
n gal. MacArt�ur proi�e referencia �e ��errª ':ao Para1elo 38
TOQUIO, 21 (U.P.) - As ças fizeram -recuar um bata- seja permitido aos homens ram ser transmitidas infor-

.

.ram ban�!> do noticiaria cionado". Neste despacho o

"forças �os Estados Unidos, lhão americano após um ar- da imprensa relatarem do, mavam que os aliados esta- de imprenlã'i relativo à termo ainda esta sendo usa

que, .estao combatendo na duo combate que se arrastou que se trata, aquela medi- varo a-menos de 27 qu ilome- guerra coreana, todas as re- do porque não foi submeti

Coréia Central, ao nordeste por todo um dia. O general da refere-se ao politicamen- tros das fronteiras .da Co- ferencias ao Paralelo 38. do à censura. Funcionários;

de Hongchon, depararam Mac Arthur ordenou, de Tó- te importante Paralelo 38. réia do Norte. Foi comunicado aos COI'r�s- da Divisão Consultiva da.

c?m un:a "muito firme" re- ,quio, que se 'mantivesse um Esta foi uma das mais ri- ATITUDE n--;-ESPERADA pondentes daqui e da fren- Imprensa disseram que eram

sístencia comunista. As tro- severo hlaek-out em certas gidas restrições à atividade T.OQUIO, 21 (U.P.) te de batalha, sem aviso pré- obrigados a suprimir a mi

pas do inimigo, bem escora- áreas da peni�s�la coreana, da imprensa desde que teve Num movimento de surpresa via, que fôra baixada uma nima referencia àquela.
das em sohdas posições nas aos olhos dos corresponden- inicio a guerra. As ultimas do Quartel General de Mac proibição a qualquer menção fronteira, até mesmo nas no

colinas das cicunvizinhan- teso Sabe-se que embora não noticias que ainda consegui- Arthur, ontem, à noite, fo- do paralelo ou a "qualquer ticias que davam conta da

tipo de sinônimo a ele rela- nova proibição.
.

J,I-_-_-_-_-_-_-.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_.,.._-_-_-_-_-_'!"_-_..-_-_-_-_-_- _-_._._._-_-_._._-_-_-_._-_._-_._-.-.-.-.- ..-.J-_-.•.-. _-_._ �.-_,...._,..-...,._,._.

Consumou-se ontem a intervenção da comissão
parlamentar em «La Prensa»)

BUENOS AIRES, 21 (U. TAMi3EM A BBC CÓMEN-
J>.) - O govêrno do general da morte do impressor mor- quisição de todos os díscur- TA

.Peron, através da Comissão to por ocasião da tentativa sos feitos por Peron atacan- LONDRES, 21 (U.P.) -

'Parlamentar constituida por abordada dos empregados do "La Prensa", desde 1946. A BBC anunciou que o seu

seis deputados e três sena- de reabrirem o jornal; e O sr. Frondizi contínuan- programa desta noite in

dores, assumiu hoje o con- tambem que o Tribunal for- do em suas declarações afir- cluirâ um capítulo de meia
trole do orgão independente necesse cópias' das acusa- mau que perguntâra em se- hora contando a história de
da imprensa argentina "La ções contra o editor de "La guida se o, editor sr, Gainza "La' Prensa". "O grande
'Prensa". Prensa", sr. Alberto Gainza Paz e o gerente comercial, 'jornal argentino, um .dos
A PRIMEIRA REU�iÃO Paz. Todas essas propostas sr. Manuel Constenla, se- maiores do mundo' e a rea-

BUENOS AIRES, 21 (U. - afirmou o sr. Frondizi - riam demitidos durante a ção da. opinião mundial ao

-P.) _ O Comité designado foram.' rejeitadas pela maio- investigação sendo-lhe res- seu incidente com o govêr-

1>elo Congresso argentino ria peronista como desneces- pondido que isso seria de- no de Peron. Adiantou que

para intervir provisóriamen- -sárias: Indentica solução cidido mais tarde, apesar este programa ta'lvez seja
te no jornal "La Prensa" a recebeu o seu pedido de que q� �lL� _ !l�".HQj:ni�!? daquel� üwaf]�� ·pli}4 �.&\.Amérk.-a-

7�r fim de�íÍí.'vi:!'Sííiaf suas ati:" Se' -encarrtinhass'e à impren- OPOS1CIOnIsta, as demissões do Sul, dentro de . alguns
vtdades, elegeu para seu SR oficial do govêrno a re- serão efetivadas em breve. dias,

presidente o senador Ale

jandro Giavarini, e o depu
tado Antonio Benitz para
secretário, sendo-lhes outor
gados "poderes de emergen

cía", para a realização- dá PARIS, '21 (U.P.) - O I
tarefa de ·que foram íncum- general Dwight Eisenhower I
bidos, sob os protestos do nomeou o marechal visconde:

deputado radical Arturo de Montgomery para seu as

Prondizi, o único membro sistente, no posto de sujire
dá Comissão que não é do mo comandante do exercito

partido do govêrrio, que jus-. do Pacto do Atlântico Nor

tificou a sua atitude afir-} te. Ao mesmo tempo, para o

mando que o Congresso dê- seu estado maior foram in

ra poderes a uma Comissão . dicadas oito outras
.

altas
de nove membros e por con- J patentes militares aliadas.. sequinte era ilegal a medi- Enquanto isso, o gabinete
da adotada de passá-los pa- francês anunciou que o ge

.ra dois somente. Esta trans- neral Alphonse Juin, co

ferencia de poderes já teve mandante das forças fran

um precedente em 1949-1950 cesas, foi colocado á dis

em que a atividade de um posição de Eisenhower para

Comité designado para de- servir como um dos coman

sempenha'r um papel serne-: dantes do exército interna

lhante ao em foco foi real i- I cional. O general Juín, no

zado unicamente pelo presi- momento com 62 anos de

dente e pelo secretário. idadé, exerce as funções de

Após uma reunião de uma inspetor geral das forças
hora, a portas fechadas, o armadas, posto criado de

sr. Giavarini declarou que pois que o general Eisenho-
a Comissão assumiria íme- wer foi nomeado supremo cargo de comandante em ZÉ-BRASIL

díatamente a direção do éomandante aliado. O gene- chefe das forcas aéreas a-
: ---- - _. - -- -•••••••- -.- -.

jornal. O deputado Benítez ral Juín tamb_em é residen- liadas, o almi;ante Sir Pa-

D·
-

I- 'I
.

que foi escolhido como se- te francês no Marrocos. Em trick Brin�, da Marinha .ISCIP IDa J comp ace'ofe,cretário' está ausente de outro comunicado, o gabine- britânica para o posto de

Buenos Aires e será substí- te disse que o více-almíran- comandante- em chefe das

tuido temporariam.ente.pelo te Robert Jaulard tambem forças navais da Europa Se- RIO 21 (V A) S b, .

.. - o o venção Nacional a realizar-

""eu colega Victorio Tomma.- fôra posto á disposi<;ão de ,tentrional; o tenente gene- t't I D·
.

1·" I
.",

I U o ISClp ma comp acen- s� a 21 de abril próximo', ·se-.
Si. O oposicionista sr. Plron- Eisenhower: • ralo Wilhelm von Tangen t D'" d N t" d

.

e, o Ia1'1O e o ICIaS, e ra levantada a questão por>
dizl' afirmou' aos reporteres, O general Eisenhower

a-I
Hansteem, ,chefe do estado hOJ·· t

J
.
e escreve o segum e: uma corrente que não se' sã·

que O ent'·evI·staram, que a- nunciou que o general Juin maior do exército noruegues s· 'lt·· d· b
L

urgIram nos u Imos IaS e se empolgará a maioria.
presentou varias moções to- terá o título de "éomandan- para o posto de comandante indicações de que se avolu- mas que deverá ser ponue-
das rejeitada� pela Comis- te em chefe das forcas alia- dos exércitos aliados em ma no seio da União Demo- rável.

.

sao. Uma delas propondo das no setor central da Eu- território da Noruega, o te- BAILE UDN-PTB 'tO N· I
.

cra Ica aCIOna a corrente Sobretudo a resolução sô-.

'oa-ue os proprios advogados ropa, enquanto que o almi- nente-general Ebbe Gortz, Zum, zum, zum, zum, que se b te p
, .

I b..... a_oI' uma ener�I- re o assunto emanada da�

e economistas. do governo e- rante Jaujard será o oficial ,da Dinamarca, para coman- Está sobrando um, c� repressao ao colaboraclO- Convenção da U. D. N. do,

xaminassem .os livros do .naval do mesmo setor. As dante das forças aliadas Batett azas, foi embora, de- lllsmo. Os documentos em Distrito Federal não deixa

J•ornaI a fim de serem evita- demais nomeações incluem nesse país; o major gen.,eral ' sapareceu, que alg
- .

. umas seçoes reglO- margem a dúvidas: na Con-
das despesa\s', outra .

para ó tenente general Lauris Robert K. Tay.lor, da
.. força. N"'" vamos ficar sem eAle a· ·f t I,,� n IS. se �al1l es. aram pe a venção Nacional será pIei;"

que fosse p,�dido ao Tribu- Norstad, comandante da aerea dos Estª,dos Unidos, Que até votou no Nerêu. e�eh.vaçao da h?ha 'oposi- teàda a aplicação de sançõ,es;
nal um relat"rio de suas Força Aérea dos Estados para comandante das forças Zum, zum, zum, zum, cIOlllsta do partIdo criaram aos adesÍstás.

'

il.escobertas nà, investigação Unidos na Europa para o aéreas aliadas no nort.e da Está sobrando um. a e t t· d C C
.

..,
xpec a Iva e que na on- ont!núa na fP pág. letra' Ai.

No .. outro dia o assunto na escola era a deliciosa
aventura de Chapeuzinho Vermelho. 'Cercada pelas cole

g�infas, Chapeuzinho contava minúcias da peripécia de
vespera.

- Sabem' da melhor? Convidei-� a vir ·hoje aquí,
E êle vem? Será que demora? Exclamam as garõtas

entusiasmadas.
- Virá sim, tenho certeza.
Mal Chapeuzinho terminara estas palavras, e eis que

;:..?:..•••_•••_._....._._........_.._......._....... surge, magnífico e sobêrbo o lobo da Pomerânia.. As cri

(,�O EST ,"00»)
anças, Acerca�-no curiosas

..
O lobo sem a menor irritação,

f!.. pa�a todas tinha um sorrrso. A cada uma, uma palavra
melga e doce. Pulavam e dansavam, Uma grande roda -
e o lobo no meio, cantava:

I

Eu sou o lobo mau

Lobo mau, lobo mau
.

Tudo corrta às mil maravilhas, quando soou a hora
da SOPA ESCOLAR. A garotada lança-se ávida ao pre
cioso alimento.

E eis que' de repente: gritos, correrias, tropêços!'
, Pânico geral.

Despindo a fantasia de lobo, surge um homem, e ante
os olhares horrorizados da creançada, . aproxima-se da.'
grande terrinâ:

.

EU PEGA ESTO SOPINHO
PRA FAZER EKONÚMIA!

O TEMPO

o lUIS .AlIITlGO D�JO UE �A.N.,,, CATARINA
.
" ...."" • I.· .?,.,.t. ,. �IDNEI 1l0CET.l

"'"..to" Dl'. BTTBENM DI!: ABIU1DA ....M""

,

Previsão do tempo até 14

horas do dia 22.

'I'empo i-e- Bom, passando
a instável, com chuvas e tro-

voadas. .

Temperatura - Estável.
Ventos - Variáveis, fres

cos.

'I'empenaturas - Extre
mas de ontem: Máxima 26,3.
Mínima 21,0 .

.� ., .

EDIÇÃO DE HOJE
8 Páginas
c-s O,áOAno �X�Vlr� florianópo1i�, -'Quinta-feira 2; 'de Março de 1951 ! No. 11.09t '

Nomeado Montgomery para
assistente de Eisehhower

Europa. Eisenhower tambem
anunciou que nomeará sete
outros .comandantes de exér
citos para a Europa Meridio
nal, dentro em pouco, deven
do o comando geral ser en
tregue a um general ítalía-

Este jornal, guardando os

dias santós de hoje e- ama

nhã, voltará a -circular no

.próximo domingo, em edição
de 16 gáginas.
.......J-...........,...,_."._._.........,._,.."...",..,.

O riso da cidade .••

1-
•....

_ _0.- - - - _.._" \
'

Chapeuzinho· vermelho
- Chapeuzinho Chapeuzinho
- Estou aquí, mamãezinha.
- Vai ao trabalho do papai, entregar esta cestinha.

É pão, café e farinha. O papai está com fome.
,
- Vou correndo mamãezinha. Papai vai ficar con-

tente.
'

- Mas; olhá aquí, minha filha. Cuidado! Há muito
homem mau. nêste mundo ...

Alegre e despreocupada, Chapeuzinho Vermelho. se

gue o seu caminho quando depara com a respeitável fi
gura do lobo da Pomerância:

-r-r- Boas-tardes, sr. Lobo.
- Gutten tag. Onde' fai o menina estas horras?
-'- Vou levar o almôço para o meu papai que está

trabalhando.
- Oh! Ya. E onde está o papá trabaiando?
- Na D. -O. P.,.senhor Lobo.
-Hum!
Desajeitado o lobo 'procura mudar de conversa:
- Você gosta de kuchen, Chapeuzinho Vermelho?
- Como, sr. Lobo?
- Kuchen ... Doce!
- Oh! sr. Lobo, adoro! Mas o-senhor sabe, sou fi.

lha de um operário da D. O. P... '. O que o papai ganha
trabalhando todos os dias, mal dá para comer.

_.:... Ich sehe! Venha comigo que você hoje comerá
bôlo a se fartar.

Chapeuzinho Vermelho na expectativa de se deliciar
com um pedaç.o de dôce acedeu logo ao convite.

Chegando à-Praça 15, Chapeuzinho não queria acre

ditar no que seus olhos viam: Um lindo bolo artistica
mente enfeitado, quasi tão grande quanto sua gulodice.

� Isto é para mim, sr. Lobô?
- Sim, minha perraltazinha.

� � oJ()�O tão bondçso, .tão humano, cortava' uma enerv

me fatia do Bolo da Vitória que desaparecia ante a gu..

lodice, ou à fome, da pequena
.

Chapeuzinho Vermelho comeu a se fartar. Estava
tão feliz e agradecida que até se esqueceu de levar o ,�l.
moço do papai.'

***

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. MÁRIO
WENDHAUSEN

Clínica médica 'de adultos' e

crianças.
Consultório - Rua João Pinto,

16 _ Tel. M. 769.

Consultas: das 4 às 6 horas.

Residência: Rua
.

nior 45. Tel. 812.

Esteves Jú-

o ESTADO
Administração

Redação e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Tel. 1022 -' Cx. POS�I
tal, 139.
Diretor: RUBENS A;
RAMOS•

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DL' ANT6N10 ·.ODESTO .

11..... tI&riua.ate. a. I.... ti. CarNatl.

DRA. WLADYSLAVA WOLOVSKA' MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
Médicos

�adioterapia jior: ondas curtas-Eletroccagulacãc Raios
:Violeta e Infra Vermelho.

Consu ltôrio : Rua 'I'rajano, n? 1, 1" andar _. Edificio do Monte

pio.
Horário: Das 9 ás 12 horas _ Dr. Mussi.

Das 15 'ás 18 horas _ Dra. Mu�si.
Residencia - Rua Santos Dumont, i, Apto. 2.

MOELLMANN,
CLíNICA NEUROL0G,ICA E DE OLHOS

GARGANTA

da
,

CASA nE SAúDE SÃO SEBASTIÃO

Sob a direção do dr. Djalma lloellmam1.

DR. D.JALMA
OUVIDOS NARIZ

Com o concurso de especialistas CIOm fama européia ..
Exames e tratamento 'moderno das doenças do sistema nervoso.

Diagnóstico e -'tratamento completo das moÚstias dos olhos _

ouvidos - nariz e garganta.
Aparelhagem modernissima importada diretamente da Suiça.
Consultas na Casa de Saúde São Sebastião das 9 horas ás 10 e

das ,14 ás 18 horas diàrtamente.

Telefone 1.163 - Largo São Sebastião.
. Florianópolis _' Santa Catarina.

DR.ALFREDO
CHEREM

Curso Nacional de doenças

DR. A.

DR. r. LOBA'rO
FILHO

Doenças do aparêlho respiratório
TUBERCULOSE

Cirurgia do :rorax
Formado pela Faculdade Nacio

nal de Medicina. Tisiologista 'e

'risiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso' de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex

assistente de Cirurgiã. <do Prof.'

Ugo'Pinheiro Guim;rães. (Rio).
Cons.: Felipe, Schmidt, 38.

Proprietário
Gerente
SIDNEI

e Dir.-

-

COMPRA t
vr NDA OE

éMASf TERRfHOI
HIPOT[CA�

AVAllfoCÓ[5
lUiALlSACOES I=::""====";;","="""''''''''�",,,,;=;;,,,,:;;;;;:,
ADllltilS1QAÇÀO 1-!'!!""'�ET�OIl..�:r-o---""!"�UA�D�r�O�DO�"�O-'J�j-----
DE U1ÔV['S M. lU ri. OI1JANciPOJ./S • .5AflTA CA TAR,,.,A

_ue.

AVENIDA MAU;Rq RAMOS, 3 lotes de 12 x 45,.pre. o
,

por casa lote ,

RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lot-es juntos de 10 x 21

(preço dos 2) : .

RUA FELIPE SCHMIDT, um lote de 11,50 x 30, frente

á Avenida de contorno á Ponte Hercilio Luz (lugar
de futuro) .

BAIRRO BOM ABRIGO, 1 lote de 12 x 18,7,0 .

COQUEIROS, um terreno com a área de 27.829,00m2 ..

COQUEIROS (Palhocinha) um ótimo terreno para 3

construção . . . . . . . . .. . ' .

CAPOEIRAS (um terreno com a área de 84.000,00m2,
extremando éSIlL uma rua nos fundos, com possibi-
lidades de loteamento � .

'tERRENO Á VENDA EM PRESIfAÇõES
BELO HORIZONTE (Minas Gerais) temo,s lotes 'de terrenos é,..

venda em prestações, situados em I!_elo Hcrtzonte, C01U grandes-.
possibilidades de valorização.

COMPRA DE CASAS, TERRENOS, CHACARAS e SITIOS
Temos sempre Interessados em comprar casas, terrenos, cha-·

/

( I

mentais.

Ex-diretor do Hospital Colonia
Sant'Ana.

Doenças nervosas' e mentais.

Impotencia Sexuad. -....

Rua 'I'íradentes n? 9.

Consultas das�5 âs 19 horas.

FONE: M, 798.

Res. Rua Santos Saraiva,' 64
- Estreito.

DR. ARMANDO VA
nERIO DE ASSlS

MEDICO "-

Dos Serviços de Clínica' Infantil

da Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade
CLINICA MEDICA DE CRIAN

'çAs E ADULTOS
- Alergia-

Consultório: Rua Nunes Macha

do, 7 - Consultas das 10 ás 112
e das 15 ás 17 horás.
Residência: Rua Marechal' Gui

lherme, 5 - Fone: _ 783.

DR. LINS NEVES

ovários, hipopise, etc.

Disturbios nervosos _ Esteri

lidade - Regimes.
Consultório: Rua Fernando Ma

chado, _ Tel. 1.481.

Resid. R. 7 de Setembro - Edif.

Crug e Souza _ 'lIel. 846.

Cirurgia-Clínica Geral-Partos
Consultas, diàrtamente, das 16

'S' 1 't' .

l' d d DOENr.AS DE SENHO-
às 18 horas.

erviço comp � o e especia isa o, as
'1,

RAS, com modernos métodos de diagnósticos e tratamento.
Res.r Rua Durval Melquíades,

COLPOSCOPIA -'HISTÉRO _ SALPINGOGRAFIA _ METABO-
'28 - Chácara ào Espanha.' ,

.

LISMO BASAL .

SANTAELA
, (Formado pela Faculdade Na

cional de Medicina' da Univ.ersi
dade do Brasil).

.

Médico por concurso da Assis
tência a Psicopatas do Distrito
Federal.

Ex-interno do Hospital Psi-

'Ultra DR. NEWTON'
I)'AVILA,

NOCETI

CASAS A VENDA

RUA S. VICENTE DE pAULA, 2 quartos: s�la etc,

terreno 20 x 33 (Cr$ 23.000,00) financiado .

AVENIDA MAURO, RAMOS, com todo conforto,
'

3

quartos, garaje etc., terreno 10 x 40 (financfudo

pela Caixa cf Cr$ 50.000,QO) .

RUA CHAPECó, 3 quartos, agua luz esgoto, etc., casa

de madeir�, toda pintada 'a oleo, alugada por

,Cr$ 400,00 � .............•

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas, cons
-

truidas em um de 51 x 70, ótimo local para depo-
sito etc., fundos para o luar � .

SERVIDÃO FRANZONI, 2 quartos, 'varanda, cozinha,
chuveiro etc. terreno 9,50 x 32 (financiada pelo
Montepio Cr$ 53.000,00) , .

COQUEIROS (rua Des. Ped,ro Silva), 5 quartos, ban

nheiros, côpa, salão de jantar, salão de visita, po

rão habitavel, deposito etc. terreno 24 x 60, poden
do ser vendido 3 lotes (financiada pela Caixa

Cr$ 40.000,00)'

55.000,�1P'

qúiátr!co e Manicômio Judiciário
da Capital Federal.
Ex-interno da Santa Casa de

Miseri'cór<!ia do Rio de Janeiro.
Clínica Médica- Doenças Ner-

I

vosas.

Consultóri.o: �ifício Amélia
Neto - Sala 9.

Residência: Avenida Rio Bran

co, 144.

Consultas: Das 15 às 18 horas,
Telefone:

Consultõr!o : 1.268.

Resldêncía: 1.385.

DR. POLYDORO
S. THIAGO

E

Cirurgia geral - Doenças de Se

nhoras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meire

les n. 18 - Telefone 1.507.

Consultas: Às 11,30 horas e à

tarde dali 15 horas em diante.

Residência: Rua Vidal' Ramos, I
- Telefone'1.422.

I Representante:
.

A. S. LARA
Rua Senador Dantas,
40 - 5° andar z

Tel.: ,22-5924 - Rio de
Janeiro

RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira

n� 21 -- 80 andar
Tel. : 2-9873 São

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 100,00
Semestre ,Cr$ 60,00
Trimestre. Cr$ 35,00

No Interior
Ano ",., Cr$ 120,00
Semestre .. Cr$ 70,00
Trimestre . Cr$ 40,00
Anúncios mediante con

tráto.
Os originais, mesmo

não publicados, não ss
rão devolvidos,
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emítidos nos ar

tigos assinados.

ESTREITO (T'ravesau 1° de Janeiro), casa de madeira,
4 quartos, 2 salas, coâinha, esgoto, toda pintada
a óleo, terreno 12 J( 30, �' .

,ESTREITO (Travessa 1° de Janeiro), 3 quartos etc.

(desocupada) , ..

ESTREITO (Bairro de N. S. de Fatima) prefabr icada,
3 quartos, sala, cozinha, banheiro etc. terreno

15 x 35 t .

ESTREITO (rua 24 de Maio), casa de material, terreno

9,90 x, 56 , ..

TERRENOS A VENDA

caras e si tios,
HIPOTECAS

180.000,00..'

35.000,006••.

110.000,00:>-

. 70.000,01}>·

200.0'OO,00!>'

80.000,0(j!:;'

50.000,00:>-

70.000,01t.:'·

80.000,01»'

60.000,0()'>.

-5Q.000,01P
10.000,00)
26.000,011;:·

40.000,00'-'

Recebemos e aplicamos quasquer importancia com garantias>
-,

Mediante modica comissão, aceitamos .'procuração, para

nistrar prédio, recebendo aluguel, pagando empostos etc.

..... PROCESSOS IMOBILIARIOS

Organizamos processos imobiliários, para os Institutos, Cai-

xa Economica etc. Temos tambem possibilidades de conseguir qual-«
,

hipotecarias. ,

ADMINISTRAÇÃO DE PREDIOS

• quer documentos sobre imóveis.

admi-s-

FICHARIO

O cliente que desejar comprar casa, terreno, sitio; chácara.._

poderá vir na séde deste Escritô rio e prehéncher uma ficha dizen-s

E.

DR. PAULO FONTES
ClínlcoOperador

'Consultório: Rua Vitor Me'ire

leso

Telefone: 1.405.

Consultas: das 10 às 1,2 e das

14 às 18 horas.

Residência: Rua Blumenau.
Telefone:. 1.&20.

Não é funcíonário público, nem
do o que deseja adquirir e assim que conseguimos avizaremos ao,� ,

filiado a partido político algum., interessado.. sem despesas para o cliente.

Aceita o patrocinio de causas INFORMAÇõES

contra a Fazenda Nacional, Esta- Sem compromisso, para o cliente; damos qualquer informação>.•

dual ou Municipal. dos negocies imobiliários.

Trajano,
.

33 10 ando

Fone: M-711.
--------------------�-

SE
ótima sala no centro

A' Praça 15 -de Novembro, 20, 2· andar"
(altos do Restaura",te Rosa)..

'

Tr&tar no mesmo local

I •

__________________.. .-__m.

Fabl'loant•• dl.tl'l�\Jldol'•• ela••famada. Goa- Ifeogõ•• -DISTINTA- • RIVET��Po..u. um I,aa;
.

d. lortlm.ato d., Cla••mll'al. .11.ado.: ••1..1 .

;,'
..

bon. • ba..ato.� allodl... '11101'1... • aylam...to.

-.'L.o.... l.JIb.l"al" A C ... CAPITaL- 'h -

S ...
pa....lfalat... qUI I'.oeh....dlJo.tament. i da. I"':-.. •• . u ... ala _ ft' ama IR -at...aao clOI nr.. Com.lal••t.1 cio l..t..lol no .Iatl.o ell.lhl fo••" •.;.» "I li IDe

.1.lt. ant.. di .fltuCl-l'lm lual oompl'o.t MATRIZ Im FloI'Sa..6poUI. ai FILIAIS Im J:jlllm.nau • Lai•••.
................................ ..mg Bà �SB&*..ar meDH...a.·���

Horário de Consultas: _o_ Dià
riamente das 15 às 19 horas.
CONSULTóRIO: Rua Vitor

�;�;�les n. 118 - Fone

manuallRESIDÊNCIA: Avenida Trom

powski, 82. Fone manual 766.'

Médico e parteiro
do Hospital de Caridade de Flo

, rianópolis, Assistente da

Maternidade

Doenças dos 'Ó1"gãos internos,
especialmente do coração e vasos,

Diretor da M-aternidade e mê- Doenças da tiroide e demai�
dico do Hospital de Caridade. glaudulas internas.
'CLINICAS DE SENHORAS -' Clínica e cirurgia de senhoras

dIRURGIA - PARTOS 1'-- Partos..
'

"

ASSISTENCIA AO PARTO E FISIOTERAPIA _ ELETROÇAL-
OPERAÇÕES OBSTÉTRICAS DIOGRAFIA _ METABOLISMO
Doenças glandulares, tiroide, ' BASAL

DR.ROLDÃO
CONSONI

Cirurgia Geral - Alta Cirurgia
- Moléstias de senhoras -

Partos

Formado pela' Faculdade de

Medicina da Universidade tID São

Paulo, onde foi assistente do Ser

viço Cirúrgico do Prof. Alipio
Corrêa Neto .

Ciru�gia do estomago e vias

circulares, íntestincs delgado e

g'roaso,: ti-r<lide,' riihs,- llxóstatja,
bexiga, utero, ovários e trompas.
Varicocela, varizes e hernias.

Consultas: Das :3 às 5 horas.

Cons.: Rua Felipe Schmidt, 21

(altos da Casa Paraiso).
Telef. 1.598.

Residência: Rua Esteves Jú-,
níor, 1.703 - Tel. m, 764.

DR. 1\1: S. CAVAL
CANTI

Clínica exclusivamente de cr-i

anças.
Rua Saldanha Marinho, 19.

Telefone (M.) 736.

!i'IUZP LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Ftoríanópolís

, DRS.
WALDE�nRO CASCAES

E
ROBERTO LACERDA

ADVOGADOS
Causas cíveis, comerciais, crimi

nais e trabalhistas

Rua Trajano. 33 _ 10 andar _

Fone: M 711

DR. WALDEMIRO
CASCAES

ADVOGADO
Causas cíveis, comerciais, crimi

nais e. trabalhistas

Dr� Renato Ramos da, Silva
Advogado

Santo� Dumont, 12 -- Ap. 4
"I;,.
;

ALUGA -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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::EMANUEL DA EOCHA LI
NHARES

Transcorre, nesta data, o

:;aniversário natalício do nos
;·80 prezado conterrâneo, sr.

.Emanuel da Rocha Linha- "

: res, funcionário da Prefei-
· tura Municipal e pessôa lar
:gamente relacionada em

.snossos meios sociais.
ÀS muitas e ex.p,ressivas

.homenagens, juntamos as

.mossaa, com pzazer,
EGIDIO AMORIM

Assinala a,qata de hoje, °
.eaníversár-ío natalício do nos

.so distinto conterrâneo sr.
_"" 'd'

-

,�gl 10 Amorim, alto funcio-
mârlo público estadual.
I Funcionário probo e com

�petente,� o aniversariante,
'pelas suas qualidades de ca

:ráter e coração, 'cont� com

'vasto círculo de amizades e

�"'no dia de.hoje, receberá ho�
:menagens às quais nos asso

-ciamos.
SRTA. TEREZA FIALHO
Festeja, hoje, o seu ani

-versário natalício a gentí
]is8ima senhorinha Tereza
"F'ialho, filha do engénheiro
-cívíl Henrique de Abreu
::Fialho e elemento gracioso
«da nossa sociedade.
:FAZEM ANOS, HOJE:
- s-. Acácio de Deus Car

<doso, hábil linotipista da
"Imprensa Oficial do Estado.

- Sr. Patrício Borba, do
«comércio local.

- Sr. Rodolfo Weickert,
::gerente da firma Carlos
'�oepcke, em Laguna.

- Sra. Santinha Moura,
-viúva do saudoso conterrâ-
uneo João Moura.

- Sr. Artur DuarteSilva.
- Sr. Alberto Maya, co-

:unerciant'e em Pôrto Alegre.
- Sr. Emidio Limongi.
- Sr. Luiz Gastão Diniz.
- Srta. Marília Carvalho.
MANOEL FELIX CAR

DOSO

Tran�corre amanhã o a

:-niversário do' nosso distin
.

-to conterrâneo e amigo sr.

" .Manoel Felix Cardoso. alto
-:funcionário da acreditada e

'velha firma Carlos Hoepcke
',:8. A., onde vem exercendo a
· tividades desde há trinta e

-·três anos.

Dirigindo atualmente a

esecção de drogas daquela
:firma, o sr. Manoel Felix Inspetor de Coletorias Fe

<Cardoso já chefiou; com derais neste' Estado;
igual capacidade e eficiên- - Sr. Celso Silveira de

-cia, a, secção de ferragens.. Souza, competente técnico-

Chefe de família exem- eletricista da Imprensa Of i-
· :plar, cidadão honrado e cial do Estad-o;
':prestigiado pela estima ge-

- Srta. Rosa Maria Lehm

.ral de quantos o conhecem, kuhl, dileta e prendada fi

-·tem, enJ;re as nobres quali- lha do sr. Afonso Lehmkulh;
,dades de espírito e de cora- - Srta. Nadir Barreto,

-ção que lhe dão relêvo à pé- destacada funcionária' do

«soualidade, uma grande de- Banco Inco, nestaCapital; 'e,
• dicação ao próximo, a quem, �. Sr. Augusto Roberto

':nas horas de seu descanço, Jacques, dinâmico/ co-pro

procura com a sua bondade prietário da Livraria "Mo-
o e com a sua filantropia. derna".

'Cultivando as letras, pre- - Depois-de-amanhã, co-
"ferentemente em' crônicas memoram seus aniversários
,de saber filosófico e de in- natalícios, pelo que, almeja
"tenção construtiva, o aní- mos saúde e felicidades:
versariante já tem ofereci- - Dr. Luiz Laffayette,
-do, por vezes,

' aos leitores prestimoso e competente en

. -dêste diário, uma apreciada' genheiro do Departamento
,colaboração, que sempre

I de Estradas de Rodagem;
muito prezamos. -,Sr. Alberto Mor itz, no-

. "O Estado", associando-se me consagrado no esporte
',-às homenagens que lhe as- catarinense;

\ .

.sínalam, nas rodas íntimas, - Sr. Nilo Laus, humani-
",i\. passagem do seu an íver- tário farmacêutico estabele-

NOIVADO

.àárto, aqui lhe consigna sin- cido nesta capital ; Côm a gentil senhorinha
,ceros votos de felicidades. - Snra. Paula Barbato, Lecí Caetano, filha: do sr.
- Fazem anos amanhã, dignissima esposa do sr, Jo- Feliciano Caetano, contra

.vaos quais apresentamos fe- sé Barbato; tou casamento, a 7 do cor-

'li�itações com votos de mui- - Snrá. Malvina Vieira rente, o sr. Eugenio Berka,
··ta 'Saúde: ' Vaz, virtuosa consorte

dO�"
filho da exma. viúva Sofia

. - Dr. Hélio Millton Pe- sr. Joaquim Vaz; Berka, residente nesta Ca-

'::.reü'a, digno 'e prestimoso i - Srta. Nimar da Costal, pital. , K.424·P

Vida Social
_., ._-- == .. � .. _.-

!

----_.-:::.._-_- -_
- -

-- - ..

_ .===-_;__--. -=- _ -=-__-==.._..:"""1-___

,

I

!
"

Bittencourt, fino ornamento

I'
·RECREATIVO CLUBE

Ide nossa sociedade ; CONCóRDIA
- Srta.' Maria Miriam O "R. C.' CONCÓRDIA",

Mayvorne, filha \do saudoso à rua Xapecó, no bairro da

Sindicato da Industria de
Extração de M'adeiras do
Estado de Sta..Catarina

�

Carpintaria e Tánoaria do

Estado de Santa Catarina,
sediado em Joínville, caberá
eleger os Delegados e Su

plentes dos Exportadores e

o das Indústrias (Beneficia-
dores).

\

-Celso Ramos - Presiden
te.

sr. Pedro Mayvorne, nome' Pedra Grande, realizará, no
sempre lembrado na vizinha próximo sábado, com início
cidade de São José; às 22 horas, um animado
- -Srta. Dirce Noemy, di- ba-ile para os seus associa

leta filha do sr. Capitão dos.
Mauricio Spaldíng, destaca-
do elemento de nossa socie
dade e funcionária presti
mosa do Departamento de

Educação onde. lhe serão
testemunhadas inequívocas
provas de regosijo por tão

grata efeméride a que se as

sociarão o vastissimo circu-
16 de amizades que possue
ná nossa capital; e,
- O galante Zenon Bon

nassis .Fflho, alegria cons

tante do venturoso lar de

Não se assuste ! ... O Creme Dental

Kolynos acaba çom ri mau hálito,
cÍareia os dentes e faz brilhar o

sorriso. Além disso:Kolynol elimina
as bacterlas que produzem os áci

dos bucais causadores das cáries.

Compre Kolynol hoje mesmo e •• _

use-o todos os dias!

Edital de Convocação
De conformidade com o

disposto nos nossos Estatu
tos convocamos os Srs. As
sociados para a Assembléia
Geral Extraordinâria, a se

efetuar a '30 do corrente, em
nossa séde social à rua Fe

lipe Schmidt - n? 21 - 10

andar, nesta Capital, às 8
horas' em primeira convoca-

Çã�a ausencia do "quorum" O prpce,tn do ,dia
legal dos Associados haverá PREDISPOSTOS À GRIPE

a segunda convocação às ,9 Há pessoas particular
horas do mesmo dia e no mente predispostas à gripe;
mesmo lugar, deliberando, os mal alimentados, esgota
então, a Assembléia com dos, portadores de infec

qualquer núméro de' sócios, ções crônicas e anomalias do

sendo a seguinte a
•

nariz e da garganta, tais co-

ORDEM DO DIA mo rinites, amídalites, la..

Eleição dos Delegados e ringites, desvios do septo

Suplentes para composição nasal, vegetações adenóides

da Junta Regional do Insti- e outras. \

tuto Nacional do.Pínho.mes- Màntenha o organismo em

te Estado, cabendo a est�

I
condições de reagir às 'in

Sindicato .eleger o Delega-. fecções, alimentando-se bem,

do e Suplentes dos Produto- evitando o cansaço exces

res de Madeira convindo sivo (esgotamento) e curan

esclarecer que �o Sindicato I do-se das doenças crônicas•

da Indústria de Serraria,. SNES. ,

I

ASSUSTADO?
.'

'

us, KOlYHOS I

nosso prezado amigo Zenon
Bonnasis e de sua exma. es

pôsa dona Marta de Lourdes
Beirão Bonnassis.

'

KOLYNO'S
' COMbate a� cáries

Agrada MaiS

Rende mais
.
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" o Estado"
Direçio de PEDRO PAULO IUCHADO

Esportivo

OTILIO ALVES, NA ARBITRAGEM-

o jogo, conforme acôrdo, será arbitrado pelo sr. Otí
Alves, do quadro de, juizes da F.C.D. Como seus au-

PRORROGACÃO EM CASO DE EMPATE
Segundo o regulamento do Campeonato Brasileiro da

Juventude Amadorista, haverá prorrogação em caso de

empate, visto que no jogo anterior o marcador foi igual.
A primeira prorrogação será de 30 minutos, divididos em

dois tempos de 15 minutos. Persistindo o empate novas I

prorrogações serão realizadas, desta vez de 15 minutos,
até que triunfe um dos quadros degladiantes.

Escreve: HAMILTON ALVaS

�
-

VOLTARÃO HOJE AO GRAMADO PARA O COMBATE
MAIS SENSACIONAL DE TODOS OS TEMPOS OS
SELECIONADOS AMADORES DE SÃO, PAULO E
SANTA CATARINA - A POSTOS, roacenoaes,
PARA INCENTIVO DA NOSSA -RAPAZIADA! - NA
ARBITRAGEM OTILIO ALVES - PRORROGAÇÃO.
EM CASO DE EMPATE - O COM-ERCIO CERRARÁ
SUAS PORTAS ÀS 15 HORAS - OS PROVÁVEIS'

QUADROS

xiliares servirão os srs. Lázaro Bartolomeu e Mário Gar
delli, este da Federação Paulista de Futebol.

Poslo de observações

lio

Torneio Rio
São Paulo

"-

Estamos realmente emocionados com o desempenho
do selecionado- catarinense frente aos paulistas.

Não há palavras absoluta a atuação dos nossos jo-
CERRARÁ AS PORTAS O COMERCIO gadores. Não há um adjetivo hiperbolico ,que ressalte

Ao que soubemos, o comércio local cerrará suas por- com plena justiça a superioridade tecnica e territorial
tas ás 15 horas, afim de que todos possam presenciar o da nossa representação sobre os paulistas. O quadro co-

encontro, marcado para ás 16 horas. mecou claudicando, temendo, naturalmente, o adversá-
\ 'rio: Mas depois a ofensiva' local explorou os pontos ne-COMO FORMARÃO OS QUADROS -vrálgicos da retarguada visitante, formando-se definiti-�alvo modificações, os quadros jogarão assim cons-

I Ovamente, amordaçando o quadro de São Pau o. nossotítuidos :
"scratch" movimentava-se com a precisão de uma máqui-SÃO PAULO - Sérgio, Mario e Rubens; Eni, Jadir
na. Passes longos, impactos lançados em profundidadee Diogo; Julinho, Rafael, Guerra, Gamba e, Bernardi.

-

'.

exigiram dos paulistas o máximo' de luta e entusiasmo,SANTA CATARINA - Ciro, Dadica (AdernaMI:) .

e
Mas com o decorrer do tempo cederam totalmente, quan-Laudares; Calico, Valério e Ibrain : Leo, Toinho, en'e-

. . _

do, então os catarmenses desfrutaram de situações ecep-lee (Didi), Betinho e Walmír. I cionais para marcar. _Não souberam os nossos tirar par-
tido desse predominio pára assegurar, já na primeira e

tapa; a vitória. Um goal, apenas, foi marcado, entre um

rosário de oportunidades que perdemos diante do arco

sob a vigilancia de Sérgio.
xxx

No segundo tempo voltamos a comandar as ações,
pressionando fortemente o reduto bandeirante. Numa de
nossa incursões o dínamo Toinho conseguiu magistral-
mente elevar-o marcador pra 2 x O.

'

Com esse tento termina o assédio dos catarinenses
sÔbre a cidadela contraria, dando oportunidade a que os

paulistas réagissem, iniciando uma série de incursões
perigosas que colocaram em xeque a meta confiada -

a

perícia de Ciro. Para garantir o "placard" de 2 x O, e, con
sequentemente, a vitória, houve um recuo total do nosso

onze, do que se aproveitaram os bandeirantes para le
var o pânico à nossa defensiva. Aos 24 ms. surgiu o pri
meiro tento dos paulistas, consignado intencionalmente.
Meio minuto depois, mercê do descontrole "in totum" da
nossa defensiva, Guerra ilegalmente iguala o placard.
O avante matou a bola com as mãos, acintosamente,
chutando com violencia, não dando ao arqueiro qualquer
possibilidade de defesa. Estava empatada a partida.

Os catarinenses voltam à ofensiva, solicitando vá
rias vezes Sérgio. Os 10 ms. finais foram de patente equi
líbrio de ação, tendo o nosso ataque trabalhado imper-
feitamente.

'

OS PREÇOS
OS' ingressos serão vendidos pelos mesmos preços de

domingo, ou sejam: Cadeira, Cr$ 30,00) Arquibancadas,
Cr$ 15,00; Geral 8,00 e militares não graduados e crian

ças, o-s 5,00.

Está marcado para esta tarde, com início às 16 ho
loas, o segundo e decísívo cotejo entre os selecionados
de São Paulo e Santa Catarina, pelo Campeonato Brasi
leiro da Juventude Amadorista.

O "stadium" efecedeano, sito á rua Bocaiuva, apa
nhará, por certo, uma grande multidão que vibrará como

nunca com a jogadas dos 22 experimentados "ases" da
pelota.

No primeiro embate entre as duas seleções realiza
<lo domingo à tarde, as emoções atingiram o auge. 'Bom
futebol assistimos e da praça de esportes nos retiramos
satisfeitos, pois o prêlio, como espetáculo agradou ple
namente, constituindo no maior destes últimos anos.'

Jogamos bem melhor que os rapazes da Paulicéia,
€mbora .a igualdade no marcador.

'

-Hoje a turma de Santa Cataeina entrará na liça pa
Ta mais uma atuação de gala. A vitória interessa-nos su

mamente e para tanto será preciso que todos batalhem
com inteligência, coragem e muito sangue, com o pensa
mento fixo no pavilhão barriga-verde.

Da parte da torcida muito se espera. É necessário
que todo catarinense consciente dê o seu incentivo à
€quipe alvi-rubra, sem quebrar os mandamentos do são
€sportivismo. I

Não devemos esquecer que os' paulistas bem poderão
surpreender com uma atuação cem por cento perfeita,
sabido é que no prélio de domingo alguns atuaram aquem
<las suas possibilidades reais, segundo nos declararam.
Portanto, que estejam prevenidos os barriga-verdes que
o combate de logo mais será dos mais duros que já co

nheceram.
Eliminar os bandeirantes valerá por uma consagra

ção, estejam certos disso os defensores do soccer cata
Tinense.

Diversas

4·•••- ....-.-.·....-.-.·.·.·.-.·.....",..-.·.·.·...·.-:--.·.-.·.-.-••_....__.....-_....-: .-.

Dani no Coritiba
o centro-médio gaucho

Dani, que esteve em expe
ríênciaa no ,Figueirense,
chegando a realizar brilhan
te "performance" no prélio
entre o selecionado da cida
de e o Nacional de Porto

Alegre, acaba de regresssar
de Curitiba onde realizou

um teste no Coritiba, agra
dando plenamente, devendo
ser contratado por estes
dias. Hoje o experimentado
pivot retornará a Curitiba,
tendo antes agradecido ao

presidente do Figueirense,
sr. Osni Ortiga, todas as a

tenções que lhe 'dispensou o

grêmio alvi-preto.. Boa via

gem e felicidades no fute
bol paranaense são os votos

que enviamos ao notável

player.
Com os resultados da ul-".......-.-."....---:......."--.-•••.--.-•.••--....-----.-•.•---.-.-...- ...-------:---.-.-:.-w

No caleadaric da. �.M.F. tima rodada, ficou sendo a

.- O seguinte a colocação por

pontos perdidos dos concor-

Torneio Municipal rentes ao Torneio Rio-São
Paulo:

RIO, 21 (U.P.) - A As- RESSURGIRÁ O TORNEIO lO- lugar _ Palmeiras, 2.
sembléia da Federação Me- MUNICIPAL 20 lugar _ Corintians, 4.
tropolítana de Futebol, na Respeitando as datas dos 20 lugar _ Flamengo 4.
sua reunião de ontem, con- jogos Penarol x Vasco e a 30 lugar _ Vasco 5.
seguiu organizar o seu ca- provável vinda do Arsenal, 30 lugar _ Bangú 5.
lendário oficial de 1951, de- foi restabelecido o "Torneio 30 lugar _ Portuguesa 5.
pois de acalorada discussão. Municipal", podendo os clu- 40 lugar _ América, 6.
Entendeu o representante bes colocar em campo suas 50 lugar _ São Paulo, 11.

do Fluminense, di'. Luiz equipes reservas, caso te- A proxima rodada consta
Murgel com o apoio do Bo- nham de excursionar. Será" dos seguintes embates:
tafogo, que os clubes vêm um certame preparatório, Sábado � Bangú x Portu
sendo sacrificados pela C. com início a 8 de abril e guesa, no Rio e Palmeiras
B. D. que somente trata dos fim a 17 de junho. -x Corintians, em São Paulo.
seus interesses financeiros, Domingo _ Flamengo x
organizando torneios na é- O CAMPEONATO DA CI- Vasco, no Rio é São Paulo
poca destinada aos campeo-' DADE' x América. em São Paulo.
natos da cidade. - O Torneio Início será e-

Os clubes resolveram que, fetuado a 29 de Julho e a
em tempo, pedirão o calen- primeira rodada <1.0 certame
-dârío da C. B. D. com os oficial está prevista para' 5
jogos oficiais, a fim' de ser de' agosto.

'

-organízado o calendário de Foram essas as resoluções
1952 de forma definitiva e tomadas, ontem, pelos clubes
.sem torneios de "cavação". da F. M. F.

RIO, 21 (V.P.),.,L_ À dire
toria da C.B.D., aprovando
proposta do Conselho Téc-

nico de Remo, determinou a

r'eal ização, alo de maio pró
ximo, de uma .regata inter-

nacional, para a qual 'serão
convidados Uruguai, Argen
tina, Chile e Peru. Concor-

rerão tambem os vencedores
e segundos colocados do
Campeonato Brasileiro de
Remo, que será realizado a

29 de abril, na Lagôa Ro
drigo de Freitas. A compe
tição compreenderá as pro
vas de quatro com patrão,
quatro sem patrão, dois com

patrão e skíff,

Saibam osEsportistas...
. .. que o Veleiro da Ilha, desta Capital, uma das

agremiações mais famosas do iatismo nacional, foi fun
dado no dia 10 de dezembro de 1942.

xxx

. " que o. estádio da rua Bocaiuva, pertencente a

Federação Catarlnense de Desportos, foi inaugurado no

dia 7 de setembro de 1925, sendo na ocasião disputado"records" mundiais de na-
um torneio futebolistico entre os clubes, Avaí, Figuei--

tação. .rense, Clube Atlético Florianópolis, Anhatomirim,' Tra
balhista, Internato e Externato. Foi vencedor o Atlético,
Ftorianôpolis que venceu na final o Externato por 1 goaf
e um escanteio contra 1 escanteio. Ao vencedor coube a

taça "Haroldo Pederneiras" e ao 20 colocado a taça "Li-
- Avaí e Paysandú, de ga Santa Catarina de Desportos Terrestres".

I

Brusque, assentaram a reali-. x x x

Contundente der zação de um amistoso no
... que o Externato, autêntica glória do futebol ea-

.

-

próximo domingo, nesta Ca- tarinense do passado, sagrou-se campeão da cidade em

ot do onza pital. , 1925, seu um único ponto perdido. O último prélio ofi-r a u - A primeira ,peleja da cial d.0" clube do Colégio Catarinense naquele certame fOI

flom,·nenso série "melhor de 'três': en- rea�ado no dia 8 de novembro contra o Atlético Floria-
,

,. I
tre

.

os quadr?s �o Treze �e nópolis, venc.endo _por 6 � O. O quadro campeão de ,1�25RIO, 20 (U.P.) - Fácil MaIO e do Ipiranga, em dIS- f_9i êste: Luli, Zurich e MIguel; Raynoldo, Arno e Mário ;
triunfo conseguiu a seleção putado Campeonato Amado- Newton, Artur, Ivo, Zinder e Heitor.
carioca na sua estréia no rista da Cidade, será .efetua- x x x
Campeonato Brasileiro- de da na tarde de amanhã, no

... que o Campeonato Catarinense de Remo de 1925.
Amadores, abatendo o "scra- estádio da F. C. D. disputado em ioles a 4 remos pelos clubes Marc ílio Dias,tch" fluminense pela conta- - O, zagueiro Adernar, do de Itajaí; Riachuelo e Martínellí : desta Capital, foi
gem de 8' x O, num jogo rea- Riachuelo, de Joinville, e o I vencido pelo primeiro que percorreu os 1.500 metros,
lizado sá?ado, no estádio de

I
centro-atacante Didi, do com o tempo de 6 minutos e 23 segundos. O Martínellt

São Januário. Guarani, possive\mente re- foi o segundo colocado, Não participou o C. R. Aldo Lus;
A superioridade técnica j forçarão a equipe catarinen- A guarnição do clube itajaiense foi a seguinte: Luiz Reis.dos metropolitanos foi evi- I se na partida de hoje com timoneiro; João 'I'apaliba, Pedro Santos, João Carolino e

dente em todo o tempo do os paulistas.'

I
José Corbeta.

Joso que não tiveram difi- I - Calico, médio .da sele-' x x x
cu Idades em estabelecer um I ção amadorista está sendo

. " 'que na tarde do dia 15 de .novembro de 1925,resultado bastante contu- I pretendido pelo Figueiren-! jogando nesta Capital, a equipe d,o H,ercílio Luz, de Tu-
dente. I se e Botafogo, barão, logrou empatar com o Apal por O x O.

,"-..

Novo recorde
CAMBRIDGE, EE. UU.,

21 (U.P.) - O nadador
John Marshall, da: Universi
dade de Yale, bateu, saba
do seu próprio "record" do.
mundo das 440 jardas, nado
livre, percorrendo essa dis
tância em 4'11" ou sejam 2
décimos de segundos menos

que 0_ "record''\precedente.
Marshall detém agora 8

A t- de Maio a'.Regata
Internacional

..
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",CLUBE DOZE DE· ·AGOSTO
DIA 21 - 4a FEIRA - ÀS 20 HORAS _ SESSÃO DE CINEMA-DIA 24-SÁBADO - ÀS 22 HORAS - "SOIREE", INICIAN-
DO A,NO'''A TEM�ORADA DE REUNIÕES DANÇANTES. - DIA 25 -' _DOMINGO -', ÀS 16 HORAS-"B1-ILE INFANTIL". DIA
:'28 - 4a FEIRA - AS 20 HORAS _ "SOIR ÉE MIGNON" - DIA 30 - 6a FEIRA - ÀS 20 HORAS - SESSAO DE CINEMA. -

,DIA.31 -, SÁBADO. - ÀS 22 HORAS. "SOIRÉE". NO T A: - PARA 10 DE ABRIL, DIA,7, SERÁ APRESENTADA AOS' SÓ
-CIOS, UMA ANIMADA FESTA DENOMINADA "FESTA DA SAUDADE", COM A EXIB [çÃO DE GRANDES SUCESSOS DO

, PASSADO

mundo .Fermectas
.

de Plrln'ões
C A. F E' DEPARTAMENTO DE

� SAúDE PúBLICA
Por AI Neto vêrno - no caso o govêrno MÊS DE MARÇO

Nesta vida, é preciso ha- dos Estados Uunidos - de- 18 Domingo - Farmácia

-wer equilíbrio em tudo. ve fix�r �ão só o prêço dos

I
Sto. Agostinho - Rua Con-

As leis do equilíbrio uni- automóveis que vende ae selheiro Mafra.

-veraal são, no fundo, as que
Brasil, mas também o café

j'
23 Sexta-feira - Farmâ

�!permitem ao mundo ser o que.comp�a do Brasil.
_

cia Esperança ( feriado) -
SI o preço .dos carros nao , Rua Conselheiro Mafra.

+eque é.
r f' d I ISem equilíbrio, vem o
osse IXa, o, e evar-se-ia 24 Sábado - Farmácia da

..cáos.
tanto que, ?ar.a poder �om- Fé - Rua Felipe Schmidt. '

Ê preciso ter equilíbrio p�'ar automóveis, o Br�sll te-, 25 Domingo - Farmácia
-em tudo _ até no café. ria que elevar tambem o da Fé - Rua Felipe Sch-

No café _ ou melhor: no prêço do café., midt.
.

E assim seria uma corri- O servico noturno será e-
!preço do café.

O café é o único produto'
da de prêços, cada qual tra- fetuado pelas Farmácias

..comercial que existe. tando de subir mais do que Sto. Antônio e Noturna si-

Na verdade, o dinheiro outro. tuadas às ruas João Pinto
O resultado seria o dese- T' o 17

,:que o, café produz só tem e rajano n .

, quilíbrio. Seria o cáos na A t t bela na-o po-valor porque com êsse di- presen e a -

mheiro é possível comprar balança econômica entre o derâ ser alterada sem pré-
Brasil e os Estades Unidos. .

tori
-

d t D par'outros produtos. via au crrzaçao es e e -

O que acabo de dizer-lhes tam ntoO Brasil tem muito café. • e .

foi resumido pelo secretário D par·tamento de Saúde
:E vende café para' comprar e

�rodutos que não há por 'a- de estado assistente para pública, em 27 de fevereiro
Assuntos da América Latina de 1951.-qui, ,

_ o sr. Edward G. Miller Luiz Osvaldo d'A,campora.Dessa forma, o café se
- durante, sua recente via- Inspetor de Farmácia.,transforma em tratores, em

.

á'
.

d tri rn gem ao Brasil, na seguinte
:m qumas in us rrais, e

frase:
>técnicos e especialistas es-

-.trangeiros. "Os países produtores de

As vezes, o café se trans- mais dos Estados Unidos do

-:forma até no Rabo de Pei- que um certo equilíbrio en-I
:xe que se pavoneia pela a- tre os prêços que nós paga

'venida Atlantica nas tardes mos por nossa importação c

os que recebemos por nossa-de domingo... '

Bem, essa transformação exportação". I

�de café e noutros produtos
,,-é parte do equilíbrio 'econô
�mico entre o Brasil e os Es
'tados Unidos.

Ê preciso que a transfor
-i.mação seja equilibrada. Rô
',to o equilíbrio, tôda a balan

-ça comercial brasileiro-nor
'"te-americana estaria com

-rorometioa.
Em tempos críticos como

"os atuais, «iuando um país
-como os Estados Unidos es

.. tá empenhado na tarefa gi
:gantesca de defender a si

'

..próprio e ao inundo livre, o

-equilfbrio econômico corre

-::perigo. ..
Uma das maiores ameaças

«ao equilíbrio. economlCO,
'<em tempos como os atuais,
'<é o prêçó das mercadorias.

Devido às condições ex-

-cepcíonais que agitam o

-:mercado, os preços viram fo-

.guete, e querem subir' e su

-::bir até à lua.
Porisso os govêrnos são

'-:forçados a recorrer ao con- Podemos fornecer a domicílio (ruas por' onde passa
'trôle dos prêços. o caminhão do gêlo) pelos seguintes preços:

Mas para que o contrôle 1 - barra ca. 90 cm. Cr$' 6,50
-seja efetivo, produza resul- 1/2 - barra ca. 45 cm. Cr$ 3,50
"tado, é preciso que seja ge- 1/3 - barra ca. 30 cm. Cr$ 2,50
'meralizado. ESTREITO e COQUEIROS - mesmos preços (en-

O contrôle deve abranger trega a domicílio pelos distribuidores locais).
'

:não só os produtos de expor- Barcos de pesca etc. PREÇOS ESPECIAIS POR TO-

";tação, mas também os de NELADA.
'

.impórtação. I
CARLOS HOEPCKE SIA.

v,.,., onb'a"- nalavras. o go- Comércio e Indústria

FraquezH em getal
Vinho Creo8otado

(Silveira)

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESÀNIMADAS!
'HOMENS SEM ENERGIA,

•..Não é sua culpa! •

É' a fraqueza que o deixa cansado, pálido,
..

com moleza no corpo e olhos sem brilho.

A fraqueza. atrasa a vida porque rouba

�s fôrças para o trabalho.

VANADIOL

aumenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZA o sangue en

fraque"ido. É de gosto delicioso e pode ser usado em todas

as idades

'G E L.O

�
'I
I

o FOGAO B(�TA É A ÚLTIMA
PALAVRA PARA O C01'J;{ortcr DE SEU ·lAR

, 0f}J�
E

.
O MELHOR FOGÃO
do BRASIL

SERTA

Vende-seOU�I VESTlR.SE COM CONfORTI E ELEG'NCIA01
PROCURE A Um terreno de 16 x 27 me

tros, no centro urbano, pró
prio para a construção de
uma oficina cu pequena fá
brica. Preço de ocasião.
Informações à rua Felipe

Schmidt, 41.

alfaiataria. Mello
Ru. P'elippe Schmidt i,.

PARA OS MALES DO
f, FI'GADO
ESTÔMAGO e UHESTIHOS

,H E P I C H O L II N
o R E M E�D I O QUE

Atlântida Rádio· Catarinense Limitada
apresenta mais 2 iosuperaveis modelos para 1951

CARACTERJSTICAS:
'

:; 5 valvuias: Ondas: longas de 550 a 1.702,. kc[s; curtas � a I8mcs. 50 a9r mts.

== Alto-falante 61[2 polegadas, tipo pesado _ Tomada para toca-scos .

.-i Transformador universal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts vdi

:; Variavel de 3 5e�ções : FI' ,C�"!' nucl:;.o de ferro: Çaixa de. IMBUIA de luxo.
_ Grande alcance

.. Alta sensioiiulade _' Som natural.Módelo ARC�5-Pr
'(,�'�------�-------�-----�----�-----------�--------------�----------�-------

AS

f.' , ,�;
l,

, !
I
,'o
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6 o ESTADO-Quinta-feira, de de22 março

Fobríco de Rendas Carlos Hoepcke ,s. A.
e Bordados Hoepcke - S.A., ComercIo e Industria

Acelon Dário de Souza, Diretor-Gerente Rodolfo Weickert, Diretor-Gerente.
FÁBRICA DE RENDAS E BORDADOS HOEPCKE S. A. BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1950

BALANÇO GERAL �NCERRADO EM 30 DE DEZEMBRO DE}950 I ATIVO
'ATIVO I Imobilizado

. Imobilizado Propriedades' .

RELATORIO DA DIRETORIA

I

j,

Imóveis .

Terrenos e Casas de Moradia

510.222,50
114.000,00

I

6.410.094,20
Embarcações 8.841.763,302.431.669,10

Estavel

Máquinas & Motores

Móveis & Utensílios

624.222,50
.

I .

�isponivel
I Caixa: em moeda corrente e 'em Bancos

',': Rea_lizavel a curto e longo prazo

1.105446,70 -Devedores . . . . .. . .. ,.............. 43.574.684,30

4.825.086,50

Joaquim;80.000,00
_ em 1765, uma carta-ré-

Cr$ 10376836100 gia determinava aos Gover
. . ,

I nadores e Capitães-generais
o levantamento de corpos de "-_ - _-•••••-.- ..,

auxiliares' e ordenanças, ne- .

cessários a segurança e de
feza das Capitanías ; .

_ em .1766, foi mandado
crear o Corpo de Terços Au
xi-liares na Capitania de

mesmo momento em que o
Santa Catarina, com execu-

ção lem Janeiro do ano .se-
fazem _ reafirmam que a

Unha do partido é a de nãoguinte, conforme determina- '

colaboração com o govêrno, .

ção do Vice-rei Conde da
é a linha opostcionista, E a-

Cunha; ,

52.048,40 56.620.723,60 plaudem, e se declaram a-
-:-em 1812, nasceu em Ita-

picurú-Mirim, Maranhão, . o
deptos dessa orientação.
Deduz-se que esses lideres

jornalista e historiador J0- .

- .

F
.

L' b f 1
udenistas concordam que o

ao ranclsco· IS oa, ae-. .

1.591.291,10
d 2' 6 d Abrfl d seu partido adote uma orren-

cen o em e 1"1 e' - 'f d
' �

1.224.000,00 �7.067.637,40 1863 L' b . taçao em ace o governo, a-
, em IS oa, .- .

f Q U, 1'833' O P penas pro orma. ue a .

_ em ',em uro re-
D N' ."

.,.

t ,.

t M· G' t '1
., seja : OpOSIClOnlS as "

o, mas era is, es a ou • .

t d80.000,00 .

di
- .

ilit d
mas consmta que o os os

uma se içao-nu I ar, epon- ..

d P id t d p' . r.seus militantes e mesmo

o-s 103.768.361,00
o o rest en.::!l. a rovm- \-

bé d irigentes.. .

MIl
•.

d M I
tam em os seus I, I

era, anue, .gnaclO e
.

e o
que o desejem adiram ao goSouza, que fiCOU preso j un- � '.

lab fi. . verno, apOIem-no, co ore·
tamente com o vice-presi- êl P d f"

.

dente Bernardo .Pereira de
com e e. al�a e mrrmos

V
.

I t d
�

t 'I
.

essa forma singular de ser
asconce os, en o es e u -

...
..

ti id t lib d OPOSICIOnIsta teremos de re-
u;no SI o pos o em I er a- , . .

Heitor de Souza Lima, Guarda-livros, reg. no C.R.C.
d I d Q I

. correr a terminologia da me-
, ,� e pe o povo e ue uz, ms- .,

'

4.081.550,00 sob. nO 0039.
t I d it 1 ' S- J

dicina legal, e teremos que
,

I a a o a capi a em ao 0- .

IPARECER DO CONSELHO FISCAL -

d I R
..

'

.a barreira que separa os

I Os abaixo- assinados. membros do Conselho Fiscal da "Carlos,
ao e e1I8;43' R'

udenistas do govêrno é uma

H k S A C
;.

I dú t
. " t d did

•
_ em , nasceu no lO

barrei 1 t• oepcxe . . ornercro e n us rra', en o proce I o ao exame

I d J
.

V' d
.

arreIra ... comp aCJm e.

I d 1· b 1
. .

d
.

d
.

1
e anerro o iscon e de l

"

I
*os ivros, .a anço ínventarto ee emars , ocumentos especta men-

T
".
p.

.'

te dos negócios e operações sociais, referentes ao exercício de mil .adunatYdqupe vel.u � sder S re- Se prevalece essa ostra-
.

'

.

I
SI en e a rovmcia e an- .

- .

novecentos e cinquenta, declaram ter achado tudo em - perfe i ta t C tarí 1876 nha concepçao de lmha par-
d I 1 iddi' -

d
. a a arma em; idâ

.

t f I01' em, c areza e regu art a e, pe o que sao e parecer sejam a- ti arla, puramen e orma •

provados pelos senhores acionistas, o balanço, contas e atos prati- 23 DE, MARÇO I não conipulsória para todos
cados pela Diretoria da Sociedade.

.
A data de hoje

recorda-,
os membros do partido, de-

Florianópolis, 10 de fevereiro de 1951 Inos que: sajudada deilsançóes que a

João Batista Bonnassis _ em 1702, uma carta-ré- tornem efetiva, podemos
Adolfo Beekmann gia mandou dar terras, ísen- perder \a. esperança de eon-

Jayme Linhares tas de dísímos, aos bandei- tal" com a fôrça .físcalízado-
rantes paulistas que toma- ra da ação governamental e

ram parte na destruição dos de defesa do regime que to
Palmares; \ dos consideram ser o desti
_ em 1726, a então Po- no histórÍ<'o nascido da luta:

voação de Nossa, Senhora do cóntra: a ditadura.
Desterro foi elevada à cate-
goria de Vila, pelo ouvidor
dr. Lanhes Peixoto, passan
do em 1823 à categoria de
cidade; I

'.
-

_ em 17-89, o Govêrno de
Minas Gerais, Visconde de
B"al'bacena, determinou em

circular, a súspensão 40 lan
çamento. da derrama, cujos
efeitos vinha enquietando o

Povo mineiro;
_ em 1794, na Bahia,

nasceu Fra"ncisco Gomes
Brandão: Por sentimentos
nativistas passou a chamar
se Franciséo Gê Acaiaba de
Montez'uma e foi Visconde
de Jequitinhonha, falecendo
no Rio de Janeiro em 15 de
Fevereiró de 1870;
_ em 1811, foi criado o

município de Brusque"cuja
séde foi a Vila de São Luiz
Gonzaga. Em 1890 passou a

.ter aquele nome em home
nagem ao Presidente dr.

1.(}69.082,70
36.364,00,

Disponível
Caixa 32.821,00•••••••••••••••••••••••••• 0.0

Realíaavel a curto e longo p�azo
.Mercadori>as ;-' , .'

: . 2.036.113,00
. Devedores 6.678.109,80

108.500,00. 8.822.722,80Obrigacões de Guerra

10.585.213,00

Contas de Compensação
.Ações Caucionadas ................•

Devidores em C/Cobrança .

.Banco dt> Brasil,' C/Títulos Garanti-

30.000,00
4.026.750,00

dos 24.800,00 4.081.550,00•• 0.0 •• o', • � •••••••••••••

PAssivo
, Nio Exigivel "

'Capital ............•................

"Fundo Aumento 'de Capital
3.000.000,00'
900.000,00

.

2.000.000,00Conta de Reserva

Reserva Compulsória, De'.creto-Lei
9.159 : )0

"Fundo para M�veis & 'Utensílios e

Imóveis .

;Fundo de Depreciação de Máquinas ..

�undo para Devedores Duvidosos .

Fundo para Máquinas Obsoletas .

Fundo para Participações .

91.117,00

660.586,50
673.246,30
670.000,00

395.836,10
"- 108.500,00

'151.656,30.

Mercadorias

Matéria Prima
42.291-.763,00
1.685.359,30

Partici-pações, Bonus de Guerra e

Apofices- .................• 1.926.911,90
542.819,'7:0 90.021.511,20Diversas contas .

Conta de compensação
---

Ações caucio!,adas

PA:SSIVO

Não exlgivel
Capital 20.�00.000,00

8.000.000,00
4.500,000,00

Reserva ..................•.........

Fundo de previsão > ••••

Fundo para flutuaçâo do ativo ..... 8.400.000,00
Fundo para depreciaçãp de imoveis e

embarcações .

Fundo para participações '
.

Fundo de auxilio , .

8.841.763,30
1.926.911,90
500:000,00

4.000.000,00
I
Fundo para contas duvidosas .. : .....
Lucros suspensos

Credores

Exigivel a curto e longo prazo

................. , . . . . . . . . 44.252.346,30
Dive.rsas contas .

Dividendo .

Conta de compensação
8.650.942,50 Caução da DiretoriaLucros Suspensos

Exigivel a. Curto e longo Prazo

'�redores 1.934.270,50
10.585.213,00

.
. Contas de' Compensaçã;
<Credores em e/C�ução .

�ítulos �m Cobrança ,.,

'

.

30.000,00
4.026.750,00

24.800,00'Títulos em Garantia

Florianópolis, 30 de c\ezembro de "1950

Rudolfo Scheidemantel, Diretor-Presidente
Adolfo Beckmann, Diretor-Gerente

Acelon Dário de Souza, Direto'i'-Gerente
Alvaro de Lima Veiga, Contador.

Registros _!_.4?430 na D.E.C.

0.067, no C.R.e.

PARECER DO CO:NSELHO FISCAL

Os signatários ·do presente,' m�1Ubros efetiv�s do Con�elho Fts

�al da "Fábrica de', Rendas e Bordados Hoepcke S. A.", tendo pro

cedido ao exame dos livros, balanço, �nyentário e demàis documen-

tos, especialmente, os negócios e 'operações sociais referentes ao

-exercicio de mil novecentos e cinquenta, declaram ter achado tudo

em perfeita ordem, clareza.e regularidade, pelo .que são de-parecer
::sejam aprovados pelos senhores acionistas, o balanço, contas e os

,atos praticados pela Diretoria da Sociedade,
Florianópolis: 10 de' fevereiro de 1951

"' -

João natista Bonassis
Jayme Linhares
Emidlo Cardoso l'u�ior

Cen�r'o, A'cadernico'
XXII <i'.e Janeiro

:.

p'rezado Senho,_.
,�olicitamos e agradece

mos a publicação do seguin-,
'te:

AGRADECIMENTO
O Diretório Acadêmico

XXII de Janeiro, torna pú
"blico. o seu agradecimento
ao exmo. sr. IrineuBornhau
-sen, Governador dó Estado,
Senador Dr. Ivo D'Aquino,
Deputado Leoberto' Leal· e
à Transportes Aéreos Gata
rinense Ltda., pelos. auxilios

prestados' aos colegas que
·pleitearam o aumento de va

gas para os candidatos a

provados e ,não classif.ica
dos ao cúrso de Odontolo
gia.
Este D.A., interpretando

os sentimentos dos "novos
calouros�', apresenta o' seu

reconhecimento a todos pe
la '.

atenção ·dispensada' aos
representantes do Corp�
Discente da' Faculdade de
Farmacia e Oaontologia de
Santa Catarina.

Recebemos:
Ilmo. S'r.
Redator de "O
NESTA.

Estado",

,
Ás 8 horas

John Carrol e Vera Rals
Saudações Universitárias tOlll.
José Aifredo Beirão, Se- SEDUÇÃO TRAGICA

cretário Geral. Censura:
.

Impróprio até 1Lanos.
Preços:

Cr$ 5,00 e 3,20.

FlorianópoJis, 31 de dezembro de 1950

Acelon Dário de 'Souza, Diretor-Presidente
Rudolfo Scheidemantel, Diretor-Gerente .

Rodolfo Weickert, Diretor-Gerente,

1951

Ho'je, amaohã
amanhã no

22 DE MARÇO
A data de hoje. recj)rda.·

nos que:
_ em 1619, havendo fale

cido em São Paulo o dona
tário da Capitania de São
Tomé, Pero de Góis da Sil
veira, seu filho e herdeiro,
de nome Gil, cedeu à corôa
portuguesa, pela quantia de
100$000 os direitos que ti
nha sôbre a capitania;
_ em 1647, por carta pa

tente dos Estados Gerais da
Holanda foi prorrogado por
mais 25 anos o período de
exi�tência da Companhia
das Indias Ocidentais;
_ em 1761, segundo Rio

Branco, nasceu na então Vi
la do Destêrro, hoje Fl0.lia
nópolis, Santa Catarinaa
Joaquim Francisco da Costa
Livramento, que se tornou
célebre sob o nome de Irmão

e depois de

passado
24 DE MARÇO

_ em 1685, por ter sido
A data de hoje recorda-

Cino · Diário·
RlTZ ,

Ás 5 e 8 horas
Henry Fonda eSilvia Syd- ,

ney.
VIVE-SE UMA Só VEZ

Impróprio até 14 anos.

No programa:
Ginelandia JornàI.

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20.

IMPERIAL

nos que:
_ em 1803, o grande Sol

dado Luiz .Alves de Lima e

Silva, Duque de Caxias, foi
agraciado com a Ordem da

Rosa;
• _ em 1688, uma ordem ré

gia impidiu a alteração da

rep�rtição das aldeias do
Cabo do Norte, feita por Go
mes Freire de Andrade aos

padres da Companhia de Je

sús;
_ em 1780, em EI�as,'

Portugal, nasceu João Cheí
sostomo Caldas, que veiu

para o Brasil na Divisão do

General Carlos Frederico
Lecor, prestando grandes
serviços na paz e na guerra.
Faleceu no posto de Mare
chal do Exército, no Rio de.
Janeir�, em IOde Abril de

1857;
André Nilo Tadasco

A
Curioso é que todos os

que repelem a hipótese da a;

plicação de penalidade . aos

colaborac íonistaa e no.

Soc. CatarlneS8
de AviCllltura
De ordem do sr. Presiden-,

te, convoco aos srs. sócio.s.
da Sociedade Catarinense
de Avicultura, para a As-·
sembléia Geral de eleição e

posse da nova Diretoria que.
se realizará às 16,30 horas,.
do dia 26 próximo vindouro,
na sede social desta Socie
dade, sita á Rua João Pin
to (térreo do Edifício da Di
reto�ia de Terras 'e Coloni
zação).
Não havendo "quorum" à.

hora marcada, a AssembléIa
funcionará, com qualquer
número, meia hora depois,
ou seja, às 17 horas.
Florianópolis, 21 de mar

ço de 1951.
Ivo. Maes

'Geral.
Secretári().

Impróprio até 14 anos.

O esporte na téla.
Noticiário Universal.

Preço,s:
Cr$ 5,00 e 3,20.

ODEON

Ás 8 horas -

Ultima exibição:
/

Gregory Peck _ Ava Gar
dner _ Melvyn Douglas e

Walter Huston.
O GRANDE PECADORÁs 5 e 8 _horas

Howard Duff·_ Marta
Toren .� ,George Brent.

BLÀNDESTINO

Censura:
Imp. até 18 anos.

No programa:
Cinelandia Jornal.

Preços:
G-l'$ 6,20 e 3,20.

CINE IMPERIO
Ás 8 horas

Impróprio até 14 anos.

Cinelandia Jornal.
Preço.s:

Cr$ 5,00 e 3,20.
ROXY

O GAVIÃO ,.DO MAR

l
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o ESTADO-Quinta-feira. 22 de março de 1951 7

Dia 24 .de março,
D.ia 25,

sábado, grandiosa. soirée da
dé. março, mafinée inf.antil�

Paschoa' com
das 16 ás 20

. .. ,

IniCIO .as
. horas.

21 horas

------------��

OIRECAol
I\méUa M

PlgOZZi

Confere
Dlploinl

torrespondenda..

Comerciai

METOOOI
Mod9fno e

&tlC18Dh

.Rua General Blttencourt, 48
(Esquina Albersue Noturno)

Tranuporte.ltegular611 de CO} go I c.

sio FRANCISCO DO SUL 'para NOVA YDUII
lnfo:rmacõ.,. oomo. Aqent••

•nópone+- Carloa HoepckeSjA - Cl- Telel'cne 1.717 ( Rnd. te ei

rand1lco do Sul-Carlos t{oepcke.SA -CI'-Tell!lone 6 MCQREMA( B4 o

o S.bio

YVIR<iEM
.

ESPECIALIDADE" da
.,/,

' .

I"'_;"C')A,WETZELI;INDUSTRf-AL-JOIN� [LL E (Maraa' reils,

! TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

. S����:RC�At
ESPECIALIDADE

.

'�.

I
\

I

.I
r'
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JANELAS E
o conspícuo sr. Secretário do Interior e Justiça, Edu

cação e Saúde teve 'por bom aviso a publicação de uma

nota a respeito de Um comentário, feito por uma fôlha
desta Capital, relativamente à remoção de professores.

Antes não o fizesse, a fazer nos termos em que o fez.
- É que o primeiro propósito anunciado - a determi

nação do govêrno de que não haverá política nas escolas
nem com as escolas - se obedecido, não mereceria galas
e confetis, porque dever vulgar e ressabido. A anulação
sumária do concurso de ingresso ao magistério e as exo

nerações e remoções de professores, atestam, entretanto,
a semcerimônia da nota oficial. Nesta, aliás, o que me

lhor aparecem são as janelas de retaguarda e as gateiras
de porão para 'as retiradas -na hora do aperto e as eva

sivas nas angústias das derrotas. E, nesse objeto, o es-

clarecimento: "Mas, evidentemente, não podem deixar de
ser feitas, desde logó, as reparações das injustiças, por
ventura havidas". E mais: "E, bem assim, não podiam
deixar de ser afastados os professores ou outros quais
quer funcionários, que não se conduzam à altura de seus

cargos",
À essa altura e diante disso é de repetir-se apenas

aquele brado exclamativamente lapidar da giria: - Ar-
rombou! •.

.

É inacreditável que ao govêrno, que nem tempo ain
da logrou para restabelecer a sopa escolar, por mingua
de dados e levantamentos, já sobrasse ciência para, des
de .Iogo, reparar injustiças porventura havidas.

É simplesmente fantástico que o mesmo govêrno que
anula um concurso por falta de estatísticas, confesse que
não podia deixar de afastar professores ou outros quais
quer funcionários que NÃO SE CONDUZAM À ALTURA
DE SEUS CARGOS!!!

Tem o govêrno, pelo que depõe o, seu esclarecido ti
tular da Justiça e Educação, dons sobrenaturais e defi
ciências humanas. Estas, obrigam-no à suspensão da sopa
escolar, à anulação de concurso, à dispensa de- funcio
nários; aqueles, permitem-lhe desde Iogo reparar injus
tiças porventura havidas e, muito mais que isso, comu
nicam-lhe, por adiantamento, os nomes daqueles PI,ofes
sores e funcionários que NÃO SE, CONDUZAM à Irltura
de seus cargos, e que, por suas já futuras atitudes, não
podiam deixar de ser afastados!

........._-_-...-.-.-_-..•..-.-.-_._-_....-_-.-_._._-_-----.-----_._..-----.-.�

Florianópolis, 22 de Março de 1951'

NaPolicia

Os tempos dos verbos, por certo cuídadõsamente es

colhidos, como de mister em falas of'iciaís, explicam tudo;
Estamos vendo, díàríamente, que os pessedístas são»

justamente aqueles que não se CONDUZAM à
.

altura.

.
Causa pasmo, por outro lado, que o govêrno, no prn..

grama que .se traçou, determinasse apenas que não ha.;
veria política nas escolas nem com as escolas.

Já com a Saúde, para citar, será permitido o valo, ..
tudo, como a última remoção de um, médico de· São Fran-,
cisco para a Laguna,_em atenção, sem dúvida, à circuns..
tância de o removido ser vereador do p,; S. D. e presíden.,
te da Câmara Municipal!
,

À guisa de fazer justiça, a injustiça vai campear de-
senfrenada, como aliás, já anda, setia égide, dâ i·PaZ e dae
concórdia, desde quando assumiü o' poder . êsseo Ilustra
correligionár!o, que a U. D. N. perdeu, vara que o·EstádÓ>l
ganhasse um Governador.

Diante disso .e das melancólicas" Ilàções que=a not&
oficial de ontem nos oferece, cuidar" ahídá -de casos no-·

minais é atirar cálices de água: ao- oeeano.:
Infelizmente, por aqui, aínda há- quem=pense que o

direito dos fortes esteja ITa fraqueza das' vítimas, po-·
dendo, por isso, ser explicado- com: razões que a própria:
razão repele.

.

E há também ingenuos,' de' entendimento difícil e-,
bôca fácil, que ainda continuam- procurar nos dicioná--

>

rios para pronunciar nas ruas a palavra acôrdo,
.

RUBENS' DE' ARRUDA RAMOS

Principio de incêndio na Obrigacõ'8s Semana Santa
Ponte Hercilio Luz . de 8nerra Segundo aviso do Gabin�--

Às 21,30 horas de ante- para atender um 'principio A Delegacia Fiscal está te do sr; Governador não ha-·

.ontern, quando o nosso. jor- de incêndio que se manifes- autorizada a efetuar o pa- verá expediente hoje e ama

nal entrava para o prélio, o tava ao. meio da Ponte Her- gamento de juros aos porta- nhã, sendo o ponto. facultati
carro do Côrpo de Bombei- cílio Luz, cujas chamas fo- dores de bonus de guerra, vü no sábado.

José Silva. ante-ontem, lá cer censura das pessôas de ros, com a sua ,cirene fun- ram extintas de imediato.' Mas pelo que estamos infor
no Parque de Diversões da responsabilidade e de bom cionando ininterruptame'nte, Aliás, êste fato tem sido mados, os interessados não

Praça General Osório, de- �ensü. .
demandou a rua Conselheiro comum, pois com o combus- tem sido atendidos satisf'a-'

pois das 11 horas, começou As testemunhas dessa tris- Mafra, em direção. à Ponte tível dos veículos, os barro- toriamente. Toda' a vez que:
de sai!' fora "da linha' justa, te ocorrência, pai-tida de Hercílio Luz. tes da Ponte se vão tornan- comparecem à Pagadoria da
em virtude de excessos al- quem tem a missão de velar Na manhã de ontem, a do incandescentes e ao con- Delegacia Fiscal deparam
coolíeos. Foi preso. Nada de- pela: tranquilidade pública, nossa reportagem conseguiu tácto de ponta acêsa de cí- com uma desculpa nova.

mais,' até aí. Acontece, po- são o. soldado Julio. de tal, apurar haverem os soldados garres, provocam principio Não. se justifica que. tal
rêm, q� os policiais que o de serviço. naquêle local à- do fôgo sido. requisitados de incêndios. coisa esteja acontecendo, de
detiveram também foram a- quela hora, Nadir Silva e _•••_ _ _._.._ _

- J vez que noutros Estados os

lém do limite legal. É que Pita de tal, residente àque- pagamentos aos juros estão

� :��:���s i:����;:.a�e�;�� la��a;esponsabilidades nês- Na eaAmara Munl·cl·pal �:���::�;��o:i:�g;����:= Em Paris as reo-
sioneiro, .sob a música de se fato. devem ser devida do na imprensa, merrcionan- .-

d ONUpancadaria em que marcha- mente apuradas, uma
-

vez ," Em mais uma sessão da considerações sôbre Q pro- do os numeros dos recibos DIOP.S a
va para a Delegacia, nesta que não devem partir dos e- segunda reunião extraordi-, blema da alimentação. Acen- em condições de �erem aten-

-

LAKE SUCCESS, 21 U.P.�
só chegaria aos pedaços, lementos confiados à zelar nária, a Câmara Municipal tua que o depauperamento didos.

.

- A Assembléia Geral das;
não. fora a intervenção pie. pelo sossêgo e pela ordem de 'Florianópolis prosseguiu,' físico do nosso povo é cada É o caso. do sr. Delegado. Nações Unidas, pela escassa'

dosa do sr. Mário Climaco, públícas, êssas violências, na discussão. da matéria em vez maior. Fiscal se inteirar do assunto. maioria de sete votos, deci- >-
que alarmado com os maus verdadeiros excêssos de au- pauta. 'Refere-se, a seguir, ao e determinar as .providen- diu esta noite, realizar o'

tratos policiais, conseguiu torídade quando não ,lio es- Depois de lido o expedíen- problema do leite,' conde� cias cabiveis. Do contrário, próximo. periodo de suas re

livrar a já então vitima e Ie- sas as determinações do se- te, que constou de um ofício nando o ato do govêrno que

I ?rescel:á
cada v�z �ais, o de-I

uniões em :aris. �sse perio
vá-la à Policia.

-,

'feno e diligente delegado do sr. Arcebispo Metropoli- baixou o preço da compra interesse do público pelos do de sessoes sera no outo-
O zeloso dr. Delegado Re- regional de policia, que se tano, agradecendo o convite do leite, prejudicando, as- titulos oficiais. no.

gional, por certo, tomará as tem demonstrado autorida- para presidir o ato de ben- sim, 'Os fornecedores de Ilei_ ...

provídencjas que o grave de à altura do cargo. zimento da Imagem de cris-I te do interior da ilha. Cita
caso requer. Contra o abuso da auto- to, e ofício da Câmara Mu- casos dolorosos, onde farní-

ROUB!) ridade- e abuso do direito. de nicipal de Laguna, comuní- lias pobres e crianças doen-
Compareceu, ontem, à Po- prender-quem transgride as cando a instalação dos tra- tes estão sendo sacrificadas

lícía, Manoel EstremeI, bra- nórmas da moral usando. balhos, usou da palavra o pela incuria do atual do gn
sileiro,' solteiro, natural da para isso a violência, é que sr. Osní Melo, para tentar vêrno, O discurso do lider
Paraná, residente à rua Con- reclamam, conôsco, os ho- uma defeza do Govêrno no. da maioria, rico de dados

selheiro,
Mafra, 73, nesta" meus de

respo.nsabilidade
caso da supressão da sopa concretos, foi um libelo. ir

Capital, que se queixou de e de bons sentimentos hu- escolar. respondivel contra a desas
haver sido roubado, na noí- manos. O orador declarou que a trada administração Irineu
te de 18 do corrente, em uma, _-_•••_•••_-.J sopa não havia sido inter- B.ornhausen, pondo a correr

capa de 2 faces, um chan-
Ass· "O ESTADO" rompida aquela alimentação üs vereadores udenistas que I

tung vermelho escuro. e um
me • .

aos escolares, mas quando tentaram confundi-lo, prin-
par de sapatos de sola de ,. "'J" o sr. vereadür Osmar Cunha cipalmente quando critica
latex, avermelhado. Atos of.·c.-a.-s' lh� perguntou s,e, durante o violentamente o govêrno por

GUARDA NOTURNO mes em curso, a sopa -esta- ter adotado uma providencia
''VALIENTE" - Foi remüvido "ex-offi- va sendo fornecida, o. sr. Os- sacrificando o povo sem um

Anastacio Mafra, brasilei- cio'� Theqdócio Migí,lel Athe- ni Melo, muito a contragosto planl) racional.
'

1'0, sülteiro, filho de Rüse- rino, delegado, regional de teve que confirmar a triste Hüuve um aparte infeliz
no Mafra Feliciano, residen- pülicia, de Lajes para Ita- realidade: üs escolares não. do sr. Gercino SÜva, que
te à rua Conselheiro Mafra, jaí. recebem sopa! Aquela sopa quiz cassar a palavra ao ora-

96, apresentou-se à delega� - Hélio �arbosa Füntes que, pür benemerita inicia- dor, dizendo. que o prazo. re
cia de policia, queixando-se foi nomeado delegado regio-' tiva do grande catarinense gimental estava exgotado ...
de um guarda noturno, o nal de pülicia de Lajes.

I
Nerêu Ramos! � Noutro. aparte, de uma inde

qual se achava de serviço às - Nelson dos Santos Li-' Depois dessa confissão., o Ilicadeza lameritavel, o mes-

22,30 horas de ante-ontem, ma obteve exoneração, que discurso do representante mo vereador falou em obter
na esquina da 7 de _setem- pediu, de Dentista do Qua- udenista perdeu o

interêsse., algodão para tapar os ouvi
bro; por lhe haver aquele vi- dro Unico do Estado. Ocupou a tribuna, em se- dos e não. ser obrigado a es-

gilante espancado e ameaça- - Benoni Laurindo Ribas guida, o sr. Édio Fedrigo re- cutar as objurgatorias. do
do com o �evolver. - io'i exonerado, a pedido., do bateu a fraca argumentação representar!te pessedista.
Mas, após haver o queixo- cargo de Médico SanitarÍsta do sr. Osní Melo., mostrando A verdade doi muito ao li-

so se retirado. da sala dos do Quadro Unico do Estado. que, de fürma alguma, a so- der 'udenista que �empre es�
Comissários, ünde foi sol,ici- - Vinicio Olinger foi no- pa podia ser dispensada no teve acüstumado a lider com
tar as providencias que o meado, interinamente, para primeiro mês de aula, atitu
.caso requer, füi êle, com o cargo. de Dentista,. para de do governadür udenista
Oscar Cardüso, filho. de ter exercicio rio G. E. "Ge- que vem encontrando repul-
Artur Cardoso� residente à túlio Vargas". sa por parte do povo.
rua Lajes, sln', frente ao Ca- - Teatino Carneiro da Diversos vereadores ude-
fé do Comércio, à rua Con- Cunha Melo foi designado nistas ensaiam SOCol'l�S ao
selheilo Mafra, agredido. a para Inspetür, de Coüperati- colega Osní Melo, mas sos
cace-têtê e enfrentado com vas Escolares. sobram diante da dialetica

\ revolver pelo guarda notur- - Nelson Konrado, Juiz fulminante da bapcada pes-
no de nome Pedro Borba, de Direito, foi removido, a seaista..
presente ainda o próprio co- pedido, da comarca' de

Bom,'
Sôbre o assunto falou

mandante da Guarda Nütur- Re�iro para a de São. Joa- também o sr. Osmar Cunha,
na, fato êsse que vem mere-

. qUlm. . que expendeu. üportunas

'PRENDER, SIM - ESPANCAR NÃO! VIOLÉNCIAS
DE UM GUARDA NOTURNO!

O DR. DELEGADO
_ REGlON1).L NÃO PERMITE ABU

SO DE AUTORIDADE

,argumentos falsos.

IO vereador Gercino Silva
trouxe escrito um dIscurso
trazendo o. desmentido do

govêrno estAdual sôbre o pe
dagio, aproveitou para que
rer explicar nüvamente o

caso do leite e o da süpa es

colar.
E' desnecessário dizer que

foi mal sucedmo, porque 'o
sr. Osmar Cunha não lhe
deu treguas.

l

Acadêmico' Pedr.
Paul" Saraiva
Acaba de ingressar na Fa
culdade de Arquitetura e·

Urbanismo do Mackenzie
College após' vestibular, o

nosso conterrâneo Pedre
Paulo de Melo Saraiva.

Há mais de um mês que vinha recebendo. dos
meus três garotos o ultímatum para uma visita no

turna ao Parque de Diversões. Involuntàriamente
vinham as protelações, bem choradas e superiormen
te lacrimejadas. Ante-ontem, todavia, cumpri a prü-·
messa. Cüm o Deusdedit Vargas - um' gaúcho a.,

quem Deus não deu querência - reunimos üs filhos>
e lá fomos para a roda-gigante, para as' barquinhas.
e barcaças.

Depois de bem divertida a, petizada, fomos ao'

tiro ao alvo.. E, na segunda série dos 3 tiros, num
total de 36 pontos subi aos 34. A pontada, como se

vê, não. está de todo má!
* *

*

De volta, no. bJrço, peguei do Diário. E, através.'
da ginástica confraterna, admirei os recursüs da fa-
míl� ,

De começo, a formal negativa de o. govêrno pas
_ sado haver resolvido o cas9� do leite. Aí é que está o'

engano. Não. resolveu nada!
, Havia leite à farta! É verdade! Depois mexeram

no leite. E veio a falta! Voltaram as bichas� Mas;

q�lem vai resolver o problema é o govêrno atual!
Büazinha! 1.

* *'

Quanto. à sopa' escol'm: o jeito era desarriscar'
tudo pará começar de novo, com todos os dadüs �ln,
poder do govêrnü. Como êste, infelizmente, ainda não·

possue esses dados, que 'já' estão com o jornalista, e"

-como êste àvisa - Tenho os números. Não os doo14
todavia, porque espero que venham de lá. - resta-

� ,nos apelar, de coração às mãos: - Empresta os nú

meros, mano 1 Não é p'ra' nada. É só p'ra levar p'ro>
govêrno!
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