
..
odissea ""do dr. Napoleão �L.r�ano

o médico-marlir polariza a sensibilidade nccíõnol, Yái.".�or
·rer,�llIlas terá seu sonho realizado- Sob Q. proteção do.��Eslaâo�.

,
RIO: .19 (�._A.) _ Desde h�je o sr. dr. Napoleão, e a Ex�t�ine�te às 17,15 o d�'..Laure�no_ foi i�troduzido V.argas, contando em rápidas palav�a"'o��W\ que está

sua familia
..
estão sob � proteçao do Estado _ foram es- no Palácio RlO Negro pelo ministro Simões F'ilho, sendo vivendo.

., '.

tas as palavras textuais do presidente Vargas, ao rece- imediatamente recebido' pelo chefe do Govêr·no. E o re- - Presidente, aqui estou, como um canceroso, para,

,

ber, ante-ontem, no Palácio Rio Negro, "o homem que porter anotou o seguinte dÚlogo: pedir a v. excia. que proteja os brasileiros que, como eu,

tem um encontl'? marcado com a morte". _ Dr, Napoleão, como vai passando o s'r.? estão sendo devorados pelo cancero A moléstia não é in-

- �u me sl.nto :r:rofundamente emocionado, e consi- _ Bem disposto, presidente. E, feliz por vir ao en- curável. O que é preciso e indispensável é diagnosticá-la

dero hoje o maior dia desta campanha, por saber uue contro de vossa excelência. I precocemente. E isso-somente é possível fazer se dispu-

'Vossa excelência vai se interessar pelo problema do cân-
'

ALGUMAS LÁGRIMAS sermos de hospitais bem equipados e de técnicos compe-

cer em nosso país, respondeu o jovem médico de Umbu- Tomado de intensa emoção, e com os olhos mareja- tentes, que deles se possam encarregar.
'

zeíro. dos de lágrimas, o dr. Laureano dirigiu-se ao presidente •
Perdendo

I

por um" instante o dominio de si próprio,

�.
o d� Laureano deixou que algumas légrimas lhe corres

sem' pelas faces._ Logo, porém, assumiu aquela atitude

serena e tranquila com que o vimos pisar terras de Per

Previsão do tempo até 14 nambuco.

horas do dia 20.

A

.

Nacionalização do
petróleo iraniano
'.. l '

TEERÃ, 19 (U.P.) - O concessão assinada entre a

Parlamento iraniano deci- citada companhia e o gover

díu, unanimemente naciona- no iraniano.
lisar a industria do petró- 'É muito cedo para conhe
leo - uma das mais ricas cer-se a reação dos dif'eren
fontes de combustíveis do tes círculos desta capital,
Mundo '_ num movimento mas os circulos de imprensa
que contou com o apoio de salientam que a nacionaliza
todas as facções pró-soviéti- ção do petróleo' representa
cas deste estratégico país. uma vitoria da Frente Na

Uma multidão' de 2.000 pes- 'cional.
soas, fora do Maj lis- do �o('•••••- -.y ---;..

.parlaIEeE-to- írari,ano�'( acla- D-eS"pCrtou ---d.···mo�
mou efusivamente a votação
e carregou os deputados so- .parente no m�iQ de
bre os ombros. Isto aconte- d' F' d d •

e untos ver I erros
ceu a despeito da policia ter .

ROMA, 19' (U.P.), _ Um
proibido ontem todas as ma-

nifestações, após as noticias
caso de morte aparente emo-

de que o partido comunista,
cionou os doentes e pessoal

na ilegalidade, havia plane-
do hospital de São Pedro
Darena.

I

jado uma marcha sobre a

capital, sob a' bandeira da
Haviam sido internados

"Sociedade Nacional de
nesse hospital, em conse-

quencia de grave intoxic�
Combate à Anglo-Iranian
Oi! Company". ção, provocado pelo gaz a.

bordo do seu navio, sete ma

rinheiros britânicos. Um
dãsses marinheiros, que pa
recia ter morrIdo, foi trans
portado para o necrotéric>
do hospital; mas, despertan- I

do algumas horas mais tar

de e vendo os cadáveres ver

dadeiros, o marinheiro fugiu
do local, urrando de mêdo,
'até desfalecer num corredor
do estabelecimento.

.

,

O TEMPO
.

_ Certo de que o Govêrno tomará a si, agora, o en-

cargo efetivo de combater o câncer no Brasil, sr. presi
dente, desejo expressar-lhe o meu e o agradecimento de

todos os nossos irmãos cancerosos.

"O GOVÊRNO NÃO PODERIA FICAR INSENSIVEL'�
_ O seu apelo, através da imprensa, dr. Laureano,

ecoou em todo o Brasil. E a ele não poderia ficar indife

rente' e insensível o Govêrno. E o sr. verá que não roí

em vão o seu sofrimento para redimir a humanidade.

Ministro Simões Pilho, ficam ao seu cargo todas as

providencias que julgar necessárias para a campanha
dêste verdadeiro martir da Ciência. As medidas que fo

rem propostas serão todas por mim aceitas.
(Continúa na 3a página)
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-.. _'. ", Joinvile hoje'Declaraçoes do Chanceler Joao N. da Fontoura JOINVILLE�'9 <".Nj �

sôbre· a reunião de Consulta, de WaShington .::!���:�:!�:\��:.�::��:
, R.IO, 19 (U.P.) _ Perante veitar. quanto possivel pes- nh do Ri B' Carl '

ta das comemoraçoes do prr-

várias dezenas de
...,jornalis- soas que já se encontravam C �s °R �o. lanc�, ,aSl 0:-; meiro centenário dessa ci

tas, representantes, de 01'- nos Estados Unidos Foram t

a �ro o r;J.�l�s, Eo;e l�t- dade:

gãos do Rio, dos Estados e nomeadas sem onus' para o �b'l�m;,r�l I l\�' h �ra I) 25 associações culturais,

do ext:rior, o Sr. Embaíxa- Tesouro os Sen hores : João
'1 10 e es ac a o e 23, desportivas; 2 laborató-

'...do.r �oao Neves da Fontoura Daudt d'Oliveira, Euvaudo (Continúa na 3a págína) tios cientificos; 10 biblíote-

�mIstro das Relações Exte- Lodí, Luiz Dodswrth Mar-
.,... - -- .,....-. cas, um museo; 2 cooperati-

rlOr;s: fez ante-ontem, no tins,'Walter Moreira Salles, Condanedo
vas de produção e 4 escola-

.Palâcio Itamaraty., uma ex- Francisco Malta Cardoso
.. ã morte res ; 17 sindicatos e associa-

posição �?breo sentido da Walter Valentim Fernande� pelo caneer incurável ções de classe; 1 mercado

I� �eulllao de Consulta de Bouças, 'I'heotonio Monteiro
., ..

'

püblíco : 2 filiais de Banco

Ml1�Istros das Rel�çõés .Ex- de Barrós Filho: Augusto ADRí'Al{ Jv.t:ich:{g�n" i9. e.ê 'c\tsas .!?�1J,cãl'ías ;.1 a,tên-

terrores e, .e� particular, s�- F'rederrco SC'hjlià't1i, ":.:Ray-110.P.),
_ BObb,Y Hiftlime. cút dà Caixa EconôrnícajFe

bre .os obJet�os. do Brasll mundo Castro Maya, ehosé de seis anos. atingido da dera}; 3 Institutos de Apo

nessa conf.erencIa, a inau- Soares Maciel Filho, Aldo câncer incurável e condena- sentadoria e Pensões; 5.408

g�rar-se dia 26, em Was- Baptista Franco, Francisco do pelosjnêdicos, recebeu, prédios, sendo 4.33� no per í

l11ng�o�. Manuel da Rocha Pombo 'há dias uma corresponden-
'metro urbano e 1.076 rio sub-

Iniciou o Chanceler as Vera, Rómulo de Almeida cia tão volumosa que lhe se-
urbano. Censo total no pas

suas declarações' excusando- Ewaldo Correia Lima, Af- ria necessário um ano, pelo sado dá 2.102 habitantes pa

se por só ontem haver con- fonso Almiro e n, Sarah S. menos, para despachá-la. ra a cidade e 4.368 para o

vidado os jornalistas a ou- Porto. Ao todo 16 pessoas. Esta correspondencia _
município. Atualmente, tem

vir-lhe a palavra em torno Nos Estados Unidos já es- 200 mil cartas e 5.000 volu- 27 mil habitantes de popu

do assunto. Antes, explicou, tão lotados: Embaixador mes é resultado da publica- lação.
absorviam-lhe o tempo os Hildebrando Pompeu Pinto ção, pelo "New York Times" A 'arrecadação de impos

preparativos da missão. Pas- Accioly, Brigadeiro do Ar de uma carta do pai de Bob- tos e taxas no ano passado,

.sou, depois, a dizer do es" Luiz Leal Netto dos Reys, by, solicitando de "alguma f> atingiu 71 milhões, 700 mi]
.

't
.

\ MERO ACIONISTA

pUlO que or1entou a organi- Ministro Walter de Lima pessoas caridosas" a remes- cruzeiros, e_ 10 centavos.
_

d
TEERÃ, 19 (U.P.) _:: "O

.zaçao
'

a representação bra- Sarmanho, Octavio Parana- sa de um cartão postal a

8I'le'
r._................._.._.....,..............,.......-.J' Irã é um,a ,nação soberana,

. 1ra: guá, Tenente-Coronel Avis.- seu filho, para, distraí-lo em

"A D' 1
-

b '1'
Assine, "O ESTADO" com a liberdade de 'dispor

e egaçao raS1 e1ra dor Mari'Ü Perdigão Coelho, suas últimas semanas de vi-
f

. ..
,._.,...............-.......-...........

-.--�.-.,.I
das suas riquezas naturais.

01 constItUlda tendo-se em Tenente-Coronel Aviador' da.

T bê 'á
O contrato com a Anglo Ira-

vista a necessidade 'de se Paulo Emilio da Càmara 01'- A resposta ultràpassou lô- am m ser
f M'

.

t d E d' "

nian Oi.1 Company sociedade
azer o 1111S 1'0 e sta o tegal, Secretários, Jayme de das as· suas esperanças e o

Ih
..

.

f'
.

d
comerCIal em que o governo

a.conse ar por .pentos m1- Azevedo Rodrigues, .Joi:!o estado do pequenino enfer� eu orca a a b
.

] t 1
I.'ltanico é um simples a.cio-

1 ares e economICOS e pe os Augusto de ArauJ'o Castro, máo chegou a melhorar sen-
-

t t d
n Ista, nao pode 'contI'anar a

;:�;e:��r:�t:: p�fíti::'in�� J�!�_..::��!_�....;�••�.:::...:.���_�.-;;._::..�:;;....�•.:�::r-�:��..:.s=�- sr3. Pitre vontade alimentada por um

,

O
. OTm W P A povo soberano de nacional i-

paIS. s pr1meiros, quanto
A

·

dA. d
l.A A,19 (U.. ) - ,

, pres I en
. 4 zar a sua industria", decla-

ao numero e as pessoas ti- ela ae. sra; Art.hur PItre, .de. 2
,.

� d
. rou particularmente o dou"

veram as escolhas fixad.r.s .....
anos, fOi condena a a morte,

pelos Ministros das Pastas I'tom.-ss.o-es na Camar!:a. I por en.fo.rcamento, h.oje" por
tOl' Mossadegh, leader da

.M'l"
U

I
d Frente Nacional em discur-

I itares. São ao todo 10. Os ...' ......._.�-=- cumplICidade, em VIrtude o

C Ih'
2.<� • so proferido na Gamara /dos

onse e11'OS Políticos, De- RIO, 19 (U.P.) _ Pode- tituição e Justiça. Esta uI ti- atentado comebdo em. sete�-
'putados Helio Macedo Soa- mos adiantar que o P.S.D., ma, entretanto, já está as'- bro de 1949, por um JoalheI- Deputados em meio a indes-

S 1
'

I b Alb' G critivel ,entusiasmo e redo-
res e i va, Oswaldo Tri- por exemplo, reivindica a segm'ada ao sr. Samuel Du: 1'0 de Que. ec, ert uay,

gueiro de Albuquerque Mel- presidencia da Comissão de arte, do P.S.D. o líder ude- que depOSItou uma bomba bradas aclamações. Logo de- _

1
'. . pois desse discurso a Cama-

'o, José de Segadas Viana e Finanças, para ° sr, Israel nista, sr. Soares Filho, vem no avião em' que devIa Vla-

o Sr. Paulo Nogueira Filho, Pinheiro e a da Constituição desenvolvendo grandes ati-I jar sua mulher. A bomba ra aprovou unanimemente a

foram indicados pelos qua- e Justiça, para o sr. Samuel vidades nos últimos dias vi- explodiu em vôo, causando a nacionalização do petroleo
,

,

I
em todo o território irania-

:,tro part!dos de' maior ex- Duarte, estando, ao que nos sando reivindicar para o, morte de todos os passagei-

:pressão eleitoral, respecti- informou uma fonte autori- seu partido postos de impor- ros,

vamente, o PSD, a tJDN, o zada, definitivamente assen- tancia nos organismos téc- Sabe-se que Guay, conde-

PTB e o PSP. Quanto aos tada essa pretensão do par- nicos. nado à morte, já foi execu·

Conselheiros e Assessores tido majoritário. Por outro ._••-.-...-_.._•••_-_.._._._�....-.------.....
tado e que outro de seus

Econômicos, o'objetivo' do lado, o P.T.B., pleiteia a pre- ' I cúmplices, irmão da sra.

Governo consistiu em fazer sidencia das Comissões de Exonerou-se 1 Pitre,_estã à� vésper�� �a e

'Partilhar a responsabilidn- Transporte, pala o sr. Ed- J xecuçao. HOJe, um JUl'l de

de' das decisões entre tée- son Passos, e a da Legisla- O Brigadeiro doz� ,homens pronu�c.iou o

1ÜCOS oficiais e repres�ntan-' ção S�cial, par� o sr. Sega- vendIcto- de culpab1lIdade,

tes das classes produtoras. das V1ana.
, RIO, ,19 (U.P.) _ O pre- depois de apenas trinta mi-

O critério dl! menor des- A U.D.N., ao que nos in- sidente da República asinou nutos de deliberação. A sra.

:peSa residiu, de uma parte, formou o deputado Cândido decreto na pasta da Aero- Pitre, a pedido de Guay, ha

em levar os representantes Ferraz, está interessada em nautica, exonerando a pedi- via comprado vinte bastões resses comerciais, particu

das classes produtoras e a- conseguir a presidencia das do, de diretor-geral de Ro- de dinamite, com os quais larmente os da Anglo-Ira

nexas sem onus para o Te- Comissões de Diplomacia e tas Aéreas, o tenente-briga:- seu irmão confeccionou a nian OH Company, na base

s0l!.ro; e de outra, em apro- I Tratados e ainda a da Cous- deiro do Ar Eduardo Gomes. bomba para o crime. do respeito às clausulas da

O IIAl8.ANT1GO DUlllO OE SANTA CATARINA
�"..rh ., h ...r....... SIDNEI NOCETI

utrfltflr DI'. RUBENS DIJ ARRUDA. ...A.08

Tempo - Em geral ins-

tável.
'

Temperatura _ Estável.
Ventos _ Variáveis, fres

cos.

Temperaturas _ Extre

mas de hoje: Máxima 26,2.
Mínima 19,9.

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

o riso da cidade .••
�

no.

O discurso de Mossadegh
constitui a resposta às de

clarações de lord Hender-

json, na Camai'a dos Lords,
e de Kenneth Younger, se

cretario de Estado adjunto
do Foreign Office, feitas es

tas na Camara dos Comuns
e nas quais salientou Youn

gel' que o governo britani
co defenderia os seus inte-

_ O Ministrinho tem ra

zão! No govêrno passado.
nesta terra; bebiam até lei·

te ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cirurgia-Clínica Geral-Partos
- .i

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE SENHO- às 18 horas.

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

COLPOSCOPIA - HISTERO _ SALPINGOGRAFIA _ METABO- 28 _- Chácara do Espanha.

'LISMO BASAL

cional de Medicina, 'da Uníverst- 'grosso, tiroide, rtns; próstata,
Curso Nacional de doenças dade do Brasil). bexiga, utero, ovários e trompas.'

mentais. Médico por concurso da Assis- Varícocela, varizes e hernias:

Ex-diretor do Hospital Colonia tência a Psicopatas do Distrito Consultas: nas 3 às 5 horas.

"Sarrt'Ana. Federal. Cons.: Rua Felipe Schmidt, 21

Doenças nervosas e mentais. Ex-interno do Hospital Psi- (altos da Casa Paraiso).
Impotencia Sexual. quiátrico e Manicômio Judiciário Telef. 1.59!!.

, ,

\

Rua 'I'iradentes n? 9. da Capital Federal. Residência: Rua Esteves Jú-,
Consultas das 15 ás 19 horas. Ex-inte�no da Santa Casa de nior, 1.703 - Tel. m. 764.

FONE: M. 798. Misericórdia do Rio de Janeiro.
Res. Rua ,santos Saraiva, 64 Clínica Médica - Doenças Ner-

..

DR. MÁRIO
WENDHAU�EN

Clínica médica de adultos e

crianças.
Consultório - Rua João Pinto,

16 - Tel. M. 769.

Consultas: das 4 às 6 horas.

Residência: Rua Esteves Jú

nior 45. Tel. 812.

RA-DIOTERAPIA
RAIOS X

DI. ANTôNIO MODESTO
At••d., .......t•••• Ho.,1taJ �I CarN....

DRA� WLADYSLAVA WO�OVSKA MUSSI
E '"

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
Médicos

UltraRadíoterapia por ondas curtas-Eletrocoagulação Raios

Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1,1* anda,r'- Edificio do Monte-

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

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

DR. D.JALMA MOELLMANN
CLíNICA NEUROLOGICA E ,DE OLHOS - 0iUVIDOS NARIZ

GARGANTA
da

CASÁ UE SAúDE SÃO SEBASTIÃO
Sob a direção do dr. Djahaa Xoellmann.

Com o concurso de especiahstes ooa f�a européia,
Exames e tratamento moderno das doenças do sistema nervoso.

Diagnóstico e tratamento completo das moléstias dos olhos -

ouvidos .__: nariz e garganta.
I

•

Aparelhagem mod'ernissima importada diretamente da Suiça.
Consultas na Casa de Saúde São Sebaatião das 9 horas ás-lO e

das 14 'ás 18 horas diàriaménte.
Telefone 1.153 :_ Largo São Sebastião.

Florianópolis +: Santa Catarina.

DR.ALFREDO
CHEREM

DR! A. SANTAEL�
(Formado pela Faculdade Na-

- Estreito. vosas.

Consultório: E�\fício Amélia
Neto - Sala 9.

Residência: Avenida Rio Bran-

co, 144. \

Consultas: Das, 15 às 18 horas.
Telefone:

Consu ltõr io : 1.268.

Residência: 1.385.

DR. ARMANDO VA
bERIO DE ASSIS

MEDICO

Dos Serviços de Clínica Infantil

da Assistência �unicipal e Hos

pital de Caridade

CLINICA MEDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia

Consultório: Rua Nunes Macha
do, 7 - Consultas I das 10 ás 12

e das 15 ás 17' horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Fone: - 783.

DR� - POLYDORO E.
S. THIAGO
Médico e parteiro

do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis, Assistente da

Maternidade

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

Diretor da Maternidade e mé-
'

Doenças da tiroide e demais
dico do Hospital de Caridade. glaudula� internas.
CLINICAS DE SENHORAS

-I
Clínica-e cir�l'gia de senhoras

CIRURGIA - PARTOS - Partos.

ASSISTENCIA, AO PARTO E FISIOTERAPIA - ELETROCAL-
OPERAÇÕES OBSTÉTRICAS DIOGRAFIA - lViETABOLISMO
Doenças glandulares, tiroide, 13ASAL

ovários, hipopise, etc.

Disturbios llervosoBl
- Esteri

lidade - Regimes.
Consultório: Rua Fernando Ma

chado, -/Tel. 1.481.

Resid. R. 7 de Setembro - Edif.

-Cruz e Souza - Tel. ,846.

Horário de Consultas: - Di à

riarnenje das 15 às 19 horas. I

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

1.7�2. \

IRESIDÊNCIA: Avenidà 'I'rom-

powski, 82. Fone manual 766.
, ,

. Consultas, diàriamerrte, das 15

o ESTADO
Administração

Redação e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,
n? 160.
Tel. 1022, - CX. Pos
tal, 139.
Diretor: RUBENS A.
RAMOS.
Proprietário e Dlr.«
Gerente
SIDNEI NOCETI
Representante:
,A. S. LARA

Rua Senador Dantas,
40 - 50 andar
Te!.: 22-5924 - Rio' de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira

nO 21' - 80 andar
Te!.: 2-9873' -_, São

. Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 100,00
Semestre • Cr$

,

60,00
Trimestre. o-s 35,00

,

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

-,tráto.'
Os originais, mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabi.liza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

DR. I. LOBATO
FILHO

Doenças do aparêlho respiratório
TUBERCULOSE

Cirurgia do !orax
Formado pela Faculdade Nacio

nal de Medicina. Tisio,logista e

Tisiocirl1rgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialtzacão
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex

assistente de Cirurgia do Prof.

Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio). -

Cons.: Felip� Schmidt, 38.

DR. NEWTON
D'AVILA

Cirllrgia geral - Doenças de Se

nhoras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meire

les n. 18 - Telefone 1.507.

Consu'ltas : Às 11,30 horas e à

E
-

tarde das 15 horas em diante.'

pesidência: Rua Vidal Ramos,
- 'I'e lefone 1;422.

DR�ROLDÃO
CONSONI

Cirurgia Geral - Alta Cirurgia
- Mol�tias de senhoras -

Partos

Formado pela Faculdade de
Medicina da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente do Ser

viço Cirúrgico do Prof. Alipio
Corrêa, Neto.
Cirurgia dó est?tnaflil e vias

circulares, intestinos delgado:e

DR. M. S. CAVAL
CANTI

Clínica exclusivani'ente de cri

anças.
� Rua Saldanha Marinho, 19.

r
Telefone (M.) 73,6.

DR. PAULO FONTES
Clínico Operador

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.

CASA
Aluga-se uma na Praia dà

Saudades - Coqueiros.'
Tratar com Erval Mellin.
Florestal.

Vende-se ou'

permuta-se .

Uma casa à rua Fernan
do Ma'é'hado nO 64, completa
mente reformada e desocu
pada.
Tratar na "Casa, das Ca-:

semíras" Rua Conselheiro
Mafra n.0 8.

Vende-se
Por motivo de mudança,

uma sala de jantar. Tratar à
Rua Martinho Callado, n, 6.
(Chácara do Hespanha).

,

Vende-se
Duas ótimas casas à Rua

Frei Caneca nOs. 152 e ·158
com um grande terreno de
esquina.
Tratar eom 0- Tabelião

Brito,' à rua Deodoro.

'Quarto'
. Aluga-se quarto a rapaz
solteiro, com ou sem pensão.
Conselheiro Mafra nO 160.

CURITIBA Ta.ECRAAlA: PROSEBRAS

...11101'.. .ldbl'loGI: A Cal. •li CAPITAL- .hama e '·.t.Dgflo ciD.
vl.lt. ant.1 a. af.tua'l'.m lua. oompl'(I.� MATRIZ .m

venda em prestações, situados em Belo Horizonte com gl-ande�'
possibilidades de valorização.

-c,
'

,

, I
COMPRA -DE CASAS" TERRENOS, CHACARAS e SITIOS
Temos sempre interessados em, comprar casas, terrenos, cha-

HIPOTECAS
, Recebemos e aplicamos quasquer importancia Co.ID garantiaSl

hipotecarias.
ADMINISTRAÇÃO DE PREDIOS

Mediante modica comissão, aceitamos procuração, para adtni.. ,

nistrar prédio, recebendo aluguel, pagando empostos etc.

PROCESSOS IMOBItIARIOS
Organizamos processos imobiliários, para os' Institutos Cai-

xa Economíca etc. Temos tambem possibilidádes de consegufr' qual-,
quer documentos sobre, imóveis.

FICHARIO
O cliente ,ue desejar 'comprar casa, terreno, sitio, chacara;..

poderá vir na séde deste Escritório e prehencher uma ficha dizen
do o que deseja adquirir e assim que conseguimos." a.v:izaremos ae

interessado, sem despesas' para o cliente.

INFORMAÇõES
'Sem compromisso, para o cliente, damos- qll'aFqller informaçã4!». -

dos negocios imobiliários,

--�----------�------------------�----------------�,

COMPRAE
VE MOA OE
CASAS [ T[RREHO�

IIIPOTECA�

AVAlI�CÓ[5
lEIiAlI5ACOr:; I======"""'===�;"""==="
ADIIINI51M(:ÃO�r.�=�-'-"""":Il:O::u!,�pr:-'o�po�n:-'o�-�J>��\---"DE IMOVEIS 'E/l'f:l: n0I1IAwoPOL/5 - ,sA"TA CATAQ/NA.

ue

CASAS À VENDA

RUA S. VICENTE DE PAULA, 2' quartos, sala 'etc,
terreno 20 x 33 (Cr$ 23.000,.00) financiado_, .....

AVENIDA MAURO RAMOS, com todo corlforto, 3

quartos, garaje etc., terreno 10 x 40 (financiado
pela Caixa cf Cr$ 50.00.0,00) "

.

RUA CHAPEOÓ, 3 quartos, agua' l,:z esgoto, etc., casa

de madeira, toda pintada a oleo, alugada for
Cr$ 400,00 _ , .

RUA A.LMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas! casas, cons

truidas em um de 51 x 70, ótimo .Iocal para depo-
sito etc., fundos para o mar .

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

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

nherros, côpa, salão de jantar, salão de visita, po
rão habitavel, deposito etc. terreno 24 x 60, poden
do ser vendido 3 lotes (financiada pela 'Caixa

Cr$ 40.0.00,00) " , .

ESTREITO (Travessa 1° de Janeiro), casa de madeixa,
4 quartos, 2, salas, cozinha, esgoto, toda .pintada
� óleo, terreno 12 'x 30, : .

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

(desocupada) .

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

15 x 35
.

ESTREITO (rua 24 de Maio), casa de material, terreno
9,90 x 56 ...•..............•................•

TERRENOS-À VENDA

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

o,
por casa lote " ',' ........•

,RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de 10 x 21
• (preço dos, 2) .

RUA FELIPE SCHMIDT, um lote de 11,50 x 30, frente
-á Avenidade contorno á Ponte Hercilio' Luz (lugar
de futuro) , .

BAIRRO BOM ABRIGO, 1 lote de 12 x 18,7.0 .

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

COQUEIROS (Palhocinh�), um ótimo terreno para 3

construção . . . . . . . . .. . , _ .

CAPOEIRAS (um terreno com a área de 84.000,00nÍ2!
extremando com uma rua nos fundos, com possibi-
lidades de loteamento :" _ .

TERRENO À VENDA EM PRESTAçõES
BELO HORIZONTE (Minas Gerais) temos lotes de

caras e .sitios.

-

f

70.000,60>'

80.0.00,00>.

60.QOO,O@l' I

10.000,6�'

2�:OOO,0�-
40.000,oe,·

50.000;(l1}.t'

terrenos '-,

5 ·E
ótima sala no centro

A' Praça 15' de Novembro, 20, 2' andall'r
(altos do Restauhnte Rosa): "

r

Tratar no mesmo local.

.'

I

).

.,. � ...

Fabrloante 'I dl.trlbuldor.. dai .famadal Goa
f.ogõ.1 -DISTINTA- • RIVET'J�P41'U. Qm g"CID;
d. .odlra.ato d. aG••ml!'a.. ..lláado. " bl'l••
boal • bal'ato.; Glgod•••• 'mol'lDI • a.lam.atal
paI'. .lfalai... qUI I'.oeb. dll'ltam.at. da•

SIU.. Comuolli.t.1 do lat••lo.. ao ••ntlcio ·d.:lh. fa••• lm ,•••
Flol'iaaf6polll, a FILIAIS Im Blllm.nau • Laj•••

--------�---------.---------------------..------------------��---------------------�------------
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"\iida Social Declarações
, Paulo Padilha Vidal. Ao to-

ANivERSÁRIOS:
FAZEM ANOS HOJE:

,

- Srta. Epon ina Soares
-Mendonça, filha do sr. João
.Mendonça�

-Srta. Roseli Terezinha
;Silva, filha do sr. Mário
-Cândido da -Silva, contador
'"Geral do Estado.

'

- Sr. José Dias Figueira,

funcionár-Io dos Correios e

Telégr;ifos. '

- Menina Maria Souza,
filhinha do sr, Rolando Pé
rico, residente €m Lauro

Müil�'i·.
- Srta. Eliznbeth G.)J·

veia, filha dó sr, Lino Ata
násro Gouveia.

----------,-------------

,j odissea . do dr. Napoleão
LaureaDo

,
TODO O AUXILIO DO GOV�RNO

RIO, 19 (V.A.) ':__ O médico canceroso viajou no au

",tomóvel da Agência Nacional, enquanto que sua espôsa
,oe a cunhada seguiram em companhia do ministro da Edu
-cação e Saúde.

O presidente da República demorou-se cêrca de vin
'te minutos em palestra C9m o médico paraibano, procu
.rando saber de suas condições de saúde e dos meios de
subsistência com que conta atualmente.

O Govêrno ajudará
/ Falando pelo microfone 'de uma emissora, o sr, Ge-
-túlio Vargas assegurou ao dr. Laureano que o govêrno
-dará colaboração irrestrita à sua campanha. Passou a

:_responsabilidade da tarefa ao ministro Simões Filho, o

qual, por sua 'vez, prometeu cumprir as determinações
. do' presidente, dizendo ainda que se empenhará ao má
.tximo para ver satisfeitos os ideais do médico paraibano.

, ,

Laureano agradece
Comovido com as manifestações de solidariedade e

.admíração recebidas no decorrer de todo o dIa-de ontem,
"->Ü dr. .Napoleão Laureano só conseguiu dizer um "muito

<obrigado" ao presidente da 'República. Notava-se em sua

::face e na. de sua espôsa as lágnimas provocadas pela
emoção.
·'CONSTITUIDA A FUNDAÇÃO LAUREANO, NO D. C.,

ONTEM
'Destina-se a Coordenar e Planejar, Toda a Obra de Com
bate ao Câncer No País - Escolhido Presidente o Jor
nalista Pompeu de Sousa e PresÍdente de Honra a Sra.

Darcy Vargas
A idéia da criação de uma Fundação Nacional Lau

reanó, para orientar a arrecadação e a aplicação de fun

dos para o combate ao câncer em todo o território brasi
leiro, nasceu simultâneamente de três participantes da

mesa redonda de ontem: o dr. Mário Kroeff, o dr. Sérgio
de Azevedo e o orientador dos debates, jornalista Pom

peu de Sousa, que foi o seu enunciador.
Na verdade, porém, a sugestão partiu-do dr. Osolan

do Machado, ao comentar que a principal dificuldade a

presentada para que a campanha do dr. Laureano resul

te proveitosa é a instituição de um sistema de distribui

ção de recursos capaz de realizar convenientemente o

.seu objetivo.
VAI MORRER

-RIO, 18 (V.A.) - Nenhuma esperança de 'eurâ resta

.ao dr. Laureano, foi a conclusão unânime a que chega
,ram os cancerologistas mais notáveis da Capital da Re

,pública, .reunidos, ontem, na mesa redonda promovida
J)elo "Diário Carioca".

Segundo as opiniões dos médicos, baseados em suas

"experiências no Serviço Nacional do Câncer e nos Esta

-dos Unidos (diversos participantes da reunião já fizeram

longos estágios no próprio hospital em que esteve inter-

'nado o dr. Laureano) - o Iinfo-sarcoma de que sofre
,'teria tido possibilidade de cura se tratado imediatamen
te após a descoberta de sua localização inicial.

Não está mal
,

-, O dr. Mário Kroeff, diretor daquele Serviço, decla

rou que, tendo examinado, o dr. Laureano, na manhã de

ontem, é de opinião que - medidas as circunstâncias -

o seu estado não é mau.

Submeter-se-á êle, a partir de amanhã, a' um trata

'mento no Serviço Nacional do Câncer, ficando sob os

cuidados dos d;s. Osolando Machado e Antônio Pinto

Vieira.
Sua infecção está localizada agora na região ingui-

.mal direita.
O tratamento

, O tratamento a, 'que será submetido constará de ir

radiações para debelar as diferentes localizações que o

câncer atingir. Não há esperança de cura, mas tudo se

rá feito para prolongar a, vida e amenizar os sofr imen

tos do heróico lider popular da campanha contra o cân

cer no Brasil.

,MADEIRAS E ESQUADRIAS
Escritôrfo especializado aceita representações

para São Paulo. Vendas com absoluta garantia.
Tratar com W. GOMES. Rua Barão de' Itape

tín inga n. 262 - 30'andar, sala 316 - Fone 38-6131

São Paulo.

do Chanceler João N.·· da Fontoura
de Urueun, poderosa jazida
de Mato Grosso, junto à
fronteira. Uma organização
brasileira, com capitais bra
sileiros e norte-americanos,
estes em minoria, se encar

regaria da exploração. Essa
organização pleiteia um em

préstimo de 30 milhões de
dólares para consecução dos
trabalhos. E, no momento,
estuda, o Governo a questão,
nada havendo decidido ain
da".
E volta-se ao assuntoda Reu
nião, através de uma nova

pergunta, em torno da si-'

tuação 'mundial. O sr. João
Neves observa:
"A situação internacional

não é de tranquilidade, mas
não'parece ameaçada de nu":

vens imediatas de tormenta.

Conclue na tia, pagina

uma cidade

graças à energia elétrica suplementar

fornecida por'Conjuntos Geradores Diesel G.M.,

Quando em 1949 a Cia. Central
Brasileira de Fôrça. Elétrica, de
Vitória, começou a receber ,ca�
da vez mais pedidos de ener

gia elétrica, escolheu um Con

junto Gerador Diesel CM que

apresenta a vantagem de ser

instalado rápidamente num mí

nimo de espaço e com grande
concentração de fôrça. Para ateu-

der, porém, às crescentes exigên
cias de energia elétrica daque
la cidade foi instalado recente-

,

mente um segundo Conjunto Ge
rador Diesel GM de 1.000 KW.
Na instalação dessa unidade adi
cional não foi necessário cons

truir um novo edifício, pois que
a mesma concentra o máximo
de fôrça nUI� espaço limitado.'

sÃo CAETANO - SÃO PAULO

General Motors do Brasil S.Â.

o Chanceler explica que Getulio Vargas o Governo

do, 13. Tambem era neces- fornecerá aos jornalistas al- atual não repetirá muitos
sário levar pessoal de se- guma causa escrita" apenas dos erros cometidos por oca

cretaria especializada em "por amor à exatidão", e lê sião da outra guerra e sabe
cr iptograf ia, arquivo e da- este trecho: rá preservar o interesse na

tilografia, como sempre a- "O objetivo' nosso é cor- cional da melhor forma pos
conteceu com todas as dele- responder às necessidades sivel".
gações enviadas ao estran- de nosso país que serão dís- :Alguem indaga do Sr. Mi,

geiro. cutidas no seio da IV Reu- nistro João Neves quais se-

Eis aí a realidade sobre nião de. Consulta. Nem sem- riam, a seu ver, os pontos
a c�nstituição da Delegação/ pre o Itama raty pode tornar fundamentais da Conferen
brasileira".' públicas muitas de suas cia. "Serão - respondeu S.

conquistas para o interesse Ex., - os de carater econô
na.cional. Per ocasião du mico e' militar. Não obstan

viagem a esta Capital do' te, como tudo é politica, tor
Senhor Edward Miller, se-I na-se evidente. que a Reu

rretario Assistente do D�· nião pode ter um sentido

partameuto ce Estado, já mais amplo".
muitas providencias de con- Fala-se depois, no manga

veniencia para o Brasil fo- nêz de Mato Grosso. E o

ram assentadas, e os seus Sr. João Neves historia:
resultados pão se farão es- I "Por ação do governo pas

perar. Como tive ocasião de sado, conseguiu-se facilitar

dizer antes da posse do Se. a exploração, do manganês

JJESCÔVATek
&,4S5

I 20 DE MARÇO
A data de hoje recorda

nos que:
'

- em 1662, foi promulga
da uma rei que proibia ca

tivar os selvicolas do Bra

sil, com excepção dos pri
sioneiros de guerra e neste

caso existia uma .lícença do'

Governado"' :
- em 16QS, uma carta-ré

gia é:utoriza V�. devassas a

nuais sõbre os senhores qUI;

castigavam cruelmente sem;

escravos, Ro.rdo,obrigados a

\f>nde-Iôs a quem 6S' tratas
sem bem;

.-

- em 1690. uma carta-ré

gia mandava atalhar os ve

xames e crueldades pratica
dos contra padres e selvi

colas e pelos moradores de

São Paulo, constituindo epi
sódios da luta entre bandei
rantes e padres jesuitas ca

tequizados de nossos selvi

colas, que foram atacados

pelos valentes desbravado
res de nossos sertões ;
- em 1736, uma ordem

do governo português

proi-,bia que fosse introduzido
no Brasil o fumo estrangei
ro, auxiliando assim o cul
tivo em nosso país;
- em 1816, no Rio de Ja

neiro, faleceu a Rainha ,D.'
Maria I, de Portugal, que
viera com a Familia Real,
fugida as tropas napoleoní
cas do General Junot. Não

reinava desde 1792 em vir

tude de sofrer das faculda

des mentaís :
- em 1824, com a prisão

do então Presidente da Pro

vincia de Pernambulo, Ma
noel de Carvalho Pais de
Andrade, pelos Majores An

tônio Corrêa Seara e Bento

Lamenha Lins, iniciaram-se
os conclaves que redunda

ram com a Confederação do

Equador, iniciado em 2 de

Julho e terminada em 28 de

Novembro do mesmo ano;
- em 1880, foi lançado ao

mal' o Cruzador "Almirante
'I'amandaré", construido nos

estaleiros�sileiros ; I

- em 1883,' em Paris, foi
concluida a Convenção In

ternacional, pela qual' o'

Brasil e outros Estados, se

constituiam em União para
a proteção da Propriedade
Industrial.

André Nilo Tadasco

Conjuntos Gerádores Diesel 'GM

MOTORES DIESEL MARfTIMOS -,FÔRÇA !NO USTRIAl-CONJUNTOS GERADORES

6.1011

MOOÊlO 16.567-8

DE 1000 KW

\
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"O Estado"
Direçlo d. PEDRO' P.AULo lUCRADO

I
-

;

o "�nl!" {� arin�D�!
-

.

Treina boje o «onzes

barriga-verde
Tainbem os paulistas levarão a eleito um exe:ciéi:

.............� ..

Realizando uma' 'partída de gala, superíar mesmo ao ald� Coquetel no D�ze" of�recidl.versárie, o '11Jadr� de Santa Catarina por pôuco nau e

pela deleuaçao paulista
.

vou de v-encida a equipe, paulista"7-2 x 2 a 'contagem.. Ás 11,30 horas de ante-on- Nelson Maia Machado, WaI

Meireles' o. 'Toi'nho, oS marcadéres .do q'uadro local,»Gu'er- !���n�e����;ã�o;:��s�:o:� �!.: �:u��i��c�asda:!O�a���
J I h

futebol ofereceu um coque- Freyesleben ;�árbitros Mário

ra e ,u in, 0, os auteres des lentos relâmpages dos p au- �:l �e�;�:�:;,ã�o�t::��:���, �:.r�!��i�N���:toe !��:�ti:_
c .

')- I s L udai Ih d 22 Q d J. R d entre outros os srs. Flávio Oliveira e o speaeker Dit>

IS a ..
-- a ' ares o me or os '

_- ua' ros.- UIZ.- eu a. Ferrari, presidente da enti- Cherem, da Rádio Guarujâ •

.

Conforme estava anuncia- Ciro pratica sensacional de-Ilidade. Os quadros

atuaramj
ba e Bernardi. S. CATARI. dade; Osmar Cunha, dele- Fizera:m-�e ouvir na ocasião.

-do, extrearam ante-ontem no fesa de um shoot de Rafael.

I
assim formados: S. PAULO: NA: Ciro, Dadica e Lauda- gado da C.B.D., e presidente, os srs. Carlos Andrade Lo-

Campeonato Brasileiro da No último minuto da fase Sérgio, Mádo e Rubens; res ; Calico, Valério e da F.A.C.; Osni Ortiga, pre- pes, chefe da delegação da

.Juventude Amadorista as suplementar o 'arco bandeí- 'Eny, Jadir e Diogo; Juli- Ibràin : Leo, Toinho. Meire- sidente do Figueirense; Jú- F.P.F., Osmar Cunha, Flá-

equipes selecionadas de S. t t b h R f I G G 1 B ti h W 1
.

.

11'0 Cesarino da Rosa, presi- vio Ferrari, João Batístu
'" ran e a ravessou maus oca- n � a ae , uerra; am- es,' e In o e a rmr.

Paulo e Santa Catarina, ten- dos. Rubens de cabeça evi- ' dente' do Avaí; . vereador Bonassis, Dib Cherem e Má-

-do por local o estádio da rua tou um tento certo-e Sérgio Édio Ortiga Fedrígo, José rio Trigueiro, este da Rádio

Bocaíuva, num salto espetacular man-, O, Paula Ramos venceu Meireles, .Agapito' Veloso. Panamericana, de São Pau-

Numeroso público afluiu dou a escanteio um pelotaço [orrralístas Waldír Grisard. lo .

.à velha praça de esportes, rasteiro, de Meireles. 1 xO, a preliminar .

dando às bilheterias a soma nOI primeiro tempo. No se- A partida preliminar da, Avaí, vencendo o quadro ti-i
-de 13.763,00. gundo half-time, logo aos 5 tarde de ontem, no estádio color pelo escore de 3 x 2,

Os primeiros minutos fo- minutos, quando era 'aguar- da F.C.D., teve como degla- depois de estar perdendo por
.ram favoráveis aos ,visitan- dada a qualquer momento a diantes os conjuntos de as- 2 x 1.
tes, que realizaram várias rehahil itação da equipe da P 1 Rpirantes do au a amos e
-excursões ao arco de Ciro, Paulicéia, Toinho aumenta a

sem 'entretanto nada' obter' contagem com um shoot fra
-de positivo, devido à firme- co mas bem calculado, apa
sa da retarguada local, onde nhando de surpresa o guar-,
Laudares teve desempenho dião paulista. A pelota foi
digno de nota, Passados al- recolhida pelo dianteiro
,guns minutos; eisque o "on- da meia-lua, sendo um dos
ze" barriga-verde, até então fatores valiosos a sua pre
.apreciando o jogo adversá- sença de espírito. Fazendo •

rio, começa à firmar-se na das tripas o coração, lutam
_Experimente... ,e você .1 i,,'

cancha e com Betinho e Toi- as duas equipes degladian-
nho controlando as ofensi- tes, uma visando o triunfo
vas, auxiliados pelo excelen- e outra buscando a diminui- �ambém será, um.

I "íon" dos"
te trabalho do centro médio çãp da diferença e o empate.
Valério, dá a impressão de A sorte, todavia, foi-nos ma-

n
St 1

que dií ic-t 'Der/te' perderia a dastrh e aos 24 e 25 minutos, ',,� � � CIgarros ar .
luta. O público e os próprios com dois tentos relarnpagos

-/?
...

::.. "':"") ,

'"

defensores da jaqueta da os bahdeirantes desfazem a "

Federação Paulista de FLÍte- diferença, empatando o pré-
$ m .

bol se espantam com o que lio. Foram autores dos ten- I)
veem. Realmente daquela tos Guerra, desviando um

turma de rapazes a quem pelotaço de Rubens e Juli- ç4. d..
foi dada a incumbencia de n40 em magnífico estilo. �
defender o fut�hol catari- Notam-se machucados no

nense pouco se esperava. E gramado os plaiers Toinho e

ei-Ios diante dos nossos 0- Betinho, mas mesmo assim
.Ihos, envolvendo com' suas prossegem lutando, com ar

tramas espetaculares os ver- dor e entusiasmo esperanço-:
dadeiros defensores- do fu- sos pelo triunfo' que não
tebol juvenil-amador do mais veio para premiar os

Estado mais populoso do esforços dos catarinenseu.
Brasil, como é São Paulo. Animados com os goals ines
Aos 18 minutos perde Beti- parados passam a jogar me-
/ nho boa oportunidade pára lhor os rapazes de São Pau
abrir a contagem, atirando lo e daí até o apito f'ina'vdo
a pelota acima do arco guar- j .iiz : o prélio apresentou-se
r.ccido por Sérgio. Aos 21 equíl ibrado, enquanto a tor

minutos o mesmo dilluteiro cicia clama I a plenos pu:·
l'crde nova ocasião cabece-: mõr;s pela vitória, concla
�mdo demasiadamente' alto. mando os catarinenses a

i\os 29 nova oportunidade é ci.nquista;-la. E assim termi-
I desperdiçada' desta vez por nou a maior e mais se'nsacio
Meireles. ' GO'AL! GOAL! nal l-,orfia futebolística de:i
(,OAL! A multidão inteira ;.·�s 0ltimos anos, da qual fo
reunindo todas as forças dos r:�m protagonistas 22 1'a ..

seus pulmões bradou numa paz':):; de São Paulo � Santa
só voz o feito sensacional Catarina. Destacaram-se en

rle,Meireles, quando o ótimo tre os visitantes: B�rr;.al'cti.
chutador do Figueirense; a- Julinho, Eny, Guerra, Ra

l')�oveit�ndo �m "t.iro"
.

de I bens e Jadir, sendo este o

�gcantero habIlIIlent.e batIdo melhor da equipe. ,No ('(J!1-

]Jor Walmir, 'fez estremecer junto local salientamos Vm
.as redes paulistas, com um dares como o melhor do gl'a-

d
f •

l'pelotaço a sua especla 1- mado; Ciro, Calico, Val»rio,
,ôade. Estava inaugurado o Toinho e Betinho, estiveram
t:'"aIcador: Catarinenses 1 x bons, sendo os restantes es

ràulistas O, aos 33 minutos forçados. Na arbitr2,g-em
-de jogo. Prossegue a peleja funcionou o sr .. Mário Gar
(', j' os catarinenses coman- delli, da Federacão'PauliHta

,

dando as ações, Toinho pú- de Futebol, que 'agradou em

de boa ocasião paxa aumen- cheio, demonstrando Vlt!aO

tal' o escore e pouco depois perfeita do jogo e' imparcia-

ti C F,·'
.

O Preparando-se para o 2° José Ribeiro (Bagé).

mpat8r�·m.- 8,118S· e errOVlarJ, I
e decisivo cotejo, a realizar- Ao que apuramos" o qua

viário, de Curitiba, realiza- se depois de amanhã, o "ón- dro paulista realízanã tam

do como parte dos festejos I
ze" catarine.nse levará a e- bem um coletivo, tendo por

do centenário da gloriosa feito Um exercício de con-
local o estádio da, rua Bo-

cidade.
e

junto, sob JI.S ordens do sr,
.caiuva.
----------------------------------

Terminou com um empate
de dois tentos o encontro
de .ante-ontem em Joinville,
entre Caxiaj" local e Ferro-

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

Milhares de Fuman
tes j6 descobriram
que srAR é a mis-

'" tura exata - nem,
muito forte, nem mui
to fraca ... que satis
faz a todos os pala
dares. Experimente ...
e V. também vai ade
rir à mistura exata!

\

.•... ,'-7
.Óe.

·;."..i':'\
, :,.'�i

cigarros

TAR

/

'. Torneio me-.
São Paulo

um· produto, SOUZA CIUIZ '�..

.'
:r

I

Continuando a disputa do
'Torneio Rio-São Paulo, sá

.bado e domingo foram reali�
zadof os seguintes jogos:

SÁ�ADO
Vasco 2 x Portuguesa 2,

em' São Paulo.
Corintians 4 x América 4,

no Rio.
DOMINGO

Palmeiras 4 x"Bangú 2�
em São Paulo.

Flamengo 4 x São Paulo

2, no Rio.

o tiQt1smo do
« flnrlanõPoUSn
Em nossa edição de ama

nhã daremos amplos' deta

lhes sôbre i festa de ante

ontem, no clube de Regatas
Aldo Luz, na qual foi efe
tuado a solenidade do ba

tismo e lançamento no mar

do primeiro out-riggers a

dto remos,' o "Florianópo
lis" bem como a entroniz'a
cão da imagem de N. S. dos

Kavegantes na Secretaria
do clube alvi-rubro.

I

�\ ,Vende-se

/,

,Um terreno de 16 x 27 me

tros, no ce)1tro ur�ano, pró
prio pata � ,construção de

,I uma oficina .::u pequena fá
brica. Preço de ocasião. '

Informações à rua Felipe
Sçhmidt, 41.

FERIDAS, REUMATISMO

'E
PLACAS SIFILlTIC.\S

Elixir de N-tinueira
i Medicação 'auxiliar no tra

tamento da 'sifilis
\
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,;' tombala
tO Reumatismo
i:fnquanto Dorme,'
"se v. 'sofre .de dores agudas, se

-suas articulações estão inchadas, isso
'prova que V. está se intoxicando

,; porque seus rins não trabalham bem.
Outros sintomas de desordens nos
rins são: frequentes levantadas no-"
tinnas, dores nas costas, Iumbago,
,dores nas pernas, nervosismo, ton
teiras, enxaquecas, tornozelos incha-
dos, olhos empapuçados, falta de
energia, perda de apetite, etc. V. de-
ve eliminar os germes que estão ar

ruinando sua saúde. Cystex combate
êsses transtôrnos r em oven d o sua
causa. Peça Cyste" em qualquer far- I,

-mácía sob nossa garantia de que o

.1ÚÍvia'rá rapidamente. Em 24 horas
'V. se sentirá melhor e completamen-
"te I?em em uma semana.' Compre
·evlte" hoje mesmo. 'Nossa garantia
<é sua maior proteção.

C7'ltex no tr�taménto �8: l
CISTITES. PIELlTES,E URICEMIt\'

fIo mundo-I do
ládio e daI. V.

Por AI J:tJeto
0)(. Joan Blondell tem. rece-

'

bido numerosas ofertas para
-partícípar em programas de
=tevê em caracter permanen
·te. Até agora, Joan tem to
.mado parte em sho,,"s como

..convidada, interpretando es-
· pecialmente papeis dramáti-
cos. Entre os maiores êxitos
-conquistados pela atriz na

·tevê figura o papel princi
'::Pál na peça O POTE DE
OURO, do escritor John
·tCheever.

O POTE DE OURO fui
televisado pela Columbia
"Broadscanting System no

passado dia 18 de janeiro,
às 22,30 horas, no programa

· patrocinado pelos' automô
-veis' Nash. Desde então, o

- -.número de ofertas a Joan
Blondell subiu considerável-

,
mente. É que os éríticos fo-

.

ram unánimes em aplaudi
'la, e a CBS recebeu uma ver

-dadeira avalanche .. de Gar-'
·'tas de ouvintes, que se' re-
velavam encantados com a

interpretação de Joan.
'

, Joan, Blondell, entretanto.,
-.nãd está decidida a aceitar
.ras ofertas que lhe estão sen

-do feitas. "Não sei si devo
'trocar Hollywood por New

·

York", diz ela. "Seria um

-passo contra o velho dita
.. do que diz mais vale o mau

-conhecido do que o bem por
· conhecer. _. Sem com isso

'querer dizer que o cinema
• .ê mau, claro está; Na verda

de, eu acho que o cinema
--tem ainda muita vitalidade,
'e não sucumbirá em face da

�tevê".
Neste sentido, Joan Blon

-dell, pensa que os filmes em

«côr levam decidida vanta
·

gem sôbre a tevê em bi'a�co
'·e preto.
---------'
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Forte e resistente, o BAND'_':IRANTE é o pneu
fei to sob' medida para serviços onde s'e precisa

"i� apanhar à carga [ora da estrada, trazê-la par�
a estrada e transportá la com rapidez", come

por exemplo, em derrubadas. pedreiras e minas.

A banda de rodagem do' BANDEIRANTI<: - com

barras longas e curtas' juntando-se" no centro -

foi de:o.eri'hada para essa dupla fu�ção: puxar
,

! '

,

.de Jato on�e se precisa grande tração, e rodar

macio quando a estrada é boa. As barras altas. 'e'

fortes do pneu BANDEIRANTE agarram o chão com

firmeza - são uma garantia contra atolamentos

e drrrapagens.' Sua banda de rodagem extra

grossa e .extra-reaistente oferece proteção extra

contra cortes e rachaduras.
I

I
•

'\

A banda de rodagem,
de desenho especial�

. permite suavidade
na estrada e

� grande tração

\,

\.

•

GO
o M A I O R N O M E N A I N D"Ú S T· R I A DA B., R R A C H A.

tS.311S
-. ---_.__._--+-----

,.

,"VIRGEM ESPECIALIDADE" da
C'JA,WETZELiINDUSTRIAL-JOINVILLm (MllrOIl U/l.;

.
I .

\_ORNA A ROÜPA' BRl\NQUISSIMA

•

_'

"
-r'

\
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CLUBE·DOZE. DE
. AGOSTO

DIA 21 - 4a FEIRA - ÀS 20 'HORAS - SESSÃO DE CINEMA-DIA 24-SÁBADO
DO A NOVA TÉMPORADA 'DE REUNIÕES DANÇANTES. - DIA 25 - DOMINGO·-.
28 - 4a FEIRA - ÀS 20 HORAS -' "SOIR ÉEMIGNON".- DIA 30 - 6a FEIRA - ÀS 20 HORAS - SESSÃO DE CINEMA. -

DIA 31 - SÁBADO. - ÀS 22 HORAS. "SOIRÉE". NO T A: - PARA 1° DE ABRIL, DIA 7, SERÁ APRESENTADA AOS SÓ-

",CIOS, UMA ANIMADA FESTA DENOMINADA "FESTA DA SAUDADE", COM A EXIB lÇÃO ,DE GRANDES SUCESSOS DO
.

,

PASSADO

- ÀS 22 HORAS - "SOIRÉE", INICIAN
ÀS 16 HORAS-"BAILE INFANTIL". DIA

�u�:���;��������l�e�h:!������:�q���:��Na policia' co:!!���� 3?��Xl�!�d��S�:uB
Outro jornalista interpe- tar-sede um nome para' a a- de constituição fisica não ,ferência de terçeiros, inch�- TOQUIO, 19 (U.�.) :- As mana assinalou o começo, de

lou o Sr. Ministro João Ne- tual O.E.A., votará em 01'- muito forte! A cêna foi rá- 'sive de elementos da Poli- i forças das NU, apoiadas por uma nova ofensiva para di

ves sobre-qual seria a posí- ganização dos Estados Ame- pida. mas provocou a inter- cia Militar que, em socor-I intensos bonflardeios de ar- zimar as forças) comunistas.
ção brasileira no ca�so de' ricanos e não Republicas, rendo a pobre criança, leva- ,

tínharia e aéreos, continua- ofensivas que permitiu aos,

ser suscitada na Reunião de prevendo, com ,a simpatia A rarn, si bem com alguma es- ! ram aproximando-se inínter- aliados reconquistar Seoul

Washington o caso de "La que lhe merece o Canadá a Quanto. á compra do trigo caramuça, o seu autor pára 'ruptamente do paralelo 38 de desalojar os comunistas

Prensa": sua possivel inclusão no sis- ao lavrador, todas as empre- a delegacia, afim de se ex- e, no momento que travaram de suas fortes posições de-

"Nadá 'poderei externar tema. sas moageiras compromete- plicar. I a batalha talvez mais deci- fensivas. MacArthur decla-

de positivo, respondeu S. À pergunta: quais seriam ram-se a adquirir imediata- Pedro Jojilé de Oliveira, o siva contra o exército comu- rou hoje que havia ido on

Ex. Entretanto, como já de- as reívindicações brasileiras mente o' restante da safra gen ítor que, em plena 'via nista chinês. A rigida cen- tem a Coréia simplesmente
clareí em resposta ao tele- na Reunião de Washington? comercial que, no corrente pública, usava e abusava do s.ura jornalística co.rre� pra- para visitar "meus amigos•.
brama do" jornalista Carlos respondeu o Chanceler:' ano agricola, é estimada em 'direito paterno, excedendo-: tIca�ente uma cortina lI?'Pe- fuzileiros·navais".
Lacerda, o Brasil tem com- "O Brasil apresentará à 270.000 toneladas. Quanto à se no seu ri1rôr, esteve na' net�'a:el sobre as ultimas

premisses firmados na esf'e- Reunião de Consulta um deficiencia de' transporte, tarde de ontem, intimado, noticIas,' mas os despachos
l'a internacional sobre os Di- programa completo de refor- ficou constada a' impossibi- no gabinete do dr. delegado da Coréia indicam que as

reitos Fundamentais do Ho- mas e o mais que se relacío- l Iidade da Viação Ferrea do regional de policia, que,! tropas aliadas estão se a

roem. O governo brasileiro nam com a sua vida econo- Rio Grande do Sul continuar com a sua filha menor, viti- proximando das novas li-

saberá manter-se fiel a es- mica e o seu progresso. As- fornecendo, como até agora, ma do procedimento que in-I nhas de. defesa comunista tOS SOFRnnRRm�ses compromissos, preser- sim, foram elaborados pro- 900 vagões mensais, desti- dignou a quantos assistiram guarnecidas com 250 ho- II ,. " r,�
vando o direito de informa- jetos sobre força motriz, nados exclusivamente ao ao seu ato de excessivo di- i mens. O gal. MacArthur fez
cão, De fato, deve recordar carvão, indústrias de base, transporte do trigo em grão. reito de paternidade, foi a- ontem, sábado, uma visita

� declaração formulada pe- transporte etc. É claro Essa ferrovia só pode desta- presentado ao sr. Juiz de de surpresa às li�has da

10 Presidente Getulio Var- prossegue o Sr. João Neves cal' 400 vagões por mês. Em Menores 'da Capital, autori- frente, mas essa viagem, ao

gas ao Deão Ackerman, da - que tais projetos foram Santa Catarina, a Estrada dade a quem cabe' apreciar contrário das outras, não

Universidade de Columbia, estudados com objetividades de Ferro- Paraná-S. Catai-i- 'a questão. foi um sinal para mrciar

de que é propósito se man- atendendo ao espírito de na se comprometeu a forne- roubando 1 revolver S.W., ,. outra nova sensacional fa

ter ,no Brasil, durante o seu pragmatismo que preside os ceI' diariamente 5 vagões, calibre 32, cabo preto, cano se de guerra. A visita que

Governo, uma liberdade de processos de financiamento nada se conseguindo a res- médio, niquelado.' MacArthur fez há uma se

jmprensa tão ampla como á em Bancos americanos. O peito -em relação ao Estado PRESO QUANDO VENDIA

que existe nos Estados Uni- chamado ponto 1 da .polttí- do Paraná. O ROUBO
dos", do Presidente Truman pre- Com transportes notoría-} À Policia Civil foi apre
, A propósito do aspecto mi-I vê, como se sabe,' o auxílio ment.e insuficientes a pro- sentado, às 8,30 horas de
litar da. Conferencia de técnico t! financeiro às na- videncia lógica seria apre- ontem, pelo Inspetor de veí
Washington,'UeCIarou o Sr. ções sub-desenvolvidas. O senta.,a pela revenla das co- culos Araraí Graciosa, Poli
Ministro João' Neves; auxílio que' nos poderá ser tas de sacrificio dos moi- bio Wendhausen, já conhe-
"Verificou-se em Bogotá dado pelos Estados Unidos nhos do centro e do/norte cido das autoridades, 'resi

um erro, que agora poderá implica na organização de aos moinhos do sul, garanti- dente à rua Voluntário �e
ser reparado. Naquela reu- . comissões 'mistas como a do o recebimento em trigo. nevides, na Laguna, prêso
nião, votei pela manutenção que iremos instalar no mais estrangeiro da parcela equi- quando, na' A CAPITAL,
de Defesa do Continente, o breve prazo, terminada a valente �s cotas. c�didas .. procurava vender uma peça

qual foi axttrpado da Carta Reunião de Consulta. O Sr. Quanto a converuencra da de casemira, que fôra rouba

dos Estados Americanos. Fi- Truslow, que acompanhou o medida - in�orma o minis-li da da Casa das CASSEMI
cou uma vaga Comissão de secretário adjunto Miller, tI'O - não há discordancia, RAS' à rua Conselheiro Ma
Defesa, orgão atrofiado. em sua última visita ao Bra- pois a providencia constitui- fra '8 de Gonzaga e Nu

Preparar as Americas para sil, presidirá a Secção Ame- ria, em verdade, uma sim-! nes.
"

a defesa não infringe as dis- ricana para o programa do ples permuta de cotas, com Fôram arrolados como

'Posições das Nações Unidas. Ponto IV. O Sr. Getulio Var- economia de transporte, que testemunhas, para compro

Aos Estados Maiores cabe gas, já em Dezembro, vol- eleva presen�emente o cus- vação do fato, as seguintes
prever, preven ir o ataque. tava as suas vistàs para es- to da produção em cerca de pessõas : Mário Matias, re
Cabe recordar, nesse passo, sa questão. Tanto assim que 46 cruzeíros por saco. sidente à Avenida Mauro

a atuação das Democràcias,. recomendou .estudos sobre Depois de propor ao presi- Ramos' 48 - fundos; Osní
.

que, obedientes às normas os pontos de maior impor- dente da Republica a. artí- Cardoso, gerente de A CA
da O.N.U., podem, entretan- tância. Participei desses es- culação do Ministro da PITAL e Antônio Evange-

'" to, armar-se e organizar-se tudos, de que resultaram re- Agricultura com o das Rela- lista, funcionário da Casa
em pactos de defesa, como. latos muito precisos. O Sr. ções Exteriores e com. o Ban- Perrone.
'O do Atlantico Norte. Truslow conheceu alguns co do Brasil, no sentido de O "gato" foi recolhido ao

Perguh'tou-lhe,. nessa 0- deles e impressionou-se com assegurar o recebimento, em pateo da Policia, aguardan
'Portunidade, um jornalista a precisão dos mesmos,' A tempo habil, das cotas de do o destino que lhe fôI' de-

,

se o Tratado. do Rio. de Ja- comissão brasileira para as importação necessarias ao terminado.
néiro poderia ser invocado realizações do Ponto IV se- funcionamento normal dos SURROU A FILHA ME

pelos Estados Unidos, em rá presidida pelo Sr. Ary moinhos conclui o sr. João NOR, À AVENIDA MAURO
Washington, em f'aee da a .. Torres".', Cleophas informando que RAMOS
tual situação internacional, I Passou o Chanceler João. outros assuntos de real im- À tarde de domingo últi-

disse S. Ex.: ,� Neves a tratar da questão portancia para a produção. mo, à Avenida Mauro Ra-
"Claro que pode ser. En- do café, afirmando: tritíciola serão por ele exa-

mos, :w'óximo à rua Menino

tretanto, esse Tratado, que "Na delegação brasilei- minados quando. de sua pró- Deus, as pessõas que por
é modelar, tanto que serviu ra, o Sr. Malta Cardoso tra- xima viagem ao Rio Grande alí trans}tavam,. tiveram a

de base ao Pacto do Atlãnti- tará do assunto, que e, sem do Sul. atenção despertada para

'co Norte, está sob certos dúvida, de capital importân- Grã-Bretanha, França e Es- uma cêna de cortar o cora

aspectos superado. Foi fir- cia para o país, pois é ba-
tados Unidos resolveram 01'- ção: - um home� surrava,

mado há quatro anos. E nes- se do nosso comércio de ex-. C
., ímpiedosamente, u'a: menor,

. gamzar-se em omite para
se periodo. o mundo 'cami- portação. Só o ano passado deliberar sobre um sistema
nhou muito". pesou na balança com cer- de distribuição dessas ma-

A esse r-espeJto.. acrescen -

ca de 68 por cento das ex- térias de acordo com as ne

tou o Chanceler: "I!; preciso plorações totais. Devo de- cessidades das democracias.
porém, lembrar, que as Reu- clarar, entretanto, que a fi-

Eram, a principio, só
niões de Consulta não po- xação do preço teto, embora mente esse três, os membros
,dem legislar para o Estados. não seJ'a ruinosa aos inte- dessa comissão. Resolveu-
americanos. Mas podem re- resses nacionais, será Qbjeto
'Comendar". de debates na Reunião, pois,
Técnica de Ensino, por de fato, o Brasil não foi cOl1-

isso que não é, ainda possi- sultado sobre aquela medi
vel fazê-lo sem prejuizo do da".
·serviço. O tópico final da entrevis-
A situação do Canadá f> ta do Sr. Ministro João Ne

das Guianas é objeto das ves da Fontoura foi a decla
oeclarações..... seguintes. Não ração em torno da posição
fazem parte da Organizaçào brasileira �m face do pro
dos Estados Americanos, blema das chamadas maté
mas de qualquer forma se- rias escassas. Sabe-se. que a

ALEGRE E FECUNDA
com nervos fortes e saúde

perfeita?
GOTAS

MENDELINAS
se, porém,! admitir ·depois,
dois páíses asiáticos e um

membro da Oroganização
dos Estados Americanos. ."As gotas da Juventude'"
A Colombia, num gesto de Dão vida nova, 2.0S fracos

cordialidade muito expressi- e nervosos, de ambos os se·

vo, apresentou a candidatu- xos, cedos envelhecidos pe
ra, hoje vitoriosa, do Brasil. lo excesso de trabalho físico

Participaremos assim do co-I e mental.
mité que deliberar sobre a. Não tem contra-indicação.
distribuição de tnatérias -Nas farms. e d!·ogs. do Bra·
escassas". . sil.

Divulgue "O ES.1AiJO"

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 - Ria
de Janeiro.

(CONSULTAS Cr$ 20,00

Espantada?

1
Não te esp'antes, meu beml , ; , O Creme Dental

• 'Kolynos protege teu sorriso, porque protege. teu«
dentintios. Kolynos destroi as bacterias que pro'

dueem. os ácidos bucais causadores das dolorosas cáries.

Alegre, com Kolynos � .

..<�
I 2 Te�s ra::!ão em ficar alegre!... Kolynos protege
Ii • e lzmpa melhor teus dentinhos, refresca teu há·

. ,)\ lito e, além disso, gostarás do sabor delicioso
b't" de Kolynos ... Eis porque tefaço usarKolynos todos os dias!

t�IWjm&t'rR.E;l®"�B!ü1B@IG·ilmilll.I1II11lIlIeB.1

Não há nada melhor qu.e
KOLYNOS para combater a cárie den""taria
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,que vermelho ·na Cpréia'
,

TOQUIO,17 (U.P.) -:- As .com suas bombas, foguetes
tropas americanas

massa-I
e metralhadoras.

Crar�m a desesper�da reais- COMUNICADO � OFICIAI.
tencla dos comunistas chi- QUARTEL-GENERAL DO
neses, rium duelo de' artilha-' 80 EXERCITO DOS EE.
ria dê grandes proporções, uu. NA CORÉIA, 17 (U.P.)
prosseguindo após em ,seR - É o seguinte o texto do
avanço, em busca de novos,' comunicado oficial n. 249 do
triunfos .. O inimigo defen- Quartel-General do 30 Exer
deu-se com' tenacidade, uti- cito dos Estados UnidQ,;,
lizando toda o poderio de "As tropas, sul-coreanas da
.artilharia de .que dispunha, la Divisão continuam a en

provavelmente na maior trar na cidade de Seoul cru
harragem que empregou até zando, o rio Han. A primeira
.agora nesta guerra. A res- Divisão de Fuzileiros Na
posta dos americanos 'foi' vais dos EE.' UU. penetrou'
fulminante: cinco granadas por sua vez em Hongchon
'Para cada uma do inimigo. encontrando pouca resisten
-ÚS veículos motorizados cia de parte. do inimigo. Nes-
-transportavam enquanto is- .sa area porém as patrulhas
SO, as tropas aliadas, da re- aliadas têm encontrado bar
taguarda para os campos' e- ragens de m�tralhadoras e

Jevados ao norte de Hong- Ide morteiros situados ao,

ehoú, que está situada a 32 'norte do rio que leva o nome

,'Jun� aó sul' do paralelo 38. da cidade. Na area de Yun
..A maior .surpresa de sexta-, gdon foram noticiados ligei
:feira, porém foi a nova

ma-j
ros contactos com o inimigo

nobra. dos chineses que -sus- e a resístencia não enfra
penderam repentinamente a quece a medida que avan

�Íla retirada, que 'jâ se vi- çam as forças das Nações
nha . processando há oito Unidas. No' setor da costa

, , .

I participam aos seus parefi ..
dias, e enfrentaram nova: estes continua sendo pouco tes e amigos o nascimento
mente os aliados com uma sign ifícatíva à atividade dos de sua filha STELLA MA
pesadissima barragem de ar- comun'ístas. Subiram a 1.750

1
. RIS, ocorrido em 14 de mar-

tr baria a que se sucedeu as segundo os calculos não ofi-·
ço de .1951.

l'esposta americana, à que cializados, as baixas do ad-
.deram sua colaboração os

I
versario infligidas pela a

.aviões das Nações' Unidas ção das tropas de terra.

Mal.. 'sucedido o cOntra ata-

., .

�,� ::,�gebi. com's-egüid�llr�:
,

;"" e rapídez.
,� ..

só' NOS CONFORTAVEIS l\-lICRO-ONIBUS DO
.

.: :RA?IDO «SUL-BRASILEIRO»
. �

Floríanópolís - Itajàí - Joínville - Curitiba
}

� ,

Ag'ência:
,

Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

o Sangu� é a ,Vida
DEPURE o SANGUE COM

ELIXIR 9U

INOFENSIVO AO ORGÀNlSl\IO
AGRADAVEL COMO UM LH-:OR

. REUMATISMO! SIFILISI
Torne o popular depurativo composto de
Hermofenil e. 'plantas medicinai� de alto
valor depurativ('. Aprovado peloD. N. S.
�"'" ,corno medícacão auxiliar no tratamen
to d aSifilis e Reumatismo .da mesma

origem.

'\'.

/ ARNALDO FRANCISCO RÉ,NZ JUNIOR
.

,participa aos pareq te�'� amigos de ... seus paes

'ARNAL�O' FRANCI�Ç;?, f���S E LIENE q. RÉNZ
o nàscimento de sua irmãzinha

'

AMARYLLIS
. AM:.A:RYLLIS convida seus avós Vasco' Gondin
eEdith'Gondin para levarem-na á Pia Batismal e

sua tíâ Liége Gondin Macedo para crismá-Ia.
Porto Alegre, 19-2-51.

.

(orrespondencla
(omerclal

METODO·,
Moderno a ,

RU�HmHy

Confere
Dlploml

DIREQlo.
Amélia M

PigozZI

Rua General BIUencourl. 48
(Esquina Albe-rgue Noturnol

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

RIO, 17 (V.A.) - Murilo
Marroquim escveve, no Jor
nal, .de hoje:
, Encontra-se no Rio o ci
neasta Alberto Cavalcanti,
para orgahízar o centro ofi
ciaI de cinema, no país. A
idéia é do próprio presiden
te da República e foi geral
mente bem aceita. Cavalcan
ti, com a sua curta perma
nência no país, mostrou que
podemos fazer bons filmes;
e através ·deles, obter uma
grande divulgação no mun- R.ESflt,,�DOdo. Reconhecido mestre no

documentário uma série de-
.

"

H-AO QUER.
les, de coisas brasileiras, QUE .

.

.

importaria na maior propa- ACABAR '!
ganda que se poderia reali� �'"zar do Brasil, em todo mun- ''6' \

do. Cavalcanti está necessí- �� ��tando, pelo menos, de cem ocorrido no dia 13 do

bons auxiliares; para montar corrente, na Maternida-
o primeiro centro de cine- tome de -r». Carlos Córrêa",
ma, respeitável e promissor, Nesta Capital.
no país. Sabemos o que foi RHUM

.

-

Floti�nópolis, 1y-3"951
sua estada em São Paulo:

__ � _

Cavalcanti estava acima do
O AnunCie n'·"O ESTADO"

meio cinematográfico pura- CREOSOTAD
mente comercial brasileiro.
Não foi entendido e não se

ria possivel que o fosse.
Vargas abre-lhe uma gran- Jde oportunidade, que é so

bretudo uma grande opor-Itunidaàe para o país, O go-��. '

vemo esta empenhado em l'organizar ocentro cinemato
gráfico brasileiro em bases
estáveis, para a divulgação
i�tel:na e externa. ,P; m.{té\
rra e urgente; pOIS os fil..)·

�es oficiais br.asiléi_::os con-1\' OUr:D VEII.'TIR.t"1: .(",u: (OUFORTfttínuam geralmente inqualí- , I:ft oi ;;ta;: UI'!'I n v

f�cáveis e, ao invés de se�" l
VII' ao povo, desserve ao Cl-

::��1��r i�:1!,:�:::t�� Alfaiataria ello . Fr.qU2Z .. em ger.r
órgão oficioso a nota abaixo

I'V· h 11 diontem publicada com o títu-I' Rua Fdippe Sch nâdt 4R
'

I� O vreosola' D
lo acima' f /

.

-:'1--------------�--,....�---
r

.. (Silveira)

DR. WALDEMIRO
,

CASCAES
'ADVOGADO

Causas cíveis, comerciais, crimi

nais e trabalhistas

Não é funcionário público, nem

filiado a partido político algum,
Aceita ó patrocinio de causas

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

Fone: M-711.

SOLON CARVALHO DE
SOUA E N-ILDA ROSA DE

SOUA
participam aos parentes

e amigos o nascimento de
seu pr-imogénito SOLON,
ocorrido no dia 14 do cor

rente. na Casa de Saúde "São
Sebastião" i

DRS.
WALDEMIRO CASCAES

E
ROBERTO LACERDA

ADVOGADOS
Causas' cíveis, comerciais, crimi

nais e trabalhistas

Rua Trajano, 33 - io andar -

Fone: M 111

JOSÉ G. L. CARVALHO
e

CARVALHO'CECILIA L.

o cinema

hrasileirn

.'

Seu carro vale uma· fortuna I

l

( ,

�'...

ISIVEf
, ,. QUE É "DESGASTE INVISíVEl"? - :&
o desgaste progressivo das peças
do motor, em frações ínfimas de:
milímetro, mas suficiente para pró
vocar o seu desajustamento total,

Ajudado pela oxidação, corrosão e pela
formação de "bôrra", o "Desgaste Invisí
vel" resulta de lubrificação imperfeita e

produz queima excessiva de óleo, redu
ção de quilometragem por litro de gaso

lina, consertos dispendiosos. e, finalmen-
'

te, -dímínuíção da vida útil de seu carro.

***

ENTRE O EIXO DE MANIVELAS E OS MANCAIS DAS BiElAS é indispensável que haja sem-

pre uma película de extrema resistência, para evitar o, contato direto das peças
metálicas, cujo atrito produziria grande desgaste, A película lubrificante de alta

.aderência e excepcional resistência do Atlantic
Motor Oi! de "Ação Dupla", mantendo-se coesa

sob tão grandes pressõ,es, constitui a melhor

proteção contra o desgaste prematuro de seu

motor, aumentando-lhe o rendimento.

OUTRAS NOTÁVEIS VANT4GENS DO ATtANTlC

•.o'OR Oll QUJ liMPA E lUBRIFICA:

Contém um Detergente poro lirllpar
as partes vitais dó motor.

Evita a oxidação, corrosão e forma-
ção d. "bôrra';.

;

Mantém I_ivres os anéis de 'segmento.

Isênta d6"entupimento os �anái� do
sistema de cir,eulação do .Iub�ifir;ante•

A T L A N· T I C R E F I N I N G C O M P A N Y O, F B R A Z I L
..

.

It
GASOLINA - MOTOR OIL - LUBRIFICAÇÃO - PNEUS - BATERIAS

/

PARTICIPAÇÃO:
Virgilio Z.' Vieira o precei to do dia

, TRÊS LETRAS SALVADO
RAS

Na primeira semana de
,

vida, é conveniente vacinar
as crianças contra a tuber
culose. A' vacina B.C.O. não>

apresenta: incoveniente e
• protege as crianças contra
a tuberculose e outras doen
ças.
Aumenta a resistência de

seu filho conera: a tubercu

lose, aplicando-lhe o B.C.G.
nos primeiros dias de vida.
SNES .

e

Célia S. Vieira
têm o prazer de partici- .

par aos parentes e pes
sôas de suas relações I)

.

nascimento de
CESAR ROGERIO

TINTAS PARA PIN'I1JR!t
COTTOMA.I

��
afoJ9

tfdIKQ;S

�-----------------�

AUTOMÓVEIS
CAMINH6ES

CAMINHONETf,S

J'lUZP LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

rONICA
E ELEGA"(•• ' '.

APERITIVA

PROCURE A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em sua' recente, convenção, realizada nesta .Capital
e encerrada no domingo último, a U. D. N. elegeu seu

presidente o sr. dr. João Bayer Filho, f igura de projeção
do partido e experimentado político. ROUBADA A DELEGAÇÃO PAULISTA - ARROMBA-.

Para a Vice-Presidência foi escolhido o dr. Brasilio 'MENTO DE UMA VALISE � PR'ESO QUANDO PRO-
Celestino de Oliveira, provecto .advogado em Joaçaba. A CURAVA VENDER 'O ROUBO � SURROU A FILHA,
Secretaria-Geral coube ao deputado dr. Bulcão Viana e MENOR· EM PLENA AVENIDA MAURO RAMOS
.a Sub-Secretaria ao deputado Clodorico Moreira.

Os fatos comprovam os

I
tando queixa de que Pedro",

nossos comentários,' quando' Bernardi, Rubens de Almei
afirmamos', ultimamente, ser da e Eny Davin i, seus com

Florianópolis o quartel ge-' panheiros, foram roubados..
neral dos gatunos, dos viga- no quarto. n. 14, do Hotel'

de folelr'oe safra do tr,·go r�stas, ,dos �lementos pern i- Majestic, à rua TI:ajano, es-
CIOSOS a sociedade. quina da Conselheiro Maf'ra..

RIO, 19 (U.P.) - O presi-I Não hã mais' que acres- O roubo se verificou quan-
sidente da Republica, em f'a- contar ao que já dissémos, 'do regressaram do campo,
ce de uma exposição de mO-l mesmo com referência à fa,l� às 18,;30 horas, dando por"
tivos do ministro da Agri- ta de aparelhamento técni- falta do seguinte: 'de Pedro,
cultura, autorizou medidas co para a Polícia Cicil. São, Bernardi - ........1 terno de ga-·
para. remover os entraves infelizmente, êsses os qua- bardine, marron, no valôr :

que vinham dificultando o dros que nos pintam as de 500 cruzeiros; de Rubens..
escoamento da safra de tri- ocorrências de roubos e fur-- de Almeida - 1 relogio de,'
go de 1950-51. tos registrados no livro 'com- ouro, ESKA, com chatilene,.
Na exposição de motivos, petente da delegacia régio- de 950 cruzeiros, além de-

o sr. João Cleophas inicial- nal de policia. 300. cruzeiros em dinheiro e,.
mente relata osen tendimen- Vejamos, por exemplo, os de Eny Davini - 650 cru

tos havidos' entre' os repre- fatos registrados de domin- zeiros em dinheiro.
sentantes dos moageiros dos go para ôntem,

f
sôbre rou- A Policia está agindo;

Estados produtores e dos bos ; , tendo já identificado o ga-'
moageiros do norte e centro tuno que, provavelmente,.
e o ministério, visando a re- ROUBADA A DELEGAÇÃO

t
deverá ser capturado den--

venda da safra excedentes' DE S. PAULO tro em alguns dias.
do trigo�aucho. Desse deba- Esteve, ante-ontem, na de- _ ARROMBAMENTO
te -acrescenta - surgiram legacia regional de Policia, I Também o sr. Orestes
os seguintes problemas: o sr. Carlos Andrade Lopes, Thibes, médico residente'
a) .- necessidade de com- chefe da equipe selecionada em Campos Novos, ora hos-;

pra imediata, -pelos moinhos, de São Paulo que, domingo pedado no mesmo Hotel, foi
do restante do trigo ainda último, atuou no campo da à Policia Civil comunicar
em poder dos lavradores; F.C.D., ppreliando no Cam-. que no seu quarto, n. li, ar-

.

b) - deficiancia de trans- peonato Brasileiro da Juven- ronbaram sua valise, dela>.
portes internos nos Estados tude Amadorista, apresen- (Continúa na 6a página)
produtores;
c) - necessidade de ga

rantia de abastecimento,
'com trigo de importação; aos
moinhos do norte e do cen-

•

Água, luz e leite eram, '0 re
frão diário de que se valia,
há tempos atrás, à oposição
ao Govêrno Aderbal Ramos
da Silva.
Um a um, aqueles proble

mas foram equacíonados e

resolvidos, de acôrdo, aliás,
com os compromissos que
a administração passada as

sumira para com o povo. A

.��
falta de leite, a 31 de janei- Silva para as do honrado sr. da coisa pública, em que

TO, estava até esquecida, Irineu Bornhausen sem a pesassem afirmações do sr,
nos sofrimentos que impu- presença do angustioso pro- Irineu Bornhausen, de pros
zera à população, enquanto blema. Havia leite à farta seguir na tarefa do Bem Co
os homens do govêrno soma- e, sobretudo, o planejamen- mum, corrigindo, sem dúví
vam esforços para debelá-Ia. to para que nunca viesse a I da, o que houver por corri-
Vencida a cr'ise, a custo faltar estava em execução. [gir, menos, porém, com a

de sacrificios e estudos Sobreveio, entretanto, o; técnica da destruição do que
técnicos, '0 govêrno poude furor da inovação. .com o labor construtivo e

passar das mãos honradas O complexo de que tudo, porfiado; isento de ódios e

do sr. Aderbal Ramos da estava errado tomou conta. ressentimentos. ,

.

J-.....,.,.._·_·.-_·.·.·.....w.....,._..._-_·_·_-_-.·.·.-_-_·_·..-.·_w...._-.-�...-_..-..-_-_._..._-_..._._._.•._-•.,......_.................�_.._,._.J".'!"_........- •••-.

d.ireção da U. D.
N. catarinense

Florianópolis, - 20 de Março de 1951
.

,

o Deputado Gallotli Peixoto,
em visita a «O' Estado»

Rápidas declaracóf5s Escoamento daCongresso
"I'ivemos na redação, 011-

tem, a grata v<sita do nosso

distinto conterrâneo, sr, dr.
José Gallotti Peixoto, dep 1-

tado à Assem'oiéi., Estaduar,
el<:':t" sob a legenda do P::;D

O deputado Gallóttí Per
voto acha-se afastado de ai
to e'H�go autárq.iíco, no RlO,
.� está em visrta à 'I'ijucas, Os boatos que andam por
sua terra natal, onde aguar- aí servem para desírrtreste
t.�ará o inicio dos trabalhos cer a gente, quando muito.
le.d�lativos para vir residir É. achar graça ... e nada
lle�tú Capital. mais. Por- sôbre isso parece
Em palestra neste jornal o que já 'provaram, por aqui,

llustle visitante, que é uma que o crime não compensa!"
'das mais vivas expressões O· deputado' GaIlotti Peí
da nteligencia da nova g!:J- xoto retornou, ainda ontem,
ração catarinense, relatou- à Tijucas.

.

nos os boatos que.pessoal
ménte ouviu.La respeito dá
sua .colaboração com o Co
vêrno do Estado. "Sou um
homem de partido - decla
rou-nos - e darei relíg iosa
obediência à legenda do que
me elegeu.

RIO, 19 (U.P.) - Convo
cou o !BECC para 22 de a

gôsto dêste ano, o I Congres
so Brasileiro de Folclore,
que terá ensejo de reunir os
folcloristas brasileiros e as-

sentar não diremos um cor

pus de doutrina, mas, um

programa de ação em defe
sa -do patrimônio da sabedo
ria popular brasileira e de
'estudo e pesquis-a de seus

fenômenos.
O Govêrno atual, tão in

teressado em proteger as

massas humildes' de nossa

população, vai receber, des
se Congresso, uma inestimá
vel contribuição, sobretudo
no atinente à proteção das
artes populares, domesticas,
do artezanato em suma, que
vive inteiramente desprote
gido e se estiola à mingua
de amparo. \

O Congresso de
_
Folclore

incluiu no seu temário, O
FOLCLORE como fator de

� - __••••••••••••__•••-__•••-•••••••-•••• __J"�J

belecimentos das zonas pro-
dutoras.

.

Contínúa na f)a pág. letra A

«o ESlADO)' precisa' de-vel
dadores no Estreito e DOS distritos.
�_..-.---.._-.---•..._...._-_....._-...._-_-.. .-_..-.-.-.-...--..-_._..-_._-......._-.

Peles . sociedades
�carnavalescas produção econômica, exata

mente para poder considerar
ELEITO O SR. OSNt ORTIGÁ, PRESIDENTE êsse aspecto do problema e

DA S. C. TENENTES DO DIABO vários outros que são su- tro, que revenderam suas

bordinados a êsse item, co- cotas de sacrificio aos esta-

.Em recente Assembléia

I
E' a seguinte a Diretoria:

.

mo o fomento do turismo.
Geral, realizada sábado úl- Presidente de Honra: Jor- Esperemos que os folclo
timo, nesta Capital, a S. C. nalísta João Batista Pereí- ristas brasileiros, que se
Tenentes do Diabo, cuja co- ra, Elpídio Barbosa, Orlan- vão reunir em breve, consí-
I b

-

fiei t d E II' J
'

EI' .
a oraçao e icien e propor- o, s�arpe. 1,. os� las e gam realizar uma obra, que
ciou-nos um Carnavl,l.l me- Claud�� De VIcen�I. .

valorize o aspecto de ciên-
. UrUb-'Cl' _,.lhor, neste ano, elegeu a sua oPre�ld_ente: ..OS'1ll . OrtIga.. cia do homem que v.ersam, :

.

_
nova Diretoria para o perío- 1

.

VICe Pr�sld�nte .. (�scaI I e defenda o labor mgenuo Exonera�o es edo 191>1-1952. Ca.ld.os.o. 2 _VICe-PI�slden�. das mãos populares, quer I !.Os trabalhos da sessão .fo� te: EdIO ?rtIgo. Fe�rlgo. 3 I nas criações 'de arte, quer DOmea "o"sl'am dirigidos pelo sr. José VICe-PresIdente. MIguel A- nas formas ergo lógicas. V "
Elias que, após, empossou o terino. Secretário Geral: .�, !

novo Presidente, sr. Osní Paulo Cevaerd Ferreira. 10
Ortiga. Este, ao agradecer a Secretário: José· de Olivei
sua eleiçãO, disse que agra- ra, 2° SecretárIO: Walter Praqueza edecia, nessa oportunidade, Limo. 1° Tesoureiro: João
quanto conseguiu a diretoria Silva. 2° Tesoureiro: Dupuí evgotam0n to r�r nada, mas apenas a cas

passada realizar. Esclare- Côrtes. Aj'udante Tesourei- n � tIgar pessoas que; sem ex

ceu, ainda, que na atual di- 1'0: Osvaldo Silva. Orador:
-

FRAQUEZA E ESGOTA-I cessos partidário�,' tinham

l'eção não há cargo morto" Zedar P. da Silva e Osval- MENTO no ve}·ho e moçll, a coragem de ex:ercer o di

esperando que todos os -seus do 'Mello. Diretor de Publi- perturbações funcionais I reito de livre escolha eleito

companheiros, compenetra- cidade: Jornalista Adão Mi- masculinas e femininas, ral, sem. tráir ninguem. Pa
dos das suas funções, co- randa. medo infundado :vista e me- ra Florianópolis, levados
operação para que a S. C. Diretor de Galpão: Dire- moria fracas, mania 'de su.k pelo sr. Atilio Martignago,
Tenentes do Diabo, no perío-. tor Geral: Juvêncio Braga. cidio, tiques nervosos (?k. presidente do sub-diretório
do que se vai iniciar, pro- ']:0 Diretor: David Gevaerd .. coetes), frieza, desapareci�m da U.D.N., já seguiram os

curarão ajudá-lo em tudo 20 Diretor Osví Sousa. AI- com um só vidro das G4tas nomes dos substitutos.
que venha em b�neficio da moxarife: José Bruno. Dire- Mendelinas. Adotadas ,'aos .E adiantará estranhar
sociedade. tor Artístico: Mário Jac- hospitais e receitadas 1 dia- que o Diário da Tarde, não
A seguir, após marcada ques Dias. Diretor do Ban- riamente por centenar de diga nada sôbre o naipe des

nova sessão para o próximo do: Tte. Teseu Muniz. médicos ilust:r;es, Me:ndeli- 'se procedimento dos que
mês de abril, em datíJ, e ho- Conselho Fiscal: João Pi- nas firmou-se como o mais pregavam li vigilbeil_cm:ile
ra que serão préviamente res Machado, Haroldo Gla- completo' e categorizado re- preço da liberdade?
anunciadas, através da im- vam, Inerí Silva, Pedro Ge- vigorante do sistema nervo- E valerá pedir ao ilustre
prensa local, foram empos- vaerd, Felipe Carneiro, Al- so e das energias vitais. Governador que não se es

sados os membros -da nova fredo N-ogueira e Narbal Sem contra-indicaçãlo. Nas queça das promessas que

Di�'et6ria, sob palmas. Alves.' "". drogarias e farmáci�s. fez c'Omo candidato? I

A exoneração dê professo
res e serventes. do Grupo
Escolar "Araujo Figueire
do" é assunto obrigat'ório.
Com ela não se visa a melho-

/

\ \

E o' problema do leite vol
tou agudo e doloroso, a cas

tigar novamente a gente flo
rianópolitana. Nasceu de um

erro de visão do Secretário

de Viação e Obras Públicas,
que sem cuidar das sutile
zas do assunto, abordou-o a

penas 1101' um lado, gerando
com isso o desequilíbrio de

que resultou a;' falta. O sr.

João Collin, no caso, repetiu
a façanha daquele curioso

que se propôs a desmontar
um relogio e a montá-lo no

vamente e que, ao julgar

terminada com êxito sua....

missão, teve ,.... cruciante'.
surpreza de notar. que ha-;
viam sobrado diversas I'odi-·
nhas.
A falta de exame, ou me-

lhor o exame superficial do"
problema, deu no que aí es- ,

tá.
E, infelizmente, se o Go-

vêrno não confessar seu erro
ê voltar a encarar o caso'

com os cuidados que exige,
a falta de leite continuará a

agravar-se dia a dia.

Enquanto .isso o povo que"
sofra! .

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

Na Policia

Na Palhoça, o poder competente - a Câmara,

Municipal - aprovou por' unanimidade, de votos, 31"

prestação de contas do Prefeito Ivo Silveira. Éssas';

contas, diz a ata da sessão em que foram aprovadas;
tiveram a análise de vereadores de ambos os parti-..

dos, que confirmaram a realização dos serviços e

despesas. E o legislativo palhocens-e terminou por'

julgar tendenciosas e destituidas de fundamento as.

acusaçõ,es levantadas 'contra o dr. Ivo Silveira, a:.

quem hoü*ou com um voto de probidade administra
tiva, também unânime.

xxx

A leviandade das acusações anda solta., A'.p�·o... -

pósito contaram-me esta: Um dos .. recem-empossa
dos prefeitos da U. D. N., num dos nossos municí

pios de renda, modes.ta;·"<[Llís logo examinal"'o ,,baiano.
co -anual do seu--ari'tecessor. E' foi lendo:
•

Suhsidios do Prefeito, e vencimen-
tos do" funcionalismo .

Obras publicas .

Instrução pública _ - .

Auxilios diversos .

139:400,00:'
40L590,60
98.700,00.
10.3'00,00'

649.991,0()
:E, como- tudo isso viesse espe.eifíéadó,' continua':

va na página seguinte:
Transporte! .

Ó prefeito não teve dúvidas:
- Vejam que barbaridade!' Que"falta' de hones-·

.

tidade! Que patifaria! Onde já- se'vi'Ér.; um município..
como o nosso gastar Cr$ 641.991,00 só com TRANS
PORTE!!!

649:991,00'

E pediu uma rigorosa si�dicância!
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