE,'CARVALHO
Doenças de Crianças

-Co.nsultório: Rua T1'8jano s/n. Edif. São .Jorge _ 1<> andar.

Salas 14 e 15.
Res idêncig.: Rua Brig·ar!eiro Silva Paes, sln, -,3° andar, (chá

cara do Espanha):
Atende diàr iamente das 14 hs. em diante.

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

Rua Saldanha Marinho, 19 .. _- 'I'e lefone CM.') 736.

\DR. ,JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clínica Médica,.l- Doenças de crtançaa

'

('l'ratamento. de Bronquites em adultos e -críanças) ...
Consultório: Vitor, Meir'eles, 18 --- 10 andar.

H ...rârto : Das 10,30 às 11,:30 e das 2,30 às 3,30' ho ....as.

Residê;;�ia;. AvJnida Rio Branco, 152 :-- Fone 1.640.

\ )

DR. NEWTON D'AVILA·,
Cirurgia geral. - Doenças. de Senhoras - Prcctologta

.
Eletricidad� . Médica

.'

::

Consultório: Rua Vitor :(\1'eil'eles rr. 18 .� Telefone' ·1.507.
. .

DR. .MARJO ' WENDHAUSEN
j-', Cílnlca médica ,de adultos e crianças

Consultório _ Rua ,João. Pinto, 10 � Tel. M. ·71)�.
Consultas.: Das _.4 às Se hOI:as,
Residêl1ciao Rua Elste,-es Júnior. 45,. Te!., 812.

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

� .. l
..

. DR> ALFREDO CHEREM·
(;.l;·rtlo, Nacional de doenças mentais

EX-dir��. d\) 'Hospital Colônia Sant'.�.na.
Doenças nef\ros�a e mentais.

Impotência Sexual.

R.u � Tiradentes· n. 9.

Consulta� das 15 às 19 horas.
FONE: M,"-79S,', .....

Res:: RQR' SantJ� Saraiva, 54.-:- .Útreito.

AT t;.A·N.TI··CA.
.

•

o E·S T A n O

OS MEI.RORES. 4RTIGOSt OS MENORES· PREÇOSl AS
.

�

.1lAD1OS �'ELBCl'&OLAs AMPLD'ICADORES - TRANSMISSORES - DIS'COS
ENCEBADBmAS - GÉLADBlRA8 - LIQUIDIFICAooBES BATEDEIRAS

. SISTENCIAS .... .. CONDE...�SADORES
•

ADMINISTRAÇÃO .

.

, Redl\ção e Oficinas, .à rua Conselheiro Mafta, n. lP"

Tel. 1022 -- Cx. Postal,' 139,
.

Di retor : RUBENS A. RAMOS.

Gel'ente: DOMINGOS F. DE AQU1NO.
Repreàentantes :

Representações A. S. Lara, Ltda,

Rua Senador Dantas, 40 _ 5° andar.
.

TeJ.; 22-5924 r-r, Rio de .Ianei ro.

Reprejor Ltda.

Rua Felipe de Oliveira, n� 21 - 6° andar.

'I'eL: 32-9873 - São Paulo.
'

.

ASSINATURAS

Na .Capttat
Ano .. .. . .. . .. .. . . . . .. C�$ 170.00

Semestre : ,. Cr$ ,90,.01'
No Irrteríor

,.;{:y.
'

.. ,

o mai'lol eompleto �tqque·de peças para radio·

�� .Rua 1 de Setembro, 21 e 21 A - Florianópolh
:11'

·.Ano Cr$ , 200,00
Cr$ llij.,Oij

..
,Semestre

.

Anúncios mediantes contráto.
Os originais, mesmo não publicados, não serã0"

devolvidos,

A direção não se responsabiliza pelos conceitj>õS>
emibidos nos artigos assinados.

.

__
. -----------

�ADVOGADOS
DR. CLARNO' G. GALLEl'TI

- ADVOGADO - ';

i
Rua Vitor Meírelles, 60. _ Fone 1:468, - Florianópolis,

DR. RENATO· RAMOS DA SILVA
- ADVOGADO-

Rua Santos Dumont, 12. - Apt. 4.

DR..JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
-- ADVOC<ADO -

Caixa Postal. 150 - Itajaí - Santa Catarina

"DR. 'THEODOCIO MIGUEL ATHERINO
- ADVOGADO -"-

RU:I, Trajan.o n. 12, 1° andar, sala n, 1

(}:scr. Dr, Waldir Busch) ,

Telefone - 1.1140.

Ediflcio São Jorg0'

DENTISTA
OCTACiLIO DE ARAUJODR.

CIRURGIÃO DENTISTA

re--

L).·yISO"
O Úi·. D,ialma Moellmann avÍsa. à sua di1ittnta ('lientela quI!'>.

estará ausente até o mês de setem!Jro em· viagem de estudos .à,.

América do Norte_
Comunica ainda qu"e .01 seu Instituto de ·d·iagnóstic\) clínico COft

t.i.riúa funcionando ,de maneÍra r�gulal', ficando' como. fleu su�stitute..

'0 _ competente clínico Dr. Orlando· Schr'oed-er' flue ·'há l11a1s de. tum

ano, vén àcompanhando, passo a' passo, . os· serviços clínicos da.

Cusa ·de· Sàúde São ·Sehastião, e d� seu consultório·.

I. OS serviços de rádio diagnóstico, l·adioterapia. e· os de
..
labora-

.:
tório clínic'õ ficarão a cargo do Dr:· Paulo. Ta",a1'e8', ··nomé éobejli•.

pt;la .sua p.roficiênCia e dedicação»

I.mente
conhecido em nosso tneio,

nas ditas especialidades ..
.

'; ...

•••M.,«.... DaM..... .uI. ,.I ••d••
>., Fotas...��.uJ «:.aI.. ""'41,$411 1>

CURtTi!I- fIUQlAM..., PliOSED......
• ,. .....R� \-.

---� ._---� , ••• .._ o � •••_ _.-;---.....,.

RAC'O
MAIORES FACILIDADESJ

"'1""

TOCA ..DISCOS AGULB.l\S
VALvt1LAS. ALTOF� - U-

!
.

. � �.,..... ; .:. {
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Vida Social Elisab.eUa Barbato, NOTICIAS DO -ESTREITO �:rc�er!c'tO:lli"
jAl�IVI<jRS.ARWS: ,l heie. no Lira '

o ,"Cant.o" do Estreito, I Ex. Sr. Dr. Secretárfo da '.
_l\Hi:NI�() SERGIO ROBER-I ' \ dentre pouco tempo, de�xa-I, Se,�u,r�nç,a Púhlica detel:::n,i,-ll seu socorro, o "Giovani" l'�-(

TO STODIECK I D 'rl' "1
. rá ·'(te' ser o P011to terminal nado sezundo o que lhe fora rt d R cr

'( ':, ',' . ",epoul ,.0 estronr oso sucesso do adrniravel especta-, "

� < I .'

�6. I mou para o po o o e •

" ;�.�::,t�J<1 �()J�,.,.O Ren. a'o�-I cu lo a que assistimos na noite de domingo último, em I da linha de ?Ulbus, desen- sol ícitada 1101' U1�lmeros,mo- 'fe.'O "Catalina" retornou a

Vel llar1(l� n�tahclO, .0 mte11-1 que a importante Emprêsa Lamponí-Guerra, de Paris e f volve-se admiravelmente to- radores do Bstreito, com re-
. Natal e daqui seguirá ama

:�en�� �lenmo Sergio-Rober- ; Rio de Janeiro, sob o patrocínio do "Lira Tenis Clube", da a zona compreendida en- Iação ao estacionamento do! nhã para Belém.
to, ;:lhmh� do nosso

pr.eza-li'nos oferec.eu a dívi:-a audição de violino do grande vir- tre o Canto e a transversal onibus do Matadouro, a co- O QUE INFORMA A EM-
dn c�'1terraneo dr. Henrique tuose Dando Bel'ardinell i, teremos na noite de hoje. o se- para o Balneário, onde se locação deste, junto ao do BAIXADA
"Stu{jJeck advogado .e de

I gundo concerto da sensacional Temporada de Arte que encontra o grande prédio "Canto",-IlO ponto de espera, Comunca-nos a Embaixa-

s;la exma, s.ra. d. Marra da lo elegante "clube da Colina" organizou para o corrente construido. pelo industrial que fica ao lado da Casa 10- da da ltalia nesta Capital:
':Graça Stod ieck, I mês. ' Scarpelí. landa, na Capital do Estado'. "Em, relação á noticia

t3e:'gio-,Roberto, q�e.come-I
E temos absoluta certeza de que vamos ter hoj€ à Ali, serão erguidos mais Fala de :llll� o guarda Jo- publicada pela imprensa do

;<�():a ,,�/ g�at� ef,emerld�, �_- noite mais um dêss�B des.lumbrant�s ,e�pectaculos_ de g.a-
alguns vistosos edifícios ele ão Vieira, '''que é quem opi- Rio a respeito da viagem do

íelec,-,l.�. aos �se.ls �m!�Ul Ia que 1108 elevam às J!1alll' altas esférae -do confôrto es- dois pavimentos, um, dos na", li respeito dessas e ou- navio italiano "Giovania

TI:-os lauta mes� de fmos! pir itual e da mais 'pura beleza, Podemos garanti-lo de q_uais destinado a uma {ábri, tras mudanças não está de C",-a' Embaixada da Itália
. doces e .guarunas, i consciência erguida, 'porque o' fenomenal "cartaz" inter- ca, cuja construção está de- acordo... está em coidições de infor-

,Cllmprnnentos de O ES-· nacional de ELISABI�TTA BARBATO constitue um ba- pendendo apenas do alinha- Entretanto. não acredita- mar que nenhum perigo a-

'�TADO. luarte seguro de grandeza .e perfeição no reino da arte mento a .ser dado pela Pre- mos que o mesmo possa in-
meaça o referido barco, as-

rR. FERN�\NDO FA- lírica. "'feitura Municipal de Flo- fluir sôbre o caso, pois sabe- sim como os seus passageí-
RIAS A êste respeito, já tivemos �árias oportunidades de' rianóp�.lis. Esta impõe pa�'a r��s do, :leva�o críterio de �� ros. O comando do navio de-

Transcorre hoje, o aníver- ,)xpôr 'aos n08ROS leitores o desenrolar vertiginoso da car- a referida construção recuo grr do l::tulal da S.S.P., pOIS cidiu rumar para Pernam
�súrio natalicío do sr, Fer-

re ir'a luminosa e triunfal da formosa e pr ivilegiada ,ar- de uns dez metros, ficando I s ..exa. e chefe q�e �e n�o buco, afim de desembarcar
.nando Farias que, por êsse tista da cêna Iir íca. Resta-nos, portanto, inserir abaixo apena� p�ra o leva�ta.me�t.o del,xa l��ar po�' .

msmuaçao uma eli,fermaria de bordo

"motivo, será alvo de homena-
o maravilhoso programa do recital' de canto desta noite do edifício, uma ms�gl1lÍl- �os SC11.> subQldmad?s, por: necessitada, de urgente in-

gCl1S dos seus amigos e ad- de Elísabetta Barbato: cante nesga de terra! Con- 13S�, o povo do Estr�lto sera tervenção cirurgica.
'

"..míl'adores. DoMENICO CIMAROSA (1748-180ll Resta in pace,
ciliado que seja o "impasse", sa�lsfelto em o seu Justo de Enquanto o navio se apro-

O ESTADO cumprimenta ..

'ídolo mio 'ser�:fetivado mais esse be- seJo:? on ibus do Matadou- ximava de Pernambuco; a

'-'i). DOMENICO PAISIELLO (1741-1816,) Chi vuol la nefícío para o lugar. 1'0 tem seu ponto de espera, poucas milhas ao sul da
MENINO SERGIO- RU-

.

zingarella Indiscutivelmente, a Em- Junto ao do Cantb<, para me- ilha de Fernando Noronha,
BENS P(,)RTO GIOVANNI PAISIELLLO Se i1 del mi divide preza Viação Santa Catal'i- lhol' eI?barque dos passagei- o Ministério -dai Aeronauti�

Oeorre, hoje, o al1iVel:sá- BEETHOVEN lo t'amo na terá. de estabelecer alí, ros, DISSO estamos certos. ca brasileiro, PQr intel'Íe-
'rio natalicíó do -inenino Ser- BEETHOVENI In questa tomba OSCUl'a'

o ponto terminal de sua li- CASA PAROQUIAL renda da Embaixada do

,:gio-R�lbens Pôrto, filhinho BE�THOVEN La Natura in Iode' di Dio n,ha, afim de atender a mi- O Estreit? está precisan- Brasil em Roma, a pedido
.,do fU'. Hernani Pôrto, fiscal VILLA LOBOS Eis a vida lhares 'de PElssoas localisa� I

do de uma casa paroquial, do Centro Rádio Médico de
'·-de Fazenda. VERDI Aida (Ritorna vincítol') das naquela zona.

I
condigna; para residencia do Roma, transmitiu instru-

':lVI:ENTNA l\tJA.RIA PALl\n� PUCCINI)VIadame ,Butterf1y Un bel di vedremo Nesse nosso "Canto" elo Es- pároco e demais s\acerdotes ções, com generosa compre-
RA VERDI Forza deI destin'O (P,1ce mio Dio ) treito, que. será atravessado I que? a_uxiliam na su.a san- �.nsão, para que um hidro-

A �rall!llte menina Ma!ria Os acompanhamentos ao piano estão a cargo do emi-, pela Avemda Santa Catari- ta mIssao de evangehsar ° avião "Catalina" partisse
'Palmira, encan-to do 1;11' do nellte coneel'tista LUIGI CALABRIA, que no concerto de na, em projeto, enC01ltram-1 povo e ministral' ,os s'ücra- da base de Belém para en

,:-sr. Dora16cio Soares, chefe domingo ettnqúis'tou >t franca admiração dr. nossa cultn' se não somente ,belos ,edHi- ! melltos de nossa Religião, contí'ar o navio na sua rota

,da Oficina de Clichérie da platéia.
' , cios residenciais, como im- 'I pois, como sahemos, o vigá. e -embarcar diretamente ()

'Imprensa Oficial do Estado O recital terá início às 20,30 hoi'as em ponto. portantes casas co�el'ciais, rio do
_

Estreito reside em doente de bordo.
__€ de slía exma. eRpÔSa, faz, quais sejam: uma moderna I um acanhado apartamento, O Serviço de Busea e Sal-

,:?nos. nesta data. '-"_��_"'''''''''W/"'.o''w�J"....'''_�-''_�-""",,,-J'_''_··_''.·_�·''''''''''''''''__·- Confeit�ria, semelhante' à existente acima da sacristia vamento -está em contacto

Comemorando o feliz ani-

O t
-

C
'.. "Soberana", e de proprieda- 'da Igreja da N. S, de Fáti- com o eomando do navio,

versário, i\1aria palmira,eV.aS .�
.. çao . rl_ml,DOSa

de' do.índustrhd Quindo Sil:' ma, colaborando para concluir
brindará as suas amh�'ui- II va, um moderno açougue, de Que fazem os católicos com sucesso a dificil opera-
.nhas com farta mêsa de fi.. propri�qade do sr, João Teo- que ainda úão tomaram a ção de socorro sanítario".
lío,", dôce.s e guaranás.

'

Procedemos no Brasil à ,uma Cl'lmllWSa devastação doro Machado, _uma alfaia- iniciativa da construção _de

Cumprimentos de O ES- de nossas reservas florestais. Em vez de utilizarmos com- taría, um Bar e Café, duas um edifício destinàdo á resí-

'T'",.'. 'l'r).
'

bustíveis Ide origem mineral, de que o subsolo brasileiro d Ih d d
. " d'f'_'\ ' eas;;s e secos e mo nos. enCla ao paroco, um e I 1-

f,k_"i'AZEM ANOS HOJE� é_ riqutss_imo, .apegamo-nos aos, combustí�eis de oi'igem uina 'barbearia e uma qui� cio condii,rlO eomo deve ser

_ Sr. Ten. Getúlio Lelis vegetal. Vez ou outra "fala-se" no assunto. Porem �ção? tanda. a residencia do' ministro de

'Po-ntes, do Exército Nado-! isto é que'() governo não pode. _
A pouca distancia do, Deus, edificio sem grandes

_

'mú,
I I O Brasil possue as maiores riquezas inexl�lorarlas do "Canto do Balneário", fic:a luxos, 'mas com o conforto I

__ Sra. Manolla Cabral I mundo.' O seu Rub-solo tem tudo o que neceSSItamos, que ,a projetada vila de Caixa E- que hem merece -tão digna I' J.i\mse0.t, espôsa do sr. Fl'an-I falta é apenas vontade de trabalhar. Suas quedas d'agua conômica, cujos terrenos es- autoridade?

"G.�isco Fonsecn, residente na I
encerram pot.encias. inaprov,eitadas, simplesmente fabu- !ão sendo tel'l'aplenados pa- Aqui fica o nosso apêlo'ao

JLaguna. 10soR. Nada disto é capaz- de fazer C0J,l1 que os nosso póliti 1'a' a construção de algumas
, .:_ Sra. Amalie Marie Bo- cos eneal'em o �roblema que t�ntos males vem causando dezenas de casas.

. ,

11,11, esposa do sr. O G. Bo- I a já instável economia nacional. UMA NOTICIA INFUNDA
,,:atn_ I t'Iotamos que as peSS(,laS,mais' idosas comumente� re- DA

,

Srtt�. Maria do Céll,Tolell� I fél'eni�se as instabilidades, climáticas rei�ar:te� ultima: Lamentavelmente, é inexata
'thlO 'I

mente no sul do nosso palS. O que a )malOna Ignora, e a n(_;ticia tão alviçareíra que
,
_ SI:. Simão ' Si_m'enow. fI,Ue todas e�s�s ir,regulari�a�cs são 'provenien,tes da con- nos foi

_
fornecida, de haver

.. :'''P tmua e metodlca (levastaçao de nossa matas. E fato cons-

."-'� Menino Valdir Livra-' tatado cientificamente, o 'papel preponderante das flot:es-
'y,1e�to --

,ta1\ na regularização de um 'clima, pois as mesmas agem
_ Srta. Elisa Carmem La- 'como verdadeiras esponjas, retendo,as aguas das chuvas

(�ümbe, filhá do saudáso em suas entranhas,. e .soltando-as quando tal se faz ne

''Í:un!;erráneo, sr. Mário La- cel:!sário. Evita igualmente os temporais. devastadores,
'!':úmbe tão comuns em nossos dias.

'

"FALECIMENTO.: ,
As cifra,; deste crime qtle permaneee impune" são

Fale(�el1, np. madrugfid<i vCJ'(ladeirn.mente alarmantes. Devastamos anualmente 120

,{]e ontem. no Hospital "Ne- milhões de metros cúbicos' de madeira, o que eqüivale
"R "d a uma derrubada de dez a doze mil quilômetros quadl'a}:eu, <'I.m08., on e 'se encon-

,.trava em tratamento, a sra. dos por ano. Isto representa cerca de 83% de toda a ené-
"';enesia Shmidt, tendo o se- gia utilizada, seja para uso doméstico. industrial ou ,de
pultamento dos seus restos tr1msporte. Alem de combustível�a madeira é usada para

mortais se l',ealizado, 'às 16 outros inúmeros fins.,
horas, no Gemiterio da Trin- Está certo que da madeira nos utilizemos, dêsde que

uade.' '
I {) façamos de maneira racional, e criássemos, um serviço

de reflorestamento organizado. Deveríamos tambem proi
hil' ou -pelo me�lOs regular a extração de;'certos tipos de
madeira, {ine vão de.,aparecendó com a verdadeira guer
ra Cl,ue' c()n�ra elas se, faz. Um exemplo típiéo de ,espécie
e'ondenada ao del-)aparecimento é à imbuia, cujo pé leva
um; duzentos ou trezentos anos p;1ra se desenvolver de
núneira conveniente a ser utilizada industriaJ�ente.

-
,

- Advogado -

ACACIO GARIBALDI S. THIAGO
- Contabilista -

Edifieio "IPA-SE" - 5° andar·

............................................
.1";0 Canadá, país que ocupa: lugar imediatamente in

ferior ao Brasil no volume de madeira extraída, o gover
no já tomou as devidas providências, criando nm serviço
de reflorestamento perfeitamente organizado e eficiente.

La se está encarando ° problema com seriedade.
Para fins de combustível, apenas 24% do total extraido é
usado.

'

Deixamos aqui o nos8'O apelo, para que os hom{)::1s
-públicos brasileiros, se querem continuar merecendo nos

;;0 respeito e cooperação, fa.çam algo que resUlte ,em bem

para a nação, olhando de frente para problemas como es

fies, quet urgem serem solucionados.
.José Carneiro de Mesquita •

«os' INDJOS
ATACAM

(

BELE:M', 9 (V. A.) - De

poi:s de longo tempo' de paz.
el'; índios Paracllnãij vo�ta
Y'l.1tl ti atacar os moradores
·tIa ,região servIda pela gs
--{:r,'lda de Ferro Tocant.ins,
'1_'ealiZflndo varioR assaltos
liO dia 2 do CCll'l'eute, segun
,õ(} comunic.ação tele�'ráfi.'
cu vinda de Tucul'uÍ. Neste

I.'.wnicipio estão se r€fugián
,co as popuJaçÕ'es espavori
dG"�, dinnte da marcha dos
seIv'I<:olas em dire:.<\O no 1
'quilômetros 25. t

Felil:mente, nãe houve I-r.o.o.l'tes, pois os habiJ;a'ntes
:.:1" ,,'(ln '. nJ,,, ro .••." 'I ;'1',.. rr';""",01 enl I"u� ,0)., .". ( .. ,_<t-.'L�t ......J( , U,:::.L.l.·."l..l

__ " 'tr,T;rpo: '.
'.

--

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

DO ZE-MUTR·ETA ....
r_

C":"
�·v

.,

tl� 'r'
, ,.

.'

I
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Hoje, com iniício ás 20,00
horas

I

4 :,' Florianópolis" Terça-feir�, -lO de Junho de 1952

Surpreen�eu O Avai empatan�o com o' Amérrca, em JoinviUe
.',

Em Joinyille, travou-se ante-ontem a primeira partida da ,-({linalissim8» do certame.
estadual entre' Avaí e América. Fazendo bonita exibição, () alvi-celeste logrpu em

patar, co'm o campeão [eínvdlense per 1x1. Domingo nesta capital, a decisão do titulo

Esportivo'.
-----___

_

...
_
...
_

.. r�..._-_"t:_.:d_"_"'_-_-"""·J'-_-...·�,�..........w.,.,...................'!"'�"""'�'-'_""""'W"......-_.,��__� ...... ,_..".__........_...._.__......-......................_-..,,:o _

e velei FUTEBOL NA V��RZEA 'O C. R. «lidO' Luz» vencedor
I Realizou-se dom ingo no '

,.

I grama,d�
no Ed�portB, .?��)e .da Teca «Tamandarê»Balneár'io a IspnÍa �:(� JI11 " .lO''I

/ l.lindo troféu, gentilmente 0- / Não alcançou o êxito qn e
,
timo páreo para out-riggers

O B ; -In V' rd der nderá �'lIa n081·�a-o de Ii"dar ,'feercido pelo Sr. Alm ir.mie
.se esoerava a manhã náuti=] a 2 remos com patrão. Fa-a rr

"
ii, e e ,e J ll, l' \I' , us : Carlos da Silveira Carnei-

ca de' domingo, orgrniz'.l.da 1 zendo bela corrida, �riul1foll ,

,1"nV·I."tO',. ,boJ-P..- L'lr'!) X 'ibIOratall, na sexta··,fe'll',a. roo pela Federação Aquática .-:Ie: a guarnição do alvi-celeste,\J '" li U U
Precisamente às, 1.6 horas Santa, Catarina, em homsna- i com.�pyro �i.colau S,p�ride,s,.

2100 h Volei Nova data para os Jogos de foram iniciadas as cerimo- gem as Forças Armadas. patrão e os remadores Boa-As
"

oras r= ,

t V" A
'

W lfUbiratan e Clube Doze _ ti- Volei nias, tendo feito uso rla na- Não fôsse o magn íf ico ven ura ieira e 1'1 o

tular Sabemos de fonte segura I lavra, nessa ocasião, o d is- transcurso do páreo f inal da Costa. O Martinel1i foi (1
,

ias d Cl bit' t h nageado Sr AI em disputa da taça "Al!.1'- adversário do Riachuelo,Esta partida deverá agra- que as diretorias o, .ru e I ln o O:!Ue' c
_

' --:. ,

-

__,
- .

V' d
..

t Carlos da Sil Verra ran te Tamandaré", of'creci- não comparecendo o Aldodar apesar do favoritismo Doze e, Barriga .er e, pro-! mrran .e , " '-

do Ubiratan. porão, considerando' que os Carneiro, tendo sido muirís- da pelo Quinto Distrito Na- Luz.
Escala de Juízes I jogos de Baskete juvenil já simo apl.au�id? pela 'lume- val, a regata teria redun-Ia- f

tê d tê t.i f Taca "Tamandnr é" _ AldoO Conselho Técnico forne- I se encerraram, fazer reali- rosa asSls. encla.. 10 �m au .en 'lCO raC8.S80. "

céu-nos a escala d-e juízes "zar nas terça e sexta-feira A segu rr, sua EXCla. fez A, sua má or ien tacão ,'arl€ Luz

para hoje e sábado, deixan- as rondadas de volei, po- o ha.steamento da Bandell:a exclusivamente à diretorla O quinto e último páreo,

N 1 d " rr F A S r mo 1- rorno foi o mais importante dado de escalar os juízes 'para, dendo aproveitar as rodadas acionar, an{lo�se a é;e�u v.A. "J, que, co J ,-'" -

A •

t A A Barr iaa
"

. ,.

I t I t t d
.

fez é ela manhã remistica, pois este-
Aspiran es _

_.. '"

esxta-feira: - de basquete d,o T.n:uba,té., qu: o. 1ll1C,10 (Ta pa�' .1C a e�'""re, _os, ora na a mais o que ,j",-'V' d Clube Doze
, , â

l cl b "( d' I E -t b de' ar 'lo o ve em disputa o valiosíssi-
er e x c

/ HOJ' e : 'Aspirantes _ New- '

como e notorio, ja OflCIOU a c u es ,e11 ava spu,r, e orar o programa, IX� d',P tid d
'

portância E t CI b I. I � t trê I Dl0 troféu "L', lmirante Ta..

ar 1 a e im
'

, c

ton Pereira e Oscar Capela. i eclética dando as razões do

I
Clube e • spor e u e na - resto eu regue aos res e u- _, L '"

para ambas as equipes, pois Sábado. João Nunes e seu não comparecimento na neário, 'cuja partida -xans- bes concorrentes, O pró- mandaré", oferta do 50 Dis-
o quadro secundário do Bar- Ca;'los Da;1tas. , categoria de aspirantes.

I
correu �1U�' perfeito arnb:'�E-1 prio maioral da e:1::;i/la�le trito Naval. Remando firmeTiga Verde tem apenas uma
te de disciplina e call1a�'lHla- . controladora do remo 1':10 ,e rigorosamente obteve oderrota e deve lutar para O 'u·b" t 'enceu ao

-

Bar gem e sempre cheia de ,lan- !compH.l'eceu á disputa lleb ao Aldo Luz mais uma vitóriacontinuar na liderança com 1 ra an v -

ces verdadeiramente emo,:,lO- menos providenciou um k!.l'- retumbante em provas de
as de igual categoria do Ca- •

V rde no volel" nantes. co á Capitania dos P0l'ÍOS import5nria" o 1\LlrthdIi
l'avàna e Lira e o Clube'Do- rlga' e -, A luta termiÍtou po',' 1",1, para o contr�le da competi- yeio em s,egundo lugar e �m
ze com apenás dLÍas' deITo-' Na única partida de \','\:ei

ll'UidO
por N. Pra�o, e c,mw, tnntos assinaladõs po�' Gil- ção. Assim, a saida dos har- último o Riachuelo. Estetas ainda aspira a tomar- pé lo campeonato citaü:1J0, seserva S Soncil1l. 'berto aos 15 minutos '10 pri- cos foi dada pelo S1'. O.�ni brqhou nos ú.ltimos cem me

se candi!)ata seria ao cesto t'E':1liz�do sá.bado. pa"sa 1?, �?s juíze�. for�m F.�'mi mei�'o tempo" p�ra o ERPort� I �ello; preside�te_ da F.C.F" tros diminuindo b'astante adesta categ'oria. pnhe aR f'quIpes tItulafes 00 r Fcclf'Ca e Huam LlVran:w_lto,
, Clube BãlnearlO, e l\Ltzzol!, Iflstalado no hmao d� uma difel(ença, por pouco nãO'

,
, Ubiratan', q�l: o�upa a li�ie- rm'l1 atuação acertada. ,I aos 38 minutos da se!!unda iole a 2 remos,do Aldo Luz. empatando com o Martinelli,Às 2],00 horas _ Titulares ':'anc;a e é:sta mV1cJ;0, e ,) ,'1-

..._.........._.........,,.._.__...... ffase, para o Vendaval :!...�por- O percurso, bem comi) a A guarnição aIdista foiA.A. Barriga Verde x tado!' sexteto do Bal'riga D1<JSIS'l'E DA PATROCINA- I te Clube, '
'

i cronometragem foi feitit �e- esta: Patrão :_ Alvaro EI-Clube Doze Verde, venceu o primeiro. çÃO DA "TAÇA RIO" Oi Os qua�ro� ;jogaram aS-I10 remador _B�larmin.o Velo-l·po:.v.Og��_ Hamilton Cor:F�'an(;o favorito o qualro ,por 8 setes a 1. Apesar de, FI.UMINlpNSE, ! sim consbtUldos: so, numa bW1cleta, mdo e 1 dello, s.()"a-voga
�

- Sa�:EdO �iltillho, de:erá IU,t�r.pa- possuir um qllndro com ,l)l�- .RIO, 9 (V. A.) _ O ?l�-
'. I volt�m�o da Ca'Pitall�a :l n,i- ! B�rber; l,s�ta-proa _ Jo�.xa manter sua lnvenclblhda- lhol'e:; ccrtadol'es, men,� Qa mmense, desde que deu ,111- VENDAVAL _ W clltel', ta Mana, Mesmo aSSIm tudo AItur '\ asconcelos ,e proa.de e liderança. O Clube Do-- nitura,' demOllstrou ;) qu�;-, cio aos trabalhos par'l 1. r<)a-, Armando e, Mica; Osnl, l't- correu mais ou meno.:; bem. - Kali! Epabaid,ze apesar do lugar que dJ'o do Barriga Verde çcital' lizaçÍlo da "II Taça 1':.10", dro e 'Pé de Ferro; Tita, 'Ho- Canóe _ MartineHiocupa na tabela dE; pontos bem prep:?rado e ser IJ!H 1;- vem encontrando sérias ài- ",a, Cil'oca, Mozarte, e _Nlaz- Com um atl'azo de meiaperdidos, é um adversário vaI que se não pode de"-l]1l'e- fictrldades, mormente no S�:- zoli. hora, iniciou-se a l"êgatade respeito co1110 provou rio ,::::11'. No l'rimeim sete I) Ha-l- tOl' financeiro, para

patt'o-I'
..:. .

com a l;ealizaçào da provajogo contra, o Caravana, riga sUl'prendeu o Ublt·,,·...�n '6na1' t�o importante tor:- BALNEARIO '_ I-<,\iz� de can6e. -Esse páreo, fuiperdendo somcn te na pror- ITencendo-o por 15 a l�. � o neio, No entanto, as SeH�{ dl-j Chinez e Paraguai; Carlos, muito bem disputado. ven-l'tigáçjí.o por uma cesta. segundo o Ubir1j;tan, dep0is dgentes, tendo á frente Fá- Santos 10 e Osvaldo; Vend\l- cendo rem�dor martinelino Recebemos e 'somos g'l'Uda saída de Osmar de Oli- bio Cm'neü'o de M(mdi)nçi�, i mar, Gilberto, Santos 2°, ,José. Vicente da ,,�ilva 'que tos o convite que nos eY!'ii-Sexta-feira - às 20,00 ho-, veira, diMinuiu de Pl"o0.uc_:ão" lutara'in até o' último' ins-! Jorge 'e Walmor" realIzou, bela corrlda, man-
ou a diretoria' do Bocaiuv:l,.ras _ Asp;rãntes _ Lira vindo a perder por 15 a 1\). tante, paTa que fosRem eOD-

"

t�ndo-se.�emP.l'e á frenl'c d.o i Esporte Clübe para :1i,lsistirx Ubiratan seguidas formulas no fo1entj- r�acl:u�lu�o FlOl'aVan.te Chl- ! á ianuguração de sua novaO quadr� de aspirantes do No ter.::eiro sete o [;;HrJ- do da cOl1cretização e ef(Jti- rIghml FIlho que fOl o'. :oe,-I séde social, 'cerimonia que
hlLira ocupa posição de desta- ga Verde mais demons11C'u vação da "II Taça Rio", ! ESCALADOS OS JOGADO- gundo colocado, e o aldls�a será realizada hoje, às 17,que e' deverá fazer o possí- :\ falta que fazia no �exi:e- Devido ús 'grandes difi- j RES DE BASQUETE qUE' Car�oos Dua�te VolI que velO horaR, no populoso distrito-vel para evitar um insuces- to a expl'.riência de G!!I!Cl- culdades, o Fluminense

d\-l IRÃO A HELSINKI em u lugal. ,do Estreito,80. O quadro ubiratan, CQm ra. No quarto sete o Barríg1t "sistiu, de uma vez por tod<�s, RO'\raris vence o páreo de O ato solene contarv. com.2penas duas derrotas ainda .lutou sob�Emaneira e �heg()n de patroelnar a "II, '.l'ac,,·a ' O, trabalha ,de s'elec.ão do <

'skiff '

I a presença de altas iiguras;Pode muito jazer neste cam- H eRtal' m! frente. Entl'ehm- Rio". Para tanto, o seu pr€- Professor Pitanga está lJl'á- Não !'!cm difieuldad'� o rr.-• do 110SS0 mundo social, es-Peonat,o. to apro�7ejtando-se da (li�I.)o- ,,:.ideúte, sr. Fábio Came,iro
I tI"c<"m'e'n,te encerrado, tend0 mador Llliz Rovaris', U';l1 �10- t' ·l·t 1"-

•
-

por IVO, ,

'mI 1 ar e ee eS-UlS-,

. I sição de F�ri�o que certoll ('s- de Meildonça, :enviurá um a Confedei'ação Brasileira vato que muito promet.e, iri- tico, devendo constitl"Iir um,
Às 21,00 hora.s _ Tltula- 'plendidi",rr..en,te cOl,lsegui'_l, minu.cioso oficio à C.B.D.,.a-1 de Basq.'uete, esca.lado os. unfou sôbre Milton Arantes.

grande sncesso.res - Lira x Ubiratan
venc,er,o ultImo sete ro� 151 preclando ?S fatos ;,.'el.acl?-! c:stolbohstas, _que mtegr�. Ramos, na prova de skiff.Não pode o quinteto au_- f' 11. E com o escore fll1::t1 nado a efeIto o desIsteUela ; ruo a delegaçao do BraSIl Não comparec€u o rema.,reo-ceruleo descuidar-se, ele 3 a 1, conquistóú m<l�s forçada. Como vemos, não I aos jogos ,olímpicos d�,t 'FI- dor Ney' Hamilton PI:ates,pois um insucesso, agora, úma vitóriá a sexteto do U- será mais levado a efeito o ,landia. Foram escolhidos os do Martinelli.signffica maiores esforços biratan. cuja' superionrlatie tã'o esperado certame qlíe; seguintes amadores _ Algo- Oout-riggers a 4 _ Riachue-para atingir o campeonato. sôbre o" demais é incoteclt.e� teria o patrocinio do ,camp<?-I' dão, Alfredo, Mário Hermes,

" ,
,

}oCom apenas uma, derrota Os quacü'os estavam rJ,s- ão carioca. '

Tião, Tales Monteiro, B,)m- Consegue o Riachuelo un'adeve cuidar-se, e aguardar sim comiltuidos _ UeIRA- Por outro lado" � àe,;e,.io í barda" Angelin, Raimundc;, das suas melhores vitória;; Ap1Jrou a nossa reportadas duas lutas do Barriga TAN � R. Lânge, N. Pr- do Fluminense realizar mn' Almir, Godinho, Ruí de do ano ao vencer o páreo cie gem 'que o jovem e futuroflOVerde e uma do Carava.na. reira, H. Livrámentú, sub,,- torneio, 110 qual tomariam

I
Freitas, Zé Luiz e B,raz. Dos out-riggers a 4' l'eino� ::om e:Xtrema Lázaro, atualmen-• O Ubiratan é um caúdida- tituido logo por A. ��Imes, parte Vasco da Gama, (1;:0- 14, quatro 'são' olímpi�os A1- patrão. O Martinell obtem te vinculado ao Ferroviárioto sério para as pretensões E. Stra�tz, E. Tremei, ::-';-8- ;'jnstians' e Portuguesa de

I
godão, Alfredo, Rui 'de Fl'ei- o segundo lugar, vindo em de Tubarão, está sendo asdos outros clubes ao cam- bor Sch�i('htig, e como reSê!'- 'Desportos. Nêsse sentii!0 <) t:1� -e, Braz, tendo em HJ48, 30 o Aldo Luz. A guarnição sediado pelos dirigentespeonato, tendo perdido para va V, Oc;mming. tl'icoloi: das Laranjeiras. por I em Londres, disputado, relo vencedora foi est: Spyr �i- paulaínos que desejam :1. sua() Caravana por apenas três meio de sua diretorh, CD- I selecionado do Brasil, (;CI1- colau Spy'rides; Nery Pint- yolta ás fileiras do ya.mpeàa.,:'Pontos, tendo nos últimos BARRIGA VERDE - C. trará em entendimento:4 com I quistado uni honroso tercei, th, Deodoro Trilha, David de 47-48.-momentos da pugna coman- Lauth;M, Boleman, CO:l1 óti- os clubes paulistas, conb3,n-1 n! iugar. Os jogadores re- ,Jarlich e João Leonel de Lázaro atrav.essou no mo-dado o placarde. ma est�'�ia, E. J. Bastos, A. do, tambem com ã preSE'nc:a. quisitados ficarão c.)Ti,�e!l- Paula, remadores.

.

ment� ótima forma fi�;,ie:'l. eSábado _ às 2,00 hOI�as S,_ De Souza, o melhor do do Racing, de Buenos Ai t�'ados na ilha das EucilarIa,:;, Ollt·riggers a 2 _ Riachue- técnica, sendo considel"ado>_:_ Volei Ubiratan e Clube ,sexteto, Nazareno Nappi, e Ires' e o Penarol, de Monb�vi- onde terá lugar o treina- lo um dos princil?ais Y:1hl'.::S.,Doze - Juv�nil Osmar de Oliveira, ;j,'JI,d,i- déu. mento: Disputadíssim{) {) pemH- do esquadrão tub!tl'On-el1&e.

",O I -,
"

Os logos \ de basquete
.

desta' seIncna

Em, prosseguimento ao

Campeonato de Bola ao ces

to, deverão realizar-se nes

ta semana, as 13' e 14 a ro

dadas e a 411:, rodada de vo

lei. Os jogos programados
são os seguintes:

SERÁ INAUGUiu.DA HO�
JE A NOVA SEDE SOCIAL

DO BOCAIUVA

PRETENDE O PAULA RA-,
MOS A VOLTA DE J"AZA

RO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·,Jl.l:sfiç·a do
'Trabalho
'iProceJ:;sos em pauta para 'I.

instrução e julgamento
�.MÉS DE JUNHO DE 1952

. Dia �', às 14 horas:
Processo n .•TCJ -97-52. Re

'-.cl<lmante: Sob Iriueu da Ga-
ma. Reclamada: Empresa I
Naci,_onal de Navegação Hoe

·pcke. Objeto: Indenização e
I

'::férias.
.

Dia 10. às 14 1101'a3:
Processo n. JCT-113-52.

':Heclamnn te: : Jo rdel ino Ber
-nard ino da Rosa. Reclama-
-do : f\,mador Gonçalves. Ob-
jeto: Salários.

'Dia 11. à", 1;\,30 horas:
.

Processos ns. JCJ-5 e 7-52. I
'l1ecla�n;mtes: Ascindino Ro- :

. Síl
.

e Alberto 'I'oggweiller.
"Reclamada: Empresa de

'Transportes Maracanã Ltda.
"Objeto: Aviso .. prévío., salá
.rios ,e horas extraordinárias.
Dia 11, às 14 horas.:
Pl�()("e�;s(l n. Jc.J-116-52,

'Reclamante: An ibal Silvei
ra. Reclamada: Padaria São

.. ,João, de João Tomaz de A

-quino. Ohjeto : Aviso-prévio I

'-8 devolução de carteira pro
-,fissionaJ.

Dia 18, às, 14 horas:
Processo n. .JC.J-117-52.

·:Redl1.mallte: Alberto Fzan
-cisco ('IH Costa. Reclamada r
-Gráfica Santa Catarina Li-
-mitada. Objeto: Indenização
,e diferença ,de aviso-prévio.

Flor;anópoHs, TcrçR-feira. 10 de Junho' de 195::: . /5

•

DO CAMIN1HAO

�

fortável com

larga visibi
lidade.

• Eixo traseí-

�.ro hipóide, .",.
.

sendo facul-�;iS_'.-:'tativo o de 2
"

-.
-

velocidades. Nos árduos trabalhos de trans

porte, o motor de válvulas na

tampa do Caminhão Chevrolet

aproveita o máximo de com.

bustível, possíbilrtando- partida
rápida e marcha segura com

as maispesadas cargas. O aper
feiçoado sistema de transmissão
do Caminhão Chevrolet asse- '

gura maior fôrça de tração nas

� 'rampas .fortes e percursos que

exigem potência e resístênct••

. Peças e Acessórios, Assis,
tência sob o emblema G, M,

� •. _:.=

\ l'

. .,�1/
........
�

CAMINHÃO CHEVROLÉT PRODUTO DA· GENERAL MOTDIS DO BRaSil S. L
CO,""CESSIONÁRIOS EM TODO O PAís

/'

/

"

.'

k

e-

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 . Florianópolis, Terça-feir.il, 10 de JUDho�'-�d�e�1!;9�5::2=������!!!!!!'e���!.�'!!!'!!!!!!!!".'!!._!I!!=!!"!!!!!'_�__ =�'!,!,!!!!!�� �!!!e!!�!!'!_""

����,��-' .��_c.�=,�

�CiDi-Diário Linhal.lt.ajaí! . RITZ
,

. . �

As fi � 7,45hs.
ROXY

I Às Shs.
• Sessões das Mocas
j CARNAVAli DE FLÓRIA-
i �ÓPOLIS �E �952

.

. Ginger ROGE;RS - Jack
CARSON

"

!.
I

I. Às 7,45hs.
, Odette ,TOYEUS - Made
l·laine ROBSON
,

em:

'DULCE PAIXÃO DE UMA
1 N0ITE
j No programa: Noticias
� da Semana. Nac. '

Preços: 6,,2'0 - 3,20
Irnp, até 18 anos.

IMPERIO
O LADRÃO DE BICICLETA ULTIMA MODA' EM NEW YORK, BUJ<JNQS

'J Preços: 1,00 - 2,00 _:_:_ 3,2Q PARIS, RIO E SÃO PAULO
Irnp. até 14 anos.

tPRO������ URG����
I' J
! 1 -- 2 comodos regulares
! com ou sem pensão para ca-

I sal europeu sem crianças'
possivelmente próximo ao

g .

! centro.
I

Oferta com preço sob. , . ,

, Tratar no Hotel Metro-
O� .., ...

A (j'. R'Al[,�!1Dl sEl��:!l(h:-rl'irrMt��h,1"�OeElnKN';;��Tl��.O�o.o. G-·�.·,1...-""�,' r.·-j.�....,,' -'-r'
"--.-,-,-----';.,-.

_.,

U:·L L� fie eca\ ,e �cessorH�S
-,SÃO JOÃO

de

e M.ISSA 10ÃO VIEIRA & ÇIA. LTDA�
-Rua Santos Saraivá, 250

ESTREITO .- Florianópolis - Santa Catarina
Peças legítimas em' geral para automéveís e cam�-

nhiíes,.- INTERNATIONAL -:- DODGE FORD -

CHEYROLET, etc.
Oferece as melhores vantagens nos

cadorãas, favorecendo desta forma aos

midores.

- .,

, "l,'

:"

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

'COMPRAE
'1 VEMOAof.

, 'AUSrr[RQIftO�

IIIPOTECA!.
�I.IAtÓ[.&

! UIiAuSAçOU t==�==�=====""""==�
RU4 DrpDOno . J.)

f'J,0l1t4IfÓPO.l/5 � .5ANTA CArARlf'tIA

( .

CASAS À V.ENDA
RVA BOCAIUVA � 4 qua rtos ; sala visite, sala jan

tar; copa, banheiro, cozinha, depósito, etc...".

RIJA TENENTE SILVEIRA - 5. quartos, sala visita,
sala jantar, copa, cozinha, etc, ",."",,:.; ...

liUA SÃO PEDRO (Estreito.Balneário) - 3 quartos,
ante-sida, sala visita, copd, cozinha, instalação

.

sanitária completa, e duas ..

casas pequenas nos

:f\undo� . , . , .... , . , , '.' . , , . , .. , _ , , . , . , , , . , ...• , .

RUA DUltVAI. MELQUIAD}<�S (Prolongnmento),
.
__

recpm construi da ... , . '.' . , , . , ... _ .. , . � . , .....

AV. Rio B.RANCO ':"'-
..2 quartos, sala, varanda, cozi-

nha, W. C" etc. , __ , .

T1UNDADE - 5 quartos, snla jantar, copa, cozinha,
banheiro, grande varanda e depósito " , , . , , ...

COQU.EIROS ...:.... 3 quartos. sala, cozinha, banheiro,
etc. .., ', , .", " '" _, .. ' .. ,. , ..

SgRVIDAO FRANZ;ONI - � quartos, sala, cozinha,
w, C, c/ chuveiro, etc,

SACO DOS I,IMôES - Rua Geral ,---·2 casas de' ma-
.

,

deira novas ..

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

.JOfiÉ BOITgUX (no principio) -- 2 quartos, cozinha,
varanda , , , . , , , , . , . , . , , ... , .... , . , . , , , . , ..•. ,

COQUEIROS -- Rua S. Cristovão -- 2 casas de ma

deira, uma com '6 peças e outra com 3, terreno
'22x550 mts. . " " .... ,. ,. , .. ,-. ".,."., ,'. _. _.

DUARTE SCHUTEL. - 2 casas, uma corn 4 quartos,
sala' jantar, sala visita, cozinha, W. C., etc., 011-

tra cl 2 quartos, sala, varanda, cozinha, W. C.

c/ chuveiro , . ' . , .. , ' , .. , , . _ . ' , ... , ... , , . , •..

ES'l'REITO ..:. - Rua Téreza Cristina - 2 quartos, sa

la, varandu, coaínha, terreno' frente 35 mts. fun-
dos 25 mts.

.PUA MONSENHOR TO}'P - 3 quartos, "lutá visita,
sala jantar, �o�;inha. depósito, 'copa, etc.

ES'I:,I1UTO _.- Rua 3 de "Maio _.,- Sala pi negôcio, 2

quartos, varuhda, cozinha , . , .. ' , .... , , , .. , ...

ESTRBTTO ._ .. Rua Santos Saraíva - 5 quartos, sala

jantar, sala visita, copa. quarto de banho, cosi-
, nhu, so te, terreno 8x50

E ont.l'as que :por lHOtiyO ele fôrça maior não são

zl1unciuda�; i1lgu rn�s destas" casas são aceita tl·uQ.sfe
·rên.cias pel() Mont€pio ou Institutos',

TERRENO À VENDA

S,\ CO D()f:; LIMoES -- Rua Geral -- com 33x500 mts.

. ANDnf� ROWALSKI
José KúwaI�ki e 'famllia, Francisco André Kowalskí

> família, Tenente Antônio Nunes Pires e família, (au
aentes) e António Kowalski e família, vem tornar públi-'
co seus agradecimentos pelas manifestações de' pezar re
cebidas por ocasião do falecimento de seu inesquecível
irmão. tio, pai, sogro e avô,

.

ANDRÉ KOWALSKI
"" e convidanr-os parentes e pessoas amigas para assistirem

25"i),OOO,oo a missa de 7° dia, a ser celebrada no próximo dia 14, sâ
bado, às 7 horas, na Igreja de Santo Antônio.

200.000,00 , '.Ante�i�a:n .

os seus
.. ag:ad�ci�nentos à todos que com-

I parecerem a este ato de fe crIsta. .

100.000,00

t
300,(){){J,oo

I em:
lO MARiDO NAO QUERIA

j. No .programa: Cinelandia

'I sornai, �ae.
.

,

.

Preços : 1,60 - 2,00 - 3,20

I Censura livre.
ODEON

! Às 7,t!5hs.
I Farlev GRAN'GER - Jo.
I an EVANS
I em:'

I,. , ROSEANNA
I No programa: O Esporte
I na Tela. Nac,

Precos: 6,20 - 3,20
,ITIlP� at� 14 anos

IMPERIAL

SANTOS . & BA'l'ISTA

antiga "CEZARIO'"

I· .BANCOde C�fI)ITO '.
OVULAR

I'.

z AGRICOlA. I I

. Rv.Gcl't.O.L1M1'1,16 ". ,

,
. , (J-_---

..
F.LORJANOPOLlS - Sló..(lól"àrm�

400.000,00

100,000,00

40.00�,00

CAMI�Ho.."lETE :
.' '

90.000,00

65.000,00

35.000,OIl
ALAMEDA ADOLFO KONDER -- com 15x30 mts. .. , 75.000,00

, 1 COMPRAS DE CASAS. 'fERRESOS, CHACARAS E SfTIOS

35.000,00 Temos sempre interessados em coruprur casas, terrenos, cha-

'I caras e sttios.

HIPOTECAS

.

Recebemos e aplicamo.' qualquer import:1ncia com garantia h i-

180,000;00 ·l'otecária:

DR. GUERlfltfO 'DA FONSECA
Especialista do Hospital

r

Receita de Oculos "- Exame de Fundo de Olho p:H"&-. _

'AOMINISTRAÇ,W DE PRÉDIOS Classifícacão da Pressão Arterial.
Mediante modica comissão, 'aceitemos procurações para adm i- I ( :n.lode;ria Aparelhagem,

uists-ar prédios, recebemos alugueis, pagamos 'impostos, etc. ConsultÓrio � 'Visconde de 'Ouro Preto, 2.
PROCESSOS lMOllILlARIOS

.

Ol'gr.nixl.nuos processos imobiliários, para 08 Institutos, Caixa.
"�conôt�IÍ'�a, e tc., temos tamb ém possibilidade de consegui r qualquer
documento SÚbl'C irnôveis.

:FlCU,\RIO

O cliente' que. ôescjur CnU1I't81' casa. terreno, sluio, ChaC81'a, po
de rá vir a séde dêst.e Escr-itô rio e pl'eeneher· uma. ficha dizendo o

111e deseja adqui r i r e assim CO!lSguil�tnOS avizarenlos .(1,0 '111tcTessa
ia, sem' despesas pa�'a o cliente.

lNl<'()RMAçõES
Sem �ompl'omisgo, para o cliente, (.bmos- quaiq�.el' in:Cormaçii,;'

'105, tlei::,ó..::ios irn·(:)bj�ilÍI'io5.

33.000,00

rns .

Saída de Itajaí
Chegada Fpolis.
VOLTA:
Sarda Fpolls. \

Chegada Itajai

7.15 horas

9,45 "

14,30 horas

17,00 ,t"

45.000,00'

25Q.OOO,o.0.

450.000,00

.(

18,000,00

, I

(Ao-s sábados e feriados a saída' de

Fpolís. é às 13,30 h. e a chegada à Ita-

j.aí às 16h.).
.

óNIBUS
"

IDA:
Saída -de Itajaí
Chegada .Fpol is.
VOLT�I\ :

7 horas
11 t _

Saída Fpol is.
. Chegada Itajaí

15 horas
19

(Aos sábados. e fertados a saída de

Fpolís, é às 13 horas e a chegada à Ita

jai às 17�;).

AGÊNCIA
Provísõrtamenré á Rua Felipe Schmidt,
n.38.

PAPEL PAÍ\REDE
AIRES,.

MÚDERNIZE SUA RESIDENCIA FORRANDO·A
J

Para sala de, jantar, quarto, copa, etc,

e Representante neste
IVANDEL GODINHO

EstadoDistribuidor

Rua Pedro Ivo - anexo Depósito ,FLORIDA
·Al.·tigo de pronta entrega.

preços das DteY-'
senhores consu-

- _- �---...-.-- .. ,- ...�---

Clube �R.· «6 .de Janeiro))
(ESTREITO)

PROGRAM1\ PAltA O M�S DE JUNHO ./

Dia! 14 - Soirée com início às 21,30 horas,
'Dia,.Z8 �,G:tan�lio'$a·' festa: ".Cáipira" eom

.

illf�i() às:
21,30 horas.

'
.

.

Curso de rxpansão ,(ulturàl
COMISSÃO DE RECEPÇL\O

Convido 08 membros da Comissão para uma reumae

no dia 10, às 20,06 horas, no Instituto' de Educação.
. _..'

'Viéira da Rosa
Presidente

OLHOS - OUVIDOS - NAR�Z E GARGANTA

..............................�..�

'Negocias para
.

a· Argentina
Firma estabelecida em Buenos Aires, co;m larga

atuação no ramo de.'madeiras, aceita representações de
exportadores desta praç.a.

SOCIEDA.D BRASILENA DE PIllF:TRO, SRL.

G�tsiBa de '{)ol're:o 4.8S5 -- BUi!.:t;JOS CAíresl
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OBSTADO Plortanõpolís, Terça�feira, 10 de Junho de 1952
--..,----- -_

.._-------------------------------
7

D O E X O I - As monografias, originais e inéditas, escritas em

português, deverão ter, pelo menos, 150 (cento e cin
quenta} páginas datilcgrafadas, em espaço duplo, for
mato ofício, e versarão sõbre a personalidade e, espec.-

. ". • almente, sõbre a obra de Roberto Símonsen,

Prodssão de Corpu's Irísti II - o prazo para a apresentação dos trabalhos será
de dez meses, a partir de 25' de maio de 1952, devendo á

EDITAL entrega ser feita na Secretaria da Federação das Indús-
" .

trias do Estado de São Paulo, à rua 15 de Novembro n.

! Dom Joaquim Domingues de Oliv.eh;{l" por mercê de .r244, 10° andar.'
. _--------------

Deus' e da Santa Sé .Apostolíca, Arcebispo Metropolitano, III - Os concurrentes assmarao seus trabalhos com

I. Doutor e� Canones, Prelado Domestico, Assistente ao pseudônimo, fazendo-os acompanhar de envelope f'echa-.'
I Sólio Pontificlo. Conde Romano, etc. do, do qual constará, além, do pseudônimo usado, a res-

,
'

pectíva identificação (nome, profissão, endereço).
IV - Para o julgamento dos. trabalhos, será consti
tuída uma Comissão de cinco membros, .sendo três de

livre escolha �dos presidentes das entidades promotoras,
um indicado pela Academia Brasileira de Letras e outro
designado pela Academia paulista 'de Letras. .

.

V - Dentro do prazo de 60 dias a Comissão que será
presidida por um dos membroa.escolhidos pelas entidades

.

patrocinadoras, procederá ao julgamento das monogra
fias, não cabendo recurso da sua decisão.

VI - Aos primeiros colocados, -serào concedidos os

seguintes prêmios, entregues solenemente em reuniãodas "

entidades patrocinadoras:
'

1° - Cr;$ GO.OOO,oo
2° - Cr$ 30.000,00
'30 - Cr$ 10.000,00

Nos' bastidQ,res do' mundo

Porque Morreram Tantos
Por AI Neto

Para fazer besteira,' em

assuntos militares, o .Krern
lin está sózinho. "Hoje em

dia - escreve um general
-soviético � o guvêrno so

viético se gaba de ter ven

cido a Segunda Guerra Mun
dial sózinho.
"Nada se diz sobre o' de

sagradavel fáto de que °

• ENO til de t.1C;ão Ln �

diata I' Azia? Piísào de
Ventre? Ua'iJ ENa ao

deitar e ao levantar,.,

LAXANTE

Aos que o presente Edital virem, saudação, paz e

benção em Jesus Cristo.

Fazemos saber que, sendo o' próximo dia 12 do ('01'

rente consagrado à magna solenidade de Corpus Christi,
em que se homénageia "a própria Divindade no Mistério
do Santissimo Sacramento: e para atender aos justos de

sejos de nossos amados Diocesanos: Havemos .por bem
confirmar paru aquela data a solene procissão-do Cerpó :

de Deus que se verificará como segue:
Reunidas as Associações -religiosas, abaixo especi

ficadas, e naquela
�

mesma ordem del)tl'o e no adro da

Catedral, um pouco antes das .16 horas' - 4 horas da.
tarde - desfilarão ao sinal dado, lenta, continua e- or

Jenadamente, precedidas de Cruz processional sob a di

'l'eção imediata do R. P. Alfredo Junkes e seus auxilia

res, obedecendo ao seguinte itinerário:
Praça 15 de Novembro - lado do PaláCio· - Ruas

Visconde de Ouro Pi:eto, Artista Bittencourt, Saldanha'
Ma rinho, Praça Getúlio Vargas, Rua Visconde de OUJ'(

, Preto, Praça Pereira e Oliveira, Rua Arcipreste Paiva,
Gat.edrul. :....:.. +�- .�-_.. _:_ "'.::,.:....-........ ,'_-..... __

A benção, para que não haja interrupção do pres-

. ,::::>,,4�: '. !1�' as���o�a�:'f��:�as, no adro da Catedral, para alcan-

:de russos durante a guerra '
.

s-- �

i'"
A ordem' das Entidades e Associações no prestito

teuto-sovíética":
,

...:_.;;gJ;::;::t '. �
"

será' a seguinte: Cruz processional, Colégio Coração d,e
Sete milhões de russos fo- I

.

.

•
. � Jesus, Asilo de Órfãs, Oruzadínhos, Congregações Maria·

}�a,m mortos durante a guer- II '�:"',.\. nas Femininas, Associação de Santa 'I'eresínha; Darnas
.ra

'

I 'e'
,

�'
de' Caridade, Santa Zita, 'Apostolados, Ordem 'I'ercetra I,•

"

orno me' "�! .:

Segundo Markoff, a re8-1" ,'e" t i o c.c n- � :-=-:-/:; ,J) Feminina, Acão Católica, Abrigo de Menores,. Colégio
, ponsabflidade pela. morte de' i çodo I o trcbo,� . Catartnense, 'Congregações Marianas > Masculinas, 11'-
tantos russos' cabe ao Krem� ! ,h.J' náo ·r.rdia e me pare· maridades, Ordem, Terceira Masculina, segundo a ordem
.lin.. , I' ':h tróoolhor 50 horas por precedencia ou- costume, Clero e por último o SS. Sacra-di J I Em:Jgrecia, 4stava pó_Si o Kremlin e o Polítburo i ,i{ja e me olhovom com mento.'
não tivesse� cometido tan- 'i d&sçonfian�a como s� eu

I, ','

ta� .

besteiras.em as��nto.s J. tiY,.sse: alguma doença sé·
. Cada associação. ,deverá apresentar-se com M .1'�S: .

mil itaras, a guerra tena Sl- r
.

·iü ... : organismo deoilita·
;l,ectívos estandartes e distintivos. São permitidas crian-, úJ m. sujai,tqvo o i.'SFrio-

-do ganha se�l, a perda de.1 do, constantes, o tosses eas na procissão," só vestidas de anjos para abrir o pres-
{antas vidas. .

1
.
continuas. Um médico omi- Úto que desfilará, como acima se disse sem quaisquer

'0 primeiro crime. militar ( go me aconselhou Emulsão interrupções na marcha. Os fieis e famílias que nãci pu-. . (, á .. Scot.t;: um velnp' tô'nico ' -. •

dos lideres politicas da Rus�, i ,sempr. novo pela suo efi-- derem acompanhai' a procissão deverã0 postar.:..se nQF
sia Soviética, na opinião de I ócio. t o mais compl.to pass�ios 'das ruas do tra.i�to, para assistil'et_n a sua pas-

,Mark�ff, foi a falta de pre� I .. combipoçõq das vitomil1cl sagem. ,

Il:naçao das tropas russas., l 'do -óleo d. fígado d. boca- Aos fieis recomendamos o maior respeito ao· SS,' Sa-
��Na p'dmeira de 1941 .......; I.' ·,i áu com cálCio .' fósForo I

cramento, em que está verdadeira, real e substandalmeri-. E hoí. sO.U outra. sadio,e-onta Mal'koff - depois de I ativo ',OQ %. Foi uma ·/8r. te contido o Corpo de Nosso Divino Salvador.
aui-quiliar a Iugoslavia e a .aod&fro--i'econQ1ttNa ,Outrossi'n'l.,. louva-mos e eneal'ec�mos ü-' piedoso eo,?--
Gl'ecia, o exército avançou 1'1

de mim mesmo!
.

tume de ornamentarem as ruas e as frentes de suas ca-

pelos Ba]cans e concentrou
,

sas, em homenagem-'ao tão augusto Mistério .

.180 divisões ao longo da : ;,', Hipotecando- a 'todos .antecipadamente as nossas hu-
fronteira sov;iética. j ,'f

••

mildes bençãos, nuÚimos a certeza de' que tudo correrá:
"Para qualquer pessoa 'I '

Para a maior gloria de Jesus Sacramentado e hOlll'a ·da
sensata, era ,evidente que a 1 Religião em get:al.
RnSl"üi ",,";<j a prÓxima vítí- i Dado é pass.ado hesta cidade de Florianópolis, f:(ib
�ade Hitler. . .1 '

o Selo das Nossas Armas e Sinal de Nosso Vigário Geral,
"U J:'OlltoufO, entretanto, I ' ' ,

I aos 5 de Junho de 1952.. .

'
1

não p·ensou assim:'. I!
I,

'.ó3.;.� JlI8CllLAlUA ....... De' comissão "d.e Sua Excia. Revma.
f

Não aceitando a opinião I" \�..n _oe '''fi•• LO....
.

(A5,<) Mons. Frederico· Hobold, Vigário Geral.

F�� "n1Í�,i�a,;�s_:c 7<� ,:;�er,:s r,��� I' "'r V't�l..... Dl��O. José Renato de 'souzad:�;;.e�:l�l�aam�:;;ndade

Concurso de Monografias
Prêmio "ROBERTO SI.MONSI�N"

A Federaeão das Indústrias do Estado de São Pau

lo, os Si�dicatos patronais fi!iado;5 da indústria de São

Paulo, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo,
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Sl<jNAJ),
de São Paulo e ,o Serviço Social da Indústria (SESI), de
São Paulo
\- desejando render um preito de homenagem à

memória de quem tanto fez em favor das classes
produtoras e do' trabalhador em geral, sempre
visando o bem estar da coletividade e a gran
deza do Brasil --resolvem instituir um concu rso

de monografias sabre ROBERTO SIMONSEN E
SUAS IDÉIAS. :,

BASES DO CONCURSO

VII - Errl- seu parecer, que será divulgado pela im
prensa, poderá a Comissão propor a não concessão de'
algum deles ou de todos 0::\ premias, sendo que, nesta úl
urna hipótese, novo CO�(;Ul'::\O sera . realizado, nas mes
mas bases ou em bas-es diferentes.

VIII - As entidades patrocinadoras, por intermédio
de.uma casa editora, publicarão a monografia clasaif'íca
�la :�ln-1O'luga:r:� cujos"direitos autorais lhes fiêám 'pel�-:'_
lencendo.

".
,

pela
,

f'

,--,-.�.���c_�-��j_��;�!���l�
..---:::::::=�::::::.___ Co�,pre pelo me

nor pr�ço da cicia,.
'de o seu re:frigera ..
dor MORGE, mo

clê,�o 195i, CO� s·a�
,'an-t;a rea' de

.

S· 'anos.

,:tl�DJ-tiam3 &,éia
'Caixa pôstal� 239
TeJ�fone, ·1607
,Rua Jeronimo
Coelho; 14

flORIANOPOlfS

, 'Sabã'o

"irgem�·.�specia lidade
da Cia. WETZF,L INDUSTRI�L-·.Jo'nvnle. (m�rca reg;stra�a-)

'y-n-rlla Ô· rnlÍp,f}' brôDquis,simit
'

____.'-__,..1--
•

_
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'Ampafo 'aos iD� :Porq'ue a 'COlr 'Cru'zo"u os' Braç"os! ventores' pobres ! '

,

,

,
,.

I, .

,,'

II !RIO: ,9 (V: A.) - o pre
, sidente. da' República "assi-

DECLARAÇõES QUE NOS 'PRESTOU, ONTEM, O SR �POLONIO BOURE'f
A FAI�TA DE COLABORAÇÃO DE ORGÃOS DE CLASSE, I.EVA A. JIOAP,

INÉRCIA,..·
,

, '

, '1'-',I�'1,
' I".,

O ESTADO publicou, em vê na iminencia 'de nada po- J ração de'" orgãos que
sua edição última" sujêito der fazer à falta de colabo- são partes efetivas ..•
em que, em termos; lançava _��'liji I i ,

"

crítica à ação' da COFAP,' _..h....-.......-••••J'--............-...............-•••'"':""----....�
cujo órgão, nesta Capital,
com âmbito em todo' o ter
ritó�io ,catarinel1se, ainda
não procurara exercer pro
videncia' em defesa do po, ,A providencia' encontra vo, contra a descabida altajustificativa na situaoão de

desamparo em que se encon- nos preços dos gêneros de

tram os inventores patrtcíos, primeira necessidade que, /

nestes últimos tempos, se
,.1

desprovidos de recursos pa-
ra. atender às despesas 'de-, vem .observando.
correntes da legislação de

O assunto por nós venti-seus inventos. Muitos deles,A carência de filmes

na-ISl's.
Carlos Alberto de Cas- aliás têm se dirigido, por

lado, mais por defesa, dos
eionais, que movimentem tro e Osmar Baptista, os carta, diretamente ao pre-

consumidores do que, outras
cenários e personagens bra- quais, à/tarde de ontem, nos sidente GetúÍio Vargas, so-

razões de ordem pessoal,
"1

.

'f t t d 'I .

lt h
. . -

que não as têmos, encontrou§'.1 orros, e 'a o que o 0'1

l·
VIS1 �ra,m e, oje, seguirao licitando ajuda financeira .

f
_temos .corno uma das neeea- i.1 Joinvile, iust t f' a mais ranca repercussao,JUS amen e para esse, 1m. ,

di
,

itaidades reais em a -cínemato- I Nesta Capital, . estiveram, '

I' m�sm,o porque IZ r�spel o,
grafia. As fitas que nos são eles em visita ao sr. Arce- ....�.....- ..J'�� .......... ' prmcípalmente, aos ínteres-
exibida", na maioria vindas bispo Metropolitano, de r

'

I
ses do povo.

dos gRtados, Unidos, com ra- quem .receberam carta, re- Rparass'08 O Pre:ra� exceções, pecam pela comendando-os aos vigários t- ti I Ontem, o 81', Apoíonío
falta de outros motivos, que do interior de Sant; Catari, falto Vital : Bouret, Presidente da Co-
não os de gU6f.:ra, envolveu- na, para que lhes sejam fa- ti, '.

'

, ! missão de Ab�stecim�n�o,
do, quase sempre, cenas em cilítadas- providencias 'para' RIO, 9 (v. A.) -, Regres-', em Santa Catarina, aqui in- ,

4t11e a, conquista da mulher o bom êxito de sua missão; sou, hoje, dos Estados Uni- i dícada com a abreviatura
�mada acaba sempre como, o ' dos, o Prefeito João Ca'rlos \ de·COAP, ;veio a O ESTADO
único motivo da películâ . .. .....-.--r-- _

Vital, que teve festiva re- para dizer das razões por- I

No, Brasil, sabem-no to-

C·
'iii cepção no aeroporto do Ga- que se encontra, como afir-jrios, a cinematografia está, ome'u' ta'rio leão, mámos, aquela Comissão de

,

1 M tarde de domingo' foi o braços cruzados. 'J'.nascendo.. . A guns passos,
I f'l governador do Distrito Fe-com a guns poucos j rnes, Em suas declarações. seis o que resta desse esfor- Comentários em torno dos' dera} homeanageado, no Pa- .

1
.

,

/ .

G Sla. nos reve ou que está
..

,
o para termos cinema na- estudos estelares científicos lácio uanabara, pelos seus

di t t b Ih N":'"
.

1" ,. , ' lSpOS o ao ra a o. 1 ao o" 11 Ma mesmo assim e' realizados pelo em, inente amigos e corre igionarros. ,.

t
"l:lOn� . 1 S, - ''''''

, In eressam programas ,quejá promissora a filmagem. Professor' Peiruque, ora em
,......•••••••..-..-.t"__......�•.._........... não possam ser cumpridos ..D P líc la com visita à nossa Capital, tem, as poucas e ,IuSA sua ação, que é a de defe-t t 'd

.

d sido feito, não só através daque emos con .a o, am a

DI d V'
- sa dos consumidores contraassim mesmo vemos o rnes- imprensa local como, tam- a' as ocaeoes �s tubarões, sempre estarámo assunto explorado, Que té bém,.e principalmente, pelo

presente, Mas, o que o lev'a
o do amor, sempre o amor... grande número de pessoas Homenageado o Sacerdó- a não poder agir, em Santa,Vem, agora, de lançar-se que o proCl1raram. Ainda

cio 'católi.co, realizou-se, do- Catarina, tem sido, justa., .

riu'str' de fl'lme" a SA ontem, numa roda de amia mJ' la ' '" -

mingo último, no salão no- mente, a· falta de colabora-eRA FILMES Ltda., 'cujos gos, dois deles ::ie manifes·
bre da Ca'tedral Metropoli- ç'ão da" Associações que, a-'ihretores são os S1'S. d1's. Jo- taram maravilhados com os
tana, uma sessão comemo- pesar de convidaq,as a indi-, V" C Ih P 'de testudos r-ealizados ,em torno,se leIra oe o, reSl n e ratlva à data. carem elementos de sua COll-da Ação Católica Brasileira, da vida dos mesmos. FJ;'iza- As mencíonadas homena- fiança para compor a Co-Mário Sombra de Albuquer- ram eles que fatos passados
gens, dos leigos ao� Sacer- missão, até ° momento'ain

que, conhecido jornalista com os me.�mos e que a�e- dotes foram promovidas pe- da não se dignaram fazê{"atólico e diretor da funda- ,nas con�ec'ldos p�r eles, fo- la OBRA'DAS VOCAÇõ�S; 10 ... Excetua, no entanto,�i'o·Leão .XIII, Mansueto da, ram l'�latados pe o Profes•. cujo PROGRAMA é o se- as Secretarias da FazendaGregorio, Presidente do Sin� SOl' PeJ:u_que, com espanto� guinte: I
e Agricultura, e as classes.Hcat(l dos exibidores de ci- sa P!·ec!�ao.,. í _ DEUS ETERNO - Armadas que já .,

. ini.Úra-
llema do Estado de São Pau- ,��o ).lcamos, tod�vla, sa-I pelo Coral Santa Cecilia. -ram os seus representan-lo; Revmo. Pe. Francisco tI3feItqs com essas mforma· 2 _ A MISSÃO SOCIAL tes junto à Comissão. A-Domingues Carneiro, asais- çoes apenas.. DO SACERDOTE - na pa- guarda, no entànto, que osÍt'nte eclesiástico do Depar- Procuramos OUVIr: outro.s lavra do �r. dr. Godofredo demais" em número de nove,tamento de Imprensa da A· interessados. E deles O?Vl- Bastos de Araújo Filh�. "

' sejam indicados pará qu,e oção Católica Brasileira, Ra- mos, as m�smas �eferencl-as: 3 _ A VALSA DO' ARCE- 'sr. Presidente da Repúblicafael Mancini, técnico de, re- os estudos, pe�o meno.s, é BISPO _ pela menina Eda possa fazer as resp'ectivas,. nome mund?al em cinem�to. �laro, 110 que chz respeIto ao Maria Evangelista. ll-om�ações.grafia, Revmo. Pe. �eopoldo p.a�sado e ao,pre;lente'lu�- 4 - QUAN'l'AS ALMAS Sem essa, colaboração,Br€tano,'Assistente Eclesi- tlÍlca-se, pOIS, a afluencla SE PERDEM NO MUNDb claro que a COAP tem queãstico Nacional da Confede. ao Lux Hotel, pnde s,e en-
- pelo CORAL SANTA CE- cruzar os braços. Não póde, Jr-açãó Nacional dos Círculos contra hospedado o Profes- CILIA.

•

de maneira alguma, in.iciarOperários Católicos do' Bra. SOl' Peiruque, de pessoas in- ,5 - A FAMILIA E AS o seu trabalho para que aEtil.,
,

'

"

teressadas. em e'studos sô- VOCAÇõES _� pelo sr. dr. sua ação se faça presente
,

Com sede no Rio de Ja- b�e :sua VIda passada, pre- Waltel' Tfnório Cavalcànti: n,essa emergencia., .

lH'!ito, a SACRA FILMES tiente e futura.
, 6 :_" GRAÇAS AO SE- E�sas as declarações queI.tda., conta já com estúdios,

_ � ;. _ _ _
NHOR - por um grupo de nos fez o Presidente da�modemos, ali instalados, alunas do Colégio Coraeão COAP, em Santa Catarina'havendo 'iniciaqo o seu tra-

Ir' h
de Jesus:' 'sr. Apolonio Bouret� recen{la'lho por melhores pe1ícu· "ampBD a 7 - A OBRA DAS VOCA. teuwnte nomeado e empos-las, em q�le o cinemá deva '

d ÇõES SACERDOTAIS sado ...-naquela alta, investi-ser, realme�te, a grande e- O ,Sêlo pelo academico sr. Celestino 9'url1,ducadol'u. Lançou PECADO. Sachet. Do que n�s relatou, e quenA IMACULADA, pi'odução Ob,·atlvg 80111lar 8 - BEM LENTA A' NOI- acima registamos, ressaltaJá concluida e qu:e, rodando U ii
'

." TE 'DESCE - pêlo Coral a verdade de que o nosso co-,.tualm�nte no Rio Grand� fllbos sadias do. Sanóa Cecilia. mentário à careneia de me-do Sul. dentro em dois me- U ii 'xxx didas da COAP, neste Esta-:>es, aqui estará, Outras pc- lopros'os Todos f)'s números causu- do, par'a cHmprir as suas fi-lículas VIra!), tais como (j,' ram muito boa impressão, _na·li4ades. d:eterminadas pe-"Dois Destinos", de tema RIO, 9 (A.V.)) - Est.á tendo agradado profunda- la Lei n. 1.522, de 26 de de-anti-divorcista; ','De "Carne em andam-ento, nos colégios mente à seleta assistencia. zembro de 1951, traduziu aSomoS�', com fundo anti-co- e escolas desta capital, a Os oradores foram �.ujto atual 'situação, de fato, dernunista; "Anchieta, o apos- Campanha do Sêlo, cujo pro- aplaudidos, já pela habili� um orgão que cruzou os bratoló do Brasil" e "Medalha duto se destina a auxiliar dade em desenvolvei' os te- ,ços à falta de elementos queMilagrosa", a historia de os filhos sadios deis doentes mas, já pela eIoqti,el1cia. n compusessem. , .Santa' Catarina Laboret. de lepra. Tr'ata-s,e de uma Encen·ando a sessão, ,usou Infelizmente, as declara.-}<�stá, também, sendo prepa- iniciativa da Federacão das da palavl:a o Rev. Mons. Fl'e- ções do Présidente da CO-APrada, "Albel'tina,' a Santa Sociedades de Assistencià derico Hobold, dd..Vigário .representa.nte' da COFAPr,ão Canonizada", his�oria aos Lázaros e Defesa COll- Geral, que. em nome dos Sa- em Santa Cata.rina, revelamverídica, que tem como paI, tra a Lepra com o apoio da eerdotes Católicos, ap:ràde-- a imnossibi1idad.e' de se faco o Estado de Santa C3ta.-. Secretária Geral de Educa� eeu a homenagem dos ,leigos zer alguma coisa em benefi�rina. ção da, Prefeitura" O s�lo ao clero � discorrendo bre- cio da, coletividade, uma, vez,A serviço da SACRA FIL" dishibuido para favorecer, ve e magnificamenl;€ sobre qu.e instalada, noml',-ado oMES estão percorrendo os I tão nObr,e eausa tem o valOl< a dignidade e a importância 'principal dirigente da- CoEstados do Sul do Brasil ,os unitário _de Cr$ 1,00. ,da�mjssão sacerdotal. l'll-issã,o, essa autarquia. se

110U mensagem, a ser envia
da ao Congresso Naçional, a
companhada .de projeto de
lei, dispondo sobre a conces

são de faclfidades aos ope
rarios e trabalhadores po
lSres, para efeito de obten
ção de patentes de invenção
inclusive a isenção do paga-.
mente de selos e' taxas.

'

Florianópolis, Terça-feira, 10 de Junho de rssa
"

'Cinema Brasileiro

•

,

J ÕV. 8,moderoa ipdustria" DO Rio,
"ara um 11I�lbo'r 'Cinema "oarinn-ai

ft

J;.'\TRE os GRANDE§ FàMES DA SACRA FILMES
rl'ÉnE�\IOS "ALBERTiN',i\:,: :À:SANTA N40 CANONI
ZADA", HISTóRIA -VEntD ICA, VIVIDA EM' NOSSO

ESTAOO

,/

; )

Entre os cscrevedeiros do pasquinete tA EVOLU
ÇAO, há um SUl GE_NEIÚS: não alimenta ódios nem

recalques, faz polítícà com sacr-if icioa, pensando no,

Brasil e no povo! E,' sobretudo, como jornalista,
•

é.
austero, ilibado, al'qui-super-honesti'ssimo! Tão ar-.

quí-super-honestísaímo que quando comete desones
tidades jornâltsticas, acusa os outros da .própria ação,
em que, aliás, é contumaz! '

O folhetim udeno-trabalhista, em sua edição dE,
10 do corrente, buscando escândalo, asseverou que (�

veseperfíno carioca ULTIMA HORA, 'pilhando-me em

flagrante falsidade 'jornnlistica, in�ito acertadamen
te me QUALIF'lCARA como trapaceiro! ,

Isso era deslavada e cabeludamentira!
O órgão de Samuel. Wainer apenas acolhera

umas declarações, tardias do deputado Saulo Rarnoa;
o qual, esquecido de que, no assunto, a verticalidade"
do momento já perdera, o seu clímax, c lasaifíeou de'
trapaça um engane eventual, por nós corrigido à.
época!

�

,

Agora, na edição de domingo último, A EVOLH-, '

'çÃO vem explicar a sua honestidade! E explica, subs-·
.

tituindo cinicamente o verbo QUALIFICAR, que usá
ra, pelo verbo' PUBLICAR. .Antes era o jornal que,
diretamente me àtirára' a pecha, Agora, apenas pu
blicou·a. O caneteiro burlão e caviloso não teve cora.\
g_em de esclarecer que a acusação sell)- procedênci; ,

partira do deputado Saulo Ramos e não do jornaL
Este, todavia, publicou-a ,entre aspas, dando-lhO'

a procedência, pa a que ninguem com ela fü:esse tl'a .. ,

pa.ça. Ainda assim, apezar disso, muito ,emból'a êsse:
I

euidado, A EVOLUÇÃO tentou a desonestidade!!!
x ,x
x

Errar é humano, diz o rifão. O Zezé Moreira, ql1(�
Úouxe ·para o Brasil, o cilmpeonato PAN-AMERICA
NO errou com o combinado carioca ,e perdeu para os:.

pau1i�tas, ,

O séu irmão Aimoré, técnico do quadro balfdei
rante, segundo um trocadilho' da rádio carioça,' jus-;-
tificou fraternalmel'lte o equivoco de Zezé � Errar, €i
o mano!

'

Todos nos enganamos! No caso do ARAQUAi\'I..
retificamos nosso engano.
A EVOLUÇÃO não' se engana? Engana�s-e até roaig.
que os outros. Ai�da no seu último nú�ero, à' pri-·
m-eira: página, traz a data 2 de junho, à última) 8 de'
junho! ,\rapaça ou 'engano 7 Engano, é claro.

x x
,

O escriba involuido �ão gosta das alus�s a uma.
desonestidade 'intelectual que 'pi'aticou, há tempoi;\,'
Usando CONTRA o sr, Nerêu Ramos uma 'imagem li-o
terária que o saud<>so dr. Cândido Ramos, em Lages,
fizera A FAVOR dosr. Nerêu Ra'nios, a quéril sauda--'
va, em nome da terr�a nataL '

Façamos um exémplo: Suponha.mos que o SI" Tel-
'mo Ribeiro, saudancJ'õ o !,r� Alberto Pasqualini, haja,
dito: Há, transparentemente, no 'Brasil, duas espécies;
de trabalhismo, Um, o tral)aUiismo dC)utrina., o t.raba-,
lhismo idéin, I) traba-Ilíismo sistema, o trabalhismo:·
evolução, o trabalhismo "processus" político, ,ideo-·
lógico ou filosófico, de recuperação das massas tra-,
balhadoras e de salva'ção·nacional; o outro, o traba
lhismo interesseiro e iín-ediiltista, o trabalhismo eolU-'�
pensação, o trabalhísmo' emprêgo público, o trab.a.,
lhismo bajulatório, de permanente apoio aos vencedo-:
r�8, chamem-se eles Dêlitton ou Dinarte, �wsoll"
ou Ceemo. " Vossa Excelência., sr. Senador, é o in-

.._, contestável lideI' do priineí.ro.
Suponhamos qu-e, depoÍs, ,escrevesse eu aqui: O sr�

, Pasqualini, entre ()F, doi!;l trabaltiismos existentes D6"
, Brasil, é o chefe do trabalhism()- interesseiro, do tra-
halhismo bajulador dos vitoriosos, para usarmos de'
urna imagem do sr; Telmo'Ribeiro.'

Não estaria eu" cometendo uma inqualificávef
desonestidade? Evident'emente:
Mutatis mutandi, foi precisamente iSRO' q�le fez o mo"·
ralista. da EVOLUÇÃO:' ,

.

Será necessário mais?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


