
.» Varri�os

RIO, 26 (U.P.) - O sr; citaria a questão. A UDN
Gustavo éapanema preten-I' assim,

determinaria desde
de subir para Petrópolis pa- já a sua linha de conduta

.ra, na sua qualidade de li- em face do problema. Os es

der da maioria da Camara, tudos da UDN serão modifi
se avistar com o presidente cados pela Convenção Na

da Republica. Noticia-se cional de 21 de abril. A pro

que nessa sua visita ao Pa- pria Lei Eleitoral obriga o

Iacio Rio Negro, o sr, Gus- partido a isso. É pensarnen

,tàvo Capanema trate cem o -to- de .uma "'forte .,corrente

S1'. Getulio Vargas, � entre udenista aproveitar a OCR

outras cousas, da questão sião para apresentar uma

da forma constitucional a- emenda visando, o afasta
bordada pelo chefe do go- mento de suas fileiras de
verno em su<t, mensagem ao elementos rebeldes, em be

Congresso, mas que ainda neficio da un:idade do Par
não foi, objeto de cogitação tido. Se a UDN fixar-se em

da parte do PSD. oposição, aqueles que dese-

No decorrer da proxima jarem apoiar o Governo Fe
semana reunir-se-ão os 107 deral seriam afastados.

deputados Pessedistas, para, Continua na 3a. pagina
fixarem sua conduta na Ca-

últimos fõcos �e resistência na Coréia 1
Poderosos

.

refórços cHineses para a frenle ceníiái�;)!�:,��� ::;
TOQUIO, ,27 (U.P.) -I lhas estão em marcha para canas que avançaram para I dia de sel!,'unda-feira apenas antes pelas tropas chinesas REAPARECEM OS OHI.. -'

�l\s forças dá ONU elimina- I as linhas aliadas, no setor o leste, desde a zona de se estabelecei am Ilgeíroa e norte-coreanas". NESES

--cam os ultimos �entro.s im- i central da frente.
'

Munsan, onde os paraque- cantatas cem un idades ver-II O�lttas unidades J1?i"te-a- O Q. G. do 80 Exercito-

portantes de resíatencia

co-,
Uma força de operações distas aliados desceram sex- melhas. Um despacho pro- .merrcanas tambem fízerarn declarou que dur.ante as 0--

'munista, na Coréia do Sul, de tanques norte-americana ta-feira. O comando aliado cedente do setor ocidental junção, á.s 3 da tarde de se- perações de sexta-feira, sa

llua�do as tropas n?rte-a-I avançou cerca de 16 quilo- -esperava encurralar comes- dizia que as forças norte- gunda-feira, Entretanto" lDado e domingo, apenas S$

merrcanas �lzer�m Junção I metros ao norte de Uljong- sa manobra uma importan- americanas' estavam avan-
j
essas forças' não lograra� .inf lig iram aos comun istas

no set'!.r 0.c1de�nal da f'ren-
i
bu - ao norte de Seoul - e te fórça comunista que, en- çarido rapidamente sobre encontrar os 13 a 30, mil cerca de 7.'50Q baixas. E tu

te, mas' mformou-se que fez junção, á 1 da tarde 'tretanto fugiu á armadilha. terrenos "evidentemente a·, soldados comunistas que, do indica que o número de
., "I .•

poderosas unidades verme- com as forças norte-amerí- Informou-se que durante abandonados pouco
- tempo segundo se dizia, estavam baixas comunistas durante'

,

dispostos numa zona de 32 o dia de segunda-feira tam-'
� ..,. ........,.,.... of"_••-_ -_•••••_••••-•••-•••- •••- • .;.,-_ -

_
-__ � ....

quilômetros de extensão.' ao bem será pequeno.

O TEMPO norte de Uljongbu. Não obstante" apesar de-

Previsão do tempo até 14 i O comandante em chefe completa retirada comunís-

horas do dia 28. "1 do 80 exército, tenente-ge- ta chinesa do setor ociden-
Tempo � Bom, sujeito a

'

nera! lVfatthew Ridgway, de- tal, o correspondente da U.

ligeira instabilidade. 'I clarou 'sexta-feira, 'pouco P. Richard Applegate inf'or-

Temperatura - .Estável. antes de saltarem os para- mau, de Chunchon, que as

Ventos - Do quadrante I quedistas' norte-americanos tropas chinesas estavam

I norte, frescos. Ina
zona de Munsan, que "o voltando a ocupar posições

Temperaturas - Extre- fim desta operação é matar no setor central, de 80 qui
, mas de ontem: Máxima 24,1. comunistas". ,Aparentemen- lometros de extensão.

Mínima 18,1. te, porem, os aliados não Disse APÍllegate que as

encontraram muítos solda- forças chinesas estão vol

dos verm�lhos;,_ tunda a cruzar o paralelo
..- .i-;;.- _••-_... 38 ocupando colinas e meu-

tanhas imediatamente ao.

Dr. 'te�berto tea I s��:_�����_!_�.:����_��.:.
,No Uruguai o sr,
6ainza Paz
COLONIA (Uruguai), 27

(U.P.t - Chegou a esta ci ...

dade o sr. Alberto Camza

Paz, diretor de "La Prensa"
de Buenos Aires, contra

quem há um mandado de

prisão do governo àtgenti
no.

Interpelado pelos jorna
listas, negou-se a fazer de- -

clarâções, limitando-se à
dizer )lue veio descansar al

guns dias emcompanhia de

parentes seus numa estan
cía perto de, Colo.9ifl..
INFORMADO'" O P'trESI
'DENTE' DO URUGUAI

,-,MONTm"1DEU, 27 .u,
P.J � Segtmd<> 'ulft� -.(onte
a{;torizada, ''o - p_t�sid�ute
Martinez Trueba foi uma

das primeiras pessoas a ser

informada sobre a chegada
,do sr. Gainza Paz. O chefe
do governo ordenou, ime
diatamente, às autoridades

policiais de Colonia,' onde
se encontra o diretru' daque-
le jornal argentino, que to
massem todas as prec�u�

ções necessarias.
IRIA A MONTEVIDEU'
MONTEVIDEU, 27 (D.

P.) - Os jornais desta ca·

pital informam que o sr.

Gainza Paz chegou sozinho
a Colonia e ali foi recebido )

por sua mãe e por sua espo ..

sa. Circulos locais manifes..
taram acreditar na possibi
lidade de ql�ê o sr, Gain.za
Paz venha 'a Montevidéu em

meados desta semana ainda.
Entretanto, não se sabe a·

inda quanto tempo preten
de o sr. Gainza Paz perma
necer no Uruguai.

' -

os

I
,_ .. _,-�,_, __ ,_

'. I
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á 1 O Ad b I R d S·I
Chegará a esta Capital

sr, 08 avo uopouema" ouvir o r. R er a . a I va I i:�'e��(��ã�a�� F�:Ç�0!1����
preSid6foóte da RepúbHca sobre Em um dós avioes da Cruzeiro elo Sul, regressou,

I �i;i�tr�X;:Ie:;��c�I�����O�
a re rma constitucional o�tem, da Capital Federal, o sr, dr. Aderbal Ramos da Deputado Federal,' Doutor

S'ilva, ex-Governado' do Estado e elemento destacado da
'

Leoberto Leal, l:epresentan-
direção da Comissão Exe- te de nosso Estado 'na Cá.
-cutiva do Partido Social De- mara Federal. Sua. Excelên-

mocrático, em San ta; Cata- 'cía que virá abraçar os seus

rina., amigos, assistirá em Lages
S. excia. foi recebido, no a abertura da Exposição

campo da Base Aérea, por Agre-pecuária daquela ci-

prestigiosos elementos do 'dade. Desejamos ao ilustre

P. S. 'D., numerosos correlí- coestaduano feliz perrna-

gionários e amigos e mem. 'nência em seu Estado na-

oros de sua exma. família,
"

tal.
Por longo tempo. o ilustre "" � _.. - -.V---••

ça�al'iIlell,Se, recebeji cumpri-
'

rc
- --'" �- '

'

mentes e, abraços pus pes-
' ·a'',é'_ or;..""ia�d,a��,a PO-sôas presentescao -aercpor> �

to, tendo rumado, após, ,em ' si"",8, O do Brasil
companhia da exma� sra, d. \

Rute Hoepcke da Silva e dO'
WASHINGTON, 27 (U.

sr. Celso Ramos; Presidente
P.) - Partindo de diferen-

do P. S. D., para ,a SUa resi.. ,te;' po.ntos de vista, os Esta-

dênciá.
'

'

'I do,> Unidos e a América dO'

"O 'ST " ,,'

'-"
Sul parpce terem encontra-

E ADO, que 'esteve presente ao desembar(lue .d" t,"t
"

" ,

' o. 'el'reno co.mum no.s (\lS-,
na pessoa do dr. Rubens de Arruda Ramos seu diretor ":,

f'd 1
. ,.," , cursos pro erI os pe o pl'e-

apresentou ao Ilustre homem publIco cumprimentos "d t T I'

.

S1 .en 'e ruman e pc O'
�.....................-.I'.IY.......,....w.-........_,..........-.............

"

chanceler brasileiro .Jcão
-....·Dw-'YV'-'"_·•..,..·_.·_..·.·� Possui a Rus.sia' 50: :bom- Neves da Fontoura. O llri-
As forças arma- ,

"
..:. _' meiro insistiu sobre a ne-

das amerl"C808S 'bas atomlcas ,cessidade de cooperação 'de
teresse do governo, como

na opinião do cientista amoeric�lllo HaroTd Urey forças na defesa america-

tl;1.mbem de interesse do pro-
'

WASHINGTON, 27 (U. na, não apenas dentro
-

do

'prio Partido. Na reuni'ão em P.) - Com o. limite fixado ROMA, 27 (U.P.) - Um hidrogênio: "Trabalhamos hemisferio, mas em toda

apreço o' sr. Gustavo Capa- em 1.500.000 homens,' o homem de ciencia ,atômica nessa bomba; porém não. se I parte,
nema exporá a seus pares Exercito já tem sob armas americana, o professor Ha- progrediu grande coisa., Eu

.

"Precisamos tambem cou

'as conversas ,que tiver com cêrca de 1.400.000 e, ao rit- rold Urey declarou que "é desejaria que isso não eles- siderar - disse o presiâen-
o sr. Getulio Vargas. mo �tual, �é 30 de junho acertado supor que a Rus- se resultado pois não creio te Truman - como pode-

POSIÇÃO DA UDN con.tinuará annando mais sia possui cêrca de' 50 bom- que seja boa coisa, em ab- remos melhor úsar nossa

RIO, 26 (U.P.) - Ainda cem mil mensalmente. Os bas atômicas, e que. já fêz soluto, possuí-la, Somente força para sustentar a cau

a proposito. da reforma da efetivos do Exército antes explodir experimentalmente causará a destruição. Sem- sa da liberdade contra a a

Con,s'titUição "O Globo" diz °da guerra da Coréia eram várias", Falando a um gru' pre desejei também que não gressão
-

através do mundo

que essa idéia começa a to- de cêrca de 600.000 homens. po de jornalistas" disse -o se' produzisse a bomba atô- inteiro".

mar eorpo. Em rapida son- Para estabilizar os efetivos professor U'l'ey que
•

"não mica, em comparação com a O segundo mostrou fun-

dagem levada a efeito' nos em cêrca de 1.500.00n, os, 'resta dúvida ,de que, ·se ir- primeü'a usada, disse: damentos economlCOS de

meios udenistas, recolheu a chefes do, Exercito estão romper uma guerra tot�I, ,a cooperação, num brilhante

reportagem politica impres- pensando em reduzir 0- nú- bomba, atômica será usada "Se' soubesse, oficialmen- discurso que causou, aqui,
.são (favoravel dessa refor- mero de convocações men- e essa é a minha recomen- te não 'pOdel'ia dIzê-lo. Po- forte repercussão. Mas

ma; desde que ela seja sere- sais ou dar baixa a elemeIi:_ dação". rém um de nossos senado- quem ler os dois documen

na e comedida, visando aci- tos da reserva ou da GUqr- Urey, que está, de via- res, 'que são os que revelam tos verificàÍ"á. pontos 'de

ma de tudo o aprimoramEm- da Nacional, transferindo- gem para (') Estado de Isra- a maioria dos segredos de partida diversos que 'condu

to da Carta de 1946. os pal�a serviço inativo el, a fim ge pronunciar ali Estado, diz que nossas bom- zem ao mesmo ponto de che-

Os pontos qúe os udenis- ou ainda combinando os uma série de conferencias, bas são agora �is vezes 'gada.

tas tem em vista são relati- dois expedientes. justificou sua recomenda- mais potentes que as allte- É opinião geral que,a po

vos à distribuicão das ren'" A discriminação das for- çªo dizendo que se deve "a- dores". A respeito de- sua sição do. Brasil está extra

-das e das' inel�gibilidades. ças armadas norte-amêrica- tacar com ela os objetivos opinião sôbre Jse a guerra ordinariamente reforça,da

Estas deveriam abranger a !las mostra. que, além dos... mais importan,tes, o mais é inevitável, o professor de-, por si Il,1esma, especialmen-,
setores novos - presiden- 1.400.000 do Exército, com- cedo possível, porém deve- clarou: te pela cavalgada de Peron,

tes do Banco do Brasil, das' pondo o total d�, 2.900.000 mos ter muito cuidado e não "Em minha Opll1laO pes- no caso "La Prensa" e no
f

autarquias, etc. Em face de revela�os 'pelo presidente. nos d�ixarmos
..
confundir soaI acredito que o Exér- de sua declaração de nova

ter a mensagem do sr, Getu-' Truman, a Marinha de com incid,entes de._fl'on_teira, I cito russo _já teri,a chegado descoberta atômica, coisa

JiQ.. Vargas aludido à refor- Guerra tem 650.000 homens comparando-os com uma à costa do A�lántico, se pão em que ninguem acredita a

m�'"constituciona.l na parte - 2,70.000 mais do que an- guerra a fundo". Mais a- fôsse pela existência da qui e que veio cobri-lo de

:;relativa
-

à discriminação -tes de ter início a guerra da

dian,te, úrey
'declarou que,

I
bomba atômicà". Acrescen- ridiculo.

-daI'! rendas, tem-se como Coréia; o Corpo de Fuzilei- segundo se diz nos Estados tau que ,inda custará "aI- É excelente a impressão
:certo que a UDN em sua I ros Navais tem 190.000 - Unido!3., admite-se que a gnns anos" aos russos colo- causada pelo discurso do

-pro.xima l'éunião de qU8rta-!1l6.000 mais; a Fôrça Aé-_ Rússia talvez po.ssua 50 car-se à altura das investi- sr. João Neves, que veio tor

'feira examinará o assunto.· rea tem 665.000 - 253.000 bombas atômicas: I'
gações atômicas 1l00-te-;ame- nal' ainda melhor nossa po-

O sr. Odilon Braga sm;- m9is. A n�speito da bomba de ricanas. ' sição.

mara.

Essa condut"a dirá respei
to não só a assuntos de in-

Espectatívas em torno do futuro prefeito
do .Dístríto Federal

-?
!?
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DR. MÁRIO
WENDHAUSEN

Clínica médica de adultos e

crianças.
Consultório - Rua João Pinto,

16 - TeJ. M. 769.

Consultas: das 4 às 6 horas.

Residênc!.a: Rua Esteves .Jú
nior 45. Te!. 812.

o ESTADO
Administração

Redação e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,
n-6 160.
Tel. 1022 - ex. Pos
til, 139.
Diretor: RUBENS A.
RAMOS.

RADIOTERAPIA
RA�OS x

DI. ,uT6NlO MODESTO
At••4., lIIiUia.eate••• Hoapltal 4.�CuNa".�

DRA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTôNIO DIB MUSSI
Médicos

/'- -Cirurgia-Clínica
Geral-Partos

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE SENHO

RAS, COIU modernos métodos de diagnóstico� e tratamentº'
COLPOSCOPIA - HISTERO .- SALPINGOGRAFJA - METABO·'

-LISMO BASAL

Radioterapia por ondas curtas-Elet.rocoagwlação Raf05
Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, n? 1, l' 'an{lar_- Edificio do Monte

pio.
Horár!o : /Das 9 ás 12 horas - Dr. Mussi.

Das 15 ás 18 horas - Dra, Mussi.

Residencia - Rua Santos' Dumont, 8, Apt,? 2.
__o _

DR. D.JALMA MOELLMANN
.- CLíNICA NEUROLDCICA E DE OLHOS - OUVI-DOS NARIZ

GARGANTA

da

CASA DE SAüDE BAO SEBASTIÃO

Sob a direção do dr. Djalma Jl(oellmann.

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

Diagnóstico e tratamento completo {las moléstias {los olhos -

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

\

(Ias 14 ás 18 horas diàr iamente,

Telefone 1.153 -,- Largo São Sebastião.

Florianópolis - I'la:nta Catarina.

DR.ALFREDO
CHEREM

DR. SANTAELAA.
(Formado pela Faculdade Na-

Curso Nacional de

cional de Medicina da Universi

doenças 'dade 'do Brasil).
mentais. Médico por concurso da Assis-'

.Ex-diretor do Hospital Colonla tência a Psicopatas cio Distrito

Sant'Atia. Federal,

Doenças -nervosas e mentais.

Impctencía Sexual.

Rua 'I'iradentes n? 9.

Co-nsultas das 15 ás 19 horas.

FONE: M. 798.

Res. ,.Rua Santos Saraiva,
- Estreito.

DR. ARMANDO VA
bERIO DE ASSIS

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

ao, 7 _: Consultas das 10 ás 12

e das 15 ás 17 horas.

Resldêncía :" Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Fone: - 783.
,.-

DR. LINS NEVES

Ex-interno do Hospital Psi-

64

quiátrico e Manicômio Judiciário
da Capital Federal.
Ex-interno da Santa""S-asil f{le

Mísericôrdia do Rio de J.aneiro.

Clínica Médica - Doenças Ner
vosas.

Consultório:' Edifício Amélia
Neto - Sala 9.

Residência: Avenida Rio Bran

co, 144.

Consultas: 'Das t
õ

às 18 horas.

Telefone:

Consultório: 1.268.'

Residência: 1.385.

DR. POLYDORO E.
S. THIAGO
Médico e parteiro

do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis, Assist�nte da

Maternidade

o ESTADO-Quarta-feira. 28 de março de 1951

Telefone: 1:405. Aceita o patrocínio de causas

Consulta-s: das 10 às 12 e das contra a Fazenda Nacional, Esta-

DR. I. LOBATO
FILHO

Proprietário
Gerente
SIDNEI

e

NOCETI

Doenças do aparêlho respiratório
TUBERCULOSE.

Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
na! de Medicina. Tlsiologista e

Tisiocirurgião do Ho;-pital Nerêu
Ramos. Curso d� especialização
pelo S. N. T. Ex-interno .e Ex

assistente de Cirurgia do Prof.
. Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).

Ccns.: Felipe Schmidt, 38:
Consultas, díàrlarnente; das 15

às 18 horas.

Res.: Rua Durval Melquíades,
28 - Chácara ào Espanha. /'

Ultra DR. NEWTON
D'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Se.

nhoras - Proetologia

Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas,
40 -,.- 5° andar
Tel.: 22-5�24. -- Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira

nO 21 -- 80 andar
Tel. : 2-�873 São

Paulo
ASSINATURAS

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

No Inter·iQ(
Ano c-s '120,.0.0
Semestre .. 01'$ 7.0,.0.0
Trimestre . Cr$ 40,0.0
Anúncios mediante con

trâto,
Os originais, mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

Eletr'icidade Médica

E

Consultório: Rua Vitor Mei re

les n. 18"- Telefone 1.507.

Consultas: Às 11,30 horas e à

tarde das 11'; horas em diante.

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

DR.ROLDÃO
CONSONI

Cirurgia Geral - Alt& Cirurgia
- Moléstias de senhoras -

Partos _

Formado pela Faculdade de

Medicina da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente do Ser

viço Cirúrgico do Prof. Alípio
Corrêa Neto.

Cirurgia do estomago e vias

clrculares, intestinos delgado e

igrosso, tiro'ide, rins, próstata,
bexiga, utero, ovários e t1·omp;;lS.
Varicocela, varizes e het·nias._
Consultas: Das 3 RS 5 horasr-;
Cons.: Rua Felipe Schmidt, 21

(altos da Casa Paraiso).
,Telef. 1.598.

Resídêneíae Rua Esteves Jú

nior, 1.703 - Tel. m. 764;

DR. M. S. CAVAL
CANTI

Clínica exclusivamente de cri-
. .,.____

anças.

Rua Saldanha Marinho, 19,

Telefone (M.) 736.

DR. PAULO FONTES
Clínico Operador

Consultório: Rua Vitor Meire

les.

14 às 18 horas.

Residêncià: Rua Blumenau.
Telefone: 1.620',

A\JTOMÓVflS
CAMINH6ES

CAMINHONET�

_fi'IUZP LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37

Florianópolis

ADVOSADOS
DRS�

WALDEMIRO CASCAES
E

ROBERTO LACERDA
ADVOGADOS

Causas cíveis, comerciais,. crimi
nais e trabalhistas

Rua Trajano, 33 -'10 andar -

Fone: M 711-_,

DR. �ALDEMIRO
CASCAES

ADVOGADO
Causas cíveis, comerciais, crimi

nais e trabalhistas

Não é funcionário público, nem

filiado a partido político algum ..

dual ou Municipal.
Trajano, 33 10 ando

Fone: M-711.

orário de Consultas: - Dià
.riamen te das 15 às 19 horas.

CONSULTóRIO:' Rua Vitor
Meireles n. 118 - Fone manual

1.702. J
RESIDÊNCIA: Avenida Trom- Jpowski, 82. Fone manual 766.

'

Dr. Renalo/Ramos da Silva
"Advogado

Rua Santos Dumontl 12 -Ap. 4

Doenças dos. órgãos internos,
especialmente do' coração e vasos.

Diretor da Maternidade e mê- Doenças da ti ro íde e demais
dico do Hospital d€ Caridade. g laudu las internas.
CLINICAS DE SENHORAS - Clínica e cirurgia de senhoras

CIRURGIA -- PARTOS 1- Partos.

'A.§_SIS1'ENCIA 1\.0 PARTO E FISIOTERAPIA - ELETROCAL-

OPERAÇõES Oi3STÉTRICAS DIOGRAFIA - METABOLISMO

Doenças glandulares, ttroide.- BASAL

ovários, hipopise, etc.

Di s turbí os nervosos - Esteri

lidade, - Regimes.
Consultório: Rua Fernando Ma

chado, - Te!. 1.481.

Resid. R. 7 de Setembro - Edif.
Cruz e Souza - Te!. 846.

conPRA�

VENDAP��IJ������������;CASA� r Tm!lWI'
HIPOT[CA�

AVALI�'ÕES
lECrALlSAÇOES t=========="""""";='="""""
ADMINISTRAÇÃO I-!,�n"'''�''''�''':.---...

Il
....,..-D""'...O-DO..D...O--J..,----....

DE I�ÓVLIS M•.1" rHJI14.,.'OPOU.s - .sANTA CAT#oRIN,q
fft

CASAS À VENDA

Dirs-- RUA, S. VICENTE DE PAULA, 2 quartos, sala etc,

terreno 20 x 33 (Cr$ 23.0DO,OO) financiado 55.000,0!lS'

AVENIDA MA;URO �Al\�OS, com todo co nro rto, 3

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

pela Caixa cl Cr$ 50.000,(}{)) ..... , .... ,......... 180.000,O&l

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

.de madeira, to {la pi n tada a oleo, alugada por

'Cr$ 400,00 , ; , . , , , , . , . . . . . . . . . . 35.000,019

RUA ALMIRANTE LAMEGO,.2 pequenas casas; cons-

truidas em um de 51 x 70, ótimo local para depo-
sito etc., fundos para o mar . , , , . . . . 110.000,09),

SERVIDÃO F.RANZONI, 2 quartos, varanda, cozinha,

chuveiro etc. terreno 9,50 x 32 (financiada pelo

Montepio Cr$ 53.000,00) ..... , . . .. . .. .. .. .. . . . 70.000,Ofu,

COQUEIROS (rua Des. Pedro Silva'); ó quartos, ban

nheiros, cópa, salão de jantar, 'salão de visita, po

rão habí tave l, deposito etc. terre.no 24 x (lO, poden
do ser vendido :3 lotes (financiada pela Caixa

Cr$ M).O(}{),OO) ZOO.OOO,OD,
ESTREITO (Travessa lO-de Janeiro), casa. de madeira,

4 quartos, 2 salas, cozinha, esgoto, toda pintada
a óleo, terreno 12 x 30, . _ .... , . , . . . ... . ... . . . .

.

80.000,(0).
ESTREITO. {Travessa �o de Janeiro), ii quartos etc,

(desocupada)...; ... "....... . .. , .... ,............ õO.OOO,O�.
ESTREITO (Bairro de N. S. de Fatima) prefubricada,

3 quartos, sala, coaínha, banheiro etc. terreno

15 x
-

3-5 70.000,O�
ESTREI'fO (rua 24 de Maio), casa de mater-ial, terreno

9,90 x 56 ...•.. , , , . .. .
. 80.000,O�

TERRENOS A VENDA

r-VENIDA MAURO RAMOS, 3 lotes de 12 x 45, pre. o

por casa lote , _ , , .

RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de 10 x 21

(preço dos 2) , ,., .

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

á Avcnida de contorno á Ponte Hercilío Luz (lugar
/

de futuro) . ,. ' .. , , , , , .

BAIRRO BOM ABRIGO, 1 lote de 12 x 18,70 .. , .

COQUEIROS, um terreno com a área de 27.829,0'0m2 ..

COQUEIROS (Palhocinha) um ótimo terreno para 3

construção , . . . . _ , , . , . , , , .

CAPOEIRAS \ um terreno com a Úea de 84.000,001;112.
extremando com -uma rua nos fundos, com possibi-
lidades de loteamento , , , . , , ..

'tERRENO À VEN.DA EM PRESTAÇõES

60.000,�

60.000,O�,

õMOO,O�
10.(}OO,O�
25.000,O();?

40.000,O�

óO.OOO,OID,

BELO HORIZONTE (Minas Gerais) temos lotes de terrenos b

venda em pre'stações, situados em Belo Horizonte, com grllndea..
possibilidades de valortzação.

COMPRA DE CASAS, TERRENOS, C�IACARAS e SITIaS
'I'ernos sempre interessados em comprãr casas; _terrenos, cha-«

calas e aitios.
HIPOTECAS

Recebemos e aplicamos quasquer irnpor-tancia com garantial!<;-
hipotecarias.

ÀDMINISTRAÇÃO DE PREDIOS

Mediante ôl0dica comissão, aceitamos procuração, para admi

nistrar prédio, recebendo aluguel,' pagando empestes etc.
PROCESSOS IMOBILIARIOS --"

Organizamos processos imobiliários, para os Institutos, Ca'i--

xa Economica etc. Temos tambem possibilidades de conseguir quaã-> .

quer documentos sobre imóveis.

FICHARIO

O cliente que desejar comprar casa, terreno, sitio, chacara.,.
poderá vir lia séde deste Escritório e prehencher' uma ficha dizen
do o que deseja adquirir e assim que conseguimos avizáremos" ae
interessado, sem despesas para o cliente.

INFORMAÇÕES
Sem compromisso, para o cliente, damos qualquer

í

nformaçãe
dos negocios imobi liár.ios.

--,_----------------�----�------------------------�

ALUGA ,- SE
ófima sala no eemro

At Praça 15 -d� Novembro, 20, 2' andur
(altos do Restaurante Rosa).

Tratar no mesmo focal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HCJ!l�A!,�O . a�;���,���E I .�I�;���-���!�mp'e�e!�'��!a�d�
...;:..' A data de hojé recorda- Estado, em 11 de )\.gôsto de

I
Março de 1951., • v�do _a influência de' v<?ssa

nos-que: ,
1837' I • ,Ilmo.�SnF, DIretor da Ra- direção.

_ em 1543, D. Ana Pi� _'em"1887 em Caxambú -dio Guarujâ. .

.>, O programa de rádio tea-

mentel, espôsa e procurado- Minas 'Gerais; :ftt}leceu �>, De inicio agradeço a a- tro vem melhorando nota

ra de Martim Afonso de Conselheiro lVÍartinho Alva- 'tenção que derdes a estas velmente, na originalidade

So?za, _

passa provisao a res da Silva Campos, parla- p�lavr�s que expressa� ��o das apre�entações _e pela.,,,,,

�' Cristovão de Aguiar de AI- mental' notável. so a minha, como a opmrao louvavel interpretação do
, q __ am às: -../ tero para tomar posse como ,André Nilo Tadasco l de to,'?OS os .;�dio-ouvin'tes.' pessoal dahí, �ue chega

� aL�1
ANIVERSÁRIO� O ilustre anivers-ariante G,overnadoT da Capitania, -"---�,---------1 �� Gu�ruJa tem se ele.: assombrar, pOIS com tão' uJ

�'SRTA.' ANITA "HOEPCKE cuja d d·· _ )
, em São Vicente,' .>

T' 'L
"'., I

vado ultimamente, evoluín- PI.)UCO tempo de prática, J'a,'
,

< e tcaçao, ão sacerdó-
( DA SILVA Cio tivémo-Ia nesta Capital .

- em 1709, uma carta ré- « a' DUCO»' i do no ar, sempre �'f.rente fógern ,do amá,d�rismo e vão

� A, gentilissima senhori- durante o período em-que
gra ordenava que fossem _

+. +. das outras estaçaozmhas quasi a perfeição,

enha Anita Hoepcke da Sil- exerceu a Cúria da Catedral
presos e remetidos para' Há, no Servíco de Luz catarinenses, deliciando-nos Na' interpretação daqueles;

<va, fin�, ornamento do nos- Metropolitana, será alvo de
Portugal, todos e quaisquer ali no velho casarão da rua com suas felizes inovações, drama sacro da semana pas·�'lÇ,'

",50 "gránd-rnond" e dileta ��xpressivas homenagens. rel.igio�os que ,viessem para Arcipreste> Paiva num cor- i._ OI' •
sada notei o es�orço de,;tQ-;,w:t

:filha do dr. Aderbal Rarncs "O Estado" cumpr'ímentâ-
o

Bras," sem licença do So- redor, úrna taboleta com es-
I

CIo.e O18 rio d�s para estar a .altura,;d���e, ,

-da Silva, �x-Governador 00 o, desejando 'F,elicidades.
berano ; tas palavras \ "COBRAN-

,

"" p;ça e, o conseguiram! NQ- ( '"

"Estado, festeja, nesta .data IVO FRAINER
- em 1746, o Brigadeiro CA", "

"

: tavel! Nenhuma falha, mui- �'Ú

.;.-{} seu aniversário natalício: Faz "anos, hoje, o jovem
José da Silva Paes reassu-

-

Nêstes últimos tempos' RITZ to
.... seguros de si mesmos

A prendada aníversa- Ivo Frainer, filho do nosso
miu o Çovêrno da Capitania naquêle mesmo corredor: Ás 5 e 8 horas ',-

com boa 'dése de realismo,
.

�
uriante, cujos dotes de cora- prezado confrade jornal is-

de Santa' Catarina; gente em fila, expôsta a! A Marcha da Vida. Nac. clareza e .emoção necessá-'

-ção a tornam estimada ."de ta João Frainer, diretor da'
- em 1761, nasceu nesta resfrlados.muma verdadeira; Foz Aírplan News, Atua- rias, Muita gente que sabe

-suas amiguinhas, o que lhe Secretaria da Câmara Mu-
então Desterro, hoje Flor.ia- corrente de vento. ' lidades. criticar, os louvou. Os' pró-

-vale destaque na sociedade nicipal.' nópolis, o Irmão Joaquim. E os comentários, provo- I, FALSARIA prios ,locutores que já tra-

local, receberá hoje mani- FAZEM_Al'TOS, HOJE: �eu perfil se lê no conto cados por quem, numa fi-' com -- Pola Negr i. /
balham tanto preenchendo i

; :festações de simpatia, pelo _ Sra. Maria José de
No que deu um puxão de la, procura passar o tempo; Preços : todos os pontos vagos, para

rtranscurso da grata eferné- Carvãlho Borja, esposa do
orelhas", em "Arcaz de um enquanto o homem da co- Cr$ 5,00 e 3,20 elevarem sua emissora,

rJ!�de. =: sr. Procópio Borja, do co- Ba�riga-Verde", de José branca não acaba de-despa- "LIVRE" Creanças mostraram na �rte dram'ati-,
�,

"O Estado" cumprimenta- mercio local.
Boíteux ; ;/ char os que lhe vão chegan- maiores de 5 anos poderão ca a boa .qualídade até en:'��-

�:a, com-votos de felicidade, --' Sra. Isabel Coelho de -:- em 1819, no Rio de,Ja-ji do ao "guichet", surgem, entrar na sessão de 5 horas. tão o.culta, de viverem ex';::', "',

RóMULO NOCETTI Souza, esposá do "sr. Solon ne�ro. n.asceu Antônio Pe- Uns pitorescos, outros ...com, ODEON • pressivamente, pela vóz, '0; .01'

.Transeorre, hoje, o aní- Coelho de Souza, industrial. rem� Pinto, que veiu � ser forte doze de ironia".
'

I Á 8 horas .gênero de-programa que -a1.,"':'"

-versário natalício .do nosso -:- Sl',_Alexandre Silveira. Pres�dente �a Província de Ontem, por exemplo, o, Cinel:.!li1ia Jornal. Nac, grada tanto,às fãs. . ,)ti,

-distinto conterrâneo sr. Rô- _ .Sra, Dorotea Carvalho
Santa Catarina, em 1849; reporte r. que lá foi cumprir' VIVE-SE UM.A. Só VEZ

.

Cast caprichoso e prome-. ,.;:

mulo Nocetti, fIgura desta- Couto, esposa �o sr. Décio" :- em 183�, em Queluz, o seu dever; pagando o con- 'Com -- Hellry Fonda e tedor! Avante!'. li-:'.l...'

<cada do comercio local: e Couto;,Inspetor de Fazenda.
Mmas Ger�ls! nasceu �a- sumo da energia elétrica de Sylvia--:Sidney, A�os o pro.grama teatral;"::

Jlrogenitor do sr. Sidnei No- _ Sr. Silvio F�rnandes, fayete,Rodngues Perelr�, �ua residência, anoto�l ês- Preços:
_

sentI-me radiante ante ,<j',' �

oeetti, diretor-proprietário funcionádo público' fede- que, ve�u � s�r um dos mais te, Cr$' 5,00 e 3,20 outro programa ,que befn :.,f

,de "O Estado".' ral. _
notavels ,JurIsconsultos do - Que castigo, santo "Imp. até 14 anos". merece o titulo de "Deslum- ;,lI

�'
Às

_ Inllitas :homenagens _ Sra, Dorotéa Comelli,
Brasil; D�us! 'ROXY bramento". ' ::','êlL,

<que serão prestadas ao ani- esposa do sr, Irineu Come-
-... em 1835, a Vila de São - Porque?, inqueritl um Á 8 horas Muito bém selecionada"�" ,',

--versal'iante, juntamos as lli, funcionádo público es-
Salvador dos Campos' foie- funcionário _do Estado. Cine Jornal. Nac. parte literária, a qual r,e.;::>,f

,mossas. tadual.
levada a cate&:Ol'ia de Ci?a- _, Ora, [ntão �ão parec� O" RASTRO DA BRUXA cebeu :ma_is realce di�u-l�a:t,

_MONSENHOR HARRY _ Srta. Arlinda Lemos d:, sendo hOJe conhecida, castIgo a gente fICar aqUI VERMELHA da por VoS, que sabeiS t011..,',.

BAUER Rosa, filha do sr,_4pmando slmplesme�lte comQ Cam'-- plantado, hora e meia, para John Wáyne _ Gail Rus- ná.la interessante a pon'to .�'

'Assinala a_ data de hoje, Rosa, p�s, no RlO de Janeiro, a ser atendido por um funcio- seI. de chamar, a atenção ao ón....:.•.r1'

, <:o"'aniversário natalício do VIÁJANTE: VI!a de_Ilh,a Grande também nário apenas, quando é ne- AS CAVEIRAS DO TER- vinte mais distraído, tal

'l:evm'õ; Monsenhor Harry DR.VENÁNCIO LACERDA� f�1 elevada a categoria d� cE)ssário mais um? \
"

ROR 9/100 Eps, v,o�so módo ,de pronunciav,- ,

mauer, piedoso e culto sa-
.

.i Após alguns dia t
Cidade com o nome de An- - Sim!' respondeu o po- Pedro Armendariz, tImbre_ de voz, etc. :"

> {
,

d
,s nes a

gra d
' R
.'

' ' . F' 't b
'

,'CeI' ote" Capital, regressou, ootem,
.

.

,os'� �IS:;, ':" -,' ,bre ,funCionário. ,pois
- t�l-, :_preço!?: .

,
.

ICOU mUI Ó em a pre"-"

A' '8 '. .

'

,

,via

aére.
a,

.a'
Pôrt6 Alegl'e," -:

;e"m J.�4Q:. i na·.. v:�la,;

d,.
e vêz .não chêguf?m.. ,Creio Cr$ 5,00 e· 3,20

�

_.�'

-1
�eªç� d,

,q�.

\?�u��r,
para

a,�",'
'

\. II sr. ustavo, onde exerce o alto cargo no

I
�usela (�aues) os celebres que"mais". "Imp, até 14 anos", nunclar-vos ao nucrofone,,,ó

(' ,
"

I
Tribunal" Regionaldlo Tra-

Cabanos se submeteram Mas, então, pOI'que o Go- IMPERIAL que o fez bem e ç?m a devI"- J.

COpanema balho, o dll.' Venâncio L�-
entregando �uas armas; I vêrno, que tanto, prometeu, Á 8 horas'.;. da naturalidade, "'"';,

.A PREFEITUR.(\. DO DIS- cerda.
/ "I -:- em 18B?, a" bor�o do n�o nos aJ�via ao ,.menos ,O Esporte em Marcha.. "Deslu�br,amento" -:- fo..:'.'. 'i

TRITO FEDERAL'
Ao bota-fóra dó ilustre nav��, hospItal: }1 .de Ju- nesse "castJgoH de pagar, Nac. ram as. m,uslCas apresenta;-

-RIO' 26 (U P ) O visitante compareceram a- nh�, em consequencla dDs mandando para ,a cobrança Metro Jornal. Atualida- das, prmclpalmente as hún-

, ' .
� ves-

lém de inúmeros a,ml'gos', o',.
ferimentos T.ecebido,s no mais um, fm:ieionário para des·. garas, precedidas., das res-.

!pertino "A Vanglla1;da", as- J b t d d
./ r

srs. Charles Moritz, P"resl'- com, a e o la, ,�nteJ"lOr, no alJxiliar o tesoureiro --'que Cam,inho, da R,eden<'ão, pe.ct,ivas ex,.pljcações de 01'�'_ .

�egura que na proxima se- F t d It· d'
-" ,

-mana deve o sr. 'Getulio de.p.te da Fedel'ação do_Co- _01 e e apllU e quan o <;leve al}dar cansado de tan- Joan Crawford e Zaccha- gem, elaboradas ê pronult-

mérciO de Santa CataI'l'na e
lhe amput,avam uma perna, tas "caraslJ, de tanto carim- 1·y Scott. ciadas com um acênto dê'

"Vargas enviar ao Senado f I �b
I

Prof. Flávio Ferrari', DI'!'e- ,

a eceu o l.'avo oficial, de bar talão? Preços: inteligência, o que não'pas.':'- ,-

\Uma mensagem desbratan- M h d G
"fio a seu "referendum" (>

retor Geral dô S-ESC e IA10StSAa, Carml a

d
e ue.rra, - Sim,,...Justifica-se, não Cr$ 6;20 e 3,20 sa desapercebido a uma p�s:- ..I.

SENAC,
n onJO ar os e MaTIZ e há dúvida, a medida, Mas, �Imp, até 14 anos". soa observadora, auxiliada

'cnome do novo prefeito do Barros. Quando estavam lhe você 'sabe, o Lobo Máo",
'

I IMPÉRIO por e;;ta pequena particula
Distrito Federal. Em face amputanlio I:lma perna, soli" _ Que tem o Lobo Máo Á � horas de psicologia que cada um

<dessa providencl'a, eviden- 'lNT�� pAOA ,PI",rnlDa 't h t f
'

. �.. l'Il U.IV\ CI ou um c aru? e uman- com isso? JornaI da TéIa. Nac, de nós possúe desde o beI::,
-da-se o fato de o ch.efe do I' no T TO. • '.- d t d

.

.... to '"
. o-o, per o e' expirar, dis- � Tem muito com o ca- A ÚLTI:MA AVENTURA ço, mesmo sem ampliá-la

�_governo não mais deseja'r a- se: "Digam a meu pae que soo Não é êle o da Viacão? Red Barrye, por meio de estudo. ; (I'

�iar o s'oluciónamento do
'

h'
.

I
.

eu sempr� ,

on'rel o, .seu no- _ Sim! Então? . , 1-
O .RASTRO DA BRUXA Oxalá a nossa "Guaru;á" m

"caso da .Prefeituta. 1- me�'; ''''_'''

�
-

I - Então, vá pedir a êle! VERMELHA prossiga sem esmoreci,meil-,r
Reina, cQmo é natura_I, 1880 f

v ' > t
7
t VOS

_ em ,ormou-se o E o pobre homem, de es- John Wayne e Gail Rus. ,o e con e sempre com � L:

':grande expectativa em to- 280 G b' t M'
>. SA f l'

�rlos os circull.).s P.o,litic,os em','
a me e I;IÍlsterial; tatul'a "Capitão Marvel", seI. e IZ orientação e a cOO-ü:

- em 1881, em Uruguaia1- verdadeiro "massa-bruta" Preços: peração de sua "equi})e���",·..
'torno do nome sEilr supmeti- na; Rio Grande dt? Sul, fa- concluindo: Cr$ 3,00 (único que até agora vem,mostr,an".�i

·<do ao,Senafdo'tAod�ue aPdu- leceu o ,Brigadeiro Bento - Eu?!". Tá louco!". "Imp. até!4 anos". do que de fato quer ver-lhe

.ramos em on es Ignas e Mal·tl·ns de ',Meneses BaI'U-O o progresso: e que' "n0..8;',

'iodo credito - acrescenta de Ijuí;
",

Agr'adeCl·ment'Q
"Deslumbre" sempre 'com

�depois o vespertip.o - o sr. _ em 1885, em Fortale-
,

.'_

'

_

"

.' " ,.., 4 seus Deslumbramentõs;:" {
�Getulio, Vargas irídiçal'á. za, Ceal:-á, faleceu o Briga- s.eus apresentà.d(,)res, sua.s 1
''''I'eCI'same t 'nome d 'a' d Impossibitl'tado de agl'ad-e'ceI' a cada ·tlL e'm paI'-
cY. n e o _" o - eira Antônio Tibúrcio FeÍ'-

m literaturas, suas musicas'
-tual prefeito, isto é, o do I rei'ra de Souza, nascido em

ticular, venho, por- intermédio da'lmpl'ensa tornar públi- FINAS, suas musicas hún-

�:general Angelo Mendes de
co o meu profundo ag1'adecimento a tôdas as autoridades

R )i, S
. > '

" garas e de violinos.

':.Morais
'

'I el' t"' I'
-

'A' C ,.. pessôas amigas e demais pessôas que) �ssoalmente, por

AIJr.u�as çorrentes; entre-I'
,O S", ••

,._, Omer(IO e telegrama ou cartões, trouxeram-me o seM ,c@nfortomo_Avante,pois!
-d- L- •

b Ih'
.

'

ral, após o trágico desastre> aviatório d'e qtll'nta-fel'l'a- u'l-
A fã .que próxima ou dis-

"anLO, contmuam,tra a an-j In'du�,.'tr.·a de Made-.-ras
tante sempre defende

'

,do para que seja �outro ' o

II'
i "

tima, do qual fui um .dos sobreviventes, . naltéce.
e e-

-nome e l'h'd C't e

'

Quero, áinda, externar, de público, o meu imori'�dou- ''':''!>l'

�enb:e:os scc�nd�d�tos �a��:�s , Assembléia Geral O' i'dlaO'"a'''I·� 1'0 reconhecimento, mui em particulár, aos denodados e �::�: ����:����;3'" _;:h;�':·
"'quaIS trabalha'lll essas'

�or-I
'. 'lf j. � U intrépidos tripulantes da embarcação que, lutando he-

,l'entes, o sr. Joã-o Car·los V�- Fi?am os sn,rs. acionistas Fiscal' e suplentes, para o
róicamente, com a fúria do vento e do mar, com risco de Camisas, Gravatas, P,iia�'

tal e Aug.tisto Amaral Pel- conVIdados para a ,assem- exercIClO de 1951;
suas pi'óprias vidas, me recolheram, juntamente com ou'" ,mes Meias das ,melhorês;

xoto, bléia geral ordinári�, a rea- c) Assuntos de interêsses
tros, à embarcação e me conduziram a salvo até a praia, pelos menores p'reços só na

A reportagem do "Correio lisar-se no dia 23 de ab�'il, gerais da Sociedade, Florianópolis, 28 de março de, 1951.
'

CASA rv:J:ISC�LANIA - Rua

"�do Povo" por sua vez apu- p. vindouro, ás, 15 horas, Acham-se, outrossim,' à (Ass,), CARLOS ORILIA Conselh�iro Mafra.

�rou que üm dos nomes mais na séde social á'rQa João disposição dos snrs. acionis
.. falailõs está praticamellt�. Pinto 4"4, nesta Capital, pa- tas, 110 escritório da' socie
'fora de cogitações, Referi- ra deliberarem sobre.._·a se- dade, no endereço supra
"mo-nos ão procurador dos guinte: mencionad,o, os documeJíltos
"Feitos da Fazenda, sr. Mi� ORDEM 1>0 DIA a que alude o art, 99, do De-

,guel Teixeira, pois que ele a) Discussão e aprovação creto-Iei Nó 2.627, de 26 de
só viria aceitar tal espinho- do balanço encerrado em 30 Setembro ,de 1940,
;'sa missão s� ,ela lhe fosse' de dezembro de 1950, relato- Florianópolis,....,:�n de Mar-
:-apresentada com cal'ater de rio da diretoria e párecer ço de 1951.

,

. h'1'0"icâo poelo' . presidente do GOllselho Fiscal; Carlos Gassenferth Netto,
'G;:;tulio Vargas, b) Eleição do Conselho Diretor:gerente. j

- -

P A R A f E R I DA S�
•

. "\' .

E C 'Z E M ,A S.
--<)

I'NflAMAÇOESi
CqCfIRAS;
F R I E I R AS, ;(

NUNCR EXISTIU !GlJH! '
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I
m1"�do d. PEDRO PA.ULQ ILlCH.lDO

Esportivo
-

\

Grande excursãll' �elo/iDfe�ior .paranaense Corrida,ciclisli· Posto d'e obs'ervaço-es�· pretende realizar o FIgueirense ca de 24 horas �.
'

Por intermédio de alto di- te a se exibir em Curttiba,
rigente do Figueirense fo- existencia, jogando nada' isto se for bem sucedido n os

mos informados que no pró- menos de quatro partidas' quatro prél ios. Para tanto
ximo mês de abril o alví-ne-: no interior do viz inho Esta- o clube de Osní Ortíga está
gro pretende realizar a ma- do do Paraná,' É possível negociando com os clubes
íor- excursão de toda a sua que o "Furacão Negro" vol- paranaenses.

BUENOS AIRES, 27 (U. Escreve: HAMILTON ALVES
P.) - Q novo velodromo.l

,------

servirá este ano de cenario

para uma das provas ciclis- O futebol catarinense escreveu mais uma página ne-'
tas que maior interesse des-

gra na sua inominável história esportiva. Dizemos ne

pertam entre o publ ico. gra não por ter perdido, mas. por não saber perder. Os
Trata-se das "24 horas à

nossos rapazes não souberam se portar com serenidade
Americana", pr.o�a esta qu.e na adversidade; e, para suprir a deficiência técnica e a

o rClube Desportivo Amel'l-/ flagrante inferi.oridade, "baixararrr-o-pâu" nos .pau liatas,
cana orgaruza an,ualme.nte, dando, assim, uma pezarosa e constrangedora prova de
e que esta vez sera reahz�- selvageria.
da nos dias 7 e' 8 de abnl Está a tenra barriga-verde comprometida com o pés-
próximo.

. simo procedimento dos seus atletas que, Insuflados por
As magnificas condições meia dúzia' de pârjas 's.ociais; . praticaram atos abominá

do ve�.odrDmD que se�vi� de veis que não se possa conceber em esporte. Maculamos
cenarro para os Pr-imeiros inteiramente a verdadeira" finalidade d.o esporte e, para,
Jogos Panameri�an.os com a

I agravar
mais a situação, adulteramos as leis esporti- •

apr.oYaç�� unamme d: todos va�. Elementos subversivDs. colaboraram decisivamente
os participantes, ass.lm CD-

para que os nossos compatriotas levassem de Santa Ca
mo suas amplas tribunas, tarina a pior das impressões'. Enfim, tarde negra para
serão,' p�is, bem apr?�eita- as c.ores (de Santa Catarina, que se vêm déãbotadas pelos
das, tanto pelos _partIclpall'- seus próprios representantes. No final da refrega o tem

t:s, entre os quaI� se conta-
po veio sel ídartzar-se com a nossa triste sorte na prí

rao as melhores figuras do meira vez que intervimos no Campeonato Brasileiro da
momento, ,assim CD.rp.o pel.os Juventude Amad.orista. A tristeza invade cada c.oracão

. espectadDres atraid.os �.or catarinense, porque cada barriga-verde cônsci.o de s�us
R 1'· d 'lt"

esta pr.ova que sempre slg- deveres sabe perfeitamente que a terra d Anita de Mei-ea lza a a penu Ima 1'.0- ..
'1 ,

dada,' a classificaçãD dD� lllÍlCD:U- um sucesso entre .os reles, de Müller e d N:erêu Ram.os, ganhDu' a triste fa-

"f' apreclad.ores.. ma de teiTa de bDt.ocud.os.T.ornei.o Ri.o-SãD PaulD 1- •

f
CDU 'sendD a segti.inte: CDm�elementDs 1B

orma-I '

.

x x x '--..._

10 lugar _ Palmeiras e
tiVD C e c.onsignar que f.o- SábadD; dia 24, em disputad.o _CampeDnat.o Amado-

Corintians, c()m 4 pDntDs ramo ve�cedDres das v�rias I rista de 1950, .o Treze de' MaiD 'nã.o f.oi alé17l de um einpa
reahz;aç.oes as segumtes 1 te· c.om .o Ipiranga: 4 x· 4. Não tivesse o clube 'grená per-perdidDs� �. M' I'

FI duplas: J.org.e V!lVelr,a- l� sistido em dois ê1'r.Ds táticDS, .o resultadD da peleJ·.a se-20 lugar - Bangu e a-
. guel O. GarcIa; J.uan RDval, I ria Dutr.o. O primeir.o êrr.o, fDi d_e.. CD.nservar vValte.r'mengD, CDm 5 pDntDs perdI- Leandr.o CavaghatD, e a uI. René de médiD-esquerd.o-volante, quandD este j.ogador

dD;� lugar _ VascD, CDm 6 ti�a _cDnstituidli �elos .

ir- nã.o tem qualidades para .ocupar eSsa p.osiçãD. O 20 êrro
maDS Oscar e ElvIO Glac- fDi de lançar Albi n.o esqueciment.o na extrema esquer-.pDntDs perdidDs. .

.

40 lugar _ América e! ché.
.

da, quand.o ês.te jDg�dDl, PDd�ria s,;r de gl:�nde ut�lidad�
PDrtuguesa de DespDrtDs; I

T
· .. numa da� melas. 'Yal�al .0..

XIII sem onentad.or. P.or

CDm 7 p
.

.ont.os perdidDs. I ornelo mineiro êsse in.otlV{) PDdet;a decepCIOnar .os seus nUm;r?SDS adep.-
50 lugar- - SãD PaulD,

.

BELO HORIZONTE, 27 tDs, perdend.o o tltUID que se lhe deparava facII. '

'com 12 pDnt.os perdidDs. I (UfP.) - J,Dgarl;lm dDmingD • x x x

A ULTIMA RODADA I à tarde em Bel.o H.orizDnte, PelD campeDnat.o da Juventude AmadDrista dD Bra-

O TDrneiO',RiD-Sã.o Pau-
I

prDsseguind.o .o tDrneiD Mu- sil .os paulistas sDbrepujaran{ .os mineir.oS pDr 3 x 2, Os

1.0 finalizará CDm a próxima nicipal, .os quadrDs dD Cru- paulistas caminham a paSSDS larg.os para.a c.onquista do

l;.odada que marca .os se- zeirD e dD Siderurgica, sain-' títulD.

guintes encDntros. �dD ve�lcedDr .o cDnjuntD cru-

I .....- SÁB-ADO - "ND, RiD .....,... zeirense p.or 4 tentos a l.

séde'- do Sul-Ame.' América x Bangú.' Em SãD CDm essa vitória, a equ·ipe
PaulD nãD haverá jÔgD.. dD Cruze,irD ficDU sendD li-

dé Ciclismo'· DOMINGO - N.o RiD - der da tabela.
Vasco x Palmeiras; Em Sã.o Na .outra partida .o Ame-

Argentina, dD Chile, d.o Paul.o - FlamengD x C.o-I rica abateu o Metalusina

Uruguai, do Paraguai e d.o l'intians. . pDr 3 a 2.' .

Perú, tendD sido l'ealizadás _i' _

Co�eçou bem e Campeonato Sanfor� para
. Exlra de Basquete

I

� o f'lumíuense
CURITIBA, 27 (U.P.) -

Convidado pelo Fluminense,
.segue hoje para 'O RiD o.rné-

O Campeonato Extra de 23 x 23 - 23 x 24 - 25 x dio esquerdo catarinense
Basquete, promovido Pela '2'4 - 27 x 24 - 29 x 24 ___: Sanford, defensor do Corí

Federação Atlética Catari- 31 x- 24. tiba e da seleção paranaen
nense, está fadado a um As equipes' formaram as- se. Sanford será submetido
grande êxito, hajam vista a sim:

'
�
• a um . período de experien

peleja inicial; ante-ontem à.
.

CARAVANA - -,\uréli.o cias no 'I'rícolor carioca,
noite efetuada na quadra do (8), Conrado, Hélio . (13), ,

Lira Tenis Clube, em que .Dantas, Romeu (6), Tómé
-----------

foram protagonistas os (4) e Zabq_t. Torneio Rio-
ouintetos do Caravana do.l TAUB,ATÉ Galileu .

Ãr'.e d.o Taubaté. Assisti- (10), Cid (2), Adalbert.o São ,Paulo "

m.os, muitD ardDr muita (5)., Erasm.o'. (1) e Müller
.c.ombatividade- e alguma (6).
técnica, .o que CDl.Jvence ple- Juiz :f'Osni .BarbatD,.
namente. O campeã.o dDS taram-se." .os quadr.os 4e as

tDrneiDs municipal e "ini-. PreUriünal'mente defr.on
tium" infe�'i

.

.or!zad.o nD �ar- (Pirantes, vencendo tl:tmbém
.cad.or, reagIU n.oS ultImDs .o C�ravana, pelD esc.ore de

minutDs, cDnseguindo a al- 23 x 20. 'As equipes jogaram
'. 'mejada vitória, pela' c.onta- CDm .os seguintes elementDs:

ge:rp. de ln x 24,'send.o que CARAVANA - Plíni.oí Ble
n'.o .primeirD,temp.o a c.onta- yer, Amaral, G.ouvea, Laza
gero aindaJhe f .o i favDr'a- r.o-e Abreu. TAUBATÉ ,
·vel·: 13 x 11. "r Cuca, Barata� JDã<Y CarlDs,

Foi esta a marcha da.cDn- JDrge, Nestor e !?Í1tra.
tagem:
Caravana - O x 2 _:_ 2 x

2-4x2-4x4-4x6
-6x6�7x8-9.x8-
11 X 8 - 11 x 10 - 11 x 11
- 11 x 13 - 11 x 15 - 11 x

17 - 13 x 17 - 13 x 19 -

15 x 15 - 17.x 19'- 17 x

21 -:- 19 x 21 - 19 x 23 - lina.

Em luta equilíbrada o Caravana aerrotou .() Tau
baté.i--cexta-leira jogarão Lira e 'Doze, r.

A PROXIl\1A RODADA
Sexta-feira, ele aCDrdD

com a tabela,dD certa�e,
jDgarãD Lira Tenis Clube e

Clube Doze de AgDSt.o, um

jDgD a atrair enDrme públi
CD à cancha dD clube da C.o-

BUENOS AIRES, 27 (U.
p,). - O .oitav.o sulamerica
no. de ciclismD terá pOT se-

.

de 'a cidade de Lima, n.o Pe
TÚ. De ac.ordo. com o que fi
CDU resDlviqo pel.o CDngreS
SD, o. alud,idD to.í'nei.o será
l'eaJizadD nD.mes de o.utU·
br.o dD ano. �m curs.o.

Nesse campeDna:t.o parti
ciparã.o representantes da

, .. que .o clube Náutic.o RiachllelD, desta· Capital,
levant.ou .o CampeDnat.o Brasiléiro. de RemD em 1918,
1923, 1930, 1934, Í935, 1936, 1938, 19.39 e 1947 e .o Cam

peonato Catarinense d.o RemadDr 'em 1937, 1938 e 1942.
O clube alvÍ-azul fDi fundad.o no_ dia p de junh.o de 1915.

xxx

; .. que o Figueirense, campeãD catarinense de Fu·
teb.ol n.os an.os de 1932, 1935, 1936, 1937, 193� e 1941, foi

Recebem.os' e agradecem.oS .o' séguinte .ofíciD:
_, fundad.o no dia 12 de junho de 1921.

"FIDrianópolis, 5 de março de 1951." x x x
Sr. redat.or dD "O EstadD Esportiv.o" - NESTA.

. .. que em 1938 .o Avaí efetuDtl 22 partidas, vencen-,

AtenciDsàs Saudações. d.o o 'I<'igueirense p.or 11 x 2, 4·x 1 e 2 xI; .o AtléticD por-

Temós .o gratD prazerfe cDmunicar a V. S. 'que, em 5 x 3, 7 x O, 4 x 2, 3 x O e 4 xl; .o Iris p.or 6 x 1, e 3 x 2;
sessão. de Assembléia GeÍaI, realizada a �l de JaneirD .o América de J.oinville pDr 4 xl; .o Brusquense ""'-p.or
pl;óximD passad.o, fDi eleita ,e empossada a n.ova D-h'et.o- 2 x O. e .o Cip de Itajaí pDr 3 x 2, EmpatDu CDm .o Brasil,
l'ia ,dD TEX�CO C!�U1m DE F�OR�ANÕPO_LIS, que r:- de �lumeriau, p.or :ue 3; c.om AtléticD, dé SãD Francisc.o,
gera .os destmDs deste Clube·n.o pen.od.o sDCIal de JaneI- p.or 3 x 3; p'erdeu para' .o He-rcilio Luz de TubarãD, por
1'.0 de 195,1 a JaneirD d� 19,5�, assim c.onstituida:

'13 x 2; para .o Iris, pDr 2 xI; para .o Atlétic.o, por 2 xl;
PresIdente: Dr. D.IOscDndes d,e Mello. para a Seleçã.o da Capital, .p.or 5 x 3 e para o Cip de Ita-
Vice-Presidente: EmiliD da Silva JÚniDr. jaí, pDr 4 x O e 3 x 2. "

.

.

1° SecretáriD: José CI<J.udio de Mello. x x x
--.......

- .

.... P.odem.os f.ornecer a dDmicíli.o' (ruas .pDr 9ude passa.2° Secretário: Hamilt.on José Bel'l'eta, /. . .. que a seleçãD catarinense de futebDl, partici-- .o 'caminhão do gêlD) pelos seguintes pre�os:10 TesoureirD: JDãD R.odrigues Alves. pando dD CampeDnato BrasileirD de FutebDI de 1942,
2° TesDureiro: 'Oscar Vasques. vencell a' seleção d.o Paraná pDr 4 x 3, em Fl.orianóp.olis

I
90 Cr€' 6,1';0"- �

O d Of" I I T
\ 1 � barra ca.. cm. 'ii' vra Dr ICla: von

.

.orres AndreDlli, -

pe�'dendo para .os gauch.os pDr 7 x 3, em P.ort.o Alegre, O % - barra ca. 45 cm. Cr$ 3,5.0Diretores de Esporte: Nels.bn Santiag.o de Andrade c.on.J·unto· c.atarinense fDi .o s.egui.nte: AdDlfinh.o. (Fran- /
-

30 C �. 1 3 - barra ca. cm. r�p 2 50
e _Hildebrando Alves dos Santos. c�llaci), Ieiê (Tiago) -e DiamantinD; LDló, PrDcópi.o e

� "

_

Diretor SDcial: Vylma Moritz. Beck; Felipinh.o, Bráuli.o, Zabot, Tiã.o e SauI.
-

.
ESTREITO e COQUEIROS � mesmos preços (en-

Diretor Cultural: Héli'o Prazeres. x x x
. trega a domicíliD pelDs distribuidDres l.ocais).

Valend.o-n.os da õportimidade, apresentamDs'a V. S. I ... que n.o Campe.onat.o Paulista de Futeb.ol de 1944 Barc.os de pesca etc. PREÇOS ESPECIAIS POR" TO-
os nossos �rDt�s�oS de alta estima: muita .cDnsideração. ! a P.ortugues{t, um d.os chamJWDs grandes clubes, .obteve NELADA,

.

)

D!, ..DIOSco:'ldes de l\'IelloJ pres1d,e�te - I a 90 col.ocaçãD, uma das pi.ores da vida dD grande clube
"-.

CARLOS HOEPCRE S/A,
Jose ClaudIO de Meno, 1 secretarID , luso. CDmérci.o e Indústria

gel3tões para a interVel}çã.o
d.os ciclistas da Venezuela;
d.o Brasil, do Equador e. da
C.olpmbia, ó que permitiria

xxx

O Avaí, faz�ndo uma p�ssima exibição de futebol,
perdeu para o".Paysandú, de Brusque, p�r/4 x 3. Vai mal
.o grêÍnio mais queridD da cidade, desenVolvendo tão p_re-

Sa·l-bal. 'OS ESpOf,II·S·ta·s..·

..
cári.o< padrãD de jôg.o.,

xxxJ À margem dD primeiro parágrafD devem.os assina-
lar que'nã.o se deve emprestar c-a'l'acter de cataclism.o a�

insucesso d.os catai'inenses, tão lógic.o e tã.o d.o esporte.
P.orém, mesmD ria derr.ota é de bom aviso que se prime
pela disciplina. A lealdade 'é ulUa grande vitóí'ia,' que<
pDUCDS sabe.in conquistar. Há fat!)s clar.os e iriiludiveis
n.o esp.orte, que. pr.ovam de maneira categóri_ca"êssa nossa;

assertiva,

xxx
_

PelD i tDrneiD "RiD-SãD Paulif', .o FlamengD conse
guiu, a duras penas, empatar c.om .o Vasco, em Maraca
nã. O América dD RiD também emp�tDu CDm .o SãD Pau-
1.0, em P'aêaembú. O "placard" dauqele fD'i de 2 x 2, deste
1 x 1.

Linia
ricano

tDrnar aquele campeonato .o

mais' impDrtante. até h.oje
realizad.o·.

'exaco Clube de floriQ!lópolis ------------------------------------------------

Não. houve tentos no Jogo
de

. domingo p�lo Estadual
-Em JO,açaba j.ogaram, em

I
mi.o Caçadorense, de Caça

pro)sseguiÍnent.o ao. Campe.o- dDr, e S Cruzeiro, I.Dcal. Um.
nat.o Estadual de Futeb.ol empate'fjem tent.os fDi"o re

de 1950, as equipes do Grê- sultado da partida•.

GELO

I !
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NO'. bastidores do mundô

o solo dá
, Por, AI Neto

mão, a tangerma,' etc.
Quando Sergio voltar, a

laranja brasileira estará
de parabéns.
É de homens como Ser

gio Kroeff - técnicos em

agricultura - que o Brasil

precisa.
Com a agricultura prós

pera e organizada, 'as in
dustrias terão muito maio
res oportunidades de de
senvolvimento .

. -':próspera.
A máquina é 'uma -coisa

-maravilhosa. Mas sem o ho-'
-.roem - sem o operário a

-mâqulna não funciona.
Ora, o operário só pode

']produzir bem si estiver com
,;a barriga cheia. •

Operários famintos são
-mâus operários.

Por isso, quem quizer in
-dusta-íalísar um país, tem

.
,'que começar por organizar

i.
, ' Rua Mo, .. r:hul DI':DJ.ro, 34f, l.°onJ......... ' ....0'

n:U:CR,4,.lU. PROSS:SRASCURlT18A

, /

! ingut. O sangue i a v:da
Tonifique-se com SANGUE

NOL _Que c-ontém excelentes
elementos tônicos, tais como:

Fósforo, Cálcio, Vaaadato e
Arseníato de Sódio, etc.

/

'Telegramas
retidos
Relação dos tel;gnunas

retidos: .

1
Antonio Maehado -'José

Boiteux 13, Léa Cout'inna
_ Gal. Bitencourt 34, lda

Vortitri - Mal. Assis 46,
Alfaiataria Carioca - Pra

ca Mercado, José P. Bar-

'{'eü'os, Dr. Francisco May
Filho - DOPS, Menezes
Filho Virginia Floriano
Souz�, Baquelita, Mate,
Isaac Fernando - Osorío

18, Madalena Seara � Es-

'teves Junior 18, Tereza 1.0-

I\es
- Rua Servidão F'ran

zóní, Abelardo Souza - Vi-

, la Operária 245, Darcy Lo

pes - Altamiro Guimarães,
Ivan Wignes :_ Rio Bran

co 45, Francisco M: Silva,
Anatólio ,Guimarães -

Visco -Rigueredo 66, Maria

Lourdes Silva - Almirante
Lamêgo 117 Ivan Barbosa e

Sra.: Maria Francisca Sil

va Rua n? 101, José Geor

gi�o �.ilv.. - Saco dos Li

mões - Vila Operária, Cir-

,c'o Teatro �hana, Iracem�
Gomes Jardim - Saco LI

mões - Estrada Geral, Elzi
Silva - 24 de Maio 398 Es

treito, Aderbal. Cidade, Ca

bo Ivan Rosa 2a Cia

Quarte'l Policia, Alberto

Stang, Cabo Arantea - Cai
xa Postal 111" Francisco
Cunha casa Vieira, Antônio
Pimentel, Jóão Gentil, Ma

ria Virgínia da Silva - Es

treito e Hugo Vieira da

Cunha.

o EsTADO-Terça-feira. 27 de março de 1951 3
---,._---,._-------_:..------------

um operariado saudável e

forte.
Os 22 brasileiros foram o Isto quer dizer que é pre-

�:grupo maior. ciso começar pela agricul-
Êles fazem parte das (j0� tura,- pelo cultivo do solo,

-,pessoas que, durante os úl- Do solo vem a comida, vem
'-timos seis anos, chegaram o operário forte, vem a in
·.::aos Estados Unidos _para eg.. dustrialização progressista.
-:tudar agricultura. Os 22 brasileiros que es-

o Essas � pessoas - ra- tão estudando agricultura
'-pazes e moças - são hósp«- I sabem disso.
-des do govêrno norte-amerí- Sergio Kroeff sabe disso.
-eano,

. I Si bem não f'àça parte do
A importância da agrícul-] grupo a que acabo de me

; tura, no mundo atual, é referir, Sergio Kroeff tam-
'J:>implesmente -tremenda, bém está estudando agr i-

N� �undo, tudo depende cultura nos Estados Uni-",:;iia agricultura. � dos.
Tudo depende da agrieul-'i Sergio é filho do dr. Má-I'-:tura porque agricultura sig- rio Kroeff, o grande espe- ,

::mífica comida. cialista brasileiro em can-

Muitos problemas sociais cer.

"podem ser resolvidos pela Lembro-me que há tem

-eomida, 'pos, no Jockey Club, al
No dia em que todos nós guém perguntou a Mario

-tenhamos bastante o que Kroeff:
·;comer, as nossa-s inquieta- "Mas .porque você não

-ções diminuirão, o mundo mandou seu filho estudar
.se tornará mais estavél. medicina, como você?"

Além disso, a agricultura" , Mario Kroeff coçou as

-ê a base para a indústria. . louras sobrancelhas e res-

John Abbink disse isso pondeu: COHÉRC 10 E AGÊNCIAS

"'Il,'-uando êle andou aqui pelo II "O. Brasil precisa muito
-:.Erasil. '- "de médicos, mas precisa a-

Muitos o atacaram,

bra-,
inda mais de agricultores". l L i TA I COS e À L ENHA

-dando que xêle queria evi- Bem, o Sergio está estu-
VENDAS A PRESTAÇOES-tal' a industrialização do dando agricultura e, dentro

.Braall. I' cializando-se num .produto EXP05IC-ÃO PERMANENTE à
Os que assim falavam, bem brasileiro: a laranja.

:positivamente não sabiam o A Universidáde da Flori- Ií) ?:. O: J..,." rlr,tL - - - .'.Jf- 42 II FLORIAHÓPO lIS
.�ue diziam, ou estavam de' da Setentrional, onde Sergio t./Ul.(L 'u..-U:A.fa ;JCI�,

-

-:más intenções.
•

está, possue um Departa-
John Abbink sabia - e mento Cítrico.

-qualquer de nós pode com- Êsse departamento é o

:';preender - que não pode maior centro de estudos do
'haver indústria próspera mundo sôbre frutas cítricas,

.

-onde não há agricultura tais como a laranja, o li-
CONSELHO REGIONAL
DE ENGENHARIA E AR-

QUITETURA DA OITAVA
'REGIÃO �

Pelo presente edital tór
no público que o Snr. Theo

philo Berger, requereu a es

te Conselho Regional de En

genharia e Arquitetura uma

Iicenca a título precário, pa
ra o exercicio profissional
de CONSTRUTOR no Muni

cípio de ORLEÃES, Estado
de Santa Catarina, de acôr
do com o § Único do Art. 50

do Decreto N° 23.569, de 11
de dezembro de 1933. Fi

cam, pois, convidados os

profissionais' interessados,
já registrados neste CREA.,

r
• •

a se pronunciarem a respei-
to, para o que lhes é facul
tado o prazo de 30 (trinta)
dias' a coutar da data da

publicação do presente Edi-
tal.

.' .

Põrto 'Alegre, 20 de Feve
reiro de 1951.

Eng. Walter Boehl, pre
sidente.

Tipografia
Vende-se, com duas ma

quinas impressões eletricas,
uma guilhotina grande, pi
cotadeira grampeadeira e

farto material.
Tratar: C. Mafra, 92.

Para

!'

Allâ�Rtida Rádio Catarinense Limitatla
apresenta 'mais 2 iosuperaveis modelos .para 1951

CARACTERlSTICAS :

"

ModelO ARC-5-P

DISTRIBUlboRES�

MACHADO
& .eIA., S/A

= 5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1,700 kc[s; curtas 6 a 18mcs. 50 a9[ mts.
= Alto-falante 61[2 polegadas, tipo pesado: Tomada para toca-scos.
= Transformador uníve?'sal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts vdi
;; Variavel de 3 :secções: FI com nudeo de ferro: Caixa de. IMBUIA de lu:;co .

.... Grande alcance: Alta :sensi'Gilídacle : Som natural.

\
/

Participação
VVA. TEREZA B.

FILOMENO
ALFREDO DAMASCENO los ataques desesperadores e vlo-

DA SILVA E ESPo-SA lentos da asma e bronquite. envene-,

nam o organismo, minam a energia,
arruinam a saúde e debilitam o co-
ração. Em 3 minutos. Me.daco,participam aos parentes e nova fórmula médica, começa a cír-

Pessoas de suas relações curar no sangue, dominando rapida
mente os ataques. Dêsde � prsmeíro

que sua filha- ADIR ajustou dia começa-a qesaparecer a difieul·
",. dade em respirar e volta o sono re-

núpcias- com o sr. I' lávio

I parador. Tudo o que se faz necessâ-
José Filomeno. rio é tomar 2 pastilhas de Mendesco

,

ás refeições e ficará aliviado da
asma ou bronquite. A ação é muito

"' rápida mesmo que se trate de casos>
Florianópolis, 2()/3/1951. rebeldes e antigos. Mendesco tem

tido tanto êxito que se oferece com
•

.

a garantia de dar ao paciente respi
ração livre e fácit rapidamente e

completo a l

í\Vt'
, do sofrimento de

'l.sma em poue dias. Peça Menda.'
hoje mesmo, e qualquer fartnácía
A nossa garantia é' a sua maia" '.lrr

teção.
'

., '.

participa aos parentes e

pessoas de suas relações
que seu filho FLÁVIO con
tratou casannento com a se

nhorita Adir C. Damasceno
da Silva.
Florianópolis, 25/3/1951.

FLÁVIO e ADIR

Fflquezas em gual
Vinho Vreot\otado

rStlv- jp)

confirmam

Participação
VIúVA RLIDES DAS NE-, VIúVA ANTONIETA SA·

VES SEGUI CILOTTI DE OLIVEIRA

FERIDAS, REUMATISMO,
E PLÁCAS SIFILl.'ffC.AS

IltXIF de Nogu8ira
Medicação auxiliar no' tra

tamento da sífilis
----------------�

participa aos parentes e participa aos parentes e

pessoas de suas relações' pessoas de suas relações
que sua fiÍha adotiva ZE- que seu filho HÉLlO con

LIT-A contratou casamento tratou casamento com a

com, o sr. Hélio Sacilotti de 'srta. Zelita das Neves' Cal-
Oliveira. lado.

HÉLIO E ZELITA
Auxiliar de'
escrtrõrte

'

Precisam-se de moços 'ou

moças, para auxiliar de es

critório. É necessário faze
rem provas de daétílogra
fia e' português. Os candi

,

datos deverão dirtgtr-se,
por carta a "Emprego",
nesta redação, acompanhan
do_fotografias, estado civil,
idade, qual a ultima ocupa
ção e endereço.

noivos
Estreito, 23 de março de

1951.

Florianópolis, 23 de mar

ço de 1951.

QUER VESTlR·SE (OM CONFORTe E ELEGAN(lj'
. PROCURE A

I
I
I

alfaiataria Mello
Ru. Pelippe Scbcoidt 4A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Companhia Carbonifera «São Marcos» S A.
, .

RELATóRIO DA DIRETORIA \

Senhores acionistas:
Em cumprimento do que dispõem os estatutos e, de confor

midade com a exigência legal, temos o prazer de submeter à vossa

apreciação o' balanço, a conta de lucros e perdas e o parecer do

conselho fiscal, referentes a"õ'� exercício findo de 1950,

Em face dos resultados obtidos, sugerim�s a assembléia ge

ral a distribuição de um dividendo de doze porcento (120/0), cujo
valor já cons ignamos no balanço. Reservas de Previsão:

Colocamo-nos à disposição dos 51'S. acionistas para quaisquer Fundo de Reserva Legal .

esclarecimentos que forem julgados n�cessári.os. Fundo 'de Benefiflência aos Operártos .

Finalizando, cabe-nos agradecer a todos os auxiliares e em- Fundo Escolar .

pregados desta emprêsa o auxílio
J

prestado, e a bôa vontade e de- Fundo de Integridade de Capital
dícação com que se desincumb iram de suas atribuições, bem corno,

aos srs. acionistas, a confiança depogitada nesta diretoria, reafir
mando nossos proteatos de alta estima e consideraçâo.

Criciuma, 15 de março de 1951.

Jorge Carneiro, diretor-comercial.

�osé C. Portella, diretor-técnico,

\ PASSIVO

NÃO EXIGíVEL

Capital ••••••••• ,'•••••••••••••••••••••••••••••• 0.0

Reservas de Provísão s

Fundo de Depreciaçã.o" _,.

Fundo de Exaustão d� Jazidas

Fundo de Duvidosos

890.938,60
514.964,00
11.8.443,7.0

200.766,3.0
93.1)24,20
81.751,40
44.226,0.0

Lucros Suspensos '.' .

EXIGíVEL

Contas Correntes ................•............•••

Contribuições a Rec.olher:

Instituto de Aposentadorta e Pensões

Senai

BALANÇO GERAL, REALIZADO EM 31'DE DEZEMBRO DE 1950 L. B. A. . , .

A T I V O Sesi . �� '

.

IMOBILIZADO Sindicato. dos 'I'rabalbador-es

Pro.priedade Minéria:

Jazidas'. .

Galerias Reais .

Estudos, Projetos e Sondagens
Plano Inclinado n. 1 - S/3 .........•

Plano Inclinado. n. 2 S/4 .

Plan.o Inclinado 11. 3 DFR

Imóveis:

Terreno.s
)

- :Vilas Operárias
Casas Industriais

-Caaaa de Admínistração
Depôaitos, Galpões e Cercas

Reservatórios

Motores e Bombas ., '" ..

-

.

Serraria .

Fornos de Carvão Vegetal . , .

_
Ferramentas e Material de Mineração:

Vagonetas e Material de, Transpo.rte ..

Ferrameneas de Mineração ' , .

Ferramentas a Serviços Gerais

Veículo.s e Pertences:

Caminhões , .

Aut.oS de Administração .

Semoventes e Pertences:

Bois de 'I'ração ............ � .

Pertences de Semoventes

Móveis e Utensílio.s:
Móveis é Utensílios de Escrttérto
Móveis e Utensilios Escolares

Aparelhlls Técnic.os e Pertenees r

:A)?arelho.s 'I'opogrâficos ,e" Pertencés

;Materiais Técnicos

DISPONíVEL

Caixa:
Caixa Central

1.346.260,00
256.769,60

,

64.478,60
23.174,1.0
42.692,8.0
:13.571,4.0

226.232,0..0
641;998,50
37.912,30
66.001,5.0
21.633,1.0

,

208.133,00

1.756.826,3.0

33.840,0.0
2.089,7.0
1.0'44,8.0
4.179,6.0
640,0..0

,Empréstimo.s em Contas Devedoras e

Banco Nacional de Comércio c/ Devedora ....•....

Fôlhas de Pagamento .....................•.......
'

Títul.os Descontados ..............................

.

Transitóri.os Pendentes �-

:
.............•..

Participação. nOs Lucros: /

Dividendo nã.o pr.ocurado .

Dividendo n. 6 . ','" .

.Bonif icaçãc à Diretoria
Bonificação aos Funcionários

COMPENSAÇÃO
993.7'17,4.0 Títulos Caucionados pela Diretorta

223.294,0.0

30.429,50
78.507,00
56.060,5.0
1.543,40 > 781.162,3.0

124.550,00.
60.638,60
36.591,20 _

242.200,00
76.154,70

3,600,0..0
700,.00

60.354,50
, 1.545,00.

16.000,0.0
3.154,0.0

.......................... , .

Centas- Correntes Bancárias:
Banco Nacional do Co.mérci.o cf à Disp.
Banc.o Naciqnal do C.oméréi.o c/ Avis.o
:Banco. "Inco." c/ à, Disp.osiçã.o
Caixa Econômica Federal c/ Popular

CIRCULANTE

Almo.xarifad.o:
Almo.xarifado Gel'al

'Almoxarifad.o Madeiras

REALIZÁVEL

C.ontas Correntes

Adiantamentos:

Adiantamentos Diversos

Cauções:

224,5.0
5.152,4.0
375,4.0

2.970,8.0

238.026,9.0
12.643,80

......... "
.

g. A. White Martins c/ Cauçã.o
Participações Diversas:

Sul América Capitalizaçã.o
Produtos:

'

Carvão.

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

221.779,80

I' Criciuma, 31 de dezemb ro de. 1950,
"

91.615,00

�.OOO,.oO
53.0?1,2.o'
41.000,.00

Despesas Legais:
Impostos e Taxas

4.000.000,00 Impõsto de Renda

Taxa sI Carvão

Impôsto Sindical

,

�

...,
! �

, Jorge rCarneir.o, diretor-comercial.

.José C. Portella, diretor-têcníco.

'VilsO'n Barata, contador, reg. CRC, sob n. 0066,

1.524.346,3.0 Contr ibuiçâo Sindical
Indenizações de Utilização de Solo

\.
420.667,9.0

Registros, Arquivamentos e Publicações
Indeniaações Trabalhistas .

'1'ax� Adicional - Salários ' .

Descanso Semanal Remunerado

Encargos Soclals r

Férias .

232.185,4.0 'Salái'io Doença .

Assistência Médica, Farmacêutica e Hos-

369.682,0'0' pi talar .

Contribuições de Previdência

Seguro de Ac, trabalho .

Donativos ..........

J
,

.'
..

. � É BIT O

Pessoal a Servlço da Extraeão s

Desmonte Sub-Sólo

Conserva

Esgotamento
Plsca liaaçâ o

Serviços Gerais ,
.....................

Material a-Serviço da Extraeão :

318.354,7.0 Madeiramento

4.2{)0,.o.o

Explosivos
Carbureto

Combustíveis e Lubeif ican.tes

Materiais Diversos"

Esgotamento

Gastos de Sondagem e To.pografia:
41.793,8.0 Vencimentos e Ordenados

Material de Escritóri.o e Campanha
Gastos Gerais

252.427,7.0
120.93Ó,6.o Conservação e Manutenção de Bens:

298.618,8.0 Conservação de Imóveis .

30,33'1;;2.0 Conservação de Culturas e Matas

Conservação de Estradas de Rodagem :

Conservação de Máquinas e Instalações

Conservação -e Subsbituição de Ferra-

mentas e Material de Míneração .'

665.686,20' Conservação de Veículos ...........•

Manutenção de Semoventes e Pertences

Conservação de Móveis e Utensítíos

60.000,.0.0 Conservação -de Aparelhos 'I'êcnlcos e

-.

1.637.88.0,20 <>

128.808,5.0

Pertences .

,Cr$ 8.016.673,9.0 9uebras de Almoxarifado e Outras

Extração de Carvão pi Empreitada , : .

61.899,50 t Pessoal a Serviço do Beneficiament.o dO' Carvã.o:
Escolha ', ; 44.2.'18,80.

19.154,0.0

Reservas' de Previsão:

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE Fundo de Reserva Legal .

DEZEMBRO, DE 1950 Fundo de Integridade de Capital

Pa liaçâo e Rechego.
Fiscalização ...............

/
.

Culturas e Matas:

Cultura de Eucaltptos " .

ESTÁVEL OU FIXO

Máqu!,nas, Instalações e Equi»ament.os:

Instalações de Beneficiamento e Depó-
sitos ,� ., , ..

Instalações de Linhas de Trans-

.( porte ,

:
.

Instalações de Encanamentos, Açudes e

Condutores e Ajudantes
Combustíveis

Lubrtfiean tes
67.134,2.0 Ex'pedição. é Fretes:

Carregamento' de Vagões e Eatocagern .

Fretes e Taxas Ferroviárias .

Taxlls Portuárias ',' .

Fretes, Carret.os e Taxas Diversás
8.723,10.

/" GastO's de Administração:
H.onorário.s e Vencimentos ..........•

Material de Escritório , .

Material Escolar

250.670,7.0 Despesas de Viagem e Estadia

Alugueis
P.ortes e Telegramas

2.457.872,8.0 Taxa de Luz e Água
Sêl.os, e Estampilhas

3.500,2.0 Despesas Judiciais

1.000,.00

20B.250,.oO

................................ '"

�

579.074,90
COMPENSAÇÃO

9aução da Diretoria

Gl'atificações ...... � .

Limpeza e Conservação .

Gas t.oS Gerais ,' , .

Gastos Cortlilrciais:

Comissões .. " ...•. , .

Comissões Bancárias' .

-

60.000,0.0 ,Juros Bancários �
Despesas Bancárias

..

��.�:: :: : ::: : �:::::
Cr$ 8.016.673,9.0 Juros de ,'Móra ',' .

"

...................� ; .

1.449.276,50
69.103,00
18.746,7.0
60.756,70
39�997':h)

,

80.184,80
1.411,70
40.246,70
3.405,60
1.762,80
1.796,90

2.727,60
5.352,00.

3.974,10
107.659,1ç>
74.803,40
9.078,.00.

258.001,40
14.098,10

36,50.
11.644,60
3.134,60
1.699,70
127,00

1.646,00
" ,6.902,3a

6.200,00
353,00'

2.072,50

114.780,10
52.395,70.
38.095,0.0

3.B5?,70.
1.935,30.

Reservas de Provísão i

Fundo de Depreciação , .

Fundo de Exaustão de Jazidas

Fundo de Duvidosos __ , .. r..

Parttelpação nos Lucros e •

Dividendo 1). 6

Boníficação à Diretoria

Bonificação ,aos Funcionários
I

3.231,70.
37.437,6.0
5'8.603,6.0
1.000,00
480,00

.3.000,00
3.897,40

,57.429,70
121.626,60
333.375,50

113.069,60.
33.386,6.0

19.358,50.-
2-47.961,20
174.764,20
1.109,60

7.630,5.0
207,7.0
238,8.0

28.330,80
8.732,.0.0
3.779,0.0.
14.002,50

85.862,30
72.470,6.0
2.106,7.0
970,.00

600,.0.0
2.671,8.0

260.471,50
160.301,.00.
3.9.592,.0.0

44.226,0.0
44.226,00

480.000,0.0
53.071,20
41.000,0.0

Lucros Suspensos •. '
'

.

CRÉDITO

Produtos ;

Carvão:

Saldo desta conta

Estoques
4.826.640,3.0
579.074,90.

,.3.s�555.�0
534,4.0

130.317;60
9.030,40
1.124,10

I

/)
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Rendas Diversas:

Renda de Alugueis

192.075,,7.0 Juros Recebidos ..... , .....•........

Renda pi Contrato de Exploração
_ Rendas Diversas ...•................

,

I Renda do Fõrno de Carvão Vegetal

52.328,40 (
60.046,70
30.886,60
2.647,3.0

-195.514,60.

305.915,70

211:058,80

Criciuma, 31 de dezembr-o de 1950.

Jorge Carneiro, direto.r-co.mercial.

J6!!é C. Pôrtella, diretor-técnico.
Wítson aarata, contador, reg. CRe, SO'b n. 0000_

Os membros d9 éonselh.o Fiscal da C.ompanhia Carbonífera
"São Marcos" S. A., infra-assinados, tend.o examinado minuci.osa

mente .o inventário., o balanç; geral e a conta de lucros e perdas."
.

1'gerentes ao exercíci.o findo de 19ÓO, apresentados pela DiretO'ria.,
'e sendo-lhes fornecitl,as tôdas as informações e esclareciment.os 00-

licitados, declaram ter enco.ntrado. .o referido inventário., balanço- e
conta, em <perfeita .ordem e co.rreção, reconiendando-.os, por illS&, �

apr.ovação da Assembléia Geral.

Cri.�iuma, 15 de março de 1951.

Elias Angeloni
Heriberto. Hülse

Dr. Dino G.orini

«Defe�der O petróleo é
defender o Brasil)

o Centro Catarinense de

I
hoje, ás 8,30 da noite, na.

Estudos e D�feza _do Petró- séde do DemoGrata C'lub, a

leo tem a satIsfaçao de con- posse de sua nova Dil'eto
vidar o povo para assistir. ria.

,/

619.982,10-

589.649,70.

8.072,GO

���..
,

"#.' .�

2_14.525,'l0>

451.364;5<J

88.452,000

574.071,2�

221.997,56

Cr$ 5.585.277,20.

5.405.7,15,20.

179.662,00.

C.r$ 5.585.277,20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C,LORE DOZE DE AGOST(O
28 -' 4a FEIRA - ÀS 20 HORAS - "SOIR ÉE MIGNON" - DIA 30 _�6a FEIRA - ÀS' 20 HORAS - SESSÃO DE CINEMA.
DIA 31 - SÁBADO. - ÀS 22 HORAS. "SOIRÉE".- NO T A: -.PARA 1° DE ABRIL, DIA 7, SERÁ APRESENTADA AOS SÓ
CIOS, UMA ANIMADA FESTA DENOMINADA "FESTA DA SAUDADE", COM A EXIBIÇÃO DE GRANDES SUCESSOS DO

PASSADO

/

(

se digne v. excía., designar dia,
.hora e lugar para a justificação em Florianópolis, na forma da

-exigida pelo art. 4l!-5, do 'Código lei. Eu, Arnoldo Souza, escrivão,

do Processo Civil, na qual de- a dactilografei.e subscrevo. São

verão ser inquiridas as t�stemu- José, 16 de março de 1951. (Ass.)

·lI.has Leopoldo Franciscp Kretzer Léo Pereira Oliveira, juiz de di-

TAO

Luiz Fiuza Lima, Diretor
Superintendente,

uma bôo dose de
::NO garante o bem
estar e o bom humor
de fodo o dia, ENO

.e João �taheli!l, ambos brasilei- reito. Era o que se continha em

ros, casados e residentes em São o dito Edital que bem e fielrnen

.Pedro d� Alcântara; que cornpa- te extraí a presente cópia, que
,

recel'ão independente de citação.. dou fé. Está conforme. Dado e

Requer, outrossim, depois de fei-
•

passado nesta cidade de São Jo

ta a justificação, a citação de sé, aos dezesseis. dias do mês de

seus pais Cândido Domingos março de mil novecentos _e cin

Cunha e Verônica Maria Cunha quenta e um. Eu, A. Mariano, es

e dos confr•.ntantes pessoa.Irnen- crevente. Eu, Arnoldo Souza, es�'

te e dos representantes do Mi- erivão a subscrevo.
----------------------------

Vende-se ou troca-se j'ConvocaçãOPONT· IAC SOCIEDADE DE ASSIS-
_ T:E.:NCIA AOS LAZAROS E

'. .' DEFESA CONTRA A LE-
PRA EM SANTA C�TA

RI�A .

Assembléia Geral

:nistério Público do Estado e o

-da União, todos para acompanha-
rem os' termos da presente ação
de usocapião, por meio da qual
deverá ser recoriheci do e decla-

.zado o domínio do Supte. sôbre

4) aludido terreno, mansa e pací-
ficámente, ininterruptamente e

sem oposição de qualquer pessôa
cu seus pais, ficando, ainda, ci

tados para, no prazo legal, apre
-sentarem contestação se o qui
zerern e pa ra seguirem a causa

até fipal sentença, sob as penas

da' lei. Protesta-se provar o ale

;gado com .depoimentos pessoais
de interessados, d\€ testemunhas,
vistorias, etc. Dá-se a presente,

:""Pal'a os efeitos de taxa jUdiCiá-Iria o valor de 01:$ ·2.100,00. Ter

mos em que, com a procuração
inclusa, Pede deierimento. São

José, 10 de janeiro de 1951-

(Ass.) A. Wander'léy JÚni.or. A.

à conclusão. São José, 17-1-951.

(Ass.) L. P. Oliveira. Petição:

Sedanete 4 portas 1941 em estado de novo. Vende-se
ou troca-se por carro pequeno. Tratar com Waldemar
Costa no serviço de aterro da Prainha,

combate a prisão de

vfntre, elimina as

toxinas cio organi,.
mo e regul.ui%o os

funções
intestinais.

•

Ordinária

SÃO FBANCISVO DO SUL para NOV4 YOUI
. --..., Infol'maçõ.. comas Agente.

e.: .n6polía- Cerloê HoepckeSIA -:- Cl- "feletcne 1,211 ( End. te'e".
S o "rsucieco do Sul·-Carlos Hoepcke SA -CI -Teldone 6 MQOREMACR

Camisas, Gravatas, Pija
mes Meias das melhores, Ipelos menores preços só na i

CASA MISCELANIA - Rua 1
Conselheiro Mafra. !

Transportos regulares de c<!J'ga f ( t

)
í
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À conta do consumo dessa verba, o situacionismo sôbre o futuro por depender o empréstimo da aprovação

encobre, sob o manto diáfano da Impessibilídade, a nó- da Assembléia Legislativa. O partido que o apoiava dis->
dez crua da incapacidade.

.

, punha, alí, de absoluta maioria, a qual, consultada e in-'

Nem-falta, ao expediente, um borrifo mal intencio- formada da necessidade do recurso solicitado, anuíra em.'.

nado, que deixa latejante nas metáforas e nas reticên- concedê-lo, atenta à sua alta finalidade social.

cias, o criminoso desencaminhamento dos dinheiros pú- O empréstimo, todavia, não se ultimou, por falta de.

blicos,
'

'número na Assembléia. Mas os serviços realizados esta--

Esquecem-se, entretanto, oscaneteiros oficiosos e os vam por pagar; nas suas últimas prestações, já exigíveis•.
maledicentes de café, que o govêrno anterior ao atual Quem evitou que a Assembléia se reunisse?' Quem,
para finalizar as realizações de água, de luz e de esgôto, borrou a história política de Santa Catarina com as man->

aqui na Capital, em Tubarão e em Lajes, contava com chas negras da aquisição de deputados? Quem possibili-·
um empréstimo. tou que, em reunião da U. D. N., á pretensão de uJJl' em--

prego, recentemente, fôsse vetada sob a irrespondívek:
O crédito de que usufri� aquela administração pos- alegação de que o candidato - um dos deputados bar-·

sibilitára a não paralízação dessas obras, como decor- ganhados - "fôra pago e dera quitação?".
rência da confiança dos seus contratantes.

.

Se errou" o governador Aderbal Ramos da Silvai-
Os pagamentos em atraso seriam satisfeitos tão 10- eI:rOU em benefício 'do, povo! As obras que pagou, aí es·"

gn o Estado ultimasse a operação fínanceíra, que, no} tão! Mais abençoado" pelos tempos afóra, há-de ser sem-·

Legislativo, seguia seu curso normal. \ pre êsse seu erro, se erro, do que a nódoa que os seus»

Obtido o auxílio extraordinário, os cofres públicos adversários deixaram indelével na história catarinense..,.
não teriam que suportar a carga de despesas já feitas e sem sequer a coragem de se reconhecerem culpados pelo»
de pagamento compromissado, uma vez que pelo em- abuso do poder éconômico!

préstimo seriam satisfeitas as- obr-igações em mora. As lamúrtas que, a respeito, andam aí pelos merca->

E o sr, Iríneu Bornhausen, ao receber a direção do dos devem ser levadas a Palácio, para que, pelo menos?

Estado, observaria intactas as dotações' orçamentárias os responsáveis sintam as consequências dos, prépriose
do seu. primeiro ano .de govêrno. atos.

Não se diga que o sr. Aderbal Ramos da Silva sacou

Anda na frequência das colunas situacionistas e na

�1.»)J1"m1)rAciio das esouinas - para excluirmos as rume

jeralltes fontes oficiais - a acusação de haver o govêr
no passado consumido em um só mês quase tôda a verba
orçamentária de 19p1, destinada a obras públicas.

É, por isso, o dr. Aderbal Ramos da Silva increpado
da iniquidade de leger ao seu sucessor uma dotação ex

gotada, justamente no setor que serviria de base para o

novo govêrno inspirar essa que lhe tem sido tão esquiva
confiança popular.

.

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

Florianópolis; - 28 de Março de 1951

.,.

leão, SOcial Catarinense
Fica marcada u-na reunia-i para hoje às 20

horas na Praça 15 de Novembro n. 2C-�o andar. • RUBENS DE ARRUDA RAMOS

- A REITERAÇÃO DO FATO, NA PONTE HERCILIO
ATROPELADO POR UM CAVALO, VEIO A FALECER LUZ, ESTÁ A INDICAR A NECESSIDADE DA AQUI
NO H. C., ONTEM - O CAMINHÃO FO� DE ENCON-I SIÇÃO DE UM EXTINTOR - EM COQUEIROS UM

'fRO AO MURO, FERINDO UM TRANSEUNTE RANCHO QUASE- DESTRUíDO PELO FOGO
i>

__
;

"
. ,

ATROPELADO tal de Caridade. Informou
;-

Às 10 horas' de ontem, a maíseque os cavalarianos,
NA PONTE HERCILIO ção da ocorrência, deve de-

./ administração do Hospital de nomes Bertoldo de tal, LU,Z terminar a aquisição de um

de Caridade comunicou à residente na Costeira e Cid Às 21,30 horas do dia 20 extintor de fôgo,: que ficará

Delegacia Regional de Po- de tal e Francisco' Luzia,
do corrente verificou-se, servem naquela Ponte, P2-

líciá o falecimento de um faziam pista de corrida da confórme noticiámos, um ra uso imediato quando fôr

senhor,. recolhido àquela estrada da Costeira. de Pi� princípio de incêndio ao necessário.

Casa de Saúde, na tarde de rajubaé, tendo a ocorren-
meio da Ponte Hercilio Luz, EM COQUEIROS

. , �
'

_. ,, _

domingo último, vítima de cia se verificado -no ponto que foi, logo dominado pe- Às 6 horas -de ontem, :0

M'ensa-gem do P'res·ldenteum atropelamento, quando de parada de ónibus do Sa-
los soldados do Corpo de sr. Renato Cavallasí, radio

montava uma bicicleta, no co dos Limões. Nada mais Bombeiros.' •

telegrafista da Estação <.I�

Saco dos Limões, por um poude adeantar aquêle cí-
Na madrugada de ontem, Coqueiros, solicitou os ser-

RIO, 27 '(U.P.) _ O ves

cavalo. dadão, tendo sido aberto' o a 1,50 horas, o motorista viços d_o ?o�po de Bombeiro
pertmo "A, Notícia" anun-

Em seguida o corpo da competente inquérito, Francisco Martins, ao pas- na :'esldel1Cla do sr, Bento
cia hoje que o presidente da

vítima foi recolhido ao ne- FOI DE ENCONTRO AO
sal' com o seu automóvel Aurmo de Souza, sedo aten-

R
_

blí
. _

t t
por aquela Ponte, deparou dido de imediato. I

epu ica ja em pron as
crotério da Policia Civil on- MURO

d h d' lei quatro mensagens para en-

de se realizou ii autopsia A-s 21 hora's de" ante-ou- que em um dos barrotes ha- o um ranc o e maceira. S- d
.

di.

f
A

t O f t d 'f'
viar ao ena o: uma m 1-

d f
. _

t d R b P d' . VIa ogo e que se es ava a- ogo es ava arn ican-
P f' dno ca aver, que 01, apos, em, o r. u ens e ernei-

f d d idênci
cando para a re eítura o

dado à sepultura no Cemité- ras Ramos, comunicou, pe-
lastândo. Imediatamente, aos Aun os a resr encra

Distrito Federal o engenhei-
rio de Itacorobi. lo telefone, à delegacia re-

comunicou o fato, cdmo lhe daquêle sen�or, sendo logo
ro João Carlos Vital outra

tste o fato registrado no gional de policia haver um,
cumpria. ao, Corpo de Bom- dommad,o,. nao havendo- ou- submetendo a apreciação

livro competente', fato que, caminhão ido de encontro
beiras que,' sem pêrda de troe-prejuízos a lamentar.

dos senadores o nome do
f Ih tempo, para lá se dirigiucomo se observa, a o em ao muro da residência do

detalhes. dr. Djalma Moellmann; si- dominando, em pouco tempo
as c-hamas.

.

A reportagem dêste diá- ta à Praça Etelvina Luz e

rio, porém, procurou conhe- que do chóque saíra ferido
O fato, já' dissemos \

na

cer da lamentavel ocorrên- um homem. oportunidade do 'registro

cia, que enlutou o lar de Imediatamente para o 10- que fizemos em 22 do cor-

b 'h d rente, se repete constante-
um po re ornem entran o,. cal. segrau a camionete da .

-

1 mente, em virtude do com-,entao, em pa estra com a Policia Civil, com um solda-
- bustivel que cái aos barro-viuva, d. Delícia Francisca do de serviço à delegacia

Lopes, residente em Forta- que, em lá chegando, encon- tes, seguidamente e que,

Ieza de Sant'Ana, localizada trou o veíéulo abandonado
com uma ponta de cigarro

sob a Ponte Hercilio Luz, sabendo, no entanto, ter si- acêsa, provóca incêndio.

lado da ilha, a qual passsou do a vítima recolhida ao
Estamos em que o Govêr-

a narrar, enti'e lamenta- Hospital de. Caridade.. no, face à éonstlplte repetI-

ções, o que passamos a re- Momentos após compare
pr.oduzir: 'ceu à Policia o motorista
- "Meu marido, Fran- Êdio de Souza Lopes, visi

cisco Faria Lopes, com 37. velmente alceolisado··-
,

anos de idade; soldado l.e-l conforme c�rtsta do livro de
formado da Policia Mili-

I ocorrências policiais - in
tar, procedia da Costeira de

I
formando ter procurado

Pil'ajubaé, à tarde'<le do- desviar de uma carroça in
mingo último, de regresso do, então, de encontro ao

ao lar, nesta capital, perto, muro já refáido, tendo, no

da Ponte Hercilio Luz, on- chóque, sofrido machucado
de residimos, sendo atropé- ra no peito, l1ecessecítando
lado por um cavalo, monta- de tratamento. Nada mais
do pOl' um senhor cujo no- esclareceu a paI�te, omitin-

,,'
me não sei. Êste, tinha em do o nome do hOlpem que,�:a companhia, mais dois ferido com o desastre fôra
cavalarianos. Ferid�, foi recolhido ao Hospital de Ca
meu marido recolhido ao ridade... .

Hospitat de Caridade, vindo P.'Y�_�."""__.,,.).._".w...J'
a falecer às 3 horas da ma· At ',- - -

dl'ugada de ontem. Fico eu OS O IClalS
com três filhinhos� - Jóão - Para a reserva remu-

Faria Lopes, com 5 anos; n��'ada foi transferidó José
José, com 3 mêses e Walmor Cordeiro, Sub-tenente da
com 2 anos. t só o que sei". ;Polícia Militar do Estado,
Após falamos co� Ma- no pôsto de 2° Tenente fla

noel Mauro de Oliveira, que mesma Corporação.
se achava detido no p'áteo - Ao dr. Benoni Laurin
da Policia Civil, testemu- do Ribas foi concedida dis
nha de vista da ocorrência, pensa da função gratifica
,ue_ �nformou ter atendido I da �e_ <?hefe do 5° Distrito
a VItIma, logo ao ser atro- ! Sallltano, 'com sede em Ca
pelada, levando-a ao Hospi- noinhas.

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

Mais -dois heróis Auxiliar de ILei .marcletDO salvamento escritório DO Iran
d " tA Precisam-se de moços ou

0, tlilO ti c moças, para auxiliar de es-

Estiveram em nossa r�da- --critório, t necessário faze

ção, ontem à tarde, os srs. rem 'provas de daetilogra
Vitor Manoel. Sant'Ana e

I
fia e português. Os candi

Amaro Vieira, .aquêle resi- datos deverão dirigir-se,
dente em Coqueiros e êste ,. por

carta a "Emprego",
em Palhocin.h�, declarando nesta redaç�o, acompa��a�
terem partICIpado dos so- do fotografIas, estado CIvIl,
corras aos passageiros e idade, qual a uftima ocupa

tripulantes do PP-CCX, ção e ·endereço.
Caeté, quinta-feira última,
de cujo fato já nos ocupa,.
mos detalhadamente.
Estes intrépidos canoei

ros salvaram o sr. Luiz Mo

reira, comissarIO daquêle
aparêlho, levando-o à praia
de Coqueiros, fazendo jús,
ssim, à Medalha de Distil1-

ção' a, que já aludimos.

Na Policia;' Iricêndíos

RESTABELECIMENTO

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

""'-----�.- - - -- - - --_

8ociais ..·põllUiâs
Acha-se já restabelecido

do grave acidente de que
foi vitima, há dias, em C?-
poeiras, o nosso distinto
conterrâneo, sr.· Protenor
Nunes Vieira,

'

sub-ofiçial
reformado da Policia Mili
tar. Recolhido ao Hospital,
quando do lamentável aci
dente, por s�lícitos e d�di
cados policiais, o sr. Prote
nor Nunes Pires já logrou
alta, recolhendo-se à sua re

sidencia, onde se acha em

repouso e convalescença.
ENFERMO

VODvebcão do Ro
tary CI uhe em
Iinndr.in8Foi, na madrugada de an

te-ontem, acometido de su- Afim de participarem da
bito mal, quando se achava Convenção 'do Rotary Clu
em serviço"na Delegacia de be••a ser :realtiáda em Lon
Policiâ da Capital, o sr. Co- drina, no Estado do Para

missário João Souza. O f'1'. ná, nos dias 28 a 31 do cor

dr. Secretário da Segurm1- rente, viajaram, hoje, via

ça, informado do ocorrido., aérea para aquela cidade,
compáreéeu prestamerite à i os s'."s. Charles Edgar Mo

Secretaria, onde medicou ° l'itz e Sra, João Moritz e

zeloso fundonário, cuja Sra. e Arnoldo Cúneo, ele
saúde, felizmente, não ma- mentos destacados do Rota-

pira mars cuidados. ry Clube 10Ga1.

.'

Campanha Fundação Lau
reano em Sta. Catarina '-

As abaixo assinadas vem acompanhando a campanha,
humânitária do Dr. Napoleão Laureano, de combate -ao

cancer e. proteção ao canceroso, e tornaram a iniciativa,
de organizar nesta Capital uma secção daquelaOrgani-«
zação, já ramificada pai" todo o País.

Para este fim corividam aS\pessoas que estejam dis-·
postas a colaborar nesta benemérita campanha para ums .

reunião, amm;hã ás 17 horas, no Clube 12 de Agosto, �,

fim de fundarem a Organização Laureano.

Florianópolis, 27 de Março de 1951.
Alda Jacinto, 'Otília Anna Moritz e Dorís Fragoso..

general Angelo : Mendes de ..

Morais para embaixador do
Brasil na Espanha e outra,
fazendo o mesmo quanto ao

sr. Cristiano Machado, que
seria embaixador do Brasík
em Portugal e finalmenter
ã última indicando o sr. Ba->
tista Luzardo para embai-
xador do Brasil na Argenti
na•.

TEHERAN, 27 (V.P.) _.
O,primeiro ministro Hus-
sein Ala anunciou esta noi
te que o govêrno proclamou"
a lei marcial em 5 cidad€s�
do Iran, a fim de dominar
as desorden�' provocadas'"
pelos comunistas na região.·;
das jazidas de petróleo do,

país.
'-

FPe�
surgiu ma'is ÚlW,(Pelo Diário, de ante-ontem,

Elstrêlo.
De careca' em exposição, veio de pseudonimo,.

como se adiantasse! Veio para as tempestades da'.

imprensa, como santelmo!
, E não admite nem que a gente advinhe o resul-·

tado de uma concorrência, aberta no dia 8, às 9 ho-
ras, 9.uando, nesse\dia, desde às 4 da madrugada,..
este jornal estava na rua com a decisão passada em-:

julgado. Tanto assim que antes de aberta a propos-
ta do concorrente�único, o automóvel objeto da COll�

corrência, já estava sacramentado com 'u chapa ofi--
-

cial e ·seguia para Joinvil1e ...

E quer ensinar; tamüémi o que seja unitário, es�

quecido de que a palavr-a está na oficial da Secre-
taria da Justiça.

Em resumo'� veio em défêsa'das"notas (sem a]u-"
são) da Secreta.ria do, Interi&l" e Justiça, Educação.,
e Saúde!
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