
pestituido o general. Mac �r���r
WASHINGTON-, 12 (U. ração emitida pela Casa Unidas, em questões pert�- man adotou as seguintes dante do 2° Exêrcito-dos E�.� '�'Uíttâ, @ .\déStituiç�

P�) - O presidente Truman Branca, às lO horas desta nentes aos seus deveres OfI- medidas: 10) -:;- destituiu o tados Unidos em Fort Geor-s \d����.ur'�'��ansm!t;i..
destituiu esta manhã o ge- manhã, depois de 'alguns ciais". ,

general MacArthur- (agora ge Meade; -Maryland, para ,�a pelo ,secr�tano de l�·
neral Douglas MacArthur, 'dias de relutancia, o presí- A destituição de MaGAr- com 'setenta anos de idade) o comando do 80 Exército \p,r�a 'Josepl;l>lf. Bhort, nÍl
sob' a alegação de que ele dente 'I'ruman anunciou: thur abrange todos os' co- de suas quatro funções - na Coréia, cargo que vinha lita.e�e\1'8ta convocoda à$
deixou de ctmprir - e pu- "Com pesar cheguei à con- -mandos pelo mesmo exerci- supremo comandante da O· sendo 'ocupado por Ridg- pres8àS Iiá '"Casa Branca'.
blicamente tentou alterar - clusão da que o general do dos. Foi nomeado para subs- cupação aliada no Japão, way; 4°) -' esclareceu o

.a: estrategia da .guerra das Exército Douglas MacAr- titui-Io o general Ridgway, comandante-sm-c h e f e da sentido das mensagens se- TRUMAN EMITE A OR-

Nações lJiidas contra a a- 'thur- não' pode apoiar a po- Agindo com grande rapi- ONU na Coréia, comandan- eretas trocadas entre Mac DEM DE SUBSTITUIÇÃO
g'ressão vermelha na' Co- lítica do governo dos Esta- dez, após' ter chegado à con- te-em-chefe dos Estados Arthur e os chefes milita- WASHINGTON, 12 (U.
réia. Em sensacional decla- dos Unidos e das Nações clusão que anunciou, 'I'ru- Unidos para o Extremo Ort- res do Estado Maior.. ,P.) - É o seguinte o texto

"
,�, ente e comahdante geral do. O objetivo evidentejjlesta da ordem pela qual MacAr

Exército dos Estados Uni- revelação foi mostián, �o thur foi de(stituido dos seus

dos no Extremo Oriente; 20) quanto MacArthur-. despre- comandos e substituido pelo
- nomeou o tenente-general zava as sucessivas determí- genéralMatthew Ridgway:
Mattew Ridgway, cornan- nações de Washington no" "Ordem ao general Mao
dante. de campo ná Coréia, sentido de não envolver-se IArthur, do presidente. Lá
para substituir MacArthur em assuntos de magna im- menta ,profundamente que,
em todos esses postos. Nes- portancia politicá. Ou mílí- na qualidade de presideJ;lt€4
tas condições, Ridgway não tal' afetos primariamente e comandante .em chefe da,

aos Departamentos de Es- forças militares dos Estados
somente dirigirá a campa- tado ou da Defesa. Unidos, tenha de substituir..
"nha das Nações Unidas na A demissão de' MeeAr- vos como comandante supre-
Coréia, como também a 0- thur foi a-resposta de 'I'ru- 'mo das forças aliadas, co..

cupacão japonesa, assumín- man à persistente campa- mandante, em chefe das Na
do' a '-responsabilidáde' pela' nha de MacArthur que, a- ções Unidas, comandante
execução dos planos do 'I'ra- través de declarações púhli- e� chefe no Extremo Or'i-

, tado de 'Paz já adotados :
cas, pretendia, fazer com ente e comandante geral do.�

Ó

-
, ','

� "9 I �1 107 �o)' - nomeou o tenente-ge- que O" E'stados Unidos se- Exército dos Estados Uni-Florían polis, - Sexta-feira, 1,3 de Abril de 1 51'1.1'\'0. 11.
,

' U

. neral James A. Van,' coman- guissem uma politica dife- dbs no Extremo Oriente. De-
-------------�----------------------��-�- Rn�no&��o Orien�I���Mderirwsws

c�

'Ja" se íabríca B 'I ',1 'O' P'ers,ona' uem' da s'e'mana
MacArthur pre�onizava. á 'mandos, i�ediatamente, ao

no ras! o expansão da guerra, a f im tenente-genera� Matthew

de que a campanha incluis- I Riçlgway. Estais autorizado
. I

Vai, aos poucos, o se' ataques diretos à China a emitir as ordens necessá-
nosso país, rearticu- vermelha. Achava ele que a rias para completar a via

lando suas peças poli- Asía, mais do q_e a Euro- gem que desejardes fazer
ticas e administrati- pa, era o 'teatro verdadeiro ao local de vossa escolha.
vas d�nt'ro da .grande do conflito com o comunis-

�Minhas,
razões para vossa.

engrenagem nacional. mo agressor. Sua demissão substituição serão divulga
Empossado o sr. Pre- equivale, portanto,. a uma das ao mesmo tempo que vos

sidente da' República reaf irmacão de Truman da serão remetidas com estai

e�scolhido o respecti- poli'tica n'orte-americana por I ordein, e estão contidas na

vo Ministério, faltava uma guerra rigorosamente mensagem que datei à di
ainda uma das princi- confinada à, Coréia, se pos- I vulgação". I /.'
pais "chaves" I da ma- sivel, bem como de que os

quinaria estatal a fim, Estados Unidos consideram EXPl,ANAÇÁ � DE

de que todo o organis- ,à Europa a área do teste de- MOTIVOS
'

mo funcionasse em cisivo com o poderio comu- WASH-IN'<5TON, 12 'CU.
harmonia com as ne- nista.. 'P.) _ É di s�gúinte o texto,

id d de nossa � --•••- �...
C,eSS-I a: es

da nota presidjlncial comu-
restauração geral: -

-

t d J
e; , 1" -

d,

epo a o ' og nicando a destItUlçao" o
o novo C.O'ngl:esso ôLe-_

- U- ..

'";" 1 M' A -t'hur'
'

. l' '" - ,
- genela ' (lC r, .

giS ahvo_ com aIS res- •

R ,·c I rif d pe"'ar
:r pectf;as Mesas c-.;Jreto- qUtm' amo"" .. ,

.

.10m :prv. '�n ,O"" '" ,

i1 '

cheguei à çon.clusão de que.
'�'{ •. '.. h,.JlJ'S .. Ao escr�vermos Acompanhado de .sua e�- general do Exército Douglas

estas notas já uma das 'casàs,"du nosso '.legislativo fede;- .esposa, d. �arIa l\{acArthur est� impo'ssibili-ral resolveu" o problema: a Câmara dos Deputados. Ele- Brandt Ramos, regressou, tado de dar' pleno cump.ri ..
gendo para a presidençifL o sr. Ne-reu Rámos por expres- 'ontem, à Capital Federal, I mento à politiça do govêrsiva m.aioria (227 votos numa ,presença 'd.e 253 votante'S) via aérea, o nos'8O' distinto no dos Estados Unidos e das
de,u prova de .que o conhecido político catàrinense encon- A D J. conterraneo sr. ,�p. pa- Naçõ.es Unidas, em questões'tra em todos os �us colegas do Paláci<\ Tiradentes,- a quim 'R,mos, �embro da pertinentes aos sel\S deve-
parcela d(;1 prestígio pessoal que soube nutrir sempre, bancada catarmense dares oficiais. Em vii!\,a das
apesar das diverge.ncias políti�o-p�Ttidários..0 disc.ur- P. S. D. na C�ma.ra F.ederal respo,nsabilidades espe,cifi-so que o novo preSIdente da Camara prop.unclOU reflete Ao embarque do Ilustre -'

stas pe-d
,.

.' t' d t
"

d 't
A ' cas que me sao Impo

,

'

os eS:Jos emrf?e es�� e �a� er-se aCIma e I� �resses casal, no \aeroporto da Base la Constituição dos Estados.
pess.oals ue po: �c?s'dProme ,et? o dexercer .Ot' n:anC a °t"tn.a 'Aérea, comparece!! cresci:ao 'Unidos, além da responsabiestrIta ouservanCla emocra Ica e, respet o a' ons 1 lU- nu'mero de amigos e·correli- l"d d f

.

f'ada'- .,

t. N- .' h 'd"
.

'11
a, e que me 01 .c0n 1

çao e ao regImento m elno. ao sela o ornem o seu gionários. I N
- .

U 'd
.

decI'....'d " 'd t d CA d D t d pe as açoes III as, ,

P' ,,-
i

g
,- de',' fP.all·h o "dmasd o _Plt·es: en e a. a�alN'a oSd depu a �s, --_.......__.-.........,.._.� di mudar o comando do Ex..

,

rlsao po,r sone açao Ie serVI 01' os m eresses naCIOnaIs, a ver a e, a mls-' ,-

I
O' tA' des

são do sr, Nereu Ramos vai ser árdua. A situacão do Ibra mao O S" tre�o rIen e'l �sI�'thU:
fi alimenticios país. segundo o discurso do sr: Getulio Va'rgas'a 2 de fi. (}. "

•• titm.o genera ac r.......
8e,Oeros març?, irradiado ,p�la Agênci� �acional na meia h�ra do Café 'Ilho de seu C�n::nua I�� _��'- :�glDa ,

Íno, 12 (V.A,) - Há tres lugeis mais vantajosos, BraSIl, e o RelatorIo do sr. Mmlstro da FazeRda ha pou-

b·' t "0-··-· ;"-·-'-·d--" :dor• -d·..........-.Ifdias a reportagem registra' Hoje mais 'um ganancioso co div'Hlgado, mos�ram que pr.?vi�e�:ias de profundJda- ua IDe e na
.

rIso a CI a· e �

. -

d
.

t caíu ,nas malhas da policia. de devem sUCedei" as de emergencla Ja tom,adas pelo exe-

C
A

�
,

•••
a prIsao e comerclan e sem

c�tivo, para que o país se salve, da derrocada financeira '�m-ar!'escrupúlo, por'sonegação de Foi ele o gerente da filial
e se robusteça na sua vida eéonômica. Para essa segun-

U ,

generos aII'mentI'cI'OS E' eVI' de um frI'gorifico, por estar RIO 12 CV'A) A M'esa.
-

da e .;l.ecisiva etapa cabe ao Legislati_vo' elalJorar as leis ' .. � •

dente qué' esse recurso per- retendo cinquenta e duas da Câmara dos Deputadosl
, f'

' necessárias solicitadas pelo' Executiv,O, anulando-se fon� dI··s·trI·blII·U', ontem, a' I'mpr'en-verso tem como, UlllC� t
1m

.

d b h
'

t, do tes ",permanentes. de trágicas sangrias no Tesouro, mora-
for_çar � alta dos pro u

OS',1
caIxas 7 .an a, con en. li�ando hábitos' de há muito reprováveis e custosos. \ O sa, 'a seguinte nótà:

Ate a sImples agua de tor- cada uma'vmte latas de dOIS
1 d •.

,
.

t" d.t d d'" "Téndo a Mesa da Câmara,
'. tem ido obJ'eto de so- Iquilos. O infrator Ioi preso m� o paI? es,a, .

em gra� e P�l e,
,

em �spesa� a I�- 'dos Deputados, � ultima'nella s
, .', veIS ou extmgmvels. Mas para ISSO e pre.ClSO leglslaçao '

negação aquí por, parte dos -em flap'ante e ,recolhIdo a
,

"

,

' ,

legislatura, autorizado o

d
'

d' h'b't -

P't
.,. .

t t· t . ,adequada. E o sr. NeIeu Ramos quer ser um dos restau.
'd t t'subloca ores e a 1 açoes enI encla:na, VIS o la aI-

'd d
.

, seu presI en e a en rar eJIl
. . .'

f' I" Ia ores e nossa economIa"
coletIvas, para forçar:em a se de crIme ma _lançave , , ,

(D :R' .

t 'd S ) entendimento com o vice-
. , .

I'
.

tI' d 'd f i-í. d a eVIS a a emana· �

'd t d R 'bI'mudança dos antIgos I?qm- W'evls � na eI e e es .. , a •
.

preSI en e a .epu· Ica, no
linos e lograrem, depOIS, a- economIa popular. ' . ') sentido de, indagar se

.

S .

•••- .....-.:a••.:a.:a••_-.-_-.-.....- •••-_._-.-.:a.-....._..-........._._ ...................

-: excia. desejava ter, no Palá

aS�em,ble' l-a
.

Leu' l·s.lal,llIva-
pio Tiradentes, um gabine-

.". te para os seus trabalhos,
conforme consta da ata de 1 "'_

,31 de janeiro último, o Sr .

do' ('stad Nereu Ramos avistou�se UDENILDA - Papaizi-
/

" .'. O, com o sr. Café Filho, sendol �ho! A.única coisa que pos-
por este informado, de que so fazer é tirar retrato d�
é' dispensável' a instalaçã'o você para oS jornais .,.

O Presidente da Assembléià Legislativa do Estado do,dito gabinete, em vista ÊLE - Por amôr de Deus�
tem a honra d,e convidar as autoridades civis, militares da falta de acomodações, faça a barca recuar e eu eSr
e eclesiásticas e o povo em geral para a sessão ,solene de para os serviços normais da tarei salvo!
instalação dos ,trabalhos da segunda legislatura, a reall-- refe'rida Casa ,do Legisla-' UDENILDA - Eu nãO.
zar�se no dia 15 de abril de 1951, 'às 15 horas, no PaláCio tivo e em face das provideD.- sei fazer a barca recuar! o.
'da Assembléia. cias tomaÇ!as no Senado pa- papaizinho tem que se

Flori�nópoIis, 12, d� abril de' 1951. ra melhor instalação do ga- ague�tar assim durante só.
VQLNEY COLAÇO DE OLIVEIRA binete do vice-presidente da cinco anos! Não cáia qne

Pxesidente República. tem jacaré na lagôa'
.c�,

O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
Propriet.ário e D. Gerente: SIDNEI NOCET,I
Diretor ; RUBENS DE ARRUDA RAMOS

t

Ano XXXVII

/

armamento que se pretende 'adquirir
no estrangeiro. �

_

RIO, 12 (V.A.) - Em vir- do um telegrama do minis
tude do requerimento do sr. tro do Exterior, sr, João Ne-c
Ivo de Aquino, aprovado ves, declarando que, caso

ante-ontem, o ministro da haja necessidade, os "'Esta-
':J ,",' ,

Guerra" compareceu ontem dos Unidos fornecerão ao

'ao Senado a fim de expor, Brasil 'todo /0 material de
seu põrrto d� vista a ,respei- guerra que' for preciso.

I.to do proj�fo de lei que man- Os senadores em geral,
da 'abrir. o"Crédito de ... ,. mostram-se, bem ímpressio
Cr$ 75.000.000,00 para aqui- nados' com a exposição, do

sição de -armamento belga general Estillac Leal, tendo
destinado ao Exército. Ésse mesmo alguns declarado

projeto foi- enviado ao Con- que modificarão seu voto,
;:gresso Naci�nal,. pelo Exe- antes favorável à abertura

.

cutivo na Legislatura passa- do crédito.
C>- �...-,,,,

\ da. O general Estillac Leal '.
'

'

leu ligejra ,_e::Kpos�Ç..ãQ>�n'I- �Durante 6�t;emptr �m que
l�- "'í-euiíião' ,(te carifter- secreto, e'lteve na tribuna"o minis-:

na qual demonstróu que" ã" tro foi interrogadó algumas
tram�ação podel'ia ser opoi:- vezes. Perguntou-se se -ha

tuna, quando foi apresen- via compromissos dependen
tado, mas agora perdeu ates, do • crédito em aprêço,
-razão de ser, pois' o arma- tendo o g.eneral respondi-.
mento que se pretende ad- do llegativame�te,
quirir já está sendo fa_brica- Diante' das razões do mi

.(1'0 no Brasil, e talvez mais nistro da Guer.l;'a, a impres

.aperfeiçoado. são geral é de que o proje-
O ministro da Guerra, se- to será rejeitado na sessão

gundo informações, colhi� de hoje, pois que figura na

das após a sessão' teri� li� pa.!lta da ordem do, dia. •

,......-_---_._..._-_._-....--.._..---."":'.........-.._. ...._._..-_._-.._-.........,._�

-/

\

�\

�....-_-_-.-...·_w.-.-:..__...• ....".._.._-.-..·.-:_..-_-.· -
..-.·.....-_-_·_..._-_-•••

o Exército' colaborará.' nó
. '.

escoament1) ,da' safra do trigo
RIO, 12 (V,A.) - Tendo' consequencia da falta de,'

-o governador Ernesto Dor- transportes, o titular daque
neles, do Rio Grande

.

do la pasta imediatamente te

Sul, telegrafado ao ministro legrafou ao comandante da
da Guerra, solicitando a Terceira -' Região

'

Militar,
eooperação do Exercito para dando instruções para que
o escoamento da safra, do -atendesse com a mai_or pres
triga de Cruz Alta; Carasi- teza possivel a solicitação
nho e Passo Fundo, aJ:neaça� do gov,ernador Ernesto Dor
da de ficar inutilizada' em neles.

\
'

/
1

/ I

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,/ RADIOTERAPIA
RAIOS X

(, ,

DI. AllTGNIO .ODESTO
,............ta, ..........CuNa"

, ,
'

DRA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

,

DR. ANTôNIO DIB MUSSI
Médiros

t, , Radioterapia por ondas curtae-Eletrocoagulaçãe Raio! Ultra
Violeta e Infra Vermelho. r

Consultório: Rua Trajano, rr"<1, 1* andar +r- Edifício do Monte
I

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

Das 15 ás 18 horas - Dra, Mussí.

Residencia - Rua Santos Dumont, $, Apto. 2.

DR. I).JALMA MOELLMÁNN'
CLíNIéA NEUROLQGICA E DE OLHOS !:_. OUVIDOS NARIZ E

GARGANTA

, da

CASA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO

Sob a direção do dr. Djalma Xoellmann.

Com (1 concurso de especialistas com fama européia:
Exames e tratamento moderno das doenças do sistema nervoso.

Dragnôstico e tratamento completo das molêatias dos olhos -

ouvidos � nariz e garganta.
Aparelhagem modernissima importada diretamente da Suiça.
Consultas na Casa de Saúde São Sebastião das 9 horas ás 1Ó e

das 14 ás 18 horas diàriamente.
.

Telefone i.l53-- Largo, São Sebastião.

Florl'an'poli� - Santa Catarina.

DR. A. SANTAELADR.A�REDO
CHEREM (Formado pela l<'aculdade Na-

cional de Medicin�d.!LU.1liversi
doenças dade do Brasil).Curso Nacional

mentais.
i '

�xodiretor d Hospital- Colonia
Sant'Ana.

Doenças .nervosas e mentais.

Impotencia Sexual,
Rua 'l1iradentes n� 9.

Consultas 'das 15 áf! 19 horas.

FONE: M. 798.

de

Médico por concurso da Assis
tência a Psicopatasv.do Distrito

Federal.

Ex-interno do Hospital Psi-
quiáti'ico e Manicômio Judiciário

da Capital Federal.

Ex-int�rno da Santa Cas� de

Misericórdia do Rio de Janeiro.

64
• Clinica Médica - Doenças Ner�'/�es. Rua Santos' S_!lraiva,

- EstrQito. vosas.

Consultório:' Edifício Amélia
Neto -;- Sala 9.

Residência: Avenida Rio Bran

co, 144.

Consultas: Das 15 às 18 horas.

Telefone:
Consultório: 1.268.

Residência: 1.385.

DR� ARMANDO VA�
bERIO DE ASSIS

MEDICO

Dos 'Sérviços de Clínica Infantil

da Assistência Municipal e Hos-'
pital de Caridade

CLINICA MEDICA ,DE CRIAN�

ÇAS E ADULTOS
- Alergia-,

Consultório: Rua Nunes Macha

do, 7 - C,onsultas das 10 ás 12

e das 15 ás 17 horas.

,Residência: Rua Marechal Gui
lherme, 5 ...:_, Fone: - 783.

DR. NEWTON
D'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Se

nhor,as - 'Proctologia
Eletrícidade Médica

Consultório: Rua Vit�r IMeire
les n. 18 - Telefone 1.507.DR. LINSNEVES
Consultas: Ãs 11,30 horas e à

Diretor' da Maternidade e :rné
tarde tias 15 horas em diante.

dico do, Hospital de Caridade. .• , .

CLINICAS DE SENHORAS _

Resldencla: Rua Vldal Ramos,

CIRURGIA _ PARTOS 1-
'felefone 1.422.

,

ASSISTENCIA AO PARTO E'
"

OPERAÇõES OBSTÉTRICAS DR. PAULO FONTES

DR. MARIO
WENnHAUSEN

Clínica médica de adultos e

eríanças.

�
Consultório -:-- Rua .ToR" Pinto,

J 16 - Tel.. M. 769. i

I
Consultas: das 4 às 6 horas.

Residência': Rua Esteves Jú

nior 45. Tel. 812.

'Q·,·ESTADO
Administração

Redaçãq e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,
nO 160.

,Tel. i022
I

- Cx. Pos
tal, 139.
Diretor: RUBENS A.
RAMOS.
Proprietário e Dír,«
Gerente
SrONEI NOCETI
Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas,
40 - 60 andar

, T�I.: 22-6924J
- Rio de

'

JaneU'o "

RAUlJ CASAMAYOR
Rua Feli,pe de, Otíveíre

,

nO 21 .;..... go aadar
Tel. : '2-9873 - São

Paulo,
ASSINATURAS
Na Capital

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

No Interior I
'

Ano \,..... Cr$ 120,00
Semestre •.

' Cr$ 70,OQ
Trimestre . Cr$ 40,00
Anúncios mediante con
trâto,
Os orjginais,' mesmo
não publicados, não se

rão devolvidos.
A direção, não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

DR.ROLDAo
CONSONI

Çirurgla �eral - Alta Cirurgia
- Moléstias de senhoras -

Partos

Formado pela Faculdade .de
Medicina, da Universidade .de São

P�ulo, .onde folll8sistente do Ser

viço Cirúrgico do Prof. Alipio.
Corrêa Neto.

Cirurgia do estomago e vias

circulares, intestinos delgado' e
grosso, tirofde,- rins, próstata,
bexiga, utere, ovários e trompas.

Restdência: Rua Esteves Jú

nior, 1.703 - Tel. m. 764.

DR. M. S. CAVAL
, CANTI

Clínica excluatvamente de cri

anças.

Rua Saldanha Marinho, 19.

Telefone (M.)' 736. i

DR. I. LOBATO
FILHO,

Doenças do aparêlho respiratório
TUBERCULOSE

Cirurgia do Torax
, Formado pela Faculdade Nacio

nal de Medicina. Tisiologista e

Drs. Wald,emiro Cascaes I

e

Roberto Lacerda
ADVOGAD,OS

" ,

Cobranças amigáveis e judiciais, inventários,
despêjos, desquites, títulos declaratórios, natur -

.

'lizações, retificação de nome, ipvestigação de pa-'
ternidade, usucapião, indenizações" ações traba
lhistas, contratos, requerimentos, protestos, defê
sas, 11�curso� bem como quaisquer outros serviços
relacionados com sua profissão, .

RUA TRAJANO, &3 - 10 AND. - Fone: M-711.
,

,Doenças glandulares, tiroide,
ovários, hipopise, �tc.

- ,

Disturbios nervosos - Esteri

lJ<!;de �'R�imes.'
Consultório: Rua Fernànd� Ma

chado,' ___, Te]. 1.481.

Re,sid. R, 7 de Setembro - E'dif.
Cruz e Souza - Te].' -846,
\

'

Clínico Operador',
Consultório: Rua Vit\)r Meiré

leso

Telefone: 1.405.

Consultas: das 10 às 12 e das
14 às 18 horas. IResidência: Rua B}umenau.
Telefone: 1.620.

---------.;.....--------

Dr. Renato'Ramos da Silvá
,

- ,\

Advog'ado
R,ue Santos � Dumont, 12 �Ap. 4

IIIPorteA!>

AVALI�CÔ(!>
���==�==����==

1fCA4 DI'OrlOlIO • n
rl.tJlllAltdPOtl5 ·.sA"rA CArAR'I'tA

Cirurgia-Clínica Geral-Partos
Varicocela, varizes e hemiaa,

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS -1�E SENRO-
Conaultase .Das 3 às 5 horas.

RAS, com modernos métodos de diagnósticos e tratamento. Coâs.: Rua Felipe Schmidt, 21,
COLPOSCOPIA - HISTJi;RO - SALPINCOGJ1,AFIA � METABO-

(altos d� 'Casa Paraise),LISMO BASAL Telef. 1.598. '

Tisiocirurgião du Hospltal Nerêu :

AUTOMÓVE�sANI"lfÓES
Ramos. Curso de' especialização CAMINI{ONETAS

pelo S. N. T. Ex-interno e Ex-I '

assistente de Cirurgia do Prof. YIUZP LIMA. & IRMÃOS
Ugo Pinheiro Guimarães. (;Rio).

"
.

Cons. Mafra, 37
'Cons.: Felipe Schmidt,

f Florianópolis

àsC::s:::::: diàriamente, s

1�5p' I A N ORes.e -R1.l3_DurvaL:)\<l.elqu e .

_

.28 �

�hácara do Esp�nha. , ZIMMIBMINN
HAMILTON VALENTE Vende-se desta afamada

FERREIRA 'marca alemã, em perfeito
Advogado ,estado e ótimo -funciona-

Servicos . de advogacía, -mento,
em ger�l, 'no Rio de Janei- Vêr à rua Visconde de
roo Cobraaças, Registros, Ouro Preto; 81.
Encaminhamento 'de proces-
sos. Recursça.aos Tribunais EUpRrG .... D Ã
da Justiça Comum e do Tra- 1TA L f4 �
balho. Precisa-se, à rua Bulcão
Praia .do Flamengo, '122, Viana (Praça da Bandeir�)

apto. 510 - Rio - D. F. nO 49.
•

CASAS Á VENDA •

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

terreno 20 x 33' (Cr$ 23.000,M) financiado ..•...

AVENInÀ MAURO RAMOS, com' todo conforte, 3

quartos, garaje etc., terreno 10 'x 40 (financfado
pela Caixa cl Cr$ 50.000,,00) , .•... "

..•.
,
...••..•

RUA cHAPECó, 3 quaa-tos, agua lu)! 'esgoto, etc., casa

de madehã, toda pintada a oleo., alú.gada: por

Cr$ 400,00 ' •• " ....•................... - ...•...•

RUA ALMIRANTE LAMEGO,. 2 pe.quenas casas, cons

trui.das em um de 51 x 7'0, ótimo local para depo-
sito- etc.,' fundos para o mar' ..

,
� ..•

,

SERVIDÃO FRANZONI, 2 quartos, varanda, çoz'inba,
chu'-veiro' etc. terreno 9',50 x '32 (finan�iada pelo
Montepio Cr$ 1>3.000,(0) ... _ .... , ...• , ....•• _.

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

I nheiros, côpa, salão de jantar, salão de'visita, pô
rão. habitavel, deposito etc. terreno 24 x 60, poden
do ser ,vendido :I lotes (finallCiada pela Caixa

Cr$ 40.000,00) '.'
'

"
- .

ESTREITO ('Traves:sa 1° de· J-aneiro), casa de madeira,

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

E,STREITO (Travessa l° de Janeiro)., 3 quartos etc,

(desocupada) •••..•.•.. '.. . ....•..... , ..••... r .•

ESTREITO (Bairro de N. S. de Fati;;"a) prefabr icada,
3 quartos, sala, cozinha, banheiro etc. terreno

15 x 35 ...•.. , ,
....•.......

,

.

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

TERRENOS Á 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 SC�MIDT, um lote asn.sc x 30, frente

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

..............•

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

COQU�IROS,-um terreno com .a área de 27.829,00m2 ..

COQUEIROS (Palbocinha) um ótimo terreno para 3

'construção . . . . . . . . . . ., ......................•

CAPOEIRAS (um terreno com a área: de 84.000,OOm2.
extremando com uma rua nos fundos, com possibi-
Jid�des de -loteamento .'...•

TÉRRENO Á VENDA EM PRESTi\ÇÕES

180.000,Ot;.:"

36.0'00,OOW

llQ.OOO,Oe;:.>

71>.&OO,Oeto

200.000,OI!Jrl.

80.900,0(1)1'

so.eoe.ee-

70.000,0&1

80.0()0,0�

60.000,O�

6().OOO,OCc"

50.000,oe"

10.000,00.1'
25.000,011"

so.cee.ee-

BELO HORIZONTE (Minas Gerais) temos lotes, d� terrenos •
J---I

venda em prestações, aituados em Belo Horizonte" com grande..'-

pósBiQiJidades de valorizaj.'ão.
-

I '

COMPRA DE CASAS, TER�EN-üS, CHA.CARAS e SITIOS
Temos sempre interessados em comprar casas, terrenos, cha-

caras e sitios.

HIPOTECAS.
Recebemos e aplicamos quasquer import.ancia com garanti8E»

hipotecarias.
..

Mediante modica, comissão, aceitamos procuração, para admi-

nistrar "prédio, 'recebendo aluguel, pagando empostos etc.

PROCESSOS IMOBILIARIOS
'

Organizamos processos imobiliários, para os. Institutos, Cai
xa Economica etc. Temos tambem possibilidades d� conseguir qual-'
quer docum:ntos ,s'obre imóveis. "

- ' J

FICHARIO

O ,cliente que desejar comprar casa, terreno, sitio, chacara"..
poderá vir iia séde deste Eseritõri'O e prehencher .tima ficha' dizen
do o que deseja adquirir" e a�sim que conseguimos avizaremos a_

interessado, sem despesas para o cliente.

IrFORMAçÕES
Sem' cotl;lpron1isso, para, o cliente, dalllOS qualquer informaçãc�'

dos nego cios ,imobi�iários. " (
. ,

ADMINISTRAÇÁO DE PRÉDIOS

QUER VESTlR.SE COM CONFORTI . E ELEGANCIA I

PROCURE A

ftl.faiataria ..Mello·
Rua Felippe Schmid. 4R

A'LUGA - SE
'ótima sàla no cenfro

A' Praça 15 de Novembro, 20, 2· andn-
(altó!i do Restauriln'te �o,a). .'

,

Tretar no mesmo local"

"
.

O,A/.'S-r·A"
-

'1."'''-'
Fabl'laant•• 'dletl'���ldol'.e cla. afamadõ.-';;-;:- I'.

' 7111 180;&•• ·DISTIHl'A· • RIVETJ,� Pa••u. um gl'aD�
-

,
'

,

, ,: eI. IOl'tlm.a�o "cle aa••mll'al. ..11.aelo••' bllal
,

bane • ba..ato'; algodl••• '.ona•• ' a"lam.atol
,

-J pai,. alfalat... qUI I.aeb. ell1'.tam••t. dai

I,'dbilaa.' A Ca.a -A CAPITAL- .hema _ '·at••vlo da. �I\f.� Cahl...a'••t•• cio lllt••lol no ••ntlcio cI.:lh. la••nm4.m.
"Ielt. -'nt•• d••1.tuGlam lua.:' aampla.' MATRIZ em Flollaa6paU•• :!I FIIIIAIS em Blumenau « Laj... ;

____________________________________________________________. .-_--_-_------I....
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Yida Social1als d�400 m!' croíeiros j� foram Atos oficiais Verbas federais para
ANIVERSÁRIOS: reUDldos para a constrocao da GOV�RNO DO ESTADO:' S'inla, Cal,arl-na'

.

HENRIQAUBERECU' N. J?E -üasa do', ProJeSSO,r» Foram assinados os se-

J& • guintes atos, ontem publí-
F 1 \ cados no "Diário Of'ícial", IV

_
.

az an�s, �oje, o sr. Hen" i Desenvolve-se com grande entustasmo a campa- _ Nomeando Luiz de , Auxílios e subvenções:,.flnque Oássio Nunes de nba de 1951. -Atíôío de várias firmas I

Souza e Paulo. de Tarso da Educandário. "São. José", de Bar'ra' Fria,_:Abreu, funcionár-io do. LA'j' à benemerita iniciativa. Luz Fontes para os cargo.s Campos 'Novo.s . .. . . .. . . .. .. . . .. . . . 1-00.000,00
,P.�AZEM ANOS HOJE: I Dando conhecimento aos F'loríanôpolis -w- 200,0.0. de Secretário da Segurança Esco.!: i:����onal a cargo da -Paróquta "

I'

SENHORES '.', .Prefeítoa Municipais, Ins- 18. Inspetora Escolar Mu- Pública e Prefeito. Munici- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00,
, Escola Normal "São. Vicente de Paula", de

,

- João C�rdo.so funcio- petores Escolares, Auxilia-' nicipal Almerinda Catharí- pal de Flortanópolls, res-
Joínville 20�.000,00',.�a'rio do 50 Distr-ito Naval. res de Inspeção, ,Direto.res .e J' na..Pau. I, pelas. es.colas mu- pectivarnente ; Jamil Tuffi . . . . . . . . .. . .. , .

,'U '" " Esc'ola Normal Divina Providencia, de Jara-
_ Rudi Brust residente Professores de estabeleci- i -mcipats de Joínvile - .... '

Mattar e Fortunato Veleda

"em Mondai, Ch��ecó. mentes de ��si�o, do.

regu-13.360,<?o... ..,

Bermudez para integrarem guá do Sul ' .' .

I t t 19 D t D M a, l"':"m'I'ssa-o. Executiva do Esco.la Normal Regional "Espírito Santo",
- Licínio Vieira de Sou- ar. e en usras ICO prosse- . Ire ar air ano. vu

d T" I 0000000
�::za.

'

guimento da campanha em Lago, pelo Grupo Escolar Hospital "Miguel Couto", de

f
e !Juca.s ',:"

1. ,

_ Walter 'I'escha.v favor da construção dá Ca- : Prof. -Iosé Brasílício -'- Bí- Ibirama, cabendo ao primei- Escola Sao VIcente, de Paula, de P�pua,
SENHORAS: sa do. Professor de Santa guJçú _ 874,50..

'

J 1'0 o. cargo. de Provedor e ao. Joaçaba. .. 100.000,00
Gatarina, ° sr. Luiz Sanches 20. Inspetor Escolar José segundo o. de Diretor 'Clíni- Escola N?rmal Regional dos Santos Anjos,

- Ligia Coelho Andriani, 'de RIO das Antas Caçador 20Q.000,00Bezerra da Trindade, em Joaquím de Lima Xavier, co; Roberto Baier para Es-
. .' '

"

..

:
.....

,,·espo.sa .do sr. Eulálio ' An- Faculdade de Farmácia e Odontologia decircular dirigida ,àquelas pelas escolas do. município crivão de Paz de Blumenau :
FI" Ii

'

-driani, residente em T'i ju- orranopo ISautoridades e aos .funcioná- do. Rio do Sul - 2.874,50. Getúlio. Vieira Braga pai-a '

.

. ..

:
.

rios, transcreve o Decreto Art. 20 _ Revogam-se as io Oficial do. Registro. de Faculdade de D��'eIt.o de Sar:_ta.Catarina "

Fontoura.
n. 16, de 28. de Marco. de di

. -

t
. . Imóveis dos distritos da se-

Faculdade de Ciências Econômicas, de F'Io-

1951, do Covêrno do. 'Esta-
isposiçoes em con rarro,

d It
.• '.

d ríanópolís ". 100.000,00,

Palácio do. Govêrno, em e e oupava, mumcipio e
G'
.,

"I 1 dBI m masio macu a a Conceição", de vi-

do;,;��;��lgn�� i�rmos:O �Io.����ópolis,; 28 de março. u enau.
� deira '. . . . . . . . . . . .. 100.000,00

Covernador do Estado. de (:)IRINEU BORNHAUSEN I
Ginásio. "São Jqsé"" (feminino) de Concor-

e dJa 200.000,00Santa Catarina, no. uso. de (a)Telmo Vieira Ribeiro". JIIII"""" OJ� 'Ginásio. "S;�t� 'R���' d� "Li;;�',; 'cf��i�i�'o')',suas atribuições, � de LaJ'e'sDECRETA: .

. -gressou, ontem, via aérea, o.
O'

C 18ne o -I a' r-lO' "

I
GGl�nnaa:SSII:Oo. \L'Calg'iustno.enRsee,i"'de,deLJaOgaUÇnaaba .:':'.'

mosso prezado colega de ím- I
Art. � � !lcam �pr9va-

:prensa jornalista Zedar Per- dos ?S ddepo.sltos, ate 20dde .,' Ginásio. Dom Bosco, de Rio do. Sul .

:.:feito. da Silva; direto-r do. março, e ,1.9�1, �n'o.cessa os
Ginásio N. S. Auxíliadora, de Rio do Sál ..

""Diário. da Man!lã", que se' pela. Beneficência dos �ro.- RITZ , Grupo Escolar "São José", das Irmãs' da Di-
'.'edita nesta Capital.

' fessores de .Santa Catarma, Ás 5 e 7,45 horas 13 DE ABRIL vina Providência, de .Sâo Bento. do.
FALECIMENTOS: d.e co.�fo.�'mI�ade com o. ar- NO CAMINHO DA VIDA A data de hoje recorda- 'Sul.............................. 100.000,00

FRANCISCO TRESKA tigo 5 , m fme, de decreto Censura: nos que: Grupo Escolar "Santo Antônio", de Brus-
,

Em' sua residência à rua
n. 824, de 25 de outubro. de Impróprio até 18 ano.s. - em 1775, sob o. coman-

que. . . . . . . . . . . . .. . .

,.,Jo.sé Cândido. da Silva, 397, 1950, na Caixa Econômica No programa : do. de Morales uma esqua-, Ginásio "Carlos Re'naux", de Brusque, .

:faleceu, ante-ontem, o. sr.
Federal de Santa Catarina, Noticias da semana. Nac. drilha espanho.la, fo.rço.u

'

a Ginásio "São. Luiz", de Jaraguá do Sul .

,--:Francisco Treska: qu� exer-
no. valo.r de quatro.cento.s e Vo.z do. mundo. Atualida- entrada da Lago.a dos Pa- Haspital9-e Caridade "São. Ro.que", de Lu-

C
.

I 1 quarenta e três ,mil setecen- des.
• , to.s;. J b'<,ceu, nesta apIta, po.r o.n- ,. zerna, o.aça a .

. to.s e dezesseis cruzeiros e P _ em 1831, o Impel'ador:go.s anos, o. co.mercio. • reço.s: Grupo. Esco.lar, "Stella Mat'utinà", de São.
O sepultamento. do. seu

o.itenta centavo.s Cr$ 5,00 e 3,20 Pedi'o. I e sua filha D. Ma- Francisco, do. Sul, .

4cadaver se 'efetuou, o.ntem, (Cr$ 443.716,80.). ODÉON ria lI, seguiram a bo.rdo. da Ginásio. de Cano.inhas .

. , . Parágrafo. único. - São. A's 7,45 ho.I'as Dl'vl'sa-o mixta anglo.-franco.---às 16 ho.ras, no CemIteno. Ginásio Co.ração de J,esus, de Tubarão ....
�Público .de Itaco.ro.bi, com

as seguintes as contribui-' CAÇADA HUMANA brasileira que largou do. Grupo. Escolar Arquidio.cesano. "São Jo.sé",
':�rande aco.mpanhamento.. ções a que, se refere o to.tal 'Censura: po.rto do. Rio de Janeiro.; Flo.rianópolis �....... 150.000,00

À familia enlutada as Go.nsignado. n_este àrtigo.: Impróprio até 14 ano.s. ,

- em 1844, a Co.lonia de Gl�UpO ES�o.lar Arquidio.cesano. "Padre An-
-condo.lêndas de "O Estado". /Campanha de 1950 (de- ,:rt0J>ro.$�'a�a: São.' Pedro de Ale.â_ntarat chietl!-", Florianópo.lis ., .

�EUCLIDES DOMINGUES ereto. n. 889, de 12 de'jânei-· 'Cinelandia .TornaI. ,Nac. j fund�da em 1822, fOI eleva- Ginãsio Sagrada' Família, de Blumeriaü' .

Faleceu, ante-o.ntem, no.
1'0. de 1951 - Diário. O�icial Fax' Mo.vieto.'ne' News.!' da 'a .catego.ria de Fregue- Grupo. Esco.lar Sàntana, de São. Ludgero ..

'J{o.spital de Carídade, olide n. 4.342, de 11-1-51) -

Atualidades. ZLa:" Ho.spital de Caridade de Flo.rianópo.lis, a

�fôra internado para trata- 423.611,30..

I Preço.s: - em 1851, no. Rio. de Ja-
cargo. da Irmandade'Senho.r Bo.m Jesus

-:rnento., o no.sso. conterrâneo.
CAMPANHA DE 1951 , Cr$ 500 e 320 neiro., faleceu o. General do.s Passo.s

'

'.... 400.000,00.;sr. Euclides Do.iningues.
1. Direto.r Jo.ão Camargo .' ROXY Bento. Co.rreia da Câmara, Ho.spital Sagrado Co.ração de Jesus, de Mas-

O enterro, que se vedfi- Monteiro, pela Escola No.r- Ás 745 ho.ras nascido no. Rio Grande do. saranduba,' Guaramirim
'

'
.. '........ 200..000.,0.0.'<criu às 17 horas de ontem,

mal Barão. de Anto.nina, ci- EXTRANHA 'PASSAGEIRA Sül em 26 de Julho. de 1786. Hospital Do.m �osco, de Arro.zeira, Tim-I � dade de Mafra - 1.630,0.0.. Censura: Fo.i um do.s chefes brasilei.,. bo.':no. Cemitério. Púb1ico. lo.cal,
2. Diretor Abalor Ainél'i- .

d t'
. . . . . . . . .. . .

�teve grande aco.mpanhamen- Impróprio até 14 ano.s. ro.s que maIS se es acaram HaspitaI Do.m Jo.aquim, de Sombrio, Ara-
""'0. ,co. Madeira, pelo. Grupo. Es- No programa: nas campanhas, de nossas rangúá'"

, co.lar, Mauá, de Oficinas, ci- V'd 'N f t' d R' Gr'ande do
� .

"O Estado" apresenta pê- Marcha da 1 a. ac.,

,'ro.n
eU'as o. 10 HQspital Cruzeiro., �o Rio., do Sul

.,.
.

$8.mes à familia enlutada., dade de Tubarão. 12.120,0.0.. Preço.s:, Sul, entre 1811 e 1820; Ho.spital Santa Beatriz, de Itajaí "3. Esco.la estatlual da Es-
Cr$ 5,00. e '3,20 - em 1877, a Freguezia Ho.spital de Caridade de Araqúari

1\KISCELANIA d' t' 'b'ada Do.na Fl'ancisca -

PERIAL d PI' f" el v"da �a VI''.:CASrA UI, IS fl- , IM -

e a mas 01 e '" -

Hospital N. S. da Conceição de No.va ,Tren-
buidora dos Rádlos R.C.A, Km. 80, ,município de' São Ás 7,45 ho.ras, la, pela Lei n. 484. Passo.u to

' '

"Victol',,Válvulas e Diseos. Bento. do Sul - 200,0.0. LEGIÃO, DE BRAVOS a ser território. paranáense Ho.spital d; 'C�;id;cÍ�
.

d;
.

T�ió
..

: : : : : :-: : : :,

-

Rua Co,naelhei)o Ma,fra__,
4. 'Grupo. Esco.ladr Bceli�á- Censura: po.r mo.tivo. do - acôrdo. pro.- ,Ho.spital Santa Isabel, de Blumenau _ ..

'

..rio. Pena, cidade e apm- r
,/.\. t' 14 mo.vido. pelo. ex-presidente H

.

S J
'

d T"

D Id zal -(Cr$ 800.,0.0.) e esco.la es- mpro.prIO a e ano.s. o.spltal ão os�, e lJucas '"

estl'IO O O No. pro.grama: Wenceslau Bra�; 'Hospital de Rio do. Sul (Rio Oeste) .tadual de Nilo Reçanha, Espo.rte na Téla. Nac.. - em 1898, em Lo.ndres, Hospital Santa Terezinha de Ribeirão ,Gran-

,rrfta•I., ,',:Ian -/1 rtbor �un$icíPOiO d)e Pir�t��a .... P�o.s: faleceu o catarinense Tra-. de, Taió ..........•.... .,.......... 100.000,00·Q " " (Cr 20 ,0.0. ,,,-. ,0.0.. Cr$ 6,20- e 3,20' jano Augusto de Carvalho., Hospital de' Caridade de Rio. Negrinho., São.5. Inspeto.r Escolar Muni- IMPERIO co.nstruto.r naval de elevado Bento. do. Sul 100 000 00"dos seus comando3 e de- cipal Gentil Agostini -

Ás 7,45 ho.ras mérito. Era irmão. de Alva- Hospital de Caridad� sã� 'j����i�' d;'C��t�
..

,signei' o tenente-general Tímbó - 951,50.. 1) _ Espo.rte 'em ma�·cha. 1'0 de Carvalho, '\Im dos he- da Serra ..... , '.. . . . . . . ..... .. .•.. . 100.000,00.--Matthew B. Ridgway co.m.o. 6; Inspetor Escolar Muni- Nac.
,

róis.de Riachue10 (U,de Ju- Hospital N. S. da Co.nceição, de Urussan-"seu sucesso.r., cipal Gentil Âgostini, Tim- 2) _, FE,ITICEIRO EN- nho. de 1865). ga . . . . . . . . . . . . . . . .. . f"O amplo e 'vigo.roso de- bó - 1.000,0.0.. FEITIÇADO Teve, no Almirante Hen� Ho.sn;tal d C' 'd d d U b""Ob �b t- d E I N I S- J l'" e ar! a e e ru lCI ••••••••. ate 50 re ques oes e po- 7. sco. a o.rma ao. 0.-
3) _ O DRAGÃO NE- rique Bo.iteux o seubio.gra- Continua na proxima'

litica nacio.nal é um elemen- sé, de Tubarão - 1.325,0.0.. GRO fo, po.is que em Santa Cata-
::to vital no. sistema co.nsti- 8. Carlos Ho.epcke S. A.

11 e 12õ Episódio.s rina na 'no.ssa Marinha"
"tucional de no.s�a livre de- Comércio. e Indústria -

. . .

Censura: descreveu-lhe a vida, cheia
::mocracia. É fundamental, 2.000,0.0..' Impróprio. até 14 ano.s. de atos que muito o. eno.bre-
'todavia, que o.S comandan- I 9. Jorge Salum ,S. A. Co-

Preço.s:� tes militares sejam gover- mercial - Florianópo.lis - Cr$ 3,20 (único).- nados pela pOlitica e dire- 200,0.0..
'tdzes que .lhes são. fixadas, 10. Ligia Mo.ura - Flo.-
"no.s mo.ldes previsto.s pela rianópo.lis - 50,0.0..
, nossa COl)-stitúição. Em dias I 11. Co.méI�cio e, Transp?r
, de crise, 'esta co.nsideração. te C. RamQs S. A. - Flo.na
"é p'artictilarmente imperio.-' nópo.lis - 1.000,00..
sa. O lugar'do general Mac / 12: Eduardo Santos
,Arthur na 'história, como., Florianópo.lis - 100,0.0.. Sexta-feira, às 7 ho.ras, no.', cendo o. Criado.r, louvá-lo.,
, um dos no.sso.s maio.res "co.- 1

13. Oscar Cardo.so. - Flo.- 'salão paroquial, reunião

se-I
pelo. que fez, no.s ceus e na

'.

'mandantes, está firmemen- rianópo.lis --' 100,0.0.. manal. ,terra! '

,

'te estabeleCido.. j\'nação tem 14. Suzana Azevedo. Ko.e-" O assunto da co.nferência Este astro-rei ...
·

que
"para co.m êle uma .divida de rich - Florianópo.lis :.......; versará sôbre as palavras, cho.ro.u a mo.rte de seu Se-
r:gratidão., pelos excepcionais I �O,o.o. do. Salmo. � Lo.uvai ao. Se-' nho.r ...
serviços que prestou ao. seu 1t." Emprêsa Sul Brasilei- nho.r, oh So.l e estrelas do.

. ,país, em po.sto.s (ie alta res- ra de Eletric'idade S. A. - céu reluzentes.
'

',;oonsabilida'de.. Por esta ra- 1.000,00.. As criaturas irracio.nais
, �ão.,' reafirmo. o meu pesar 16. Machado. & Cia. - não. po.dem, po.r si, lo.uvar ao
',�nté a necessfdul:I-e da medi- Sociedade Anônima Comér- Senho.r de toda a criatura!
"da que so.u óbi-igado. a to� cio. e Agências ..,- too,oÓ. 'Deve o. ser racio.nal, apli
,: :mn1\:r, em seu eltsõ". i7. Espiridião. Amin - cando. a sua razão, conhe-

- .
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<cas.

� Perc iliana
MENINO:

- Narbal, filho do. sr. Jo
'�sé Andrian i, residente em
,

'Tijucas .

. VIAJANTES:
"JON. ZEDAR P. DA'SILVA

De São Paulo. e Rio re-

Icem. "

André Nilo Tadasco

Explodiu uma bomba defrollte
'1 . .

a residência d'o presidente da Itália
ROMA, 12 C!l.P.) - Uma março. uma bo.mba relativa�'

bo.mba explo.diu esta no.ite a 'mente pequena explodiu de·
frente do. Palácio Vinale, fronte a embaixada norte-a·
residênci� do pl'esidente da merica,na pouco.' depois de
Itália onde também fu'ncio.- ter oco.rrido. o.utro. atentado
nam o.S escrHório.s do Minis- semelhante contra o Minis·
tério. do. Interio.r. As primei- tério de Relações Exterio.
ras informações, dizem que res. Não. ho.uve vitimas na

a explo.são. de:;truiu algumas qüeles atentado.� e os dano.s
janelas. foram de pequena m:mta.

No. dia seguinte enccntro.u.
se \ uma bomba no. pátio da
embaixada Iugo.slava. Está l

não. chegou a explodir. De
acordo. co.m as info.rmações
a bo.mba, desta noite explo.
diu dentro. do. pátio. do. Pala
cio. Viminale. Até ago.ra não
se têm no.ticias de que, tenha
ha;:-irlo. vítim::\s.

Copgregaç'ão 'Nossa
Senhora do Desferro

A explosão da bomba fo.i
o.uvida em l..nda a zona co

mercial d\ Homa. Grupo.s
Este so.l, o "po.ncho. dps contra mo.tins da . po.licia,

pobres" que o. Senho.r faz imediata�ente. iso.laram a

brilhar sôbre justo.s e peca- zona o.nde oconeu a <;xplo
do.res ... o.bjElto. de estudos I são.. Esta é a l..��l·ceira bomba
co.ntínuo.s e digno da no.'ssa! que explodp em Roma no.s

admiracão! I últimos 30 dias.' A 13 de
,"

•

"

3

150.000,00

100.000,00
200.000,00

200.0,00,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

100.000,00
150.000,00
150.000,00

100.000,00

100.000,00
200.000,00

,

300.000,00

150.000,00.
100.000,00.
80.000,00

100.000,0.0

,100.0.0.0,00
10.0..000,0.0.
100.000.,0.0.
100.0.00,00

, 100.000,0.0
100.00.0.,0.0
10.0.000.,00 '

100..000,00
1-00..0.0.0.,00

100.000,00
10.0.000,0.0.
edição
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"O .... Estado" Esportivo
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.

--=====zrc;;. ..

I

r,iredo de, PEDRO PA.UW· .ACH.ADO
-- ----_.':::tr'-_C :r--- - -_ ... ----rbe '-', .-

Sensacionáliz;am a
\ .

Avaí x Amér'ic8"
da'ndo inicio

cidade es i' jogos'" Guaraní,
�arcados para dõm,ing'o
Torneio' Quadrangular..

'. . -

x Qlímpico" e

nesta ,Capital,
de Fute\bol.ao

..

, .}

Vifória completa do ,'Mar- Juiz,os ingleses
('iaelli na 2a. ,eliminatória para Sã.o Paulo

s. PAULO, 12 (V.A.) -

A Federação / Paulista de

Futebol, já está trabalhan
do para contratar novos ár
bitros ingleses, para 'a tem- tor ioso Campeonato Extra

.

porada oficial do corrente de Basquetebol, a' Federa
guarni-' ano. E durante aproxima ção Atlética Catarinense í'a

semana, � presidente Rober- ta realizar hoje às 20 horas,
to Pedrosse deverá receber na cancha iluminada do Li

comunicação da Federação ra Tenis Clube, mais um

Inglesa, 'com informações sensacional cotejo.
detalhadas sobre os árbitros J

Taubaté e Ubiratan serão

que poderão vir para São) 0S contendores. As duas e�
Paulo.' 'I ! quipes estão treinadissimas

o clube de José Elias cumpriu ótimo desempe
nho vencendo os três pareos..programados.
Empolgou sobremaneira- g;sto pelo vencedor foi de

o grande público, a segunda 7,22'2/5.
l'egata eliminatória, realiza- Foram estas as

da na manhã de ante-ontem ções :

na baía isul para constitui- MARTINELLI....:_ Rafael
�o da representação cata- Linhares Filho, patrão; Ma
rinense que .irá ao Rio to- noel Silveira, voga; Walmor
mar parte no Campeonato Vilela, - sota-voga; Edilon
Brasileiro de' Remo, a ter Pereira, sotà-prôa, e 'José
kg-ar no dia 2� do corrente Bofiifacio de Azevedo Vieí
na Lagoa Rodrigo de F'rei- ra, prôa.
tas.

Ap=nas um r ernador sê ALDO LUZ - Moacir 1.
da Silveira, patrão " Hamilv.lasaíf icou : Manuel Silvei-

rn, do Clube Náutico "F'ran ..
ton Cordeiro, voga; Antônio
Boabaid, sota-voga; KalilCiF co Martinelli" que, com?

110 dia anterior disputou Boabaid, sota-prôa, e João

6,Clzinho a prova de Skifr', A. Vasconcelos, prôa.
:..",ún�epdo novamente por W. RIACHUELO - João Sp-
.o. O .campeão catarinen �e ryds, patrão; Silvio Sonci
do 1 emador demonstrou 1 it- ni, voga; Ernesto TremeI,
mo seguro n tE remau.rs, _ sota-�oga; K�rt Krupka, �o
conseguindo 8,3(\" nos' do .s ta-proa, e EdI TremeI, pr?a.

Encerrando a . manha,n;ii metros. .

. A prova in icial da manhã .houve a pugna ,entre os out
foi disputada pe.os out-rig- rig�ers ti 2 remos com, pa

trãos do Martinelli e Aldo
�:ers �' ii remos com patrão

, do úl<>.rtinelli,) Aldo Luz e Luz, vencido com facílida-
r

' "de, desta vez. pelo rubro-ne-,,,:ac};uelo, com as mesmas
fo;up.mições do alli anterior. gro, com o tempo de .....

O triunfo, dl'sta feita, 8'36"4/5.
sorriu ao Martinelli, com á As guarnições foram es-

diferença de menos de meio tas:

metros sôbre o Aldo Luz c
.

MARTINELLI _:__ Rafael
dois barcos sobre o Riachue-' Linhares Filho, patrão; Edi
lo. O duelo entre 'Martínel- lon Pereira, voga, e José
linos e aldístas foi 'dos mais Bonífacío de Azevedo viei
sensacíonaís e' empolgantes
da história do' remo cata
rinense: o. rubro-negro re
mou bem � �enceu com'mé
ritos. indiscutiveis. O tempo.

..

.

.

ra, proa ..

ALDO LUZ - Alvaro EI

po, patrão; Arnaldo Chíerí
ghiní, voga, e' Adolfo Cor-:
deiro, proa.

Triunfo" IpirilDguisla
I '.

..

Toubcté x Ubira·lan, hoje, pelo
I

I

Extra de Basquete

100 - Os juizes serão ljIorteados pelo D, A., salvo se'

houver indicaçã'o por parte dos clubes.

1.11° - Os auxiliares serão escolhidos pelos árbitros.
DAS DESPESAS

RIO, 12 (V.A.) - Em.vir- Entretanto, até a presen-
12°

-J .Al?ct$ax2aOsOsoeorão as s?l�uinctesli!!: 5'0 00 rt
.

UIZ. r ,- auxl lar 1',11' ,
- po e1-tude das boas exibicões, .do te data ainda não chegou

ros Cr$ 25,00 bilheteiros Cr$ 35,00 _ rrÍarcaçã<Jmédio esnuerdo Sanford, qualquer comunicaç&o do
nos b:eino� do Fluminense� Paraná, concoraando ou nã.o' Cr$ 40,00 - marcadores Cr$ 10,00.
d·· t d I I b '(,·I-.Im as pretenso-es do' tl'l'C()- 13° -:- C�da clube disputante rece1)erá 18 ingressoS'os- .ll'lgen es a�ue e c ue. .

para seus atletas, ficando esclarecido qae será,terminan-entraram em entendimentos 105, mas isso d�verá ocorH'r
d I

_.

com ü Coritiba par? a eom- (l"'ntro de poucos dias. temente proibida a entrada e at etas que nao apresen-

r.l;. do referido jop:ador.
•

( tarem o respectivo ingresso.
________________�__------------------ COPA FLAVIO FERRARI

de I 14° - Ao venced�r do torneio será oferecida uma,

copa� denominada Flávio Ferrari.
DISPOSIC6ES FINAIS

I 150 - Os casos omi;sos serão resolvidos pela p.re
, sidência da FCD.

e DISPOSIC6ES TRANSITóRIAS
. .,. \

16° - O clube que deixar de. comparecer em campo
na'hora marcada para o in'ício do jogo, será multado de

tcordo com o C. F., F..
17° - O clube que .desistir ou deixar de disputar

qualq.u� partida programada, deverá indenizar à FCl)
de impoiftância' igual à metade da renda do último jogo.
,efetuado.

Florianópolis, 10 de abril de 1951.

Dando andamento ao "1-

Sociedade Amigos do Avaí
Fundada em princípios

deste ano, vem a Sociedade
Amigos do Avaí F. C. reali
zando grandes empreendi
mentos que vizam o presti
gio do querido grêmio alvi-f

celeste.
Para sáJjacio está marca

da mais uma .reuníão para

tratar de diversas assuntos
relacionados COm o futpro
da agremiação.

Na tarde de domingo, pe- expulsado do grà,mado os

l'ante boa assistenc{a; 'volta.·· players Botelho e Amaurí,
!'am ao' gramado do estádio' aquele aos 5 minutos da fa
da 'rua Bocaiuva, os qúadl03 _se inicial, por derrespeito e

tlC Ipirangu e ,do Treze I
de êste por agressão ao médio

:Maio, para a disputa da tel:- Flávio. Funcionou com a-
.

celra partida da. "melhor de certo 'na arbitragem, o sr.

três", pelo Campeonato ci- Geraldo Antônio de Olivei-
tadino Amadorista de 50. ra.

A disputa entre ,ipiran·. Os melhores em campo
guistas. e trezistas foi das foram Sidnei, Zininho, Flá
t�ais renhidas. Um empate. via e Rodrigues, no

e
vence

bastava aJ Treze de lVIab dor, e Enio, Natalino, Zé do
para se ver laureado cam- Monfe e Saroba;' entre os

peão. Tal não se deu. O vencidos.
quaq,ro. da Vila operária a- Os quadros atuáram as-

tuando numa tarde inspih1.- sim é'onstituidos:
da, conseguiu ,a 'almejada IPIRANGA: Sidnei, Se
rehabilitaç;ão, impondo-se rapiíj.o e Zininho; Flávio,
pela contagem mínima, setJ- Botelho e . Arí; Maneca,
,do o tento conquistado na Anastácio; Danga, Rodri
'etapa inicial, por in tei"lllé- gues e 'Venacilio.
dio de Rodrigues. Aos 10 TREZE - LeIo, Enio e f"

irninutos do pel'iod� comple- Natalino; Acimar, Zé do Aó que a' nossa' reporta- rias deu ao Figueirense
'mentar o Treze deMaio per-' Montft e Amaurí' Basinho, gem soube, o União F. C., a Santa Catarina:'
,deu boa ocasião para empa- Dico, Germano, Saroba e valorosa agremiação varzea- Felicitamos a querida a

tar, quando Dico ao cobrar Albi.
•

na, acaba de mudar de no- gremiação pela sugestiva
"Uma pena máxima,' o fez Preliminarmente defron- me, passando a Ãenominar- idéia, enviando ao presiden
com infelicidade atiranlb taram-se as esquadras do se "Associaçãp Desportiva' te da mesma, desportista
por cima do travessão. No Internacional ê do Caxias,. Alvim Barbosa", em home- Augusto B!\rbosa da -Fonse
final da pelejá imperou a aClisando' empate de 3 ten- nagem ao saddoso craque ca, votos de felicidades pe-
:violência, tendo" o arbitro tos. 9-0 passado 'que tantas glo-

. .

Esta �ma,nhã a terceíre :

e

ul'im/a eliminatoria
}'

Com a "virada" espetacu- n�to Brasileiro de Remo.
lar das guarnições do Mar- Reunida ontem à tarde, a

tinelh diante das' dó Aldo F.À.S.C. decidiu marcar a

Luz, na manhã de ante-on- manhã de hoje, para a efeti
tem, torna-sé "necessâria a vação da "negra;" entre .ru
realização de uma terceira' bro-negros e. alví-rubrós. É
ehminátórla para formação enorme a expectativa rei
«as guarnições que repre- nante nos meios nâutícoq
sentarão a Federação Aquá- la ralízação das provas.
tica Catazínense no Campeo-

<' •.
,.

.

Federação ··C. de Desportos
Camp�oDato de Am,adores de 1951
De ordem do senhor Pre

sidente, tenho o gl'ato pra
zer de convidar. os clu'bes
interessados na disputado
do CAMPEONATO DE A-

de incentivar a prática do
amadorismu, resolveu dis
pen\)ar, aos clubes que soli
citárem filiação e in,scrição
para ,a disputa do' campeo
nato em apreço, do paga
mento de quaisquer taxas.
Florianópolis, 1.1 de abril

de 1951. ,

,
Hélio Qui�t, 19 secretário.

MADORES do' corrente ano,
a fazerem suas inscriç.ões
até o dia 30 do corrente.�
Outro6.Sim, comunica, -que

esta P-t;esidência, no
\ sentido

, fi "

'Aguarda o fluminense' a
) respô�ta do Coritiba'

Um clube com o nome
AlVim Barbosa

renes.

)

.'

e em condi�ões de oferecer

I
Como preliminar .haveí:ã.,

ao público um .prélio verdr�- (i jogo entre os aspirantes.r
deiramente excepcional. ,Entradfl. franca.

o .

regulamento do Terneíe
Qúadraugular .: de- Fatebel

,

*

Está assim organizado o regulamento
Quadrangular, promovido pela Federação
de Desportos:

do Torneio,
.

Cata.ririense- -�
/ ,\

REGULAMENTO DO "TORNEIO QUADRANGULAR'"
,

DOS JOGOS
,

, 10 - Os jogos serão realizados em um único turno,
constante de tres rodadas.. da seguinte forma:

la RODADA - dia '15 de abril.
Ás 13,30 horas: G. E. OLIMPICO X C. A. GUARANI.
15,30 horas : AVM F. C. X AMÉRICA F. C.

'

2a RODADA - dia 22.

Ás '13,30 horas: AMÉRIGA F. C. X C. A. GUARANI_

15,30' Horas: G. É. OLIMPICO X AVAI F. C.
.

3a RODADA: - dia 29.
Ás 1330 horas: C. A. GUARANI X AVAl F. C.

15,30 'horas: AMÉRICA F. ·C. X G. E. OLIMPICO.
20 - Os jogos terão a duração de noventa (90) mi-

nutos, divídídos em dois tempos de 45m., com íntervato

de dez minutos;
. 30 - Cada partida ganha �al�rá dois (2) pontos.
partida empatada valerá um (1) !ponto e partida perdida.
zero (O) ponto; ..

40 - Considerar-se-á vencedor do "Torneio" o clu
be que obtiver maior número de pontos;
• '50 � Em caso de empate no 10 posto, haverá uma,

partida' no domingo imediato;
60 --Durante o transcorrer da partida, cada clube

poderá fazer tres (3) substituições;'
.

"

DAS RENDAS
70 - Para. as partidas do presente Torneio, vigora

rão os seguintes preços:
'Cadeiras -: , .. . .. , , '. 3�,OO
arquibancadas . . . . . . . . .. 15,00

,arquibancada social , , 10,00
geral ' "" .. � � � ..

- � " 10;00
.

meia ge·ral , , .. _.
, . 5;00

80 - Serão arb�tradas as seguintes despesas, para::
efeito de 'renda líquida: porteir.os, bilheteiros; juizes, au
xil.iarés de juiz, rádio, marcadores, marcação, passagem

. e estadia da delegação visItante, bolas e propaganda.
90 - Cad;t 'clúbe receberá'25% da renda líquida,

JUIZES
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'Querem Exportar para o, .P: Gasrthíer, 8, Place de l'
:Brasil: o, I Hôtel de Ville, Châuny'

Artigos Americanos em (Aisne), França - expor
,�geral: Aço e Maquina.ria i tam produtos ,farmacêuti-

·

Alemães - Herbert L. Guy, j'cos à base de penicilinà e
·

P. O. Box 474, Station A, procuram representante.
Richmond 2, Cal iforn ia Procuram representa-
Estados Unidos. ções: ,

,

.

Arames e produtos de Ar- Internacional' Represen-
te - GuÜérrez y Cia., S. A., [tacões Limitada Rua

· Av. Colón y Villagómez. Santos Dumont, 15 _:_ 10,
Monterrey, N:. L. - Mêxi- cx. p, 810, Bahia deseja re

I.CO.! presentar firmas industriais
tBonecas Mecan icas de I à base de comissão.

<.seu Fabrico e P�tente Agencia de Represepta-.
.Munécas Florido, Regueros, ciones CMQ, RL - aptdo,
,5 - Madrid - Espanha. 7'38, San José Costa Rica,

Azente Refinado _: Julio AC - 'quer representar)n
: Luiz de Velasco, Avenida de dustriais brasileiras. '

.Josê Antonio, 12 - BIL- LARS J. HAMMARÉN,
. ..BAO - Espariha. 220 "Char'terhouse, Rissfk,

Wilhelm Hof - Hamburg JOHANNESBURG, União
1.1, Rathausstrasse 29, dese- 'Sul Africana, de imbuia e

.ja exportar porcelanas e pinho. _

o

o louças para paredes. (Ate- H. BRINK (PTY) LTD.,
'manha). - P. O. Box 8149,. JOHAN-

Querem Importar do Bra- NESBURG, União Sul Afri-
;·.sil: cana, de tecidos.

Produtos de Tapioca; REIS BROS., P. O. Box
óleos Essenciais e Vegetais 1949, JOHANNESBURG,
':Bagas de Mamona; Nozes;

_

União Sul Africana, de 'te
Ceras etc. - American.Tm- cidos de algodão.
:port Corporation, 75 War
ren Street, New Y'ork 7, N. STAG AGENCIES, P. O.

'Y. _ Enderêço telegráfico Box N° 5393, JOHANNES-
'''AMPORTCORP N.ÉW- BURG, União Africana, de

"YORK". algodão (tecidos).
, Madeiras e outros mate- H. ECKSTEIN, P. O. Box

:.:riais para construções Bay 1211, Johannesburg, União

-Oíties Enterprises, Interna- Africana, de tecidos.
· tional Divison, 610 Sixte- Diversos:

-enth Stree� Oakland 12, Ca- Soco ide Inf. Comercial,
Repr. e Import, "Sicril"

· Jífornia - Enderêço tele-'

.::gráfico "BACITEN" - Es- Ltda. - Av. Presidente
· .tad�s Unidos. 703

Dormentes .� Union Co
':mercial de Industrias, S. A.,
"Calle deI Prado, 24 - MA

,'DRID, Espanha.
Mate, Couros e Peles -

Antonio, Crespo CaIle
'

..Aliaga, 13, 10 -:- MURCIA,
'�Espanha.

Mate - John O'Shea,
.Agustinas .1070; salas 306/7
.::-_ Santiago, Chile.

Mate - Agências Kapel
-:Ltda., Casilla 1349, Santia
:."go, Chile.

Querem Representantes:
A firma americana CO

=mercíal Transport Co., 111
,

'WH Street. New York N.Y. gando diretamente súas ati-

-:5, despachantes americancs.. vidadfes; I?á preferência ao

,,(lesejam. representantes no ramo têxtil,
. .

=Brasil, à base de comis,são. A S. �. Moinhos RiOgr��:,
-

A firma Langner & CO., .denses maugurou sua Ia

• p. O. bo� 215i, Richmond 17, brica de Rações Balancea-
·

Virgínia; USA, deseja -re- das Prensadas Sacos d� 45
·

pr.es�ntantes à b/se' de co-I kg.,
e de 5 kg. � . �edIdo�

=mtssoes p.a,ra
a venda. 'd.e

par a S. A. Mo���os RIOgr�n
'Fumo de diversos tipos, Se- d�nses - Palácio do go�er- TAC - CATJ).RINENSE

· .mentés, Alimentos

SUPle-,
cIO - 5° andar. ;;- Porto

'mentares, Minerais e Pro- Alegre. �

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

-teínicos, para a Ilmentação'
.

.

.

< de animais de criação etc.
O Dr. Guilherme Wick,

, =Rua Mamqtiês de Abrantes,
191,' RIO, DF., quer repre�

: sentante para instrumentos PROGRAMA DE FESTAS PARA O MES DE ABRIL DE

<cirúrgicos e dentários, arti- .1951

:gos de ótica e de precisão,
-teares ,e tratores prod�tos

. '-êsses originários da Suiça
, oe .Berielux.

, (
· A Eagle Signàl Corpora

·tion, 13 East 40 th Street,
New York 16, NY USA, quer
representante J.Ilara apare
Olhos a�· sinalização de trá-I'fego.

.

CLUBE DOZFOE aGOSTO
Dia 15 - Domingo - Cocktail dansante, das 9 ás 13

horas. ' .'.

'Dia 1� - SeEunCla Feira - Secção cin�matogi'afica.·
Dia '18 - Quarta Feira Soirée :mignon.

. Dia 21 - Sábado - Soirée com início às 22 horas. /

Dia 23 __., Segunda Feira - Secção cinematografica�
Dia 25 - Qual:ta Feira - Soirée mignon.
Dia 29 - Domingo - Soirée com início às 20 horas.
Dia 30 - Segunda Feira - Secção cinematografica.

DIRETOR SOCIAL

f'Opnrtunidades Comerciais

\'

..

Para •

Telegram..s
retidos

,

'

,

Ih
-

' Chefia do Tráfego Telegrá-

OS me ores Relação d!�CO telegramas
retidos :'
Dalila Livramento. wu

dir Costa:
.

Fernandes de
Freitas. Dr. Zany Gonzaga.
Virginia S. Bezerra. Vicen
te Miczski. Roberto Pedro
Munkfelt. Walter Moreira.
Lúcio "de Carvalho. Mário
Bianchini. José Pereira, Dr.
Armando Simone. Boa.' Zai
da Cardoso, cuidado Célia
Cardoso. Mário Guerra. Ma
ria Cordova. Cota Pires Ok
ker. Ynava Nelsinho Daura.
Luiz Lopes Gonzaga. Carlos
Pessoni Júnior. Manoel Fer
reira Brandão, Mélio-Tra
vessa 1° janeiro. João Egi
dio Ribeiro para Silveira
Primo. Irene Isopo. .Ab il io
Duarte. Margaridá-Bulcão
Viana. Gercino-Casa Moe.,
ma. Beckert Farebo. Reco
sega. Germano Luiz Amo
rim. Célia Espindola. Izabel
Santos. Polibio Venera. Te-'
f'ersol. Sarg Peressoni. Au
gusto Vogel. Fernando Me-

> deiros. José Oliveira de

F'reítas.
.

Jjpografia
Vende-se, com duas ma

quinas impressões eletricas,
uma guilhotina grande, pi..
cotadeíra, grarnpeadeira e

farto material.
I 'I'ratar i C. Mafra, ,92.\

o ,

•

economia
.. e conjôrto
no seu/tiNI

I •

"r,rr�w,s:U.HtJtHIA
DISTRIBUIDORES,:

;MACHADÜ
&- elA. S/A
COMÉRCIO E AGÊNCIAS'

ELÉTRICOS. é À L,ENHA

VENDAS A PRESTAÇÕES
EXP05IÇllO. PERMANENTE a

Jdta. fhliju çJJmud);, 42� FLORIAtiOPOllS

Emprega-se com vantagem para
combater as 'Flores ,Brancas, Cóli
cas Uterinas, 'Menstruaes e ap!)à o

parto, e Dores nos <A-ário!l.
'

É poderoso calmante e Regtala
dor por excelência.

"'LUXO SEDATINA, pela sua com

vrovada eficacia é receitada pOI
médicos ilustres.

FLUXO �EDATINA e.n�ontMl�se .em
toda parte,

Aliança da Bahia'
,Capilaliza'çãé" S-7A-.

-AVISO'�
A Agência: da ALIANÇA DA BAHIA CAPITAL!·

ZAÇAO, S. A., comunica aos Srs. Portadores de seu8<t�- ..•
tulos de capitalização de pagamento mens�I."paTa 08 de-
vidos fins, o seguinte: .'

.',
.

10) 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 isso, aos Srs. Portadores de ti
tulos, o obséquio de mandarem depositar as suas

contribuições em seu escrttôrío, à rua' Felipe.
.---schmidt n. 39 � térreo, esquina da rua Álvaro

de Carvalho.
'. ·�«C-Dlti,ai O,

. Jardim):. ;. 8boete
Dê mais encanto ao seu .o ,qu,e é a ep!lepsia? Sabemos apenas grande maioria dos casos. Êste notável

lar, aproveitando 'as' horas que e um açOIte que durante-8nos tem remédio é descrIto em lInguagem slm-
"

f· d" flagela_o ricos e pobres, grandes e hu·· pIes num interessante folheto Intitlila-'de olga no preparo o Jar- míldes, J�io Cesar. ,Napoleão e Byron do: "Pode curar-se a epilepsia"? Este
dim e da horta. 'sofreram dêste mal. A cpUeRsla sempre livro não se vende. mas, otereeecse

ínteressou aos homens de ciência, cujos gratuitamente a todos os interessados.
G. A. 'CARVALHO acaba. esforços foram finalmente coroados de Nenhum enrermo de epilepsia deve

d
.

b di t' t d" êXito porque coJisegulram descobrir um demorar em soííeítar um:'exemplare rece er Ire amen e a, Ipreparado. que alivia, os sintomas na gratuito dêste folheto sensacional
França, uma tonelada de se- ---.----------.--------- ..------- .. -----.:......;

I· Fl�
rHE EDL'CATlONAL DlVJSION. nép. D�1013 �80 Bergen Ave.: Jersey City. N; j. u.�...meptes de Horta l_ças e o-

res: Amor-perfeIto, Flox, Queiram enviar-me OliÍlis um eumplar d. folheIa inlltulada: "Pede curar-se. epUej!8iÍl"?'
�OMF.

Rainha-Margarida, Petúnia .. , .. ,-- .. ··· .. · .. · ..

�· · ..

li.vor·esC'f.;�ér·'é'm··ieirii'iie'iiiiiiiiij"
.. ·· ..

·

· ·,·_ ..

e mais rima, infinidade de ' lNDERllço,
.-

.

variedades.
.

.

:lDAOf: :'.':."::::::::'::::::::::::::::::::::""--"'::::::::::::'::':::::::PÁis:',::'�::::',::::',:::::::::::::::::::::::::::::::
Depósito - Rua Álvaro

de Carvalho, 65.
Varejo - Mercado PÚ- ,

blico.

.....................
FERIDAS, REUMATISMO
E PLACAS SIFIL1TIC..\S

Elixir de'Nogueira
Medicação auxiliar no tra-·

tamento da sifilis

:.<J "'oss" eOMPANIiJA

PODE CURA.R·-SE A EPILEPSIA?

-.;.__-�- - _'-

Vva. Em:ilia M. MaltyFrancisco Dall'Olmo
e

DalI'Olmo'Leontina participa aos parentes
e às pessoas das suas

relações o 'Contrato de
casamento de seu filho
JAMIL,. com a senhori
'ta Eva Dall-Olmo.

participam �os parentes
e às pessoas das suas

relações, ,o contrato de
.

casamento da sua fi
lha EVA, com o sr. Ja
mil Oady M�lty.
P. Alegre, 8-4-951. .. Fpolis., 8-4-951.

.IIVIRCiEM ESPECIALIDADE" da:
(')J,W��ZELIINDU8TRIA.L-JOINVI LLE (MarCIa r'�lrl'll

TORNA" A :ROUPA BRANQUISSIMA
�;.........._ ...'I'........._ ---------------------...;.-_·:.· • ...-...._.........:..-�

..... I
'

..

.'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Televisão do 'Brasil para
OS, Esfados, Unidos

,

,

,

«Carnoanha Pró Fundação
,

·

LaureaDo»
'

Oportunidades
• •

comerCiaiS

COCEIRAS,

r

, I

, '

Balança Comercial do

I
matérias primas e na for

Canadá - Pela pr.imeira midável inflação de preços
vez em muitos anos o Ca- que atingiu principalmente
nadá ímportou mais do que os itens de importação. à
exportou: O fato tem origem deficit é de 50 milhões de"

na política do país de em- dólares, vindo o fenômeno'

pilhar vultosas reservas de a manifestar sintomas des-
de março de 1950,
A hora do café - A Re

vista TIME, de New York,..
publicou um artigo interes
sante sôbre o hábito ameri
cano de suspender o serviço
para tomar café. Num in

quérito realizado em 4,7

grandes cidades norte-ame

ricanas uma significativa
maioria opinou pela manu
tencão dó costume devido a

que- "constitui um estímulo
moral 'e físico com o resul
tado prático' de aumentar a

produção".

RIO DE JANEIRO � No comerciais, e o Iowa State
!futuro, os. programas de te- 'College, que possui uma es-

A 'Campanha que, nesta o início, se vem coIoc�ndo
Ievisão próduzidos no Bra- tação de TV. , 'Capital, a Comissão c?nsti- à d�sposição _

da Comissão

iSil. poderão ser transmiti- Enquanto permanecer no tUl.d� por Ald�. JacInth?, I Prp:Fund�ç�o Laur�no,
'dos para os Estados Unidos. Rio, o Juiz espera poder vi-

' Otilia Ana Morítz e Dons publica, díàríamente, o' re

Do mesmo modo, os brasi- sitar as instalações do' Pão Fragoso, para a Fundação
i sultado 1'inancéi.ro dêsse

leiros poderão apreciar os de Açúcar. Laureano - que está mo- movimento, angariado pela
programas de

.

rádio-televi- vímentando, em todo o.Bra- refertda Comissão:
•

eãó dos Estados Unidos. s il, tôdas as classes sociais Goverqador do Es- I No m undo' do:Técnicamente 'falando, , tal O petr )Ieo
- vem encontrando o mais tado 2.000,00 I

,

intercâmbio de programas
�, franc? e .decidido .apôio das Prefeito da, Capí- I

R
.

é possivel, porem, seria de- d i\ Ba'l'a autoridades e sociedade 10- tal: . . . . . . . . . .. 1.000,00 ad Iomasíadamente dispendioso, cais; Dr. Aderbal Ramos
.

J)'resentemente, -revelou o RIO, 12 (V.A.) Noti- É já,',em relação aos pou- da Silva 2.0�0;00
Juiz Justin Miller, presiden- cias procedentes de Salva- cos dias que êsse movimen- Funcionários da Por AI Neto
te I da Associação Nacional dor, na Baía, informam que to ,foi iniciado em Florianó- Delegacia Fiscal 635,00

.. O Presidente da Associa.
ilde Radialistas, em uma con-

o engenheiro Pedro Moura, polis; verdadeiramente aní- Funcionários 'do cão Nacional de Rádio dos
:ferencia de imprensa rea- prestando declaracões à madora a colaboração' "em-] Dep. de Educa- Estados Unidos _ juiz Jus-
lizada no Hotel' Miramar, a- imprensa, abordou a impor- prestada a tão altruistíco ção. . . . . . . . . .. 1.183,00 tin MiI1er .!_ acha que os

;pós sua chegada ao Rio de tancía ,que tem o pet.roleo quão meritório empreendi- Furrcionários da
rapazes da Tupi-TV do Rio

;Janeiro, no dia 21 de março. para a Baía. "Os beneficios, mento, levada a efeito pela Sec. Int, e Justiça' 236,00 de Janeiro estão acertando.
Ex-Reitor de' diversas es- reais - disse o representan- mulher catarinense, que, Sra. Marieta C. Ca- Por ocasião de sua visita

colas de direito, nos Estados te do Conselho Na?ional do mais uma vez, emprega os bral. • . . . . . . . . 100,00 ao Distrito Federal, o juiz
Unidos, o Juiz Miller serve Pe�roleo -:: aufend?s pela I ��us esforços, para a vitó- Sr. J. Passos Mar- Miller aceitou um convite

agora na Comissão Conse- Bala �o� a �xploraçao e In- na dessa campanha de hu- tins'. . . .. . . . ... 20,00 do dr. Carlos Rizzíni, supe-
'heira de Inforrnacões. Esta dustr iallzação do petroleo 'rr,arii<Íade. Srta.' Anita, Fer- rintendente das Emissoras

comissão, que se -reune de P?dem ser. de. duas ord�ns: "O ESTADO",. que. desde nandes ... -, . . . c: 5,00 Associadas,' para aparecer
dois em dois meses aconse-I diretos e indiretos e ime- x x x na tevê, Fomos recebidos
lha o Secretário de 'Esta'do e-I. diatos e modiatos": Entre os Realizou-se ôntem nos es- conhecimento do aconteci-

com grande gentileza pelo
dirige-se ao Congresso sôbre l bene�icios direto e imedi�- critório� da Rádio Guarujá, i do, através do rádio, a se- diretor da emissora, o sr.

assuntos ligados à informa- tos citou o emprego da mao a rifa do bôlo, oferecido nhorita premiada procurou Fernando Chataubriand.

ções. Interrogado sôbre se de. ·obra. em grande escala, pela senhor-ita NE'IDE PAI-I a comissão encarregada, Sentamo-nos frente à câma
a televisão afetaria o rádio verdadeira escola de espe- VA, cuja renda integral, solicitando destas o obsé-

ra e Luiz Jabotá fez a apre

prõpriamente dito, o Juiz cialização do trabalho e que rev�teu em 'benefício da I quio de entregar a prenda, seritação, com aquela com-

'Miller respondeu: "Defini- se desenvolve nos campos e CAMPANHA PRO-FUNDA- aos tuberculosos. ! petencia que sempre o ca-

tivamente, não creio que a produção de refinados, cujo çÃO LAUREANO. I racteriza. .

televisão acabará com o rá- consumo se, destiná a êsse Presentes duas compo-
. ::: x x , _ � Entre as perguntas que

dío", porem advertiu de que Estado e ao Brasil. En'fi'e os nentes da comissão: senho- A cormssao pró-fundação fiz ao juiz Miller figurou
as estações do rádio, agora, beneficios diretos e media- rita_s ALDA JACINTO E t�rna público o seu agrade- I uma sobre a possibilidade

; teriam que apresentar me- 'tos, salientou a época da in- OTILIA ANNA MORITZ e CImento ao dr. Aderbal Ra-' de ligar O Brasil e os Esta:
Ihores programas, a fim' de dustrialização do Estado em outras pessôas da Rádio, mos da Silva por lhe haver: dos Unidos pela tevê. "Tec

Jloder enfrentar a concor= futuro proximo, com o apro- 'Guarujá foi efetuado o sor- posto à disposição, no dia I nicamente _ respondeu Mil
rência�Frizou êle que maior veitamento de combustiveis teio do referido bôlo,

tendo,'
11, um carro de praça para: ler _ é possivel. É possivel

número de aparelhos de rá- extraídos do petróleo-gás e sido' premiado o n. 30, per- uma visita, a serviço, à Ba- .Lelevisar um programa dos
�io estava sendo cedido óleo - além do aumento' das tencente à senrorita NAIR, se Aérea e a outros lugares •

Estados Unidos para recep
nos Estados Unidos, em nú- rendas tributárias. Terrni- FERRARI. Tendo tomado I distantes do centro. I tores no Brasil, e vice-ver-
mero: aliás, muito,. maior nou sua entrevista' o sr: Pe- ,_w.·.._.._ -.- _· ••••••• -., ••••••• ••••••••• '.

sa. Si isto ainda não foi fei-

que os aparelhos de televi- dro Moura declarando que . ,

J',
)

to é porque os gastos são
são. Acrescentou, em segui- "por enquanto a refinaria Di'ario da Me"ropole tremendos. Há dois preces-
da, que os Estados Unidos de Mataripe fornece dois

sos pará faze-lo: o cabo
contam com cerca de 11 mi- mil barris de óleo diaría- submarino e a micro-onda.
thões de aparelhos de televi- mente do campo das .Cande-

A
·

d d d t Ambos são
.

dispendiosísai-
são e 80 milhões de apa\'e- ías .e quinhentos do campo CI a e e seus e� as res' mos. Mas no futuro talvez
lhos de rádio dos tipos co- de Itaparica. ,- .

I' isso seja feito".
muns. E, também, disse êle, t (ALVARUS DE OLIVEIRA) Miller ficou bem ímpzes-
o rádio tem várias vanta- Hospifal de Estamos voltando ao as- Unidos, que vimos há pouco sion�do com 'o que VIU na

,

gens' sôbre a televisão. Por
sunto infelizmente' com no cinema, a punição veio: TUpI-TV. Fernando Chatau-

.exemplo, citou êle, muita Caridade mais 'um desastre n'a Cen- Fora;ffi para a rua, empre- briand mostrou-no� os de-

gente não gosta de televisão
traI do Brasil, com perda de gados culpados e até a di� talhes da organiz�çao, "�az-

e, ainda, não pode ser ins- O movimento de assisten-
vidas e de material rodante retol'Ía da Estrada ele Fer- me lembrar - dlsse,�MI�ler

talado nos automoveis, por cia aos indigentes interna- .,

ssas experIenclastão ecasso para o nosso�de" 1'0, responsabilizado pelo a-
- as n�

.

'

não ser prático nem aconse- dos neste Hospital durante senvolvl·m'ento. 'd t lá nos Estados Umdos. Tu-
Ih I'

� d m ço pr Imo
Cl .eu e.

d
.

t- f doave. ' o "mes e ar ,. ox
Nesse mesmo dia, ocorre., Aqui não se castigam"não ,o ISSO que es ao az�n

Quanto a, presente situa- passado, foi�segUinte:
'

ram mais Àesastres' no' 'Rio se apuram' respon.sahílida- aquí seg�e a. mes�� lInha

ção da televisão em côres, Consultas, 51 y; Operações, de Janeiro. Nada menos de des. Os verdadeiros culpa- de entusIa'smo e vI�ao ,

do
.

O Juiz Miller disse que três 118; Ex. Laboratorio, 197;
6 de automóveis, com mor- dos não aperl)cem! Ad vidas futur� qll;e cara�cterIpa a 0- Vamos imitar? - Um

sistemas es'ta-o ,s'e'nda, expe- 'Raio X', 85', Ondas Curtas, � d t ve" nlls Esta 'I" d' C t't'-
tes, atropeJamentos, além sacrificadas estão ,a. exigir peraçao. a" e 'I

.
-

'exemp ..r a ons I Ulçao.
rilJlentados com bom êxito, 98; Infra vermelho, 19; Ul-, do enorme desastre dá cén- medidas sevéras por parte 40s Un�dos .

,

da República Popular da..
porem, 'nenhuma decisão foi, tra violeta, 8; Corrente ele�

trai do Brasil. dos governantes e o povo Reaflrma�do � .feM.1qlue Bulgária, ve�rt.ido par� o Es-
.

d t mada até que a trica, 30', Metabolismo ba- t t" J IZ 1 er tam a o , Pode-se dizer que as precisa conhecer o l'esl,llta- em, na eve,ou, peran o, as m reza, no ar-

Côrte Suprema dos Estados sal" 4;. Eletroéardíograma,
grandes metrópoles são as- do dos famo�os inquéritos dirig�-s_e <Q 1!er�ando C�a--! ti�o 23: "A,. injciativa da:'

;Unidos decida sôbre
.

uma 5; Radium, 4; Tubagem sim. Que isto faz parte do fantasmas! _, taubrlan�, e �Ulz,.Jab?ta et feIt?ra de leIS pertence ao-

presente controversia quan- duodenal, 1; Radioterapia, "bru-a-á" das cidades que
remata: AmIgos, voc�s es- governo e aos / depufados_

:to' a� mérito dos mesmos.: ;57.;., Ionisações, 9; Aneste-
crescem e vivem a vida tu- �stDda PorJoonAs tão trabalhal1do pelo futu-; Os deputado� têIl),o dire�to:

.0 Juiz Miller explicou' sia p/gazes, 4; Eletrocoagu- multuallte. Todavia dár-se f' u t'j ro", de propor jlels, se os proJe-
que os três sistemas de te- lação, 18; Bisturi eletrico,

cabo 'de vidas preciosas,.
P Ins�re:,a;se no cCurso de tfos a serebm 'tapresentadoslevis'ã<> em côres são bons e 7; Transfusão de sangue,

sem uma prov.idência no' ,?rt�gues por. orrespon- , ,:, , _

EF'E'IT'O
orem su sc.rl os por, ao'

ôe grand�s possibilidades e- 5; Curativos, 1640; IJ;ljeções sentido de punição para os
dencIa (da',RevIsora Grama- menos, a qUInta. parte ,dos-

(incacionais. Citou, êle, o fa·, 3084 ,e Formulas aviadas,
culpados? tical),. dirigido .pelo, P�of. SENSACIONAL NA depu�ados eleitos" .. Nós, DO;

to de a teÍevisão em côres 2200.
Os acidentes do tráfego, Ernam C�.l�)uCCl. Es�enClal- A _S M A B:as�l, num Congresso que

já ter sido usada para de�
então, podem ser, alguns, mente pratico..ConsIderado ?

nao e vermelho como o búl-
Inonstração de técnica ope- Deve compa,recer tidos como' verdadeiros ateu o melhor pelos Ilustres, gra- 'Remédio 'garo, temos o inverso: um

ratória, empregada nos hos-

4 BC' tados à vida alheia! mát}cos Si}veira Bueno e REYNG-nTF projeto ainda não está apro-'
pitais, 'pela vantagem 'de ao 1

'

o que mais nos surpreen- J,ose de, Sa. N.unes. Aulas "À Salvação dos Asmáticos" I vado, n,em discutido, somen
;O,eixar l'evêlar a'côr de san-

O comando·do -14 Bata- de e faz espécie, entretanto,. sen:anaIs .
(Impressas). _Du- As gotas que dão alívio, te publicado, e outro autor

gúe, os ossos, as artérias e,
lhão de Caçadores, no Es-,' são os tais inquéritos C1.ljo raçao: �4 meses. Mensah�a- ime�iato ,na� tosse� .

rebel- apresenta o mesmíssimo

.até, as veias. Frizou'o entre-
d bl'

-

fl'naI na-o se c"'nhece·. Na-o de: Cr$ 40.,00, - Rua Amta des, bronquites, crOnIcas e projeto, com rou'pa npva
1

. - treito, pe e-nos a pu Ica'çao v

vistadQ que a te eVlsao ,co- da Jseguinte n-bta: se sabe o resultado nem se Garibaldi, 231 - 60 andar I asmáticos,1 conqueluche, su- etc .. como sucedeu no caso'
lorida, colho meio de propa-

, "Deverá cozÍlparecer à)e- vêm aparecer punições ou
- Tel. 2-9361 - São pau-I focações e ansias, chiados e do projeto' de anistia fiscal ..

ganda demonstrou ser insu- 101 Inscreva-se hOJ'e mesmo" dores no peito. Nas drogs. e ainda,em gestação legislati-cretária do 140 Batalhão de castigos severos para ser-
peravel, támbém, 'porque, I ou pe.ça prospectos. �,farmác;as.

.

va ...

l'eproduz com perfeição as Caçadores, afim de tratar vir de exemp o. ,..

«!ores dos objetos televisio- de interesse próprio, o con- Após uma semaná do tre-
vocado Francisco de Assis mendo' desastre ferroviário

�ados, tais como flores, te-
cidos e outros detalhes in- Tancredo de Oliveira". de New Jersey, nos Estados

teressantes. Mais adiante,
,citou êlê três instit-qições
,de ensino que usam a tele

visão para fins educacio-
. nais: a Temple University de ALCEU AMOROSO LIMA;

I,e a Universidade de Michi- QualqUf:;}' livro da Editora Agir, si não encontrados

gam, que trabalham em' CO-I' nas Livrarias da praça, podem ser solicitados a O. L.
, :o.exão com estações de radio R.osa - Caixa ·Postal 304 - Florianópolis.' ,'\

I
'

e ·da I.V.

\

Notícias da França -'
Eis algumas: a produção
de automóveis em, 1950 su

perou a previsão do Plano

Monriet, chegando a 360 mil

veículos. Os, desempregados
socorridos em 1950 eram

em numero de 47.000 sendo

que os pedidos de emprêgo
não satisfeitos subiam a 150
mil. Os franceses vão inves
tir 200 milhões de pesos na.

'

Argentina, sendo a metade

para desenvolvimento da in
dústria mineira em Mendo
za. ,Os preçQs dos pneumá
ticos foram aumentados de
17% na França:

f

Um caso omisso na Legis-
lação - A que Estado da
União deve ser pago o im

pôsto de Vendas e Consig
nações quando fábricas, si
tuadas em Estados diversos
mas pertencentes à mesma

pessoa jurídica, remetem
uma à outra produtos para
beneficiar e que venham a.

ser vendidos pela fáb.t:ica;,
beneficiadora? Há contro
vérsia devido ao fato do de
creto-lei 915, de 1938, des
virtuar a' conceituação, do
impôsto, que é de vendas
mercantís é não de, produ
.ção. Cabe uma inclagaçãf!l às
Repartições Fiscais dos Es-,
,tados, eis o que opina o De
partam,ento Jurídico da As
sociação Comercial do Rio.
de. Janeiro (695/57).

Existencialismo»

P A R A F E R I, O A 5,
;ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,

NUNCR EXISTIU IGURL

F R I E I R A S,
ESPINHAS; ETC,"

•
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Escola Rutal de Encruzilhada'I \
.

fogões fOGOlS F 'fOGAREIROS
UrrRICOS . DAKO

I

Coceira dos Pés
(ombatida no.1.o Dia
) SeUl! pés coçam,' doem e ardfom
..snto a pomo de quasi .enlouQue-·
cê-lo? Sua pele racha, descasca OU
sangra? A. verdadeíra causa desta_,
afecções cutâneas é um germe que
se espalhou no mundo inteiro e é

, . conhecido sob diversas. den0mina
ções .. taiS como Pé de Atleta, Co
ceira de Singapura, "Dhoby" co- '

eeira. V. não pode livrar-se destes
sOfrImentos senão depoU; de el1mi-'
nar o genne causador, tíma nova
descoberta, chamada Nixoderm.
faz parar a coceira em 1 minutes.
cOmbate os gennens em 24 noras e
,toma � pele lisa, macia e_ limpa
em 3 dias. Nlxodefm da tão bàna
resultados que oferece a garantia
de el1m1nar a coceira e limpBl' a
p,ele não Só dos pés, como na
maiOJ:fa dos casos de afecções cutâ
neas, espinhas, acne, frieiras e
impinCens .do rosto ou do corpo.
Peça Nlxoderm. ao seu fannaeêu
tico, hoje mesmo. A nossa ga-

.mod.... ;�tla é •

.......... CIIAIIIS prot�
� ,.,. _ .._.,......

Inteiramente esmaltado em porcelana
ou exelente pintura a uueo.

Apesar do baíxo preço tem excelentes
características mecanicas e.. elétríces.

Os dífcos elétrlços ,DAKO de qualída
de Insuperável, são do tipo de resistência
elétrica embutida, prensada 'em matetíal al
tamente isolante com grande concentração
calorifica. "

Plantões do
mês de abril

'

7 Sábado Farmácia ato.
Antônio _ Rua João Pin-
to. t .

8.Domingo Farmácia Sto.
Antônio ___: Rua João Pín
to�

14 Sábado Farmácia Ca
tarinense _ Rua Trajano.
,15 Domingo Farmácia
Catarfnense - Rua Trajà
no. '

, r
21 Sábado Farmácia �ó

turna (Feriado) Rua Traja-
\

no. /
22 Do\tingo Farmácija Sto,

Agostinho - Rua �onse�
lheiro Mafra.

28 Sábado Farmáci Es
perança _:_ Rua Conselheí

-

1'0 Mafra.
'29 Domingo Farmáci�

Esperança - Rua Conse-\\..
l�i1'o Mafra. ""

'

O serviço noturno será
efetuado pelas

.

Farmácias
Sto. Antonio e Noturna, si
tuadas às tuas João Pinto'
e Trajano n? 17.
A presente tabela não po-,

derá ser alterada sem pré
via autorização do Departa
mento de Saúde.

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

Mais um magnifico prédio não sQ a quantos assistiram
escolar vem de ser acresci- I o referido ato, mas especial
do à nos,sa vasta rêde de es- 'mente à população da pros
tabelecimentos publicos.' I pera localidade de Encruzi-
Trata-se da EscolaRural' lhada. '

rl,e Eucruzilhada, ínaugura-] S. S. preferiu calar e o Ida do�ingo �lt.imo pelo sr. fez com o" uníco objetivo de
Prefeito Mun icipal. tapar o sol da verdade com'
Construção de linhas so-] a peneira furada do seu

bri.a�J dotado de todos os re-:-I! doentio .sectartsmo. '

quísítos modernos, conta, Com essa atitude o Sr.
;alem de outros mellÍoramen- ,Prefeito deu m�stras mais
-tos de conforto, com ampla j uma vez da sua proverbial
:sala de aula, dependencias má fé, julgou 'que o povo,
proprias para a famil ia do por ventúra, ignora'; que a

.

p.ro�essor, instalações. saní-

I contri��ição sua naquela o-

farIas, agua encanada, e bra fOI nenhuma apenas a
, bem assãm, com ótimo pateo .de desatar a fita. simbolic� ...

:interno todo cimentado pa- Mas, outras obras serão
'ra o recreio dos alunos. ainda ãentre em pouco,
A obra em referencía foi inauguradas:

executada graças ao acordo Já estão concluidas ::18
'em boa. hora firmado entre Escolas Rurais de Bela Vis
o ex-governador Aderbal R. ta do Toldo, Ribeirão Raso,
da Silva e o ministério da Rio Claro, Anta Gorda e

Educação; superj ionado São João dos Cavalheiros,
nos municipios cat inenses I todas obedecendo o mesmo. . I .

pelos seu srespectívos pre-· padrão.
feitos, de conf�rmidade com Todas terminadas, pron-
.a 'planta fornecida. tinhas para o "seu Dito"

Cumpria-nos, apenas, no- chamar o fotografo, fazer
ticiar o auspicioso aconteci- uma pose bonita' de oculos
mente; congratulando-nos, e tudo, ao lado do ex-futuro
nesta oportunidade com o Secretário de Estado do Sr.
Sr. Pedro Batista de Bastos, Irineu Bornhausen,

.

agora
.honrado vereador da banca- promovi.do como posto de
da do PSD, a quem coube na consolação ao honroso papel
Camara Municipa\ a inicia- de "super prefeito", para
tiva da obra, atravez de fe- ilustrar ,os seu, futuros re

liz indicação aprovada pelo latorios de realizações mu-
plenario. nicípais,
Todavia, um 'fato merece O resto é facil, é só pu-

. .aquí registro especlal : a char a ponta da fi�inha ver

maneira deselegante pela de amarela, porque essa me

qual o Sr. Prefeito Munici- 'Iancolicamente vai se'!" a va- Nofa à
lI'lal procedeu naquela soleni- liosa contribuição do seu'�

I ti. A
A •. Rua Deodoro esquina da-dade, ,silenc!ando,' proposi- governo que tem o destino '

mp. ensa . genCla): Rua Tenente Silveira -vtadamente, o merito das ad- de inaugurar. obras feitas. Acham-se abertas, na Co-ministrações passadas ás Para que mais?'. mando de 50 Distrito Naval,-quaís se deve o util empre- Isso já é alguma cousa.
as inscrições para candida-

'

,.

,
('. '.

.

endimento, cuja atitude des- (Do Barr-iga-Verde, de

Y' dleaL chocou profundamente C�noinhas).,
-

.�:s :r�r{;::;r�e d�u����.���� a' _assar o seu omlngo�s candId�tos mSCI itos I EM CANASVIEIRAS

I
agora perfeitamente apareser ao submetidos a prova e- A mais linda praia da Ilha Ihado para hospedá-lo e à

lemeIü�r. de Portugues e O Hotel Balneário está sua família.Matemabca e a exame de

�

DAKO
( ,

Aviso
SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM GOMER

CIAL
SENAC

Escola, "JOÃO DAUDT
O'OLIVEIRA"

AVISO
Acham-se abertas as ma-:

triculas para a Escola do
"SENAC", nesta cidade.•Os
interessados deverão diri
gir-se á. séde do "SENAC"
á Avenida Hercilio Luz, 57,
das 9 ásj2 horas diar iamen-

Ite, até 30 do corrente.
Florianópolis, 11 de abril

de 1951.
,

Édio Ortíga Fedrigo� Di
retor.

tome

Ffê qu� za,$ (Jri gera I

Vim bo CreofotadD
,I � (Silv€.íré:)

Modelo 4RC 515 t

Aristides Jordão da Silva

I
Vva. Maria Pro�dossimi

Participà aos seus pa- Participa aos seus, pa-
rentes e pessôas de suas re- rentes e pessôas de suas re

lações, o contrato de casa-j lações, o contrato de casa
mento de-sua filha IVALDA, mento de seu filho PAULO,
com o sr. pauÍo Prosdos- com a s�nhorita Ivalda Sil-

Participação
ALDO PAULO 'PEREIRA e BERNARDINA ABREU

PEREIRA, têm o !prazer de pal'ticipar aos parentes e

]>essoas amigas o nascimento de sua primogênita ELI
ZABETH ocorr,ido dia 4 dêste na Maternidade "Dr. Car-
los Corrêa".' i

saúde.
Os interessados deverão

obter mais esclarecimentos
no 5° Distrito Naval no ho
rario de 1.2,00 às 16,00 ho
ras.

,

/"

1 ,

'

Transportelll re.guloreg, de cc· go ,

s-io 'FRANCISCO ,DO SUL para NOVA fOBI
. Informaçõe8 comas Agent•• '

tl)o6poltl- Carlos' HoepckeS/A'- CI- Teletcn.e 1,217 ( Rnd. te ta,
rsndlcodo S�l-Cilrlofi Hõepcke SA -:-CI-Telelone 6 MOOREMACR

sími.
Florianópolis, 6-4-51.

va.

Florianópolis, 6-4-ql .

IVALDA e pAULO
confirmam

Viagem com segurança
e rapidez'

só NOS CONFORTAVEIS l\lICRO-ONIBVS DO

BA?IDO «SUL�BRASILEIRO»
Floríanõpclís - Itajaí - Jo.inville _' Curitiba

ftutomovel
'Ford 1941
Vende-se

Tratar no Café
:

1 «Ponto Chic» com

JI '
-o Snr. José Silva.

II N ,O L E S A
�!.IjIJ�Ii' III]
I Ô N·I C A . A P E R I T I,V A

.BUântida· Rádio Catarinense limitada
apresenta mâls 2 insuperaveis modelos para 1951

-

"

'

CARACTERISTICAS: .

5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1.700 kc[s; curtas 6 a I8mc.s_ 50 a9f mts.
=

Alto-falante 61[2 po.legadas, tipo pesado: Tomada para toca-scos.
=

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

:: Variavel de 3 secções: FI c.om nucleo de terra: Caixa d�. IMBUIA de luxo. -

= Grande afcance : Alta sensibilídade : Som natural.Modelo ARC-5-P

I '
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que o Estado ganhasse o governador. A eterna vígílân- Enquanto os íngenuos festejam essas medidas, des--

cia, entretanto, sovietizou o chefe do Executivo, impon- tituidas, as últimas, do mais rudimentar senso de jus-·
do-lhe' a sua política e vetando a política, que ° eleito tiça, o govêrno vê à sua frente a muralha chinesa que,.,
anunciava menos por vaidade que, por necessidade. F'ra- aí construiu a instransígêneia udenista: a falta de base;
quejou, então, o governador, 'por não fugir à soga do par- parlamentar para administrar.

.

tido, que o prendia aos limites estreitos das conveniên- E agora?'O problema não é nosso. A colaboração,
cias exclusivas. Não compreendeu o sr. Irineu Bornhau- que lhe oferecemos de uma oposiçãç elevada e constru- -

sen que êle era tudo para a U. D.-N. e a U. D. N. não era tiva, em troca de respeito, não foi aceita. O partido dé->
tudo, para êle. 'A própria participação do P. T. B. no go- maior representação política no Estado e mais evidência, -

vêrno foi recebida como um roubo pelos udenistas.. E a no' cenário nacional, foi aqui tratado, e ainda o está sen- -

série de hostilidades" ao partido que isoladamente é' a do, com o desprêzo que se, dá a um fósfor� riscado.
'

maior fôrça' política no Estado e no qual está a' mais Se administrar é exonerar funcionários e nomear"

numerosa bancada na Assembléia Legislativa - vi�ava substitutós, a U. D. N. está de parabens : pode agora, li- _.

a' impossibilitar qualquer aproximação do govêrno com I vremente, pedir a cabeça dos poucos pessedistas que ain-»
o P. S. D. Isso, se significava para a U. D. N. uma gran- da restam nos cargos e mais as dos getulistas, se a tanto·
de vitória, - significava para o governador uma grande se aventurar.
derrota, porque o que o partido lhe tirava em ?portuni-I Se, entretanto, o governador lembrar-se a1nda do seu:

dade não lhe dava em garantia. ..'" programa e quiser executá-lo, a U. D. N. verá, desolada--
O clima saudável que o governador pessedista .crfá- mente, que êle precisa do apoio das vítimas que imolou»

ra .para a entrega do poder" em poucos dias se transfor- ,a'q partido bernuncioso,' voraz e improdutivo. "

mou em atmosfera de insegurança para os c,orreligion'á-I � Li. D. N., até hoje, .vern governando o governador;..
rios do partido vencido por uma coligação sem homoge- Levou-o à minoriá. Tem a palavra, pois!

O estado' .: do dr',.' 'Laur'ea'no'
neidade. E quando o governador qúts vecuar para s'e as-

'

RUBENS DE ARRUDA RAMOS
segurar -opôio no poder legislativó, compreendeu que as

, "exigências da U. D. N. o haviam separado definitivamen-

'F
I

'

mos fazendo desde a chega- te do P. S. D., subestimado como fôrça e martirizado de
'

Q
, ada do dr. Laureano ao Riô injustiças., " ..,e It a'n '"

é que tem concorrido para Veio, sem demora, o/castigo. E êste, como se perce-
"

I· � _�.,' ,

'.

�
combater de alguma forma be, ao revés de cair' sôbre a U. D. N. culpada, desceu sô
o progresso do' má!. Entre- bre o governador que lhe perfilhara a política insensata.
tanto o estado do paciente é ,A U. D. N., que vencera como um conjunto coral,
ser avaliado pelas ultimas depois de instalada no poder quís para si o privilégio de
melhoras que vem sendo, solista exclusiva. E com isso desfalcou a companhia em

assinaladas, número superior ao que necessitava para a sobrevivên
cia. O resultado foi a espetacular derrota

"

que: sofreu
ante-ontem, na eleição complementar da Mesa da Assem-
bléia, da qual ficou excluida. ,

Fatos decorrentes desse amargo desbarato surgi
ram, ontem, pela 'cidade noticiados: a exoneração, aliás
solicitada, do sr. Telmo Vieira Ribeiro, da Secretaria do
Interior e Justiça, Educação' e Saúde, onde estava como

representante do P. T. B. no govêrno e a eliminacão des
se partido dos deputados Volney Collaço de Oliveira,
Francisco Souza, Neves e Otacilio Nascimento; aqueles
dois por traição (sic) e êste último, por insubordinação
(sic).,

•

t".w..- _JO ...........,. ..,. _.....;._.

A nenhum governador se abriram tantas e tão cõ
modas oportunidades de realizar o que polítícamente pro
metera quanto ao sr, lrineu Bornhausen. De declarações
suas, feitas quando já eleito, concluía-se aliás que o fu
turo governante havia estudado, detidamente, a situação
estadual em confronto com a nacional, e procedido, ain
da, a um levantamento das forças com as quais contasse
para a cobertura adminiatratíva. do seu quínquênío, Elei
to por um coligação, que-se aglutinara em torno do can

didato e não do partido do candidato, compreendeu S.
Exa. que a U. D. N. devia perder o correligionário para

----------------------------------------- -r
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RIO, 12 (V.A.) - Como
na noite de segunda para
terça-feira, tambem na de
ontem o dr. Napoleão, Lau
reano passou melhor. E ho
je -;;;:limentou-se melhor sem

mais as dores crueiantes
• \ que o forçaram a ficar imo
'" bilizado no, leito. O cance

�OIOgista dr. Alberto Couti
n)ho que aplicou o "Krebio
zllm" no paciente deu estas

, �bvifts impressões sobre o

E!istado atual do enfêrmo:
fJ - "É certo que o dr. Lau

,/l'eano vem apresentando no

! vas melhoras desde que foi

j
colocado em sua perna o a-

, parelho de gesso.' Isso se

j'/ explica. naturalmente uma

/ vez que as dores provenien
tes da perna afetada o im-
-pediam de alitar-se, de
repousar e de submeter-se
aos tratamentos comuns.

Depois dei imobilizado com

o aparelho, tudo voltou a

correr normalmente.
Quanto ao "Krebiozen"

falhou por completo, sem a

minima duvida, Somente Q
tratamento normal que vi-

,4- Exposicão
ináugura .. se boje

�---�-_:...--. _ •• 0•••�_•••• 'J-,----_---_-.,_- __-.-••• _. _ ••
-

-.--m

o' TEMPO

EDIÇÃO DE HOjE,
'8 Páginas
Cr$ 0,&0

Previsão do tempo até,
14 horas do dia 13.

Tempo nublado.
Temperatura estável.
Ventos do quadrante

norte, frescos.
Temperaturas

de hoje, máxima
ma 19,5.

Conforme noticiamos, em

nossa edição de ontem, 'o
laureado artista conterrâ
neo, sr. José Silveira d'Aví
la, inaugurará, hoje, às 20
horas, com a presença de al
tas àutoridades e represen
tantes de imprensa, na Ca
sa de Vitor Meire�es, nesta
Capital, a' sua Exposição de
Pintura e Gravura, sob o

patr@cinio da Secretaria do
Interior e Justiça, �Educa
ção e Saúde.
Na mostra dos quadros

que serão expostos, no pe
riodo de 13 a 30 do corren

te, terá '0 povo catarin�nse
oportunidade de adniirar
quanto de belo o pincel de
José S. d'Avila pôde criar.
As suas criações. que são
tr:abalhos -da alma do gran
de e laureado artista cata
rinense, hão de ser por cer

to, admirafias por quantos
amam a arte, atravéz do 'que
ela nos oferece dé melhor.
A Exposição d� Pintura

e Gravura que hoje se inau
gurá, há-de ser, sem duvida,
mais uma' vitória Ido consa

grado ,pintor catarinense,
sr. Silveira d'Avila.

'

extremas
26,4 mini-

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

Oep. VOlney C.
de Oliveira
Viajou, ontem, via aérea,

parit o Rio de Janeiro, o no�
so' d.istinto e culto cémterrâ�
ne,o, sr. Dep, Volney Colla-

.

ço de Oliveira" ilustre Pre
sidente da Assembléia Le
gisfativa do Estado, recente
mente eleito.
Ao aeroporto da Base A�

rea fôram apresentar des
pedidas, ao Chefe do Legis
'Iativo Catarinense amigos e

correligionários do ilustre
parlamentar.

Edifício no ·Cenfro
Alugam-se o segundo e terceir) pa

vimentos do EdHicio «Santa Tere:sinha>?, à
Rua João Pinto, 12.

Informações, no\local.
.

,

•

Anuári,o Ca'Brinense
Está' em circulação o' 1'1. , com que nos distinguiram

4' do "Anuário Catarinen- I
com 'a oferta de um exem

se", volume comemorativo plar, desejamos ao "Anuâ
ao 10 Centenário de Joinvi- rio Catarinense", uma vida
le e referente ao ano de longa e próspera, sempre se

1951. recomendando ao culto povo
Dizer de sua apresentação de nossa terra.

é desnecessário pois que já ..,._......._._._._._•.-_•."..._...._._•••_...."

nos habituamos à sua ótima

A,uto críticaimpressão com vasto- e sele
cionado noticiário, impor
tantes trabalhos de intelec- Não vá alguem pensar que

vou fazer critica de outros:
Não se trata disso, mas da'
critica que o homem costu
ma fazer de seus proprios
atos, após a labuta diaria,
ao deitar-se entre alvos len
çóis, sobre comodissimo COI-Ichão de molas e penas, às

'

vezes. '

Eu, de mim, devo confes-
•

sal' que tenho feito negócios
precipitados, suportando,
eu seguida, noites de' inso
�ia, pela inconformação que
se apodera de mim, ante a

manifesta incapacidade de
raciocinio que tal negocio
revela, ..�m_ suas consequen-
eias. I

Esta outra critica é, sa
lutar e necessaria a quem
aspira à ev.olução. VaJha.::.nos
isso.

'

/

Mas, não'nos, priva da
vontade de, de _mãos crispa
das e voltadas para nosso

crâneo exclamarmos, quan
do tal desastre nqs. aconte-,
ce: És um burro, burro mes

mo e muito burro.
Estas reflexões me acudi

ram à mente quando, no dia
onze deste mez, passando
pela rua Felipe Schmidt, em
frente à sede da U. D. N. a
vistei dois vultos destacados
daquele partido, 'sobraçando
enormes feixes de foguetes
de assobio, e fazendo"os, es
trugir, nos ares com

,

seus

lamentos' e punhos "cerra�
dos.

tuais destacados de nossas

letras.
Sob a direção de Martinho

Callado Jr. e tendo como seu

diretor-comercial Gumercirl
do .Camínha, o "Anuârio Ca
tarínense" par.a 1951 delei
tou-no,s com agradável lei

rura, e ousamos destacar "A
Imprensa de Joinvile" por
Walter F. Piazza;,"Natal. A
festa em Joinvile no dealbar.
do século, XX" por Virgilio
Várzea"; "Conjeturas. sôbre:
três acadêmicos renascidos"
da pena fulgurante e' da in�
teligência priviI;egi'ada" dé
Henrique Fontes, Mestre

por excelência; "As vitimas
da ,Literatura", por Nerêu
Corrêa, intelectualidade mo

ça que vem elevando o no-

�me de nossa terra; "A gran
de lição que nos vem das
selvas" por Osvaldo Melo,
beletrista de renome e co

nhecidíssimo nós meios cul
turais do ,Brasil; "O men

sageiro da morte", lenda de
nossos selvicolas, por Fran
cisco S. C. Schaden, do nos

so, Instituto Histórico; "Os
pioneires do progresso pa
Ihocei1se" por José Lupércio

-

Lopes, destacado historiador
de nossas plagas; e mais
outros trabalhos de real'
mérito, além de um exce

lente e bem urdida nov�la
de Egas Godinho, pseudoni
mo de apreciad0 e brilhante,
escritor ba1·riga-verde.
Agradecendo a fidalguia Auto, Crítico

,

�

,

.

(

O Diário ontem veio Iacr'ímavelmente lacrime-c-
jante e lacrimoso.

*

* *

,O sr. Danton recomendou discíplina partidárfa ..

ao P. T, E.oE o Diário queria disciplina.! Desobede-
cer? 'Crime! .Mas quando o mesmo sr. Danton, reco-v
mondou a mesma disclpl ína, contra a U. D. N., àlõP"
vesperas da eleição, o mesmo Diário queria Indisci-«-

I J .,

p1ina. Obedecer? Crime!

* '*
,

O choro é livre, dizem as Escrituras.
t *'

.

Três barcas é pouco, diz, o Diário. Até insub
misso vai viajar, agora. Bem! Muito bem! Mas, por-:
mal que a gente pergunte, quem, é que vai governar-:
o. Estado? Responder pelo expediente será gover- ..

nar ? Poder por poder ...
;(

* *

"Os representantes do P. T. B., com exclusão uQc"
digno sr.' Deputado Braz' Alves, não honraram os:,
compromissos" ... escreveu o Diário. Com que 'então
até o Deputado Paulo Marques está contra a U.D.N_
Quem 'de cinco tira um .:.

*

\, * *

A Comissão Executiva do P. T. B. poderia ter'
mantido a disciplina: era só passar êsse único depb----·
tado sobrevivente para o lado dos outros quatro.,
Maioría, nos regime democráticos, domina!

*

'li- *

Comissão de Compras? ótimo! ótimo! "Os calu�--·
ni�dos -vão fixar residência na oposição! Gratos!

*

* *

O crime do deputado Otacílio Nascimento foi 0."

de haver obedecido o seu chefe, dr. Getúlio Vargas.,
E o dos deputados Volney e Neves o de have'.::·

rem obedecido as ordens do sr: Danton, no sentido"
de o P. T. B. conseguir ómaior prestígio na eleiçãO',
da Mesa. E P: T. ,E. an'Pxo a govêrno que persegue,.'
operários não ganha prestigio.

Os srs. Telmo e Cruz Lima não sentem isso por
que nunca foram trabálllistas , .. mas' sempre ude---
rÍistás cem por cento.

'

* *

A prova disso é gue �screveram ao governador::
"Assim fica V. Exa. desobrigado com relaç�o a tô-'-'
das as nomeações de petebistas já feitas":

Está no Diário. Esses petebistas au'xiliaram a

eleição do sr. Bornhausen, não aceitando a dil'lcipli-
na do sr. Getúlio. E agora" são lançados ao fogo. IssO',
é que é traiçã0. Cá estamos para receber os novos,

companheiros de barca.
\ i.

* *

, Aludiu o Diário a um documento assinado ou'

escrito" ,assegurando 'a completa lealdade ao gover-,
-nador de quatro dos deputados petebistas� Aguarde
mos esW doc:umento com QUATRO .ASSINATU
RAS! ! ! 'Se faltar alguma o docume;1to não vale por- '

que, segundo sabemos, foi feito para valer comple
to! Pela metaiIe é mutret3:gem!

*
..

•

,.. *

E 'no mais, tudo em paz e harmonia, nest� vale
d� lágrimás

/
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