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Foram considerados satisfatórios
os primeiros trabalhos··do conclave. dos;,:�Chancéleres

WASHINGTON, .30 (U. ! negocios políticos e milita- controvérsias, mas os dele- reuniao que durou três ho-l derar algumas resoluções, luções de última hora apre-

1>.) --: A Conferencia Inter- : res do Continente bem co. gados parecem otimistas ras e vinte minutos. O Chile Um dêles tratará do desen- sentadas pelo Equador e

��e:icana .de Chanceleres ,I mo as medidas de' seguran- quanto ao êxito do seu tra- preconizava que o Comité volvimento e os termos do Venezuela refletem a preo

lllIClOU hoje o seu quarto ça interna. O Comité Econô- baIho que eles esperam con- .:f.0sse dividido.em duas par- comércio entre as repuhli- cupação dos países latino

dia de trabalho, com tOda"l mico, sob o peso de vinte e cluír no periodo de duas se- tes cada uma delas com res- cas americanas. O outro e- americanos sôbre o possivel

as atenções voltadas; mais oito complexas resolucões manas. ponsabilidade perante a xaminará as propostas sô- deslocamento de suas eco-

uma vez, para a fase dos entrou num prolongado de- A alegação do Brasil de sessão - plenária da Confe- bre produção e distribuição nomias.

problemas / economicos. Um bate sobre normas ontem. que o Comité Economico de- rencia. de materiais estratégicos. A proposta equatoriana

'indíscutível' progresso está As discussões sôbre as veria 'coordenar o trabalho Os dois sub-comités "reu- Um projeto de resolução pretende que a estrutura

s�mdo assÍl�alado nos comi-! propostas especificas pro- dos sub-comités prevaleceu niram-se hoje para eleger da Argentina�propugna por dos preços fique sujeita à

tés que estao estudando os metem suscitar ainda mais finalmente ontem, numa os seus dirigentes e consi- garantia de que o poder a" revisão dos países importa-

����:='f=n:I=�����
O TEMPO mesmo nivel, quando as I prevenir os efeitos de uma

Previsão do tempo até 14 mercadorias estiveram no- súbita te:minação da atual

horas do dia 31. vamente numa base de for- emergencia. e. durante esse

Tempo __ Em geral ins- necimentos mais ampla. Es- pe:i�do, assegu�'ar a distri

tável, com chuvas e trovoa- te é um dos desejos de qua- buíção dos artigos essen

das. se todas as delegações la- ciais. Por seu curso, a,Ve

Temperatura _ Estável. tino-americanas, mas
'

con- nezuela quer que os Esta

Ventos '_ Predominarão sidera-se duvidoso que os dos Unidos dêm aos países
os de sul com rajadas. Estados Unidos. possam latino-americanos manuf'a-

Temperaturas _ Extre- conceder esta garantia, pe- turadas. Os Estados Unidos

mas de ontem:' Máxima 31,6. lo menos sem a aprovação parecem dispostos a empre

Mínima 21,3. do Congresso. Outras reso- ender todos os esforços no

sentido-de salvaguarda a e

EDIÇÃO DE HOJE
w....__.....�...._..'Y.......................·_...·.. conomia da America Latina,

.. .. ..
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-- -
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. mas é quase certo que rejei-
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No, 11.097 c-s 0,&0 COngresso de tarão cedas exigencias fun-
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damentais que consideranl

.

Cum.o e'se, 'p",O'U' O dlllrefor de «La Pr'ens'a" Senador Ivo J�r��!i�J.!� Real!, ::�7��a;:�:!f�!�::r�m�;:
li d'Aqh\'-no zou-se em Recife na sede da.

t t d' d
' e'" _ Impor an e, no Ia e on-

LONDRES, 30 (D.P.).,- BUENOS AIRES, 30 (U., um dos principais orgaos /' Assocíacão Pernambucana

,.
t f'

.

t d I
O dí

. Encontra-se nesta Capital, de ImPl:ensa, amplo debate ,e_m, dOlo .proJe? e reso u-

. larIO conservador "Lon- P.) _ .Tudo indica que é peronistàs de Buenos Aires, .
-

.:J J? 11 M '1" di. I I h P" onde veio assistir ao casa- entre os, membros da co- dçao et seis tnaçoes. propon-uQ�, e y au', e pro-, pOSSIve o reaparecimento declara oje : "La rensa

príedade de lord. �otherme-I do Jornal "La Prensa" mas voltará a ser editada, mas mento de uma sobrinha,- o missão organizadora do °d en r� ou ras cOIsa.sd, qdue
t d t 'b' I

. nosso ilustre coestaduano Quarto Congresso Na"Cional ca a _P�IS Pd'rePtare dunI a es

re; que, e� _

e iragem per- so a. direção de eleme.nto .já- não mais poderá trair a

d I d'Aoui
. .. especiais en 1'0 e suas

to de 4 milhões de exempla- peron ista, "Democracia", nação. sr. sena OI' vo qU1l10, de Jornalistas, juntamente f---- rmad f' d

.res, na entrevista com o di- ./ ,_

preclaro líder do Govêrno com os confrades Rui Mer- orças ar�a as, a 1:0 e

:retor de "La Prensa", de ••••_!,,_••••M ..yo•••- ;.- .."J no Senado Federal. cnccí, Pedro Mot� Lima e
serem �r�dll1addasle equipadas

B A' Alb t G
. S. Exa., que está acompa- AI Pi t t para rapi o es ocamento a

uenos IJes,. er o am-

O.
varo In. o, represen a.n- qualquer parte, a fim de

za, pôsi-um títufõ de oito co-'
,
ost,raelSmo cansa

nhado de sua exma, espôsa, t:s credenciados da Coml�- proteger o. Hemisferio oci-
Iunos � "Como escapou o di- teve concorr-ido desembar- sao Permanente do 'I'erceí- de tal e acoí d t

c/
n a e apoiar 011 e se 01'-

reter de La Prensa".
�_ BIQ.._lli}... tÜ. -P.) _ Soo o título acima, o Diário de que, no aeroporto da Base 1'0 ongresso.

. nar necessário as medidas
A inform

-

--'dizi�. �uõriCõ'ÍI.....-nô -dia 29, o seguinte:
Aérea. 'Apresentamos-lhe os Os debates grraram _:m elas Nacões Unidas, No en-

R,,"1.d._c::r'''. Greenfll'O'l. nOSROf\ votos de boas-vindas. torno de ., lgumas sugestoes
.

;M.."U� "'�. ."('" ....�l, ,

-'�l Juraci Magalhães, o governador depôsto
". tanto, as fontes díplornati-

"Da�'
,

:a�i{r\. v�l.d.�e�de\� , pelo sr. GetúlIõ-vargas a 10 de novembro de 1937, °
en\"iadag pela comissão pel'- d E t d U'd

'I �� .,._.-..-. �-_..••-- � manente no sentido de mo-
cas os S a os

.
III os

G�I·lI[Unz: �aLz'Rq'Uene""e enc"o'l�"'; gr�de iními�o "da djta�u�� .. l� ,ft,.QS�.'J'L-Çi�is, a.a.ic.ula- CtníttId' N l1li
);f'

.

t' t
consideram esta proposta

G" O. W � dores dó movl1l\ento tte rêti�ct�
.
w)!"cta l!&1Hlldntll'

-

O
.' '.. �u -lPl1J; t) .l;aglIllen o In fruo. d.� Nl

t 1 t B d S-
�... -.

... ... T1o.-�·l·dl·U·-'·"', :..:..\.....·lbem, l"tle '0· m��:!I':' �� uma_ exe�

a ua men e na arra e ao
ra Eduard(l G.()m�, -I".m 1!l4iJ. psrtitl4rio dêsse nle<;mo

�n.-... "'" .,.azo -[ cução dos cQlnpromissos já
;João' do Uruguai. Gainz:t candidato em, '1950,' ia ser nomeado presÍuente do Conse- UfaçiiA do 8o,"r Congresso_ ser� adiado para éxistentes G não corno a

.Pa� negou-se a dizer �o jOl'- n�o Nacional do ,Petrólee. Naturalmente justi:IJcaria o ,� , 1}
..

o periódó de- 5 -a 12 de :Maio
criação de l1:0vas obrigações

.. p.ah�ta, ,C0I110� se .h�vIa ,1lr;' ':"wPP1'êgo t<eç.ebid·o" do iJ;lÍmigo �x-ditador c0Il! o fato de I DO' Bra�1·'ei'·R proximo. -

. inilitares .

.l-anJ�dó para ��gl� da
. .t\�;, ':s\e�r_ técnico de petróleo, e o de a Bahia ter petróleo: ia

• '''t Quanto aC!t '�'egimento in- (Continúa na sa página)

ge�tIl1a! mas o DaIl.y M.aíi •

sa'CrifiCar-se para servir ao seu Estado adotivo__,_ ROMA, 3(}. (D.P.) _ Ch-e- terno, não será alterado o ,,__, - - - - - - - - - - --

�dIantou qu.e por a�Qos o� Agora foi nomeado, mas para a presideucia do Com- gou,· por via aérea a comis" texto. aceitando-se porém BI-p' ·-.r·IAn-C·"",••
oror- -

or·l
.....:

la�os d<;> RlO Ida !,rl'i�� "}1'l panhia do Vale do. Rió Doce, que não, é de petróleo m,as
são de imigra,ção áo. govêl'::; tacit�mente 'a fixa�ão de e�

.
er li as a o·

lnumeras en�adas de on.de de minérios e não fica na Bahia, no brasileiro, Íncumbida áe melld'ã fixando em cinco, o m',1"8.S. n-!i .l10ít.08-ué fácil embal'c.al' ou dJse�- O ostr�cismo é duro, a a cá�nE? é fracá", 'selecionar cinco 'mil p'essoas nú�ero de representantes " " li t

batcar de um late, protegI-' deslocadas, entre as quais da ARl e da Federação do B I d'-
·:do p�la.es�utidão". A infor" "._._.._ ,-_.- -- _ � vivem na Itália sob ',a juris- Sindicato dos' Jornalistas 08 18 .

O 8n, i: ,..

::ç:t����:t�ue,�:��::s;o�:; CODoratDla�.õeJ- da camara de _ da-) ����n�� ��;aI:�:;�od��.t�r- ��md!�:!�O: d�t��:: :�::� tesÚ�f���i:Oi��·;�'t;;mF:�:
"Não desejo (Üscl\iir os' mo- \I. " <' '.

- DepOIS, de t�balhar du- dação da' imprensa esta- a,Noruega e a Holanda as-

tivos da atuação do g'ovêrn0 raguá ao sr. Nerê'o Ra'mos rant.e .�ez d�a� �a Itália, � dual; e em um, de delegado sinaram, um acordo para a

-contra meU jornal ou a' gre- 'JARAGUA DO SUL 30 (E,) _ Na sessão de 15 de ,comlssao, �Hes�dlda pel? st. para despol"tivos, parlamen- realização de experiêne'ias
ve dos vendedo:res de jOl'- �', . . Dulphe PmheIro Machado tares e reporteres fótogra- conjuntas com um reator

IlaI's," J'a' qlle esses ·'a�su·,.,to·,·' Março- corrente da Camara Mun;lclpal de Jaragua do. Sul .. '.... '1' h .' f�co's d s c p"t . '.
ri.

•

t'l'
... J

-

d AI' S 'd 1
.

t t d' t d seguua pa.a a ."'- eman a e 1 a a I IUS, com mals 'l..e uramo que U llza agua

terão que ser tratados ante o, ve�ea dor C· VIm, el e, re�resen an e, tesse IS a, �

o Austria. Os deslocados a de seis meses de existencia. pesada. A Holanda contri

os tribunais". dlstrlt� .e orupa, aprese��: � ��gUifn e propOSIçao, serem mandados da Itália Nesse sentido as bancadas buirá com o"uranio necessá-

'que
fOI aprovada por unan.lml a e e v,otos: são em

. . 't' r
'

dos varios Estados apresen-I rio aos experimentos. e a

'DOICOTE AOS. JORNAIS "Exmo. Snr. .

sua malOl'la._l a Ia-

.D ,A' ,', . nos fugIdos das reglOes ce- tarão .emendas ao regímen- Norue.ga entreg-ará à juntá
DE PERON

. PreSIdente da Camara MUniCIpal d'd 'I I" d
.

d t
.

t d t"
'l!' d'

.' I as a' ugos aVIa epols a o In :erllo.4_uan o o �e�mo clentlnc-a das uas ,na�õei!
QUEBEC, 30 (U.P.) _ O ).aragua do Sul, se: guerra: for dIscutIdo em plenarlO. o reator, �qua �e enco�tra

"JornaI Chronicle Tele-. Exmo, Senhor PresIdente: •

cgraph" sugere hoje que o
. Soli:ito a_ y: S. s�j� inserido �a ata u� v�to de CO�-

- 0_- -...........,................., ��assl�ffc��:��' dee�li���
-Canadá e 'Estados Unidos gtatul�ço�, �laiA el�çao do em;nen�e estadls�a barr�- Ter'm,eO!.l 'bOJe.o a -h'ora 'de V8na-o ct_'a_.
auxiliem a causa de "La ga·ver e' r. ereu amos, . ao e eva o cargo e preSI- U II ,..- ;

Prensa" influenciando' os dente da Câmara Federal, onde certamente saberá hon- O
exportadores escandinavQs rar 'com a sua presença Santa Catarina e o Brasil, com. .

Pelo decre.to 27.496, modificado posteriorménte

{}e .papel para que não ven- os seus profundos conhecimentos da vida públiça, bem quanto ao término da hora de verão,•.devel'á esta termi

clam paRei de imprensa 'aos como, afirmativamente, peço. l)' envio de um t�legram!l ·,nar no dia 31 de Março. No dia 1° de Abril, a uma hora,

jornais peronistas da Ar- 'àquela egrégia Cãmara; externando a solidariedade des_' deverá haver um atraso de 60 minutos, nos relógios, .que
. ta Câmara' a tão benemerente escolha, marc-arão, assim,' às 24 horas do dia 31 de Março.

gentiha., Atenciosas saudações ..
SeI:á, assim, restàbelecida' a hora legal, em todo o

ALVIM 8-EIDEL", I territórió brasileirp.

o IlAI8 ANTIGO DIIJUO DE SANTA CATARINA

"""'"",,,url( • D. c...J'$.te l SIDNEI NOCETI
Plretor Dr. RUBENS DI!: AB.KUDA JUJl08

:irJ:ied�::! 'Defecções na 0.,'0. N. '�a Ba�ia
�� -

.

RIO, 30" (V.A,,) _ O pro- RIO, 30 (U.P.) _ O gru- obedecer a orientação do sr, sua vez, depois de se afas- são" no governo passado, a-

jeto, que l'ég.t�Iamenta o di- po autonomista da Bania; Simões' Filho, ministro da tal' da trDN para voltar ao cabou ficando sem a ala a u-

"reito de greVe, de autoria constituido dos srs: Luiz Educação e afretor do ves-. ;E",él'cito, açeitotl o posto de. tonomista e sem o chefe da

do 'deput;ldo t)'abalhista Viana, Nestor puarte e N:el- pertino "A Tarde'; que se' " ,

-

.
. ala juracislsta' d� Bahia' co

Gurte!' Amaral, voltará à'. son Carneiro·�tn; outros, publica em Salvador e que pr�s�den!e da. CompanhIa mo forã organ,izada, l'estan

oÓrdem do dia, qtrando será desligoti-s'e on\em �a U. D. 'vinha seguindo a linha po-
d0 \ ale do RIO Doce, man- do apenas -elementos' bra�os

-uôsto em andamento. pela N" entretanto para o P. S. lítica do sr. Otávio Manga-
tendo-se afastado seu par-. valorosos, mas' isolados,

-Cãmára. Essa providênéi-à D., que os designou para beira, tem como característi tido. Assim pois. a RD.N. entre os guáis 0S srs. Ba-

'vai ser requerida pela -ban-I várias comissõ�s.. ca o ódio pessoal ao sr. Jll- baiana, prindpal responsá- leéü:o, Rui Santos, Rafael

.:��da PTNI de São Paulo. Esse grupo que passa a racy Magalhães. 'Este, por vel pela polític:l dOe ''<::oali: Cíncuri'e Dantas JUnior.' ,

- De amanhã em diante
a gente s�.levanta uma hora

mais tarde e no .grupo TEM

sopa 'escolar! Tá ficando tu
do azul!

'.
"
,

...
,.'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ultra
assistente de Cirurgia do Prof.

Cirurgia Geral � AJta' Ci�rgia
- Molést.ias �e senhora� _ 11P.....,......piIiiiípiíj.jIII�

pã\-tos
Formado pela' Facul�ade de

;Medicina da Universidade de Sãomentais. Médico por concurso da Assis-
�x-diretor do Hospital Colonia tência a Psicopatas do Distrito

Sant'Ana. Federal.
.

/

/

RADIOTERAPIA
RAIOS X l��

DI. ANTôNIO MODESTO
Ate.d•• &riam..... ao Ro..... ti,�••

DI,tA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
'i

' .,

E,

DR. ANTÕNIO- DIB MUSS�
Médicos

...

Cirurgia-Clínica Geral-Partos
. Serviço -completo e especialisado das DOENÇAS DE SENHO

RAS, com modernos métodos de diagnósticos e., tratamento.

COLpOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA � METABO-

J"ISMO BASAL
.

Radioterapia 01' ondas curtas-Eletrocoagul�ção Raios
Violeta e Infra: Vermelho. _

'

Consultório: Rua Trajano, nO'J', 1* andar - Edificio do Monte-

pi�, "

'

c '"R;�l'D.rio: Das '9 ás 12 horas - Dr. Mussí. "-

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

'

',DR. D.JALMA -'MOELLMANN
CLíNICA NEUROLQGICA E DE OLHOS - OUVIDOS" NARIi E

GARGANTA

�'" i i
{�:$�

, ,

da

CASA DE SAúDE SÃO SEBASTIÃO
.

Sob a dil-eção dó dr, Djalnta-llto�ll�{âjlll. '

'. ,Com, o concqrso' 'de especialistas ooni' fama �européia. l
Exame-s e tratamento nrõ�erno das' doenças do sistém� nervoso.
Diagnóstico e tr�t'amento comp letoêdas moléstias dos olhos -

ouvídos - nariz e. garganta.
.Aparelhagem- modernissima importada diretamente da Suíça,
Consultas na Casa, de Saúde São Sebastião das 9 horas ás 1.0 e

das 14 -ás 18 horas diàriamente.
. .

- Telefone 1.153 - Largo São-Sebastião.
Florianópolis '7 Santa Cataeína.

DR.ÁLFREUÓ
CREREM

A.DR. SANTAELA

lherme, 5 - Fone: - 783.
,

POLYDORO' E.
S. THIAGO

(Formado pela'---'Faculdãtle Na-

Curso N�dónl\l
cíonal de Medicina da Universi

doenças dade do Bl·�Si1) ..de

Doenças. nervosas. e mentais.

Impotencia :Sexua!.
RUá,Tir�déntes n? 9.

:', Consultas d;s. is ás 19 h�ras.
• i

'

:FONE.: �,f' 798�
.

�"���es. Rua Santos Saraiva, <
64

,

- Estreita. ..
_

..
" .. .

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

Ex-Interno da Santa Casa de':
Misericórdia do Rio de Janeiro.
Clínica �édica - Doenças Ner

vosa!\.
Consultório: 'Edifício Amélia

Neto - Sala 9.

Residência: Avenida Rio Bran

co, 144.

Consultas: Das 15 i!s 18 horas.

Telefonfl:
(Consu ltório: 1.268.

Residêncià: 1.385.

'l.

'�:J)R. ARMANDO VA
nERIO:DE ASSIS. í

l

l." ! ��E.prc() _

Dos Serviços' de ClíniCa IIlfantil

d_a Assistência Municipal e Hos-

pital de Caridade

CLINICA. MEDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
DR.-,Alergia -

Consultório: Rua' 'Nunes Màcha
. ,ílo, 7 - C:onsulta� das 10 ás 12

""- _,
X- ,�,e d�B A15. ás 17 :'h()�as.

. ,�sldellcla: Rua Marechal Gui-

Médico e parteiro
do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis, .A:sBistente da ,

Maternidade _

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

Diretor da Ma�érnidade e· mé- Doenças da tiroide e demais'
dica do Ho'spital de Cari·dade. glaudulas intel'llas.

CLI.NICAS
DE SENHORAS.

�"
Clí�ica e cirurgia de senho�'as

CIRURGIA - PARTOS .,- Pal·tos.

ASSISTEN,CIA .

',\.0 PARTO .E FISIOTERAPÍA - ELETROCAL-
OPERAÇ_ÕES OBSTÉTRICAS DIOGRAFIÁ - METABOLISMO
Doenças glandulares, tiróide, BASAL

DR. MÁRIO
WENDJlAUSEN

Clínica médica de adultos e

crianças.
Consultório - Ru� João Pirito,"

16 - Te!. M. 769.

Consultas: das 4 às 6 horas.

Residência: Rua Esteves Jú

nior 45. Tel. 812.

Adminístraçã«
, Redação e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Tel. 1022 - Cx. Pos-
tal.. 139. "-

Diretor: RUBENS A.
RAMOS.
Proprietário e Dir.«
Gerente
SIDNEI NOCETI
Representante:
<,
A. S. LARA

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

Janeiro
RAUL'CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira

nO 21 - 80 andar
Tel.: 2-9873 São

Paulo
ASSINATURAS

Na Capital
Ano Cr$ 100,00
Semestre -. Cr$ 60,00
-'rrimestre � Cr$ 35;00

No Interior
Ano' .. t., Cr$ 129,00

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

trãt�.
'

Os originais, mesmo

não publicados, não s�
rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos con-:

ceitos emitidos nos ar-

.tígos assinados.

DR. I. LOBATO
'BILHO

,Doenças do aparêlho respiratõrfo
(

TUBERCULOSE

Cirurgia do Torax

'Formado pela Faculdade .Nacio

nal de Medicina, Tisiologista e

TisioGlr,urgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex-

Ugo Pinheiro Guimarães: (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt,_ 38.,
Consultas, diàriamente, das 15

às 18 horas.

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

DR.-NEWTON
D'AVILA'

-

Cirurgia geral - Doenças de Se

nhoras - Proctologfa '
.

Eletricidade >l'dédic�' "" ,

Consultório: Rua.__Vit0t.: Meire
les n. 18 - Telefon,é 1.507.
Cansultas : Às 11,30 horas e à

tarde ,das 15 horas em diante.

Residência: Rua Vi,dal Ramo�, I
� Telefone 1.422.

'

DR.ROLDÃO
CONSONf

Paulo, onde foi assistente do Ser�

viço Cirúrgico do Prof. Alípio
Corrêa Neto.

.Oirurgia do estomago e vias

circulares, intestinos delgado �
grosso, tiroide, rins,

>

próstata,
bexiga, utero, ovãrios e, trompas.
Vartcoéala, varizes e hernias.

Consultas: Das 3 às 5 horas.
Cons.: Ruâ�Felipe Schmidt, 21'

(altos da Casa Paraiso),
TErlef. 1.598.

Residência: Rua Esteve� Jú

nior, íõ71}3 - Tel. m, 764.

FIUZ;f LIMA & IRMÃOS
Cons.. Mafra, 37 1\

.

Ftoríanópolís

ADVOGADOS
DRS .

WALDEMIRO. CASCAES
E ,

ROBE�TO LACERDA
ADVOGADOS

Causas cíveis, comerciais, c:t:imi
nais e trabalhistas

Rua Trajano, 23 - 10 andar -

Fone: M 711

DR. WALDEMIRO,
CASCAES

ADVOGADO
Causas cíveis, cornerciaill, cri�i

nais e trabalhistas

DR. LINS NEVES
COJIsultó,rio: Rua Vitor 'Meire-· Não é funcionáriô público, nem

leso fi1iádo a partido político algum.
Telefone: 1.405. Aceita o p:i!trocinio de causas

'DR. M. S. CAVAL
CANTI

Clínica exc1usi.vamentei:le cri

anças.

Rua, Sal�anha Marinho, 19.

Telefone (M.) 736 .

DR. PAULO FONTES
Clínico Operador

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

Residência: Rua Blumenau.'

'Telefone: 1.620.

contra a Fazenda Nacional, Esta
dual ou Municipal.
Trajano, 33 - 10 ando

Fone: M-711.

.
"\

ovários, hipopise, etc.

.��� ?isturb!�,s§ nervosos - �steri-
"'__;;;:,li�,ade - Regimes. (',

,

Consultório: R�a Fernando Ma-

chado, - Tel. 1.481.

Resid. R. 7 -de Setembro '7 Edif.
Cruz e Souza - :reI. 846.

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

, CONSULTóRIO: Rua VitOl:
Meireles n. 118 - Fone manual

I1.702. "'-

RESIDÊNCIA: Avenida Trom-

powski, 82. Fone manual 766. .

Dr. �Renato Ra,lDos dã Silva
.Advogado

Santos D-umon�1 12 -Ap. 4Rua

HtPOTÊCA�

AVALt!lCÓE5
lE6AlISACOES�=========="",,;==�

/lUA DlO'l>OOO .;J.s _
'

nOI1IANOPOU$ • .5A!'tA CA,TAR'f'lA

CASAS À VENDA

� .

RUA S. VICENTE DE PAULA, 2 quartos, sala etc,
terreno 20 x 33 (Cr$ 23,o.(){),00) financiado .... ', 55_o.OO,O�

AVENIDA MAURO RiMO�, com todo conforto, '3
I

' .

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

pela Caixa cl Cr$ 50.000,00) , .... "."." ... ,. > . 180.000,Ofl!l>
"

'Rl!A CHAPEGO, 3 quartos, agua luz esgoto, etc., casa

de madeira, t�da pintada a 0feo. alugada pos,

Cr$ 400.,00 .... , ..... , , , , .... , , , .. _ , ... , ..•.. , . , 35.o.o.Õ,OS>
RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas, cons-

, 't�uidas em um de 51 x 70., ótimo local para depo-.
sito etc., fundos para o mar . , , . , , , . , , .... , ' . . 110,I}OO,O�

SERVID_oiO FRANZONI, 2 quartos, varanda, cozinha,
chuveiro etc. terreno 9,50. 'X 32 (financiada pelo
Montepio Cr$ 53.000,00) ... , .. , . :., .•. , .. , .. , . 70.O()O,O�,

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

nheiros, cópa, salão de jantar, salão de vis ita, po

rão hahitavel, deposito etc, terreno 2·{ x 60, poden
do ser vendido ? lotes (�inanciada pela Caixa

Cr$ 40.,0'00,00) , . , , ,". , . , .. (, : i.{� c , ,',�,��', . , • , • , • , > > . , , 200,OOO,OIlt--
ESTREITO (Travessa l° de Jat)Úrô�(,ék'a de madeira,

.
,..( ' ..

4 quartos,'2 salas, cozinha" esgoto.v'toda pintada
a óleo, terreno 12 x '30; .'" .... ,' .. ,.,....... 80.000.,011>',

EST)tEITO (Travessa 1° de Janeíro), 3 quartos etc.

'Cdesocupada) . , . , .. , , .. ". . .... ".,.:."., .. �,. . 50.000,()0!,
ESTREITO (Bairro de N, S. de Fatiniã) prefabricada,

3 quartos, salay-ccoainha, banheiro etc. terreno

'15 x 35 . , .. '-. , .. , , , . " . , . , . , , .. > • 70.000,ml>·
ESTREITO (rua 24 de Maio), casa de material, terreno

9,90' x 56 _ " > •• , , • , •••••• _ •••• , • • 80.000,OC!',
TERRENOS À VENDA

AVENIDA MAUR9 RAMOS, 3 lotes de 12 x 45, pre. o

por casa lote
'

..... ,

... ';
..... ,.,., ... ,;,.,., ...

RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de 10 x 21

(preço dos 2) .. ,; , _ , _ , .•.............•..

. RUA FELIPE SCH)lHDT, um lote de 11,50 x 30, frente

á Ave�ida de' contorno á Ponte Hercílio Luz (lugar
de- f\lt4;0) ... �:� . , ... , . , ';': . , . , , , ...'-. .. , , , , ....

BAIRRp BOM ABRIGO, 1 Ia;te de 12 x �8;70 ",.:, ..
COQUEIROS, um terreno com a área de 27:829,001112 ...
COQVEIROS (Palhocinha) um ótimo terreno para 3

.-

construção , . , . . .. ' .. ' � .. _ .. , , .

CAPOEIRAS (um terreno com a área de' S!t.OOO,I}Om2.

r

60.000,0&'

60.000,00'

50,OOO,0$>
lQ.oOO,OOP
25.00(),O�

40.000,00$'

extremando com uma rua nos, fundos, com possibi-
lidades de loteamento , , .. ,:.� '.< , • Ól}.OOO,OO;.,

'I\ERRENO À V�NÍ>A EM PRESTAÇõES
BELO HORIZONTE (Minas Gerais) temos lotes de terrenos &.

venda em prestações! situados em Belo Horizonte, com grande..
possib i lidades di valorlzação.

COMPRA DE CASAS, TERRENOê, CHACARAS e SITIOS
Temos sempre interessados em comprar casas, terrenos, cha

caras e sitios.

HIPOTECAS

Recebemos e aplicamos quasquer importanCia com' garantia.
hipotecarias.

ADMINISTRAÇÁQ DE PREDI(ÍS
Mediante modica c(\Inissão, aceitamos procuração, para admi

nistrar prédio, recebendo aluguel, pagando e�lpostos �fc.
....

,

PROCESSOS IMOBILIARIOS
'

. ,

Organizamos proeessos imobiliários, para os Institutos, Cai-
xa Economica etc. Temos tambem possibilidades d� conseguir qual-
,quer documentos sobre imóveis. <...

/FICHARIO
. O cliente que desejar cO,mprar' casa,__,ter;eno, sitiQ_, chllcara-.....

poderá vir na- séde deste Escritório e prehencher uma ficha dizen
do <> que deseja adquirir e assim que conseguimos avizare�os ae>

interes�,ado, sem despesas para. o cliente.

INFORMAçõES,
Sem compromisso, para o cliente" damos qualquer informaçãe.

dos negocios imobiliários.

--�--------------------�--�--.---------�--------�
-

AL_UGA - '5 E
'-

,ótima sala no cen'rQ
A t

Praça 15 de Novembro, 20, 2' andeI?
(altos do Restauunte Rosa) .

Tretar no mesmo local.

f

,
" ,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS eLU. E'
VIii 1· de Abri'_-Oomingo__Cof k-Tail das 9 às 13 hOfô

Heróis esquecidos!
Entre aqueles httmildes e destemerosos

conterrâneos que, no trágico desastre aviatório
de quinta-feira santa jogaram a sua vida em

-b_�sca da vida de desconhecidos, enfrentando
um mar enfurecido e sequioso de vitimas, um
deles perdeu o seu capote e outro ga_nhou uma

pneumonia! \ <,

O modesto agasalho do primeiro, empres
tado a um dos sobreviventes - o próprio co

mandante do avião sinistrado - não lhe foi de
volvido e faz-lhe imensa [alt«: E Q segundo, no
leito, até ontem não fôra socorrido convenien
temente. Aquele se chama Alcebiades e êste
Belmiro - ambos já heróis esquecidos!

Para quem apelar?' Para as autoridades,
para o comércio, para a bondade do nosso Po
oo? Ou pedir a Deus que os recompense, na 'sua
infinita misericórdia e na sua infalivel justiça.

E aí fic'a registrada uma�das mais melan
cólicas notícias que, nestes últimos dias, pes
soa de absoluta probidade, nos, trouxe à reda-

-

i

'i.fJ
. ANIVERSARIOS

MENINA ELCIRA

• .riU zus";-

IvO, o Tenente Gercino Ger
son Gomes e Sra. e o sr. Ma-

Festeja, hoje, o seu ani
-versário ntalício a galante
'menina Elcira, filha do sr.

"Elcy dos Santos.
Faz anos, hoje, a exma.

.sra. d. Dulce do Livramen
--to Moritz, esposa do sr,

.Henrrque l\Ioritz.
Passa, hoje, a data natalí

-cia da exma. sra. d. Moema
.Lopes da Silva, esposa do
; ar. Manoel Mom da Silva.

Ocorre, hoje, o aniversá-
.rio natalício do inteligente
-�enino Luiz Carlos, filho
-edo sr. Otacílio de Araujo,
· -círurgíão-den tista.

A data de hoje, assinala
.,.'() aniversário natalício do
csr, Osny de Lima Veiga, re
,presentante comercial.

'FALECIMENTO
.n, MARIA .SILVEIRA ES

PEZIM
Na madrugada de ontem

· faleceu, no Hospital de Ca
ridade, onde se achava em

·tratamento, a exma. sra, d.
� ..Maria Silveira Espezim,
· digna esposa do nosso pre
-zado conterrâneo sr. F'ran-

· .cisco Motto Espezim, do al
to comercio local.
A extinta é gen itora dos

·srs. Alcindo Motto Espezim,
.alto funcionário do Tesouro
do- Estado; Orlando Motto

.Espezím, rádio-telegrafista; De ordem do sr, Presiden-

'Vivaldo e Luiz Motto Espe- te, e na forma dos Estatu-
· zim comerciantes nesta tos, comunico aos senhores

pra�a; e, ain.da, da sra, d. associados, que, domingo,
· Celia Espezim Laus, esposa dia IOde Abril, às 9 horas,
-do sr. Nilo Laus, farmacêu- realizar-se-á a sessão de as

tico e da prendada senhor i- sembléia geral, ordinária,
: nha Alda Motto Espezim. ' para a eleição da Diretoria

O sepultamento do seu que regerá os destinos se

-corpo se verificou, às 16 ciais no bienio de 1951-952.

"horas de ontem, saindo o Fpolis., 29-3-1951.
'féretro do Hospital de Ca- -;Joaquim Margarida Fi-

rídade, para o Cemitério da lho, 1o Secretári�.... "

«�:;:aand��;eO��.�rande �-1�-.ei--ç-·ã�"'-�õ,:·A exma. família enlutada .

""0 AEs�ado" apresenta eon- merctantes-dolências.
CASAMENTO Grande Feira de

�])ASTOS GOMES - LUZ Reclames Comerciais
,

Civil. e religiosamente
.l'ealiza-se, hoje, à rua José

I
O artista. conte:-râneo

..Mendes, 63, l,'e.sidencia
dos Acari Margarida, fara, de�

pais da noiva, o enlace ma- tro em breve, uma exposi
trimonial da genfilissima ção de selecionados quadros
senhorita Maria Gertr.udes·1 de sua autoria, I?ostrand.o
.Luz; prendada filha do sr. aos catarinenses lmd�.s par
Manoel Donato da Luz, do sagens de nossas praias e

.alto comercio desta praça, recantos de nossa encanta-
"com o sr. Carlos Bastos Go- dora Ilha. \

mes, filho do sr. Valério Go- Alem dos trabalh�s de

.mes industrial na cidade paisagens etc., contara tam-
· de 'I'ijucas. ) bem a exposição de qua

No ato religioso, que se dros-reclames de propagan
-ef'etuará n'a Catedral Metro- da comercial, dedi.cad.os �o
l't a' 17 30 horas se- comércio de Flonanopohs,])0 I ana s. ,

_

rão testemunhas, por par- cujos quadros mostrarao em

te da noiva, o sr. Valério téla, os artigos �ue os co-

· 'Gomes e senhora, o sr. Ju- merciantes d�seJare� l�n"
célio Costa e Srta. Sueli Da-' çar como artigo de ;staça?
miani e do noivo, o sr. Ma- Êste trabalho sera. a pre

ncwl D;nato da Luz e sra. e ço reduzido,. pagando o co

o dr. João Davi Ferreira mel'ciante, apenas, o mate-

Lima e sra. No civil, que rial empre��do. .

terá lugar às 18 horas, na A exposlçao eIJl foc? .fI
residencia dos pais da noi-' cará franque�da \io publIco
va à rua José Mendes 63, durante 20 dIas, e cada co-

· peia noiva o sr. Ar�aldo meAr.ciante que ,lhe der o se�.

Luz e sra. e a srta. Eh Luz apolO, recebera ao �eu. ter
. L 11'0' Luz e do nói- mino o quadro que mdlcou.,e 0.81. ae.

''\

noel Laus e sra.

"O Estado" cumprimen
ta o jovem par e suas ex

mas. famílias.
FALECIMENTO .1-

Em sua residência em Ri
beirão da Ilha, faleceu,
quarta feira última, a exma.

sra. d. Maria Antunes da
Cruz, viuva do saudoso pa
trício sr. João Antunes da
Cruz.
A extinta era mãe dos

srs. Antônio Antunes da

Cruz, funcionário munici
pal e pessoa largamente
conceituada naquele distri
to, Edmundo Antunes da
Cruz e da sra. Maria Antu
nes Dutra, esposa do

.

sr.

Osvaldo • Dutra, funcioná- frio da Inspetoria. de Educa-'

ção Física.
.

Era, ainda irmã da exma.

sra_ d. Dorvalina Silva es

posa do sr. professor João'
Belarmino da �lva.
Á família enlutada as

condolências de �'O Estado".

União Beneficen
te

.

e -R. operária
Ass�mbléi. GeraJ

,
,

ção.
-'-

Drs•. Waldemiro Cascàis
e

Roberto Lacerda
ADVOGADOS

•

*** Muito já nos ocupa
mos com o problema da va

diagem de menores, tão no

civa à formação dos homens

de amanhã.
O assunto não é novo. Já

de alguns anos embóra,
nunca será, no entanto, im

pertinência injustificavel
que se lhe traga ao comen

tário leve do jornal. Mete-

Convidamos ao Povo pa-'
ra assistir as barraquinhas
em beneficio da matriz e

Obras sociais da nov-a Pa

róquia dã'Pedra Grande à
realizarem-se nos dias 30,
31. de março elO de abril
(sexta-feira, sábado e do
mingo a tarde) na

. Praça
Pereira e Oliveira.
Solicitamos às pessoas

que ainda não enviaram
suas prendas envia-las para
o local da festa.
Será coroada a rainha da

festa na noite do dia 10;
A comissão organizadora.

Cobranças amigáveis e judiciais, inventários,
despêjos, desquites, títulos declaratórios, natura

lizações; retificação de nome, investigação de pa
ternidade, usucapião, indenizações, ações traba
lhistas, contratos," requerimentos, protestos, defê
sas, recursos bem como quaisquer outros serviços
relacionados -com sua profissão.
.RUA TRAJANO, 33 - 1° AND. -,Fone: M-711.
/t

-

�
..... , ..

·��..r ,"�. ..,... :2' .;_..,..'
-

ce, mesmo, que seja essa

técla batida e rebatida, sem
pre que possivel, visando. o
articulista alertar autorida
des para o problema que é
de sérias e danosas conse

qüências. .

Quando. por exemplo, a

reportagem tem conheci
mento de" roubos e furtos,
logo são apontados meno

res como autores ou co-au-

I tores. Houve época - e não

I está distante - em que os

garotos se constituiram em
Aluga-se as seguintes' ca�

verdadeira quadrilha, qua-
sas: Ruas Dr. Ferreira Li-

drilha aliás perigosa! ·Os
ma, Uruguai, Tte. Silveira

fatos levados ao conheci- e Silva Jardim.
mento das autoridades poli- Informações no

. ESCRI
ciais, de gatunagem nesta

TóRIO JMOBILIÁRIO A.
Capital, na sua maioria t!- L. ALVES.
véram como seus responsa-
veis meninos, cujos pais não, M,.i. ,.pliXOn.dollhes poderam corrigir em

tempó. Mas, qual a' sua ra- OI hornen''''c.lvol
zão principal! .

BONN, Alemanha, 30 (U.
A resposta' sem púvida, P.) _:_ O dr. e Herbert L.

virá de-pronto - a vadia- Schaerder, conhecido médi ...
gem!

.

co alemão, dêclarou que
A vadiagem, nascida da

seus estudos durante toda a

ociosidade e esta do desem- vida, àa natureza humana,.

prêgo, vem gerar fatalmen- convenceram-lhe que os ho
te a gatunagem, correm-

mens calvos são muito mais
pendo, dess'arte, elementos apaixonados do .que os "ca-

-

de promissoras possibilida- beludos". Quanto às mulhe
des futuras. Mas, o remédio, res, o dr. Schrader declarou
tão salutar quão patriótico, que as mais emocionais são
julgamos seja o aprendíza- as que tem sobrancelhas
do em escolas profissionais" longas.
ou mesmo em oficinas me-

_

cânicas ou de artes gráfi-
cas, carpintarias, etc., onde
os menores prêsos pela Po

licia póssam ser obrigados,
pelo" Juizo de Menores, a

frequenta-las. É um remédio

fácil, que não custará muito

e incentivará a quantos te

nham habilidade.
- Resta, somente, que o

culto e criterioso sr. Juiz
de Menores realize demar-
ches com os proprietários
de estabelecimentos ofici
nais e sejam.' tomadas as

providências para _ que os

garotos, mediante módica

r.ribuição em dinheiro,
compareçam ao trabalho, a

prendendo oficio, para que

sejam encaminhados em

profissão honesta.
Pelo menos, evitar-se-á,

com tal medida, a ociosida

de, o desemprêgo e, em .con
sequência, a vadiagem ...

cenlerênciaNa do trigo
prej UIZOS aos agricultores.
Pelo diretor do S. E. T., sr.
Itag iba Barçante, foi asse

gurado que as verbas para

construção de armazens e

silos já foram distribuidas,
devendo-se iniciar ainda es

te ano a sua construção.
A �mpanha no Estado de

São Paulo ainda se encon

tra em fas-;'experimental e

de multiplicação, de semen

tes.
A reumao prosseguirá

hoje, com a sessão matuti
na para as 9 horas da ma

nhã.

tece, no entanto, com o as

nhado. 6 mesmo não ácon

pecto economico da campa

nha. A atual produção, su

perior a 100 mil tonelada�,
das quais cerca de 60 mil

comerciavêis lotou a capa
cidade de armazeinamento
do Estado e já superlotou
a capacidade de escoamen

to.
Fez um apelo ao governo

federal, pedindo providen
cias no 'sentido de serem

constr-uidos armazena e si

los, e tratado o escoamento,
para não acarretar grandes

. LIVRE-SE DA TOSSE
E DEfENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM
.,

, ",',.

.

BENZOMEL'

Explica-se o

� r" Nemézio "".

foram considerados satisfatórios
Espera-se que seja apre

sentada uma "Declaração
de Washington" definindo
os propósitos e objetivos da
Conferencia. Esta declara

ção emergirá dos estudos a

serem feitos pelo Chile,
Brasil, Jiricaragita, Panamá,
Equador, Republica Domi
nicana e Venezuela. Tal de
claracão, indubitavelmente,
reafil=mará à solidariedade
das repúblicas no sistema
inter-am�ricano, sua deter-

minação de sofucionar
quaisquer disputas por me-

ios pacíficos e lutar contra

qualquer agressão desferi
da do estrangeiro.

O Comité sôbre Coopera
ção política e militar apro

'vou, unanimemente, uma

resolução prestando home>

nagem ã memoria de F. D.
Roosevelt. Este comité é

composto da Bolívia, Equa
dor, Brasil, Costa Rica e

Cuba, cujos representantes
deverão visitar o túmulo do

ex�presidente, em Hyde
Park, Nova York.

Esteve, ontem à tarde,
em nossa redação o sr, Ne
mezio Silva, .residente à rua

Frei Caneca, 79, fundos, o

qual veio, com referência à

policial de ontem, por nós
publicada, em tôrno da

queixa, que contra si o sr.

Francisco Campos Sobrinho
apresentou à Policia Civil,
declarar que não tem ne

nhuma responsabiJidade no

caso, uma vez que a cerca

lhe pertence, estando den
tro da sua propriedade, a

lém da extrema 2 metros e

lhe hav�r custado o ...seu

suôr.
Quanto ao mais é com a

Polícia ...

Surgiu. para os portadores
de ásma. bronquites crônicas
ou agudas e. tosses rebeldes,
o medicamento ha tantos anos

esperado. AS T H M AN em

cOlEpdn1idos, di alívÍD i!11Cài
ato. fazendo- desaparecer em

poucas !nst3.ntcs ;:. opressão e
a i1ia!� pcílosa i�Ha de "-d.

Chocou-se co.m o fio elétrico
)

e explodiu o avião
s. PAULO, 30 (U.P.) - dente da Camara Municipal.

Em·Presidente Epitacio ex- O comerciante Antonio

plodiu um avião de prefixo Maia foi o unico que esca

PP-PZD, matando Antonio
Marinho Carvalho Filho, pou com vida. O �viã�l s.e
prefeito do municipio e Se- chocou contra um flO eletn
bastião Nunes, vice-presi- co .

,Crédi'to Mutuo Predial
Avisa aos seus prestamistas, que, estão correndo

mensalmente três sorteios, afim de por em diá os sor

teios atrazados.

Hoje, dia 31 correrá o sorteio 'correspondente ao mês
de Março de 1951.

'

Dias 4 e 7 de Abril, correrão os meses de Abril e-

Maio de 1950.
Dia 28 'de Abril mais um sorteio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O Esportivo
Direelo de PEDRO PAULO ,MACHADO

"-

-,
,

Federccâo Aquática P'rc lêr no 'ônibus
de Santa Catarina

Nota Oficial
.Á DIRETORlA E CON�ELHO TECNICO DA FEDERA

çÃO AQUÁTICA DE SANTA CATARINA, EM REU
NIÃO REALIZADA NO DIA 27, DO CORRENTE, EM
SUA SEDE PROVISóRIA NO EDIFICIO DE REGATAS

"ALDO LUZ",
'

. Mário Freyesleben

.. ,_,"

xxx 7
... que em, 1932, em Montevidéu, em disputa da ta

ça "Rio Branco", os brasileiros derrotaram, os -uru

guaios pelo escore de 2 a 1. O quadro nacional jogou as.
sim constituído : Vitor, Domingos e Itália ; Agrícola
(Canali), Martin' e Ivan; Walter, Paulinho, Leonida's
(Gradim), Pradim (Benedito) e Jarbas.

xxx

..". que no Campeonato Brasileiro- de Futebol de
1944, os mineiros' venceram os capíchabas por 4' x O, e
4 x 2, os fluminenses por 2 ,x O e 2 x 1, os cearenses por
3 x 1 e 3 x 2 e perderam nas semi-finais para os caríocas
por 4 x O e 2 x 1.

Torneio Rio-São P�ulo, t
Em continuação ao Tor- Palmeiras e Vasco, no Ma

neio Rio-São Paulo jogarão
hoje no Maracanã as equi
pes -tdo Bangú e do' America.
Amanhã, encerrando o

certame jogarão Corintians
e F'lamengo.no- Pàcaembú, e

I

Boa' impressão no flumi
nense deixou Sanford

dio esquerdo �'\.conterrâlleo"
deixou boà�irnp'ressão; 199o_
no- seu primeiro .teste, figu
rando aolado de Pé de Val
sa e Nelson Adams.

Transíeride P8!8 amanhã D

encontro Ipiraooax Treze de -Maio
Tendo em vista ! solici

tação dos clubes 'I'reze de
Maio e Ipiranga e não ha-

} vendo clube algum da 1a

Reina 'intenso entusiasmo Divisão solicitado o está
em torno dessas pelejas nas dio da F. C. D. para amisto
quais será apontado, o eam- sos resolveu a F. C. D.
peão do sensacional torneio.. transferir a 2a partida da

"melhor de três" entre os

clubes acima de hoje para.
amanhã, oferecendo, 'assim"
a ambos os clubes melhores,
possibilidades financeiras e

fazendo com que um público
mais elevado acompanhe p.;
desenrolar da luta .•

racanã.

!
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OLUB,!: DOZE DE AGOSTO
;28 _ .4a FEIRA _ ÀS 20 HORAS -. "SOIR:ÉE MIGNON''''-. DIA 30 _ 6R FEIRA _'. AS 20- HORAS - S�SSAO DE CINEMA.- -

VIA 31 - SÁBADO. - ÀS 22 HORAS. "8 OIRÉÉ". NO T A: .; PARA 1 o�DE ABRIL,' .DIA 7, SERÁ APRESENTADA AOS SÓ
.CIOS, UlYlA ANIMADA FESTA DENOMINA DA "FESTA DA SAUDADE",'COM A EXIB [çÃO

.

DE GRANDES SUCESSOS DO

PASSADO

/

Africana.

Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

j .'

, ,
, .

. ':,

:f Agência:

'QUER VESTlR·SE COM CONFORTI I EUGANCIA'

Viagem cem segurança
e rapidez .

i -: 80 NOS CONFORT.AVEIS llICRO-ONIBUS DO
, t; RA?fDO «SUL-BRASILEIRO»)

-.
c PROCURB A

; ..
"

t}:

" . Florianópolis -:- Itajaí - Joínville - Curitiba
F' --- Alfaiataria Mello
�':

'0 S.hão
s t ff A�

"VIRGEM ES�ECIAlIDADE" da
.elA,WErrZELZINDUSTRIAL-JOIN VI L L m (MtJru 'ful1

-� ,I -'

: TORNA A ROUPA"" BRÁNQUI�SiMA
/

" .._-�:':";""'�'''- ._---_.-----�
! "
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-------------------------------------------------------------------------- -------------

,J'._'

RIO, 30 (U,P,) - Corno" te do ministro da Fazenda,
31 DE MARÇOjá foi amplamente n�ticia-I de que, tão logo teve o gO-1 A data de hoje recordado enquanto a Argentina se verno conhecimento de

tal1'
,

,

do
'

f t d
'

di nos que:não descobriu o processo o fato, oram orna as ime la-
_ 11':60 h u a Sãohid I idenci tid em .o ,c ego UVAS·DE ALMERIA

-I'fab:-ico da bomba de 1 1'0-
I
tas P�OVI encias no s:n I o

Vicente, depois de expulsar As famosas uvae em barrisgemo pelo menos trabalha) de que fosse desembar açado I f dR' d Jativamente para investigar aquele', material. , os, ranMcesesd oS' ,lO
e a- podem ser obtidas de Pablo'

, A'

B 'I I f' ,

d bi e neiro, en e a, Tiessler, Compás de la Vic-
'

a energia atômica, no rasi n orma ?I� ta
o Ho n,

-

_ em 1.621, faleceu o toda, 3 _ MÁLAGA, Espa-cientistas como Ce�ar Lat- te que,? mm�s 1'0 oracio
Rei Fili e II de Castela ete aguardam que seja desem Lafer ja se entendeu pesso-
II d P PPt I

'

nha,

I d' d e 01' uga , que remava MOINHOS DE VENTObaraçado no porto desta ca- almente com o iretor a
desde 13 de Setembro de _ Com torres de aço, su-pital o material que adquiri- ',Alfandega, devendo dentro
1598 S dR' B o

.ram para montar um labora- I de quarenta e oito horas es- .' f"lh eg;n FO r
10 nranc plementares. Da Cia: DEM

torio, Tal foi, porém ã gri-, tal' -totalmente desembara- era I o be, te !PdPe ,'Iqhue PSTER (americana),' Infor-
.

, " ,. ,

I d morreu co er o e pIO os mações 11a Associação ci-to dos jornais que hoje A çado o refendo matéria e
,

tã I d
'

'. - " , " e era ao ma va o que os tando P. ih,Noite", que e orgao OfICIO- pesquisas,
f ljd am "de. ,

f . t ranceses o ape ar - SACOS DE DORMIR80 do' governo publíca a se- Podemos m ormai am-
io d I""ício-Lb

' ,

tr d F momo o su , Excelentes de-guerra, tipoguinte nota com a auspicio- em que o mInIS 10 a a-
1667 L' bô.

b' d H' L f
- em , ,em IS oa, MUMMY, com fôrro de co-sa noticia de que os o Ices zen a, sr. oracio a er,
f'

.

d t t d deburocraticos foram final-I manifestou áo cientista pa- °l� assmaf o, �m radaf o ,

bertor de lã. Oshman's, 601

mente vencidos:' "trícío Cesar Lattes o desejo a lança �ensIVa e � e11sI- Fannin Street, HOUSTON,
-- "A respeito da noticia de recebe-lo em audiencia Rva" PDorAU!f,ez anVosI, denpre t o Texas, USA.

.,

t
' er Lr. onso e 01' u- IMPORTAM MADEIRASde que a Alfand�glasi: ��nda ihoJ\ para ,um �� ��; gal e Luiz XIV da França, __ Pinho do Brasil, peroba,predendo o matena e.pes- rmen o so re o Impor a

contra Carlos II da Espa- jacarandá," Gonçalo Alvesquisas importado, que
.

se assunto".
destina ao Centro Brasllei- Como se vê os protestos nha ; Timber Company of
1'0 de Pesquisas Fisicas, fo- da imprensa s�mpre servem J

-- em 1.712: aporta.ra� no í America, Inc; 37 Wall Street
mos informados no gabine- ra alguma cousa

I
Desterro, hoje Ploríanõpo- New York 5, N, Y. -- USA.pa .

Iis, os o navios franceses CIDRA para exportação ._
"Saint Joseph" e "Marie", De primeira. qualidade, fa---

vindo a bordo de um deles brico próprio, Julio Correa
o engenheiro hodrografo le, Granja La Floresta, San
Frezier; ta Lúcia,' Km 61,_ Departa
- em 1.784, na Bahia, mento de Canelones, URU-

nasceu José Lino Coutinho, GUAY
.

um dos mais ardorosos ora- BRINQUEDOS ITALIA
dores das Cortes Constituin- NOS, CUTELARIA, ARTI
tes de Lisboa em 1822, Mi- GOS RELIGIOSOS - dese
nistro do Imperio d,e 16 de ja exportar a Comissionaria IJulho de 1831 até 3 de Ja- Generale Interscambi _

neiro de 1832. Faleceu na

I'
Viale Maino, 19 -- MILA

mesma cidade em 25 de Ju- NO, ItaHa,
lho de 1836, quando Conse- REPRESENTANTE -- O
lheiro; I sr, Beulah Charlat, 309
-- em 1.818, teve inicio o west 86 th Street, NEW

ataque de São Carlos, pelo i YORK 24, N, T;, técnico em

General Chagas Santos, ten-
; distribuição mercantil e

do o inimigo evacuado a po- i vendas, oferece serviços pa
voação, que os nossos toma- I ra criação e desenvolvímen
ram; I to de procura e consumo

em 1.829; nasceu em' nos Estados Unidos de pro
Florianópolis, Santa Cata-! dutos brasileiros, especial
rina, o bravo 1° Tenente da mente tecidos, manufaturas

_ __ . __ _._. . __._. _._." _ _ _ .. _ .. _ .. _ _ .. __.__ Armada, Alvaro Augusto de de móveis, utensilios domés-
Carvalho, um dos heróis da ticos e produtos de plásti-
Guerra do Paraguai. Per- co.

.

pertuando-lhe o n,ome .de-I
"

ram ao Teatro da capital ----'-----_--
catarinense e a uma das

S fruas o seu nome;, . O re de aSlDd 1
- em 1.876, fOI maugu- .

rado o marco de limites da I, S' t ti de'

,A d o a expec a rva umPedra-Branca, .na Lagoa e,
d f" âtiC'. tre o Brasil e a' acesso e as ixia asma ica

aC,eI,es en

I com o seu cortejo aterrador,Bolivía ; .

b t
' it

. ."
,

1 877 f
"

talado a a e e esprri o mais resis-
-- em. ,01 ms a a

t S âtico-é,

FI
' ,

I' S t Ca I' ten e. er aS�lco, e viver
em orranopo IS, an a -

, d -bai d b _,

I t't t d Pó,' sempre e alX ,essa o s
tarma, o n� 1 .u o os, r, -

sessão nervosa e dissolven-fessores Pubhcos P1'1ma- I te, O remédio do dr. Reyn-rios; I
.

'<i'k - ,

1 884 f· t' t gate, a salvação dos asmáti- Multlls vezes nos admiramos ao Vel certas pes�oas Idosas que, no entanto"
- 3as e

-- em. ,01 ex ln a a I b t f' t conservam todo o vtgor e a nôa disposição da mocidade. Elas prolongam
esc'ravidão . africana no c�s, �om a, e . /e l'Cazmen.e

todos os prazeres da vida, que encaram com o otimismo e a bOa dispo-
-

I nao 80 a proprla asma, como sição que lhes proporciona o seu flslco sadio. Quer saber a razão delasAmazona, po�. resoluç,ao :de qualquer bronquite crônica demonstrarem menos idade do que realmente-tem? Pol\; bem, pceste
sua AssembleIa Provmclal, -

'h" d t atenção a isto: a DEBILIDADE NERVOSA e o ENFRAQUECIMENTO-
d d'd d OU nao, tosses, c 'la os, e C. NEURO-MUSCULAR provocam a FALTA DE MEMORIA. A PALIDEZ.decretan O me 1 a� em � -

('om o remédio QO dr. Reyn- 'O EMAGRECIMENTO, que geram o DESANiMO .e a indlsposlçãl> mora);miravel antecedencla ao ato"
, -' ,.

,/' e tísica (FRAQUa;;ZA SEXUAL, MENTAL e ORGANICA). &sses jóvens
G, tI' I gate, as gotas

an,
hasmatIcas,

I
aos 50 anos, cheios de vitalidade e disposição éonservaJll o seu organismodo oveI�o �en a

d' puramente vegetal. o doen- usando FOSFOSOL, considel'ado pela classemédica como um ótimo tõnico.Andre NIlo Ta asco
te adquire imediato alivio nervino, dada a suá fórmula cientifica ser bastante concentrada em

. _ 'fosfatos, de as.lmilação Imediata {!.!!lo corpo humano, Os que não Sê----�, voltando sua resplraçaologo sentem jovens e animados, devem-rio à falta de fosfato em seu organismo"
ao ritmo natural. Não eu- Usem. então,. FO.SFOSOL em elixir ou Injeções �t:a'musculares e logo.

A' UGA SE . depois das prrmell'as colheradas ou Injeções se sentlI'ao outros:,Anlmadost
iii •

,

_ contrados no local, env Fortes! Dispostos! Não encontrando FOSFóSOL nas farmácla,s e drogarias.... antecipadamente, Cr$ 25,00 escrevam aoDepôsltário, V.SANDOVALm.- Caixa Postal 1874-São Pauto
Uma casa no Estreito,' para End. Telegráfico Men-

I b0 I!rua 24 de Maio, delinas,_ Rio, que remete- .... I _: � I a..'W I
,

Ver e tratar na mesma mos. Nao atendem;)s peto � -=._� ,

com Ralan. reembolso. 4\&. Pcttin"tt- .

o materi�l par� � Centr� de PO.JÇ.Pesquisas Flslcas tera �
desem.baraço 'imediato --

f R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXI5TJUIGURL

ENO é d••f.ito
seguro. laxante
suave, .f.rves-�
cente saudavel,

alcalino e

antiácido,
exija o

legítimo:-

Associação dos Servidores
Públicos de Sta. Catarina

SERVIÇOS MÉDICOS
Clínica Geral

Dr, Danilo Duarte - 2as, 4as e 6as, das 17 ás 18 ho-
ras,

.

Dr, Antonio Dib Mussi - 3as e 5as das 2 ás 3 horas.
Dr. Renato Costa -- Sabado das 14 ás 18 horas,

ESPECIALIDADES
Dr. Miguel SaBes Cavalcanti exclusivamente

crian'ças. diariamente das 15 ás 17 horas em seu consul-
tório. •

Dr. Antonio Dib Mussi -- OPERADOR.
Dr. Renato Costa - Doenças de Senhoras

5ag das 14 ás. 16 horas em seu/consultório.
Dr. J. J. Barreto - Otorino Laringologia oftalmolo

gia em seu consultorio ás gas e 6as feiras das 16 ás 18
horas.

'

OBSERVAÇÃO - A Associação nã'o se respon
sabilisa por nenhum tratamento especializàdo sem pré
via indicação dos médicos da Sociedade.

Nas visitas a domiCilio, o transporte corretá por
eonta do associado.

,

"

Antes de ir ao médico, deve o associado receber na

:secretaria o cartão de consulta,
Podem fazer parte do quadro' social os funcionarios

autarquicos, os aposentados, e os militares inativos.
Expediente,da Secretaria -- das 14 ás 16 horas,

Manoel Dias -- 20 Secretário.

A coisa"está preta".

Ao ver a cobra tumtndo, '

Estren:eceu Zé-Barbado,
Esqut'cera seu fia u t jm
O encantador malfadadol

Rindo :\/b)g�1I notíc.s,
O 8lfrba - F:!ila re k,te':
r;: '''e pêro está na barba.

O'i :: Ó se cura com Gillette J

mas •..

-'f
n�I,m:�a,"1Ir�••

para os qu� usam

Gill ZUle
IA·':!1------------------------------------------�.•---

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

CARACTERJSTICAS' :
.... 5 vaLvulas: Ondas: longas--de 550 a 1700 kcls; curtas 6 a I8mcs, 50 agl mts.

;; Alto-falantfJ., 61[2 polegadas, tipo pesado: Tomada para toca-scos,

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

..
Variavel de 3 secções': FI com nuclee de ferro: Caixa de. IMBUIA de LUXO.

_ Grande alcance : Alta sensibilídade : Som natural.

, -

!

FI,
I

f;

�--------------------------------------------�------------------.�--------------�------------------------�--�o-,�--------------_-_--------------------
Modelo ARt-5-P Modelo ARe 515
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FIJGtlES , '
'

OS melhores

Para
r economia
e conjôrto
no seu I!lNI

•

"'fj r.��wf
"

'U.llHtt� I����� �

DISTRIBUIDORES:

.'MACHADO'
� '_eIÁ-; S/A
'éOMÉRC/O E AGENC/A!5'

�(LiTRICOS E À LeNHA
VENDAS À PRESTAÇÕES

�}(P05IÇÃO P€RMANE'NT€ à

�� rJJ�7'42�
"

FLÓRlAtiÓPOllS

, I

T.ro.n.porte� regulares de Cal ga tI' ("«
-

' \

�,' 840 FRANVISVO DO SUL para NOV4 IOU
Informocõ•• cornos Agente.

�j.:, .n6p�lil-C.rlol HoepckeS/A�CI-/TeJtirr.t t.217 ( Rnd. te,I.'2.
IS o "'ranellco do Sul-Carlo! Hoepcke SA -CI - Telr-ione t MeOREM I.C R

DURANTE TODO DIA.

nos VAPCJ,OS

lR%_f
\It�"

t'l..,.:' -�,� � -

,� ""; �� '"

,

RlTZ
Ás 4% e 8 horas

A Marcha da Vida. Nac..
Atualidades Warner Pa

thé. Jornal.'
MIRAGEM DOURADA
Um carnaval de "estre

( las" com toda a constelação,
da Paramount!

Preços:
Cr$ 5,00 e, 3,20
"LIVRE" Creanças.

maiores de 5 anos poderão,
entrar na sessão. das 41j2 hs,

ODEON
,Ás 8 horas

Cinelandia Jornal. Nac.,
REMORSO

Com - Dennis Price.
NO PALCO:
GAROTO DE OURO
Trovador Repentista.

Preços:
Cr$ 6,20 (único)
"Rígorosamente proibido

até 18 anos."
ROXY

rácia da Silveira e seu marido contar-á do último dia do prazo

Salustiano Elias� Si lveí ra, bra-" do edital, na qual se péde seja

sileiros; êle lavrador, ela dom és- qeclarado' o domínio dos supli-

JUíZO DE DIREITO DA
COMARCA DE BIGUAÇU

EDITAL
O doutor José B. Salgado de

Oliveira, ju�z de direito da co

marca de Biguaçu, Estado de

Santa Catarina, na forma da lei,

etc.

Faz saber aos que o presente
edital virem

..

ou dêle conhecilnen-

I to tiverem que, por parte de Ma

ria Horácia da Silveira e seu ma

rido Salustiano Elias da Silvei-

ra, por seu advogado, dr. Rafael
'G. Cruz Lima, lhe foi dririgida á

petição do teor seguinte: Exmo.

sr. dr. juiz de direito da comar

ca de Biguaçu. Dizem"Maria Ho-

mação, no -dia e hora que torem
deslgnados.> processando-se desta

forma, e ccom ciência do sr. dr.

promotor público da comarca, a

justificação ínitlo J-itis, para que,

de acôrdo com o estabelecido no

artigo 454 e seguintes do ·C. P.

C., seja julgada por v. excía. a

justificação, mandando a seguir
proceder a citação pessoal dos

confrontantes do imóvel, bem co

mo o sr. dr. promotor público, o
Serviço do Patrimônio da União

em Florianópolis, e os interessa

dos incertos, por editais de 30

dias, para o fim de.-contestarem,
querendo, a presente- ação, den

tro do praz? de 10 dias, que se

Ás 4 e 8 horas
Cine Jornal. Nac .

AL_];M DA FRONTEIRA
Gene Autry.

A ESPADA VINGADÓURA
Colorido
Larry Parks,
O DRAGÃO NEGRO

ll/1fo Eps.
Preços:

Cr$ 5,00 e 3,20
"Imp, até 10 anos".

IMPERIAL
Ás 5 e 8 horas

Noticias da Semana. Nac,
PASSAPOR'PE PARA

O RIO

tica, residentes e domi.ciliados

na comar-ca de Rio do .Sul, pOT

seu advogado que esta subscre

ve (doc. junto), que, com funda-

Edllal,Columbia Capitalização S. ft.'�:�;:f�l�:��i:::d�:���: fgr!:I��:::�:f:t��; th:::�:�fg:;,�:ova
e

M��.
CON$ELH,Q REGIONAL

R
-

" c, :
d excia o seguinte' I lhas estuduais, devidamente jn�l-. "Rigorosamente proibido

.DE ENGENHARIA E AR� , E,5ULTADO do SORTEIO·� �:eJa o:· s�pli�antes Sã� p�s- tiJizadas. Testemunhas: Ma,!lol'J -até 18 anos."

QUITETURA DA OITAVA, suidol'es de um terreno Sito no Miguel de Faria: brasileiro, ;à- IMPERIO

�EGIÃO N' f I lugar "Fazenda"; 'desta comarca, sado, lavrador, residente nesta ÁS 8 horas
"Pelo presente edital, tÓI'- ' -�

-

sortl� O 'de arnort-zacão realiza- com as dimensões- de setenta comarca. 2° � Liberato Joaquim' Jornal da' T�I�."Nac.
no público que o Snr. Theo- do no dia 2ti de FeVereiro de 1951. braças de frente por quínhentas ' de carvái�o; ·b1ã�ifei'ro, ca�ácló, EN,A:MORADA
philo Berger, requereu a es- foram sorteadas as seguintes ditas de fundos, ou sejam cento lavrador, residente nesta comar- Maria :F_elix e Pedro Ar-,

te Conselho Regional de En- combinações: e sessenta e nove mil e quatro- ca. Boaventura Francisco de Fa- mendartz. ,-

genharia e Arquitetura mfta centos metros 'quadrados rias, brasileiro, casado, lavrador, NO P'ALOO:' Garoto de

licença a título precário, pa- CAT FDJ UFA M,AF (169.400m2), COI.Ü as 'seguintes residente nesta comarca. 4° - Ouro.

ra o exercícío profíssíonal confrontações: frente, com ter- Tomás da Silva, hras'lleí ro.i.casa- Trovador Repentista.
de CONSTRUTOR no Muni-

VKU 'IRR TBL XYZ
ras de Hipólito Vicente e fundos do, comerciante, residente nesta Precos:

cípío de ORLEÃES, Estado -

-,

com terras de Luiz Miranda, ex- comarca. Em ditá petição foi Cr$ 5,00. :,( {mico)
de Santa Catarina, de acõr- tremando 'ao sul, COIll terras de exarado o seguinte despacho: A. '''Imp. até 14 anos".
do com o § Único do Art. 50 Luiz da Mélia e ao norte, com Corno requer, designando-se dlia

do Decréto N° 23.569,�-de. 11

I G E L', Q-. ditas de Manoel Ferreira, cuja e hora para se proceder à justi- de junho de 1950; (Ass.) José B.

de dezembro de 1933. Fi- posse vem sendo mantida pelos .ficaçâo cientes os interessados e Salgado d� Oliveira. E, para que

cam, pois, éon:vidados os

I
suplicantes e seus antecessores, o dr. promotor público. Biguaçu, chegue ao conhecimento de quem

profissionais interessados, mansa e pacificamente, sem con- 21-10-49. (Ass.) José B. Salgado interessar possa, manda passar

já registrados neste CREA., Podemos fornecer a domicílio (ruas por onde passa testaçã9 de terceiros, há mais de de Oliveira. Procedida a justifi:. o presente edital com o prazo de

a se pronunciarem a respeí- o caminhão do gêlo) pelos seguintes preços: trinta anos. II - Que, não ten- cação foi esta julgada por sen- trinta (30) dias, que será pub li-

to, para o que lhes é' -facul- 1 - barra ca. 90 cm. Cr$ 6,50 . do os suplicantes qualquer título tença do teor seguinte: Vistos cado e afixado na forma da Iei ,

tado O prazo de 30 (trinta) % - barra ca. 45 cm. Cr$ 3,50 de propriedade sôbre as aludâdas etc. Julgo por s�nteríça a justi- Dado � pãssado nesta cidade de

dias a contar da data I da 1/3 - barra ca. 30 cm. Cr$ 2,50 terras, pretendem regularizar os ficação de -fls. para que Pl�Ó(lUZa Biguaçu, aos 19 dias' do 'mês de'

publicação do presente Edi- ESTREITO e COQUEIROS .._ mesmos preços (en- seus�direitos, na forma permitida seus, jurídicos e legais efeitos. junho de 1950. Eu, Araraí Romão"

tal.... trega a domicílio pelos distribuidores locais). - pelo artigo 550 do Código Civil, Façam-se, por mandado as cita- de .Furia, escrivão interino, o-

Pêrto Alegre, 20 de 'Feve- Barcos de pescá etc. PREÇOS ESPECIAIS POR TO- e de acôrdo com o estabelecido ções requeridas na inicial; quan- dactilografei e subscrevi. Bi-·

l'eiro de 1951. NELADA.,
.

pelo artigo 454 e seguintes do to aos interessados incertos, de- guaçu, 19 de junho de 1950.,

Eng. Walter. Boehl, pre- CARLOS HOEPCKE SIA. Código de Processo Civil. III � verão ser citados por edital, com (Ass.) José B. Salgado de Oli-

sidente. Comércio e Indústria Estabelece o primeiro di�positivo o prazo de trinta (30) dias, pu- veira, juiz de direito. Confere-

cantes sôbre o imóvel acima des-

cri to, prosseguindo com obse r

váncia ,das fo rmal idades legais.
Valor" da' causa, Cr$ 3.000;oú.

_legal que, aquele que por trinta blicado três (3) vezes em jornal com o orígínal afixado no lugar'

anos, possuir como seu, sem opo- da Capital e uma (1) vez nó de costume. Eu, Araraí Romão

siçâo nem contestação, um ,imó- "Diário í)ficial do Estado" (art. de Faria, escrrvao interino, o

vel, ndquirir-Ihe-á o domínio, in-, 455 § 1�1 do Cód. Proc. Civil), dlactilografei, subscrevi, conferi

d'ependentem�nte' de título e boa juntando-se aos autos Ullla via e ássino. O escrivão: Araraí Ro

fé, que em tal caso se presumem, de cada publicaçãq. Biguaçu, 16 mãó de Faria.

sendo facultado requerer ao' juiz
que assim o declare por senten

ça, servindo-lhes mesma de títu

lo hábil pa·ra a transcrição no

registro competente, como tem

decidido a doutrina e a jurispru
dência dos tribunais. Ao reque·

rente, em tal caso, compete apre

sentar prova satisfatória de pos

se e do tempo dá, mesma, para

que lhe seja co�cedida a l'espec"

tiva sentença declaratória dp do

mínio p'elo usocapiente. Nessa

,

conformidade, ,e co.-rn o devido

respeito, vem os suplicantes re

querer a v. excia. que, com ciên

cia dos interessados, se digne
oportu.namente' ouvir Os depoi
mentos das testemunhas abaixo

an:o'ladis, e que comparecerão
em juízo independente de inti-

Participação
Cap: Franklin de OH· Bento Aguido Vieira

veira

veira.
Fpolis., 27-3-951.

e

Senhora

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-

participam áos paren
tes e pes-soas de suas

arnisades o contrato de
casamento de sua filha
DJANIRA, com o dr.
Julio Doim Vieira.
Curitiba, 27-3-951.

CURITleA Tr.J.LCRAlIA. FROSEBR_AS
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Aquele operarro que, ante-ontem,. no centro da ci- - Que homens são esses que, justamente quando

10
desespero dos operários ou o seu abandono de traba-,

dade, foi preso pela Polícia, não estava, em absoluto, fa- eu mais preciso de meios para consolidar minha saúde lho e, consequentemente, a justa causa para a dispensa? .

zendo um comício. Sem o saber, êle apenas pensava em' -. garantia de nove vidas - me Iímítam o trabalho a - Se amanhã, quando o atual govêrno começar a
voz alta. três dias por semana? . realizar as obras que promefeu \ao Estado, vai êste pre-

E dizia, 'sem pressentir que o escutava a Ordem, - Como pensam esses homens que viva um operá- cisar de operários, porque dispensá-los agora, se o direi-
aquilo que dezenas de companheiros sentem, como êle, rio? Será que não percebem que com todo o ordenado de to a indenizações é certo? Que economia é essa é que-
de desespero e de angústia: todo um mês já passa privações? E que com a metade, economistas são esses?

- Que· fiz eu para me condenaremà fome, a mim, à morra de fome?' Tudo isso, sem dúvida, compreenderam -as pessoas
minha mulher e aos meus oito filhos? - Será possível que a lei permita essa inlquidade, que ouviram ante-ontem, ali no coração da Capital, a

- Que culpa me cabe de haver estado doente, por um país que se vangloria do seu progresso no terreno eclosão de desespero de um pintor das Obras Públicas;
longos meses, afetado de uma moléstia Insidiosa? do social trabalhismo? que ao reassumir seu pôsto, apôs longa enfermidade",

- Será possível que isso aconteça justamente no fôra cientificado de que dos seis dias de. jornada, o Es
Estado que, no Brasil, tem a melhor situação econômica, tado, por davante, só lhe asseguraria a metade.
pois não deve nem sequer dois terços de um orçamento Se a Polícia não o levasse, a esse honesto trabalha.
e tem a sua dívida quasi que inteiramente consolidada? dor, que não ofendeu a ninguem, êle poderia dizer muitu

- Que fariam, proporcialmente, com os seus ope- mais. Poderia, até, fazer esta pergunta terr'ivel i-
ráríos, os outros Estados?

".

- Porque o Estado só está fazendo economia com.
- Respondam, os responsáveis por essa medida os operários e com os adversários politicos?

inhumana e totalitária a êste desafio r tomem de um la- Está o govêrno com o seu segundo mês completo.
pis e mostrem o quantum de gêneros alimenticios pode Nada mais fez, nesses sessenta dias, que semear ventos.
um desses operários adquirir com o que percebe traba- Faltou-lhe até, nas vezes que errou - e que são tantas
Ihando apenas três dias por semana. E dividam depois - a coragem de recuar. Persistiu e está persistindo em'

por um número médio de pessoas, digamos cinco, repre-. erros que, além daquela efêmera e já consumida popu
sentativas da família a que deve assistência. E dividam laridade, lhe levam também a confiança e o crédito.
outra vez as porções, per cap.ta, por 31, número dos dias No episódio de ante-ontem está mais do que uma
de março. E se não se assustarem, hão-de, pelo menos, voz isolada, do que um grito de revolta pessoal: estão
rir! Mas êsse riso tem custado muito à humanidade! um sinal dos tempos que estamos vivendo.

- Digam o que pretendem com essa providência? RUBENS DE ARRUDA RAMOS

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

ma e ao João Santos por
tão dign ificantc idéia.
Tomarão parte os seguin

tes cantores: Zininho, o

"gentlemam" do samba;
Onôr Campos, o cantor qu e

canta com o coração, Tibío
"a maravilha negra", Neide
Maria, Oní Furtado, Nabor
e, seu famoso regional e ou

tros.
A direção, artística esta

rá a cargo de Nazareno Coe
lho e a apresentação de Da-
kír Nilton Polidoro. RIO, 29 (U.P.) - Pros- mento 'do preço da farinha ..

I
segue em seus trabalhos a. Apelou ainda o secretario.

;O·_
..

·-G-_·_.O-·_-S
...

;O-
.._
..

s·
..

·a�·-o�: :: r:��!�.tt:c�;c:r��:;·i�� . �:r�g�-i�;�:�::çfoal�f;ae����:.I I teresse. Discutidos os tra-. nhos medios, bem como que'
\

fo,- de eoco'utro balhos que se vem.desenvol- j fornecid�s máquinas �e que,
vendo em s. Catarina, Para- 'o Paraná. precisa muito. A

ao moro ná, Minas Ger-ais � São Pau-I falta de a;mazens e si�os a-o

lo, e ainda no RIO Grande 1 gravam ainda a solução do

do Sul, o secretario da Agl';- ! problema da produção do- I
cultura do Paraná, sr. La- trigo do Paraná.

.

,I,zaro Leite expôs o "qua- PROBLEMA ECONQlVIICO
tum" da produção do seu Na exposição da cámpa-· '1
Estado, que pode ser esti- nha do trigo em Santa Ca- '!mada em mais ou menos 45 tarina destacou-se a que fOL:
mil tonelad�s, da qu�l �él D.e4ta

pejo sr, Afonso Veiga, I
espera 45 mil comerciaveis. -que representa o governo

Existe, no entanto, falta. de Santa Catarina. e é (}-.. Ide mais moinhos medios nas chefe da Seção de Fomenta' .,
zonas de produção; O trans- Agrícola naquele Estado,

1>orte do grão produzido es- O sr. Veiga informou que' ,

tá sendo enviado aos gran- o problema agronômico da

des moinhos e dali volta à campanha, do trigo em San
zona de produção sob for- ta Catarina pode ser cou-

ma de farinha, viajando

I
siderado resolvido ou pelo,"

centenas de quilometros o menos, muito. bem encami--

que acarreta elevado au- (Continúa na 3l> página)
.. ..

nhas, felicitamos ao orga
nizador do referido SHOW,
aos Transportes Aéreos Ca
tarinense na pessôa de s�p
Diretor Sr. Luiz Fiuza Li-

Florianópolis, - 31 de Março de 1951

Onde a caridade suplanta
a vaidade

s. DAMASCENO

A TAC presligia os

ortístas cctcrínenaes

Li, através das colunas de "A Gazeta", de quarta
feira ultima, um convite às pessoas que estivessem dis
postas a colaborar na campanha "Pró Fundação Lau

reflno em Santa Catarina" a se reunirem na sede do Clu
be 12 de Agosto, às 17 horas, do dia 28 do corrente.

O convite em apreço, datado de 27 do fluente, esta
va firmado por elementos femininos sobejamente conhe
cidos como despidos' de todo e qualquer sentimento de
vaidade! Como erraram essas criaturas! Simples e re

vestidas dos melhores sentimentos, esqueceram-se do fa
tor primordial: a vaidade humana!

Para finalizar estasPor .inícíativa do jovem
Nazareno Coelho, terá lugar
no proximo domingo, dia 10
de abril, na cidade de La

guna, um "BIG'SHOW", a

nimado- por uma. plêiade de
artistas cónterrâneos os

quais, naquela cidade';' atua
rão nos microfones famosos
da Rádio Difusora de Lagu
na, estaçto ZYH-6, a m_ais
poderosa .

-

Deve-se esta apresentação
toda e exclusivamente aos

Transportes Aéreos Catar i
nensê S. 'A., que, mais uma

vez, vem colaborar com ,esta
formidável equipe artística,
dando. o apôio necessarro

para que fosse possível esta
excursão dos radialistas de
nossa Capital.
A TAÇ, estã organização

genuinamente nossa, tem a

dirigir os seus destinos a

figura .singular do Sr. Luiz
Fiuza Lima, dono de um es

pírito notadamente altruís
tico e tudo tem feito para o

maior desenvolvimento/ ar- Na manhã de ontem,
tístico daqueles que lutam

I quando
fazia uma das suas

com dificuldades em busca VIagens regulares - Agro
de oportunidades para bri- nômica "' Praça 15 - o

lhar, "Gostosão" da Emprêsa Au-

Por isso mesmo, dia a dia, to Viação Florianópolis,
cresce no coração de todos quando transitava pela rua

àqueles a amizade que se Bocaíuva, à esquina da
dedica a' um verdadeiro a- Avenida Trompowski, teve

migo. A êle antecipadamen- partida a ponta do eixo di

te a "Caravana" agradece. reito, desgovernando-se, in-

Outro nome que me:rece do de encontro ao muro da

menção honrosa é o de João residência do sr. Francisco

Benjamim dos Santos que a Mon, derrubando-o.
todo o momento colocou-se Felizmente, não 'houve

vítimas e o "Gostosão" ali
permaneceu, até à tarde re

tirando-se após a perícia.
.... : •.� .. -.

xxx

Estava eu, na mesma quarta-feira, sentado em volta
de u'a" mesa, onde vários cálices e copos se achavam,
uns cheios, outros a meio, outros, ainda, vazios, no Res
taurante do' Clube Doze de Agosto - (bnde, diga-se de
passagem, costumo, há alguns anos, estar tôdas as tar
des) - -em companhia de vários amigos, aguardando o
Inicio da reunião pre-fixada! Nos amplos salões do Clu
be, meia dúzia de Senhoras e Senhoritas, pacientemente,
aguardavam, também, a chegada dos elementos femini
nos que lhes haviam prometido apôio!

.

Precisamente, ao início da "Ave Marta", silencioso
. e visivelmente decepcionado, aquele grupo :'de senhoras
retira-se do recinto é� que havia estado, desde às de
zessete horas, aguardando os convidados de honra para
a organização da "Fundação Laureano!"

_

.

xxx

Entreolhamo-nos e, em nossos olhares, mostramos
tudo havermos compreendido: elas não haviam tido o

bafejo oficial! I! Houvesse sido promovida pela Exma.
Espôsa de S. Excía., o Sr. Governador do Estado, ou pela
Exma. Esposa de qualquer de seus Secretários, a reu
nião teria sido coroada de pleno êxito.
i:' x x x
, Pensamos e '" comentamos: faltou o farfalhar das
sedas, o sorriso estudado das beldadas, os sàlamaleques
das bajuladoras de sempre para que aquelas heroinas
tingissem o tão humanitário quão caridoso objetivo!

Enquanto, em todos os recantos deste imenso Bra
sil, a "Fundação Laureano" torna-se uma realidade in
sofismável, neste pedaço sacrosanto da Pátria, que tan
tos e tão dignificantes exemplos de sentimento de hu
manidade tem dado, aguarda-se, apenas, o bafejo oficial
para a concretização daquilo que eu vos posso assegu
rar - é o desejo insopitável do -povo barriga-verde!
•

Não vos deixeis, entretanto, esmorecer por isso, Se
nhoras! Continuai! Continuai na vossa meritória obra!
Batei de casa em casa, de porta em porta e os coracões
sinceros, bons e amigos do povo vos receberão com' in
disfarçável alegria, dando-vos o apôio que bem mere
ceis! Ide, Senhoras, nas casas dos ricos e poderosos, dos
pobres e humildes, e êles vos darão aquilo qu� suas cons
ciencias mandaram! É possível que 'venhais a ter sur

presas! É po's§ível que um rico e poderoso vos dê o mes
mo que um pobre!!! Sabei, todavia, Senhoras, que o pri
meiro vos dará para que nãv o chamem de miserável en
quanto que' o segundo vos dflrá, de coração, a metade re-
servada para o pão de seus filhos! Ide: Senhoras, ide! E dDescei alS ladeiras e suoí morros! Naquelas e nestes en- a or em
contrarelS a verdadeira alma do povó! A "Fundacão Lau- -
reano" sois vó.s mesmaS! Entrai nos palacetes e' nos ca� Impera...sebres; nos restaurantes e nas tascas e, entre os pobr� 1 Fabiano Sebastião Viei
e humildes, entrê os homens de mãos rudes· e gestos brus- ra, professor, com garantias
COS, entre os fanfarrões e os viciados, encontrareis aqui- de efetividade, foi transfe
lo que buscais: a diferença entre a vaidade a caridade! rido para Joinville.

Resulladof-inal"-d--as In::.��re�s�:I��e�:�do�U'i�
. dar-lhe posse ... por ordem

eleic·0-es de lO.ulubro do sr. Arnoldo Luz.
_

"J Á ·vista disso regressou a

RIO, 30 m.p.) - O Tri- 849 mil e 40; Brigadeiro, 2 esta Capital, ficando à dis
bunal Superior Eleitoral di- milhões 342 mil e 384; Cris- pos'ição da·Secretaria do In
vulgou o resultado final da terior e Justiça, Educação
eleição presidencial de 3 de tiano, 1 milhão 697 mil 193; e Saúde.
outubro de 1950, que é o João Mangabeira 9 mil e Como se vê, a ordem an-

seguinte: Getulio, 3 milhões' 466 votos. da de muletas, por aí!
�

Apenas uma queixa está

registada no livro de ocor-

rências policiais: I"Virginia Silv�, com 4.6
anos de idade., VlUva, queI
xou-se de que sua vizinh!l,,·
Judite. Coelho, há muito lhe
vem insultando com pa]B
vrões, e, ontem, 9S seus fi
lhos apedrejaram a sua ca

sa".
Ontem, à tarde, d. Ju., I

dite foi à Polícia e expli-Icou-Se. .. _

na dianteira, fazendo tudo
para ver concretizado a

idéia do Nazareno que era

a de tornar ainda maior o

os
.

cantores da Capital aos

seus co-irmãos do interior:
. Ao J João confessam-se

gratos pelo notável apôio
recebido.

Na Polícia

�amisas, Gravatas, Pija
mes Meias das melhores,
pelos rnenore$ preços só na

CASA MISCEtANIA - Rua
Conselheiro Mafra.

•••••••••••H .
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•
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Duas jovens pereceram
DO Rio )jôjaí

'( .

. Os corpos ainda não foram encontrades ,

BLUM_ENA�, 30 (E.) -, ao atravessarem for!e COl:- J
Sexta-feira ultima, nas pro-l renteza, a embarcaçao Vl-

'l1ximidades de Encano, no rou, desaparecendo as duas,

município de Indaial, regis-j senhoritas levadas pelas 5.-

..
!

trou-se tragica ocorrencia.
� guas, enquanto os dois mo- .'

Passeavam de bate ira, no

I ços conseguiram salvar-ses :)rio Itajaí, em eompanhia I
com muito .custo a nado. .

de dois moços, duas filhas I Até o momento que escre-

do sr. Fl'it� Bratz, ali res i- viamos esta notícia, os cor

dente, sendo uma de 16 e! pos das duas inditosas mo

outra de 20 anos de idade, � ças não tinham sido encon

Em dado momento, porém,· trados.

I
I

I
·1

1
-

-

..�

Na conferência der trigo.-Exposi� �'.�
ção ,do delegado de J

Santa Catarina "f

Ft?0GQan aO :)
-j
t

destro-"

o Jacinto, das Cidade e as serras. do Eça, satu-'
rado de confôrto e entediado de emoções, buscou,..
-certa feita, u� livro para se distrair, na sua imensa

biblioteca de mais de 30.000 volumes.
Procurou .... escolheu ... trocou'

cou •.. e, finalmente, fixou-se num velho jornal�
sem nada de novo . - .

>

A gente, às vezes, soÍl'e esses ataques de el:)tu-
pidez.

Os assuntos, hoje, pululam . na minha frente•.

Mas escolher um' será -desgostar os outros. E faW"
eleição é perigoso:· acabarei escolhendo o pior!

Baixa tudo em diligência, até amanhã! Se Deusr.

quiser!
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