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sição, e ao nordeste de f,ii- não ha notícias de ativid�-I jetivo des's.�� �)!.�:ag<�,�r� ,o niú���te de Uijongbu e·

jongbu, _cbm mais dificulda- de." - duplo ; abrir camll�ho.:'if� �pn�an. .

de. As patrulhas das Na- BARRAGEM DE ARTI- o avanço da infantaria>.all� .: As '(lh�;<l�: de prímavera
ções Unidas entraram em LHARJA da, perto da fronteira da eSW().A���icando os ata...

.Iuta com os comunistas 110 TOQUIO, 29 (U.P.) - A Coréia vermelha e neutralí- ques a'eteil5' aliados. O cen...

setor central nos platôs por artilharia norte-americana zar qualquer iniciativa co- tro das co�entrações de
eles ocupados. Na frente depejou um intenso fogo so- munista de contra ofensiva. forças com'nistas está lo..

leste bem como na costa 1e8- bre as concentradas unida- Na/costa oriental, as tro- calízado no front central, ao
te - segundo informações des comunistas do chuvoso pas sul-coreanas avançaram J norte de Chunchon. O cor-:

das tropas sul-coreanas -- front central coreano. O ob- por trás de uma poderosa! respondente da Associated'
"

\ barragem de canhoneio na- Press, William Bernard, re-
·J"W.......l'Y"oo'Y'..,..,......I'Y"o....,._�ohI"..-.....................w......_.....·_._....·.·.·_'Y'----............_·_y

.

val, até um ponto distante velou que 10.000 vermelhos
9 km. ao norte do Paralelo estão ao longo da fronteira
38. Os sul-coreanos ocupa- e 'de posse de uma estreita

até 14 ram Yangyang, a primeira faixa de terra ao sul.
captura valiosa feita ao Outros 80.(}(}O encontram-
norte do Paralelo, se mais para trás, até a;

As forças da Republica grande. base de abasteci
da Coréia ocuparam uma.al- rnento comunista de' Kumh
.deia de fronteira e quatro wa, 32 km, ao norte do pa

cidades coreanas, desde o- raleIo.
'inicio de suas investidas,. Os observadores da linha;
domingo. No front ociden- de frente aguardam qual
,tal, as forças aliadas ao quer indicio do avanço ver

norte de Seoul avançaram melho na frente da penín
até 12 km. do paralelo. Elas sula.
ficaram com todo o centro- Uma tremenda barragem.
le da estrada que vai para interceptou uma divisão de'
.,..,.. .,. -.'Y'..-..'Y' 'Y'_..-J linha de frente ontem á noí-

te. Os comunistas sobrevi�·
ventes retiram-se em vez da:

aguardar qualquer conse

quencia. Para esse ataque
contribuíram aviões de trea.

nações, com bombas-Jogue.. ·

tes e o fogo de suas, metraw'
lhadoras. Os pilotos norte
americanos, autralianos e-

RIO, 29 (U.P.) - O ves- sul-africanos uniram-se
pertino "A Notícia" divulga nesse bombardeio das posí
.hoje que está seguramente ções comunistas. No front
informado de que no correr ocidental, as forças portor-.
dos proximos dias, o presi- riquenses arrazaram um de-: ,

dente da Republica enviará it d
. -

d
..

pOSI o e mumçocs o mi-
uma mensagem ao Senado migo, ao nordeste de Ui- (_indicando o nome do novo jongbu. Os americanos en-.

prefeito do Distrito Federa! centram-se ao norte daque•.
em substituição ao general la cidade.
-Mendes de Morais, que de- A: ofensiva sul coreana a
verá ser nomeado phefe de traves do Paralelo 38 é eví
nos�a l'epl'es�nt-ação 'díplo- dent§ihente mais importan
rtiatrea, "poMJ:Veltl.'rente na te do ponto de vista polítí

�,��-;AC��S�' eI�- �o �.�mtat. Em Was
t:etanto - aé'e.n,t � notí- hington o secretario da ne�

_
era -. que o sr, 9et �l? Var- fesa, George Marshall·afil:_.
gas ainda est�na vàcflando -

m-Ollque" Mac Arthur foi
en!re os SegUl�tes nomes: autorizaslo a .atravessar ().
Joao Carlo.a VItal, :'-ugt!st.o paJ'ale-lo,...quan'do -necessario,
Amaral PeIxoto JUl?lOr, EdI�

para p'roteger suas forças.
san Passos e Gabnel Pedro O�· sdí-éoreanos talvez te
Moacir. nham ag�dD por iniciativa,
............- ....._�..._._....;,.-................ pro·pria. Alem de Yangyang'
Submirinos russos' as- tropas da Republica Co

reana .ocuparam Kapyong
Chonggok; Younpo e a alde
ia fronteira de Sorin. As·
forças navais aliàdas pres

TQRONTO, Canadá,

291
taram apoio; terça-feira, ás

(U.P.) - Submarinos rus- forças de infantaria em am

sos, no verão passado, con- bas as costas corearflas, ori
cluiram um cuidadoso reco- ental e ocidental. Wonsan

nhecimento das cost�s a- ,foi castigada pelo 390 dia...
tlântic'as do Canadá pene- consecutivo e Songjin pelo>,

2 o
trando bastante na faixa de O.

TO�:UIO, 29' (U.P.) - Ê frente coreana a ação l-cm
o segumte o texto do ultimo I sido quase nula à medida

comunica,do oflcia� do Qu�r-I �ue. ��osseguem os avanços
tel General do 8 Exercito ] Iimitados das tropas das
dos Estados Unidos: "Uni-I Nações Ur'í"idas. Durante o

dades dos Estados Unidos '

dia 27 o inimigo sofreu a

eI1Cont�'àl'am. uma acenwa-I proximadamente mil baixas,
da resístencla nas areas !.LO

I e!l1 ações de campo. Prosse-

1_1orte e ao nordefte de Vi- gu iram os avanços ao norte
jongbu. Nas outras zonas da

-

de Seoul, com pequena opo-

o TEMPO,

Previsão do tempo
horas do dia 30.

Tempo - Bom e nevoeiro.

'I'emperatura - Estável.
Ventos - Variáveis, mo-

derados.

Temperaturas - Extre
mas.de ontem: Máxima 27,8.
Mínima 20,0.
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Nerêu é ••

Tôdas as campanhas que Nerêu tem sofrido em sua

longa carreira são motivadas pelas lutas .polfticas em

que se têm envolvido, tendo em vista esta ou aquela po
sição de comando. Só que, no auge dessas campanhas,
num país de sangue qúente como o nosso, um detalhe é
sempre esquecido: - Nerêu é visceralmente homem de
partido, e nessas circunstâncias jámaís age em função
de interêsses pessoais,
mas obedecendo a or

dens de seus comanda
dos.
Passada a refrega,

quando conquista um

pôsto, êle se impõe ao

.r-espeito de todos, prín
-eípalmente aos adver
sanos da

'

vespera.
�.

. .Lemot»m-se do-que êle
_ : r'�' f ..... foi na presidéfi�ia do

Senado, para sôJem
brar um exemplo: a

Imparcialidade em pes
sôa, o mais 'rigido
:cumprimento do dever,
-o mais alto sentido da

l>rópria responsabili
dade. Jámais faltou às
sessões. E, quando al

gum jornalista alüdia
uma explic'ação simp}es e modesta: - Minha ausência

representaria o desfalque das ,representações estaduais.
E não deve partir da presidência do Senado êsse máu

exemplo.
Agora, a Câmara vai conhecê-lo no exercício do mes

mo pôsto .. Está conhecendo, aliás; porque, já ontem, Ne
Teu mostrou que conhecia ° Regimento, a fundo, guiando
nos seus mistérios, os novatos.

E há também um exemplo de heroismo simples, êsse
.heroismo do dever de cada dia. Recem-operado, N�rê"u
interrompeu o repouso exigido pelos médicos;-'para com

parecer a uma reunião; sobreveiu uma hemorragia; mes
mo assim, continuou a trabalhar. E como é discretissimo,
houve quem chamasse "estrategite aguda" ao seu afas

tamento, por 24 horas dos trabalhos de organização da
nova Câmara.

Nerêu é assim.

E a Constituição-1
o Jornal de,Joinville, de 28 do corrente, na

segunda página,' publica a convocação abaixo,
assinada pejo. sr, Iríneu Bornhausen, Governa
dor do Estado, na qualidade de Diretor-Presí-
'dente de uma sociedade ;nônima: -

"FÁBRICA' DE MÁQUINAS RAIMANN S. A.,
Assembléia Geral Ordinária

A Diretoria da Fábrica de Máquinas Rai
mann S. A., convoca os snrs. Acionistas, para se

reunirem em assembléia geral ordinária, no dia
28 de abril de ],951, às 10 horas, na séde soci�
a Avenida Getúlio Vargas, 1.446 para deliberá
rem sôbre a seguinte

ORDEM DO DtA:

(Do Diário Popular, de 27 do corrente).

o Itamaralí tornará o Brasil
coõhecido

.

II

maIs
RIO, 29 (D.P.) - Um

grande movimento de divul

gação das coisas . brasilei
ras no exterior passa pelo
.Itamarati. A falta de conhe�
cimento que os povos do
mundo tinham do Brasil es
tava a exigir uma iniciativa
d.e vulto tendente a tornar
nosso país conhecido em to
da parte.

O ministro Mário Guima

.rães, diretor da Divisão Cul
tural do Ministério do Ex

terior, trabalha ativamente

na consecução desse propo
·sito. Em declarações ao "O
Globo" sobre as· providen
cias já tomadas afirmou:
Estamos 'distribuindo, no

momento, coleções de foto
grafias compreendendo as

pectos do Brasil, desde Ma
naus até Rio Grande do Sul
e com os contrastes entre °

Brasil colonial e o moderno

por nossas embaixadas, le

gações e consulados que
mantemos no' exterior.

Continua na oa: pagina

águas territoriais de três
milhas de largura, pela ba
ía de Fundy, segundo a

"Macléans Magazine". Diz
o autor do artigo, Gerald
Anglin, que lhe foi permiti-

A DISTRIBUIÇÃO do ler certas pas§agens de
De acôrdo ·com 'a fórmula. um arquivo secreto da ma

encontrada pelo lideI' do $0- rinha, de duas polegadas de

vêrno, o PSD terá nove re- espessura, em tôrno da in

presentantes nas três gran- vestigação de notícias de

des comissões � Justiça, terem sido vistos submari

Finanças e Ecoiromia, - nos, no ano passado, ao

seis nas pequenas e três na largo da costa oriental.
de redação. Entretanto, ·na

.

Explicou que "por moti
de Justiça o sr. Capanema vos politicos e diplomaticos,
"incluiu dez represent�ntes a marinha continua a recu

pessedistas. \ s'ar-se a dizer oficialmente

aquilo que, com quase tôda
A UDN terá sete repre- a certeza,' acredita ser ver

selltantes nas grandes co- dade". AcreSCenta que oi

missões, cinco nas menores to notícias de presença de
e dois na de redação. O PTB submarinos foram confir
terá dois menos do que a madas observando que a

UDN. Rússia está construindo
Quanto aos pequenos par- submarinos "capazes de lan

tidos, parece que ao PR f

o-I
çar projetis dirigidos dota

ram atribuidos apenas 4 lu- dos de cabeça explosiva a

gares e ao PST 3. tômica, até 12.800""'ql.1Ílome-
(Continúa na S� página) I tros tel'l'a a dentro.

Comunica, outrossim, aos senhores acio
nistas, que se acham à sua disposição, na séde
social, os documeptos a que alude o àrtigo 99
·da Lei das Sociedades por Ações.

Joinville, 22 de março de 1951.
fRINEU BORNHAUSEN.

Diretor-Presidente".
Será preciso comei\.tar?

Is comissões da Câmara
Nelêu· decidirá boje

RIO,29 (V.A.) - O Diá
rio Carioca, sob o título aci

ma, publica o seguinte:
O sr. Nel'êu Ranws estu

dou sumariamente o relató
rio dO.lider do govêrno, ma
nifestando desde logo res

trições quanto a alguns as

pect?s do mesrro;/,Está o

presIdente' da Camara em

penhado em J,llanfer intei
riço o princ"ipio da propor
cionalidade, do qual foge
num' ou noutro ponto a co

ordenação do sr. Capanema.
Aó PSD foram atribuidos
alguns lugares que os pe

quenos partidos reivindi-·
cam. E mais ];Jeneficiado do
que o PSD foi' o PSP, a

quem o lideI' fêz certas con

cessões destinadas possivel
mente a facilitar o próximo
trabalho de distribuição das
presidências e vice-pi'esi
dências das comissões.

O sr. Nerêu Ramos pro
mete uma decisão do assun

to para hoje" tendo para
tanto insistido com os par
tidos para entrega imediata
da relação de seus repre-

sentantes bem- como do rol
das suas. pretensÕes. ,Espe�
ra-se que o presidente da
Câmara modifique, na dis

tribuição das sobras, as

conclusões do sr. Gustavo'
Capanema.

-

I sobstitniuão do
gal. Mendes' dê
Morais · DD Pre
feitura carioca

do

teriam feito o reconhe
cimento da.s costas

.

canadenses

- Vóvó, vou mandar u11l
"furo" de arrombar para O
ESTADO. O Govê.mo pro
meteu resta,belecer a sopa
escolar no dia 1.°, e não vai
cumprir a promessa!
- Como é que você sa

be?
..::::. Além de ser doming0lt

o dia 10 é de abril!
Dia do logro!

."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

. DI> ANTôNIO MODESTO
11.a.e, .fiàrinae.te. ao Ho.,tta1 •• euwa••

DRA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Radioterapia por ondas curtas-Eletrocoagulação Raios

,Violeta e Infra Vermelho.

DR. MARIO
,

WENDHAUSEN
Clínica médica de adultos e

crianças.
Consultório' � Rua J'oão Pinto,

l6 � Tel. M. 769.

Consultas: das 4 às 6 horas.

Residência: Rua Esteves Jú

nior 45. Tel. 812.

DR. I. LOBATO
FILHO

Doenças do aparêlh'o respiratório
TUBERCULOSE

Cirurgia do Torax

Formado pela' Faculdade Nacio-

Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e. Ex-

'

Ultra ,
'

assistente. de Cirurgíacdc Prof.

'Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Consultório: �ua Trajano, n? 1, I' andar _ Edificio do Monte-

. Cons.: Felipe Schmldt, 38.
pro.

Hcrârio : Das 9 ás 12 horas '_ Dr. Mussi.

Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.
Residencia -- Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

DR. DJALMA
'

MOELL"':ANN
CLíNICA NEUROLOGICA E DE OLliOS - OUVIDOS NARIZ

GARGANTA
da

CASA DE S�ÚDE sAio SEBASTIÃO

Sob a direção do dr. Djalma Jl(oellmann.
Com o concurso de especialistas 'oon1 fama européia.

Exames e tratamento moderno das doenças do sistema nervoso.

Diagnóstico e tratamento completo das moléstias -dos olhos -

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

-das 1.4 ás 18 horas diàriamente.

Telefone 1.153 - Largo São Sebastião.

Florianópolis - Santa Catartna,
�

I DR. A. SANTAELADR. ALFltEDO .

CHEREM
Curso Naci�nal Je _ doenças

mentais.
!Ex-diretor do Hospital 'Colonía

Sant'Ana.

Doenças nervosas e mentais.

Impotencia Sexual.

Rua Tiradentes nO 9.

Consultas das 15 ás 1.9 horas.

:FONE: M. 798.

Res. Rua Santos Saraiva" 64
- Estreito.

rianópo1is, Assistente da

Maternidade

(Formado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universi-

dade do Brasil). '

Méllico por concurso da Assis
tência' a Psicopatas do Distrito
Pederal.

'

Ex-Interno do Hospital Psi
quiátrico e Manicômio, Judiciário
da Capital Federal.
Ex-interno da Santa Casa"-de

Misertcõrdta do Rio de Janeiro.
Clínica Mêdíea _ Doenças Ner

vosas.

Consultório: Edifício Amélia
Neto - Sala 9.

Residência: Avenida Rio Bran

co, 144.

"Consu !tas: Das 15 IlS 18 horas.

Telefone:

Consultório: 1.268.

Residência: 1.385.,

DR. ARMANDO VA
�ERIO DE ASSIS

MEDICO
Dos Serviços de Clínica Infantil

da Assistêncià Municipal e Hos

pital de Caridade

CLINICA MEDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia-

Consultó rlo : Rua Nunes Macha

kio, 7 - Consultas das 10 ás 12
"

-

e das 15 ás 17 horas.

POLYDORO
S. THIAGO
Médico e parteiro

do Hospital de Caridade de F'lo-

DR.

Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 _ Fone: - -783.

Doenças dos órgãos internos,
especialmente do coração e vasos.

, Diretor .da Maternidade e mê- 'Doenças da tiroide e demais
dico do Hospital/de Caridade. glaudulas internas.

.rCLINIC!.S. DE (SENHORAS

-I'
Clínica e cirurgia de senhoras

CIRURGIA - PARTOS - Partos..
:ASSISTENCIA 4.0 PARTO E FISIOTERAPIA _ ELETROCAL-
OPERAÇõES OBSTÊTRICAS DIOGRAFIA - METABOLISMO
Doenças gla.ndulares, tiroide, BASAL

DR. LINS NEVES

ovários, hipopise,' etc.
Distúrbios nervosos _, Esteri

lidade - ,Regiines.
Consultório: Rua Fernando Ma

ehado, - Tel. 1,481.

Resid. R. 7 de Setembro - Edif.
Cruz e Souza _ Tel. 846.

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

CONSULTóRIO: Rua Vitor
Meireles n. 118 _ Fone manual

I
'

1.702.

RESIP:f:NCIA: Avenida T'rorn

powski, 82. Fone manual 766.
--------��--------------------�----------

Consu ltas., diàriamente, das 15

às 18 horas.

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

E 'DR.NEWTON
D'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Se

nhbras - Pl'9Ctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meire
"

'

les n. 18 - Telefone 1.1',07.

Consultas : Às 11,30 horas e à

tarde das 15 horas em diante.
Residência: Rua Vidal Ramos, I

�- ,'felefone 1.422.

o ESTADO
Administração

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

DR.ROLDÃO
CONSONI

Cirurgia Geral - Alta Cirur�ia
- Moléstias de senhoras -

Partos)
Formado pela Faculdade de

Medicina da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente do Ser

viço Cirúrgrco do Prof. Alipio
Corrêa Neto.

Cirurgia do
-

estomago e' vias

circulares, intestinos delgado. e
grosso, tiroide, rins, próstata,
bexiga, utero, ovários e trompas.
Varicocela, varizes e, hernias.

Consultas: Das 3 às 5 horas.
'

Cons.: Rua Felipe Schmidt, 21

(altos da Casa Paraiso),
Te�ef. 1.698.

Residência: Rua Esteves Jú

nior, 1.763 _;_ Tel. m. 764.

E.

DR. M. S. CAVAL
CANTI

Clínica exclusivamente de' cri
anças.
Rua Saldanha Marinho, 19.

Telefone (M.) 736.

e Dir.-

&. PAULO FONTES
Clínico Operador

Proprietário
Gerente .

SIDNEI NOCETI

Consultório: Rua Vitor Meire

les.

Telefone: 1.405.

Consultas: das 10 às 12 e das
14 às 18 horas.

Residência: Rua Blumenau.

Telefone: 1.620.

Representante:
A.S. LARA

Rua Senador Dantas,
40 .,.- 5° andar
Tel.: 22-5924 - Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Ru� Felipe de Oliveira

nO 21 - 80 andar
Tel.: 2�9873 São

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 100,00
Semestre". c-s 60,00
Trimestre. Cr$ 35,00

No Interior
Ano ....

" Cr$ 120,00
Semestre .. Cr$ 70,00
Trimestre. -Cr$ 40,ÓO
Anúncios mediante con

tráto.
Os

,-

originais, mesmo

não publicados, não se

rão devôlvidos,
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assfnados,

'AUTOMÓVEIS
CAWINHÓE.

CAMINHONETAS

Y'IUZ/l LIMA & IRMÃOs
Cons. M.af�a, 37
Florianópolis

'

'ADVOGADOS
DRS.

WALDEMIRO CASCAES
- E

ROBERTO LACERDA
ADVOGADOS

Causas cíveis, comerciais, ,crimi
nais e tr.abalhistas

"DR. WALDEMIRO
CASCAES

ADVOGADO
Causas cí-veis, comerciais, crimi

nais e trabalhistas

Não é funcionário público, nem

filiado a partido político algum.
\

Aceita o patrocin io de causas

contra a Fazenda Nacional, Esta
dual ou Municipal.

10 andoTrajano;',,33
Fone: M�711.

Dr. Renàto Ramos da Silva
Advogado

Rua Santos Dumont, 12 -_Ap. 4
, �

15 s. 35 •.. , :." .

ESTREITO (rua 24 de Maio), casa de mater+al, terreno

9,90 x õ6 ..
-

" .................•......

TERRENOS À VENDA

AVENIDA MAURO RAMOS, 3 lotes de 12 x" 45, pre. o

por casa lote .

RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de 1-0 x 21

(preço dos 2) ,,, c

'

..

-
... '

,

RUA FELIPE SCHMIDT, um lote de 11,50 x 30, frente
á Avenida de contorno á P.onte Hercilio Luz tlugar

, de futuro) , , :!L.
BAtlitIio )JOM ABRIGÓ, 1 lote de 12 x ,18,70 , .;.•..
COQUEIROS, um terreno com a ãrea de 27.829,00m2 ..

COQUEIROS" (Palhocinha ) um ótimo terreno para 3

const'l'Úção . . . . . . . . . . . , . , .. , ' .

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

. 'I'ERRENO À VENDA EM PRESTAÇOES
BELO HORIZONTE (Minas Gerais) temos lotes de terrenos j,..

venda em prestações, situados em Belo Horizonte, com grandese
posaib iltdades -de valorização.

COMPRA DE CASAS, TE,R�ENOS, Gl!:-<\.CARAS e SITIOS
Temos sempre interessados em compra� casas, terrenos, cha-

caras e sitios,

COMPRA E

VEMOAP�:'IE������������CASAS E T[RIlEHÓ�
HIPOTECAS

AVALI�ÇÓ[5
l[6ALlSACO[�t=====""'''''''==='''''=�=�!!i!

III/A I)(OtlOqo • J'

rI.OQIAfttiPo".s -.sANTA CATAI'IINA

55.000,0\!}

Serviço completo 'e especialisado das DOENÇAS DE SENHO-
, nal de !\fedicina. Tisiologista e

RAS, 'com modernos métodos de diagnósticos e tratamento.
, Tisiocirurgiào do Hospital Nerêu

COLPOSCOPIA. -_ HISTERO - SAI,.PINGOGRAFIA - METABO-

LISMO BASAL

Mediante modica comissão, aceitamos procuração, para admi-
Rua Trajano, 33 _ 10- andar -

'

nistrar prédio, recebendo aluguel, pagando empostos etc.
Fone: M 711

•
<-, PROCESSOS IMOBILIARIOS

CASAS À VENDA
-

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

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

AVENIDA, MAURO RÁ:MOS, com todo conforto, 3

quartos, garaje etc., terreno 10 x 40 (financiado
pela Caixa cf Cr$ 50.000,00) .. , .

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

de madeira, toda pintada a oleo, alugada por

Cr$ 400,00 .. , , , , .

nUA ALMIRANTÊ LAMEGO, 2 pequenas casas, cons

truidas em 11m de 51 x 7Q, ó�imo local para depo-
sito' etc., fundos para o, mar " ..

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

COQUEIROS (rua D.es. Pedro S:Jva), 5 'quartos, ban

nhei ros, côpa, salão de jantar, salão de visita, po
rão habi taveâ,: deposito etc. terreno 24 x 60, poden
do ser vendido 3 lotes (financiada pela Caixa

Cr$ 40.000,0(l)
ESTREITO (Travessa l° de Janeiro)" casa de madeira,

4 quartos, 2 sala_s, cozinha, esgoto, toda pintada
a óleo, terr-eno 12 x 30, , .. " .....

,

............•

ESTREITO {Travessa, l° de Janeiro), 3 quartos ,etc.

(desocupada) .. , , __ . . .

ESTREITO (Bairro de N. S. de Fatima) prefabricada,
3 quartos, sala, cozi Ilha, banheiro etc. terreno

HIPOTECÃS
Recebemos e aplicamos quasquer ímportancín

hipotecarias.
ADMINISTRAÇAO DE PREDIOS

180.000,0�

110.000,oe,

70.000,O{;-'

200.000,00<

80.000,O@;>
.

,

50.000,Ot'l"

70.00-O,OCu

80.000,OIll<·

60.000,OC;'

50.000,OCl:>'
10.000,OO\<
25.000,0�$

40.000,01101>'

50.000,oe-�

com garantia.

quer documentos sobre imóveis.

Organizamos processos imobiliários, para
c- os Instttutos, Cai

xa Economica etc. Temos tambem possibilid1.des de conseguir qual->

---'"
r'

FICHARIO
O cliente que desejar comprar casa, terreno, sitio, chaclna"....

poderá vir na séde deste Escritório e prehencher uma ficha dízen->
do o quc deseja adquirir e àssim que conseguimos avlsaremos afl>�

interessado, sem despesas para o cliente.
_) INFOR1vIAÇõES

_
Sem compromisso, para o cliente, damos qualquer inforrnaçâes

dos negocios imobiliários .

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

5 E·
ótima sala no centro

A' Praça 15 de Novembro, 20, 2" and'l!'"
(altos do Restãurante' Rose).

Trltar no mesmo local.
J

A L'U G A -

Fabrloant•• cll.tl'l�uldOI'•• ela. afamadã.�-:-' II
feagéS•• -DISTINTA- • RIVET.�Ponu. um 8l'an; ri:"/d. .0rtlm�llto d. oa••rnll'a.. 1P1••aclo. { brln.
bo". • barato.; algod 'lIIoriD. • a.lam.Dto•

•_I""or..
pa.. alfalat... que oeb. dlretam.at. -ela.

"III Idbl'lca.' A CCla cA CAPITAL- lhama. ··at.aglo clOI 8nr.� 'COIII.IO."t•• do lat••lol DO ••ndeio d.:lh. fa......m�.ID.

________

"'
•••lt.CI_G.Il_,•• d. ef.tuol'.m alic. oompl'a.� ,.IJ_A.T.R.I.Z_•••ID_F.1.O.I',.IG_II.6I11PIlliO.I.I....SI_.F.I.L.1.�.I.s•••m_.B.I.q.m_••D.a.u_._L.a.'••••'UIli__..

'
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o E�TADO-Sexta-reira, 30 de março de 1!)51
�----------�-------------------------------------

,

:L I B.-A T E-N I'S O L(D B' E
1· de AI)l í .;..Oomingo__Cock-r fi &.1 das g à� 13', '. boril� •..

Na Câmara·'Municipat
>, NUMERO DE PAVIMENTO DOS/NOVOS . PREDIOS

Seja-nos permitido nesta� Estes consoladores resul- NO CENTRO DA CIDADE - AS CONTAS DE DE-
semana pascal, em que os' tados deve-se

x em, grande ZEMBRO DE 1950 '

homens ainda não de tQdQJ parte as. várias comissões, A sessão de ante-ontem, da Câmara Municipal, te-
embrutecidos pelo materia-I que com um inegável esfor-: ve como ordem do dia: segunda discussão do 'projeto de :--
Iismo ateu e deicida, expri- i ço e grande zelo se dão �os 'lei que estabelece o numero de pavimentos no centro da

rr �entam�() u�ufruem a� g.ló- i trabalhos penosos de ornar cidade ; discussão 'unica da rredação final d� p·rojeto dewrn LU �/ r�a� � alegna� da triplice i o templo de .acordo com os lei qu.e_ dá o nOJ?e de
_ Herman� Blumen.au a .Rua Uru-.

ANIVERSÁRIOS DR. GECIO DE SOUZA E vitórja" de Cpsto sobre a atos a celebrarem.. . . �guai; prlmeira dlscUssao do.projeto de lei que msenta de
::MONSENHOR FREDERI-

.

SILVA
'

morte, o pecado e o inferno; I Que este bom espirito se impostos os hoteis balneários e discussão un ica do pare-
CO HOBOLD Transcorre, hoje, o. ani- seja-nos permitido externar multiplique e se confirme

cer dá Comissão de Finanças favoravel às contas , da
A efemêride de ante-on- versário natalício do dr. 'Ge- de publico o nosso grande e l"sempre mais, desterrando Pref�itura de, Dezembro de 1950.

.

,-'tem assinalou, a passagem cio de Souza e Silva, advo- leal agradecime�to a qua�- dos corações a impiedade e Na hora do expediente, o sr. Flavio Ferrari'le� UI;'!-do aniversário' natalício do gado e funcionário da Con- tos. de algum �od? ?ontn-I a ,descrença nefasta dos requerimento fartiPente argumentado, sob.re as mcrr

'piedoso e culto sacerdote tadoria d'i Estado. buíram pelo 'felIz êxito ex- maus. veis reformas permitidas no prédio da Rua 7 de Setem-
Revmo. Monsenhor Frede- Muito estimado em os me- terno e interno dos memo-I' Aos beneméritos colabo- bro e fronteiro á Assistencia Municipal.
'rico Hobolét vigário Gerall io(s sociais desta 'Capital, o raveis e solenes atos litur-. radores um grande Deus A iniciativa do ilustre vereador merece I aplausos
dia Paróquia da Capital. aniversariante ver-se-á, tIes-1 gicós desta semana Santa. vos pague, •

pois não é admissível que o sr. Prefeito Municipal, num,
O ilustre aniversariante, ,I ta data, cercado dos seus Ano por ano cresce o a- (A.) Pe, Santos Spricigo. flagrante desrespeito às leis em vigor e ,num incompreen-

,<cujos predicados o tomam amigos e admiradores que mor e a devoção, bem como (A.) José Renato de Sou- sivel atentado à estelica da cidade, haja concordado com
,.�stimado-e respeitado por o homenagearão. o fervor dos fiéis na parti- za - Provedor da Irmanda- aquelas reformas. S'ê' concordou, o sr. dr. Paulo Font-es
,:quantos com êle têm a for- FAZEM AN9S, HOJE cípação ativa de todas as- de do Santissimo Sacramen- pode se considerar um, administrador tristemente fra-
-:-Jtuna de conviver, foi alvo, - Sr. João Cl imaco Lo- ceremôn ias. to. cassaao.' .

"

'_no Salão Paroquial, de con- pes..
o A propósito dêsse requerimento. foi resolvido pela

:fortantes homenagens, ejIe V'I'sl'taSdortl,aa' dMoaDri.asd.eps.o.uza, N..',····�a PO"11·.0"1-a Câma:ra.que, _embora em reunião extraordinária, a Qa-
-que participaram associa-

_ mara pode receber e apreciar requrimentos e pedido de
'ções religiosas e numerosos - Srta. Bernardete Fon-

_. informações.
fiéis. Em nome. dos paro- tes, filha do dr. Emanuel _

'. ,

'.,
'

Um bravo ao vereador Flavio Ferrari pela oportu-
-quianos florianopolitanos Fontes, alto fu�cionário do,;, VÁRIAS OCORRE À DISPOSIÇÃO DO DELE- níssima e felicissima lembrança. Vamos ver como

..
o .sr,

�:falou o Dep. Oswaldo Ca- Banco do Brasil. NCIAS POLICIAIS'" GADO Prefeito
t

se sai�â désse beco > ..
bral, que exaltou as qualí- - Sr. João Faraco. POR CAUSA DA" CERCA Procedente da, delegacia A segunda discussão do projeto de lei relativo ao
-dades do

. bondoso vigário - Srta. Lucy Régis,/filha CERCOU O ViZINHO de Policia de Tijucas acha- numero de pavimentos dos novos predíos a serem cons-
,-ce disse da razão de tão cari- do sr. Otâvio Régis.

. Queixando-sé contra o se no páteo da Policia Cí- truidbs no centro da cidade, manteve o legislativo em

r -nhosa e expontânea mani- - Sr. Pedro do Amaral e
seu vizinho Denezio de tal, vil, à disposição do sr. De- alta atividade, pronunciando-se contra os vereadores

-_festação de apreço, drinho Silva. ,., residente à rua Frei Carie- legado Regional, Poliblo Flavio Fel(rari é Edio Fedrigo, que incriminaram a, lei
"-e respeito. Agradecendo, - Sr. José Arquiminio da

ca 74 esteve ontem na Po- Wendhausen. Tarnbêm es- de inconstitucional. O projeto é aprozado,-:Monsenhor Frederico o fez Silva, comerciante em Co- Iicia Civil Francisco Cam- tão à sua disposição Sinval Submetido à apreciação do plenario o parecer da

;1ens�biIizado, em rapido im- queiros. pos Sobrinho, casado, com Gayer, brasileiro, solteiro, Comissão de Finanças relativas às contas de dezembro
_

--:'provIso. , 58 anos de idade, Disse o com 21 anos de idade e Wil- de 1950, o mesmo é: aprovado contra (') voto da bancada
"O Estado", embora tar-, __._....._.....,._..........�oh·.t'..........

·

queixoso que no dia 24 do son Gayer, também solteiro, udenista.
-'<diamente, 'apresenta a Mon-I .

NO
corrente- Denezio arrancou com 20 anos -de idade, filhos Depois de aprovada a redação final do projeto que

,:senh�l: F'reder ico �obo!d IH()J-E '

a cerca que .extrema com os, de Phil'adelphio Gayer, re- dá o nome 'de Hermann Blumenau à Rua Uruguai, é a-

'·'-cumprImentos, desejando- -$'
. �' seus terrenos. �. ," sidente à rua Marechal preciado o projeto de lei que isenta de impostos os hoteis

:ilhe tôdas a� fel�c�dades. P. l e»�A """O" , AgOl;�, ""a a�ltodqade, va] Sampaio, 157, em Pôrto Ale- balnearios. O sr. Bruno Schlemper leu e justificou uma

'> MENINA VANIA t\� '1..."" U .cham�i:':ás'"'fa:ra� ··�·'Ei;eile2;iq;�:gre, no R. G. ,do Sul.
_

emend� que foi encaminhada' à Comissão de Obras Pu-
, A menina Vânia, encanto 30 DE.MARÇ<;l, cércando-o possivelmente...

'

blicas, e o sr. Gercino Silva diz que embora se haja ma-
-,do lar do nosso colega de A data de hoje recorda- DÁ PALAVRA À"" A<;;ÃoL. FURTOU UMA, 'B�CICLE- nifestado contra na Comissão de Finanças, votará :{ fa-
-:imprensa jornalista· Adão

nos que: Marcelina ,Vieira Mar- TA E CO:N'FESSOU VOI" do projeto em virtude das considerações do sr-. Os-
',Miranda, administrador do

I _ em 1.592, por nomea- -ques, residente no Saco dos O sargento da Policia mar Çl1l1ha.
�

'.'
' "

'

,-.H;ospital "Nerêu RaIIl,os",
. ção do terceiro donátario Limões, viuva, com 56 anos I Militar, Francisco dos San- 'X"X x

'{coJ?plet�,. hoje, ,o. seu 3°
da Capitania de São Vicen-

.

de idade, esteve na. delega- . tos, dR serviço de patrulha A sessão de ontem, da Câ- só por aquela v�l'ba podem
.'3mversal'lO natahclO.

te, tomou posse do Governo, cia e disse que JO('l.Quim no primeiro quarto,· ante- mara Municipal teve como. I ser pagos. O requerin:ento"TOMAZ CHA:VES C���A!-, Jorge Correia; Balbino, tambem ali res1- ontem, apresentou à Policia otdem do dia, aprovação de' de adiamento de
.

discussão
Ocorre, hOJe, o amversa� �

_ em 1.625, a' esquadra dente, espancou-a a 26 do Leo Amaury Barreto, bra�i- redação final do projeto de é aprovádo.
�rie. natalício do sr. TOI\l.az luso-espanhola sob o co- cõrrénte. Não satisfeito, a- léiro' casado com 19 anos lei que fixa o número de " Não havendó outra maté
";Ch�ves Cabral, alto funclO- mando de D. Fradi€J.ue de inda a.dvert,iu-a:. ".Si· f�res de idade, filho. ,de Alexa� p�v�mentos- I1�S novo� pré� ria, foi encerrada a ses�ão.
:rnário da Fazenda Federa� e

T-oledo O-sório fl-vançou para. te queIxar a PolICIa, nova� drino Barreto SIlva, bem co- -dlOs do centIo da Cidade, ' ..
'-:pessôa grandemente relac}o- dentro da bahiade Todos os menté te espancarei l". m0 Otacilio dos Santos Sil- aprovação-do projeto de lei Atos oficiaIS: nada nos·meios sociais des� Santos' afim de forçar a aI;- Balbino foi convidado a

/

va, residentes em Tubarão, qU? institue o exame de
GOV1!:RNO DO ESTADO"ta Capital a que�. "O Esta- mada holandesa á batalha; prestar declarações sôbre o por suspeita de furto de 1 saude pelo processo de ,

,

'
.

,,'c1o", muit? prazeIrosamen-, _ em 1.818, um alvar� d�
I

§�u procedimento tão pr.eto- bicicleta, de-marca RALEY, "Abreugrafia", d() qual'é O�
Pelo dee:etof�' 14: �e".te, cumpl'lmenta.

I D. João VI, cuja redaçao.� nano...
( d.e éôr verde, nO' A. w., autor <o 'professor F.lávio I �. o corren el, 01 c�dlado

I T A t
.

I QUE "SABIDO'" 19989 h . '48 io'r'a Ferrari. u� grupo esco ar na .CI a eatribüida a omaz n 01110 • • • •

., -c apa ,que, "'"

d T b
-

.

d
.

de Vila Nova Portugal, de-' Emília \.Rosa Souza, bra- oferecida_a Oscar Avihi e a

I
Em di�cussão o p,rojeto. e

_

u ar�?, .com a enom�
clarou "criminosas e

proi-l
sileira, com 69 anos de ida- Aldo José: Lobo, residente&. de lei que autoriza o sr. naça�_d� �rçf�ssor Henn-� bidas todas_as

. sociédades de, residente à rua Aristi- à Praça General Osório, Prefeito Municipal a con- que pon es. . 't' f'L b / t ..

b
.

t
- or rnereCllnen o - 01

.

.'

E' S A
I secretas" visando clara des o o, s n, apresen ou nesta CapItal. tratal' um ur a.ms a, o sr. '

'd
-

da I
, l. N I! L· I, mente a Maçonaria, em vir- queixa à Policia co.n.tr.a ?,s- Interrogad.o pelo comissá- Flávio Ferrari requer adia- promGoVI AOlao car�fo d cIas-. V d Cd" I � .' - .

h' se o moxarI e . a m-,

]
tude de seu papel quan o mar ar oso, -uI,aSI eno, rio Oscar Pereira, de ronda, mento de dIscussao, pOIS .

a '

Of'
.

I 'p 1 Pl ;&-,=:, 1r:I tIl da Revolução en:t .pernam- c(;m 21. anos de idad�, pin� confessou Leo Amaury Bal;� evidente equívóco nos dis- �l'en�a, leIa, au o ros-

:t'I:JI ,_!_�_!- - - bllCO no ano antenor; tor, reSIdente no MOrI? da reto a-autoria do furto, per- positivos do referido proje- OSSI�I;. d' t
.

'1" ii N" C A . A P/'.'·E R I TI VA! -,em 1.862, foi inaugur� Caixad'Agua, po�' te.r mter- tence�do a bicicleta a Cuca to de lei, quando visa a pa-, -t °EIdnoInde1l DO,. InderlMn�• U .

.

da 'a Estatua Equestre de nado;-na Matermdade, sua, de tal estabelecido com tte- gar o urbanista com a ver- mend e, ua� o
. l�S de C�D. Pedro l, na ,Capital da

I filha Olindina Costina Con- O'ócio 'de aluguel dêsses vei- ba' destinada aos extra-nu- l'anl a Cpar�, �rdlvaoIt �, 1-
. -

I'
-

t 'd h'
., "

_. , , '.

O V't F
,-

ve e ornerclO e aJaI.Repúbrica; .

I celçao e a nao er I o, a cuIos em Tubarao, que esta merarlOs. sr. 1 OI' on-
"E f" ,; f' ._

d'E d'
-

d
' .

,

t
- x-o ICiO oram re-

- em 1.869, o Conde u 15 IaS, nao pagan o a· con- à desposição do seu dono. tes esclarece que os con ra-
. d' f'

.

d A\
- a bordo do transporte "Ali- ta que lhe foi apresentada. Léo está, agOra, respon- tados são equiparados aos �OVI �s

d Is�al� eS'1 rma�:-_.-••_....._.:.,.';,;....._,....._..__.,. ce" seguido do "Marcilio "VITIMA", DUAS VEZES dendo a processo. extranumerários, e-por isto Itr�a�I .e ;� os

d
I

v;' I e

Ai? "(lml·S80-�JS· da Di;s" partiu para o teatro "VITIMA" aJal para lO o u e
tl \]f ri d

"ID'e I b' 'C at ,a'
-

s"n' desta.paraaquela cidadede operacões na guerra o O engenheiro CIVI aVI

O um;a apl a Izaçao Luiz Santos Seht.t�aAmara Paraguai: em.virtude de ha- da Luz Fon,ies,' brasileir�, .
.

j, .' .. ,',.... .•
.. @, _ João�IIonório da SilvatI . ,

-,-o ver sido nomeado

coman-l
solteiro, residente à Avem-

foi nomeado Porteiro-MorUm dos motivos

.pelOS1dante
em chefe do Exército da Trompo,,:,s�i, 1?0.1�, es-

_RE ..C'.._·,'UL..TADO' .,do· SO'RTEIO. domo do Palácio do Govêr-"'quais tel�ia sido ampliada Nacional; ,

.

"

I
teve na PolICIa. C

. .!v.1) mfo�- :""'\r

d A t d A d no, vago com a exoneração:''JIelo lider a representaç�o � em 1.872, t.ermmou .

a

i ma.n o qu� .

ris 1 es
.

n rI-

de João Mafra.·do .p�m estaria na de.clara- primeir.a re.genCla da prm-, a�l1, brasIle1ro�. casadÇl, re-
. No sorteio d.e amort zação realiZéla GOV�RNO DO MUNICIPIO

.. ção de qeputados baianos cesa ImperIal D
..

Izabel, s�dente em �IJU_Cas,.moto- F d 1951 _ Publicada no D, O. de.que fizeram a campanha do ,governou na'ause�cIa de D
.. rIsta do, cammhao de cha- do no dia 2t:i de eV(:;1 eira e ...

-

-

d 2 t d d t d
.

t ontem a lei n, 72, que de-�'."". Régia Pacheco haverem Pedro II, desde 20 e maIO pa. 7-70-� "" po.r a oro a car1, foram... s Of e.a. as as segUIn es,.....

P f I 1299 nomína rua t_ "Ângelo' La,oL'e definido pêlo PSD, au- de 1.871; .tell'a 1'0 ISSlona n
,"

..

COm o' in aço-. R S.'..,

A .

I b I I - Porta" a atual rua "Rio'-'mentando assim as sobras ,.--,,- em 1.882, perante a s- desta Caplta, a. a roou 10
M· ,

I h' Grande do Sul".·,do .partido majoritário. sembléia do Povo f açom_:o, seu automove.� capa .....

AS PRESID�NCIAS
.

resignou O cargo de Grao- 1-43-51. ,

- A Qdací Gampos, Fis..,
mestI"e da Ordem, o Conse- Na ocasião da' ocorrencia,· Gal com exercício na Dire-Vão agora os lideres pas-

. .

"'b' 1'11eI'ro Joaquim' Saldanha o guarda de trânsito )João to ria de AssistênCia MUlll-'Sal' ao estudo,da distn Ul-
•

c:pal foi concedida liceUç-i1 _ \
<Ç.ão das presidências das Marinho. Lino Bastos multou o queI- , ,

\

,t �..,A('-�, "'<'T:�o ·TR�.�SCÓ · ...

";:}0) ��"'"' é--a '�'Fí�ima". de 30 cUo.s .

A.os benfeitores <ia
êemena Sanfa /

/

CAT FDJ HFA -MAF
V'KU IRR TBL XYZ,

....

..

[ ......-

(' .

."
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-:

"O /EstàdO"J
•

Di!'edo de PEDRO PAULO MACHADO
Esportivo,

1\05 remodores prín
'cipianles

Quem. nunca se sentou em um barco de remar com

assentos móveis não sabe quanto é laborioso o preparo
para constituir uma tripulação de quatro ou de oito re-

madol:es.·
,-

O espectador profano que vê passar pela água as

pás dos remos de um "oito" não imagina que a cadên
cia e a simetria dos movimentos necessitou meses e tal-
'vez anos, de labor constante, quasí diário, do mesmo mo

do que .não poderá ter uma idéia da força orgâriíca e e

nervante que desenvolvem êsses remadores, quando o a

taque é uniforme e poderoso, detalhes, êsses que passam
mobservados dada a "perfeição e homogeneidade dos mo-.

vímentos.' '�,'
O recem iniciado - o PRlNCIPIANTE - admira

também o' ritmo elegante dos corpos na sua marcha, vin
do 'para a frente e voltando para traz, e seus olhos bri
lham pensando que em pouco tempo êle poderia, imitar
�s remadores de classe.

, Chegará, indubitavelmente, á ser um bom remador,
sempre que seja 'capaz de ter constância e dedicação, a

fim de que aperfeiçoe seu estilo e prepare seus músculos
todos a adquirir a fôrça e resistência indispénsáveis pa
ra que possa suportar, vítorioso, tão grande esfôrço.

Tendo disciplina esportiva capaz de acatar todas as

indicações, de seu instrutor e com um método de vida sã
e bem controlado (o que não é nenhum sacrifício como

eroneamente :O:;uitos julgam), será o PRINCIPIANTE,
transformado num ótimo remador, forte e valoroso, as

piração máxima de todos os iniciados no salutar espor
te náutico.

,

(Escrito por Alexandre Leín, campeão francês e

célebre treinador de, remo).

LIRA X DOZE, HOJE Poslo de observações
pelo E(ttra, de Basquete E'tánOR;o�:::e::,u�:,:::TaO�m�:�t�SnOFIU_Terá prosseguimento es-' Extra de Basqutebol, pro" Lira Tenis Clube serão de- Como preliminar defron-, minense o catar'inense Sanf'ord, que há bem pouco tem

ta noite, com início às 19:30 l.m?�i(l? pel,u, Federação A- gladiantes. Ambos estão ar-, tar-s:-�o as esquadras �e- po vinh� defendendo as cores do Coritiba F. C., da ca

hora� na quadra do Lira tlética Catárinense. r mados convenientemente e cundárias, � pital paranaefise. O nosso desejo é que Sanford .corresTems Clube, 'o Campeonato
.

Clube Doze de Agosto e em condições favoraveis, Todos os Jogos debola ao ponda integralmente às exigências dos responsáveis pe
�""----"_...•-.""_-."'..."""""_oI"oI"_.".",-_._._._"_,,__,,._.,,_._-__ . tu indicando que o embate cesto, realizados na, cancha lo 'seu novo clube, É mais um craque barriga-verde que

será dós maiores.e' mais mo- du.clube da colina são fran-
vem enaltecendo o nome de sua telra em outras plagas,

vimentados.
. ...'

queados .ao público. I'. Seja feliz Sanford!

·.Diversas
xxx

Já que não hãverá jogos domingo ,nestá cidade, se-

Nr'. d 'ria bom que a F. C. D. transferisse o embate entre Ipí
O «"ou.o e I

ranga e Treze de Maio, pelo campeonato amadorista' de

�ana'·Iha-e·.S"'- 1950, de sábado para, domingo. Ademais, a renda pode-
� S ,� ria ser mais animadora.
Festejando no próximo '\

x x x

domingo o 110 aniversário O 'prêlio entre Ipiranga e Treze de Maio, disputada �

de sua fundação, o clube de sábado passado, agradou imensamente. É pena que o

Caça e Tiro "Couto de Ma- Públiconão estimule, com o seu comparecimento, êsses

galhães" fará realizar na- valorosos rapazes.
quele dia com início às 7 x x x

horas, no Stand "Capitão Nós não nos opomos contra essas objeções, justas
Paiva", da :Policia Militar, que vêm fazendo os magaréfes do Estádio da Rua Bo
sito na Trindade, o Cam- caiuva aos pseudos - cronistas, que querem; forçosa
peonato Interno de Tiro ao mente, entrada franca naquela praça de esportes. Mui
Alvo, aos Pratos e Cervo na to bem! E fazemos .votos que continue vigilantes, impe
Corrida. Reina grande ani- dindo que elementos que não possuem credenciais de

mação entre os atiradores cronistas venham p6r em evidencia o nome da nossa en

do simpatico clube p�M rea- tidade de classe que, ao que parece, inicia nova traje-"
1 ização do certame.

' tóría, -«

Anuncia-se em Belo
Horizonte que o Atlético
Mineiro está em entendi
-mentos para realizar uma

temporada em Assucion, jo
gando duas partidas-no pro
ximo mês.

'-, Encerrou-se ontem as

inscriç-ões para o Campeo
nato Brasileiro de, Remo que
a C. R D, levará a efeito no

dia 29 de abrtl na Lagoa
Rodrigo de Freitas, no, Rio.

- Domingo passado o

Olaria no seu sexto compro- Ca-mpeonato Brasueíro da Teixei"rinha
\

misso em gramados do in-
terior de Minas Gerais vol- Juventude Amadoristatou a vencer pelo escore de Teixeirinha, o magistral
8 a O contra o América, de 'RIO, 29 (U.P.) - Apro- jogo entre as representa- astro catar ínense que em

Carangola.
,-

xima-se o desfecho do cam-j ções do Distrito Federal e presta seu valioso concur-

_ Em Curitiba; jogando peenato da Juventude �m�- .de Goiás e�frente o ve�1(:;e� so ao Bangú, do Rio, acha

amistosamente, empataram dozista, em boa hora insti- dor do 2° Jogo Maranhão x se entre nós desde ante

domingo Ferroviário, local, fuiaO pelá: C.RD. Domingo, Amazonas, no estadio do ontem': O magnifico craqu

e Ponte Preta, de Oanrpinas. em' Goíaz, ao contrario do mingo, ás 9 horas. Determi- eda seleção catarinense a-

2 x 2 foi o resultado., que fOl divulgado nesta ca- nou aquele orgão, ainda, companharâ a delegação
. . pital, através do noticiário que

-

o vencedor do jogo S. banguense que irá ao Ve-
- Nos dias 7 e a de abril de uma agencia telegraf'íca, Paulo x Minas Gerais, dis- lho Mundo, tendo vindo até

nà"Pi,sci�a dOl Guanabara, a seleção carioca levou a pute co� o venc:dor do jo- esta capital para tratar dos
sela realizado o,\Campeona- melhor por 3 x 1 sopre a go Bahia x Paraiba, no sa- seus interesses, devendo ho
to Carioca de N.atação, con- -sua co-irmã goiana. O men-I bado, á tarde, no estadio je retornar à cidade mara
corrende ,Flummense, 'ICâ- cionado despacho dava co- Municipal do Pacaembu.

OS1
vilhosa.

rui, 'I'ijucas.. Botafogo. e -mo empatada por 1 x 1 ti herois dessas partidas semi- F,Hddad"" 'I'eixeirinha I
Guanabara. peleja em que se empenha- finais serão os finalistas

C 'F'ase- Coincidindo com as,
ram os amadores cariocas.e d? grªn�� certame am�do- om' agoianos. O Conselho Tecni- rista, FICOU estabelecido, '

provas do Campeonato Bra- . '

!

sileiro ,de Equipes, disputa- co· de Football da C.B.�� já �ambem, qu� ?S juizes d�s Segundo estamos ínfor-
do em barcos da classe .adotou algumas províden- Jogos semI-fmals,. serao

mados, vários dirigentes 'dos
Sharpie 12m2) e dos Cam- eras para o desfecho do cer- neutros e os sorteios dos clubes locais acham-se des
-peonatos Brasileiros Indivi- tame, 'tendo estabelecido I mesmos ocorrerá depois de .gostosos com a Federação
'duais das classes Guanaba- que o vencedor do segundo amanhã.' Aquática de Santa Catari-
ra, e Lightning, a Federa- / na pelo fato de a entidade.

""'"ção Metropolitana de Vela não ter atendido. à solicita-
e Motor tem programados, Pr'ova'v",el 'em' J-ogo entre Avaí ção do seu Conselho Supe-
sob os auspícios da Confe- rior que deu o prazo de 20

deração BrásiJeira de Véla Pa·ula -Ramos DO, 'dita 8 dias para a mesma oficias-
e :i\olotor, o Campeonato Bra-\ e se aos clubes pedindo uma

siJeiro da Classe Snipes e a
Ao que s'oubemos, é bem mos, prélio este que marca- relação dos remadores para.

segunda disputa '1da taça '1 1"
-

d' 'ra' 'a estr'e"l'a do trl'co·loI· da a constituição _da Guarnição
, provave a rea lzaçao no la

,'''Ca,mI'leMayer".' que disputará aprova prin-,8 de abril vindouro de um Praia de Fora na tempora-
t ',da do corre,nte. ano, cipal do Campeonato Brasi-amistt�so en re os conJun- leiro de Remo, marcado pa-tos do Avaí e do Paula Ra-

ra abril proximo. O prazo-
já se esgotou há dias e a

F.A,S.C. perma'nece' de bra
ços cruzados.
Ul'ge uma Pl;ovidencia.

srs, dó remo' catarinenser

,

i

Ass; dos,Cronistas Esportivos
\ do Vale do Itajaí

,
.De Itajaí informam-nos ter sido fundada naquela

cidade a Associação dos cronistas Esportivos do Vale do

Itajaí, ficando assim constítuida a sua primeira direto
ria, eleita em.reunião de assembléia geral z

Presidente de Honra - Frederico Carlos Alende.
Presidente - Luiz Réis.
V{ce-P�esidénte - Manoel Pereira Júnior.'
10 Secretário - José Gonçalves.
20 Secretário - Aldo R de Macedo.
l0 Tesoureiro - Evelásio Vieira.
2° Tesoureiro - Vitorianó Cândido.
Conselho Físcal _ Maurício Xavier, João�Vieira e

�ilton -Russi.
'

,- .�,
'

\ Felicitamos os colegas do Vale do Itajaí, esperando
,

que a entidade de classe recem-fundada cresça forte e

robusta para gáudio da imprensa, esportiva de Santa Ca-
tarina e do Brasil.' /'

o Avai eU! Tubarão
'e Lil_uro Muller

.

Segundo fomos infor,má- mingo, o vice-campeão
4

da
dos, o esquadrão titular do cidade> rumará para Lauro
Avaí excursionará ãmanhã Müller, onde está compro"
a Tubarão, onde enfr,entará metido para efetuar ltma

o Hercilio f,uz, local. No partida com o Henrique La
d'ia seguinte, ou seja do- ge, aaquela localidade.

- Telegrama da U.P. 'diz
que'os alemães estarão pre
sentes ào campeonato Eú

ropeu de Basquetebol a ser

realizado em Paris de 3 a 10
de maio.

-=- Com a vitoria sobre a

Universidade de Oxford, do-
RIO, 29 (U.P.) - O Ar- serao frente Palmeiras, Co- ,mingo último, os' remadores

senal, -clube inglêS"'que, fez rintians e possivelmente, Arl p�r:.. Oda Universidade deCam-, U UI

bridge ir�o ,a Nova Iorque,
. sucesso em nossa terra, vol- Portuguesa de Desportos.

G
'

onde enfrentarão as guar- tar� ao Bra,si.l, oríd� ,dispu- �.�$N8.."•••' uarBOI
nicões de Yale Harvard. tara uma sene de Jogos l'l,- ComuniGa-nos alto diri-

.
\ mistosos. A sue temporada G 'd·

-

gel)te do Paula Ramos que
- Enfrentado -o Santos, mais uma vez será promo-; ua r lao {?ara ,o guardião Ari solicitou. 'e

me Vila Belmiro, o Améric.ft vida pelo Bótafogo, porém, i B
" obteve cancelamento de

do Rio, foi derrotado' terça:- agora, de sociedade com va-,,'O angu seu contrato com o tr;icolor
feira por 2 x i.

"

rios co-irmãos do Rio, e d�'l., '

transferindo-se para o Gua-
- Didi, 1Jel:tencente ao, _Panlicéia. Os jogos

-

serão i Informam do Rio, que o raní.
Fluminense, está sendo vi- disputados em maio, deven-l Bangú está disposto a con-, ·...-:.-�,._-..........._�••nV••-........._....._,._......

sado pe10 Olaria. Sabe-se do a estréia ser feita no I tratar o �aloroso arqu�ir.o Camisas, Gravatas, Pija
que o clube leopoldinense Rio cO!J.tra 'um dos três Clti- I da E'iPOr�lva de JaCarezl- mes Meias das m�elhores.
oferecerá p,ela transferên- bes seguintes: ;Fluminen�e, I nh�, conJllde�'�do como o pelos menores preços só na

eia do ótimo meia a quan- llotafogo ou Vasco, Em Sao
I
maIOr gl�archao paranaense CASA l\nSCELANIA ;_ Rua

tia de 40ü mil cruzeiros. Fa,Ilo, os jogos do Arsenl'1.l d� atualIdade. Conselheiro Mafra.

Em maio a felnpor@dô
do Arsenal'

"

Ipiranga X Treze d�aio
A nossa- reportagem foi' tarde nenhum clube da Pri

informada que o prélio n. 2 meira Divisão de Profissio
da "melhbr de três" entre nais solicitar a data _para
Ipiranga e Treze de Maio,' realização de amistoso.
em disputa do Campeonato
Amadorista de 1950, Ínarca-, Vamos esperar, torcendo
<lo pára amanhã no estádio para que a peleja entre os

da l'ua Bocaiuva, ü1.!vez se- dois clubes amadwistas se

ja transfel'ido para o dia ja efetuada na dominguei
ieguinte, isto s� àté hoje à Ira.

i
'.

,
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DUPLA DE OURO

!

Dentro de; - alguns dias
�esta semana visitará Flo
Jil'ianópolis a'dupla. brasilei
}l'a Garoto de Ouro' e Cedri
.mho, trovador e repentista.

Esta dupla, que o público

desta Capital terá oportu
nidade de aplaudir, dentro
em breve; vem precedida de

grande fórma, tais os suces

sos obtidos nos palcos e es

tações de rádio do País:

<,
\

,Cooperação econômica
de emergência

JApresenta o Brasil um projeto de resolução
à Conferência dos Chanceleres, abordando
quatro aspectos fundamentais da questão,

WASHINGTON, 28 (U. para a defesa comum". As

JP.) - O projeto de resolu- sinala que a cooperação na

,cção apresentado PI;lIQ Brasil economia de emergencia de

,:à, Conferência dos Chance- ve -enquadrar-se nos objeti-
leres americanos, sobre vos permanentes da políti-
" .....cooperação economica de' ca internacional .dos Esta

-emergência e desenvolvi- dos Americanos, e conside-

-_;mento econômico", aborda ra que "a defesal do hemis-

-equatro aspectos fundamen- fério contra uma eventual
-tais da cooperação, os quais uma série de medidas de

-são os seguintes : agressão soviética implica
1) - Economia de emer- defesa militar e outras de

;gência e planos de. desen- desenvolvimentó, da estru

-volvimento econômico. tura interna dos países sub-

2) � Manutenção das

e-I'
desenvolvidos". .

-eorromías nacionais. N o capitulo sôbre "econo-

3) - Contróle de preços mia de emergencia e planos
,te relacões de troca. I de desenvolvimento econô-

4) :_ As exportações na mico", o projeto brasileiro

,�situação de emergencia. diz que "os Estados ameri-

O projeto brasileiro faz canos' procurarão contribuir
111m exame completo da eco- com seus esforços econômí

.momia interna e internacio- cos para .enfrentar a situa

-nal dos países americanos ção de emergência com re-

-<e reconhece a existência de cursos a seu alcance: - e

--"uma. situação internacío- tomarão isoladamente, ou

.nal de emergencia, que im- em consulta com outros Es-

1>õe aos Estados Ameríca- tados americanos, as medi

-mos a imediata adoção de das de articulação do pro

':medidas de mobilização de! grama de economia de e- I I
-seus recursos econômicos mergencia.

/I

DATILOGRAFI_A
<orre�ponderída

'

(OlterdEI
'

Confere
Olp!cmi

�n:1'OÓOi
MOI'h;.rno 9

RUeiem&i

,-!DIREÇAo I

AmêUa �4
Pigoni

Rua Geraera', BUtencouri, 48
(Esquina A lberl1ue Noturno I

(

5

,- Seja qual fôr a carga I,
.,

'\1 "'-.-__
;

,
União· Belelic8D

� to dos Vbauffeurs
'de-S. Catarina
Convocação de Assembléia

I Geral Extraordinárfa
e Na forma do art. 23 dos
Estatutos convoco os se

nhores associados desta So
ciedade, para! a assembleia
geral extraordinária a ser

,realizada, na séde social, a

rua Conselheiro Mafra, n,

77, às 20 horas do proximo
dia 31 de março, para deli
berar sobre a seguinte or

dem do dia:
1) - autorização à Dire-:

toria para a proposição de
.

um empréstimo na Cafxa
Economica Federal de San
ta Catarina para financiar
a compra d�, um ír-iovel, nes
ta Capital;' para a séde da
sociedade.
Não havendo número le

gal à hora marr ada, fica
feita segunda eonvoeação
para às 21 horas do mesmo

dia, na confosmidade do

paragrafo prirr eiro do cita
do artigo.
Florianópolis, 28 de mar

ço de 1951.
Jesuino José Espindola,

presidente.
------------

(o(eira dos Pés
Combalida no�1.o Dia
) Seus 'j;,és coçam, doem e ardem
.anto a ponto de .quasí enlouque
cê-lo? Sua, pele racha, descasca ou

sangra? A verdadeira causa destas
afecções cutâneas é um germe que
se espalhou no mundo inteiro e é
conhecido sob diversas denomina
ções. tais como Pé de Atletli, Co
ceira de Singapura, "Dhoby" co

ceira, V. não pode livrar-se destes
sofr'imentos senão depois de elimi
nar o germe causador. Uma nova

descoberta, chamada Nixoderm,
faz parar a coceira em 7 minutos.
combate os germens em 24 horas e

torna a pele lisa; macia e limpa
em 3 dias. Nixodel'm C:á tão bons
resultados que oferece a garantia
de eliminar a coceira e limpar a

pele não só dos pés, como na

maioria dos casos de afecções cutâ
neas, espinhas, acne, frieiras e

ímpíngens do rosto ou do corpo.
Peça Nixodefl)),- ao .seu farmacêu
tico, hoje mesmo. A nossa ga-

U:"'oder---
rantia é a

4'.... ... sua maior

Para IS AII"ill Cldaaea' proteçao.

Edllal

i'"

>

CONSELH(}_ REGIONAL
DE ENGENHARIA E AR

QUITETURA DA OITAVA

R�GIÃO
Pelo presente edital tór

no público que o Snr. 'I'heo

philo Berger, requereu a es

te COnselho Regional de En
genharta e Arquitetura uma

licença a título precário, pa
ra 0- exercício profissional
de CONSTRUTOR no Muni

cípio de ORLEÃES, Estado
de Santa_Catarina, de acõr- '

do com o § Único do Art. 50
do Decreto NO, 23.569, de 11

de' dezembro de 1933. Fi

cam, pois, convidados os

I profissionais interessados,'

1 já registrados neste CREl\.,
a se pronunciarem a respei
to, para o que lhes é facul
tado o prazo de 30 (trinta)
dias a contar da. data da

publicação do presente Edi
tal.
Pôrto Alegre, 20 de Feve

reiro de 1951.

Eng. Walter Boehl, pre
sidente.

..t�

ISIVE1"
* QUE É "DESGASTE INViSíVEL"? - É o desgaste
progressivo das peças do motor, em fra

ções ínfimas de milímetro, mas suficiente para

._/provocar o seu desajustamento total. Ajudado
pela oxidação, corrosão e pela formação de

"bôrra", o "Desgaste Invisível" resulta de lu

brífícação imperfeita e produz queima exces

siva de óleo, redução de quilometragem por

litr,o de gasolina, consertos dispendiosos e, final
mente, diminuição da vida útil de seu carro.

os GASES ÁciDOS E OS RlSiDUOS, ORlUND9S DA COMBUSTÃO, exercem efeito corrosivo sõ

bre diversas partes do' motor. Os mancais das bielas, que são fabricados com Ugas

especiais, estão sujeitos a desgaste prematuro devido à desintegração de suas Hgn,

provocada pela corrosão. É para isso que � Atlantic Motor OH de "Ação Dupla" é dotado

de um aditivo químico que -neutraliza os
.

efeitos da corrosão, protegendo o seu
(

'motor e aumentando-lhe o rendimento,

OUTRAS NOTÁ VEIS VANTAGENS DO ATlANTlC

MOTOR' 011 QUE LIMPA E lUBRIFICA:

Contém um Detergente para limpar a-s per
tes vitais do motor.

Contém pma película lubrificante de excep

cional resistência.
----

Mantém livres os anéis de seg'rento.

Isento de entupihlento os canais do sistema

de circulação do lubrificante.

fttlântida . Bádio Catarinense Limitada
apresenta mais 2 insoperaveis modelos para 1951
_ CARACTER-ISTICAS:

� 5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1700 kc[s; curtas 6 a I8mcs. 50 agr
.

mts.

llII A1to-falante 61[2 polegadas,. tipo pesado: Tomaq.a para toca-scos.

_ Transformador universal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts vdi

:;'Variavel de 3 secções: FI com nucleo de [erro : Caixa de. IMBUIA de luxo.
_ Grande alcance: Alta sensibilídade: Som natural.

i
.f')

"

Modela ARC-5-P

ATLANTIC REFINING COMPANY OF BRAZIL
GASOLINA • MOTOR OIL • LuaRIFICAÇÃO • PNEUS • BATERIAS

I

L'I�
S o

Tl'Cln.pori•• reguiore. d. CO)go. ., � .

sio FRANCISCO nu' S'UL para NOVA JOBIl-
,

Informaçõ•• oomo. Agente.
,�n6p�li.- C.rloe Hoepçke8/A - C1- Telelcne 11712 ( End. te ti
ranCllCO do Sul-Càrlo, Hoepcke 81\ -CI -TelC!lone 6 MCOR�MAC E

c.

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

I

Festeiro
Ilmo. Sr.

eõs�a.
JUIZES

...'

ALEGRE E FECUNDA

Nicolau .Pedro

Dr. Antonio Carlos Kon
'de Reis e sr, "Braz Joaquim
Alves.
MORDOMOS

"

'Ilmos. Srs.
Aderbal Cunha, Pedro

Eduard� Cardoso, Valdemi-
1'0 M. Vieira, Germano Al
ves, Dionizio Amorim, Gen-

.

til Alves, Egidio Fernandes,
lrineu Lessa, Lino Tomás'
Pêrés, João Fernandes Pe
.reira Neto, Aderbal Mene
zes, José. Ferreira, Pedro
Manoeloda Silva, Izac Pires,
Roque Falcoai.
MORDOMAS

com nervos fortes e saúde
"

perfeita?
GOTAS

MENDELINAS �

Exmas. Sras.
Sin_,eid GonçãTves, Maura

Oliveira, Lucia F'ranzoní,
.Belarmina Martins, Maria
déLoul'des Farias, Iná Al

ves, Dalita Santos, Tereza
Ventura, Luiza Gouvêa, Ma
ria Trupel, Osmarina Soa- •••�••••••••••••••• �

:res, Luiza Jordão, Laureei I

Meneses, Ivone Ferreira, SS. Trindade, aos

,Nilma Melo. I março de 1951.
Consistório da Irmandade I OS�_!!Jr Laurindo da

do Divino Espirito Santo e, va -, Provedor.

"As gotas da Juventude"
Dão vida nova, aos fracos

e nervosos, de ambos os se

xos, cedos envelhecidos pe
"lo excesso de trabalho físico
e mental.

.

Não tem contra-indicação.
Nas 'fa'i'ms. e drogs. do Bra
síl.,

,_.-... ......... � •. •
' _.�. <. '. � ••• _. ....

- M_.__,._.__ .__ ... _ ... _.
·

_._" �, �,�......_.. _

o Síbio
. I

"VIR<iEM fSFECIALlDADP' da
TORN

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

DIA 31 - SABADO. - ÀS 22 HORAS. "�OIRÉE". N O T A: - PARA IODE ABRIL, DIA 7, SEI\Á APRESENTADA AOS SÓ-
CIOS, UMA ANIMADA FESTA DENOMINA DA "FESTA DA SAUDADE", COM A EXIB IÇÃO DE GRANDES ·SUCESSOS· DO

PASSADO

JUJiÇE 120 tIt.!!J��,.·vCOMARCA DE BIGUAÇU mo o sr. dr, promotor público, o

E D I T A L Serviço do Patrimônio da União

O doutor José B, Salgado de

O1iveira, juiz de direito da co

DJarca de Biguaçu, Estado de

Santa Catarina, na forma da lei,

..etc,

Faz saber aos que o presente
.edital virem OU dêle conhecimen

to tiverem que, por parte de Ma

�ia Horácia da Silveira e seu ma

Tido Salustiano Elias da Silvei

ra, por seu advogado, dr, Rafael

G, Cruz Lima, lhe foi diirigida a

petição do teor seguinte: Exmo,

sr, dr, juiz de direito da comar

ca de Biguaçu. Dizem Maria Ho

-râcia da Silveira e seu marido

Salu"Stiano Elias da Silveira; bra

sileiros, êle lavrador, ela domés

tica, residentes e domiciliados

Da comarca, de Rio do Sul, por

seu advogado que esta subscre

ve (doe, junto), que, com funda

mento no artigo 550, do Código
Civil, querem promover uma ação
de usocapião, para o que, .res -

}leitosamente expõem e afinal

-pedem a v. excia, o seguinte: I

- Que, os suplicantes sãó pos-

.suidores d� um terreno sito no

lugar "Fazenda", desta comarca,

com as dim�nsões de setenta

braças de frente por quinhentas
ditas de fundos, ou sejam cento

e sessenta e nove mil e quatro
centos metros quadrados .. ,.,.

(169.400m2), com as seguintes
confrontações.; frente, com ter

Tas de Hipólito Vree'nte e fundos

com terras de Luiz Miranda, ex-

tremando ao .su l,
Luiz da Mélía e

ditas dI Manoel

-posse vem sendo

CO!}1 te�'ras de

ao norte,' com

Ferreira, cuja
mantida pelos

suplicantes e seus antecessores,

mansa e pacificamente, sem con

testação de terceiros, há mais de

trinta anos. II - Que, não ten

do os suplicantes qualquer título
de propriedade sôbre as aludidas

terras, pretendem regularizar os

.5eJ.!.!i direitos, na forma permitida
pelo"'1írtigo 550 do Código Civil,
� de acôrdo com o estabelecido

'Pelo artigo 454 e segu in tes do

Código de Processo Civil. III -

Estabelece o primeiro dispositivo
legal que, aquele que por trinta

anos, poss,:i'r como seu, sem opo

sição nem contestação, -um imó

vel, adquirir-Ihe-á o domínio, in

'd(ependentemente de título e boa

fé, que em tal caso se presumem,

sendo facultado requerer ao juiz

que assim o declare por senten

.ça, servindo-lhes mesma de títu

'lo hábil para a transcrição no

Tegistro competente, como tem

-decidido a doutrina e a jurispru-

7o ESTAI.)O-�exta-feira, 3) de março de 1951

rh,MA(11. A
I (Q_, _

'

__

'

,IQuatro ZODas na

�NrliUl') CU�
. defesíI. do

Bf:'�1:�
wA�eI�1�rl2� nr,

O FOGA-o
,'�

" P.) - Soubemos de fonte
,

E A ULTIMA segura que o Plano de De-

Obnf t
'

fesa do Hemisfério, o' qual
PARA O,

.-,

,ar (f DE SEU LA n deverá ser discutido duran-
I( te a conferência dos chan-

c+: celeres, divide a América
Latina em quatro zonas. A
saber: Caribe, (inclui Mé..

xico e América Central);
Pacifíco : Rio da Prata;
(inclui Argentina, Bolívia e

Paraguai)'; e finalmente o

Brasp, zona isolada.

I
Por motivos de .afeto, tra

d'icionàI.' amizade, e mútua

admiração, o Brasil e o

Uruguai querem formar zo

na comum. Ficará o Uru-

guai na zona Brasil, ou se

incluirá na zona liderada

pela Argentina peronista?
O discurso da embaixador

João Neves foi de um modo

geral múito bem recebido,
especialmente pelas delega
ções latino-americanas, que
acharam suas palavras más
culas e de molde a chamar
a atenção dos Estados Uni
dos para as nossas grandes
necessidades, se formos a

judar os aliados, como su

cedeu na guerra pa�sada.

em Florianópolis, e os interessa
dos incertos, por editais de 30

dias, para o firn de contestarem,
querendo, a presente ação, den-
tro do, prazo, d,e 10 �ias, que sepALAVRAcontara do ú lt.iruo dia do prazo
do edital, na qual se péde seja
declarado Õ domínio dos supli
cantes sôbre o imóvel acima des

crito, prosseguiildo com obse r

váncia das formalidades legais.
Valor da cansa, Cr$ 3,000,00,
Nestes têrmos.· P. defer'imento.

Biguaçu, 14 de outubro de lfJ49.

(Ass.) pp. Rafael G.' Cruz Lima,

Selada com Cr$ 3,od de estampi
lhas estaduais, de�idamente i�:l
ti l izadas. "Des temunhas ; Mauo«l

Miguel de Faria, brasileiro, ca

sado, lavrador; residente nesta

comarca. 2° -:- Liberato J.Qaquim
de Carvalho, brasileiro, casado,
lavrador, residente nesta comar

ca. Boaventura Francisco de Fa

rias, brasileiro, casado, lavrador,
residente nesta comarcà'.' é -

n. '

Tomás da Si lva.Jb ras ilei ro, casa"

do, cOll'lei'ciante, residente nesta
comarca, Em dita petição foi

exarado o seguinte despacho: A.

Como requer, designando-se <Lia

I

I f}J�
E O MELHOR FOGÃO
do BRASIL.

e hora para se proceder à justi-
ficação cientes os interessados e

SI:RT:
.

o dr, promotor público. Biguaçn, '�21-10-49, (Ass.) José B. Salgado

'

de Oliveira, Procedida a justifi-'
'

cação foi esta julgada por sen-

"

::;,ç�u�:o t:o:� sseegn��:t:� a ��s::� VIS'TEM A NOS s� EXPO nIRA-O
\.

ficação de fls. para que produza �,

�� n _ 0_ I IJ-
.s:> � \I' A .","

Sêus jurTdicos'e-legais ffieitos ..�_ �.,. ,,_ . _, ��" "'2 A
E CO�HErA ASFaçam-se, por nlandado ãs cí tâ- _,_ � - 1"1 ....

NOSSAS �'eONOIq!OÉS de VENC)AS

Frlquezas em gerei
Vinho Creosotado

(SiJv'eíra)
---- - - - ----'

AOS SOfREDORES
A Dra, L. GALHARDo.

ex-médica do Centro Espiri..
ta Luz, Caridade e Amor,
comunica a mudança do seu

consultório para a Avenida
N. S. Copacabana nO 540-
Apartamento nO 702 - Rio
de .Janeire,

(CONSULTAS Cr$ 20,00

ções requeridas na inicial; quan

to aos i nteressados incertos: de-

-

'.

.Distribuidores: f<:�-:- �
���t-t�CO � c.s,..S �

COMÉRCIO e AGENCIAS /

��

v�rão ser citados por edital, com
o prazo de trinta (30) dias, pu

blicado três (3) vezes em jornal
da Capital e uma (1) vez no

"Diário Oficial do Estado" (art,
455' § 1° do Cód. Proc. Civil),
juntando-se aos autos uma via

::IE��o::ue�:::i:�·���i'�:::'��q:: ----'-ip-o-g-r-a'---.i-ã-In-s-u-tu-t-o--d-e Apesentadería e
chegue ao conhecimento de quem P

-

d Ind t·
, .•

-

interessar' possa, manda, passar ensoes OS us flarlOS
o presente edital com o prazo de Vende-se, com duas ma-

D 'I
• �

trinta (30) dias, que será publi- quinas impressões eletricas,
,

e egacI8 em ata,. Catarina
d f, d f di' uma guilhotina grande, .pi- N'ca o e a ixa o na arma a ei. O 'Intuito de chamar a to) ao mês, para 0,5% (meio

D d d t·d·1 j cotadeíra, _grampe,adeira e d
•

!C

a o e passa o nes a Cl aue (e atenção os Sl'S. empre�a- por' cento). '

Biguaçu, aos 19 dias do mês de farto material.... dores ind tr! d êbi 3111 us rIaIS em e 1- - A moratória abran-
junho de 1950.·Eu, Arara! Romão Tratar· C Má:fra 92 t., , .

. o, para as vantagens da gerá as contfibuíções até a

de Faria, escrivão interino, o Assine "O ESTADO" moratória concedida pela competência de outubro de
dactilografei e subscrevi. Bi- Lei 11. 1,239 - A, o L A. 1950, inclusive as referen-
guaçu, 19 de junho de 1950. FERIDAS, REUMATISMO P. L, presta os seguintes tes a débitos já ajuizados .

(Ass.) José B. Salgado de Oli- E PLACAS SIFILl'fIC.\S esclarecim t 4
\ Den os: -'- epois do dia 15 de

veira, juiz vde direito, Confere EII·XI·r de Noguel·ra maio de 1951, não tendoha-
I

com o original afixado no luzar I A tô
.

id�

- mora orla conce- VI o pedido de moratória,
Medicação auxiliar no tra- dida pela Lei n. 1.239 - A, voltarão os empregadores

ta�ento da sifilis de 20 de mwembro de 1950, em atrazo 3.- ficar sujeitos
Anuncie n"'O ESTADO" deverá ser requerida pelos à cobrança e ao prossegui

empregadores até o dia 15 mento dos processos execu

CASA MISCELANIA distri- de maio de 19"51, conforme tivos já instaurados, bem
buidora dos Rádios R.C.A. prazo fixado no RegUlamen-1 como aos- juros de mora de'
Victor, Válvulas e Discos to aprovado pelo Decreto n, 1 % (um por cento� ao mês.

Rua Conse1heiro M�f;a. 29.124, de 12 de janeiro de I 5 - Para maiores escla-
1951. recimentos, o órgão arreca-

. .2 - Os pl'incipai� favo-' dador do L A.' P. L forne
res estabelecidos pela lei cel'á aos interessados as

acima citada '_ são os se- instruções necessápÍas à
guintes: utilização dos favores da
a) pagamento em até 4.8 Lei n. 1.239 - A.

prestações mensais, acres�:, Florianópolis, 16 de mar-

cidas d(\s juros de móra; ço de 1951.
b) redução dos juros de Paulo Felip'e, Resp. P/Ex

móra de 1 % (um por cen- .pediente.

ESTA
FRAQUEZA
ATINGE
PESSOAS DE
40 ANOS

MAIS DI r
,
�.

Diz-se que o organismo muda �
completamente de sete em sete-;
anos. O certo é que com o passar �
do tempo a saúde se modifica ."

'.

em muitas pessoas de mais de �
40 anos começam a aparecer dia· ;
turbios, muitas vezes de Daturezá -

séria, Entre estes o principal é o:,

disturbio da bexiga, uma fraque-'�
za cujas exigencias, que se ma· :

nifestam principalmente á noite I;
quando se está bem quente na

.

cama. são muito irritantes. Essa'
debilidade da bexiga é um resul·
tado de disturbios renais e si rOr �
desprezada, poderá tornar-se pe- !

rigosa, transformando-se em cal-,'
culos, pedras ou cistite (inf1ama� i
ção crônica da bexiga),
Não ha meio mais rapido e eficu' I

de conseguir alivio desses per.igo� :
do que uma série das afamadaill:
Pilulas De Witt para os Rina &

I

Bexiga, conhecidas em todo o:
mWldo.

dêucia dos tribunais. Ao reque- 'de costume. Eu, Araraí Romão

rente, em tal caso, compete apre- de Fada, escrrvao interino, o

sentar prova satisfatória de p.os-
-

díactilogl'afei, subscrevi, confel'ÍI

'Se e do tempo da mesma, para e assino, O escrivão: Araraí Ro

que lhe seja concedida a respec- mão de, FarÍlt.

'tiva sentença declaratória diO do-

respeito, vem os suplicantes re

querer a v. excia. que, com ciên

cia dos interessados, �e digne

�pol·tunamente ouvir os depoi
mentos, das testemunhas abaixo

.arrolada-s, e que comparecerão
em juízo indepen.dente de inti

mação, no dia e hora que forÉllu

de�gnados, processando-se desta

forma, e com ciência do sr. ·dr.

promutor público da comarca, a

justificação initio litis, pará que,

de acôrdo com o estabelecido no

81·tigo 454 e seguintes do C. P.

C., seja julgada por v, excia. a •

justificação, 1)1andando a seguir ,!procedêr a citação nessoa! dos ----------.----�-----------�------�-

mínio pelo usocapiente. Nessa

conformidade, e com o devido

IlN J A.S PAKA !-'IN fURA
'.'OTTOI1AI

C ..

P.articipação
Cap. Frànklin de OU- Bento Aguido Vieira

veira
e

Senhora
participam aos paren
tes e pessoas de suas

amisades o contrato de
casámento de sua filha
DJANIRA, com o dr.
Julio Doim Vieira.

Curitiba, 27-3�95L

e

Senhora
part,icipam aos paren
tes e pessoas de suas

amisades o contrato de
casamento de seu filh�
JULIO, com a srta.
Djanira Ramos de Oli
veira.
Fpolis., 27-3-951.

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

DE WIT1'{�
Para os Rtns e a Bexiga

�.

IJM VIDROS DE 40 li 100 PILULAs"
� GRANDe é MAIS ,"CONOM/CD;'

TEJ..ECRAIrI.l. PROS�B9:A.SCURIl'ISA

"-
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Os 'casos da falta de leite e da falta de prestabilida
de das lanchas VEGETATIVAS, já merecerarn, dos garo
tos assanhados, no sábado último, ao r�mper das aleluias,
censuras graves e fortes; feitas por instrumentos muito
mais contundentes e menos piedosos que uma frágil pe
na de jornalista. Serão ambos, \pois, processos julgados,
a que sômente uma revisão trará a novo exame.

Outro o assunto que hoje nos requer. Trata-se da
defesa do situacionismo, naquele indecoroso lance da

aquisição de deputados estaduais, em fins do ano último.

30 de Março de 1951Florianópolis,

Ministro João Cleolms

)

Certa vez, lendo a lista do

pessoal do Itamaratí, des
cobri que havia um fotogra
fo que dispunha de labora
tório, Disseram-me que esse

funcionário nada fazia, _';O"-'-..-ih- --..-..-..w

Châmeí-o a minha presença
e 'iiquei muito bem impres
sionado com ele. Era o tipo
do não burocratíco. Propus
lhe organizar coleções de

fotografias para distribui
ção à imprensa do exterior
e êie se entus-iasmou com a

i-déia. Começou a trabalhar
ativamente e hoje faz cer-

ca de duzentas copias por
dia".
Perguntado se pretendia

ampliar esse serviço, o mi
nistro Mário Guimarães

, respondeu: "Tudo ficará
'melhor com a criação das

funçõ�,> e cargos de adido
cultural e adido de impren
sa em algumas embaixa
das". Perguntado se não a-

•

chava possivel a unificação
dos dois cargos, respondeu
o entrevistado. "É possivel,
mas não conveniente. São
na realidade, duas funções
inteiramente diversas. Cer- r

tas embaixadas ou consula
dos só comportam um adi
do de imprensa enquanto
que outras exigem, além

deste, tambem o cultural.
Possuímos o Instituto de

Cultura, com ensino da lín

gua portuguesa e divulga
ção de assuntos culturais
que poderão colidir com a

existencia de adido cultu
ral, mas não a dum adido
de imprensa. O Paraguai,
por exemplo, cujo iristituto
é dos melhores que temos', Anuncie n"(O ESTADO"não comporta um adido cul-
tural, enquanto que Buenos
Aires, onde tambem mante
mos um instituto, não só
comporta como exige um. O
que digo é. apenas opinião
pessoal porque a criação de
cargos dependerá do Ieg ís- Chegará a esta Capital,
lativo, de acordo com o Pla-) hoje, integÍ'ando a comití
no do ministro João Neves." va do sr. João Cleófas, 'mi-
Perguntado se muitos li- nistro da Agricultura, que

vros brasileiros têm sido vem assistir à 6a Exposição
traduzido ultimamente, o Agro-Pecuária de Lajes,
ministro Mario Guimarães cujo certame se ideia ama

respondeu: "Sim. Não dire- nhã, o nosso conterrâneo,
tamente por nós mas incen- sr. Pedro Salles dos Santos,
t ívamos e adquirimos bom Presidente do Instituto Na
número de exemplares, não cional do Pinho.

só de livros nossos traduzi
dos mas tambem de livros
originais sobre aspectos e

problemas do Brasil".

Dep. Leoberto
�êal

• Em avião da F. A. B., in
tegrando a comitiva do sr.

João Cleofas, Ministro da

Agricultura, que se destina
à cidade de Lajes onde as

sistirá à 6a Exposição Agro
Pecuária, chegou, ontem, o

sr, Deputado Leoberto Leal,
da bancada catarinense na

Câmara Federal, eleito sob
a legenda do Partido Social
Democrático.

.

Pedro Sales
dos .Santes

r

Como aquela briosa e intrépida CHARANGA DO tido e fundamentado em fatos, o segundo lançou um

OSCAR, que só tocava o sucesso do lugar, a imprensa nifesto aos seus eleitores - documento irrespondív
udenista, hoje mais volumosa, sempre que se alude ao irrespóndido até- hoje ...

_

episódio, procura equipará-lo a ocorrências que, em 1935, Há, 'entretanto, uma prova decisiva de que, àqu
levaram o sr. Nerêu Ramos ao poder. Exaustos de saber

I
época, não houve compra de alguem, como querem e

estão os flautistas dessa FURIOSA, que não há têrmo mam os jornalistas do Govêrno. O mais acusado de
de equivalência ou dé semelhança entre um caso e outro. dos quantos apoiaram o sr. Nerêu Ramos, e que por'
No recente, segundo os próprios udenistas não negam, teve o seu cliché diariamente no jornal como TRAI
antes confirmam em boa e alta voz, até nas reuniões E VENDIDO, foi o sr. Manuel Pedro da Silveira. ]<'�
do partido, HOUVE COMPRA!' esse ilustre politico u� desfibrado, de atitudes parti

No remoto, é público e ressabido o que occoreu: a 0- rias orientadas por venda à vista, e, por certo e evid
posição mais violentá'ê desbocada que houve em Santa te, o seu nome, no último pleito, não figuraria, como

Catarína, procurou aproveitar-se de uma cisão no situa- gurou, na luzida chapa da União Democrática Na
cionismo para empolgar o poder, unindo-se justamente,)

1 nal, como sêu candidato à Câmara dos Deputados.
com o Interventor, que era o I�EIT-MOTIV da virulência A sua presença nessa legenda, ao lado daqu
dos ataques. � que o acusaram, deve valer como retratação categõri

O chefe da oposição, na linguagem de um jornal pa- l e significar o público reconhecimento das suas quali
laciano, por' sinal redatoriacfo por um dos atuais colabo- ! des de caráter.

.

radores do "Diário da Tarde", era tachado de CARGA IM- I Não há ingenuidade que"ignore que, na política,
PRESTÁVEL, ESQUECIDA NO PôRTO DO RIO DE JA-1 VENDIDOS são como os limões: depois de colhido o

NEIRO ... Em revide, êsse mesmo DIÁRIO procurava mo, o 'bagaço vai ao lixo. Será preciso exemplificar?
enxovalhar até a .honestidade do governante adversário,! Aí fica o em que dá a acusação contra (fs elemen
expondo-lhe ao riso público os erros de ortogsafia e a- que, em 1935, não puderam acompanhar a preten

•

presentando-o como façanhoso BOI-DE-BOTAS! Essa mistura: de rodeios.
luta exácerbada até o pleito estadual, não' permitiu que,

. O decisivo depoimento do sr. dr. Manuel Pedro
com a divergência nas fileiras tio então Partido Liberal, Silveira - o mais libelado de todos - é hoje, comprov
a candidatura do sr. 'CeI. Aristilíano

\

Ramos lograsse damente, de absoluta insuspeição, para -a U. D. N. Tr
viabilidade. Os srs. Renato Barbosa e Agripa de Castro gam-no, pois!
Faria vetaram-na formalmente, ale.ndo o direito, que Será, êsse .testemunho, muito mais valioso do qu
lhes era inegável, de livre escolha, uma vez que o candi- essa sovada música de velho e fanho realejo ...

dato não saisse do partido a que pertenciam. Nesse seno.
-

Rubens de Arruda Ramos

..

, '

Santa "Catarina hospeda, desde ontem, o eminente
brasileiro,\sr. João Cleoflas, Ministro da, Agricultura,
que se faz acompanhar de brilhante comitiva. S. Exa.
visita nosso Estado com a f'inalídade de presidir, hoj.e,
em Lajes, o ato inaugural da 6a Exposição Agro-Pecuá
ria. Fazemos-lhe votos de feliz estada em nossa terra.

,--'--_ __ _.--_ - __.._--
� ...

O Itamaratí torn�rá O Brasil Doulor. Laureaua-,e henedí- Mi!I!!r,�p,�glP.btPll���nisr��ll�����t
mais CO h íd . tín» da ciência sid�nte Getúlio Vargas aca� .ção do país, n� escolha.an eCI O .

ti ba de ser nomeado Chefe certada da Chefia da Com
. ..

da Comissão Especial rle são Especial de SeleçãoEm vão, são exgotados os mais modernos
Seleção de Imigrantes na Imigrantes. A Comissão

recursoe terapêuticos mobilizados para o ata-
Europa, Sua Excelência o Brasileira seguirá para

que co Lynfo-Sarcoma, terrivel ma de que es- Senhor Ministro Doutor Europa no dia 25 do correntá: contaminado o jovem, clínico de Umbuzeiro. Dulphe Pinheiro Machado, te fazendo séde em Gen..

E, baldados todos os esforços, o dr. Napo- atual Presidente do Conse- bra .e Roma.
c leão Laureano, prodigio de resignação e fé, vai lho de Imigração e Coloni-\

definhando a olhos vistos '"

O prognóstico dos famosos cirurgiões do
"Memorial Ceiiter Hospital", se confirma, ine
xorável, numa irrecorricei sentenca de morte.

Não o impéde, porém, a despeito do h'e
mendo líbelJ, de continuar sereno, na sublimi
dade de sua missão apostólica, empolgando a

alma naci0ltal, atraindo para a sua benemérita
campanha de combate ao câncer, o ,prestigio
do govêrno e a g'enerosidade, do nosso povo,
sel1wre rnagnanimo nas manifestacões de soli-
dariedade humana.

J

Assim, o movimento popular ora iniciado,
se vai estendendo a todo o Brasil.

Para isso muito tem contribuído a imp1'en
sa e a rádio-difusão, que ao divulgar o dolo
raso caso do médico patriciõ, dá publicidade
aos dados estatísticos, qué dizem da triste si
tuação do nosso país, onde morrem todos os

anos de 25 a 30 mil cancerosos, sendo de .....
150.000 o número dos que perambulam sofren
do do terrível mal!

Diante disto, tem que se formar quanto
antes, um espírito de p'revenção que lamenta
velmente ainda não existe, contt'a um mal,
cujo �xito do tmtq,mento está na precariedade
do seu diagnóstico.

'

�Interessados que estão 'Os poderes públi
cos, com o auxílio material e educativo e o es

clarecimento necessário do povo, já alertado, o
movimento tem de vingar.

E o doloroso caso do dr. Laureeru» será pa
ra a posteridade, um marco singular na vida
cientifica da nossa Pátria.

-

,

Auxiliar de
escrltérto

•

Teneute Otacilio SeDador ferreira
Anselmo e Silva _de Soúza
Por. decreto de 25 do cor

rente, assinado na Pasta da
Guerra, pelo Sr. Pre
sidente da Republíca., foi
promovido ao pôsto de 20
Tenente do Exercito o Sub
tenente Octacilio Anselmo
e Silva, servindo presente
mente no 230 Regimento de O ilustre visitante, que

Infantaria, sediado em Blu- intégra a comitiva do sr.

menau, neste Estado. Ministro da Agricultura,
Êste áto, de inquestiona- veio a Santa Catarina afim

vel justiça, fói o .iustís�imo de assistir à 6a Exposição
prêmio aos relevantes' e ex- Agro-Pecuária a ser ínau

cepcionais serviços preta-" gurada, hoje, na cidade de

dos pelo promovido à Pa- I Lajes.
tria .e ao Exercito, e motivo I "O Estado", com prazer,
dó regos ijo de quantos o co- cumprimenta-o, desejando-
nhecem, principalmente Ilhe feliz estada na terra ca-

j
seus colegas. tarinense.

Encontra-se, jiesde on

tem, nesta Capjta], o sr. Se
nador Ferreira de Souza, li
der da UDN, no Senado Fe
deral e um dos mais' experi
mentados e cultos parla
mentares brasileiros.

zação.
Sua Excelência, que será

acessorado por médicos, tec
nicos em 'emigração e tecni
cos diplomáticos terá na Precisam-se de moços oti

Europa, principalmente na moças, para auxiliar de ea..

zona de Trieste e Turquia, crftôrio.: É necessário faze.t

um trabalho de grande res- rem provas de dactílogra

ponsabil idade tecnica e di- fia e português.,Os can
.

plomatica nos assuntos ati- datos deverão dirigir
nentes ao compromissos do por carta a "Emprego-
Brasil e da ONU. nesta redação, acompanhan
Dado o alto valor moral" do fotografias, estado cívi

cultural e tecnico do Pre- i�ade, qual a ultima ocup

sidente .do C. I. C. está de çao e endereço. .

FPeGilãtl1f�
O Riso da cidade ... , de ante-ontem, focalizo

uma robusta matrona numa chapelaria, mostrand
ao balconista estarrecido um exótico modêlo de cha

péu. Como legenda, dois pontos de interrogação
um de exclamação. Só isso! Apenas isso! Pois iss
e apenas isso foi interpretado, por um dos órgão
oficiosos, desta maneira: "Há tanto leite na cidad
que O"'Estado, nos seus bonequinhos diár-ios, mos

tra uma reforçada madama comprando o precioso
alimento numa chapelaria".

O situacionismo, como se vê, foi tomado de as

salto por essa doença perigosa, que são os comple
xos freudianos! Não podendo ver tudo azul e não

querendo ver tudo preto, vê tudo branco! E nesse:

deserto de idéias, uma trágica miragem o tortura

cástiga: a do leite! Há leite por todos os cantos. Nas>
colunas dos oficiosos êle' sobe, gordo e farto, a mi
lhares de litros! A gente lendo essas cifras, cái e

deleite! E confessa: eles são a nata! Nós eramos

sôro! Mas quando um pobre guaxo sai aí pelas re

dondezas, de madrugada, a tentar um leitinho clan-:

destino, observa que uma cortina de ferro.. da poli
cia, está vigilante! Não passa nem gôta ! Nada de
contrabandó l As providencias governamentais, no>

tocante, louvadas sejam: perfeitas, completas, cerre

por cento! Diante de tamanha e tão capríchada fis

caliíaçã�� assalta-nos uma dúvida: - Será que'
querem resolver o problema do leite com a Policia?'
Leigos no assunto, que reconhecemos dificilimo e

complexo, pediríamos licença para um 'Palpite, tal
vez infeliz e absolutamente cretino, mas, em tod<: o ca-:

so sincero, por que aleitado pelo mais vivo espírito
de colaboração: Que tal se o Govêrno largasse mão>
de tentar resolver a crise com a Policia e tentasse!
resolve-la com vacas?

!
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