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Morreu Q abono
RIO, 28 (U:P.) �No Se* 8 a favor da medida. São, os

�ado, ontem, na ordem do seguintes os que se pronun

dia, foi anunciada a discus- ciaram favoravelmente ao

são e votação d@ projeto que
...... concede abôno de Natal, no
€xercício de }950, 'aos ser

-vidores da União. Pôsto em

votação, foi rejeitado. Re

querida a verificação de

votação, verificou-se que 27
senadores votaram contra e

RESISTENCIA AOS ALIA- ocidentaL O 260 Exercito'
DOS chinês, que vinha "part.icí..

·

TOQUIO, 28 (U.P.) panda em operações de re..

Informa-se que elementos taguarda naquela área, re
de seis exercitos chineses cuou através do rio Imjin,
estão se concentrando para ao noroeste de Uijongbu.
resistencia, na Coréia Ver- COMUNICADO
melha, bem ao norte da QUARTEL GENERAl-'

fronteira. Há indícios �'de DO 8° EXERCITO DOS
um pesado trafego comunís- EE. UU. NA CORÉIA, 28,

ta para o sul, na direção do (U.P.) - O texto do comu

�. fronl Is� s�nilka qu�os nicado n. aTI do QuarteI-
e TEMPO vermelhos planejam . resís- General do 80 Exército dos

til' aqualquer investida das Estados Unidos. diz. o se

Nações Unidas no terrító- guinte : "As patnüh�s alia

ria da Coréia do Norte. Não das, prosseguindo na explo
há noticias de combates de ração do terreno à frente

terra no front. A principal de suas posições bases, du
linha aliada avançou lenta- Irante o avanço limitado ru

mente, através de espesso mo ao norte, têm encontra

lamaçal, para a velha fron- do pouca e desorganizada
teira entre a Coréia do Nor- resistência de parte do iní

te e do Sul. Consideraveis migo em toda a frente avan

forças al iadas movimenta- çada. As baixas sofridas pe

ram-se na direção do Para- los comunistas em ações 'de
lelo, aproximando-se dele campo durante o dia 26 f'o

até o alcance de pequenas ram calculadas em 1.770.
armas de fogo,

.

As tropas As forças ao norte e nordes

sul-coreanas ocuparam a te de Jijongbu tiveram li

pequena cidade de Youngpo, geiro contacto com o in imi-

Um GoveAroo fecundo o 80·lversárl·O do A "beftea do ua 5 km. ao norte da fronteira, go. Na frente, central as pa-
. ." .

-

na costa oriental. Um porta- trulhas aliaáas continuam
.
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. <.. RIO, 28 (U.P.) - O sr. id d f l'd
. I .' t

. d' h"
,

que ao angustiantes, profundas e constantes preocupações e in, RIO 5'8 CU P ) Adian mo SI o e enc I a pe os co- .SIS encia os c meses e pe-
, ... ..

- -

Nereu Ramos convidou pa- o

camadas causou aos governantes catarinenses,. será o assunto do ta se qu e o senhor Getulio mun ístas. quena, a medida que pros-
-

. ::;
. _. ra chefiar o seu gabinete o

te,rceiró capítulo dêste nosso relato honesto e desprgtensí oso, Vargas passaria o dia de
. P dr Pereira da Cunha

Os aviões da 5a Força seguem os metodicos avan-

) Diremos o que foi a luta travad�para se chegar à solução b ri- seu aniversário numa das
SI. e Ia , Aérea dos Estados Unidos ços das forças das Nações

. '...
,.

!
que v. inha exercendo interi- b b d di

.

UNI'
lhante e, plenamente, satisfatória que aí está à vista de todos estancias mmenas que o. t a secretaria da

om ar earam e izrmaram nidas. a costa este con-

quantos ansiavam - os crentes e os descre�tes - por que se dês- d J r K bí
namen e as tropas chinesas no f�nt tinua a'inat'ividàde.

,
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d' governka 01' usc,e mo
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Presidencia da Câmara. .

- ..,. __._" --

se, a api a, uz e energra e e rica capazes e 'poss ibflttar-lhe o tsehec colocou a sua

ISPo-1
'

progresso que !odos lhe .alrnejamos, sição. D·
................·_·.....···_.._·....·····..

·

Pedída qa prisão preveatíva"0
_

. Noticia-se tambem que o O sr. .

fU
o candidato Aderbal SilVá prometêra, em praça pública, ao' sr. Getulio Vargas desauto-j 6 d d 3

' d'
povo da sua terra que daria luz à Florianópolis. O governador e lei- rizou até agora todas as ma- -_OVer08 Ot e me _leus
to Aderbal Silva cumpriu a promessa feita, e a 20 de janeiro de nifes!açõ:s de regozijo que Do sr. Govel'Iíador lrin�Ll S. PAULO, 28 (V.P.) ..- tra os 'médicos, dr. Alberto
1951, ligava, em inauguração solene, na sub-estação do Estreito, a lhe te,m SIdo sugeridas para ,. B�r�ha,�I,sen recebemos a-: T:n_?o. en.: yista a �r.'aVj9ade J\4:�n}g�l$ de, SQuza,,� Achiles
chave de transmissfro, mandando para a g2.rri2.a ,\!idade ilhõn" q� .aq.ueia data;# ".. .,}.",,) -te-flClOSo' teJegrama -de àgra- dos" fatos aponta,ãos no vo- G'i'ec.:eo e ,Mário Grecco.

.

teve a féllcidade de lhe servh de berço, atravez' .os fios a clal'idade •
-

d' tD 1 f
A

1
. lt -

Sa-o eles apontados como

(!
.

\ , . ,�clm�u,\.s pc as r�. eren-
.

1.I.moso mquen o que expoe
tão solicitada e !llmejada, ,'inda da uSina 'do Cilpivarí �ituada a, _,..._....._-."'rII':.t"..VfI"ii1!�� Clas que- a S. I<..'xa. fu:e:tno�, os :fatos oCvp'jdos no Ros- J'ell.l1onsáveis pela . Prática
llproximadamente, 120 quilomeh:��, na cidade d;e 'l'ubarào.

,
'7;0-- por oca'Sião da passagem de pitaT-.da Aclimatação, o de- crimiuósa de abôrto,' pl'ôva-

CURIOSO !. ::ma '8ata natalícia. legado Raimundo, segundo da através de longas dili-
Ao assuniir o Executivo Estadual, ern 26 de março de 1947, a ,w..._".........,......w..,h·.·.-.-.-.,. fomos informados, solicita- gencias e vistorias 'realiza-

situação com que depal'Ou aquêle homem público foi a seguinte:. Numa. concha. encon" l1a f'Amara dosr rá a prisão Jjlreventiva con- das naquele hospital.
uma usina hidroelétri�a obsoleta e heroica, mas esgotada por ex, trada à praia. a figu- L' tl.fl ...._'.......-""*"-....-...-'"W'\-".-....-_,..-".-io'-..-.......oI"J...-......-".-....

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

::�:�::::::�:;:::��:;::;:i::'�'��:::::�::::";:2:::o ,�:: ��m���nhada de um De�J��8s AUlí]t-:VafcniíCãr,
.de 800KW, marca Worthington, importado dos Estados Unidos, no Há fatos que nos levam O Diário de Notícias, de R'IO, 28 (V.A.) O

-

vida econômicfl e adrrtinis4

govêrno Udo Deeke, por põuco mais de 1 milhão e 400 mil eruzei- a usar da dúvida de São ante-ontem, abre os seus co- "Correio da. Manhã" publi- trativa do país,

'1'OS, ambos montados na estação do Largo do Fagundes e dando l Tomé _..:.. vê!' para crêr! mentários parlamentares ca o seguinte: A crítica e ó'" estudo da

menos do que a sua potência máxim2., devido aos defeitos e con- E, ontem.', trouxe-nos à com a seguinte nota: "Dentro de poucos dias a mensagem presidencial se

sêrtos já sofridos, em virtude de tl;abalho constante, com soure- redação o SI'. Heitor Wede-' "Impressionou bem a se- U. D .. N. dará início a. uma- rão levados a efeito· pela

carga eXilger..ada. ckin dos SaIitos, nosso co- rena severidade com que o série de estudos em tôrno U. D. N. através de discur-

Esta era a realidad.e que se encon�"a: uma usina velha e lega de imprensa, uma con; sr. N.ereu Ramos dirigiu, da mensagem do sr. Getúlio sos a serem ... roferidos na.

.acabada e dois motores cansados e que, constantemente, estavam cha, encontrada à praia de ontem, os ·trabalhos da ses- Vargas ao Congresso, exa- Câmara dos Deputados, por'

a exigir reparos.
Camboriú por seu filho, são. Ao lado das reiteradas minando-a e criticando-a, membros de sua bancada,
que tem, na formação dos advertências aos oradores objetivamente, sob os seus especialistas em assuntos

__ Inicialmente, pensou o govêrno em levar a efeito a constru- seus relêvos, a figura de um para que não' ultrapassas- variados aspectos� notada- econôÍilicos. fínal�i'os e

ção. da Usina Hidroelétrica de Garcia, para o que tinha como base homem barrigudinho e bai- .sem o tempó de que dispu- mente os referentes aos pro- administrativos.

o projeto apresentado, em 1944, pela Companhia Auxiliar de Ser- xinho... nham, prestou vários escla- bleinas de ordem adminis- Dentre outros! deverão

viços de Administraçã,õ, que o elaborára em atenção a co�trato Segundo nos declarou a- reéimentos sobre o uso da. trativa e. econômica. Esses, encarregar-se dessa tarefa

firmado, em 1942, no govêrno Nel'êu Ramos. Posteriormente, po- quêle confrade, a refêrida palavra, tanto na parte do como os demais problemas os ·srs. Aliomar Baleeiro._

1'ém, não sem primeiro terem sido ouvidos vários técnicos, chegou- concha chegará às mãos expediente como na ordem que interessam a _todo o Bilac Pipto, Alberto Deoda

se à conclu·são de que a execução daquela obra teria de ser proce- do presidente Vargas, pari do dia e em explicação pes- país, estão asshi.alados na to, Maurício Joppert e Her

doida em, etapa postedor, como parte de um plano geral, dado o seu que, ao ser logo verificad(\ soaI. E isso comp parte do m�nsagem presidencial, mas bert Levy.

elevado custo e longo prazo. Custaria ela, na. é,poca, segundo os a curiosa particularidade; seu esfôrço para conseguir apenas assinalados à guisa

entcnd,idos, de 40 a 50 milhões de cruzeiros e não poderia estar todos disseram' - É a figu- maior rendimento nos tl'a- de iUl'Ía exposição. O sr. Ge:.

.concluidll, na melhor das hipoteses', antes de 3 e meio a 4 anos. ra do Presiqente. balhos de plenário":' túlio Vargas limitou-se tão·

Nessas condições, dada a .premência com que urgia solucionar o
,.... _ __ --_ - _........... somente a -enunciá-los, ex-'

Mars.hall cre" q'ue' -'�-_. sl·'uu"ça-o
pondo em documento oficial,

� uma situação que, de resto,
já era e é do conhecimento

Inlernacion'al é mais grave :�:�:: pO�Sr:a:'O�\�;ea; aqt��
quP. em novembro último ���s�sse�s;��avi�as:��e�'�:.

WASHINGTON, 28 (U. programas militares pen

P.) - O secretário de De- dentes de aprovação' parla
fesa, George Marshall,. de- mental':. Marshall expressou
clarou que -crê que a situa- a @sperança de que· essas

ção internacional é atual- leis sejam aprovadas sem

mente mais grave do que o emendas restritivas. O Se
era em novembro passado. cretário de Defesa disse:
Marshall fez estas declara- "A meu juizo, a situação
ções numa roda de jorna- internacional é atualmente
listas discutindo a lei de mais grave�do que o era em

instrução militar obrigató- novemhro ultimo". Marsh,all
ria e outras medidas legis- negou-se a

lativas relacionadas com os I claração.

COllcenttOações
TOQUIO, 28 (U.P.) chinesa. Terça-feira

-

à tar- Um oficial do estado maior tro acima daquela linha di-
As tropas americanas, em de as forças das Nações de uma Divisão norte-ame- visória. Uma notícia re
luta com um regimento chi- Unidas tinham logrado apa- ricana afirmou nãotl acredi- cente informou que as posi
nês, prosseguiram em" seu nhar o inimigo numa arma- tal' que os chineses se or

Iento avanço para a frontei- dilha por meio de um movi- gan izassern em outra lin-J5a
l'à da Coréia do Norte, ma- menta de convergencia, en- defensiva ao sul de parale
tando 350 comunistas. A ,quanto os aviões aliados coo' lo ·38, mas acrescentou que
unidade dos Estados Uni- <meçaram a soltar panfletos "lutarão como leões, pra
dos está em luta com três convidando os comunistas vavelmente, se os' repelir
batalhões da retaguarda à ren-dição. mos e formos ao seu encon-

munistes a pr��
uorte do Paloa leIo "38

rJ\ioltaran1 os co

EDIÇÃO DE HOJE
.

!oi Páginas
Cr$ ,0,1>0

cões de defesa dos comunis
tas foram construídas a 3

km. ao norte do paralelo,
.I

bem em frente à atual linha
'de combate das" Nações
Unidas.

abôno: Kerginaldo ,Caval
canti - �ozart Lago - Eu�'
clides Vieira - Roberto

Glasser - Francisco Galo-

ti - Camilio Mércio - Ha
milton Nogueira e Aloísio
de Carvalho Filho.

LEI-

Previsão do �mpo até 14

horas do dia 29.

Tempo - Bom, passando
a ligeira perturbação.
Temperatura - Estável.
Ventos - Var'iáveís, f'res-

O lüI8 .ANTIGO DUBlO UE 8ANT ... CATA.R!NA
.'�'''''"'''''' .. n .....�.tel SIDNEI NOCETI
Ulretor n-, RUBENS DIl ABRODA "..1..08

coso

Temperaturas Extre-

mas de ontem: Máxima 26,6.
Mínima 18,8.

��_����I! Florianópolis, -Quinta.-feira, 29 de Março de 195 ... I �o. 1�.09.5

\

_,.......----.....""!......._,....,...w,.• ._.-....
,

O riso da cidad.e ..•

C-ConÜnúa na 3a página)

- Foi uma luta para sal-

problema, não era po�sivel opinar, cJJ110 queriam e querem os
-

a

lH'essados em afirmativas erradas e sem base; peja solução da

Usina Hidl'oeJétrica <10 Garcia.

,

.-."..".,......_......- .....-.-.......,._........._-__.......-_..·.....,.�-..-_-_- w�

!Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOT'ERAPIA
RAIOS X

DI. ANTôNIO MODESTO
At••tle, iiàriua••te•••Ho." ti. CárW.tI.

. "

DR. MÁRIO
WENDHAUSEN

�êlínica médica de' adultos c'

crianças. .."

Consultório - Rua ioão Pinto,
16 - Tel. M. 769.

Consultas: das' 4 às 6 horas.

Residência: Rua Esteves Jú
nior 45. Tel. 812.

Administração
Redação e Ofícínas à
rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Tel:-J022 - Cx. Pos
tal, 139.
Diretor: RUBENS A.
RAMOS.
Proprietário
Gerente
SIDNEI

e Dir.-

. 40�OOO,OOr

Cirurgia-Clinica Geral-Partos
" Formado-pela Faculdade Nacio-

Sêrviço completo e especialisado das DOENÇAS DE SENHO-
• nal de Me.dicina. Tisiologista e

RAS, com modernos métodos de diagnósticos e tratamento.

COLPOSCOPIA _ HISTERO ._ SALPI.NGOGRAFIA _ METABO-
Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização

LISMO. BASAL
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex

Ultra
assistente de Cirurgia do Pl'O! .

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

DRA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
Médicos

Radioterapia por ondas cuutas-Elebrocoagulação Raio!
. Violeta e Infra Vermelho.

'
f

Consultório: Rua Trajano, n? 1, I' andar;:- Edificio Elo Mo�te-
pio. '\

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Mussi.

Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Residencia - Rua Santos Dumont, g; Apto. 2.
- .._-----,--

Cirurgia .Geral·- Alta Cirurgia
- Moléstiall. de senhora-s _ 11P.�""�;.iiiií"••��

...
''''';!> •

•• ., '.

.

_� .. . P3.J'tos .

.

. r: {Fornuldo {peja ·,Fàculd·itde 'd'1 1,�����iíIIj.lillli.iiilllll.
Med!cin� da!Ufivcl'sidade de \ão'.
Paulo, ond\foi assistente do 811'
viço Cirúrg�'Co do Prof. Alipio
Corrêa Net�. I!
Cirurgia do estomago e �ias

circulares, intestinos delgado e

grosso, 'tiroide, rins, .próstata,
bexiga, utero, ovários e trompas.
Varicocela, varrzes e hernías.

Consultas: Das 3 às 5 horas.

Cons.: Rua Felipe Schmidt, 21

(altos da Casa Paraíso),
Telef. 1.598,

Residência: Rua Esteves Jú

nior, 1.703 � Tel. m," 764.

DR. I. LOBATO
FILHO,'

Doenças do apaiêlho respiratório
TUBERCULOSE

Cirurgia do Torax

NOCETI

COMPRA'Iii���������rn""�VE NOA DE

CASASE TrRRlHosl!!!!!!�������������
IlIPOTtCA�

AVALI�ÇÓ[:;
l[6AlISAÇOE� ======,;;",=",."�;;;;"",,,;==�.

QUA �"ObOno . .1'
rJ.tJI'IlANtiPOl.l5 � .jANTA CAT"'kl/'tA

55.000,0$>·

180.000,Oe;.·

35.000,1)6::"

110.000,0&--

70.000,OC;·

200.000,O�

80.000,O�

50.000,0n;�

70.oo0,OG?-
(
80.000,0�'·

"
60.000,0(1'"

60.000,O�

50.000,O�
10.000,00;>-
25.000,oO:J

50.000,OIl#

terrenos it..

grandee-
possibilidades de valorização.

COMPRA DE CASAS,. TERRENOS, CHACARAS. e SITIOS
"\ "I'ernos sempre interessados em comprar: casas, terrenos, cha-.

caras e sitios.

hipotecarias.

HIPOTECAS \

Recebemos e aplicamos quasquer: importancía com gnrantías»

Mediante modica comissão, aceitamõs procuracâo, para

nistrar. prédio; recebendo aluguel, pagando empestes etc.

PROCESSOS IMOBILIARIOS
Organizamos processos imobiliários, para os Institutos, 'Cai

xa Ecoucmica etc. Temos tambem possíbilidades de. conseguir 9ua)�'
. quer documentos sobre imóveis.

admi-

FICHARIO

O cliente que desejar comprar casa, terreno, sitio, chacare,...

poderá vir na séde deste Escritório e prehencher uma ficha dizen

do o que deseja adquirir e assim- que conseguimos avizaremos ae.

interessado, sem despesas para o cliente.

INFORMAÇõES
,

.
Sem compromisso, para o cliente, damos qualquer inforrnaçâe

'dos negocias imobiliários.

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

S·E

DR.;DJALMA MOELLMANN
CLíNICA NEUROLOGICA E DE OLHOS - OUVIDOS NARIZ

GARGANTA '

o

_
da

CASA DE �At:rD,E SÃO SEBASTIÃO
Sob a direção d� dr. 'Djalma lIloellmann.

Com o concurso de especialistas 0001 fama européia.
Exames e tratamento moderno das doenças d�o.sistema nervoso.

piagnóstico e tratamento completo das moléstias dos olhos -

�uvidos - nariz c garganta.•
Aparelhagem modernissima importada diretamente da Suíça.
Consultas na Casa de Saúde São Se�stião 'das 9 horas ás 16 e

das l�ás 18 horas diàriamente.
Telefone 1.153 - Largo São Sebastião.

I

Ftorlanópohs - Santa Catarina.
/ )

DR.ALFREDO
CREREM

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Na-

Curso Nacional

I

cional de Medicina da Univerai
doenças dade do' Brasil).de

mentais.

!!;x-diretor do Hoepital Colonia

Sant'An:a.
Doenças nervosas e mentais.

Impotencia Sexual.

Rua 1'iradentes nO 9.

Médico por concurso da Assis

tência a Psicopatas do Distrito

Federal.

Ex-interno do Hospital Psi-
quiátrico � Manicômio Judiciário
da Capital Federal.

Consultas das 15 .âs 19 horas, Ex-interno da Santa Casa de
FONE: M. 798.

,
Misericórdia do Rio de Janeiro.

Res, Rua Santos Saraiva, _
64 Clínica Médica - Doenças Ner-

Estreito. vosas,

Consultório:
Neto - Sala 9.

Residência: Avenida Rio Bran

co, 144.

Consultas: Das 15 às 18 horas.

DR. ARMANDO VAM
J:jERIO DE ASSIS

MEDICO

Edifício Amélia

Dos Serviços de Clínica Infantil

da' Assistência MIl.nícipal e Hos

pital de Caridade �.

CLINICA MEDICA 'DE CRIAN
ÇAS E ADULTOS -

Telefone:

Consultório: 1.26B.
Residência: 1.385.

.

.

DR .. POLYDORO
S. THIAGO
Médico e parteiro

do Hospital de .Caridade de

rianópolis,_ Assistente da

Maternidade

Doenças dos 6rgãos internos,
especialmente do coração e vasos.

Diretor da Maternidade e mé- Doenças da ti roide e demais
clico do H�spital de Car idade. glaudulas internas,

CLIN.ICAS
DE SEN,HOR�S

-I'
Clínica e cirurgia de .senhoras

CIRURGIA - PARTO-S - Partos. .

ASSISTENCIA AO PARTO E FISIOTERAPIA - ELETROCAL-'
OPERAÇõES OBSTÉTRICAS DIOGRAFIA - METABOLISMO
Doenças glandulares, tiroide,

-,
BASAL '

_ Alergia _

Oonsultôrio : Rua Nunes Macha

do, 7 - Consultas das 10 ás 12

e das 15 ás 17 horas.

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.
Cruz e Souza - Te!. 846.

Horário de Consultas: - Dià
riamente das 15 às 19 horas.

CONSULTóRIO: Rua Vítor
Meireles n. 118 - Fone

manuarj1.702.
'

RESIDÊNCIA: Avenida Trom

powski, 82. F9ne manual 766.

Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, 38.

Consultas, . diàríamente, das 15

às 18 horas.

Res.r Rua Durval Melquíaâes,
28 - Chácara do Espanha.

E
DR.NEWTON

(

J)'AVILA
Cirurgia geral _ Doenças de Se

nhora; - Proctologta
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meire

les n. 18 - Telefone 1.507.

Consultas: As 11,30 horas e à

tarde das 15 horas em diante.

Residê'ncia: -Rua Vidal Ramos, I
- Telefone 1.422 .

...."

Representante :

A. S. LARA
Rua Senador Dantas,

. 40 - 50 andar
Tel.: 22-5924 - Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYO'R
Rua Felipe. de Oliveira

nO 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
Trime�tre . Cr$ 40,00
Anúncios mediante con

tráto.
Os originais, mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emítidos nos ar

tigos assinados.

QR.�OLDÃO
.CONSONI

DR. M. S. CAVAL-
, "

CANTI.

E.
Clínica exclusivamente de cri

anças.

Rua Saldanha Marinho, 19.

Telefone (M.) 73&.

Fio- DR. PAUtO FONTES
Clínico Operador

Consultório: Rua Vital' Meire

les

Telefone: 1.405.

Consultas: das. 10 às 12.,e das

l4' às 18 horas.

Residência: Rua Blumenau.

Telefoné:"" 1.620.

�IUZjl LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

ADVOGADOS
DRS.

WALDEMIRO CASCAES
E

ROBERTO LACERDA
ADVOGADOS

Causas cíveis, comerciais, crimi
nais e trabalhistas

Rua Trajano, 33 - 10 andar

'Fone: M 711

DR. YIALDEMIRO
CASCAES

ADVOGADO
Causas cíveis, comerciais, crimi

nais e· trabalhistas

Não é funcionário _públiCO, nem

filiado a partido põlítico algum.
Aceita o+patrccinio de causas

contra a Fazenda Nacional, Esta
dual ou Municipal. I

Trajano,. 33 10 ando

Fone r M-711.

Dr. R_eDato Ra-mos da Silvà
Advogado-

Rue Santos Dumont, 12 -Ap. 4

Idb.lca.2 Ao CGla ·A CAPITAL- .bQ�a a ··.te.gao dOI
.1.11. ante. d. efetua'fem lua.. oomp.a.) MATRIZ em

centro
2' 'andar

CASAS A VENDA

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

terreno 20 x :J3 (Cr$ 23.000,00) financiado .

AVENIDA MAURO FtAMOS, com todo conforto, 3

quartos, gal'aje etc., terreno &lO x 40 (financiado

pela Caixa c/ Cr$ 50.000,00) ..........•.........
RUA CHAPECó, 3 quartos, agua luz esgoto, etc., casa

'de madeira, toda pintada a .o leo, alugada por

c-s 400,00 ,
.

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas, cons

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

SERVIDÃO FRANZONI, 2 quartos, varanda, cozinha,
chuveiro etc. terreno 9,50 x 32 (financiada pelo

Montepio Cr$ fJ.3.000,00) , .

COQUEIROS (rua Des. Pedro Silva), 5 quartos, ban

nheiros, côpa, salão de [antar, salão de visita, po

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

Cr$ 40.000,00) .....•...................
'

.

ESTREITO (Travessa 10 de Janeiro), casa de madeira,

4. quartos, 2 salas, cozinha, esgote; toda pintada
a óleo, terreno 12 X 30,

'

� , , .

ES'l'REITO (Travessa 10 de .Janeiro), 3' quartos etc.

(desocupada) . . . . . .. . ,

ESTREITO (Bairro de N. S. de Fatima) prefabricada,
,

.

:3 quartos, sala, -cozinha, banheiro
.

etc, terreno

15 x 3ó , .

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

9,90 x 56 ., , , .

TERRENOS A VENDA

AVENIDA MAURO RAMO'S, 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, f'rente

á Avenida de contorno á Ponte Hcrci lio Luz (lugar
de futuro) ,

.

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

COQU"EIROS, um terreno com a área de·Z7.829,oom2 ..

COQUEIROS (Palhocinha) um ótimo terreno para 3

construção . . . . . . . . .. . , .

CAPOEIRAS (um terreno C(Jm a área' de 84.000,OOm2.
extremando com uma rua nos fundos, com possibi-
lidades de loteamento , .

'X'ERRENO A VE,NDA EM PRES'rAçÕES
BELO HORIZONTE (Minas Gerais) temos lotes' de

venda em prestações, situados em Bélo Horizonte, com

ADMINISTRAÇAO DE PREDIOS

A L,U G A -

Fabl'loGnt. e dl.tl'lbuldore. cla� .famadã. ;;a; ,feogõ•• ·DIS'tINTA· e RIVET��POllue um lI.aa;
d. lo.tlm.ato de a••eml!'... ..1••acl91.'· b.l.1 l'
boal e ba..atol; all104lel, 'modo. • a'flameatol

' �
pa....lfalate••

·

qUI reoabe dll'etameate da.

IBural. COlDUolut•• cio lat.,loJ ao ..entldõ de:U,. f(ls....m '''IDe •

Flo.laa6poUI. ai FIlilAIS em Blam.nau • Laje.. ] .

..mm�aa � I� ..�.'� Ba �m...I� SB.a..�um DE 4�s�..�..mmEm!.�2af�Ea�Em��I*�mZ.����awemml�".

ótima sala no
A' P�aça 15 de Novembro, 20,
(altos do Rest,aulênte Rou).

Tratar no meSMO, lácal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS I Pedro Carneíro jda Cunha
.SRTA. YOL�NDA �IBA,S I

Luz e senhorita Maria da ço - com o avião da Com- VI - Que, em casos de
custo.

Ocorre, hO,je, o amversa- Conceição Seára Leite panhia Cruzeiro do Sul, sinistros marítimos, não é

-rio natalício da gentilissi- ENFERMOS
.

cumpre-me prestar os es- somente a Capitania que
p,.. Usi1)a de Capivaci tinha e tem larga disponibilidade de ener-

:ma se�horinha Yolanda Ri-
'

VVA. OSCAR CAMISÃO clarecimentos que se se- compete prestar socorros e
gia para f.ornecer, disp.onibilidade que pode ser aumentada, quando

"bas, fIlha do sr. CeI. Antô- Em sua residência à Av _ guerrr, para conhecimento sim, todos aquêles que -exer-
necessári.o, com a montagem de novos geradores, eis que o carvão, -

-:ni? .

de Lara .R.ibas,. ?rioso n ida 'I'rompowsky, encon- do público em geral: .:
cem suas atividades no mar

fôrça motriz daquela Usina, existe em grande quantidade no Ca-

.ofICIaI da PolICia Militar. trá-se gravemente enferma I _ Que, por uma lamen-
,
e .que posuem 'embarcações. pivari, onde funciona a grande indústria nacional de .lavagem e be-

A distinta aniver
.

neficiament.o do carvão. \

, c sarian- a exma. sra. dona Olga Na- tável coíneidencía, as duas

I
VII - Que, o repórter de

'te, elemento gracioso da so- tividade Camisão, viúva do lanchas a motor de que dis- "O Estado" estava ao par
A respe ito da solução Capivarí manifeataram-se, fav.oràvelmen-

.ciedade local, receberá, ho- saudoso conterrâneo sr. Os- põe esta Capitania, acha- das providencias tomadas te,.os engenheir.os do Estado, inclusive os tia E��;resul e da Luz e

je, expressivos cumprimen- cal' Horácio Camisão.
.

vam-se, realmente, avaria- por esta Capitania"9 que
Fôrça. Não satisfeito com tão aba lisadas opiniões de técnicos me-

-tos das pessoas de suas re- "O Estado" deseja-lhe 'das _ por ocasião do si- omitiu em sua reportagem,
recedores de todo o respe ito e acatamento, porque trabalhando a

Jações. breve restabelecimento. nistro.
'- talvez pela confusão rei- largo tempo em e let.r'icidade te responsáveis pela execução das obras

,

"O Estado" fel icitandp-g, _ FALECIMENTO II _ Que, as primeiras nante 110 momento.
daquelas duas grandes emprêsas catarinenses, resolveu o govêrno

4deseja felicidades. JúLIO DACIA BARRETO notícias recebidas, por te- VIII _ Que, o Capitão
ouvír ainda o notável engenheiro brasileir.o Héli.o de Macedo Soa-

_ACA�MICO GERALDO Em Curitiba veio a fale- lefone, foram que o avião dos 'Portos esteve em 'Co- res e Silva, idealiza�.or e executor, .ern grande parte, das impor-

SALLES cer, sábado último, o nosso havia caído nas proximida:' queiros, no Estreito, no
tantes usinas de Macabú, no Estado do Ri.o. Este, depois de visita'r

Faz anos, hoje, o sr. Ge- conterrâneo sr. Júlio Dácia des dos depósitos da Com- Hospita1 de Caridade e Ne-:
o Estado, onde exarninou "in loco" as soluções da Usina de Gar

-::raldo Müller Gama Salles, Barreto, musicista e [orna- panhia Florestal e que, pe- 'croterio visitando todas as
cia, de Blumenail, de Joi nvi le e do Capivarí, manifestou-se, como

.:acadêmico de Direito e fun-. lista, pai dos srs. drs. Julí- Ia má visibilidade, motivada vítimas 'do avião' sinistrado
os outros técnicos, em parecer escrito, pela Iigação com Capivarí,

..cionário da Assembléia Le- bio J. Barreto, Pery Barre- pelo temporal que se apre- bem como na Agência da
I
corno parte de um plano que, posteriormente, possibilitasse a in-

�gislativa do Estretlo. to e Tupy Barreto. sentava, não foi possível Companhia Cruzeiro do terligaçâo �.om �l�_:nenau_ e Join�ile..
.

:':MENINA LOURDES CAR- "O Estado" apresenta pê- divisar, no momento, o 10- Sul, colocando-se, pessoal-'
Com tais opmroes, nao poderia restar mais qualquer dúvida 'Il

VALHO � sarnes a exma. família en- cal do sinistro. '--- mente a disposicão de to-I daí ter providenciado o govêrno, com urgência, a assinatura do

Festeja, nesta data, o lutada. III _ Que, conhecedor dos.
'

_

. contrato com a Cia. Siderúrgica Nacional, para f.ornecimento da

zseu aniversário natalício, a ",__.._....................;.......-.-............. da tragédia que se desenro- F'lorianópofis, 28 de mar- energ�a necessária .à .Cap,ital. Pal�.o?a, sae J.osé e Biguaçu e com a

':menina Lourdes Celeste

\Lf(IUI�e."O 1-a' r'I··u
lava, interví junto a Alfan- ço de 1951, Etmtpre'sa Sul Braslle�ra dde EhletnC'ldade S. A. (Emp,resul) .o c.on-

'.tCarvalho, filhinha do sr. � dega desta Capital e a fir-' Plínio dSi Fonseca Men-
ra.o para a c.onstruça.o a !in a de transmissã.o, de Tubarã.o à sub-

_José G: L. Carvalho, funcio-' ma Carlos Hoepcke' S. A. _
-

donça Cabral. .

estaçã.o d.o ;Estreit.o, numa extensã.o de apr.oximadamente, 120 qui-

nário da firma Livonius & Comércio e Indústria, para Capitão de Mal' e Guerra,
lômetr.os e das rêdes de distribuiçã.o daquelas cidades. Dit.os c.on-

,,,Cia., desta praça.
RITZ concessão das lanchas dis- Capitão dos Portos.

tratos foram apr.ovados pel.os decretos ns. 192 e 377, respectiva-

::SRTA. LAURA C. CALLA- Às 5 e 8 horas poúfveis,. ficando as lanchas
mente de 30 de julh.o e 23 de agôst.o de 1949.

DO A Marcha da Vida. Nae. "São Francisco" e "Alfan- .

. Noticiario Universal. A-
A gentIl senhorinha Lau- dega" a inteira disposição

:Ta Carolina Callado, orna-
tualidades. desta Capitania e sob o

-;mento da sociedade de Cu- -o JAR�IM ENCAN�ADO controle da mesma.

Titiba, e filha do nosso sau- Sequenclas em Techmcolor. IV _:_ Q t d t-
MARGARET .O'BRIEN e

ue, o os, os .1 a-.
,>doso conterrâneo e jornalis-

H -b ·t MARSHALL
i balhos efetuados, pelas re-

·-;ta Petrarcha Callado, faz eJ; er .

_

I feridas lanchas "Alfande-

st' data maJOres de 5 anos poderao! ga" e' "Sa- L' •

"d
,�anos, ne a . _. < o ..., ranClseo.,

. e-

BAILE entrar;a sessao de 5 horas:
I correram sob a orientação

DEMOCRATA CLUBE
C _<ii! 5IO·eOços '3' 20 desta Capitania, e que' o

O "D t Cl b " d l.�" e ,
._

"b f
.

I
t

emocra a ue, a
ODEON av.l�o, Ja su flerso, 01 0-

_"Praça 15, comemóra, no '
/ cahzado pelo seu pessoalil

�próximo dia ,31 do corrente,
Ás 5 e 8 horas c6m o conêiil'so 'd'll, lahchi,!"

'_mais um aniversário de sua
Jornal da Téla. Nac. da Alfandega. I

;�t���f�::��E�'!::�O!� da;��g�!i;:iilpC;i��)-iªcâJDara--Mu-n--"I�"C-,
..

':I-P-
......

3 I
'Bário e, nessa oportunldade,

tante p�)l' _!ecurs.os .ordinári.os d.o Estad.o.

'inaugurará o retrato do s'r.' até 18 anos". i Pela. primeira yez, do que consta uma mulher teve O m.oment.o é .op.ortun.o para expli<'ar·se' a razã.o p.orque .o g.o-

Preços: t C
I

-Reitor W. Santos, ex-pre-
assen o na amara municipal ,de Florianópolis. Isto a-

vêrno Aderbal Silva dispendeu, da verba de Obras ,Públicas, num

-.:realizada, na séde social, à Cr$ 5,00 e 3,20 conteceu na sessão, de ontem quando, em substituição do t.otal apr.oximad.o de 11 milhões de cruzeir.os, p.ouco mais de 9 mi-

CASAMENTO
ROXY sr. Miguel Daux, que requereu licença por motivo de lhões. É que, c.ontand.o c.om .os reCU1·S.oS de um n.ov.o empréstim.o de

À Avenida Mauro Ramos
Ás 8 horas viagem, foi empossada no legislativo da cidade, a Exma. 10 milhões de cruzeir.os, já ultimad.o com a SULACAP, encomendá-

-'li. 221, realizou-se� ontem, O Esporte em Marcha. Sra. professora Eulina Marcelino, ilustrada DIretora do l'a t.odo .o materíal necessál'io para as .obras da luz e, c.om.o a lei

"'ú enlace matrimonial da Nac. GI"upo Escolar José Boiteux, do Estreito. _

que aut.orizava .o empréstim.o nã.o' f.oi aprovada, devid.o a.o nã.o fun-

.. gentil senhorita Eunice Car- Metro Jornal. Atualida- A insigne educacionista, eleita pelo Partido Social ci.onamento da Assembléia Legislativa: por falta de ri1,imer.o, m.oti-

neiro da Cunha Luz, filha des. Dem�crati�o, fo.i saudal\a pelos ·srs. Osmar Cunha e
vad.o pela ausência de deputad.os, .o que é ,d.o c.onheciment.o geral,

<lo professor Eduardo Pio Caminho da Redenção Gercmo SILva, hderes' respectivamente, das bancadas do viu-se aquêle G.ovêrn.o na c.ontingência .ou de parar as obras ou de

<'1la Luz e sua eS'pôsa d. AI- Joan CRAWFORD e Za- PSD e da U.D.N., tendo agradecido em belas palavras. concluí-las lançando mã.o d,a verba .orçamentária acin1a aludida .

. "Cide Carneiro dá Cunha. chary SCOTT. -Ocupando novamente a tribuna, o sr. Osmar Cunha OPt.ou p.or esta última/s.oluçã.o e ninguem, p.or cert.o" em são juiz.o,

,

Luz, com o sr. dr. Ivan Bas-,
Preços: I refere-se à ação heroica dé diversos conterrâneos que,

o acusará de haver errad.o.
\

tos de Andrade, médico \la Cr$ 5,00 e 3,20 quando do recente desastre aviatório na baia sul arris-
*. *

',Colônia Santa Teresa, neste' "Imp. até 14 anos". \ caram a propria vida para salvar o do proximo. Iniciada a .obra, em janeir.o de 1950, um an.o dep.ois, 'a 20 de

'.Estado, e filho do' sr. Ivo' IMPERIAL
. De�oi� d�citar o nome daqueles abnegados patrí- janeir.o de 1951, estava concluida para ser inaugurada, dando fim

'.;Celso de Andrade, (já fale- Cinel�:�i: ���::l. N
CIOS, prmclpalmente dos srs. Genésio Leocadio da Cunha, a um pr.oblema que fôra o martiri.o e desesper.o, durante an.os, de

-cido), e exma. sra. d. Dag- FALSARIA
ac. que sa!vou' cjnco passageiros, e Arnaldo Luz que, jogan- t.oda uma p.opulaçã_o, mas angustia e desesper.o mai.or para o go-

·

mar Bastos de Apdrade.
do-se as ondas revoltas, conseguiu a livrar da morte vernante c.onsci.o d'.os' seus deveres e com n.oção plena das suas l'es-

Fôram testemunhas no
Póla Negri. mais-um dos passageiros do avião sinilitrado, o orado; p.onsabilidades .

. -.:ato 'Civil por part� do noi- Preços, 'requereu que a Casa telegrafe aos citados herois, levan-

''\70, O dr. Homero de Miran- Cr$ 5,00 e 3,20 d?-lhes o, aplauso dos representantes do povo. O reque-

\"'Imp. até 14' anos". t
.

Ti d d
.

d
'.da Gomes e exma. senhora

nmen o e aprova o, �pOlS e falarem, sõlidaÍ'izaram-

,'d. Helga de Miranda Go�
IMPERIO

"
(Continúa na 6a página)

Ás ,8 horas
':mes, professor sr. Eduardo
'Pio da Luz e exma. senhora

O Esporte na Téla.

.,d. Alcide Carneiro da Cunha VIVE-SE UMA Só
,

Luz. Por parte da noiva, sr. Henry Fonda e Sylvia
·

Pedro A. Carneiro. da Cunha SIDNEY.
Preços: .,./

''€ exma. viúva d. Dagmar -

· .Bastos' de Andrade, dr. Er-_ Cr$ 4,20 e 3,20
"Imn, até 14 anos".

'-nani Abreu Santa-Rita e r

'exma. senhora d. Mal'ylda
�a Luz Santa-Rita. No ato

- religioso - do noivo, o dr.

Elesbão Bastos de Andrade
e''S'énhorita Maria José Bas

-

tos dé Andrade, dr. José
. Custódio Pires Ramos e

<cxma. senhora d. Edy Fon
_, seca Pires Ramos. Por par
-te da noiva - Tenente Luiz

.

Filipe Gama d'�<:.a e exma.

'

. .senhora dra. Eurydlce Luz

"Gam�t d'Eça, e dr. Eduardo

Da Capitanla das·, Portos do Estado
de Santa Catarinu, DO plÍbliCÓ

-ri .

_1- w:=:

Ao tomar conhecimento'
da nota públicada na edi

ção de 25 de março em cu!'

so, do matutino "O Estado",
intitulada as "VEGETATI
VAS", e que enquadta a re

portagem sôbre o sinistro
ocorrido no dia 22 de mar-

V __: .Oue, além dessas,
providencias, foram, tam

bém, postos a disposição
dos interessados,' para

transportar as vítimas, os

veículos motorizados per
tencentes à Capitania dos
Portos.

r.Í*'" - - _,.
-

Ap.ontaram os têcnicos então a solução da Usina do Capívarf,
pertencente à Cia. Siderúrgica Nacional, não sem antes e prelimi

narmente, estudarem a possib ifidade de fornecimento por parte da

Empresul, de .Jolnvl le e da Luz e Fôrça, de Blumenau, verific�nd.o
se a imp.ossibilidade destas hipoteses, não só porque aquelas em

prêsas não tinham disp.oni!iilidades, estando mesmo em regime de

racionamento, como também po rque, ainda não ocorresse aquela

eventualidade, devido à distãncia, a ligação seria obra de maior

Em n.oven:br.o de 1949, àntes de serem iniciad.os_.os serviç.os
da c.onstruçã.o da linha �e transmissã.o d.o Capivari, chegaram a

Florianópolis 4 grup.os gerad.ores GM. de 200KW, cada um, que .o

g.ovêrn.o adquirira, n.os Estad.os Unid.os, por p.ouc.o mais de 1 mi

lhã.o e 700 n\il cruzeir.os, afim de melh.orar a situaçã.o da luz da

Capital, enquant.o nã.o c.oncluida aquela .obra.

A c.onstruçã.o daquela linha de transmissã.o, em que f.oram uti

lizadas várias centenas de p.os.tes, e, aproximadamente, 360 quilô
metr.os de fi.os (3 linhas); das linhas de distribuiçã.o d�� cidades

já referidas; da sub-estaçã.o d.o Estreito; d.os p.ostes de cimento

I
armad.o nas cidades; � a a<equi�kã.o d.os is.ola,d.or'is Il., ,transforniad.o
res;, de candelabr.os, braç.os e lãmpadas e a despesa c.om .o restante

d.o material e mão de obra, tud.o ist.o cust.ou, a.os c.ofres públicos,
a imp.ortância de p.ouc.o mais de 26 milhões de cruzeir.os. O paga

mento dessa' quantia f.oi atendid.o, parte p.or um empréstim.o de 10

milhões, (Ie cruzeir.os feit.o na Caixa Ec.onômica Federal e o 1'es-

Dera, assim, Aderbal Silva � êste hqmem discreto e bom -

à sua terra natal .o presenttl régi.o que lhe proinetera em praça

pública: leite, água e luz.

teria êle, dad.o a Florianóp.olis apenas iss.o, que já era

Nac.
VEZ

Mas

Na . Policial::·�1" qU,e verem.os n.o IV capítul . .o dêste noss.o desataviad.o re

i

aUa no

solteira, com 22 anos de ida- MENOR DESAPARECIDO
de, de côr branca, residente Esteve, ontem, na Policia
à-rua Crispim Mira, 26, Civil, Felipe Tornelles, re

que se queixou de que, às sidente à rúa Monsenhor

cacau 17,30 ho�as de ontem, quan- Topp, s/n, informando que
I do tranSItava por aquela o seu filhci Ademar Tornel

NOVA YORK, 28 - O via pública, foi atacada por les, com 14 anos de idad�
preço médio do cacau para um cão, de propriedade de

'

I
entrega imediata subiu 17 Cidóca de Tal, ali residen-' d� cor branc�, tez morena,

pontos, para 37,75 centavos te, recebendo ferimentos na cabEllos pretos, trajando
de dólar por libra- pêso. coxa e no ante-braco direi- calç_'a de brim listrado, Cl'ê-

O Bahia Superior subiu to.
.

•

me, e camisa escura, sem

25 pontos,..para 38 centavos, A queixosa foi medicada paletó, desapareceu de sua

e o Accra Falr Fermented no Hospital de Caridade. residência, desde às 8 ho-

permaneceu inalteràdo, em Como se vê, nem sempre ras de ontem, sem dêle sa-

38,37 1/2. o cão é amigo. . . bel' notícias até o momento.

PaJ·ticipflO�O
Cap. Franklin de Oli- '\Bento Aguido Vieira

veira
e

Senhora
participam aos paren
tes e pessoas de suas

amisades o contrato de
casamento de sua filha
DJANIR,__A, com o dr.
Juli\) Doim Vieira .

Curitiba, 27-3-951.
'"

e

Senhora
participam aos paren
tes e pessoas de suas

amisades o contrato de
casamento de seu filho

JULIO, com' a srta.

Djanira Ramos de Oli
veira.
Fpolis., 27 .. 3·951.
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" o Estado" Esportivo

IVos Jogos Universitario)
Catarinerises I

i

/
"

o União realizará, dominuo, 'Calouros X Ve.

O, seu' anunciado festival teranos

RIO, 28 (U.P.) - A

Fe-I-Brasileirõ
de Remo a SeI'

ideração de Remo"'de Santa realizado no mes �roximo
�atar.in_a, solicitou e obteve no Rio de Janeiro na Lagoa
lllscrlçao no Campeonato Rodrigo de Freitas.

" .. .

reito, fará realizar neste o Ainda hoje a tOl:.çida 'avaiana lamenta-se da derro
tradicional encontro pebo- ta sofrida pelo clube alvi-celeste frente ao quadro do
listico entre CALOUROS e Paysandú, de Brusque, Não há tempo para chouramin
VETERANOS. '

gas. É preciso haver ação, luta, persistencíá e entusias

,Assim é 'que programou' mo"para manter intactas as gloriosas tradicões do clu

�a,r� s�bado, próximo, com be mais popular da cidade. Ademais, não é 'possivel de
InICIO as 15,30 horas, no, sejar-se a vitória quando o quadro se apresenta desuni

"gramado" do Colégio Cata- do aos olhos do 'mais leigo expectador. Uma equipe de

1'I\1e11se, o esperado embate futebol é \::omparável com uma mâquina, cujas 'peças de
em que os "brotinhos" de vem estar nos seus lugares, desempenhando uma fun-
1951, I?ais salientes preten- cão que satisfaça e que acompanhe a marcha das outras

de?I vmga: ,o,s reveze� so- peças. Se. uma peça falha, é lógico que as outras dei
frtdos habItualment�, pelos xam de render o�áximo. E enquanto essa peça não for
seus antecessores:' "excluida" da máquina, esta não poderá trabalhar com

Para tanto já mrciaram a mesma eficiência. Às vêzes há persistência em se colo

prepar�Hvos,. organizando cal' uma peça num lugar em que não se possa mover à
poderosa equipe r

contando contento, e" então, resulta daí o desiquilibrio e a deso
com renomados valores, en- rientação dos setores. É preci�o observar certas pecas

tre.os �uai�: Saulsinho, �a-' pois, postas em outras funções, poderão co�responder
moiovPàul inho, Machowie- ,inteiramente. No Avaí há disso tudo, mas ninguem ainda

NOVA YORK, 28 (U.P.)

k
'

t -.o sr, Fel:nandes Balido,..
c y e ou ros. • se apercebeu... Há elementos que poderiam estar sen-

'/ representantes dos pugilis
do úteis ao quadro se as suas posições e atribuições fos-

tas cubanos, anunciou ter
sem outras. Há jogadores no grêmio '�zurra" 'que não

.

têm condições pal'u' figurar na equipe titular. Esses jo-
.concordado em que a luta.
do peso pesado Omelio

gadores são peças sem vitalidade, gastas e enferruja- Agramonte com o ex-eam-
das. Torna-se necessário que êsses elementos sejam a-

peão mundial Joe Louis se
,

fastados g sejam substituidos por valores positivos. In- ja realizada em Detroit no
_ Segundo a imprensa dividualmente, o Avaí possui a melhor equipe da cida-

de: Nenhum clube possui o planteI de craques efetivos
dia 2 de maio. O jornalista

carioca, a extraordinária Aramis deI Pino, delegado
atléta paulista Elizabeth que tem o Avaí, Não há dúvida. Porém, lamentavelmen- da Direção Nacional de Es
Clara Müller, que há pouco te, o clube alvi-aníl não possuí a organização que devia

ter. Se fosse um quadro organizado ô tecnico teria carn-
portes de Cuba, informou ao

anunciou o seu afastamento mesmo tempo, que veio con-

definitivo do atletismo, con- po para trabalhar e) então, as cousas poderiam mudar de d' tratar o peso pesa o norte
--------------;....--..----------J quistou, nó curto periodo de fi.sio.noml.·a. Por isso é que d.izemos que ,só com o pro- I

H' 1- M-l f I f b I 'O
americano para a ut� con-

e 10 ',too Perefra sua carreira esportiva nada r issrona ismo o ute o catarmense podera vencer, s a-
t A t H"

,
"

d ,-' t·
.

'uand b t d : 'ra. gramon e em avana,
, . menos de 250;medalhas e .ma o�es vao a IeI�o� quan o �m e� en e�, j�gam -no dia 7 de abril, sob os

14 troféus
'

quan o querem wo e ecem quan o VIsam a gum mte- ..

d aludida dire-.
-

U d f d' ba, d I d auspicies a

_ Noticia-sé em São Pau" resse. m qua ro -orma o a ase e e ementos ama 0- _,

lo que está se esboçando res� .dif�cu�ta o trabalhti do te,�nico, �ão é pos�iv�! ao _ça..",o_. _

no país um grande movi- �eclllco a�ls,al: um a um que amanha tem tremo. E Snbo O DO b�.mento para a fundação da isto, por �ncr:ve,l que _pa,re��, vem, acontecen.do com o ro U�-

Confederacão Brasileira de Aval. A direção do grermo azurra deve abrir os olhos,

q'sete �me"I·ICaDA .

Natação.
>

e formar uma equipe de prof�s�ionais" que sintam, pel,o D U

_ O Grêmio Porto Ale- �enos, o aroia da respon.s�bIhdade. �stamos bem pro:
grense, de Porto Alegre jo- ximos do campeonato Municipal, e sera bom que o Aval

gando na cidade de Caxias, acorde do seu sono letárgico.

derrotou o Juventus, local, x x x

pelo escore de 2 x O. Se isto fosse ouvido e posto em prática, outros hori-

_ Em Porto Alegre, pelo zontes se descotinariam para o Avaí. Mas êsse apelo que

Torneio Extra de Futebol, fazemos' entrará por um ouvido €....ê.SLirá pelo 'outro ...

o Nacional 'derrotou o Cru-
•

zeiro pelo escore mínimo. Sá.
bado jogarão São José e Co
rintians e do�ingó Inter
nacional 'e Nacional, �em
continuação ao certame.'
- O Flamengo pediu li

cença ao Conselho N�.cional
de Desportos pOT intermé
dio da F. M. F. para excur

sionar à Europa. 'O' rubro
negro deverá extrear em

Estocolm� no dia 26 d� ma-

Em homenagem à memória do saudoso crack Alvim
Barbosa (Camisa), realiza-se no proximo domingo, no

gramado do Independente F. C., em Trindade, promovi
do pelo União F. C., um grandioso festival futebolísti
co, constante de 10 jogos e mais o prélio de honra que
encerrará a tarde.

Escreve': HAMILTON ALVES

Reunião da
f. A. c, E.

Como nos anteriores anos,
,

a Associação Atlética Aca
dêmica da Fáculdade de Di-

Posto de observações
Reiniciando suas ativida

des, a operosa Federação
Atlética Catarinense de Es

tudantes (F.A.C.E.) - en

tidade máxima do desporto
universitário em Santa Ca

tarina, levará a efeito em a

noite de sexta-feira proxí
ma, dia , 30,· com inicio às'

20 horas, na séde da União'
Catarinensê de Estudantes

(rua Conselheiro Mafra, n.

'35 - JO andar), importan
te reunião, na qual, entl.
OQtros assuntos será trata- ,

da a programação de suas,

atividades no fluente ano.

O programa está assim organizado:

1° jogo - Das 8,30 às 9 horas - Iris x Bangú (ju-
venil). ,

2° jogo - Das 9,05' às 9,35.\horas - Palmeiras x

Soberana.
3° jogo - Das 9,40 às 10,10, horas - Bercilió Luz

x Caxias L

40'jogo � nas 10,15 às 10,45 -horas � 'Cruzeiro do
Sul x Estiva Maritima.

5° jogo - Das 10,50 às 11,20 horas - Madureira x

Unidos do ,14° B. C. ,

6° jogo - Das 11,25 às 11,55 horas - Fluminense x
, Ford.

7° jogo - Das 1,00 às 1,30 horas'_ Vera éruz x

Flamengo.
'

'

cord:o jogo�Das 1,35 .�s 2,05 horas - Cavias II x"Re-
9° Joso - Das 2,10 às 2,40 horas - Cruz e Souza x

Bandeirante.
10° jogo - Das 2,45 às 3,15 horas - Volante x cà-

ramurú. /

Partida de Honra - Início às 15,30 horas -'Indé
pendente x Estiva Terrestre.

Valiosissimas taças serão disputadas, destacando
se as taças "Alvim' Barbosa" e. "Camara Municipal"; es

tas para o clube que passar maíor número de tombolas,
sendo que os 2° e, 3° colocados tambem farão jús a lin-
das taças.

.

4 próxiIQ8 lota
de Joe Louis

Diversas·

Viu passar sua data natalícia na última sexta-feira

Q,�osso prezado colega de imprensa jornalista' Hélio
Milton Pereira, antigo redator da s�cção de esportes da
nossa confreira "A Ga,zeta". O distinto jovem que+cursa
com brilho a nossa Faculdade de Direito, devendo co

lar gráu êste ano, exerce com grande dedicação e irrteli
genc ia o alto cargo de inspetor de coletorias Federais,
sendo na vida esportiva destacado mentor da Federacão
Atlética Catarinense de Estudantes e Terceiro vice-pré
sidente da Confederação Brasileira de Desportos Uni
versitários. Ao Hélio, embora tardiamente, enviamos o

nosso abraço de parabens com votos de muitas felicida-
des.

'

RIO, 28 (U.P.) Na
elassificação dos clubes
participantes do Torneio
Rio-São Paulo, por arreca�

-dação o· Palmeiras ocupa o
i '

1° posto, como mostra a re-

lação abaixo:
.

1° lugar Palmeiras,
1.641.122,00.
2°, lugar - Vasco da Ga

ma, 1.603.171,00.
3° lugar - Corintians,

1.519.832,00.

4° lugar Flamengo,
1,.410.600,00.
5° lugar - São Paulo,

1.234.79i,00.
6° lugar - Portugueia,

1.032.802,00.
8° lugar - América ...

894.337,00.

flamengo x InterlJacional
RIO, 28 (U.P.) - O Fia-I caria nessa ocasião o seu

,........ -""!_••__

mengo pretende enfrentar quadro principal e no Tor-

o Internacíefial de Porto neio Municipalque s-erá ini-

Alegre, 'em prelio amistoso ciado. dia 8, entraria com o O'oresno dia 7 proximo, no Mara- quad�'o de reservas.

canã. O rubi'o-negro 'colo-
'.

S·b
'

E
.

'8'
nas (oslas.

81 am OS,
. spor IS as... Nervosismo'

· .. que em 1931, em jogo pelo 'campeonato Citadino

R
.

,. ' ,
de' Futebol, o Figueirense abateu,o Barriga Verde F. C., euma Ismo"
pela dilatada contagem de 7 x O. .'

.-

x x x A, alimentação inconveniente. o ex,..
cesso de bebidas, resfriados, etc_

· .. que no dia 19 de abril de 1931, excursionando obrigam frequen�mente os rins ao

,

"d d (j' It" A' d t La r M"lle I I um trabalho forçado. Os transtôrnO$
a CI a e, e aJal, o val erro ou o u o u r oca, dos rins e do aparelho urinArio são

pelo esCõí:e de 3 x 2. a causa da ret"nGão do ácido úrico"
f"equent2s levantadas noturna.s, d&-

,
X X X res nas pernas. _nervosismo, tonteiras,.

t d 1> iI de 1931 pr m'd
tornozelos inchados, reumatismo�

· " que nas rega as e a' r , o OVI as olho, empapu<:.ados, e. em geral, a-

pela extinta Liga Náutica de Santa Catarina, foram dis- Impressão de velhice precoce. Ajude

putados -nada menos de 12 renhidos\ páreos, tomando ��iso I:SC�s�;�iflca�_i��h�:n,r�� �o::
,

t t' I b I
.

R' h 1 M t' lI' Ald meça a lrabalh3r, aj'Údando seus rlllll
par e os res c u es ocaIS Iac ue o, ar me I e _o

a elim.nar o eXCeSSO de ác dos, fa-

Luz, e mais o Almirante Lamego, de Laguna. O Aldo zendo ass m com que se sinta como.
novo, Sob nossa garantia Cystex deve.

maio por via-aérea. Luz foi o vencedor 'com 6 vi�órias, 5 segundos lugares ser inteiramentê satisfatÓl'io, Peça.
,

- Para a Europa, onde e 1 tercei,"o lugar. Em següida, veio o, Riachuelo, com 3 Cystex em qu lquer farmácia hoje,
". meSlno. Nossa gara�tia é'a sua:

realizará uma grande tem- vitorias, 4 segundos lugares e 2 terceiros l�gares. O mai"r pro'ec,ão,
(

poi'ada, seglliu terça-feira a Martinelli obteve 2 vitórias e 2 terceiros lugares e o, ".,ste'"
'

d I
-

d S- PI"
'

L 1 't" 1 d I
j

1 t
. � ... no tratamento dlJ::

e egaçao o ao au o, re� AlmIrante amego VI ona, segun o ugar e erceI-
_

.,

forçadal dos jogadores �o 1'0 luga:. O páreo de honra, disputado em' ioles a 4. r_e-I C.Sl1TES PIELlTES E URICEMIA

Bangú: Djalma, MoaCIr, mos, fOI ganho pelo Aldo Luz, com a ,famosa guarmçao'
,

Bueno e Barbatana. j "Coruja", composta por Raul dos Santos, timoneiro; AI- -----.-------
- De, Londres

informam]
cides Rosa, Alfredo .Espíndola, Otávío Aguiar e Sidnei COl,1tinúa na fia pág. letra A

que a tradicional regata Nocetti. Anunciei n'''O ESTADO"

deste ano entre as Universi- "
'

x xx'
•

CASA MISCELANIA distri-

dades de Cambridge e Ox- ... que-no dia ·21_de junho de 1931, o PeJJí, de Ma-I buidora do� Rádios R.C.A.

ford, realizada domingo, foi fra, conseguiu derrotar o Caxias, de JoinvilIe, pelo esco- Victor, Válvulas e Discos. I

ganha pela' 'primeira. , re' amplo dê 5 x o. I Rua Conselheiro Mafra�

NOVA YORK, 28 '(U.P.)
O Promtor Publico Frank

Hogan revelou que o ex-jo
gador de basquetebol da
Universidade de Nova .York;
- Don Forman - foi preso
por ter sido .acusado de su

bornar jogadores de bas

quetebol.

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

A FAse insér'ita DO Campeo�
nato Brasileiro de Remo

O "duelo"� dos estádios
fornecem estes l'esultados:
Pacaembú, 5.501.,685,00
Maracanã, 4..663.891,00.

io vindouro, realizando mais
um jogo nesta localidade no

dia 20. No dia 24 do mesmo

mês jogará em Oslo, e a 29

em Sothmbul'go. Nci dia 2
de junho o clube da Gávea

preliará em Malmoe e final�
mente no dia 5 em Copenha
gue, encerrando a tempora
da em gramados do Velho

Mundo.' O embarque da de

legação do tri-campeão es

tá marcado para @ dia' 8 de

o Palmeiras na frente
das arrecadaçõés

. .

Ao que apuramos, 'através

I
reira, essa entidade pretén

declarações feitas à nossa de dar início dos IV JOGO_S
l'eportage,m pe)o operoso di- UNIVERSITARlOS CAT4\."'=
rigente ,da F. A. C. E. - a.::' R1NENSES a 21 de abril
cademico::C--Hélio Milton Pe- proximo. _

!
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J PARA OS MALES DO
v' FrGADO

.< ESTÔMAGO e INTESTINOS i

G'EL"O TAO

----_------_

1 � barra ca. 90 cm. Cr$ 6,50
% � barra ca. 45 cm. Cr$ 3,50

'

1/3 - barra ca. 30 cm. C;r$ 2,50
ESTREITO e C()QUEIROS.':_ mesmos preços (en

trega a domicílio pelos distribuidores locais).
Barcos de pesca etc. PREÇOS ESPECIAIS POR TO

NELADA.

Podemos fornecer a domicílio (ruas por onde passa' Assembléia Geral Ordinária

o-caminhão do gêlo) pelos seguintes preços: São convocados os S1's.
acionistas a comparecerem
à assembléia geral ordiná

ria, a realizar-se no dia 31
de Março do corrente ano,
às 9 horas, na sede social,
à rua Felipe Schmidt, nO
14, em Florianópolis, afim
de deliberarem sôbre o se-

guinte: •

'Ordem do Dia
1° - Apresentação, dís

cussão e aprovação do ba

lanço, conta d.e "Lucros e

Perdas", relatório da dire
toria e parecer do conselhó
fiscal referente ao exercício
findo de 1.950.
2° - Eleição do -conse

lho fiscal.
30 __:_ Diversos assuntos

de interêsse social,
Florianópolis; 21 de mar

ço de 1.951.
Luiz Fiuza Lima, Diretor

Superintendente.

CARLOS HOEPCKE S/A.
Comércio e Indústria

,;'HEPDCHOLIN

� Complicado testamento
Bernard Shaw

de Convocação
Entre outras c(�isas, quer a criação de novo SOCIEDÀDE DE ASSIS-

'�rfHbp.to britânico. TÊNCIA AOS LÁZAROS E
LONDRES, 27 (V.P.)' - raios e direitos de televisão DEFESA CONTRA A LE

':George Bernard Shaw, em de que seus trabalhos deve- I PRA- EM SANT! CATA-
.zseu testamento, publicado 'rá ser considerado como RINA
.hoje, deixou. bens, no total parte de seus .bens ; 2) to
-de 367.233 Iibras e um dos dos-os diários, livros de con
:mais complicados documen- tabilidade e outros doeu
-;tos testamentários dêste
.século. O gigante literário,
-que se notabilizou pela sim

:-:plicidade clássica de seu

inglês, redigiu um documen-
, --to de 14 páginas compreens
esíveis somente para um

:ibom advogado.
O ponto principal do tes

�<tamento é que ó grosso da
::fortuna seja empregado pa

-:a:a---a realização de um so

znho que por muitos anos

znutriu : um alfabeto inglês
-de 40 letras.sem lugar das
::.26 existentes.

Quando esta e outras re

-eomendações forem cumpri-
-das, o restante dos bens ,de-
-verá ser dividido entre três
-eritidades culturais: o Mu-

-quando jovem, a Galeria
�Nacional Irlandesa, em Du

blin, sua cidade natal, e por
'<Último a Academia Real de
Arte Dramática, da Grã

"Bretanha, instituição que se

-.incumbe do preparo de ato-

"-;res e atrizes da nação.
O valor líquido do lega

-do de Shaw foi de 301.585

Ilibras, mais 180.571 serão
.earrecadadas pelo govêrno, a

"título de impôsto sôbre

<transmissão da herança,
Entre as recomendações

-:formuladas no testamento
-do dramàturgo que morreu

-em novembro último, ao 94

.::anos, figuram as seguintes:
'1) o dinheiro proveniente
...ne copyrights, direitos auto-

,Viagem com segurdoç3
; e rapidez

3-t- . .{

SÚ NOS CONFORTAVEIS �IlCRO-ONIBUS DO

R4?IDO «SDL-BRASILE1RO»

São convidados os senho
res sócios para a Assem
bléia Geral Ordinária, que

mentos de natureza similar
serão oferecidos à Biblio
teca Britânica de Ciências
Políticas; 3) as .cartas e ou

tros documentos dignos de
serem preservados em cole

ção pública serão entregues
ao Museu Britânico; 4) o

testamento deverá tomai' to-

Assembléia Geral
Ordinária

FERIDAS, REUMATISMO
E PLACAS SIFILt'fIC,AS

Elixir de NOQueira
Medicação auxiliar no tra

tamento da si�ilis

Saiba mais esta

PROCURE Â

ftlfaiataria' Mello

..VVA. TEREZA B.
FILOMENO

Flortanápolís - Itajaí - Joinville -:- Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina da '

Rua 'l'enente Sílveira

,
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Vendo-se perdido, o sr. Gercino Silva achou de bom'
aviso não prolongar o discurso e fechou-se ...

A discussão corrtin uou, tendo o sr, Edio Fedrigo re
batido os argumentos, do sr. Gercino.

O 1'1'. -Vitor Fontes apela para seus conhecimentos
tecnicos e defende o projeto. Aliás é feliz nas suas ra

zões, principalmente quando as corrabora com sua in
tegraI condenação às reformas do prédio fronteiro à
Assistencia Municipal, por alentarem contra a estetica
da. cidade.

,L'_ O projeto é aprovado.

Na Câmara MQnicipal W'J�

-emergenc ia.

Aparteado pelo sr. Flavio Ferrari, tenta coorde
nar argumentos para costrar que o projeto é oportuno
e "não contraria o futuro plano urbanistico. Em seguida
declara que o alvará não é l�m direito adquirido, porque
é concedido antes de aprovada a planta.I

Esta afirmacão absurda do lider udenista provoca
apartes da banc�da majoritária que faz .o orador recuar
de sua assertiva.

I
presidente. -,

'

..•..............�... �

!lN fAS PARA �INTURA
rf\TT'it.l�",

Anuncie n'''O ESTADO'�
�

CASA MISCELANIA ,distri,.
1 huidora dos Rádios. R.C.A.
I Victor, Válvulas e DISCOS.
I Rua Conselheiro Mafra.

f

(
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CLUBE DOZE-DE .AGOSTO
·28 - 4a FEIRA�AS 20�HORAS -."SOIR ÉE MIGNON" - DIA 30 - 6a FEIRA-ÀS 20 HORAS -.' SESSÃO DE CINEMA.

'

DIA 31 - SÁ�ADO. - ÀS 22 HORAS. "SOIRÉE". N O,T A: - PARA 10 DE ABIUL; DIA 7, SERÁ APRESENTADA AOS SÓ··
CIOS, 'UM;4 A�I-MADA FESTA DENOMINADA "FESTA DA SAUDADE", COM; A EXIB (çÃO DE GRANDES SUCESSOS DO

'

.'
.. �' .. <. '- PASSADO, ). ,

. ,�r�

No •. 1:;8,�idores do m ,"do

Corá'gem
, Por AI Neto

Pelos céus do Mexico, ru
mo ao Brasil seguindo aro"
ta do Pacíft"co, vôa nêste
momento uma das mais 'co
rajosas mulheres que -eu

conheço.
É brasileira e chama-se

Anesia Pinheiro Machado.
Como aviadora, Anesía

tem conquistado o respeito
,-e admiração de grandes pi
lotos.
Chamam-na a Amelia

Earhart do Brasil.
Amelia Earhart foi a f'a

m'õsa 'aviadora norte-amerí-.
cana que desapareceu no'
Pacífico., I .

Depois de inúmeras faça
nhas, Amelia Earhart em

preendeu a volta ao inundo
em aeroplano.
Era em 1937 _ há quasi

14 anos'- quando os aviões
ainda não contavam com os

aperfeiçoamentos que hoje
os tornam muito mais segu
l'OS.

No dia 1 de julho de 1937,
Amelia Earhart partiu da
Nova Guinea, no prossegui
mento da viagem ao redor
do mundo. .

"-

No dia seguinte _ 2 de
julho de 19� _ Amelia en

viou pelo radio a' s-eguinte
mensagem.
"Estou sobrevoando o Pa

cífico. Tenho gasolina ape
nas para meia-hora. Não
há t_ei'rã á vista."

.

Foi a ultima mensagem
que Amelia Earhart enviou
ao mundo. O avião que ela
pilotava. jamais foi encon

trado.

Feminina
cessite, tais como boletins
metereológicos, indícacões
sobre o terreno a sobre;oar
etc.
Anesia partiu de New

York no passado dia 18 d·� Ifevereiro.
A primeira etapa foi

Brownsville, no estado de
Texas. A seguir, 'I'ampico,
já no Mexico.
A Cidade do Mexíco e

Acapulco foram dois dos Ioutro� pontos visitados poi;
Anesía, .'

Ainda no Mexico, ela de
verá visitar Pochutla, Sali
na Cruz, Tehuantepec e Ta
pachula,
Guatemala, El Salvador,

Nicar�g.ua e P�namá serão

Ios prOXlmos palses. .

Do Panamá, Anesia voará

para a Colombia, e depois
para o Ecuador, o Perú e

o Chile.
A mais perigosa etapa se

rá fi de Santiago do Chile
-á cidade argentina de Men
donza.
Nessa etapa, Anesia terá

de sobrevoar os pmcaros
nevados dos Andes.
Argentina, Uruguai e, fi

nalmente, a pátria _ o Bra
sil - marcarão a parte fi
nal desta viagem histórica.
.,._ ..

L

r

I.
r
.

DISTRIBUIDORES :.

Auxiliar de
escrnõete
..

Precisam-se dê mõçõs ou

moças, para auxiliar. de es

critório. É necessário faze
rem provas de dactilogra
fia e português. Os candi
datos deverão dirigir-se,
por carta a "Emprego",
nesta redação, acompanhan
do fotografias, estado civil,
idade, qual a .ultima ocupa

ção e endereço.

"

........... �-� ....... �-

Editai
A mesma coragem que Jl

nimava á norte-americana
Amelia Earhart existe no

coração brasileiro de'�ne
sía Pinheiro Machado.
A viagem que Anesia está

fazendo é daquelas que

põem á prova qualquer pi
loto, mesmo os mais expe
.rrmentados.

Para chegar ao Brasil,
pela rota que está percor

rendo, Anesia terá que voar

mais Ú 11 mil" qllÍlometros.
A rofa que Anesia segue

sozinha é a rota em que a

.Pan American World Air- I

wais colocou alguns dos ]"
seus melhores 'pilotos, com

equipamento .ultramoderno.
Anesia está afrontando

os perigos da rota como uma

aviadora independente, nuns
avião Super Navion.
Num gesto de galanteria,

a Pan American World Air

ways colocou-se fi. disposi
ção da aviadora.
Desta forma, os pilotos

da companhia estão prontos
para dar a Anesia todas as.

jnformações de que ela ne-

1
CONSELHO REGIONAL
DE ENGENHARIA E AR.
QUITETURA DA OITAVA

REGIÃO
Pelo presente. edital tór-

ll·pografl·a
. no público que o Snr. Theo-

'. philo Berger, requereu a es-

te Conselho Regional de En
Vende-se, COnl duas ma- genharia e Arquitetura uma

quinas impressões eletricas, licença a título precário, pa
un:ra guilhotina grande, pi- ra o 'exercicio prof issíonal
cotadeíra, grampeade ira e de CONSTRUTOR no Muni..
farto material. cipio de ORLEÃES, Estado:
Tratar: C. Mafra, 92. de Santa Catarina,. de acõr-

do com o § único do Art. 5<7
do Decréto N° 23.569, de li

.

de dezembro de 1933. Fi·
cam, pois, convidados os

profissionais interessados.
já registrados neste CREA.,
a se pronunciarem a respei
to, para o que lhes é facul
tado o prazo de 30 (trinta):
dias a contar da data' dai
publicação do presente Edi
tal. 1

Pôrto Alegre, 20 de Feve..
reiro de 1951. r
.... Eng. Walter BoehI, pré4'
sidente. I

EFEITO
SENSACIONAL NA

ASMA
Remédio

REYNG�TE
"A Salvação dos Asmáticos"
As' 'gotas que dão alívio

imediato nas tosses rebel
des, bronquites, crônicas e

asmáticos, conqueluche, su

focações e ansías, chiados e

dores no peito. Nas drogs. e

farmácias.

Tran.port�"J tegulares de c·tugn , ( .

SÃtkFRANCISVO DO SUL para ,NOV4 IOOR
Jnfol'macõ•• como. Agente.

•nõpnna+- Oarloe Hoepcke S/A - C1- 'hJetcr t 1, 2J 7 ( End. te c:& .

rao Iscc do Sul-Carló' Hnepcke SA '-CI-T�If!Jooe 6 MeOREM ACR

r

/

o SIDio
S t 1f"�

''VIR<iEM ESPECIALIDADE" da .

C]A,WETZEL�INDUSTRIA.L-JOINVILLE (Maraa

TORNA. A ROUPA BRANQUISSIMA

•
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_' A garotinha de sáia alva e engomadinha, chegou à
diretora e queixou-se de que lhe haviam furtado a me

renda. Teve o cuidado de ocultar o nome da autora do
furto, poi� a queixa não tinha outra finalidade senão a �••�•••••••�•••••••••• �•••••••••••••••••�••�•••••�••••••••�••••••••••••�••��
de pedir licença para ir até sua casa, _que ficava alí na

Rell-fl·eando Tenente andré-IF '. Q' � aesquina, fazer novo "lunche". li
Dentro em pouco aparece a Anastácia, servente eu-

I- N t· -d d
.,eG an ocarregada de controlar o páteo, trazendo por' um braço

Em nossa edição de ter-
IDO' a 1Vi a e' I-

-

.. ·

a Rosinha, mulatinha residente no morro que tivera a

d C taudácia de, tangida ... pela fome, furtar a merenda da' ça-feira última, comentando a 08 a \
Um pouco de petit-pois, para variar o mingáue-

colega. a tão gabada supressão do Por ato do sr. Presidente
<t *

.

Quando descoberta a comer o, pão com queijo, con- uso de automóveis oficiais da República, assinado na
To

tava a Anastácia, Rosinha abrira os/olhinhos desmesu- no atual govêrno, enumera- Pasta da Guerra, foi pro- Nesta vila maior, que é a Capital, acaba-se co-

radamente e curvara todo o corpo à maneira de pequena
mos algumas infrações, pa- movido ao pôsto de 20 Te- nhecido de todo o mundo.

J

fera acuada. Estendera a mão que segurava o pão res- ra mostrarmos, apenas, -que nente do Exército N.acional, I Ainda outro dia destes, quando eu era novato-:
tante e pedira entre soluços que se não levasse o fato ao a medida era mais' elogiada o nosso prezado conterrâ- a bordo da Barca, uma pobre velhinha, ali na porta.
conhecimento de sua pobre mãe. do qúe posta em prática. neo, Sub-tenente Andrélino do Hoepcke, espichou-me a descarnada mão;

Na presençl\ da d'iretora explicou mais com a sua Poderíamos citar mais al- Natividade da Costa, ser- - Pelo arnôr de Deus ...

palidez e magreza de seus braço\ nús do que própria- guns exemplos, além dos vindo, atualmente, no 140 Transferi-lhe, automáticamen te, uns niqueis"
mente com palavras, a razão de seu ato. Ao sair de casa arrolados. Entre estes, to- B. C., sediado no Estreito.

-

sem atitude. E ela, muito sincera e agradecida;
para a escola, ainda, cedo e em jejum, como habitualmen- davia, um não tem proce- O ilustre oficial, é um

- Que lhe proteja a bondade de Nossa Senhora-
te acontecia, já, que a sopa era o seu primeiro e não ra- dência e nos apressamos, dos mais assíduos colabora- dos Navegantes!
ras vezes único alhnento do dia, fora incumbida por sua por isso, e como de direito, dores dêste diário, sempre Como é que a sra, sabe, hein?
mãe 'de conseguir com a diretora üm pouco mais de so- em retificá-lo, de acõrdo lhe tendo emprestado o con-

* *

pa que=Ievarta à sua pobre mãe doente e viuva, dentro com informações por nós
curso de sua inteligência,

�,

daquela vasilha tosca feita de velha lata de pêssego, à mesmos colhidas. atravéz de uma secção per-.
O Jàiro, há 'dias, adiantou-me confidencialmen-

guisa de marmita.
'

TI:at�-se d? .caso}e um manente, em que põe à pro- te;
Na hora habitual da sopa, não apareceu a deseja- caminhão oficial que, pela va a sua capacidade e os

da terrina e, visitando furtivamente a cosinha, observou' madrugada, foi visto POI� seus, conhecimentos de Ris
que se não est-ava cuidando do assunto. Ao sair encon- diversas vezes, no transpor- tória.
trou a Matilde com urna bonita merenda feita" com pão te de mudas de bananeiras Ao distinto confrade, cuja
de trigo e queijo bí'anquinho... de Tijucas para uma fazeIÍ-

promoção foi recebida com
Seu estomago -mandava mensagens de desespero... da do Saco Grande, na Ilha. geral simpatia, o nosso cor-

Não reaístíu . . .

.

Esse transporte, feito à noi- dial abraço de parabéns.A
Chegou-se mais e mais perto até que zás! apanhou te por motivos técnicos, era

o pão e saía a correr .. : O resto a diretora já sabía . . . c?udição de um contrato

Naquele dia era o segundo caso triste que chegava firmado com o dono da fa
ao conhecimento daquela diretora - tudo porque corta- . zenda e O Fomento Agríco
ram a sopa sob o pretexto de que não havia mais verba. la, que, no futuro, terá ou

O primeiro foi o caso da Lourdes, outra menina lá do tras compensações descri
morro, que desmaiára depois do recreio, durante a aula minadas, aliás, em clausu
de ar ltmética., Tomou uma xícara de café e embora não las contratuais.
pudesse assistir às aulas restantes, ficou aguardando Fica, assim, retificada a'

que determinada professora findasse sua aula pata ir nota de terça-feira, nessa

almoçar em sua casa" pois, segundo se apurou, também parte, de acôrdo com o nos

viera para a escola em jejum. Constituia a sopa o seu so propósito' já anunciado:

ú�ico alime,nt� diário. O segundo o' da Rosinh� ambos "Se errarmos - e de erros

dignos de lástima . ,_' não nos exime a contingên-
- Ontem esqueci de avisar aos alunos (que a par- cia humana - erraremos

til' de hoje não forneceríamos mais sopa. t, pois, toda por falta de entendimento
minha a culpa de estar acontecendo hoje tão lamentá-F" não por cálculos de se

veis f-atos. gunda intenção. E na con-
- Não, Sra. Diretora, a culpa não é vossa, a culpa jetura do engano, sabere

é toda de no)sos conterrâneos que somente aprenderão mos anular pela retificação
a dar valor ao que possuíam, agora que o perderam. .. saneadora a injustiça da

Cada. povo tem o governo, que merece... Mas, nós crítica".
merecemos algo melhor! r.-...._·.-.·.-.........• .......•••..................

Lajes, a rica e próspera comuna do planalto catari
nense, inaugura amanhã a sua 6a. Exposição Agro-Pe
cuária.

Festa: do trabalho - dizemos todos, sem fugirmos
ao lugar comum e sem melhores expressões definidoras.
De efeito, esses mostruários bí-ânuos que os fazendeiros
e agricultores lajeanos promovem, festivamente, são ine
quívocas demonstrações de labor, de esforços, de sacri
fícios, de experiências e, sobremaneira, de esclarecida
vontade de progresso.

...........................�...�........

Município que se fez centro irradiador das mais
louváveis iniciativas no terreno da pecuária, Lajes não
logrou, nas suas primeiras exposições, 'despertar inte
rêsse e atenção além de reduzidos limites, que mal abran
giam as terras vizinhas de Curitibanos, Bom Retiro, São
Joaquim e Campos-Novos. Hoje, entretanto, essas exibi
ções transbordam i,as fronteiras catarinenses e convo

cam atração, não apenas dos Estados próximos, mas até
dos mais longínquos, como atesta a vontade de compare
cimento do Governador de Alagoas,' frustada à última
hora, por motivos ponderáveis .

Mas a presença do titular da Agricultura, sr. João
Cleofas, não pode ser interpretada senão como precioso
testemunho do valor a que esses certames atingiram, no

cenário nacional.
'

;;E-essa prova de capacidade, alta e consagradora, é
fruto individual da persistência dos fazendeiros Iajea
nos, que romperam combate ao primitivismo e à rotina
e equipararam os seus rebanhos ao�melhores do país.

Florianópolis, - 2.:1 de Março de 1951 Nada menos de doze raças bovinas estão ali difun
didas, sobressaindo-se a Devon, a Hereford, a Caracú,
a Normanda, a Schwiz, à Polled-Angus, a Flamenga, a

Holandesa e a Jersey, as primeiras, de corte, e as últi
mas, leiteiras. E a excelência desses variados rebanhos,
tanto no seu conjunto, como sobretudo na alta linhagem
de especímes de reprodução, tem sido atestada .pelas
maiores sumidades no assunto, que não escondem o seu

'-A .íalta da sopa

8igli virá 80 Bra-
sil este. ano IROMA, 28 (U.P.) - O

Itenor italiano Benjaminq
Gigli deixou Roma com des
tino à União Sul-Africana,
onde cantará, primeiramen
te, em Johannesburg.
Gigli regressará à Itália

no fim de maio próximo,
devendo, empreender, de
pois longa' "tournée" à Ar
gen'tina e, Brasil.

Divulgue "O ES1AUO"

._

Cfimandante Má·
ximo Martinelli
Por' ato do senhor Presi

dente da República foi pro
movido ao alto pôsto de Ca
pitão de .Mar e Guerra o

nosso contêrl:âneo sr, Má
ximo lVIartinelli.

ZÉ CATARINA

Auxiliar de
escrifório
Precisam-se de moços ou

moças, para auxiliar de es

critório. É necessário faze
rem provas de dactilogra
fia e português. Os candi
datos deverão dirigir-se,
por carta a "Emprego",
nes�a redação, acompanhan
do fotografias, estado civil,
idade, qual a ultima ocupa
ção 'e endereço.

Promoções
!le generais

RIO, 28 (U.P.) - O pre
sidente da Republica assi
nou .decretos na pasta da

Guerra promovendo ao pos
to de general de Divisão os

generais de Brigada da re-
'\ serva, Fernando Pires Be-

ROUBO então que-os larapios lá es- soudet e José de Lima Fi
Valério Bittencourt Lo- I tivéram, pois observou a güeiredo; ao posto de gene

p�s, enca�'re�ado da Vtgilân-I falta de 1 motor elétrico ral de Brigada o coronel da
era da_ fabrIca de venezia- A. E, G., de 8,5 R. P.,. nO reservà Julio Limeira Silva;
nas, atualmente fechada, à J 3378093, 220 voltes. "

.

e ao posto de coronel o tte.
rua Felipe Schmidt, 45, de A Poliçia vai agir para a- ceI. da reserva Otavio Me-
propriedade da firma Ba- i veriguar b fato. nezes Povoa._
tistotti & Cia. esteve, on- NEM SEMPRE, O CKO É
tem, na Policia Civil, pela AMIGO .. ,

manhã, dizendo que encon- Compareceu á Policia Ci�
trou a porta daquêle estabe- vil, ontem, Maria dos San
lecimento encostada. Pene- tos, natural dêste Estado,
tl'ando no prédio, verificou (Continúa na 3a página) Cons.elheil'o Ma,fnt.

Na Policia
ROUBO EM UM DEPÓSITO DE MÓVEIS, À RUA FE
l.IPE SCHl\HDT - ATACADA POR UM CÃO TEVE
QUE SE MEDICAR NO H. C. - MENOR DESAPA..

RECmo

Camisas, Gravatas. Pija
mes Ml'ias das melhores,
pelos men6res pl'eços 'só' na
CASA MISCELANIA - Rua

(

espanto pelo verdadeiro milagre operado, em

de tempo, na pecuária lajeana.
A festa em que, triunfalmente, se abre amanhã

encantadora cidade serrana é, por isso, a festa do pro
gresso. E progresso alcançado por escalas, em etap
seguras, racionalmente preestabelecidas, de acôrdo co

as possibilidades criatórias da região.
Lajes vai exibir o que tem de melhor - e êsse m

lhor é o máximo da atualidade brasifeira, no setor pe ....

cuário e nos limites das raças adatáveís ao clima e à na..
tureza dos campos locais.

A par do, concurso de bovinos, equinos, muares e

lanígeros - ou seja a montra pecuária - o rico muni
cípio exibirá a opulência da sua agricultura e as provass
das suas possibilidades industriais.

I

,

A produção agrícola de Lajes impressiona pela va

riedade e pela higidez dos produtos. "'t) distrito' do Carú,.
para citar, é um celeiro que, pela abundância da lavoura,
e pela multipliciadde da produção, abastece um mereadn,
público, dos mais exigentes..

A fruticultura serrana também será motivo de aten-,
ção dos visitantes. Entre estes estão as mais altas auto-
ridades do Estado' e do Brasil, como o Ministro da Agri
cultura, o Governador do Estado e os seus Secretários.

Que todos tenham olhos de ver e que a 6a Exposiçã�alcance as suas' patrióticas finalidades, como compen-,
sação aos esforços dos que a promoveram.

r \
RUBENS DE ARRUDA RAMOS

- Vais levar amanhã uns balaços tremendos;'
Eu até nem queria que A Gazeta publicasse.

No dia seguinte, quando recebi o jornal, abri-O',
'sôbl'e a mesa, espalmei as mãos sôbre as orelhas:
para evitar que os estrondos me afetassem os tímpa-,
nos e, com os olhos medrosos, fui procurando os ca-,

nhonaços, Bobagem do Jairo. 'I'irozinhos de jardim
de-infância! Assim: tim ... tim!

* *

Duas coisas' ainda não consegui possuir: di--
nheiro e calos.'

..
Se a falta do primeiro não me deixa ir longe, 3;,

dos segundos m'o permite!
Foi, pois, com imensa surprêsa que li ontem, as',

tlúvidas que se me opuseram a uma inútil romaria.
à Usina, em busca do que lá não havia l Argumen--
taram, nos embargos, com os meus calos (E eu, alma ..

impressionável, corri ao calista.
Depois de longo /exame o pedicuro atestou;

( - O sr. não teve, não tem e não tefá calos!
- Mas o, jornal aqui diz que os tenho. E [ornals

do govêrno não mente! Arrange-me um, pelo menos r
- Quem enxergou calos nos seus pés é um vi-

sionário!
Saí satisfeito. Está tudo explicado agora. Eu,

graças a Deus, não preciso de calicidas. Mas o mano

carece de um oculista, com urgência; além de ver"

calos onde não os há, vê leite farto e gôrdo por to-
dos os cantos!!!

-'

..

Ontem, justiça não se negue, houve leite na ci-·
dade e lá em casa, onde entrei com três litros. Foi
assim: Ante-ontem, contrariando meus hábitos pro-'
vectos, recolhi por volta da, meia-noite. Os quartos.
dormiam. A patrôa, como de costume, já engatilha-
ra o maldito despertador. Para chamar o sono, 'li um"
conto de Mark 'l'wain - O caso da célebre rã
saltadora de Calaveras. Essa rã era recordista de'
saltos e rendia- uma fortuna para o seu dono. Um
dia fizeram mutretagem: encheram-lhe o bucho de
chumbo e ela não pode saltar. Quem saltou fui eu. _ .

O despertador matraqueou, infernal, como que pa�
ra despertar quartel. E lá me fui eu, para a fila, de'
onde voltei com �s ricos 'e já citados três litros de
leite,

De regresso, namorando as estrêlas do céu e a/
santa mansuetude da cidade em sono, lembrei-me"
daquele bondoso Padre Soeiro, do Eça, e como êle, ..

pedi a paz de Deus para todos os homens, para os:

campos e casais adormecidQs, e para a terra fórmo-·
sa de Santa Catarina, tão cheia' de graça amotável"
que sempre bendita seja entre as demais ...

GUlLHERME.,TAL.
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