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UON versus Getulio

nuas
�

experimentaram as
'colunas blindadas da; ONu

linhas comunistas alem do' Pa(ral�lôt'�38'
"

o deputado Mauricio JoP-1 O sr. Joppert considera
pert falará hoja.na Câmara, I excessivamente- pessimista o

na hora do expediente, daú-I qúadro traçado pelo sr, Ge
do prosseguimento á OfenSi-l! tülío Vargas quanto á situa-

. _....- ...-_w-. ............_�...
_
. ..-.-."...

.

Q I h
" ção dos nossos transportes

ua a (clin a' justa)) da UDN: Clemente Attlee ;:::d;��:;�e�;�!�·� � �':��':,=I e��::u�.�s���u��af��s�ma,
eh h-II

sentante can�,c3.j aborda'r� nos próximos dias, em criti-Od -I B'
"

CI' f ,�"', Densa ure I a parte do documento of i-
cas á mensagem, os deputa-I on raga ou' eo as • _ u.:;', 9

cial referente ao transpor- pos Alberto Deodato, Alui-
\ ,'_ LOND�".oJS, � (V.P.) te, comunicações e energia, zio Alves, Guilherme Ma-lJos querem outros não' o primeiro 'ministro �le- fazendo alusão especial ao chado, Rondon Pacheco ,�e" ment Attlee acusou o Iider (S. Francisco. outros.RIO, 2 (V.P.) - A dire- Considera-se possivel que Para evitar o choque en- conservador Winston Chur= ,

-ção da VDN está tomando o caso surja no plenario da tretanto, podemos antecipar chill de posar como "super-
neste momento medidas pa- convenção levado pela 'l'e- que se realizam demarches, I homem politico" que tenta

U b-Ih
-

d
·

nt51ra a instalação, a ?1 dómes presentação do Distrito Fe- destinadas a fazer com que voltar ao, poder "por bem m I ao e cruzelr'os eque hoje se inicia, da eon- deral, que exigiria a aplica- a convencão "ignore" a ati- ou por mal". Abandonando
'

, ' ,
venção nacional do partido, ção de sanções ao correli- tude do �inistro João Cleo- o leito do hospital onde se

para o COd-IUB do Vantagensque promete tranformar-se gionário que se, afastou da fas, não a censurando nem tratava de uma ulcera, li ti ,I
-em acontecimento político linha do partido. a aplaudindo.

'

A�tle_e rechaço�, em uma. e- A VADCI·mAntos-de grande ímportancia, Tal atitude, entretanto, Essa política de não a- missao de radio, o pedido II 11 ti
,

COMUNICADO AO DIRE- provocaria da UDN pernam- gressão está sendo preconi- de. C�urcl:ill de eleições ge-I RIO, 2 LU.�,) - Con:u�i- ,'ql�an:ia mensal de ���;�TóRIO b t
.;

d d t- t rars imediatas com o Que ea-no !.-dn._:rxu,,,�...-1.l-.-"'--. ...

•
ucana uma con ramoçao e za. a em cer 0, s se ores ,da

_ �,,"
. _:... "-r::-"';' t�'I{Sa;;- "',ereílcra ao Código de Ven-J à sítuaeão "financeu-a doTodas as seÇ§es estaduais rplallSQS .ao .sz, J.QJiD.-C'�� �-�h-- -d'" 'V<l&,""em�as, {Je -an "'t' 1;-", '

,

'\:n' .

t "l't',-;;;�realizal�m -as suas" cmlVen" -a,\i,;"fáttIS qUê elqgn'al)1 Um
,

e evitaI lUn_ é 4,Qu e" e �,lI.:, '

'b ,.-, , ;, arlamentares,
� cimentos e Vàn'tagens dos país, os íms ros mi l.ares

.1'-009 'sendo que ate' a,gora a pronunciamento "claro dos sequendias desastrosas' para nuand 1 as 'CP " dos Co- Militares para cuja efetiva- estão estudando J províden-y '\. • quan o a "amara, .

"d d d'
. .

direção central recebeu co- convencionais. a unidade udenista.
t " suas fer,ias ção teria sido solicitada a Clas no sentl o e lmIDUlr

municaçõet\ de dezesseis Es- ,-_ -- --- �- _ ...,.-_ _�-- �' �:m;ri�����:, na

�

semana' quantia de' , .. as. despesas, ,l'eduzindo a a-

tados. A' C " - -

d C A - ,

proxima, Attlee defendeu a Cr$ 1.700.000.000,00, para phca�a? das- �erbas orça-
Dessas comunicações re- s' omlssoes a amara aluacão do governo, reco- 1951, depois de

entendimen-Imen�anas, a.flm,d:, �m �ro:-
eebidas, a ma/ioria se limita

O sr. Nerêu Ramos jA fez a distribuiçãó nhec�ndo de público a es- tos havido� �om a coopera- porçao posslvel, dImInUIr �a informar a designação dos
elas sobras cassês de muitas coisas, ção dos mmIstros das, pas- au.mento da

_ d�s�es�, deter
qelegados à convenção, mas

RIO, 2, (U;'P.) _ Dian- ,- De acordo com a Iormula mas insistíu que a maioria tas milital:!� foi destinada a mInado pelo COdlgO .

alguma delas agiantam a
te do fracasso dos lideres adotada pela presidente, as das dificuldades são produ-

definição politica de impor-
partidários no caso da cons- 45 vagas consideradas como tos dos tempos dificeis. Dis-

L
....
-

· -

D de Issl·steADC·la_
",tantes setores partidários., tituicão das Comissões da sobras abrem três lugares se que "é um fato que ape- eglDO. " .

"

Destacam-se os pronun- Câm�ra dos Deputados, foi em cada uma das 15 comi- sal' das laJ,}lentações, o ní-
ciamentos dos udenistas do

o assunto entregue à delibe- sões da Câmara, a serem vel geral de bem-estar do
, Da exma. sra. Darcy Vargas,-presldente da L. E. A.,Distrito Federai, 1\iin.as, S,

ração do presidente daquela preenchidos, respectivamen- país é mais alto do que l1tUl-
recebeu o dr. Ylmal' Corrêa, o seguinte telegrama:

./
'Paulo e Estado do RIO --

Casa, que, na sessão de sex- te, pe'lQs S'eguintes parti- ca, Há algum:as cla.sses que
"Dr. Ylmar Corrêacende, juntamente -com a Ba-

ta-feira' última, prometeu dos: Justíça - P.R., P.L: e estão pior, mas.lt maioria
Presid�nté Comissão Estadual LBAJlia, Pernambuco e Ceará se

resolve-la no -prazo regi- V.D.N.; Economia - P.S.T., do povo está melhor": Afas-
Florianópolis SC.

'

localiza ,a principal ma'S'ia
mental de setenta e duas V.D.N. e P.T.E.; Finan.ças tou a exigência de Churchill

133 Rio DF 1905800, 66, 2� 16h.�leditoral dseau����::�i�::: horas. - p.'r.N., P.T.B. e V.D.N.; de eleições gel'ais imediatas
SCD 00198 Face pedidos dispensa presidentes Co-In o. aos , -

'

Já ontem transcorridas Diplomacia - P.L .• V.D.N., em beneficio da unidade na-
missões Estaduais vg Comissão Central deliberou resta-deres para lutar por uma '.

e P.S.P. " Educaça-o P.L., cional e' acrescentou que a-
. '94 horas o presidente da ,

belecer tradição provim,ento tais funções ,pt
.

definicão de independencla �

A' l'd V.D.N. e P.S.D .... Legl'slaça-o unica unidade em que Chur- -

h M
.

. Camara entregou aos Ie-, Nessa conformidade foi designada sen ora anado partIdo.
d d d " res a distribuição propor- Social - P.R., P.S.E. e V.D. chill crê é na unidade sob

Konder Bornhausen a quem estou me dirigindo para co-Dos Esta os e ou e 'lilb
'd N R d

-

PT T PT t a direção 't'd. .' 'l't'
' cional das 45 vagas conSl e- .; e açao - . .., .. SI·

municar escolha pt Pelo correio aéreo serào reme I osTam dlretf!Z�s po 1 lcas }�- radas como sobras, cabendo N. e P.S.P.; Saúde Pública ,
- ""'.- ."'.••••...,.••

.atos e as expressões agradecimentos a Vs.' pelos rele-l"a as respectivas delega.,.oes '

t t
'

P R P U D N PSP .

d Cd Sd� Ala oas Se inclina agor�. �os represen an es �
,.. .,. e ... ,

O r�lso da "l·da ,e vantes serviços prestados pt s. s.;:lpenas
1 b

g _' d' ,') I partIdanos fornecer a rela- Segurança Nacional- P.R., \I... DARCY SARMANHO VARGASPela COla oracao con lell

-I P D C PSP S
-.

P' A
.

tA .", "

,

nutencào ção, dos deputados que as "

'

. e ... ; erVlço u-
Presidente Legião Brasileira SSiS enCH,- .nada porem.a �� "

'

I
irão ocupar. No caso de al- blico - P.R., P.T.N. e V.D.

A'
--- -- ,---- - -

da unidade parhdarIa. . -

T d d C t (- a-Y-'-E'·
-

a' P
,.

RATIFICAÇÃO DA LINHA gum partIdo 11.ao preench.�r N.; orna as e on as -

.�r,." r"�::"'-- _�y,�",_" Xp'oslçao uro ... ecuarl�ODILON aq�lela formalIdade, o PIO: P.S.T., P.S.D. e' P.S.P.;<
_ ,

_

II
b pno sr. Nereu Ramos f�ra Transportes e Obras Públi-Pelo que se sa e, a con-

d d' V D N PSP PS;"" � AS AGRADECE A' ASSO,

. 'f' .' -a escolha dos eputa os, 1S- cus. - . .1., .,. e ,. . :
'

.' -=---ll O MINIS'l'RO JOÃO CLEO F •vencão udel1lsta' ratI ICl:1,la
b'''' d 't D.·, Polígono das Sêcas - I ' ""�,,,) � CIA'ÇA-O RURAL AS HOMENAGENS, PROMETEN,.I·' h Od'l 'm cha so com o o ]edVO e eVl ar

I'!:_a In a 1011, a:_:;slt '"

-

novas protelacões pois que P.S.T., U.D.N. e P.S.D.; Va- DO MEDIDAS DE ,AMPARO À AGRICULTURA E Amada a orientaçao raca"a .

I
. -

d A
A'

-

TITULAR
'

.', ' . I' d já amanhã deverá ser apre- onzaçao a mazoma -

PECUÁRIA _ REGRESSOU, SÁBADO, O
'

pelo dlretorlO naClOna o
, .

P S T' P S-"'" PSD .

AGEM DO ROTARI.
. d r" sentada em plenano a

cons-,
... , .. r. e ... , e

DA AGRICULTURA - HOMENJlartId�, em favor. a po ,lt�- tituição definitiva, dos 01'- Bacia do São Francisco - CUIBE AO GOVERNADOR DO ESTADOca d: mdependen_cla e VIg�- gãos técnicos. P.R., V.D.N. e P,S.D. '

S. EXCIA. VOLTA A PROMETER PAZ E HARMO-lancla conl relaça_o ao g -

�J" .-_....................-.....- ·""'.w.-....J"J'.-...N.....
, NIA DURANTE O SEU GOVERNO!-vêrno do sr. Getullo Vargas. '-.

,

Reina expectativa sobre

possiveis debates em torno

no caso da investidura do

�r. João Cleofas no Ministé
l'io-da Agricultura. Como '3<3

�abe, até hoje o político per
nambuca�o não ,comunicou
oficialmente ao partido 'a

sua atitmle de aceitar um

posto no' governo do sr. Ge
tulio Vargas.
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ses retiraram-se até pontos localizaram á distancia 'de
como Osan, situado a 80 àtaque dessa fronteira,r' ao
quilometros ao sul do para- longo das frentes ocidentais
leio 38 antes que empreen- central e leste-central. Na
deram o contra-ataque. I costa oriental a divisão sul-

_ 'coreana "Capitolio" acha-
Desde en�a?,. segundo os

I se, agora, a quase quatorze
c�lculos ofI.C}aIS, os comu-,; quilometros ao Norte do panístas sofreral� ql�ase du-! raleIo 38, cuja fronteira a
zen tas e dez mIl. baixas, en- I travessou há urna semana .

tre.mortos � �erIdos. As :\u- ! Nalguns pontos, as posi
t�ndades militares de Was- ! ções aliadas estão sómente
hington calcularam que os: a pouco mais de cinco quivermelhos perderam sete- Ilometros ao' sul do paralecentos e sessenta mil ho-Ilo 38. Por outro lado, ao
homens desde que começou, Norte dessa linha os comu
a guerra na Coréia. nistas apressam seus prepa-
As colunas aliadas; 'for- rativos para oferecerem ri

mavam a vanguarda de ou- gorosa resistência ou em
tras forças aliadas, que se I preenderam nova ofensiva.

TOQVIO, 2 (U.P.) - Pe- ender dessas posrçoes uma onde os vermelhos quebra- mente num momento em que
]0 menos duas colunas' alia- I contra-ofensiva ou fazer, ram as linhas aliadas há os governos aliados deba
das de tanques ,atravessa- frente a um possivel ataque três meses. As duas colunas tem a conveniencía de for
ram o paralelo 38, penetran- geral das forças das Nações atravessaram o paralelo mular nova declaração poli
do na Coréia comunista, Unidas. Essas colunas, for- por pontos separados entre tica de, suas intenções na

provavelmente para sondar madas por elementos de du- si por 21 quilometros ao Coréia. A aituaeão, atual é
as poderosas linhas que, ao as dívísões

'

norte-america- Norte e Nordeste de Seoul muito diferente da que exís
que se dfz, os vermelhos es- nas, atravessaram a linha e descarregaram suas me- tia há tres meses, quando
tabeleceram, ao que parece, fronteira para levar a luta tralhas sobre as posições a- ,os aliados, cedendo à invés
com o proposito de empre- à propría região vermelha, vançadas comunistas, justa- tida dos comunistas chíne-
.,._•.:-.-.-••_ -_ _ ""'_�.-••••_ _•...J._- ""'•••� ""'.-""' - ""' ·.- ...,.""'.- -

_ h- • ""' ...

O MAI,S ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e D. Gerente: SIDNEI NOCETI
Diretor: RUBENS DE ARRUDA RAMOS

I
O TEMPO

Previsão do tempo até 14
horas do dia 3.

Tempo - Instável, com

chuvas.
'

Temperatura - Em de
clín io.
Ventos - De sul, com ra

jadas frescas.
Temperaturas -- Extre

mas de ontem: Máxima 18,3.
Mínima 15,4,

•......- ..-.·..........•..........·_·...-.-.......•..........J"J'.-.......-.........·.w.·...· ........_·:._

Morto em desastre nSecretério Ge
rai do Oovêrno do R. 8. do Norte (

Natal, 1 (V.A.) - ]}ó1o- gein ào interior, onde ia tra
roso desastre de automóvel tal' de assuntos ligados' á
acaba de ocorrer neste Es- sêca. Sabe-se ,que deveria
tado, no qual perdeu a vida viajar no mesmo 'veiculo,
o "Secrefário-geral do ,govêr-l desistindo, porém, á ultima
no e mais uma pessoa que hora, o sr. Dix-Sept Rosado,
o acompanhava' numa via- governador do Estado.

- Se você .não l'emar me

lhor, O �stado ainda vai di
zer que o nosso bote tam
bém é VEGETATIVO!

O DISCURSO DO MINIS- I do pecuari�ta dr. Indalecio
.. TRO JOÃO CLEOFAS .. í Arruda.
--

LAJES, 31: (A.N;) - O Iniciando as suas longas'
sr, Ministro João Cleófas considerações declal'ou o

pronunciou substa1l1,5ioso sr. Mini�t�o s�r o agricultoi·
discurso de improviso, por por hereditanedade, tempe
ocasião da homenagem que ramento e vocação, s.entin
lhe prestou no recinto da do-se, assim, orgulhoso em

eXDosicão a Associação Ru- assistir à inauguração da

ra! e� �'esposta à oração Continua-na ['a. pagjna,
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. NEWTON RU:�;��P�o�C�M��;:�;l� .; ��·�.}:5,i ',�'��:
..

������
DR. I. LOBATO D'ÀVILA á Avenida de contorno á PonteHereilio Luz ('lugar 1 .

.�,'_......,,:I���k:l:;r.bi.RP6!I.II�-��.lti,-:--_,/;'-_'�L.A rT HO' Cil'urgia geral - Doenças de Se- de futuro) , , ..

:
..• ,.............. 60.00!l,�

Medicina da Univ=e�rs--;i""'_1---�-E:�-_ f�---J!m't�l�)ffàDI -�OM._iBruf!O,J_ M(;l3e 12 x 18.70 ��,�e:'TUBERCULOSE
. CDQUEIHUS�cmn térrenó com a área de 27.1329,oom� .•.• 26;(){}{);tlO>doenças dade do Braail). .

C IM" R V't M'Cirurgia do Torax onsu 1'10: ua 1 ar erre-. .COQUEIROS (Palhocinha) um ótimo terreno par-ª 3
Formado pela Faculdade -Nacio- les n. 18 - 'relefone 1.507. .

construção
nal de Mediêina. Tisiologista e

Consultas: Ãs 11,30 horas e à CAPOEIRAS (um terreno com a área de 84.000,00m2.
Tisiocirurgião do Hospital Nerêu tarde das 15 ho�as em diante. extremando COIU 1;llUU rua nos fund"os, com possibi ...
Ramos. Curso de especialização Reaidêncía: Rua Vidal Ramos, Iidades de loteamento ..............•...........

pelo S. N. T. Ex-interno e Ex-
- Teiefone 1.422. TERRENO Ã VENDA EM PRESTAÇÕES

assistente de Cir�rgia do Prof.

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

,

, Consultas, diàriamente, das 15

.WEN
Clínica médica de adultos e

crianças ..
Consultório - Rua ,Top" Pinto,

16 - Tel. M. 769.

Consultas: das 4 � 6 horas.

Residência:
- Rua Esteves Jú

nior 45. TeC 812.

RADIOTERAPIA
RAIOS X

,

()ft, ANTôNIO MODESTO
Ale...., .HàriUleale, 80 ROI"'" d. Cart.a4_

DR .. ROLDÃO'
CONSONI

DRÁ. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

Círurgra Geral - Alta Cirurgia
DR. ANTÔNIO DIB MUSSI . ...

- Moléstias 'de senhoras -

Médicos Partos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos Formado pela Faculdade de

Serviço completo� especialisado das DOENÇAS DE SENHO- Medicina da Universidade, de São

RAS; com modernos métodos de diagnó_st!c�s e tratamento. Paulo, onde foi assistente do Ser

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRA-FIA - METABO- viço Cirúrgico do Prof. Alípio
,.
LISMO BASAL Corrêa' Neto,

Radioterapia por ondas curtas·Eletrocoagulação -Raios Ultra Cirurgia do estomago e vias

:Violeta e Infra Vermelho.
'

circulares, intestinos delgado e

Oonsultório: Rua Trajano, n? 1, 1:_ ang,ar - Edificio do Monte-
grosso, tiroide, rinsL. próstata,
bexiga, utero, ovários e trompas.

Vartcocela, varizes � hernias.

Consultas: Das 3 às 5 horas.

Cons.: Rua Feldpe Schmidt, 21

(altos da Casa Paraíso).
Telef. 1.598.

,

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

Das 15 ás 18 horas - Dra, Mussi.

Re,fidencia - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

DR. DJALMA 'MOELLMANN
OUVIDOS NARIZ ECLíNICA NEUROLl)GICA E DE OLHOS Residência: Rua Esteves

JA-1'níor, 1.703 - Tel. m, 764.
-,'

.. '�

T GARGANTA
da

CASA DE SAúDE SÃO SEB-ASTIÁO
Sob a direção d� dr. Djalma ]){oellm�nn.
Com o concurso de especi,alistas oom fama européia'.

Exames e tratamento moderno dàs doenças do aisterna nervoso.

Díagnôstico e tratamento completo das moléstias dos olhos -.

DR. PAULO'FONTES
Ctíníco OperadO'r .

Consultório: Rua Vítor Meire

les.'

Telefone: 1.405.ouvidos - nariz e garganta.

Aparelhagem modernisslma importada diretamente da Suíça, �nsultas: das 10 às 12' e .das
.

'Consultas na Casa de Saúde São Sebâstião das 9 horas ás 10 e 14 às 18 horas.

das H ás 18 horas diàrtamente.

.

Telefone 1.153 - Largo São Sebaatião.

Florianópolis - Santa Catarina.

Residência: Rua Blumenau.

Telefone: 1.620•

Curso Nacional de

Res. Rua Santos Saraiva,
� Estreito.

internos,

mentais.
�x·diretor do Hospital Colonia

�imt'Ana.
Doenças nervosas e mentais.

Impotencia Sexual.

Rua Tiradentes n? 9.

Consultas das 15 ás 19 horas.

I<'l:lNE: M. 798.

Médico por concurso da Assis

t�nci.a a Psicopatas do Distrito

Fede�·al.
Ex-interno do Hospital Psi

quiátrico e Manicômio Judiciário
.

da C�pital Federal.
'Ex-intel'11o da Santa' Casa de

Misericórdia' cio Rio de Janeiro.
Clínica Médica - D�ças Ner

vosas.
.

Consultório: Edifício. Amélia

.

Neto - Sala 9.

Residência: Avenida Rio Bran-

64

Àdministração
Redacáo -e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,
·nO 160.

. Te}. 1022 - Cx. Pos

tal, 139.
Diretor: RUBENS 1J,.
RAMOS.
Proprtetârio e Dir.
Gerente
SIDNEI NOCETI
Representante:
'A. s. LARA

Rua Senador Dantas,
40 -- 50 andai
'I'el.: 22-5924 - Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
R4a Felipe de Ofíveire

nO�21 - 80 andar
r-i.. ,2-9873 São

. Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 100,00
Semestre ': o-s 60,00
Trimestre. Cr$ 35,00

No Interior.
Ano ..... Cr$ 120,00
Semestre _. Cr$ 70,00
Trimestre,. Cl:$ 40,00
.Anúncios mediante con

tráto.
Os origínaís, mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos.
A direção não - se res

-

ponsabílíza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

DR. M. S. CAVAL
CANTI

Clínica exclusivamente de cri-
às 18 horas anças.
Res.: Rua Durval cMelquíadas, I Rúa Saldanha Marinho, '19.

28 - Chácara do Espanha. Telefone (M.) 739.
DR. ARMANDO VA
nERI9 DE ASSIS

co, 14'4.

Dos �erviços de ClíniCA Infantil' Consultas: Das 15 às 18 horas.,

da Assistênci.a l\funicipal e Ros-...., Telefone: !.--

pital de Caridade
CLINICA MEDICÃ' DE

.

CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia _'

éonsriltório: Rua Nunes Macha

do, 7 - Consultas' das 10· ás 12

Waldemiro Cascais
MEDICO

Consultório: 1.268.

Residêncía: 1.385.

POLYDORO
S. THIAGO

e
-

Roberto Lacerda
ADVOGADOS

Cobranças, amigáveis e judiciais, inventários,
despêjos, desquites,' títulos declaratórios, natura
Íizações, retificação- de nome, investigação de pa
ternidade, usucapião, indenizações,' ações -traba
lhistas, contratos, requerimentos, protestos, defê
sas, recursos bem como q.uaisquel� outros serviços
relacionados com sua profissão.
RUA TRAJANO; 33 - 10 AND. - FOlie: M-711.

DR. E.

e das 15 ás 17 horas.

Residência: Rua Marechal' Gui
lherme, 5 - F�ne: - 783.

Médi'co e parteiro
do Hospital de Caridade de FIO'-

rianópolis, Assistente da

Maternidade
Doenças dos órgãos

DR. LINS NEVES especialmente do coraçã.o e vasos.

Diretor da Maternidade e mé- Doenças da tiroide e demais
dico do Hoslútal de Caridade: glaudulas internas.

C.
LINICAS DE SENHORAS �

I C.línica
e cirurgia de senhoras

CIRURGIA - PARTOS - Partos.
ASS.ISTENCIA .AO PARTO E FISIOTERAPIA - ELl):TROCAL.
OPERAÇõES OBSTÉTRICAS DIOGRAFIA - MEiTABOLISMO
Doenças glandulares, tii'oide, BASAL _

ovários, hipopise, etc.

.

\

Reu·ato Ramos da Silva
Advogado·

Sant�.s Dumon�, 12 - Ap. 4

Horário de Çonsultas: - Dià
'riamen te das 15 às 19 horas.

CONSULTóRIO:' Rua Vitor

Meireles n. 118 -;- Fone manual

J1.702.

1Ü:SID:ÊNCIA: Avenida Trom-

powski, 82. Fone manual 766.
--

Ru�

Disturbios nervosos - Esteri·

lidade - Regimes.
ConsultóriQ: RUI!- Fel'nando Ma

chado, - Tel. 1.481.

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

•
,.

c OMP RA � ""iin;:p;;jr.ij�!'r.i;r.;iFi'iT.iii"ii�'-i':'rT.iVEMOA DI'.-
CÀSASf T[RR{"O�f!!!!�������������
HIPOTtCA�

AVALI�CÓ[5
lE6AUSACOES ."",:",,==========�==
AOHINI51M(:ÃO ",�,.,"!!"=",,c�:,...---:"�UA':-::":Dro�Do:::n�o�·,':":,�----W
DE IMÓVE.IS M. 71. r,OllIAHOPOL.15 • $AJ1TA CA rARINA

-ere

CASAS Ã VENDA

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

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

AVENIDA MAURO RAMOS, com todo conforto, 3

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

pela Caixa c/ Cr$ 50.\)00,00) .

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

de madeira, toda pintada a oleo, alugada por

Cr$ 400,00 ,
,

.

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas, cons

'tI'uidas em um de 51 x 70, ótimo local para depo

sito etc., fu ndos para OlHar ............•.....

SERVIDÃO FRANZONI, 2 quartos, varanda, cozinha,

chúveiro etc. te�Teuo 9,50 x 32 (finan'ciada pelo

Montepio Cr$ 53.000,00) ..

CÓQUEIROS .(rt,,� Des. Pedro Si lva ) , 5- quartos, ba.n

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

rão habítavel, deposito etc. terreno 24 x 60, poden

do ser vendido' 3 lotes (financiada pela Caixa

Cr$ 40.000,00) .. -
- .

ESTREITO (Travessa 1° de Janeiro), casa de madeira,

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

ES'l'REI'fO (T'ravessn 1° de Janeiro), 3 quartos etc.

(desocupada) ,............ . �
.

'ES'ntEITO (Bairro de N. S. de Fatima) prefabricada,
(I quartos, sala, cozinha, banheiro etc. .terreno

15 x 35
'

'.'
.

ESTREITO (rua 24 dê Maio), c:sa de m�tel'�al, terreno
9,90 x 56 ...•....................

, ., .

TERRENOS Ã VENDA
'1
AVENIDA MAURO', RAMOS, 3 Iotesde 1,;2 x 45,� pre, O'.

por casa lote , -;- :._. ';,.,.

RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de '10 X' 21
(

55.000,Oe,\

180.000,OcP

35.000,0&

1l0.00Q,Oe-

70.000,Oe:

200.000,O@

80.000,Oe.

50.000,0�

70.000,00>

80.000,�

60.000,{)1)l

40.000,00

50.000,061

BELO' HORIZONTE (Minas Gerais) temos lotes de terrenos •
venda em prestações, situados em Belo Horfzonte, com' çrande..
possibilidades de valorização. •

,;

COMPRA DE CASAS, TERRENOS, CHACARAS e SITIOS .

Temos se'�pl'e interessados em comprar casas, terrenos, cha
caras e srtios.

HIPOTEC�
Recebemos e aplicamos quasquer importancía com garantia..

hipotecarias:
ADMINISTRAÇÃO DE PREVIOS -

J

Mediante- modica comissão, aceitamos procuração, para
nistrar prédio; recebendo' aluguel, pagando empostos etc.

I PROCESS'üS IMOBILIARlOS .

'Organizamos processos imobiliários,· pflra os Institutos, Cai
xa Economica etc. Temos tam.bem possibí lidades de conseguir' quab-

admí-

quer documentos' sobre' ímôve is,
FICHARIO·

i-
r

O cliente que desejar comprar casa, terreno, sitio, chacara;
poderá vir na séde deste Escritório e prehencher uma f ieha "dizén-

.

do o que deseja adquirir e /assim que conseguimos avizaremos a�

interessado, sem despesas para o clitnte.· .

INFORMAÇõES
Sem compromisso,' para o cliente, dari'io's' qualquer informaçãç..

dos negocios imobiljários.

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

A LU'G AI -
ótima sala no

I centro
A' P�eça '15 de Nove!'l1bro, 20, 2' ander
(altos do Reshurante Rosa).

Tratar no mesmo local.

r·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Durante os festejos .rea

Iizados, domingo último, na
: ... _"IU••�e. b;f�Eucli� Ribeil:o,- ·de

I�. ". PREFEREM
c

r-, cô�' preta, com .23 anos de
,

I idade, residente naquêle
! distrito, de profissão estiva
.

dor apresentado à delega
cia 'de policia, por ter, às

15,30 'horas: agrenido o sol

dado da Policia Militar Ma

noel Vitorino dos Santos,
I encarregado' da invernada,
; alí de propriedade daquela
i Corporação, mordendo-lhe

I o indicador da mão direita.

....w _._. ""oI".;! Na ocasião, a vítima au-

"gradeel-menro I ��.I�:�;a��:·o:n:���:dO� �.�
J.I ., 'dem, sendo desacatadas pe-

. lo agressor que acabou sen-

. , . do prêso e levado à Delega-
Venho por mtermedlO do

.

R 'onaCsendo que Ma-
.

I "O E t d'" Cla egl ,

Jorna s � o apIesen-
noel Vitorino dos Santos

tal'
.

os meu!) sll1ceros. agra- i

foi medicado no HospitlIl
fraquezas' em' ger.1 decI:n:ntos, 'DnumI' preItLo bde de Carfdade�'

gratldao, ao r. saac o a-

Vinho' Creosotado to Filho pelo 'zelo e dedica- _

•

') ção, pelo tratamento que me .. ux.-I.-ar de(S.fvf.'.ra dispensou, durante o meu �
•••••••••••••••••••••• 'd d ",. -

HOMENS FRAOOS perio?o de enferml a e no

e'scrijorlo�

HÓidENS NERVOSOS HospItal Nereu Ramos, eII' .

HOMENS ESGOTADOS pelos ótimos resultados ob- Precisam-se d� .moços ou

HOMENS. .DESMEMO- tidos pelas operações a i moças, para auxlhar de es-

,RIADOS
.. , que -me submeteu com este! critório. É necessário, faze-

Fatores decisivos pata o dedicado, atencioso e com- i r�m próvas d: dactUogl'�-
êxito, na vida atual. petente médico. Também

I
fla e portug�es. O�.c�ndl-

GOl "5
meus agradeCimentos aos' datos deverao dIrIgIr-Se,.

� 8rs. Urso Roldão Consoni e por carta a "Emprego",

MI1NDf·LIN.'S
Danilo" Duarte Freire, ex- nesta redação, acompan�a?-

I) P tensivos tamb'em a dedicada do fotografias, estado CIVIl,

"As gotas da Juventude". Irmã Henrica, Superiora idade, qual a ultima ocupa-

Dão nervos fortes, idéias deste referido hospital e ção e endereço.
I

claras e saúde perfeita, aos Irmã Bernoldina e demais

G SEfracos' e acovardados, cedo Irmãs, e funcionários em ALUA _

.'

envelhecidos pelo nervosis- geral. .

mo. A todos, imploro a benção Uma casa ;10 EstrC!lto,

Não têm cQntra-indicação. de Deus./. I
pua 24 de MaIO.

Nas f�s. e drogs. dt> I Celso Teixeira Ver e tratar na mesma

Brasil.
..

Brusque, 27-3-951. com Halan.

AGRADECIMENTO
,E MISSA·

FRANCISCO MOTTO ESPEZIM e família vêm, por
meio dêste, agradecer às pessôas que manifestaram o seu

.;14..'.'...__......__.....�......._......_..._...__�
pesar pelo falecimento .e sua espôsa; mãe e sogra,

'f!' � zwz P':t/ MARIA SILVElHA ESPEZIM,
ANIVERSARIOS - Olga Dauer Mafra, e, ao mesmo tempo, convidar para a missa do 70 dia,

JOSÉ MEIRA proprietária do '�azar' de a se realizar, na Catedral Metropolitana, às 7 horas da
Ocorre, .. hoje, o aníversá- Modas", desta praça. próxima quinta-feira, dia 5 do corrente.

�l'io natalício do sr. José SENHORITAS: Outrossim, manifestam, nesta oportunidade, o seu

Meira, gerente da Agencia •. - Eneida Maria �,cker, agrade�imento aos S1:S. drs� POlid?r? S. Thiag? 'e Ro�dão:-do Moinho J_oinville, nesta fIlha do sr, João Frederico

I
Conson i, bem como a Irma Euchdla e demais Irmãs e

praça. Hacker, Inspetor da

Alfân-. e�fermei.ros �o Hospital de Caridade, pelo/desv�-lo, ca�

dega em Uruguaiana, Rio rínho e mteresse com que trataram de sua esposa, du-
FAZElVI ANOS, HOJE: Grande do Sul. rante a sua enfermidade.
SENBORES: MENINO: '.

. _

_

- Amantino Stefano. es- - Silvio Kuehne. .• , .. , ..�. ..,1, h�. ""'_

-cr'ívão do Civil, em Campos MISSA: Democrafa�_Novos. Na Catedral Metropolita-
-_ Francisco Lebarben- 'na será rezada, às 7 horas Clubechon, residente em Itupo- da próxima quinta feira,

-

ranga, missa de 70 dia por alma
No dia 31 do mês -f indo, co-

'.', _.JOVENS: d d M
memorou o Democrata Clu-

a eXllf1...sra. .. aria Sil- ,be mais um aniversârfo deveira Espezim, saudosa es
. fundação, completando, as

posa do nosso conterraneo, sim, dez anos de exístencía,
sr. Fratlcisco Motto Espe- A data foi festivamentezim, do alto comercio desta

comemorada com um baile H A N O V E Rpraça. de gala, e com a inaugura-
ção do retrato do ex-presí- Participaçõo ,Internacional
dente Heitor Santos.
As dansas tiveram inicio --....

às 21 horas, num-ambiente DE
Está �espertando íntesês- de grande .distinção e pros- de 28 de Fevereiro

se nos meios comerciais e seguiam muito animadas a- até" de Março 1951

indústriais desta Capital a té altas horas da madruga-
FEIRA TE'CNICArealização, em breve, con- da,

.

forme já noticiamos, da ex- Pelas 23 horas teve lugar
posição a se realizar no pró- a ceremonia da inauguração
ximo mês"de maio, em que do retrato. Falando sobre o

teremos verdadeira feíra

I
assunto e oferecendo a ho-

I de amostras de quanto há de menagem falou o. sr. Olim-
notável no Comércio, na in- pio Pinto, presidente em e-

I dústria, na lavoura, na aví-. xercicio do Democrata Clu- TRANSPORTES FINK LrDA.

'I
cultura, na pintura, na e'S- be, que salientou os servi-

RIQ DE JANEIRQ �

3 DE A�RIL , _�:lt�ra, _��_:rquitetu:_� ..�� ços pre�t��Ii.���.�ç.ie.Pe4.e _._ -

SÃO -PAULO'A data de hOJe ,..,ocor..J .. -

int t I' d bem falou o sr Eduardo
n sue'

'

quan o se em l'ea lza o, na
. . .

.

d Rua Pedro Américo, 59
o q .

ilha de Santa Catarina ire- Rosa, iniciador e um os
- em 1637 Salvador Cor- '. . .

f dadores do
. " .

f' mos encontrar "nêsse certa- prmclpals un
I Comunica-nos a firmarela de Sa e Benorídes 01 .

tê
, . � Clube que disse da sua sa-

- .

I
..

I
me, a e agora UlllCO no ge- TRANSPORTES F I N Knomeado, pe a prrmesra vez,
..' _ tísfação em ver o.Democra-.

RI"O'Governador do Rio de Ja- n ero,
, .. deci ._ LTDA., Av. Branco,

.

.

A "Feira de Amostras' a ta festejar seu ecimo am
257- 40 dar R' d J ._

· neiro, tomando posse a 19
.. . .
'. , an aI: 10 e anel

de' Setembro. Substituiu a �!'lmelra aqui a �e efe�lvar ve";;J��'ecerido a homena- 1'0 que tem a venda bilhe

Rodrigo de Miranda Henri- ja conta ,:om a simpatia de
.

S tes de ingresso pelo preço
- 'grande numero de destaca- gem falou o sr. Heitor an-

de Cr$ 45,00 (quarenta e
_ -ques ; I tos

- em 181&, o General dos elementos das c asses . cinco cruzeiros) para a Feí-
produtoras, razão porque A fes� que, nessa opor-

ra Industrial Alemã a se· Chagas Santos, após 4 dias
tun idade, o Democrata Clu-

. prognosticamos êxito na e-
de assédio, conseguiu to- be ofereceu aos seus asso-

R· fetivação dêsse original cer-·

mar São Carlos, no . 10
ciados, foi das .mais alegres

Grande do 'Sul, aprisionado tame.
e distintas que se realiza-

.. 323 corrientinos (oficiais e

A-
.

V ISO' ram em sua ampla sede so-

praças). Destacou-se o en- cial:- Deve-se, isto, princi-
tão Major Camilo Machado , palmente,' aos esforços .'

do
Pedimos à pessoa que noBittencourt, do Regimento

sr. Presidente Olímpio Pin-
d I f t· d t t- dia trinta de março -último,

' e n an arla es a eu ao
to e ao sr. Eugenio Dutra,

P
, .

d S t C t .) no Cine Imperial, foi vistarovmCla e an a a al'l-
tesoureiro, que nada poupaJ

. I1a, sendo ferido no assalto, juntando um leque branco,
o JIj'Ri'S

G
. ram para .conseguir •

vindo a falecer quatro dias entregá-lo n;l.
.

erenCla no .

. Cine Ritz, onde será procu- pleno exito.
· depOIS; C t 1

- em 1818, foi apris'iona- rado. ongra u amo-nos com o

.

- Democrata Clube pela p�s-
'. do no arroio. Valentin, na C'-A"S'A MISCELAN-IA dl'st'rI'. sagem de mais um aniversá
Banda Oriental, pelo Tenen-

buidora dos Rádios R,C.A. rio 00 fundacão e deseja-
· te Olivério Ortiz, do Exêr- .

Vl'ctor, Vâlvula.s e Discos. mos lhe pr'osperl'dade .

,cito do General Curado, o '

Mar'
- .

Rua Conselheiro Ta.
'Comàndante Juan' Antônio

.. Lavalleja, mais tarde Gene-
.

N M t ·d d
.

::: loal da República Oriel1tal; i a a erDI a e T 'I,;:.g
.

- em 1832, no Rio de Ja-

O C I '1' A e,� ramas
neiro, deu-se uma sedlçào r, ar Os uorru8

· militar, promovida pelo relidos'Partido Exaltado, com o fim CO!llo se observa, não
�

, de depor a Regência, di,ssol- procede a alegàção de que Relação dos telegramas
ver as duas Câmaras e con- fôra aquêla à primeira vez retidos:
vocal' uma' Constituinte. Es- que, em Santa Catarina, o Ary Fagundes Banco Bra

ta revolta que era chefiada processo pelo "Trilene" se sil, Taio, Pedro Luz Rua

pelo Major Miguel de Frias verificou, conforme se de-I dos Navegantes s/n Estrei

,e Vasconcelos, foi sufocada preende da correspondência

"
to, Mercedes Pires Olavo

pelo então Majn Luiz AI- por nós publicada na edição Bi!ac 469 Estreito, Dr. Elio
ves de Lima e Silva, esc0- de domingo último. � Dicki La Porta, Florinete

lhido pelo Ministro Feijó; Adiantamos que, além de I Santós Queiroz94, Reges,
- em 1832, o então )\'lajor ter sid.o usado aquêle pro-l Dar�y Vieira Estreito, Dr.

Luiz Alves de Lima e Silva, cesso na Maternidade "Dr. Armando Simone Pereira,
"�mais tarde Marechal e Du- Carlos Corrêa", desta Capi- I Mingote, Carmen Cesar Cai-

· que de Caxias, quando da. tal, conforme nos informa o xa Postal 142, Ana Maria

revolta militar, surpreendeu i dr. Zulmar Luís Neves, já da Silva Vila Operaria Sa
O· respectivQ chefe; ].\1ajú I na 'Maternidade "Ter.esa cá' dos Limões, Waldemar

Miguel de Frias e Vascon- Ramos", de Lajes, o seu di- Renner, Alberto Mattos, Ar
-celos, em d.sa do Desem- reto r, dr. Vitor Guttierrez, ciquiano Ferracioli Lauro

bargador Nabuco, não o obteve êxito com a aplica- Müller 197, Ogene de An

prendendo para evitar Vb- ção do "Trilene". drade Bairl'o àe Fatima 266,
, xames. Como se vê; nada de no- Braz Souz�, Estevão Be-

Alldré Nilo Tarla3co IVO ••• cker.

- Wínson Almeida, estu-
-dante.

- Glauco Correa Gomes,
. -estudante.
'_ Pedro José de Souza,

-estudante -da Academia de
"Comercio de Santa Catarí-

FE I RA
AMOSTRAS

«Feira de
Amos'ras»

:na.

SENHORAS:
- Otilia· de Souza Sch

. midt, esposa do.er. Francis
,.,co

.

Schmidt, residente em

;'SãQ José,

de 29 d e Abril
olé 8 de Maio 1951

Poro quaisquer' informações
queiram dirigir-se 005 re

presentantes.

realizar êste ano em Han
nover. Tais ingressos ofe-,
recem facilidades de entra
da na Alemanha e um des
conto de 331/3% nas pas
sagens ferroviárias no ter
ritório Oeste da Alem:mha.

3

Vva.· Giacomo Durigo· S./4.
Com�érciO, .Indo_tria 8 ·4grlcoltora

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Convocação

São convidados, os senhores acio·nistas a se reunirem em As

sembléia Geral Ordinária, no dia 28 de Abril vindouro, às 14 ho

ras, no escritório da referida f í.rma, à Praça Dr. Neréu Ramos

s/n., com a seguinte.

Ordem do Dia
.

a) leitura" aprovação do relatório e balanço geral encerra
do em 31 de Dezembro de 1950, apresentados pela diretoria ·e,pa-.
recer do conselho-fiscal.

.

b) Eleição do conselho fiscal� suplentes.
c) Outros assuntos de interêsse da Sociedade.
Cresciuma, 15 de Março de 1951.

l\lar.thà Minatto Búrrgo - Diretora-Presidente.

AVISO,--�
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no escritório

desta Sociedade, à Praça Dr. Net'êu Ramos, desta c idade, os do

cumentos a que se refere o artigo 99, letras a, b e c do decreto-lei

n. 2.627, de 26-9-1940.
--_.....- .. __...._-_._..._ ...._._ .. _---...._--- ...-.--.- ...

FERIDO, À FACA, EM

CO_/
do nas costas, por outros

QUEIROS, UM MENOR menores, que mantiveram
Sábado, às 21 horas, o sérias divergencias com a

Comissário' de' Serviço, Ro- vítima. Esta, após medicado
dolfo Geraldo da Rosa, a- no Hospital de Caridade,
tendendo a um telefonema> recolheu-se à sua residên
da Estação de Rádio da Va- ela.' não inspirando cuida
rig,

.

de Coqueiros, províden- do o seu estado de saúde.
ciou a ida, àquela Iocalida- O inquérito terá micro

de, da eamíonete da folicia dentro em pouco, para su

Ci-vil, com um praça de ser- bír, após, ao Juizo de Meno
viço à delegàcia, afim de res desta Comarca, que é
atender a um menor, de 17 competente para conhecer
anos, ferido à faca, filho do feito.
do sr. João Alexandre Mar- MORDEU O INDICADOR \

tins. DA MÃO DIREITA DO
O ferimento foi produzi- SEU CONTENDOR

\ /

PARA fERIDAS.
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
r ,R I E I R A 5 I I" .

F c l) , � I H p C. r: T r- I�
b�;:.�··�! �-.�_:� ..�..����=d} J<
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o -ESTADO-Terça-feira, 3 de abril de 1951-

"'O" Estado"
, I

To
•

I
\

t" d ./d T d M· Acéfalo o C.R.O.rluo O aper a o o reze e aio Ao que soubemos, conti-

,No estádio da rua Bocaíu- nutos; Anastácio, aos 22 e Botelho e Arí; Zininho, Ro- nua acéfalo o Conselho Re

va 'tev� lugar, domingo, o- Walter, aos 31 falhando nes- drigues, Anastácio, Maneca gional de Desportos. S. ex

segundo prélio entre os qua- te, tento o zagueiro Sera- e Danga. o
cia. o sr. Governador do Es

dros do Treze de Maio e do piao, Sergio Tomazini foi o ar- tado até o momento ainda

Ipíranga, em disputa do. : O triunfo do Treze de bítro com atuação regular. não constituiu o C.R.D.

Campeonato de Futebol A-' Maio foi justo e merecido,
madorista do ano passado. I embora o leve domínio do

De todos os modos, o pre- adversário na 2a etapa.
Iio agradou, sendo de lamen- Os melhores na

- cancha I

fár o pequeno publico pre- foram Sidnei, Serapião, F'lá-
'

sente. As duas fases ofere- vio, Botelho, Rodrigues e

ceram bons lances, tendo os' Anastácio, no bando venci- Apurou a nossa reporta

dois arqueiros impressiona- do e Lelo, Osní, Natalino, gem que o Avaí assentou

do bastante, principalmente Acimar, Saroba, Walter e com o 1mbituba, de Imbitu

Lelo que realizou a sua me- Dico, no vencedor, ba, a realização de um amis-

-Ihor partida, sendo aponta- Os quadros jogaram -ase toso, domingo próxímo.j nes-

do como a melhor figúra do sim formados: ta Capital. O quadro que

'gramado. Saiu vencedor o TREZE - Leio, Osní e nos visitará está formado

onze trezista, pela apertada- Natalino; Acimar, Zé do

contagem de 2 x 1. Todos os Monte e Amaurí ; Bazinho, ,.:
tentos foram 'coasígnados Saroba, Dico, Walter e Albi, C.
primeira fase, pela ordem 'IPIRANGA - Sidnei, Se
seguinte: Dica, aos 16 mi- rapião e Walmor;

o

Flavio,

Segundo soubemos, eogíta
a F. G. D. de 'reiliz1,ir um.
Torneio Extra"oe'·, Futebol
em substituição ao

-

QIJ{L"
drangular - de -<lu,e jâ 'demos
notícia. Participarlaw" -do
c-ertame os cónjl1n'to� dO

- Saolord será contra fado
pelo flúminense'

Notícias chegadas do Rio necessárias negpciações pa�
dizem que a direção_do FIu- ra à ida do ótimo player ca
minense, impressionada tarinense para as �fileiras do
com a atuação de Sanford Super-Campeão de

-

1946.
na qualidade de centro-mé- Sanford, receberá mensal

d�ó, está dis��sta a contra- mente a quantia de oito mil
ta-lo, tendo Ja enviado um ,cruzeiros'.
'emissário a Curitiba para as

�

: lavre'o! em Paránag'ilá
o figueirense ',' ._-

Paranaguâ, 2 (E.) - Iní- Branc-o: fo'i adversãrio do

dando sua longa excursão clube catarinense. '

pelo interior paranaense,

jogou sábado nesta cidade, Ontem o conjunto catarí

o "onze" do Figueirense, nense voltou a, pelejar nesta
campeão -ínvicto ,da c,aPital1' cidade"

tendo impressiona
catarfnense. 4 � 4 foi o re- do grandemente o público.

to
.'.

d
,-- .. • ",

- 'a":·' Foi seu adversârío o Estiva,
Os o a VI-negro, -_ �' ,', ',. -

-

príu �rande atuação. O Rio la ampla contágem de 6 x 1.

'O Imprensa Oficial jogará
, do:ning� em Tijucas

P�la terceira vez Ira .0 I Tiradente, estando o jogo
conj unto do Imprensa OfI- marcado para o próximo do
eial F. C. à cidade de T'ijn- mingo. Entre os tijuéanos é
cais. O rubro-negro da rua grande o interesse em torno
Jerônimo Coelho enfrentará da peleja.
desta vez o forte team do

Domingo e terça-Ieíra as

eliminatórias de remo
Estão marcadas para o mas eliminatórias terão lu

próximo domingo, na baía
-

gar terça-feira, quando se

sul, a realização das primei- rão conhecidas as guarní
ras eliminatóriaj para, a ções que nos representarão
formação das guarnições no gigantesco certame da
qlIe representarão a Federa- C. B. D. -Para tanto treinam
ção Aquática de Santa Ca- diariamente as .gua.rn ições
tarína no Campeonato Bra- do Riachuelo, Aldo Luz e
.aileiro de, Remo, marcado Martinelli, tudo indicando
para o dia 29 de abril cor- que iremos apreciar boas
rente. A� segundas e últi- disputas.

'o Avaí nO sul do' Estado
Ajud,a sem vitória em 51 o aI vi-celeste

Laura lVIüIfer, 2 CE.) te do Henrique Lage, local,
Saindo de Tubarão às pri- pela contagem de 5 x 2.
meÍl'as hO�'as da manhã jo- Tubarão, 2 (E.) - A e

:gon à tarde nesta 10,calida- quipe do Avaí dl,l Capital,
,de Q quadro titular do Avaí, extreou sábado em grama-
4e ,Florianópolis. Embora dos tubal'onense�, conse
}'ealizando boa parüq,a, não guindo empatar com o Her
logrou a vitória o alvi-cele.s':. cHio Luz, local, pelo escore

te, tombando vencido dian- de 3 x 3.

Esportivo'
p'ra lêr ônibus

Associação dos 'Servidores
Públicos de Sta. Catarina

no
Mário Fr-oyesleben

A verd1rde é qu-e já quasi não achamos assunto para

ventilar em referência ao "carnet" esportivo da cidade.

E .ísto acontece, quando nossa página esportiva foi me

lhorada cem por cento,' credenciando-se - modéstia à

parte - como uma das mais perfeitas de Santa Catarina,
enchendo- de contentamento o noyso corpo redatorial,

que muito lutou pela atual situação da mesma.

O Dr. Rubens de Arruda Ramos (Jú, na intimidade),

.eompreendeu que a "coisa" estava indo meio bombar

deada, tomou providencias e eis que a secção esportiva
de "O Estado", bem como todo o jornal, criou alma nova.

engalanando o jornalismo' catarínense, com seu atual as

pecto; um jornal de categoria!
Mas, continuando, o horizonte esportivo de Floria

.népelis, 'continua IHnf-ido, tão límpido que atê. mesmo o

Hamilton Alves, com o seu poderoso "binóculo", encon

tra difÍCuldades em vislumbrar "alguma coisa de novo".

Tudo azul, como },:tlge a giria "sem chuvas e nem tro-

voada...,
-

'Enquanto o"movimento esportivo ilorianópolitana
anda estacionado, roubaram e churrasquearam as cabras:

do Lulú�...
-

Ah! se O Lulú fôsse esport.ístav . .

Avaí X Imbítubo
por bons elementos, tudo' di
zendo que fará exéelente

figura.

Aguardemos o choque de

domingo entre Avaí e Imbi
tuba.

a cancha pard o Cam-'
peonato Brasileiro?

Aproxima-se a realização ra tais jogos. Todavia, pas
tio Campeonato Brasileiro sados quasi dois meses e

de Basquetebol, marcado nada ainda foi, decidido,
para setembro próximo, nes- permanecendo no mais
te Estado. completo esquecimento.
Muito se tem falado sôbre O povo esportivo aguarda

a cancha onde serão trava- com ansiedade -o início das

das as partidas.
-

_ obras, pelo que chamamos
� Como já tivemos ocasião a atenção dos responsáveis
de divulgar, sua excelencia pelo sucesso .do -certame,
o sr. Governador Irineu bem como o Poder Público.

Bornhausen prometeu auxi- para esse estado de coisas

Iiar a Federação Atlética que não deve perdurar.
Catarinense na construção Construa-se a quadra en-

�& (ULa1ll9���
-,--

.
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�- ," OUIIAIfTE TODO DIA' j,

�"" . nos "AI)�JOS

,;�t·��-

, �A fCD e os postes do está
dío dd rua .Bocaíuva

Até que emfim comprean- chamando a atenção 'paro os
deu a F. C. D. que os postes responsáveis. Ontem, em

que servirão para ilumina- conversa com o Professor
ção do estádio da rua Boca- Flávio Ferrari, fornos sabe
iuva devem ser colocados a- dores que a F. C. D. vai se
traz das dependencias, jun- entender com a General
to aos 'muros, visto que co- Eletric para estudar os 10-
locados como estão à

fren_j
cais adequados para a colo

te d�s pavilhõe� �ncomodam cação, das gigantescá� colu
sobremodo a visao dos ex- nas de cimento armado. As
pectadores. A respeito já sim esperamos!
demos nota semanas atraz

-

-
'

I

SERVIÇOS MÉDICOS
Clínica Geral

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

pr. Antonio Díb Mussí -- 3as e 5às das2 ás 3 horas;
Dr. Renato Costa --"- Sabado das 14 ás 18 horas.

ESPECIALIDADES
.

Dr. Mi_gu�l Sallea
-

Cavalcanti exclusivamente
crianças, diariamente das 15 ás 17 horas em seu consul
tono.

Dr. Antonio Díb Mussi - OPERADOR.,
Dr. R�nato Costa - Doenças de Senhoras - 3ag e.

Avaí, Paula Ramos, Guara-
sas das 14 ás ,16 horas em seu consultório.

'

ní,' �locais, e Palmeiras ou .

Dr. J. J. Barreto - Otorino Laringologia oftalmoIo

Olímpico _',
de Blumenau, e

gra em seu consultorio ás sas e 6as
-

feiras das 16 ás IS
-horas.'. _,

America, de Joinville, cons-
.

tando oada rodada de' dois ..
OBSERVAÇÃO' - A Associação não se respon-

jogos, todos tendo por 10- sa.-bI�lsa. po: nenhum, t.ratamento especializado sem pré
cal o éstádio da F. C. D.

' ,VIa mdICaçao dos -medICos da Sociedade.
Nas visitas a domicilio, o transporte correrá poE'

conta do associado.
Antes de' ir -ao médico deve o associado 'receber'
t· rt-

' na
secre arIa o ea ao de consulta.

. ,Pod:m fazer parte do quadro sócia I os funcionarios
autarqUlCO�, os- aposentados,. e os militares inativos.

ExpedIente da Secretaria - das 14 ás 16 horas
Manoel Dias - 20 Secretário.

•

Torneio Exlra de Futebol·-

Empatado o Demitiu-se
Rio-S. Paulo Ofilio Alves/

Na manhã oe sábadG últi
mo deu entrada: na F. C. D.,'
um ofício do ,arbitro Otílio
Alves, solicitando demissão
40 quadro de Juizes da en

tidade. Esta, emvista da le
aldade e dedicação do jovem
refferée, indeferiu o pedido.

Em disptl"ta do Torneio
Rio-São Paulo, foi realiza
da sábado e domingo a ul
tima rodada, a qual constou
3 pelejas, sendo êstes os re

sultados:

A�érica 4 x Bangú 3,
partIda disputada' sábãdo
noRio.'

,

:�:�::��::�::::��::� !��_����!�ama_l\fiéàram com igualdade de quinas' imp'�'essões eletricas
'

po�tos o.
Corintians e o Pal- uma g.uilhotina grande, pi: I,meIras, devendo o -certame cotadeIra" grampeadeira e

ser decidido pelos dois em farto material. I
melhor de quatro pontos.

-

Tratar: C. Mafra, 92.
'

------------------------�----

Rua Mar�chal DcoJo·;o. J41� 1.0 a.nr:ldl .",',0.; \
[)'- I:O�ES;:··J�;.s2 �;,�- CQi:� ':fulal 5��

... ) • .,0 ' , ....

CURITIBA �EL.ECR"IIA. PROSE.BRArS

�UER VESTIR·SE COM (ONfORTe' E ELEGAHC'"
., PROCURE A

alfaiataria Mello
Sch iildt 4·�
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o FSTADO-Terça-feira, 3 de abril de 1961 5

�'de�,
_

O FOGÃO B('RTA É A ÚLTIMA
llALAVRA PAR.A'-oConjerretCf DE: SEU LAR

, ,

RIO, 2 (U.P.) - Encer
rou a Comissão Técnica do
Trigo a sua 5a reunião a

nual, cujos resultados po
dem ser considerados os me

lhores possiveis, ônde, a

pesar da intensidade dos
debates, foi demonstrado o

melhor propósito' de colabo
ra r intensamente para que
o problema' do trigo encon

tre melhor solução, dando
ao Brasil a possibilidade de
encontrar à lavoura triti
cola uma formula para o

equilíbrio da sua economia
doméstíca.:
Foram aprovadas todas

as materias discutidas com

sugestões 'que serão encami
nhadas ao governo como
incen tivo para o _,maior .le
senvolvimento 'da produção.
A comissão técnica achou,
como ponto basíco para o

aumento da produção, as se

guintes conclusões : imedia
ta organização de ferrovias
para o transporte do trigo e

construção de silos e arma-

�
_ zens em, vasta rede, onde

.

quer que exista um êampo

.:
�'S'.''.

'

-E.',R'�','T:',"�',', '�,;'.""", ::Si�;��v�:���:�a���;��
em suas' observações que
sem essas medidas não se-

,� rá possível. o aumento da
-

� V,I��TE,�.A '�O�SSAEX�091r:ÂO' A�, pr�d;�'�;:;eira delas caberá

� ..r... �.
<, /, t') A ao ministério da Viação re-

,

-', ...

' < ".

' '

. _.', "'I't;l.. - � J: CONHEÇA AS solver, não podendo resul-

.N�O,�"S."AS '".CO,NDln,OES", de' V'E ......O:..,AS
tar em nenhumacrltica aos'

, .....,_ I., técnicos do ministério da" .'

, Agricultura a deficiência UBEJJ8ZEDf_S'.
.

"

.

Distr,i,puidores: �(,� .,» .... rL:J !�: :�'��":!�l1�I-'-"" e .", ',�' :�"'
' .•

''ft .A.A." """'__." I"'-!!..a..:... ", $J.;,_, -.' •. - -

0
Ao governo, pelos seus 01'- PROGRAMA DE FESTAS PARA O MES DE ABRIL DE

'"""':,�':__' ��,....(C"""'O-MF""""IE"�RC/'O-'> eOA';'''G�E-NCC�l��S· S A, gãos técnicos especializa- 1951

�
dos, caberá produzir cada DU( 2 - Segunda Feira - Secção cineinatográfica.
vez mais e, segundo tudo in- Dia 4 - QuaTta Feira - Soirée mignon com início

;, dica, esses orgãos, pelos ás 19,30 horas. _

seus agrónomos, elevaram a Dia 7 - Sábado - Soirée da Saudade.

produção até o ponto do Dia 9 - Segunda Feira - Secção cinematografica.
congeationamento por falta Dia 11 - Quarta Feira - Soirée mignon.
de transpcrte.: A responsa- Dia 15 - !?omingo - Cocktail dansante, das 9 ás 13

bil idade do ministério' da horas.
'

"

Viação está exatamente Dia 16 - Segunda Feira, - Secção cínematografíca,
nuesse ponto, que é justa- Dia 18 - Quartá Feira Soirée mignon.
mente bastante capital para Dia 21 - Sábado -,Soirée com início às 22 horas.
o trabalho intenso com que Dia 23.- Segunda Feira - Secção cínematografiea,
o ministério-da Agricultura Dia 25 - Quarta Feira - Soírêe mignon.
se propôs, a dar cada vez Dia 29 - Domingo '-' Soirée com início às 20 horas.
mais trigo para o -Brasil, A Dia 30 - Segunda Feira - Secção cinematografica.
segunda, que é a construção \ DIRETOR SOCIAL
de silos e armazéns, deverá
ser ativada imediatamente

pelo ministério da Agricul
tura, com todos os recursos

disponiveis para isso, ape
sar do alto custo desse tra-

I balho, que terá, forçosa- Podemos fornecer a dqmieíbio (ruas por onde passa
mente, demorar .algum tem- o caminhão do gêlo) pelos seguintes preços:
po, dependendo também dos 1 - narra ca, 90 cm. Cr$ 6,50
recursos "disponiveis, cujo Yz - barra ca. 45 cm. Cl'$ 3,50
montante no momento, é de 1/3 - barra ca, 30 cm. Cr$ 2,50
19 milhões de cruzeiros. ESTREITO e COQUEIROS - mesmos preços (en-
Através 'da palavra do sr. trega.a domicílio pelos distribuidores locais):

.Itagiba Barcante, diretor do Barcos de pesca etc. PREÇOS ESPECIAIS' POR TO-
SEP, se as possibilidades NELADA.
do "miniatêrio da Agricultu- CARLOS HOEPCKE SIA.
.ra mais' permitirem, então Comércio e Indústria
os produtores de trigo pode- '"

�'ão estar certos de que o C e'd-II Mutu P di' I
governo aumentará essas r. t) ,o re a
construções, dada a natural I' 'Dias 4 e 7 de Abril, correrão os meses de Abril e

necessidade dessas constru- Maio de 1950;

ções. Dia 28 de Abril mais um sorteio. ./

- ,"

Comissõc técnica
,',do, Irig�

Revilallze
Seus, Rills

A t d Nada envelhece tanto as pessoasn es en encerrar a ses-
, como o furtcionamento deficiente

são, todos os presentes ma- i dos rins. Faz sofrer de frequentes
. , levantadas n o t u rna s , nervosIsmo,

nífestaram suas esperanças i tonteiras, reurnatísrno, dôres nas cos-

na ínterrsificação da produ- ! tas e nas pernas. olhos empapuçado,:"
, , tornozelos Inchados, perda de apett-

ção do trigo, cujo programa I'
te, de energia, etc, A l'�ãO está .e�

_., que os rU1S devem elíminar os acr-

aprovado para 1952 será en- dos P. toxinas e se não realizam esta
.

h d
. .

tê .' d função permitem que êsses ácidos ecamIn a o ao mInIS ello a toxinas se acumulem em seu orga-
Agricultura cujo ministro I nismo. Em pouco tempo, (l.tn ert-

,
,

' rruna os germes dos rins, fortaleeen-
por sua vez, o levara ao pre- , do-os, Peça Cistex em qualquer, tar-

.

d t d -R: rbli I macia sob nossa g�l."antia li" que o
SI en e a epu ica.

I
aliviara rapidamente. J'xpel'imen.te-o

Cada representante de: hoje mesmo e verá como se sentirá
••

" I melhor. Nossa g a r s n tia é a SUa
Estado trítícola., presente à; motor proteção. -o ,

reunião, manifestou o seu I C tagradecimento pessoal e em: Y. ex .ne trata!lH!ntO:�1
conjunto

-

pelo clima de boa
-

(..,_HES., �'ltdTES E URICEMIA

compreensão que existiu du-
rante esta semana nas reu-

niões. i
O sr. Rafael- Xavier, che-

.

fe do gabinete do- ministro
João Cleofas, em virtude da
ausencia desté, encerrou a

sessão,
-

concitando os têcní
cos a continuarem os traba
lhos de resultados tão posi
tivos para o ,trigo braaileí-

·ALIJG.'-SE .

1'0.

Aluga-se as seguintes ca

sas: Ruas Dr. Ferreira Li�
ma, Uruguai, Tte. Sitveira
e Silva Jardim.
Informações no ESCRI

TóRIO IMOBILIÁRIO A.
L. ALVES.

flh
S (I

Tl'Un.porte. regular••
'

de Ct"ga, I I J I; • ce

sio fRANCISGO DO SUL para NOV4 10BI
Infol'moc(5•• com.-(I. Ag.at.. ,

.n6po�t.- C.rlo. Heepcke s/A - CI- Teldtlle 1.212 ( see, te'el.
, raad,co,d-o Sul-C_rIOf Hoepcke SA -CI-TeJ"loDe 6 MOOREMACK

o Sa�g�e� stG�c!t�a
.

ELiXIR' �14"
INQPENSIVO AO O-"GAN!SMO
AGRADÃVEL COMO UM ur.O.R

_ 'REÚ�iATISMÓ'r'SIF1LISI
Tome o popular .depuratívo composto de

Hermofenil e' plantas ,medicinais' de. alto
valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S.
�. COIDO medicação auxílíar na tratamen-

-tt. d aSifilis e Reumatismo da me'ma.'1

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

, . " ,origem. \__..

o Remédio �'de Confiança da Mulher

REGULADOR XAV�ER
Duas fórmulas diferentes para dois males dife!t'iUlS i

••__' �N:__q 1- EXCESSO * N� 2 - �:�����

Atlântida Rádio Catarilense Limitada
apresenta-mais 2 insuperave!s modelos· para 1951

CARACTERISTICAS :
'=

5 valvulas: Bndas: longas de pSD- a 1700 kc[s; curtas 6 a I8rncs. 50 a9l mts.

== Alto-falante 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 nucleo de ferro: Caixa de. IMBUIA áe l,v.xp.
_"Grande alcance: Alta sensibilidade: Som natuTal.ModelO ARC-5-P M(deIo ARC 515.

I ,
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o ESTADO-Terca-feira. R de abril de 1%1

Vva. Giacomo Burigo S./A. Pessoas e latOs da CoolerêBcia
C Ia •

I d t· .··1 t WASHINGTON, -
Março, pouco tempo declarou o pre

omtirCIO O OS ria e - agrlcu ora CU.P.) - De pequena esta- sidente Trt�man "um .dos"
tura cara àimpática, e pa- homens mais mal vestidos

RELATóRIO DA DIRETORIA cífic'a, sõbriamente vestido do mundo", principalmente
e extremamente (34 anos de devido às suas "execráveis

Senhores acionistas:, 7 idade) jovem, o argentino gravatas" não teria muito

Atendendo às determinações legais e estatutárias, apresenta- Hipólito Jesus Paz é o tipo a criticar na indumentária

mos, para o devido exame e deliberação, o balanço geral, demons-
do chanceler que não mere- presidencial do dia da ins-

tração da conta de lucros e perdas, acompanhados do parecer do
cia ter a representar' um talação.

cons�lho fiscal, ref�re�tes a.� exercí�io de .�950.,Colocam�-I�os, ou-I presidente .

como Juan Do- .------

t.ross írn, ao vosso intei ro dispor pala quaisquer esclarecimentcs
- mingo Perón.

que julgardes necessários. Perto de nós, no saguão
Cresciuma, 15 de Março de 1951. da -Un ião Pan-Americana,

Marthâ Minatto Búrigo - Diretora-Presidente. est.avam dois reporteres
Lucas Savi - Diretor-Gerente. norte-americanos. JeSl:ls

BALANÇO GERAL, ENCERRADO EM ii DE DEZEMBRO DE 1950
Paz (dois nomes realmente

A T I V O tranqüilos) vinha descendo

a escadaria. Ouvimos o se-

guinte diálogo: '

10 Repórter: "duem é ês- Os Rins que devem eliminar

se?" todos os traços de substancias
..

d toxicas ou impurezas do organis-
20 Repórter: "O mtnistro o

mo, estão permitindo que um

Exterior da Argentina". excesso de acido urico se acu-

10 Repórter: "Ué! tão mule e penetre em todo o

simpático!" organismo. _ ,

A falta de cumprimento de lua

20 Repórter: "Cuidad? .
tarefa por par.te dos cins � Jl

com êle, meu velho. Esta causa fundamental das dõres

com o bôlso cheio de bom- reumaticas, lumbaJ;o e irregula·
.

-

" ' ridade. urinarias. _

bas atômicas", -Este acido uricorçidamente f6r-

ma cristais agudos, que se alo

jam nas articulações, causando

a lua innamaçio e rigidez, as

cruciante. d6ree do reumati.mo
e outros males do .iatema urina

ria. O tratámento apropriado de

ve fazer voltar os rina ao seu

Ieatado normal, afim de poder
eer filtrado o acido urico. !: pcx:
ilso que ai Pilula. DeWit;t coa

aecuem dar alivio permanente
nos mais rebeldes casoc.

A. Pilulas De Witt atúam di

retamente sobre os rinl, de

volvendo-lhes a lua açio natural

de filtros d a a impurezas do

Iorganismo.
Acham-se á. venda em todas ai

farmacias.
'ILULAS . , .

DE WITT
- -r;-eU��l.l.e_e -

tou ?
Você é o encarregado de

184.852,20
Bancos e Tesouro, infor-

mou, paciente, o sr.\ Valen- _

150.000,00
tin Bouças
- Ah, sim

Imobilizado:

Imóveis da Matriz ........ ;
. .192.972,70

Imóveis da Filial Mãe Luzia .

Imóveis do Engenho de Arroz .

Máquinas, Instalações e Equipamentos En-

23.399,00

75.012,�0

genho de Arroz 15.824,30

Máquinas. Instalações e Equipamentos

_

Moinho de Cereais _ 4.020,00

Móveis e Utensílios e Instalações da_

Matriz 32.681.20

Móveis e Utensílios e Instalações da Fi-

lial Mãe Luzia 5.892,30

Móveis e Utensílios e Instalações do En-

genho de �rroz . 342,30

:r,.Ióveis· e Utensf lios e

Moinho de Cereais

Jnstalações do

'65,00
'

31.503,80:Veículos e Accessórios dã Matriz

Instalações de Energia Elétrica da Fi-

394.613,20lial Mãe Luzia

Realizável a curto' e longo prazo:

:l,\-fercadorias da Matriz
-

..•..•......... ; ..

Mercadorias da Filial Mãe, Luzia
593.698;89
299.692,29

Cereais e Derivados, Engenho de Arroz. 129.598,08

TítJoios a Receber . . • . . . . • . . . . . . . . . . . • . 87.025,70

Contas Correntes da Matriz . . . . . . . . . .. 3.029.3Ero;38

Contas Co�'rentes da Filial Mãe' Luzia .. 586.006,10 _

Seílloventes da Filial Mãe Luzia 3.850,00
195.570,00 4.924.807,44Participações em outras Firmas

�- .... _ ...

Disponível:
Caixa da M'atl�iz

-�

•••••••••• 0.0 ••••••••• ,. �55.667.60
Caixa da Filial Mãe Luzia

Bancos e Caixa. Econômica

...........
"
... 13.409,30

115.775,;30

Compensação:

-Ações Caucionadas

Lucros e Perdas:

Prejuizos de 1949 , .

Lucros dêste exercício .

376.659,96
233.608,63

No C�nstitution Hall, an

tes de começarem os discur

sos, a orquestra dos Fuzi

leiros Navais tocou, inician

do seu programa, algo' que
parecia uma rumba estiliza

da: era a Caribbean Fanta

sy,
. de Morrísey. O segundo

número foi a Protofon ia de

II Guarany.

Na chancelaria da Dele

gação do Brasil, no Hotel

Shoreham, poúco antes de

começar a conferência per

guntou (1 sr"WalterMoreira
.) Sales:

""JI'BnrVrlu...................._
EM VIDROS DE 40 E /00 P/LULAS.
o QRANDE É MMS ECONOMICO J

Camisas, Gravatas, Píja
mes Meias das melhores,
pelos menores preços só na

CASA MISCELANIA - Rua
Conselheiro Mafra.

A veneranda Guilda dos
143.051,33 h'Alfaiates Inglêses, que fi

Cr$ 5.797.324,17

}
N'ã.o exigível:

PASSIVO

Capital 4.500.000,00
63.076,47
-1í7.316,72
11.594,42
5.753,95

I
4.647.741',56

Fundo de Reserva .

Fundo de Depreciação .

Fundo de Provisão .

Fundo de Amortização _ .•... : .

Exigível a curto e longo prazo:

Títulos a Pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211.153,30
Títulos Descontados _ .

Contas Correntes da Matriz .

Contas Correntes da Filial Mãe Luzia ..

40.000,00
600.524.81
147.904,50 999.582,61

Compensação:
Caução da Diretoria 4.0"0 •••••••••••••••••••••••• '" 150.000,00

•
c-s 5.797.324,17

(
.

Martha Minatto Búrigo - Diretora-Presidente.

Lucas Savi - Diretor-Gerente.

Wílson Barata - Contador, reg. 0066 - CRC.

DEMONST�AÇÃ() DA CONTA DE "LUCROS E PERDAS"

DÉBIT,QS

Aliança da Bahià
Capitalização SIA.

A V I 8 O
A Agência da ALIANÇÀ DA BAHIA CAPITALI

ZAÇÃO, S. A., comunica aos Srs. Portadores de seus tí

tulos de capitalização de pagamento mensal, para os de
vidos fins, o seguinte:

1°) Que o sr. João Ramos Júnior não é mais O- en

carregado da cobrança das mensalidades dos

seus títulos;
,

20) Que por motivo de fôrça maior, não será feita,
no corrente mês de abril, a cobrança a domicí

-lio, rogando, por iSSQ, -aos 81'S. Portadores de tí

tulos, o obséquio de mandarem depositar as suas

contribuições em seu escritório, à rua Felipe
Schmidt n. 39 térreo, esquina da rua Alvaro
de Carvalho.

/'

Matriz:

Vencimentos, Donativos, Seguros, Impostos e etc.

Filial Miíe Luzia:

Engenho de Arroz:

Idem, idem .

,Moinho de Cereais:

Idem, idem _...........•.............

Admíntetração Geral:
58.422,77 Juros, Comissões, Descontos pi Antecipações e Rendas

Martha l\finatto .Búrigo - Diretora-Presidente .

Lucas �avi - Di.retor-Gerente. 4-
Wilson�Barata -- Contador, reg; 0066 - CRC.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O conselho fiscal da Vva. Giacomo Búrigo S. A., Comércio,
Indústria e Agricultura, desincumbindo-se de sua missão, prescri
ta no' artigo 127, I, II e III, do decreto-lei n. 2.627, de 26-9-1940, e

tendo examinado todos os documentos em questão, recomenda à

assembléia geral ordinária à apr-ovação do , inventário, balanço e

contas da diretoria, em virtude 'de terem encontrado tudo na mais
422.367,36 perfeita ordem.

Cres ciuma, 28 de Fevereiro de 1951.
81.887,02 José

-

Trento

141.302,90

Idem, idem

Filial Sanga: do Engenho r

Idem, idem .

Engenho de Arroz:

Idem, idem .

Moinho de Cereais:

40.515,30

57.853,30

Idem, idem .................................� .

.

242,40

Administração Geral:

Idem, idem .

Lucros e Perdas .

101.146,30
233.608,6.3

Cr$ 633.091,60

-ORÉDITOS
Matriz:

Alugueis, Mercadorias, Juros e Rendas Diversas
Filial Mãe Luzia:

Idem, idem -:
.

}'i1ial Sanga do Engenho:
�dem, idem 0.0 •• ,. "tO ••••••••••••••••••••••••••••• 40.970,22

64.653,90

2.162.50

de Par-ticipações 21.100,60
�, i!
..
i r�.IJ

'Cr$ 633.091,60

1
Não te espantes, meu bem! o • o O Creme Dento!

• K<JlynoN protege teu sorriso, porque protege, teus
dentinhos, Kolynos destroi as bacte rias ql&e pro

duzem os ácidos bucais causadores das dolorosas cáries.

heralrlo Amboni

Armando Aurélio Ferraro

Alegre, eom Kolynos!

�itiij
1�'·:.:i) 2. �'�7�,;::;:�el:�lr {!��r de':���;��, �J;:;;� r:::��
�ir:i Iito e, além disso« gostarás do sabor delicioso

�II de Kolynos... Ei« porque tefaço usarKolynoll'tiJt1f1/1 os dias!
�;rritf.Il��@_B�l.�lªlmllll••II.iI••••

'Não há nadamelhor que
KOLYNOS para com h a t.er a cárie dentaria

PElOGIOS SUIÇ<;)S
om ,'u ,'eltes arnsnces
Ji'"lheado Ouro 2G 'i:.
1.08U . nora 15 Rubis

Cr$ 470, O
I 079 Sbt. \1 cora 15 li:ubl'

'1'$ 310,00
Fulse'r s rothea-ta- J)�
C;'$ 80, 1 .), e 180

GJIRANTlA E::,\;RITA iO �NOS
·c,o rrembot.e � m de l'PZJ&S.

Or. In 'S e�ndiçõ s p.r"
Revendedores e Agentes

� çam nossos cataI09'" graU.
INTRA LTDA •

c. P. 793 • S. PAULO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o E�TADO-Terça-feira, 3 de março de -1951
------------------------------------�--------------------- -----------.--------�--------.----------------

Está definitivamente as- Na nossa capital, acha-se
sentada para: a segunda do preparadas as grandio- aberta, desde já, no "Salão

quinzena de junho do cor- sas audições da festejada Record", sito à Praça 15 -4�"
rente ano a vinda à nossa patricia, que, nessa ocasião, Novembro, n? 21, a reserva

,

f
.

t será alvo, sem dúvida al- de mesas e localidades 'paracapital da amosa Vir uose

do bel canto ,_Erna Sack, guma, das mais expressivas o UDICO concerto de' Ema

considerada urna das maio- homenagens e mais entusi- Sack, a realizar-se, em da

res .e mais festejadas can- ásticas manifestações de a- ta qíie será prévíamente
toras do mundo. "preço e admiração, que se marcada, na segunda quin

O nosso público já tem póderá prestar à sua perso-, zena de junho, no tradicio-·
tido ocasião' de ouvir a nal idade de escól, . naI "Clube 12 de Agosto".
>lptínioJtosã <e sncautadora .'""'........�••.t'__......""_._......�••••••••��

vóz da insigne - artista, a- IDstt'tuto de Aposent'aderia etravés dos inúmeros discos
'

,

'

"
,. �

que,' diàriamente, são irra- -Pe'DSO-eS d'OS Iadustríá ries .diados pelas estações emis-
_

:T:;::d�:,t�:�o�� ��í:e�l;�J Delegacia em Sta,. Catarina'
.

Sack, prõpr'iamente, não No intuito de chamar a to) ao mês, para 0,5% (meio"
precisa de uma apresenta- atenção dos srs. emprega- por cento).
ção à nossa platéia.. M�s a

dores industriais' em débí- 3 - A moratória - abran
exibição pessoal da .notâvel ..to, para as vantagens da gerá as contribuições até à.
cantora, n� .segun�a qu:n- moratória concedida pela competência de outubro de
zena do pr�xlmo ,m.es de J�- Lei n. 1.239 _ A, o I. A. 1950, inclusive as l'eferen-·

T O N I C A . A P E R I T I V A nho, no aristocrático salão P. r.. presta os seguintes tes a débitos já ajuízados.,
de honra do "Clube 12 de

I
escl�recimentos: 4 - Depois do dia 15 de'

Agosto", constituirá, certa-
maio de 1951, não tendo ha-

mente, o mais elevado e b:i-, I _ A moratória conee-, vido pedido de moratória,
I lhante acon,!ecimentQ_ artís-

dida pela Lei 11. 1.239 - A, 'voltarão' os empregadores.
tico e elegante, que se rea-

de 20 de novembro de 1950, em atrazo a ficar sujeitos
lizará, nos' próxi�lOs .tem- deverá ser requerida pelos à cobrança e ao prossegui
pDS, em nosso mero social.

empregadores até o dia 15 mento dos processos execu
Ema Sack, apezar de ter

de maio de 195Í. conforme. tivos já instaurados, bem
adquírido a nacional idade

prazo fifado no Regulamen- como aos juros de móra de'
braslleira, P?r honros.o

.
d�- to aprovado pelo Decreto n. 1% (um por cento) ao mês.

ereto �xp�dldo pelo PIesI-
29.124, de 12 de janeiro de 5 - Para maiores escla-'

dente Eurico Gaspar Dutra, 1951. recirnentos, o órgão arreca-
continua a empolgar e c�- 2 _. Os principa-is favo- dador -do L A. P. 1. forne-'
tivar as mais cl,l-'lta� platé- res estabelecidos' pera lei cerá

.
aos interessados as

ias de todos os continentes, acima citada _ são os se- instruções . necessarras à
que,. últimamente,. �em pe�- giÍntes: utilizacão dos favores da
corrido em magnifica e Vi-

a) pagamento em até 48 Lei n.· t.239 - A.
toriosa tour�ée._ prestações mensais, acres- Florianópolis, 16 de mar-

! Do Can�da, onde atua�- cidas dos juros de móra ; co de 1951.
_

tmertte
esta alcançando 1':11- b) redução dos juros de "Pau16 Felipe, Resp. P/Ex-

doso sucesso, VIra ao BI a- móra de 1% (um por cen- pedien te.sll, dentro de pouco tempo, .....�__.t'oJ'�__"��w.'V"

IllllíljWilMllil"'IIiIIIIli�" e, nas principais cidades

,I ' PRISÃO DE VENTRF;

!
do nosso país, já estão ,sen- ,

<, ESTOJ.\.IAGO - FIGADO - INTESTINQS

DATILOGRAFIA A:�:j����m�n?e s!!�ADE MOSS

I o aparelho digestivo, evitan-

�do a prisão de ventre. Pro-

porcionam bem estar geral,

I.
facilitam a digestão, descon-

I. gestionam o FIGADO, regu- �� larizam as funções digestí- �
� vas, e fazem desaparecer as �
� G.enfermidades do ESTOMA- � �� GO, FIGADO e INTESTI-

�7' NOS. "

�-.r........_,........��w.,..""...-..�.....,...,..·.·...,.,......,.....-...-..J

Cine · Diário"
\

Ritimo sobre o Gelo, Shart.
A MULHER MARCADA
Imperío Argentina.

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20 <,

IMPERIO IAs 7%, horas
Noticias da Semana. Nac. ""-

NARCÍSO N$GRO.
'

FERIDAS, REUMÃTiSl\W
Techn icolor E PLACAS SIFILtTICAS

�a��� � Deborah KERR e

EUxi-r de NOQueira
Preços: Medicação auxiliar no tra-

Cr$ 3,20, .2,00 e 1,00. tamento da sífilis

ODEON
As 7% horas

IA Marcha da Vida.'" Nac.

. �tua�id'aâes Warner Pa-
the. Jornal. '_

A CONDESSA'DE MONTE
CRISTO

Com - Sonja HENIE.
Preços:

C�$ 6�20 e 3,20
, "Imp. até 14 anos".

ROXY .

As 5, 7% e 8% hs.
-

Cinelandía Jornal. Nac.
Larry Parks e Marguerít

te Chapman - em:

A ESPADA VINGADOURA
/

·l� 'e O N V ALES C EN ç A S

.-� l

)
.

colorido

Preços: •
�

o-s 3,20, 2,00 e 1,50.
"LIVRE" Creanças

maiores de 5 anos poderão
.

<entrar na sessão-de 5 horas. '--..,.,----,�----------,

IMPERIAL"
As 7% horas

O Esporte na Téla: Nac.
',.c_

FIUZP LIMA & IRMÃOS
CODS. Mafra, 37
Florianópolis

Viagem
.

co·m segurença
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS l\-llGRO-ONIBUS DO

RA�IDO «SUL-8RASILEIRO»
Floríanópolís - Haja! - Joinville - Curitiba

I

Corr�spondenda
Comerciai

DIREÇAo-,
Amélia M

Pigozzi
A

A -. Rua Deodoro, esquina da
9en (1a: Rua Tenente Silveira

I-----_��----�I
RUiI Generaf BIUeluÓurt. 43

(Esquina A lbergue Noturno l

I.
\ "fi../'" .

.

t ,

7

ERNA SACK, a ç,oDsagrada cantora .que'
todo mundo admira, cantará em Florlanépelís

Confere
Diplome

METÓDOI
Morlern9 e

BhrhHH�

_)
/

. i
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chances esquivas da fortuna, dando-lhes finalidades su-
,
- dispensa. Para os operamos do Estado ainda pior: 11", (,_o'

períores 'e sentido. construtivo. Ocorrem quasi sempre 1 redução. de apenas três dias de serviço. por semana; a-.
)_,

nesses casos, com as exeções que fixam a regra, o alarde

I
' forçar -o abandono do. emprego. e a justa causa para a,

do dinh�iro e as, ostentações mais ou menos ridículas, do demissão. Para u.m médico. ?e São Fr�n�isco., veread?r"
seu poder. Notaram-os psicólogos qu� êsse exibir de

po.so,' do/cP.
S. D. e presidente da Camar� Municipal; a remoçao-

ses não. se verifica com aqueles 'que, gradativamente, para a Laguna, como. fo.rçacIJ meio a um pedido de exo-

chegaram à abastan-ça. É, todavia, comum entre aqueles neração. Entre o. professorado, também as remoções po- ..

que a riqueza visita de
-

surprêsa, A explicação está em, líticas, que separam/ a mulher do marido. e que são. de-

que, nestes, a deficiência educacional indica aquela os- pois explicadas, como aliás tôdas essas montanhas de
tentosa vaidade como a melhor e a mais curta estrada perseguições, com ia cordura evangélica de três palavras.
para a conquista de uma posição na sociedade ou, então, � falsas: atos de reparação l
c-omo uma instirltiva sêde de vingança -das passadas di- Para outros, como aconteceu com quem escreve es::'"

ficuldades financeiras, '/ tas linhas - demissão. até de cargo .que nunca exerceu ... ,

E daí nascem as gafes e avolumam-sé as anedotas, Ainda agora, como que para ultrapassar a própr'ia.
como a daquele pobre serviçal, cujo sonho era possuir marca de que é recordista, chega-nos de Curltfbanos ã;;
um rádio, e que, milionário por uma "desconhecida he- notícia de haver o Govêrno-démitido das funções de .Iuiz»

rança, comprou um faustoso. palacete, ,nele mandando. de Paz do. 10 Distrito o venerando. cidadão. Clemente AI-
instalar aparelhos radíotênícos," em tôdas as dependên- ves do Prado, que ali exercia o cargo" por nomeação do
cías, sem esquecer o W. C. saudoso Felipe Schmidt, há 37 anos. Quando, em curto"

I intervalo, o cargo de Juiz de Paz passou a· ser eletivo, 0-" ,
I eleitorado curitibano. sufragou-lhe o_nome em consagr,a-
dora votação. Esse benquisto. cidadão, no ,cargo, viú' a:.
sucessão dos governantes; assistiu a mudanças do re--

gime ; passou pelos govêrnos con�titucionais 'e pelos go-·
vêrnos de fôrça, pelos govêrnos de partidos diversos e--

pelos govêrnos de diversos partidos e, também, per um., r'
govêrno de magistrado. E depois de tanto servir, foi de- " �

mitido, precisamente pelo govêrno de coalizão, que pr.o-,
�

metia e ainda promete paz e harmonia na vida' polítícac
do Estado,

A Y'I'E,xposlaç',a-O luro�Pec u /a', ,ra,'a., Vem esta digressão, a propósito das demissões que

N abastecem o Diário Oficial. O Govêrno, cansado das
agruras da oposição, recebeu,o poder, como urna fortuna6a Exposição Agro-Pecuá- possibilidade da construção caida dos céus. E descobriu que uma das suas atribui-

ria de Lajes. Assinalou, a de novas rodovias para es-,
ções é demitir. Nada mais lhe agrada tanto do que de-

,seguir, o seu grande empe- coamento dos produtos do
iti E di

-

d stitui d ití
�

h d b I /,. . . . nu Ir. xonerar, ispensar, es 1 uir, emi Ir, sao os
n o e esta e ecer-se o V111- ínteríor dos mumcrpios. d' I' b d

• . ..

d 31 dI' de t it
.

E id
'

,

it
' gran es e g oriosos ver os o governo InICIa o a e

cu o e es rei a aprOXlma-" um 'segur a, VISl ou' a. .

D' ",
O" t t d

.

-

t G" F d id d T R janeiro. .oIS meses ja .se exgo aram e, ao que u o ln-
çao en re o overno e e- "Matern

í

a e eresa

a-I"
. �

G
"

'I
"

't' íd d ti " di izid I
'

" dica, outros e mais outros passarao sem que o' overno
ra e as a IVI a es �l\r ICU- mos, 1:'IgI a �e o l?ue:'l- descubra outra ocupação que a de'demitir. Do mordomo
lares daqueles que vrvern no cultor VItor Gutierrez, feito d P I" f

. ,.

f t' b d C.

f" '. d I
o a acio, uncionarro e e IVO" aos mem ros o. onse-

c�mpo" cu�o.,es orç�; en�I- ° �ue est�ve no FOllll�, on .: lho ,PenitenciárJo, entre os quais Professores de Direito
gra e capãcjdàde crtadoras fOI recebido pelo JUIZ dr.

b d 'I'ríb I R
.

I EI't I 'd .�-
- -"

t- 1 ' ,

M
e mem ros o 1'1 una egrona er ora - enussao.

sao, pO:' vezes, ao ma con:- Ivo Gu ilhon Pereira de

,e-I Para um delegado. regional, primeiro aluno.-da sua turma
/ preen(h��s, pelos que, VI- lo, pelo Promotor,. dr. Olm- na, Faeuldade criterioso, ponderado exato no cumpri-vendo ai a farta moram nas to Campos e demais serven 1

'.' ' ' ,

" , .' ,

, .' '.

-

mento dos deveres - exoneração. Para um comissárfo
CIdades, Continuando, disse tuáríos de juãtíça. d I" d J" '11 h d d'

.

d d f'ilh_

" e po rcra
:

e ornv t e, onra o, Igno, paI e ez lOS'
que, nao obstante compre- Às 12 horas real ízou-se �

,

-ender e sentir as dil�ulda- festiva recepção no Rotary •••�••��.�.��.�.�. ����•••�••$•••••�.�•••••••�••••••••••�••�••••••••••
des que atormentam os ho- Clube local. Achavam-se
mens públicos, ob,stinam-se presentes, além do' Pl'esi-
\encer maior parte das mes- dente Ulderico Canalli, tô
mas; Ainda agora, receben- 'da a 'Diretoria, proferindo
do convite do Governador conferência sôbre o tema
de Santa Catarina, para vi- "Assistência Social", o ad-

-

sitar o altiplano, comuni- vogado Helio.Vieira.
coü-lhe a próxima constru- Agradecendo haver a home

ção. de 50 gramp'eiros e ci- nagem sido' extensiva à sua

los, '-para desenvolvimento pessôa, falou o Comandante
da produção do trigo nesta do Batalhão Rodoviário. 1<'a
região, Declarou mais que, lou, ao final, o Governador
depois de acolher as suges- do Estado, sr. Il'ineu Bor
roes Íeitaé- ,pelo dr. lndalé- nbau..sen" p:coferin.dQ, ent..ªo..
cio Arruda etn seu discurso, a� seguintes' palavras:

-

as quais lhe toc�ram' o seu, "Quem vos fala agora tam

coração de agricultor, apro- bém é rotariano. O fato, po
veitou o ensêjo para afir- rém, de ocupai' presente
mar que o sr. Presidente da me�a supr'ema magistra
Répública, ·antes do fim do I tura doEstado não me fez
próximo mês, enviará ao perder o espírito rotariano
Congresso, projeto criando' que permanece efetivo, ani
o Serviço Nacionâl Rural, mando-me permanentemen
destinado, a- assistir, por to- te. Dentre as homenagens
das as formas, os agriculto- recebidas esta é para mim
res do interior, AcentuQu partic,ularmente agradavel
° sr, Ministro ser êste ato de por:; partir de homens que
inteil'a justiça, pois, tendõ desejam o bem-estar e ,a fe
o sr. Presidente criado leis Iicidade de -tôda a humani
protetoras aos operários das dade.
cidades, entende ser dever Desejo, pois, api'oveitar
amparar, também, os traba- êste ensêjo para prometer
lhadores rurais. "E - disse aos companheiros que,

-

no

S. excia, - feliz oportuni- Govêrno do Estado, pauta
dade fazer esta comunica- rei os nretís atos denh-o de naram-se pequenas para a

ção, ;:to mesmo tempo con- um espírito de paz e harmo- vitoriosa expansão da "Ca
gratular-se com os agricul- nia porque só com paz e tarinense". Já a sua vitória
tores e pecuaristas pela harmonia se poderá alcan- ge alicerça noutros Estados,
magnifica demonstração do çar o bem da humanidade e Assinalamos com júbilo
'espírito de -iniciativa, em a todos vós, cpmpanheiros, mais uma vitória"
métodos racionais," o meu muito obrigado", Re'férirno-nos à inaugura-
rrerminaí;do, afirmou mais I

fY'., :.,._ _-�................ ção d� linha Curitibá-Para-
o sr. João eleofas, em _ex-

a d
.
.-<':

t
naguá-Santos e vice-versa,

,pressivas palavras: "Pouco. ,g,ra e'ClmeO' O com saídas às 9 horas de
posso oferecer. Tudo, po- Curitiba' e- l'etôrno às 16 ho-
rém, que estiver ,ao nieu al- Venho por intermédio-do raso

(cance, será feito uma _vez JornaI "O Estado" externar É, assim, assegurada a

os vossos desejos' são todos os me\,lS sinceros agradeci- preferencia dos que viajam
os da pessoa do vosso Gover mentos ao DesembaI�gador pelo Transportes Aéreos Ca
nado!', homem honrado, ca- sr, Provedor do Hospital, tarinense Sc! A . .,- orgulho
paz' e patrióta: pelo seu de Caridade e Pavilhão .Jo- nosso, ,pois dia a dia ley:a
passado e qualidades d�, ho- �sef\na Boit:eux, ao sr. Dr, mais alto � mais longe o no

mem públiéo, cujo nome fi- Isaac Lobàto Filho e dr, Ar- me de Santa Catarina. '
càrá indefinidamente gl'a-! tur Pereira, pelo zelo e� de
vado na memória e cons-! dicação que me djsp�nsa�
ciência dos catal:inenSeL'''','ram pelo tratamento a : que

, me submeteram durante 4
VISITAS DO. GOVERNA- meses, neste referido Pavi
DOR IRINEU BORNHAU- .Ihão. E:)Çtel1sivos tambem, a.

SEN Irmã. Melquíades 'pelo c_e_ri-
,LAJES,- 31 (A.N,) - O nho e zelo que me dispen-

sr. Governador do Estado',

I
sou, e demais Irmão, e fun- A Comissão Estadual 'f1l Legião Brasileira de As-

a:pós o regí'esso do sr, João cionários em geral. sistência e o sen}lor Ylmal' Corrêa têm a ho.nra de con-

Cleofas, ao Rio, visitou o Rogo a Deus, pelo bem vidar as exmas. autoridades civis, militares e eclesiásti-
quartel do Batal'hão

ROdO-I
estar de todos. cas -e o povo para assistirem à p�sse da exma. sra. do.na

viário, estudan�o, com o Vva. Lina ,Teixeira.
, ,'Marieta Konder Bo.rnhausen na presidência desta Co.-

comandante e oficiais, a Brusque, 27-3-951. missão às 16 horas do dia 5 (quintài'Fefra) do c-orrente. '

.
-

.

- ...'
'

Na· Maternidade «Dt. Carlos Corrêa·
já vem sendo aplicado, desde de, dezembro último, com ;mestesia, mas simples su,·

êxito, o procésso do parto sem dor, pele moderno pressão da dôr, É indicado,
"TRILENE" também, na pequena cirur�

Ligeira palestra com .o dl·. Zulmar Lins Neves, di- gia", �

Dia após dia mais e mais retor daquela casa de saúde, sôbre o. assunto E, concluindo: :

se acentua'a preferência do - "Este pl'océsso também_

público pela Transportes Em nossa edição de, do-. ·Alongando-,se, informou está sendo muito usado na.

Aéreos Catarinense S. A. mingo. tivémos ocasião de t mais aquêle ilustre e esti- odontologia, para extrações •.
,As suas viagens realiza- publicár, c,om proyedência mado facultativo: Como se vê, 'Vamos melh{)":':'�'

das com regularidade" os, de Bltlmenau, uma corres� - "Seu custo não é''eleva- rand'O em matéria: ,de recul'--
'

seus serviços' bemoi.g�ni�ã.- lJ,orrderrcia sõ-�re o êxito Qb-' do ao, contráriq Ida analgo- sos científicos, 110 térrenoo'
dos e o tratamento' supe- tIdo, no HospItal Santo An- sia caudal, continúa' ante- da medicina",
rior dispensado 'aos' 'que tônio, daquéla cidade, com riormente mais usada com Estas as declaraçÕ'es rá--�
embarcam em suas aerona-

a aplicação do' moderno mais soma de riscos, Não pidas que, sôbre' o "TRILE--
ves têm contribuÜlo, gran- "TRILENE", no parto sem liepende de aparelhagem NE", prestou ((jlustre obs
demente, pai-a que essa pre-

dôr.
r

dispendiosa. Durante a ad- tr.éta, dr, Zulmal' de Lin$,
férência aumente de maneiM A nos�a reportagem, 0]1- ministração do "'fRILENE" Ne�es, diretor da Materni-·
ra considerâ�el. tem, teve ocasião de pales- a paciente não perde o co�'! dade "Dr, Ca.dos Corrêa".
,

A expansão de seus ser. traI' com o dr. Zul,mar Lins nhecimento do. que se passa, !
viços é, notóriá aos que a- Neves, .operoso diretor da -não havendo própriámente. jContinúa na SR página)

. , Mate':l'nid'ade "Dr. 'Carlosccrmpanham- 'o desenvolvi-
mento do nosso Estado. Conêa", desta Capital, sô�

'F
,.',

'It' aAs suas linhas vão ligan- bre o assunto em voga, ob-, .,\'"eG'
"

",. an . �,
do cidad-es e mais cidades tendo, então, daquele emi-

y I", �
de nosso Estado, num abra- nente obstréta, as ,seguintes
ço de cordialidad,e e numa declarações; ,

A Fila é filha;'cfa Necessidade e da Ordem.
- "Desde dezembro últi-

os
\
\,

SO-VO$'
A crônica social,' por' quando em vez, variando. seu

menu, costuma apresentar pratos saborosos e picantes.
Les nouveaux riches, no geral, são. os mais afam�dos cÓ
zinheiros dessas requintadas iguarias, tão ao paladar
dos ciosos de auto-crítica e tão estimadas pelo riso uni
versal.

É .que, no novo-ríco, via de regra, ao. inopinado da
fartura e ao imprevisto. da opulência não corresponde um

alicerce de cultura, sôbre o qual saiba aproveitar as
/'-

" �O �, �.!•••

,-----,--'_

Florianópolis, 3 de Abril de 1951 * �

* *

A -Catarinense
expande suas

linhas

mensagem de progresso e

de confiança nos destinos
da Terra Catarinense.

mo, sob a nossa orientação,
e assistência imediáta, vem I
sél1do utilisado, na Mater
nidade que dirijo, nesta Ca
pital, nos casos ,indicados,
aquêle procésso. O "TRILE
NE" é um analgég,ico de
maior indicação por não in.
terferir sôbre as conkações
uterinas e por ser de abso
luta inocuidade, quer na

parturiente, quer no 'bêbê.
Todavia deve ser adminis
tradQ sob i'igorosa indica
ção e assistência médica".

As nossas fronteiras tor-

01'� ;. _ -.-.-••••...,.._..,_,

Ao' registrarmos a inau
guraçã-o de mais essa linha
o fazemos jubilosamente,
au_gurando à Transportes
Aéreos Catarinense S, A,
novas e mais vitórias.'

Legião B. de
-

Iss,islên,cia
,c o n v i j e

\

" I

Os nouveaux-riches - é trivial - voltam muitas';
vezes à penúria porque esbanjam a inesperada Iortuna-.

I sem sabedorja, em quinquilharias, em objetos inútels.,
pelo prazer de monstrar que podem gastar.

O Govêrno: do Estado, pelo gosto de demitir, exaure-s,
se em atos vãos e odiosos. E, paradoxalmente,' CORk

isso, pretende chegar à proclamada paz e harmol1i�! .

RUBENS DE ARRUDA RAMOSI· ,.'

Aos que.. desancarem a lenha nessa definição,..,
a_chando-a ruim, porque nunca niilguem jámais vÍl}'
aIguem ter' duas mães e não ter ao menos um pai,. -

eu responderei com Aug:u sto Comte: "A sã Política_
é filha da :Razão e da Moral",

Justificada a definição - omnia
riculosa est - voltemos à fil.a,

definitio pe- '",
,

)",
Ontem, no, JV.[ercado, no correcorre do leite, por

,falta de ordem, quasi dá' sururú,
Uma senhora desmaiou trIo' aperto. - E o avanço.'

. contin u ou, para gaudio dos -mais ousados e 'menos>
edúcados e em prejuízo -dos menos atléticos e mai&
civilizados. Aqúeles chegam p�r último e são ser-

/ vidos em primeiro lugar, como se isto aqui fosse o'

Reino dos Céus, com os Evangelhos em pleno vigor.
Tudo isso porque? Porque não há fila, A fila",

impõe a ordem e a ordem ,apressa o trabalho e evita
injustjças.

.

Indagflmos porqll'e não instítuem a fila? Res---
'--., pondéram-nos qire a proibição vem de cima. NãO'r

,compreendem_os! Vem de cima? Então os dé 'cima'
não querem a ,ordem? Preferem a desorganização, o
catch-as-can, a confusão:. o pânico, a embrulhada,."
o barulho, o embaraço, a perturbação, o mistifório,.
a agitação, a turbulência, a indignação, à revolta?

Será possível qrre as autoridade-s vacuem entre:'
a ordem e a desordem?

Uma razão, por certo muito alta, está evitando",
o uso moraUza,dor das filas: é que elas, segundo a,

genialidade oficjal, não devem existir nos -govêrnos;,
udenistas porq ll� são criaçã,o, de Getúlio Vargas!

A explicação ê- essa! Será preciso dizer mais?

���'r.
��j: o.��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


