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H[lotlimlll O� III í '·i[�l e an l,j'�:I� I. IliBa
Ô jornalista Doutel de geira Idéia das proporções ta, sr. Telmo Ribeiro, que Catarina, f'racasaadas "suas misso oficial de qüé� � 'ba"11!l' "tiiâjori,a da re&};1ectiva Co

Andrade, 'd' O Jornal, assim dessa crise, basta dizer que exercia as funções, de secre- "demarches" visando a pre- cada trabalhistá'{d.' emprestlk'; ciis�ão,�xec\ftiva, del.r6ero�
xegistra e comenta os acon- o presidente eleito, sr. VoI- tário de Interior e Justiça, sidência da Assembléia, co- ria incondicional e Irrrestrí- aceitar' o' acôrdo brígadei
tecimentos políticos "dêstes ney Colaço de O'líveíra, 'foi Educação e Saúde, apresen- locaram o PTB como ver- ta solidariedade política e ristâ, rejeitando, assim, a

últimos dias neste Estado: expulso "chis hostes' traba- tou pedido de exoneração, o dadeíro fiel da 'balança. .admínistrativa ao govêrno. proposta' pessedista. _.

"Acaba de irromper gra- lhistas, um .diaapôs a cons- qual foi imediatamente a- Surgiu, �onsequentelÍlente, a Por .sua vez, o PSD apre- 'Contra a decisão dâ'Co"
ve crise no /PTB de Santa títuíção do orgão dirigente 'ceíto pelo governador lrineu alternativa conciliadora da sentava proposta mais.' se- missão Executiva insurgi-
<Catarina, em' virtude' do, da Assembléia, juntamente,' Bornhausen., eleição de um petebista para, dutora, � saber: elegeria ram-se, porém, os sr�. ':01-
ilesftteho dos entendimentos com os elementos do partido :. aquel-e posto. A UDN, em' trabalhistas para a presi- ney, Colaço .de Olfveíra,
partidários relacionados ' à que' o apoiaram. Por outro. AS,PROPOSTAS troe'a do' seu apoio, exigia dência, segunda vice-presi- Francisco de Souza Neves,
-eleição da Mesa do Legisla- lado, o presidente em exer-

.

Como se sabe, .
tanto o todos os demais, postos da dência _e suplência da, prí- Paulo Marques e Otacílio

"tivo ·local. Para formar li-, cicio do Diretório trabalhís- PSD como a UDN de Santa Mesa; lalém de' um compro-' meira secretaria; além da Nascimento, este últi�o, , .

presidência .da .Comissão chefe de uma ala do partido
�. Permanen��a As�mbléi�, denom�ada au�nom�tL E

. O TEMPO e� troca dos demais' postos: decidiram,
1
então, à, revelia

Previsão do- tempo até 14 ( da Mesa: E isto sem qual- 'mesmo da Executiva; acei-
horas d6 dia 14.1 , quer compromisso no" qúe tar a: proposta do PSD,' em

Tempo _ Instável, com diz respeito à conduta da obediência, aliás, às ínstru-
chuvas. bancada, que .assím ficaria ções recentemente, ditadas

Temperatura _ Em li- livré para apoiar até mes- pela direção central petebis-
ge iro decltriio. mo, se o quisesse, o próprio ta no sentido do "maior for-
Ventos _ Do quadrante governador do Estado. talecimento do parbido", E

sul, frescos. ocorreu a vitória do esque-

'Temperaturas - Extre- INSURREIÇÃO .ma apresentado pelo PSD,
mas de ontem : Máxima 24,6. Como facilmente se de- com o sr. Volney Colaço de
Miníma 20;2. preende, a proposta ude�is- Oliveira na presidência.) -

ta' implicava, automática-
(

'�EbIçXo DE HÓ:'E- mente, na completa SUJeI- REPERCUSSÃO'
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ção do PTB ao govêrno. Ló-
Cr$ O,ãO

,r

Como não poderia deixar
gico seria, pois, a sua re- d'e ser o fato logrou profunjeíção "in Iimine". Tal não

da repercussão no Estado,
/' ocorreu, todavia, para sur-

, �

.

, significando mesmo a pri-

·A assistêacía 3'OS trabalha- a sra Dare,y Va'rgas esteve 'fI�:�:l���:�' �traei�etóI�� �l�;�:����ado�it!�:i�O� �i�
·dures tuberculosos 'pêlo emRIO', i1,S3i(tv8.A, .i!).o_.dAr·fI'mN8mPenOtoI8dãaO'famLj8II'aD, rneaapl�aOI'allrii�;��:. ����:!:�d�!��::��:!�:�;

Fund.o' Sindical' - . rlquec8 com o c� dos quadros do partido... por
.

, I de se submeter a novas apl i- do F'lamengo. A.o retirar-se
.

U insubordinação os ,srs. Vol-
RIO, 13 (V.A.) _ Na ad- . res internados naqueles es .... cações de--.Raios X, e troca a senhora 'do presidente Ge- i fé 'bras·lleJ·ro ney Co laço de Oliveira,

ministração do sr. Honorio tabelecimentos' e, tambêm.. do aparelho de gesso que tulio Vargas, aquele medic.o'I'"
.

Francisco de Souza. Neves.
, Monteiro-na pasta do Traba- com suas condições preca- lhe f.Qi colocado na, perna pediu-lhe fosse a inteíiprete RIO, '1� (V.A.) - A Ho- Paulo Marques e Otacílio
lho foram firmados, contra- das de higiene. direita, o dr. Napoleão Lau- do seu eterno.rec�n�ec.imen- landa �sta conc�rrendo co� Nascimento. Ao mesmo tem-
ios com as casas de' saude

'

reano, acompanhado de sua to ao povo braaileird pela o Brasil no mercado do Ca
po, entretanto, o sr, Danton'

é sanatoríos para a int-erna- 'POrlSSO o Mínjsterío do cunhada, senhora Marcia apoio que deu à sua inicia- fé, com o próprio' produto Coelho, na qual idade de pre-
'Çã� dos trabalhadores atín- Trabalho não renovará tais' Sampaio, foi ,transportado tiva. brasileiro - é o que revela sidente nacional do PT'B.
gidos pela tuberculose. Es- -contratos prestes a findar, hoje, em maca, pa)l·à e Hos- um vespertino hoje, repro- enviava' aos trabalhistas ca-
tes contratos, custeados pelo tendo o titular da pasta, sr. pita] do Serviço Nacional Dentro de poucos dias,' o duzindo informações do j.oi'- tarinens'es ,vitoriosos um te-
Fundo Sindical, atingiram a panton Coelh.o, já, rec'bmen- do, Cancer, onde ficou i em presidente dá Eep\,tb:lica o';', .nalist� ,;X*on �u�aI:. ' Q 'legrama'iÍe' �'àlorosas felic,d-

, cerca.> de tri�t�
I

,m!�hõe� d� ,.�do �\�, ipst�tui7êíe�··d::.�r.e�� _:�?s�rv:iç�?>,,peBo.�_,s : �j_e':- ,:�t, :fic:t.4'�iz�rá Õ� "��'p'(j2i�q�' .df ..�,t�' já !�I le�!do a?, :,�nh�� .ta,çõe_� peJa v'itória al.cança
'C'l'\JlZelroS'" A imalrdade po- vIdenCla socJ.aI. possl'nd'õr;í,-s" :htJrlJ;sf't}!e,à1te-etol�gÍ$tà�l;i'+' .':c�m.itfit.jfruze-h�ji):g rrro �B'à� �'l;m<e11to :,(I(.), Ifamtt'ra�r. pala. 'da na constitllição do Legis
Tém, :hão foi atingida, che- do serv,iç<;> de "assistencia ri� ·ki'õeff. 4,iretor dáqÍlléle 'dei 'B'rãsil 'que"'a Rà'dfO' Na:" as prOVIdenCIas c�b'Ivers ao lativo 10cà1. '

-gati'do ao 1\1inisteDio do Tra-, . mé-q,ica, que -atendam da"hH!'''" t 'éstã1ré'leê1ntenfo 'cúgitarâ
r., �dbn:il \désÜíldi.f, icS "cÚstéio ·�aso.· ';"'. \ .'

.

:balho centenas de r'eclama- lhor maneira possivel os da n'ec"essidade'ou �ão d� da edllcaçãco d'a menor Ma-
. Adquirindo o "'café

.

nos Sabe-se' que a atitude da

'�ões �ontra o tratamento respectivos associados en- um internamento mais pro-,' ria d� Socorro, fiIliiilha do' po:'tos brasil.eiros em �ru:- Executiva do PTB foi rece-

dispensado dos trabalhado- fermos� longádo. medico marth:. Varias enti� Zell"OS e em hbras esterlmas bida com desagrado g�ral,
Por mais de meia hora a dades sociais, culturais e .os holandeses ex,portam o inclusive nos próp·rios cir

senhora Dárcy Vargas es- despoi:tivas e�tão' .o rgan i- mesmo pl:odüto para. os Es- culos' udenistas, onde o sr.

teve em visita a�o dr. Napo� zando fê'sti!s em beneficio tados Uflldos e a S:-uça, em Volney Colaço de Oliveira

leão Latll'eano no aparta- da Fundacao Laureano. troca de francos SUlÇOS e de desfruta forte's
'

simpatias.
<JYiIY_w_._._-......--_._..............__..w ;....;_.._..............-_-......._J'J dolares. Com esse .iQgo, o Ademais, é sabido que o no-

g.overno holandez aumenta V.o presidente do Legislativo
suas disponibilidades da possui ótima folha de s,er
moeda forte, dando, em com- viços prestados à causa tra-'

pf!nsação, moédas incover:. balhista, mormente durante
siveis. a' campanha presidencial,
_._-.-_-...._....._._-_-_-_...._-JOw._._-.... quando se firmou cQmo ver-

dadeiro esteio da candida
tura. Vargas nos municípios
do sul do Estado.
Ao que a'purou ontem o

. Dos entendimentos· havi- reporter, em 'circul<Js ljga
dos entre o Govêrno do Es- dos à direção central pete
tado e a Associação' Comer- bista, o· sr. Danoton Coelho
cial de Florianópolis, a pro- avocará. o "affaíre" para,
pósito do decret.o n. -2, que uma apreciação, a exemplo
.obriga _. os c.omerçiantes a do que vem fazendo em re

extrairem a nota' de venda' laçã.o\ ao Estado da Bahia.

E, tendo em vísta qüe os

-"ins.uboi'dinados" agiram em

obediência às instruções su

periores, não padece duvida
venha a ser f.ormalmente re

'vogada a medida' de expul
são".

Nót� dà redação: Ante
ontem foi afixado no Café
Rio Branco um placard com

os seguintes dizeres: "A 'Co
missã'o Estadual do' P. T.'B,
diante da traição do;:; depu
t::vdo� Volney Collaço de
Oliveira e Francisco S. Ne�
yes resolveu aplical� aos

mesmos a pena de elimina

ção. Por insubordinação foi
expulso o deputado Otacílio
Nascimento". Ainda ontem'
esse aviso lá estava. Oficial..:
mente, entretanto, a C. E.
do P ..T. B. não tomou, se

gundo sabemos, qualquer
decisão a respeito, sendo
sem 'fuÍldamento as noticias

espalhadas pela cidade.

,

Florianópolis, _ Sábado, H de Abril de 1951

o MAIS ANTIGO DIÃRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e D. Gerente: SIDNEI NOCETI
Diretor: RUBENS DE ARRUDA RAMOS

:Ano x;xXV11'

1�9 Ôlilliões ,de dolar�s::as

�i:����o����:�::':�� ��an!=��s assembléia .. Legislativa
do Estado

(

S. PAULO, 13 (V.A.)
,

Depois de afirmar que as

nossas reservas no exterior'
atingem a soma de cêrca de
156 milhões de dólares, dis
se o sr. Ricardo Jaffet que
no novo regime a s�r ado
tado pela Carteira de Im

portação e Exportação ha
verá preferência total para
os materiais essenciais.

O Presidente dá Assemblfia' Legislativa 'do Estado
tem' a honra de convidar as autoridades civis, militares
e e.�lesiásticas.e o povo em geral para a sessão sol�ne de

instalação dos trabalhos da segunda legislatúra, a reali
zar-se no diá 15 de abril de 1951, às' 15' horas, ni) Palácio
da 48sembléia.

.

Flor�anó)lolis, 12 de abril de 1951.
VOLNEY COLAÇO DE OUVE IRA

Presidente '

O'.!!8S0 do
(

De,ereto, 0.0 2

�'O govêrno dará combate à
,. 'inflação, através do aumen

to da produção facilitando o

'crédito aos, lavradores" �

.declarou o, sr. Ricardo Jaf

"fet, na entrevista que con

·cedeu hoje à imprensa.
Mais adiante disse que,

·dQ ponto de vista econ.omi
-co, as noticias procedent'es
.de Washington quanto, aos

:resultado's da' Conferência,
:eram animadoras.
"Espera-se,' aduzilJ, que

,o's Estados Unidos dêem,
mais ajuda efetiva a.o Bra
sil. Fom.os muito felizes e

"Assim, as· matériàs-p�
mas essenci�is terão plena
prioridade".
Informóu depois o sr. Ri-'

card.o Jaffet que a Carteira
de Imp.ortaçã� e Exportação
licenciou durante o· mês
passado acima de 100 mi
lhões de dólares, dos quais
85 em máquinas e .�ateri�s-,
primas. "O mesmo sucederá

" "
' IV

,

durante .o mês de abril". Hospital 8.ão Roque, de Rodeio .

-,-' E n.o caso 'de se esgota- Ho.spi.tal d� lMi�ericordia ,de l\.toupava, ],31u-
rem as d'ivisas? - indagou menau : ," , .

um d.os J' o.rnalistas. H "'t I d 'C 'd d d' T' b'
.

.oSpl a e an a e e 1m o .

"Ainda não chegamos a iospital Santo Antônio, de Blumenau
êsse ponto, graças à expor-, Hospital São José, de Joinvile .

'

..... , ...

tação do café. Essas divi- Iiospital Jesus Názaré, de Córup�, Jaraguá
sàs serão agüi'a aumentadas do Sul ..... ; .. '1' •• • ••••••••• � •••

com' as' exportações de algo- H.ospital São Sebastião, de Turvo
dão". 'Hô�'Pital Santa Cru� de Canoinhas
F\inalizàndo sua entrevis- Ho�pital Arquidi6cesano "Cànsul Cadqs

ta, disse o sr. Ricardo Jaf- Rell.aux" de Azambtlja, Brusque .. , . 200.000,00
fet: ," Hospital N. S. da CÔÍlceição de Tubarão . � 200.000,00
"Précisamos frisar que Ho!;!pital Santa Terezinha, de Braço d.o

tudo quanto se �stá fazendo. Norte d. • •••••••••••• ,.. 2100.000,00
deve-se à sabia orien�ação Hospital' de Caridade 'Senhor Boni Jesus .I

do prE}sidente qetúlio Var- . dos Passos de Laguna, , i:<" • � 100.000,00
gas". (Continúà ria 3a página)

,

,I,

....-.-......._.........�_..�..........-.._••
- ..........-.-_�........J".....J"_........_............

Vérbas. federais para
" Sa,nlà Catarina

- .

em 3 vias, préviamente ru

bricadas na Coletoria, e a

indicarem o n. de' inscrição
d.o compradór, result.ou a

determinaçã.o de ser pr.orro
gado 'o prazo parà a-vigên
cia do decreto, en�uanto_ Õ
Govêrno estiver procedeild<;>
a estudos das razões apre-

100.000,00 sentadas pelas dasses, pro
dut.oras no mémoriaí que

,100.000,00. lhe foi entregue pela Asso-

100,000,00 I ciação
Comerçial.

100.000,�1lJ> ..........,....-:-- _ -.

300.000,90 As ,baixas
. ÍOOjOOO,OO .

na c'ore'I-a100.000,00
100.000,00

.:......... pr9porcionar recursos ,e

meios aos pequenos lavra
�ores. A pro'pósito, acres

centou que o algodão na sa

fra atual será financiado à
base de 250 cruzeiros. por

'WASHINGTON, 13 (U.
,P.) _ Foi anunciad\) que as.
b1âxas dos Estados Unidos
na Coréa subiram a 59.936,
aumentando assim de 8.56
desde a ultima' semana. �s
se total inclui 8.941 mort.os
eI'n ação,' 39.500 feridos e

10.856.desaparecidos.

{) nosso chanc,elerV sr. João
Neves da. F:ontoura, esteve
.à altura de sua missãQ" ..
Interpelado sôbre a esco

lha de Antuerpia para por
'to' d.e c;lfé na Europa, decla
l'OU não ter o governo tá
mado até agora nenhuma

, medida nesse sentido.
Insistind.o na questão do

finan�iament.o, o presiden
.

te do Banco do 'Brasil' afir
mou que o go;verno está in

teressado especialmente, em

,arroba.
I

\
\

,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
'RAIOS ·X

DI.·ÂRTIIOO'.oDESTO
·,A...�.......ta........ .I. carNà. )

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

DRA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTôNIO -DIB MUSSl
Médicos

Cirurgfa-Clínlca Geral-Partos

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE SENHO

RAS, com modernos mÚodos de diagnósticos e tratamento. '

COLPOSCQPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - METABO

LISMO BASAL
Radioterapia por ondll;s curtas-Eletrocoagu,façáo Raio! Ultra

Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, n? 1, I' andar - �dificio do Monte

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

Das 15 ás 18 horas - Dra, Mussi.
"

'.

Reaidencia - Rua Santos Dumont" 8, Apto '.
2.·

DR� D.JALMA MOELLMANN
CLíNICA NEUROLOGtt:A E DE OLHOS OUVIDOS NARIZ E

GARGAl�TA
eh'

CASA DE SAúDE SÃO SEBASTIÃO

Sob a direção do dr. Djalma 1loellmann.

Com o. concurso de especialistas cem fama eu�opéia.
EXll;mes e tratamento moderno das doenças do slstema nervoso.

Díagnôstícc e tratamento completo das moléstias dos olhos :
ouvidos - nariz e garganta.·

Aparelhagem modernissima importada diretamente Ida Suiça.'
Consultas na Casa de Saúde São Sebastião das 9 horas ás 10 e

das 14 ás 18 horas díàriamente.
Telefone 1.153 - Largo São Sebastião.

Florianópolis - Santa Catarina.

Curso Nacional de doenças
mentais.
�x-diretor do Hospital Colonla

Sant'Ana.

Doenças nervosas e �entais.
lmpotencia Sexual.

Rua Tirad�ntes n? 9.

Consultas das 15 ás 19- horás.
FONE: .M. 798.·

Res. Rua Santos Saraiva, 64
- EstrClito.

I DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Na

cional de �edicipa da Universi

dade do Brasil).
.Médico por concurso da Assis

tência a Psicopatas do Distrito

Federal,
Ex-interno do <Hospítal Psi

quiáti'ico e Manicômio Judlciãrio
,

'1>'.-
da Captta] lfederal•.
Ex-intern.ó da Santa Casa· de

Miseri,córdia do, Rio de -Janeiro.
Clínica Médica - Doenças Ner

vasas.

Consultóri.o: Edifício., Amélia
�eto. -:- Sala 9.

Residência: Avenida"Rio' Bran
co, 144.

I

Consultas: Das 15 à.s 18 horas.

Telefope:
Consultório.: 1.268.

Residência: 1.385.

D:R.ALFREDO
CHEREM

Consultas:..Á; 11,30 horas e à

DR. ARMANDO VA
fiERIO DE ASSIS

MEDICO

Dos Serviços de Clínica Infa'ntil

da Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade
CLINICA MEDICA DE' CRIAN.

ÇAS E ADULTOS

-"Alergia - DR. NEWTON
D'AVILA

.Ci�rgia geral - Doenças dê Se·

nhoras _. Proctologia ;
Eletricidade Médica

Consultório.: Rua Nunes Macha.-·
do, 7 - Cons�ltas' 'das 10 ás 12

e das 15 ás 17 horas.

Residência: �Rua M�rechal
lherme, 5 _: F!>ne: - 783.

Gui-

Consultório: Rua Vitor Meire-
,

,

les n. 18 - Telefone 1.507.DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade é mé-

.dico do ij:ospital de" Caridade. tarde. d:.5 �5 horas e.m diante.

CLINICAS DE SENHORAS �

Resldencra: Rua Vldal Ramos,

CIRUR6IA _ PARTOS
-

'1-
Telefone 1.422.

ASSISTENCIA AO 'PARTO
•

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

OPERAÇ'õÉS OBSTETRICAS DR. PAULO FONTES
Doenças glandulares, tiroide,' Clínico Operador

ovários, hipopise, etc.

Disturbios nervosos � Esteri

lidade - Regimes.
"

Consultório: Rua Fernando Ma

chado, - Tel. t,481.
Resid. R. 7 de Setel1)bro - Edif.
Cruz e Souza - Tel. 846.

Consultól'io: Rua Vitor Meire
les.

Telefone: 1.405.

Consultas: das 10 às 12 e das

I14 às 18 horas.

Residência: Rua Blumenau.

Telefone:, 1.620.
_� ._,_._._._. .,-

_

Doenças do aparelho respiratório I
TUBERCULOSE ------.-------

Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio- .

tal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do. Hospital Nerêu

I
DR. MARI.O

.' �1�c����E��s'e
crlanças.
Consultório _. Rua .ToRo Pinto,

,) 16 .L re!. M. 769.
. ,

)
Consultas: das 4· às 6 horas.

Re:idência-: Rua Esteves Jú

nior 45. Te!. 812.

O· ESTADO
Administraçlo

Redação e Oficinas à
rua Çon�lheiro Mafra,
nO 160.
Tel. 1022 - Cx. Pos
tal, 139.
Díretori RUBEN'S A.
RAMOS�.
Proprietário e Dir.
Gerente
SIDNEI, NOCETI
Representante:
A. S. LARA·.

Rua Senador
.

Dantas.
40 ..:._ 50 andar

, Tel.: 22�l)924 -- Rio dé
.

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua F.elipe de Oliveirp

.

,nO '21. - 80 andar
Tel.:· 2-9873 São

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital ' •

Ano •• •• Cr$ 100,00
Semestre -: Cr$ 60,00
Trimestre. Cr$ 35,00

No Intertor .

Ano • • • •• Cr$" 120,00
Semestre .. Cr$ 70,00
Trimestre • Cr$, 40,00
Anúncios meãiante con
trêto. ,

Os originais, mesm�
não publicados, não se

rão .devolvídos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos' àssinados.

DR.ROLDÃO
CONSONI

Cirurgta" Geral - Alta Cirurgia
- Moléstias de senhoras -

Partos

Formado . pela .. �a�uI4Ij.de.. de

Medicina da 'Uniyersldade'lhe São

Paulo, onde foi assistente do Ser.

viç.o Cirúrgico do Prof. Alipio
Corrêa �eto•.
Cirurgia do estomagc' e vias

circulares, intestinos delga�o e

grosso, tiroide, rins, próstata,'
bexiga, -utero, ovários e trompas.
VariJocela, varizes e hernias.

Consultas: Das 3 às 5 heras,
Cons.: Rua Felipe Schmidt, 21

(altos da Casa Paraiso).
Telef. 1.598.

Residência: Rua �steves re.:
nior, 1.703 - Tel. IÍl. 764.

DR. M. S. CAVAL
CANTI

Clínica exclusivamente de cri

anças.

.!tua Saldanha Mãrinho, 19.

Telefone (M.) 736.
--------------------------

DR. I. LOBATO
FILHO

AVEN'lDA MAURO RAMOS, 3 lotes de 12 x 45, pre. o

por casa iote , ..

RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de.1Ó x 21

(preço dos 2) ., .

RUA _FELIF'E SClfMIDT, um lote de 11,50 x 30, frente

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

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

COQUEIROS, um terreno com a área de 27.829,00in2 ..

COQUEIROS (Palhccinha) um ótimo terreno para �
construçâo . . . . . . . . . . . .

CAPOEIR�S (um terreno corn a área de 84.000,00m2•.
, extremando com uma rua nos fund'os, com possibi-

lidades de loteamento , ............•..•.•

. TERRENO Á VENDA EM PRESTAÇõES
BELO HORIZONTE (Minas Gerais) temos lotes de terrenos Iit..

venda em prestações, situados em Belo Horizonte, com 'C'�andu,·
possibilidades de valorização.·

COMPRA DE' CASAS, TERRENOS, CHACARAS e SITIOS
Temos sempre !,nteressados em comprar casas, terrenos, ch.":"

caras e sitios.

AVALI�CÓE5
lE6ALI.SACOU I=======""""==="""'"",,;�"""'=oe

QU4 IDr040RO �.Jj
. nQlllAlrdPO-lI.5 - .sAIITA CATARINA

CASAS A VENDA
,

RUA s. VICENTE DE PAULA, 2 quartos, sala etc,

tel"fenO 20 x 33 (Cr$ 23.OO0,OO.) financiado .', ','"

AVENiDA MAURO RAMOS, com todo conforto, ,,3

q�IU-tOS, gal'ajj etc.,' terreno 10 .1C 40 (financiado

pela Caixa cl Cr$ 5.0.000,00), ·····.··, '. · ..•... ··1···
RUA CHAPECÓ, 3. quartos, a.gu.a luz �sgot.o,'etc., casa

de madeira, toda pintada a oleo, alugada por

.
CI�, -lOO,O? ••.• ',:, .... :

... , .. ;....• :
•.•..•..• ",' •...• \

RUA ALMIRA..�TE LAMEGO, 2 pequenas casas, cons

tr'uidas em um de 5.1 x 10, ótimo local para depo
slte etc.,· fundos' para o U1�. ','" •.••••••••••••••

SERVlu.\O FRANzom, 2 quartos, varanda, çozinha,
. chuveiro' etc. terreno 9,5.0 x:32 �financiada' pelg
Montepio Cr$ 53.ooo,oQ) ...••....••.. , •.••••••

'éOQUElHOS (rua Des. Pedro Si lva), fi quartos, bano

n,heiros, cópa, salão de' [antar, 'salão de visita, po
rão habitavel, deposito etc. terreno 2.4 x .60, poden
do ser vendido 3 lotes ,(financiada pela Caixa

Cr$ 40.000,(0) ,

: .. , .. '.' , ..

ESTREITO (Travessa 1° de Janeiro), casa de niadeira,
4 quartos, 2 salas, cozinha, esgoto, toda pintada
a 'óIeo, terreno 12 x 30, , .•... '.' .

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

(desocupada) .. . .

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

15 x 35 '.' .. ' .

ESTREITO (rua 24 de Maio), casa de material, terreno
..9,1:f0 x 56 ...•. '0< ••••••••••••••••••••••••• , •••

-,

18()'.000,O�.·

35.00o,oer.

70.000,0",,1

2&0.OOO,O€,;J

'80.000,{lfl'l>

50.tlOll,06",�

70.000,0�-

•

80.000,0&-.'
•

60.000,00»

60.00D,00:-

50.000,06'.•

10.000,019,,"
25.000,00>:

40.000,00:>

50.000,Of)o>'

hipotecarias.

HIPOTECAS

Recebemos e aplicamos.' quasquer Impcrtancía com gara:ntia_

J
QUER VESTIR-SE COM CONfORTI

PROCURE iii.

admf--

O cliente que desejar comprar casá, terreno, sitio, cha�r.a..,
.•

poderá vir na séde deste .j1:S'critório ê prehench.er uma ficha dizen-
.

do o que des'6ja adquirir e assim que conseguimos avizaremos 40>'.·
Intel:essado, sem despesas para o cliente.

INFORMAÇõES
.Sem compromisso, para o cliente, damos qúalquer informaçãe>�.

dos :a_egocios imobiliár:ios. /
"

Drs. Walde.miro Cascaes·
e

.

Roberto Lacerda
A D V o G A D'O·S

Dr. Renato Ramos da. Silva·
,

.

, Advogado /'

RUê' 'Santo's Dumo'ot, 12 - f\.p- 4
,

TERRENOS A VENDA

Ramos. Curso de especia1ização AVTOMÓVE�',""I"HÓES
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex-' CAMI;NHONETAS
assistente de Cirurgia do Prof. I .

Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).

I
!i'lUZP LIMA &, IRMÃOS

Gons.: Felipe Schmift, 38.
,

COQ,S••Ma!ra, .37
Consultas, diàrtamente, das 15 Florl8.nopohs

à,s 18 horas.
'

'p I AI . N-ORes.: Rua Durval �e,lquíades,
28 _,. Chácara do Espanha.

ZIMMERMANN

Mediante modica comissão, aceitamos procuração, para
nistr� prédio,· recebendo aluguel, pagando empostos etc.

<,

PROCESSOS IMOBILIARIOS

Organizamos processos limobiliários, .para os Institutos, Cai
xa Economica etc: Temos tambem possibilidades de conseguir qual..,.

Precisa-se à rua Ruy Bar- Q1}er. documentos sobre imóveis.
bosa, 55. I

FICHARio

ADMINISTRAÇÃO DE P,REDIOS

E ELEGAHeJA'

ftlfaiataria
'

Mello
.

Rua Felippe Scbmldt 4$1

-

I'

HAMILTON VALENTE
FERREIRA Vende-se desta afamada
Advogado :'\ . marca alemã, em perfeito

. Serviços de advogaciâ.] estado e ótimo funciona
em geral, 'no Rio de Janeí-: -

mento.
1'0. Cobranças, Registros, Vêr à rua Visconde de
Encaminhamento de preces- .Ouro Preto; 81.
·sos. Recursos aos Tribunais

.

_

�:l���tiça Comum e do Tra- EM,PREG�D4
Praia do Flamengo, 122,

apt'o. 510 - RiQ --' D. �.

,

Cobranças. amigáveis e judiciais, inventários,
despêjo$, desquites, títulos declaratórios, natura
lizações, retificação fie' nome, investig�ção de pa
ternidade, usucapião, indenizações, ações traba
lhistas, contratos, requerimentos, protestos, defê
sas, 'recursos bem como qhlaisquer �outros . ser�iços·
relacionados' com sua profissão�. .

.

RUA TRAJANO, 33 -;- 10 AND. - Fonê: �-711. "

SE
ótima sala DO' centro

A' Praça 15 . de Novembro, 20, 2' and'f�
(altos do Re$taurante Rosa).

'

T�etar no mesmo .Iocal.
��-.: j"" �'�

I
·4 __-:--,.,.,--..,...

Fabl'laant•• dS.tl'lbuldol'e. ela••famada. aoa
leogõ•• -DISTINTA- • RIVET��Po.ilu. ,um gl'aa� ,

d. IOl'tlmuato d•.aa••mil'a.' 1I1.aado••' blllDI

,

...lhore. ,fdb.loa.: A Cala eA CAPITAL- .hama iii ',.teDgllo do. 8iU.� Com••ol••tel do lat••lolI ao
'

••nUlio d.:lh. fa••nm\lJm.. Ivl.lt.. Gnt.. d••I.tucuem .ual. ·oomplalll� MATRIZ em Flol'laD6polll. a FILJAIS em 81umenau • Laje..
,

. i
i)----------------- a .., -_- "

!
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SocialI ' , .',

ANIVERSÁRIOS: sra. d. Cléa' Cardoso Filo-
'DR. MARCILIO MOTTA meno, digna esposa .do sr.

A efemér-ide de hoje assí- Orlando Filomeno,' círur
.nala o aniversário natalício gião dentistà.
.do dr. Marcilío Nolding
.Motta, ilustre 'engenheiro
-civíl que, nêste Estado, Passa, hoje, o aniversá
,prestou assinalados serviços rio natalício do sr. Aloisio
:à frente 'do Departamento Machado, competente fün
.Estadual de Estradas de cíonárío da firma Machado
Rodagem. ,& Cia., desta pràça.
Residindo, atualmente, no

.Rio de Janeiro, o aniversa

.r iante receberá, )lem dúvida" '

.hoje, as mais caras e ex-
;
- Heráclito Mendonça:

"pressivas homenagens, do -,- Narbal Silva.
.seu vasto circulo deamizade "_:_ José d'Aquino.
-que soube aqui conquistar. •

- 'Alexandre Linhares.
,

"O Estado", cumprimen
ta-o cordialmente.

ALOISIO MACHADO

FAZEM ANOS� HOJE:
SENHORES:

'

� Ada Bessa Veiga, es

,; �SRTA. ANA-MARIA FLô- posa ,do dr. Olímpio Veiga.
RES - Mamede L. Margarida,

Festeja, hoje, a,sua' data viuva do saudoso con terrâ

:nataÜCia a gentil senhori- neo sr, Trajano Margarida.'
nha Ana-Maria 'F'lôres, fi- .:: Francisca Soares de

.Iha do sr. .Alcidomiro Flô- Oliveira, esposa do sr. AI

res e aplicada aluna -do varo Soares de Oliveira, do

.Instituto de Educação. comércio local:

.DR. MIGUEL BOABAID _: Afonsina Reis Mal-

Ocorre hoje o an iversâ-, bu rg, 'esposa do àr. enge

rio natal'ício d� dr. Miguel- nheiro Felíx Malburg, resi
Boabaid, médico em Tuba- dente em Itajaí.
rão e pessôa ,relacionada - Josefina Burgonovo.
na sociedade cafarinense. - Irene Livramento.

'SRA. QRLAN,DO FILOME- - Amelia Farnkenberg.
NO, - Vida Cabral Varejão.

Transcorre, hoje, o aní- - Paula Elisa da Fonse-
versárlo natalício da' exma. ca,

SENHORAS:'

«Campanha Pró-Fundaçil
Laureao-o»

-á Campanha que, nesta o início, se vem colocandoEntre os-feitos que 'a data) Afim de evitar que. tais Capitâl,' a :'Comissão consti- à disposição' 'da Comissão
de hoje nos, traz '8. lembran- fatos se reproduzissem, o

,
, tuida por Alda .Jacintho, Pró-Fundação Laureano,,-<', ça queremos' destacar duas, nosso govêrno e o da Fran- "

, ,OtI'11'a Ana MO"I·tz e Doris "n,blica,_ diàriamente, o re-
empolgantes vitórias. ça, submeteram esta ques- ,.... ..,..-

F'ragoso, 'para a: Fundação sultado : financeiro dêsse
Uma, no passado, con- tão de limites à arbitragem Laureano ---, .que está mo- movimento, angariado pelaquistada pela diplomacia do do Presidente dr. Walter vímentarído.jem. todo o Bra- referida Comissão:

inolvidável Barão do Rio Hauser, da Suissa. '"
"" s il, tôdas as- classes sociais Governador do Es-

Branco e a outra, � dos nos- -.c. o nosso advogado? I
. .

d I N t . I .. -::- ve� encontrando o mais tado 2.000,00
sos dias, conquista a pe o - ,a ma mente que seria, f d' idíd

A'

d Prefeito : d'a Capi-foi B
-

d R'
ranco e eCI 1 o apolo as -

valor de nossas armas. 1
como OI, o arao o 10. •

I ()
,

'Em um dia de \ maio de Branco, cuja habilidade \di-I au�oqdades e sociedade 10- 'ta .. '- . . . . . . . .. 1. 00,00

5 f
A

d M
.

h I âti li d caIS.', Dr. Aderbal Ramos
189 ,uma orça, a arm a p orna ica, a. Ia a aos saus °E-" I

• I
-

d S'l' 2 00",
'

, I "',

tioná h' Ja, em re açao aos pou- a
I

1 va . v,ooFranceza invadiu o territó- mques ronave rs con ec ime'n-
di

A • -r.\
'

, 'A' d
.; ,. cos las queesse movimen .. r uncionáríos da '

rio, então litigioso, do ma- tos e geografia e história, t f
....

d F'l" Delezaci F" I 635. '. . o 01 llllcla o em onano- e eg'ac ia Isca ,00pá. Como era de esperar, conquistou mais uma brí-
I' d d

.

t aní- Funcionários do
tropas brasileiras reagiram lhante vitória. po IS, ver a ell'ame� e

ao monstruoso' atentado, A decisão do Presidente
madora a colaboração em- "Dep. de Educa-

morrendo na luta 01 Capitão da Suissa reconheceu plena- prestada a: tão altruístico ção. . . . . . . . . .. 1.183,00
quão meritório empreendi- Funcionários' da

'francês, Lun ier. mente a justiça das preteri- .

sões brasileiras,' declarando mento, levada a efeito pela Sec.lnt. e Justiça
mulher

_

catarinense, que, Sra. Marieta C. Ca-
o .nosso direito incontestá-
vel à posse de toda a região

mais uma vez, emprega os bral � .

que vai do Araguarí ao Oia-
seus esforços, para a vító- S'I.". J. Passos Mar-

pock.
- ria dessa' campanha de hu- tins .

, marridade.' Srta. Anita' , Fer-
E o, tratado foi ratifica-

,"O ESTADO", que desde
do, em Paris, no dia 14 de
abril de 1898.'
A outra vitôr ia, conqnís- /

tada pelas- armas, está 'na
lembrança de. todos. Foi a

vitória conquistada com ga
lharda bravura, pela nossa
gloi'iósa Fôrça Expedicio
nária Brasileira, tomando a

fortaleza nazi-fascista do

'D"'----,'DêlS
, .

'

vrtimas
l

André Nilo 'l.'adasco
,

" )

2&6,00,

100,00

20,00

nandes 5"00

Cine · Diário14 DE ABRIL
A data de hoje

, recorda-
nos que: ..

--' em 1633., depois de es

tar preso hã mêses, o capi
tão Francisco Rebelo Iiber- Montese, na 'Itália, cuia con
tou-se dos holandeses, fu- solidação se efetivou pelas
gindo a nado do navio em 15,50 horas.

.

ou

que se achava preso, indo a- Uma e outra nos animam "A MULHER FANTASMA"
presentar-se a Matias de no cumprimento do 'dever, e No programa:

Sant 6 Albuquerque, no Arraial do a história de ambas, apezar 1) - Noticias da Semana.
C Bom Jesus; de serem em sentidos opos- Nac.

- em 1821, na cidade de tos, nos trazem ,à lembrança 2)�, Atualidades War-
Fortaleza 'irrompeu uma a grandeza da Pátria Bra- ner Pathé. Jornal.
revolta militar e' p�plilar, sileira, por cuja honra e in- Preços: -

chefiada pelo Major Jero- tegridade duramos defender, Cr$ 5,00 e 3,20
'100.000,00 nymo De'lgàtlo' Esteves; mesmo IWfll o _sac,rificio da "LIVRE" Creanças
100.000,00 _ em i823, na cidade de própria vida. �aiores de 5 anos poderão

Belém, n'o Pará, ir,rompeu Prestemos pois, no dia de, entrar ás 41h horas.
100.000,00 uma revo,lta em favor da in.- hoje, aós que conquistaram, ODEON
100.000,00 dependência 'do Brasil. Era- estas duas grandes e retum- ,Ás 7% horas
100.000,00 c,assado o movimento ,foram bantes vitórias, o cuito de CAÇADA' HÚMANA
10Ó.000,00 os patriotas preso�, entre no�sa g)'atidão!
100.000,00 eles, B,ernardo de Souza
.100.000,00 Franco, mais tarde senador ------------
100.000,00 e min'istro do �mpério;
100.000,00 _ em 1857,' nasceu em

100.000,00 I São Luiz (Mara�hão) o 1'0-

200 ..'000,00 m�ncista Aluisio Belo Gon-
100.000,00 çalves de Azevedo, vindo a

100.000,00 I
falecer em Buenos Ayres,

100.000,00 na Argentina, em 21 'de ja-
100.000,00 'neiro de 1�13;
200.000,00 '_ em 1863, no Rio de Ja-

10�.0�O,00 neiro, faleceu o pernambu-
,

cano'Senador.Holanda Ca- SOl' Mo 'l'l'al150.00.0,0.0
I valcanti:, Visf�nde ,de Albu-: "_,:_' �. '101,

querque; .

A
' ,

A t
'

100tOOO,00 'I
- em 1869, chegando a

I mor' a r e
, ,. ,A.ssunção: assumiu' dois Dia lo'de Maio, data co-

dIas apos o Comando em memorativa da· laboriosa1.0000000

I
'

.

f E
'

't B '1'
,

. , che e do xerCI o :asI.eI- classe dos trabalhadores em100.000,00 rÔl para o qual haVIa SIdo geral, em sua homenagem,
nomeado, o Mé;l_rechal Conde a banda musical desta So-200.00.0,00 d'Eu;

.. . ciedade, fará uma retrêta
- e� 1898, fOI ratIfIcad.Q, no jardim .oliveira Belo, do�190.000,0.0 em Pans o tratado de arbl- 2.0 horas em diante execu

tra�ento c,om a Guiana' tando um repertóri; de mu-50.000,00 Francesa; sicas ao gosto de todos os
� em 1945, a nossa glo- apreciado'res da "c;livina �r-200.000,00 riosa Fôrça E?Cpedicionária -te".

'

Brasrléira "conquistou, às
80.000,00 15,50 horas, :t celebre for- Opo�tuilamente será di-

taleza' nazi-fa scista Monto- yulgado por éste jornal, ' o

80.000,00 sé, na Itália'; repertório em apreço, o'

- em 1948, nos depósitos ,qual, estâ sendo organizado
100.000,00 de inflamávnis e munições pelo competente 'maestro

do Departamento Central, Vespaziano de Sout!a.
.

40.-0.00,00, de Material Bélico do Exér- Orestes Paladino, 1°, Se-
cito, em Deodoro (Rio), ir- cretário.

100.00.0,00 rom�eu pavoroso incendio, _'--.....---'-...."..---_,_----------,..._------�

:::::::::: :::��:���:��;!�;;;;
,

'4111111Ij,,11II50.000,00 mericano", designado em...' ,

�:::::::. ;�f:��I�}!���ifJl�� '1111,11::1111

,
\
'FITZ

Ás 4%, 71:4 e 8% horas
A DAMA DUENDE IN

o programa:
1) - A marcha dá Vida.

Nac. ,�'
2) - A Voz do Mundo.

Jornal.
'

Preços: ,

c-s 5,00 e 3,20
"Imp. até 14 anos".

ROXY
'Ás 4, e 7% horas

1) .- Cine Jornal. Nac.

2� - AUDACIA DE MU':'
LHER. . _

, '.

'(3) - FEITICEIRO EN

FEITIÇADO
. 4) - Final do espetacu
lar filme em serie!

O DRAGÃO NEGRO
Preços: '\

Cr$ 5,0.0 e 3,2.0 J

"Imp. até 10 anos".
,

. IMPERIAL
,

Ás 5 e 7% hotas
LEGIÃO DE BRAVOS

No programa:
1) - Cinelandia Jornal.

Nac.
'

2') - Metro Jornal. Atua-
lidades. .

'

Cr$ 6,20�e 3,20. ,

Preços:
'

"Imp. 'até 14 anos".

•

I

............, .

'r__'----

Verbas ieder..is para
, ,Catarina

"
,

:Hospital Nossa ,Senho,ra das Gl'aças, de Bom

Retiro :, � .

:Hospital São José de Cricluma .

:HospltaI e Maternidade N., S. da Glória, Rio
do .Testo, Blumenau , '" .

• Hospital de Çaridade de Piratuba '

.

'Hospital dI) M�sericordia, de Capinzal :
.

'Hospital Beatriz Ramos, tle Indaial .

'Hospital Ide Caridade de Imarui '
.

'Hospital São José, Jaraguá do Sul .

-Hospital N. S.' Dos Prazeres, de ,Lajes '-

Hospital São Braz, porto União .

"Hospital de Caridade de Tangará , , ..

Hospital São José de Videira .

,Hospital Santa Terezinh?, de' Joaçaba ::..
': Hospital Santo Antpn'io, de Xapecó "','"
Hospital Frei Rogério, de Curitibanos' ....
'Hospital Sagrada Família" de Itapiranga ..

"Hospital Bom Jesus de' Itup_oranga .

, 'Hospital Jonas Ramos" d,e Caçadol: .

";Hospital de' Caridade de São Bento do

Sul �. , .. � .

Hospital São Roqfie de ,Jacinto ,Machado,
Turvo' � � .

'Hospital São Vicente de Paula, da Associa

ção de Caridade São Vicente de Pau-

la, Mafra . . . . . . . . . . . . .. ., .•.....
,

-Uo'spital de Caridade de Gaspar .... , ...

Instituto São João Batista ----- Vi'anei, de

Lajes ,

.

.
Instituto Sã:o João Batista, de Luzel;na, Joa-

çaba .

jInstituto Sagrado Coração de Ibicaré,
Joaçaba �

.

Hnstituto' Irmãs Missionárias da Consolata,
Rio Oeste, Rio do Sul .

.. :J-ilrdim da Infancia ,Padre Rossi, d� -Nova
Trento ,." .

:'Jardim da Infancia das Irmãs Franciscanas
de C-orupá, Jaraguá do Sul : .... : ... ,

,

,,Juvenato das Irmanzinhas da Imaculada
Concekão de No'(a Trento' .

,Obras Soci�is da- ParÓ)iuia de São Virgilio,
de Nova Trento - .

�Obras Sociais da Paróquia de 1ngelina,
São José '

.

'Orfanato Nossa Senhor� da's Graças, La-

jes ' ' '- ' ..

; Para' as Festas do Centenário. de Join-
ville 0

•••••••••••••••
,Pia' União Santo Antônio Pão Ç.os Pobres,

de Joaçaba . 0 .• 0"0." •••• ' •••••• o �

-i.:.Pensionato' 'das lrmanzinhas da Imaculada

Conceição de Florianópolis .

;:ilociedade Literal,ia' Padre AntônÍo Vieira,
para obras e equipaIllentos das escolas
de Pinheiral, (Tijucas) e �Pôrto Novo

,Xa;;ecó) ..... " , ; .

'� .

P
. \

re.ClS'O'-Se
, \

\ De ca_sa ou pequeno apar-
tamento para distin'to casal, :
rece1\1 chegado. Tratar I

Hotel Metropol com

Antôni'o' Carneiro.

"

'MAIS DE 70 ANOS DE

"

'fOURA casrA. I
QUEDA lOS CA- l

BELOS E DEMAIS ,
I- '

AFECtOU DO
t

COURO CABELUDO:

',t

I. ' '. , /

/

.7
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O EsTAD0'"7Sábado, 14 de abril de 1951
..----------------------------------�,�,------------------------�-

Estado:"- Esporfivo, t

,-

Dir.eçlo cI� PEDRO PAUl,O MACHADO'
___ ._" \0_,> .. '-.

--;,\

Q
\ \.

; I'·

U a d r' a .fJ�:g u I a r 11 5 a C:l 'o n a
r

'

,

EspeJclativa -em.lorno'dos choque-s de crmcmhâ ,pelo empolqonte
lorn�io.: Esperadas hoj:e as deleqnçêes do Axnérica eOlimpíco
A�anhãterãluga� noes- 'jogarãd Oli�pico eGu�ran��

O Vasco com 14 JogoS' inter- Palmeiras, canipéãe do Ter-
ESPERADOS OS VISITAN-

-

'nacionais invictos -' , nele .Rio-São PauloTES,

Publica o jornal "A Gazeta Esportiva", de São Pa�- � No Pacaembú decidiu-se campeão Q onze periquito,
.: Os quadros do Ol ímpico lo, em sua edicâ,o de tel,'ca-feira: "

" quarta-feira. o Torneio Ri�-I vencendo o seu grande rival
e América, adversários d-o I ; São Paulo, Jogando Palmei- pelo escore de 3 xL'

pua�,àni e Avaí, viajarao "O Vasco, com a sua singular vitória de ante-ontem, ras e Corintians. ,Sagrou-se
-

,

hoje pela manhã em ônibus em Montevidéu, acaba de totalizar 14 partidas, interna
especiais, devendo estar na cionais invictas.

ilha à tarde. Grande núme- A últi�a vez que o Vasco perdeu, contra clubes, es-

trangelros, foi no Rio, contra o Boca Juníors (5 a 3) e o

Soo Lorenzo (1 a O).
A seguir, eis as 14 partidas invictas do, Vasco:
1949 s.: Vasco' 4 x Amêrica ,3 (México).

IV Jogos UDI·VerS' .-"a' f.-OS )949 - Vasco 4 x Atlas 4 (México)."

'

"

"

I 1949 � Vasco 6 x Guadalajara 1 (México)..

r.. - ,

Q 1949 - Vascó 8 x Atlanta O (México)."�larIDenSe,� 1949 - Vasco '2 x Combinado O (México).
Reunida, a' nova direto- neios imciars de . futebol, 1949 _:. Vasco 2 x Sharks 1 (México).

ria da Federação Atlética voleibol e basquetebol entre 1949 � Vasco 2_x Ora 2 (México).
,Catarinense de Estudantes as Associações Atléticas 1949,� Vasco 3 x El Leon 2 (México).'

,CFACE), sob a presidencia Acadêmicas das Federa-ções 1949 __ Vasco 4 Atlas O (México).
Ido acadêmico Helio Milton de Direito, Ciências Econo- 19..49 - Vasco O x Combinado O (México).
Pereira, resolveu marcar o micas e Farmácia e Odonto- 1949 - Vasco 2 x Combinado O,.,-(Guate�ala).
<lia 21 do corrente para a logia. '\

1949 - Vasco, 1 x Arsenal O (Rio). '

solenidade da, -abertura dos Reina desusado interesse 1949 - Vasco 5 x Rapid O (Rio).
IVos Jogos Universitáriós nos meios estudantes pela 1951 - Vasco 3 x Penarol O (Montevidéu).
Catarinenses, com os ter- realização do certame, ' Corno vemos o Vasco tem uma série de 14 jÓgOS /io-

, , 'te,rnacionais invictos,' sendo que nas últimas partidas
Mais -q,ue.realídade O'" T,orneio nã:� sofreu um únícovgrral contra!'

/ .Com esse bonito recorde, o Vasco. acaba de igualar
Mundial- do,s Campeõ-es' '�o�::f:o, que' estaN&,.t:� mãos �o Palmeiras, cuja série

1935 - Palestra 1 x Boca Juniors l (São Paulo).�
1935 - Palestra, 2 x EspànhaD (São Paulo).
1936 - Palestra 1 x Estudiante O (São Paulo).
1936 - Palestra '4 x Huracan 2 (São.Paulo) .• '

1936 - Palestra 5 x Veleg Sarsfield L (São Paulo).
1008 - Palestra 2 x Líbertad 2 (São Paulo).
J939 - Palestra 2 x Huracan 1 (São paulo),
1941 - Palestra i x Ginasia Y Esgri�a 1 (São Pau,-

realizando Avaí e América
a peleja principal.

,
-

tádio da rua Bocaiuva, nes
'ta Capital, a inauguração do
'Tornero Quadrangular

•
de

Futebol, promovido pela Fe
deração Catarinense de Des-

:\ ."

portos, com o concurso dos
clubes Avaí 'e Guarani, lo
cais;

-

Ol ímpico, de Blume
nau e América de Joinvílle.
Serão dois encontros que
naturalmente arrastarão
grande assistência à velha
praça desportiva da, P,raia 1'1'0

de esportistas irá receber
de Fóra. Preliminarmente, os rapazes de Blurrienau g__
com inicio às 13,30 horas, Joinville.

.

� - .._..- ....- .....-_-.........._-.-...._..-.-.-.-.-.-.-.......-.......-.-.-.-.._••....-.-.-.-.-""

,

RIO, 13 (V.A.) ..L. O

pre-I
uma 'idéia mais positiva da

aidente 'da, F.I.F.A., Mr, Ju- concretização do empreendi
Ies Mimet, não deixou qual- 'mente idealíaado por Már'io
quer dúvida quanto à rea- Filho, vale a pena registrar
lizaçã? -. TorneiO, .Mundi�l fa"�Ui,,

a co�versação telefô
de Campeões, no RIO de Ja- .mca, man tida pelo sr. Oto-
.neiro:' Ac:entuou unica�ente rino Barassi, co� os

' diri
que se trat�va de/u�a rea- gentes da entid�e nacional.

liza,çã? doa �, 13', D. Esse e�� Virão os Campeões di! ItáliaclarecI�entl veIÓ a, propo- : 'Portugal e Espanha'
\ sito., co�o' se. ,sabe, .de ver- 'A't ,c'

d "
,t

-

d'" -, '

"

raves esse en en 1-
SPeS que assegurava� o

mento, o presidente 'da en-fracasso do certa�e, e que,
tid d 't r behegara� a 'cm::úl-ar" e� ,'fi, e' 1 � Iana e me� �·o

f d' d cho' tele de destaque da CO�Issao
ace e u� espa -,' ,

'f' 1" f d 'E a
Executiva da F.I.F.A., rea,-gra ICo. �a m or�a o. -

f'
,

f"
.

, ten'ha' JIl'�OU a con lança reman-
go.ra, para que se " ,'.
r<w....._.-.-.-......_••__......_.............. te, na Europa pela reahza�

I
·

'T' ção do i�pórtante certa�e,-

plrUnua, X ,rfZe e ao �es�o te�PQ; clo�fir-
do 'Ma_'lo'

.

mou que virão os ca�peões
U da Itália,. Portugal e Espa-
Ao que apuÍ'a�os' junto nha. Sabe-se; por outro la

a F. C. D., a realização do do, que <> Nacional, campeão
prélio -decisiv6 entre Ipiran- uruguãio, ta�bé� estará
ga e Treze de Maio, e� dis- presente, u�á vez que, já
}luta do Campeonato A�ado- assegurou seu apoio. A
rista �de ')<'utebol, estã de- qualquer' �oinento, por ou

}lenl\endo do julga�ento do tI'O lado, estará sendo espe
T.J.D., pois, co�o se sabe fada a resposta da Escócia
'() Treze de MaCio protestou e ta�bé� da Inglaterra.
contra a inclusao de trs ele- Portanto, tudo vai �archan
men� que considerou ile- do �aghifica�ente se�

gal�ente inscritos para dis- qualqljer so�'bra de incerte-

}lutar, pelo Ipiranga. za.

P _BotafoUfl., q'uer'
.

Nivaldo
-Mais um vaÀor: catarinen- Capital da República.

1i;le -está no, cartaz nacion'al. Nivaldo, que se encontra
'Tr�t�:$e do ótimo arqueiro nesta Capital desde quarta
-das cores do Avai e do Pau- fejra ulti�a, em

.

contacto
:la Ra�os e hã alguns anos co� a reportagem de "O Es-.
:r:restàndo '�eu valioso con- taCto", disse da satisfação
eurso' �o Coritiba, da'Capi- de poder atuar na J cidade
tal paranaense..

'

�ar�vilh.osa, tudo fazendo
,Segundo nos informara� para que, sua atuação con

'o e�,celente gQal-keeper foi vença plena�ente o técnico
eonvidado pela direçfio téc- alvi-negro carioca ..
nica do Boilafogo para u�a Ao Ni.-valdo, no'ss.o grande
sene de experiências 'no a�igo, augl!ra�OS o maior
grêmio da estrela solitãria, sucesso e� 'sua proveitosa
.d.evendo ru�ar hoje para a carreira futebolistica.

-
, -----,

li

Se
•

«Regat� da Bo'a Vizinhan'ça)�
Em homenagem ao Dia do cipando, além dos orasilei

'I'rabalhador a C. B. D. fará ros, os chilenos, argentinos
\ realizar no dia 1°' de Maio, e os uruguaios. A Brasil
próximo, na Lagoa Rodrigo concorrerá com as guarni
de Freitas, no Rio, uma ções vencedoras do Campeo
grandiosa regata .

interna- nato Brasileiro de Remo, a.

cional de�o�inada "Regata realizar-se a 29 do corrente
da Boa Vlzinhança", parti-

ORENN,ER aWER JOGAR,
NESTA CAPI,TAL

,-

Noticia chegada de Porto

I
ção n;sta capita,l, breve-

Alegre diz que o Renner mente. .

pretende realizar lÍ�a exibi- --..-."..W..........-_.._....·.·'.-.·.-_·..
�-.-.......-:..-.-_.-.-.-_-.-....-.w__�

Ca IOurOsX�Jo!�!���que. Vi!teranos
em face da concordancia dos Precedendo à grande
interessados,' a F. M. F. "churrascada -de-,confrater
.transfiertu o jogador Osval-' nização acadêmica" da' Fa
'do do Flamengo, para o culdade de Direito,. marca
Olaria e � ponteiro -Jarbas, [ da para domingo próximo,
do Olaria para o Botafogo. I terá lugar o tradicional "pe-

--;- Será
J
realizada hoje a .ga" futebofístico entre as,

segunda rodada do. Torneio ferrenhas equipes dos CA�
Municipal Carioca, constan-' LOUROS e VETERANOS
te dos s�guintes jogos: São co� início às 10 honj;s da�'
Cristovão x Flu�inense, manhã no Est.ãdio da Peni-

1942 - Pal�eir_as 4 x' Libertad 2 (São Paulo). � Bangú x Fla�engo, Bótafo- tenciãl'ia (bairro da Pedra.
, '1945 - Pal�eiras 3 x Libertad 3 (São Paulo). go x MadUreira; 'A�érica x Grande).
,1946 - Pal�eiras 2 x Rosãrio Central 1 (São Pau- Bonsuc�sso e Canto do 'Rio 'Para tanto, o Centro Aca-

lo).
.. _

x Olaria.
'

,dê�ico "XI de Fevereiro"1946 � Pal�el.ras 2 x RIVel' p'la�e 1 (Sao
_

Paulo)A
_ Pelo Torneio Munici- fretou ônibus especial para1947.:- Palmel!-'as 2 x Boca Jumots 2 ,(Sao Paulo{. paI C�rioca,

.

quarta-feira o 'transporte do.S a,cadêmi
,

1947 - Pal�elras 3 x Boc� Jumors 2, (Montevl-, últi�a o São Cristovão én- CDS, co� partida às 9,30 ho-
deu).

, ,. .' -.,
,

frentou e venceu um quadro ras do Edijício IPAS-K
Essa' sene fOI. quehrada,_pelo Nac_lOnal .. (1 x _O), no misto- do Vas,co pelo escore ........._........._••-.-...._......�.-••;._.....

Torneio do Atl�ntico, e� Monteví,d'éu. de 4 x 2.
' � Em Lisboa jogaram do--

O ,número de. jogos invictos é igual' (14), mas indis- _:_ Do Rio infor�a� qu� �ingo as seleções 'dí ItãIía.,cutivelmente a pri�azia do Vásco, é �uito superior, por- o' Rio Grande do Sul e Go- e Portugàl;' ,vénc(mdo os,
que quasi todas as sUas partidas foram disputadas no ias candidataram-s\,!" :('lara italianqs' por 4 oe 1.
estrangeiro, e� quanto que as do Palmeiras foracl dis� organizar o Ca�peÓnato _:_ O' G: P. Marselha, dis-
putadas entre nós. Brasileiro de Basquetebol putado do�ingo foi venci-
-

\
_ Juvenil. do pelo italiano Vilo.resi,'

- Estarão no Rio no pro- nu� Ferrari.
xi�o dia 17 do corrente os' ;- De A�sterda� chega a,

tenistas nipônicos Fujikura notícia de que O. público pa
e Ku�a�urs, verdadeil'o_s risiense faz ,questão, de ver

prodigios na arte do i'aque- na equir>e Suo 'Paulo-Bangti
te. '

\.
" dia 19· pelo menos por d9is.Na' cidade de Caçador vol- o Carlos Renaux de Brus

,

.
'

-

_: Telegra�a de Melbor:' �inutos· o fa�oso atacante:
tara� a pl'elia�' d.o�ingo os, que. ne infot�a que 'os Jogos Leonidas,- u�a das- �aiore�quadros do Gre�lO Caçado-/ f'-a'"wI". -••_- -.-

01'
.

d 1952' t- f'
.

d f t b I b '1'
rense local e do Cruzeiro V 'tÓ· b'

. •. l�pICOS e e� aQl' a- 19uras o u e o ,rasI eI-

d J' b d
'

, t ria raSllelr� �eacados de anulaçao "se 1'0 de todos os tempos. ,

e oaça a,facusan o a par- 'I U·. -

O I' d t'tida novo e� ate de O x O.' E� A�stenda� jogou o
as despesas d� o,�'�alllzaçao

- se e:lOna o argen 1,

S d
. p.

f
'

b' d S- P I

I
pudesse� preJudIcar a exe- no, ora realIzando u�a te�-

�gl,ln o nos m ormou a co� ma o ao, au o -

-

S- PldS t· 'd F- C D -, Bangu' q arta-fei'ra conse- euçao! dos progra�as gover- porada em ao au o, er-
ecre ana a . . ., nao ,u"

t' d t
-

d t t f
.

f' d
co�parecendo d Cruzeiro' guindo del'Í'otar a seleção �at�en aIS e. conl�' ruçao e 1'00 o.ut· .

erça- eu3a6 o 219ce o-

'-
H I dI' d m eresse naClOna .

- orm Ians por a .

para a prorrogaçao venceu da o an a· pe a escore e
A C BD" E' E ,b'-d

"
'

'.

I 3 1 d t t d
-

..., organIZOU

I
- � ssen o co� ma

o a versljJl'1O que a"Sl� c, as- x, sen o os en os
,
os

.

t b I d S- PlB,p, f--'f'
. f" I' t d b 'I' d a segumte' a e a para o o ao - au 0- angu 01

Sl lcou-se se�l- .. ma IS a, e l'ÇI;Sl elros �arca os por ,

W
.

d' f
-

t 'd' 22 N'
.

B'b D I Quadrangular. Basquetebol, der'rotado ,pelo Rot- elSS
ven o en ren ar no la 1VlO, 1 e e urva. i.'. _

'
-

,

'
.

'e� que mtervlrao Fla�en- pelo escore de ti x 1.

F d t
J

d·d go, Gl'ajaú, do Ri�, e Globe� - Ray Robinson conser-,

',e ato pre en I o troter� e All Stal's, dos 'EE. vou seu tltulo de ca�peão.

'P'elo Flum-I·nA,,nse' ·UU.: Dia 24____:_ Glob'efroters mundiàl de peso medió, der-,
�J.". }c' Gl'ajaú e All Stars x Fla- rotando segunda-feira Don.

.

,. ,mengo; Dia 25 - Grajaú x Ellis, no primei�o assalto"".
RIO, 13 (V.A.):__ Estão

I
nense, tudo fazendo crer All Stárs e F-la�engo IX Glo- durando' a luta' ex!üa�en-.

be� adiantados' os éüendi- que o craque' paranaense in- betrotrs; Dia 26 - Fla�en- te- 96 segundos. Três �iI;
mentos entre o zagueiro Fe- gressal'ã no tricolor cario- go x Grajaú e GtObetrotrs x p€l"sôas aS,sistira� o comba-
dato, do Codtiba, e o F.lu�i- ca. _-",', All Stars.

.

te. J

lo).

Ca'Dip·eonato Es1'a
dual' ,d�e Futebol

_- l

\
,\
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SERVIÇO NACI'ÜNAL DE

AP�ENDIZAGEM COMER-
• CIAL

SENAC
Escola "JOÃO DAUDT

O'OLlVEIRA"
AVISO, "

Surgiu, para os portadores
de asma, bronquites crônicas
ou agudas e tosses rebeldes.
o medicamento ha tantos anoa
esperado: AS T H M A N elJl
comprimidos; dá alivio imedi
ato, fazendo desaparecer em
poucos instantes à opressão o'
a.�mais penosa falta de ar. ,:;J Tratar no Café ..

«Ponto Chie» com

o Snr. José Silva.

\
O' ESTA�O-Sábàdo, 14 de abril de 1951

1--
: lUm amer-ícerao

do Brasil
MENTALlDADE NOVA'
E 'PROGRESSO MAIOR

Lira

Avlio

'Vá passar' o seu domi,ngo
EM CANASVIEIRAS

I,agora
perfeitamente apare-

- A mais linda praia da esta lhado 'para hospedá-lo e' à
O Hotel Balneário está sua família,

'

, \:.. ._ .._ .. � ----

Ten;s' Clube

para- a guerra, as novas in-

_,,_. gura a televisão, tornarão

::p.-�5$1 'OJ
a terra um lugar onde se

'"

C
pode viver .tão bem e tão

.... ,', .' ".'
.
agradavelmente que já não
haverá lugar para inveja

/ fli
entse os homens. Graças ás

*
- novas invenções nós temos

.

'

_ OUI1AllTE TODO'014 novas, oportunidades 'para
. / �

'.

nos"Af)�JOS' .�z��r��fc��:�:,,�a-ConqUis-·
-•

.1
.I'

D'�'"
.

�_, .r'tL, �CDltivai :0 ..

. �
?

�

�I

-' li � � '�.�'� � "Ja�di","S � 6b'oétá
� 7-

,
De mais encanto ao seu

, (lar, aproveitando as horas
.

de folga no preparo do jar
dim e da horta.

G, A. CARVALHO acabá
de receber diretamente da

França, -uma tonelada de se

mentes de Hortaliças e Flô
res: Amor-perfeito, Flox,
Rainha-Margarida, Petúnia
e mais uma infinidade de
variedades.
Depósito - Rua Álvaro'

SÁBADO - DIA 14 - GRANDIOSA SOIRÉE DOS de Carvalho, 65.
. CALOUROS DA FACULDADE DE FARMÁCIA E Varejo Mercado PÚ-
'ODONTOLOGIA, COM INICIO AS 21 HORAS, I blico.

Automovel
'Ford 1941
·Vende-se'

Acham-se abertas as ma

triculas para a Escola do
"SENAC", nesta cidade. OS
jnteressadoe deverão-.- diri- , 'N'

-

,"."
'

....

'gir-se á séde do "SENAC" ola a.
á Avenida Hercilío Luz, 57, I F . I
das 9 �s 12 'horas diariamen- , mpre'..sa raquezlS em geri
te, ate .30 ?o �orrente. .

Acham-se abertas, na Co- Vlnbo Creosotado
F'Ior'ianópolis, 11 de abril mando do 50 Distrito.Naval, (S'I' ')

.

de 1951. as inscrições para candída- .

I ve,ra

\ Édio Orfiga Fedrigo, Di- tos ao quadro de taifeiros
l'etor. da Marinha, de Guerra. ,-

Os candidatos inscritos 40S SOFRDDO'R'Dserão submetidos a prova' e- � D U' IG'
lementar de Portugues e A Dra.. L. GALHARDO,
Matemática e a exame de ex-médica do Centro Espiri
saúde. ta Luz, Caridade e Amor.

INAlADOR VICI
OS interessados deverão l.comunica a mudança do seu

obter mais esclarecimentos consultório para a Avenida
Repleto �e eficaz n;edicame.nto que no 50 Distrito Naval no

hO-1
N. S. Copacabana nO 546 -

desentupfrâ seu nanz obstruido-em .

d 12 00' 16 00 h
. '.

segundos!Cômodo.Atuadepressal
rarro e , as , ,0- Apartamento '00 702 - RIO

,

' .. ras.
.

. de Janeire,
.

.

....:'.

Modelo ARe 515Modelo ARC-5-P

•

IAtlântida Rá_in Catarínense Limitad�
apresenta maIs 2 insuperaveis modelos para .. 1951

I

CARACTERISTICAS :
;; 5 valvulas: Ondas<: longas de 550 a 1.700 kc[s; curtas 6 a I8mcs. 50 a9r t

III Alto-falante 61[2 polegadas, tipo _pesad,o : Tomada para toca-scos
m S •

• Trar:sformador univers2l para 90, 110, \180, 200 e 220 volts vdi
.

.

l1li
Vartavel de 3 secções _ FI com nucleo de ferro

-

Caixa de. IMBUIA de luxo.
_,Grande alcance: Alta 'sensibilídade.: Som natu';al. •

I
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o RSTADO-�ábado. 14 de abril, de 1951 7·

h..
No� b"t,idores do mundo'

,

Washin,gJon,�io
u.,

i

Por AI Neto I "Este tratado, que é mo-

O Brasil interessa-se par- delar ... está, sob certos as

ticularmente pelas, questôês pêctos, superado.
economicas e militares que \ "Foi ,firmado há ,quatro
estão sendo discutidas na anos. \
Conferencia Inter-America- "E nesse periodo o mundo
na de Chanceleres. caminhou muito".
'Esta conferencia acha-se O chanceler brasileiro

reunida em'Washington. quer dizer com isso que a

"Os pontos fundamentais' -aineaça vermelha é hoje
da conferencia - diz 'o muito maior' do I que era

chanceler brasileiro João quando o tratado foi asai
, Neves da Fontoura - são nado.
os .de caráter economico e Em 1947 os ( comunistas
miÜtar".' ainda não haviam invadido

,

As questões militares que -a Coréa.
estão sendo discutidas resu- A Coréia serviu para des
amem-se na preparação das mascarar as 'intenções dos
Americas para �nfrentar a vermelhos. \' _

atual situação internac io- O que ses deu -;,- e o que
- nal. se 'está dandó L na Coréa,

Neste sentido, a agenda p0<!e dar-se em qualquer ou
da Conferencia diz textual- tra parte do mundo.
mente: Desta vez foram os lares

"Será. estudada a coope- dos coreanos os destruidos.

ração militar para a defesa Si as nações americanas
das Americas, em apóio aos não se prepararem para a

esforços do mundo livre pa- defesa, amanhã poderão ser

ra evitar e repelir a agres- os lares dos norte-arnertca
são" nos, dos uruguaios, 9f os

A Conferencia foi conyo- : nossos, aqui no Brasil.
cada pelos Estados' Unidos I Quero chamar sua aten

a-fim de que se estabeleça ção para o fáto de que a de

uma atitude hemisfetica fesa deste hernisferio é um

para fazer frente ás I avan- -dos baluartes das Nações
çadas do imperialismo so- Unidas.
viético. ,

}f'a verdade, a defesa des-
NOS -BASTIDORES das te hemisfério é uma parte

discussões de caráter mili- inciivisivel da defesa do

tal' existe o Tratado do Rio mundo livre.
de Janeiro'-' I Aquele grande brasileiro
Este tratado. que foi assi- que foi Rui' Barbosa disse

nado no Rio em: 1947, esta- uma vez: -,

belece, que em caso de a- "Quando a liberdade se

gressâo, as republicas ame- acha em perigo em algum
iicanas unir-se-ão na defe- lugar domundo, ela está em

sa de sua soberania. , perigo em todo o mundo",
Referindo-se a este' trata- Hoje em dia,' a liber?�de

do, o chanceler João Neves está ameaçada em varras

manifesta que o mesmo "é vartes ..
do mund? Na Euro

modelar".
, _ J?,a, lla Asia, aqui mesmo nas

Na verdade - diz o Sr. 'Amerícàs e' 'Onde que!' que
João Neves - é tão mode- 'exista uma quinta-coluna'

. \
'lar "que serviu de base, ao comunista.
tratado do Atlântico Nor- Por isso é que o chanceler
te". João Neves diz: .

Entretanto, as nações a- "Preparar as Americas
mericanas podem ir ainda' para a defesa não infl'ip-ge
mais além do Tratado do as, disposições das Nações
Bío de Janeiro.' Unidas.
Isto é ainda expressado '''E aos estados maiores

com clareza pelo Sr. Jôão cabe prever e prevenir os

Neves. que diz: demaia",

-,

I
j

t.

,Viagem com' segurauça
e rapidez

so NOS. CONFORTAVEIS l\lICRO-ONIBUS DO

R4?IDO «SUL ..BRASILEIRO»
Floríanópolls Itajaí - Jdínville - Curitiba

Rua Deodoro 'esquina da
Rua Tenente Silveira

,

«O Existencialismo»
de ALCEU AMOROSO LIlV�A

'Qualquer' livro da Editora. Agir, si não encontrados
nas Livrarias da: praça, podem ser solicitados a O.' L.
Rosa � Caixa Postal 304 -' Florianópolis.

I,

DISTRIBUI/DORES :-
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CLUBEDOZE DE AGOSTO Tipografia ��r��e:b�?
Vende-se, com duas ma- 14 Sábado Farmácia Ca...PROGRAMA DE FESTAS PARA O MES DE ABRIL DE quinas impressões eletrtcas, tartnense _ Ru� Trajano.1951

'

uma guilhotina grande, pi- 15 Domingo, Farmácia!Dia 15 - Domingo - Cocktail dânsante, das 9 ás 13 cotadeíra, grampeadeíra e Catarínense _ Rua Traja...

h
'

farto materiàl.oras.
", , no.

,Dia, 16 -·Segunda Feira - Secção cinematografica, ratar: C. Mafra, '92. 21 Sábado Farmácia No ...

Dia,18 - Quart,f1 Feira Soirée mignon. tuma (Feriado) Rua Traja..Dia 21 - Sábado - Soirée com início às 22 horas. FERIDAS, REUMATISM-O no.'

Dia, 23 -r-r- Segunda Feira - Secção cinematografica. E PLACAS SIFIUrrIC..t\S 22 Domingo Farmácia Sto,Dia 25 - Quarta Fetra '- Soirée mignon. mllll·r· de Nogo'e·lr'a Agosfinho v-; Rua Come..
Dia 29 - Domingo -'- Soirée com início -às 20 horas. I D "

·
'

Iheíro Mafra.
.

Dia 30 - Segundá Feira - Secção cinematografica, Medicação auxiliar no tra- 28 Sábado Farmácia Es ...

,
DIRETOR SOCIAL • tamento da sifilis perança � Rua Conselhei ...

"1'0 Mafra.
29 - Domingo Farmácia

Esperança - Rua Conse
lheiro ' Mafra. I

O serviço noturno seri
efetua-do pelas Farmácia. '

Sto. Antonio e Noturna -si...
tuadas às ruas João PintOi
e Trajano nO 17. I
A presente tabela não po...

derá ser alterada sem pré
via autorização do pep'arta
mento de Saúde. '

TINTAS PARA PINTURA]
C 'O T TOM A I,

, Transportes regUlares de corga , ' (. •

SÃO· FBANCISVO DO SUL para NOVA' IUUR,
Informaçõ•• oCimo. Agente. ,

"I.•o6políl- C.rlol HoepckeS/A - CI- Teleione 1,2J2, ( Rod. te'ea,
oi, o 7r•ocilCO do 8ul-:-C8rl0' Hoepcke SA -C'I-TeJeloDe 6 MOOREMACR

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

o Slhio
� t 11 A:>

,

"VIRGEM ESPECIALIDADE" da
,ClA,WETZELIINDUSTR�A.L-JOINVILLE' (Maroll( r.e�IIIJ

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

, ..

r. '

-

�
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I E A PAZ E HARMONIA, que até, às vésperas A É, 'pois, informação simplória a que dá a ,impreIÍsa"
OPOSIÇÃO NADA HAVIA FEITO POR MERECt-LAS udenista, quando escreve que "CONCORDARAM A U...

_ corno se elas fossem para a oposIção e não para o D. N. E DEMAIS PARTIDOS EM CEDER A PRESI
Estado :._ passaram a ter á sua ausência justificada pe- DtNCI:A DA ASSEMBL'ÉIA AO P. S. D., EXIGINDO-SE::
la recusa de colaboração do P. S� D. com o Govêmo.· (SIC) APENAS (SIC) A DECLARAÇÃO ESCRITA:

Nunca nos consto,u o convite. O .manifesto, as en- (SIC) DE QlJE SUA BANCADA DARIA APóIO AS.'
trevistas e o discurso de poss� do nosso chef, dç Execu- MEDIDAS DE CARÁTER 'ADMINISTRATIVa SOltICI-;
tivo, tinham referências, é fato, à pacificação. Mas as TADAS PELO GOVtRNO A ASSEMBLÉIA".
FALAS dó eleito foram, de imediato � .P9SSe, ilididas pe- Uma .proposta, nesses termos, chega quase a consti--

...............-.. _ _ _._ - -w

los atos do Governador, já_ de. Início portadores de ma-. tuir ofensa à inteligência alheia.
nifesta 'hostilidade ao P. S.D.' Por ela, o P, S. D., em troca de uma posição que se-

, Para este, a PAZ E HARMONiA -do situacionismo ria um voto a menos no plenário e de,uma oportunidade
constituiram 'as exonerações sumárias dos seus correli- de derrotar o Govêrno - como o fez - se 'atrelaria�,
gíonártos,. sem noção de legalídade e sem noção de ele- 'mansa e pacatamente, ao séquito oficial, .como caudatá
gâncla, por parte de quem agora vem confessar que es- ,'rio remisso, necessitado e, sedento. '.

perava, colaboração. '

.

Aceitá-la, nua e crua, seda espalhar aos ventos a

-." " '. É 'de dias a campanha de descrédito' desenca- sua vocação suicida .

.:.--_......._�_._-----=--- - deada contra a administração antertor, mormente a pes- Se o Govêrno, que pretendia um entendimento mais»
.. Florianópolis, 14 de Abril de 195�' .soal, contra o ilustre e digno conterrâneo que deixara o amplo e mais altç, recuou à prova de uma preliminar, co-- ,

------' ----

Govêrno.
,

-'

mo pensar obter urna declaração escrita de apóio" em-

O depu4ado Leoberte Le�1 .

Falta à correção o DIÁRIO DA TARDE, quando es- perm?t� com um cargo de �ue não dispunha, mesmo ,que,-I '. V creve: "APENAS O P.;S. D.... NEGOU-SE A PARTI-' prestigiado por outros partidos? "

I'
,

tes
-

CIPAR DO GOVtRNO ... " ..I

'

,

Por sôbre isso o P. S. D. não poderia concordar-na,
,e os Iranspor es É possivel que, se convidado, quando da instalação exclusão qo�. T. B. - partido do Presidente Getulio-

A Comissão de 'Transpor- do Deputado Leoberto Leal do novo govêrno, o' P. S. D. decidisse ficar. à margem. Vargas, a quem dá e de quem recebe solidariedade.
te da Camara Federal, por foi logo aceita pelo Senhor Mas o, gesto do ilustre Governador do Estado fica-

. O prato deient�has que lhe ofe,receram sabia à isca,
iniciativa do Deputado Hen- Ministro da Viação com ria assinalado com o mérito de re;velar uma , intenção. envenenada! ., 1. .

r ique Pagnocell i, visitou grande satisfação para a Ao revés dessa atitude, o P. S. D. assistiu ao domínio dÓs RUBENS DE ARRUDA R�MOS'ontem ao senhor Ministro Comissão de Transportes da SOVIETES' udénistas, que de clava. em punho começaram � ..

·da Viação onde foràm tra- Camara Feder'al. Assim den- o massacre das demissões, não poupando sequer a defun-F
/'

Q iItados varios assuntos perti-, tro em breve dias reunir-se- tos ..�e ft an onentes aos transportes. Nes- ão no Rio de Janeiro os se-

.

Evidente que, depois disso e diante disso, qualquer
\

-

I!é '\.;I.. ,., •

ta Reunião pelo Deputado' nhores Diretores dás nossas, acôrdo levaria fatalmente o prêço das reparações, sem
'

.' :

Leoberto Leal de Santa Ca- principais ferrovias e será o qual o P. S. D. estaria abandonando e traindo aqueles . Está no 'Diario Oficial de, 10 do corrente, esta,
tarina, foi sugerido ao Se- então articulada a possibí- que por êle haviam sido sacrificados. I portaria do dia 6: ,nhor Ministro que se f ízes- lidade de que, uma determi-I Exgotada a safra de demissões, e quando elas, que O GOVERNADOR DO ESTADO' RESbLVE: '

nada, estrada cêda a outra se iniciaram com Professores de Direito já atingiam a . .DISPENSAR:
se uma reunião no Rio de mais quantidade de "'vagões . humildes 'cozinheiras, lembrou-se o Govêrno de que pre- I, Raul José Duarte das, funções de sub-delegado-Janeiro de todos os Direto-' livres, quando fôr das sa- cisava de base parlamentar na Assembléia. E teve, ,eu-' de policia do distrito de Ribeirão Pequeno, munici--res da Víacão Ferrea Soro- fras, Para' nós catarinensés tão, a iniciátiva '_ que a sua imprensa atribue ao .sena- pio da Laguna

'

cabana, Re'de Viação Para- que por ocasião das safras dor Ivo d'Aquino - de abrir conversações com OS CHE- x x x
:

ná Sant.a Catarina e Viação de trigo temos grande ne- FES PESSEDISTAS LOCAIS. Em 1946, por uma questão de terrás entre pa--Ferr'ea de Rio Grande do cessidade
I
de maior quantí-: Que oferecia o ilustre governador e o que pedia? ' "

d J h b
.

, rentes, no mumcipro e aguaruna, ouve nga, na"Sul afim de estudar as pos- dade de vagões livres para Oferecia o que não tinha - a presidência da Assembléia qual o sr. Raul José Duarte foi crivado de facadas.,sibilidades de cada' U?Jlljl- das a' Viação Ferrea Paraná-. _ e pedia uma capitulação _ o apóio da bancada do P. Os seus restos mortais descansam, desde aque--ferrovias poderem atender Santa Catarina, foi de gran- I S. D. ao seu período administrativo.' le ano, no cemitério de Parobé, 'no distrito de Rib"ei-entre si com mais - vagões de proveito a sugestão do Que-não' possuia o que oferecia, está provado. De rã� P�queno, na Laguna, Em. Parobé vive sua viu-livres na ocasião em que Deputado Leoberto Leal que que f) apóio do P. S. D., em troca desse .nada, representa- va, com um. filhinho de 7 anos, •
uma delas esteja sobrecar- vem, assim prestar ao povo va símples rendição; está a certeza rio entusiasmo com Nem defunto escapa!regada em virtude da ocor- e à economia catarínense que os dezoito representantes pessedístas receberam a
rencia de safras. A sugestão uma grande serviço� r.ecusa da' direção partidária, considerando-a unificado-

....__...__ .. _.. ------.. -....

. ra do partído., '

Na eaAmara Munl·c·lpal Não se limitava, é verdade; a proposta do sr. Irineu
Bornhausen à presidência e à Mesa da Assembléia.

Queria, S. Exa., um ENTENDIMENTO MAIS AM
, PLO E MAIS ALTO! A, direção pessedísta, entretanto,

A BANCADA DO P.S.D. NÃO TEM COMPARECIDO fez da constituição da Mesa, na qual advogou a presença
AS úLTIMAS SESSõES 4GUARDANDO �FOR- do P, '1\ B., uma prelfminar a entendimentos futuros.
MAÇõES DO SR. PREFEI TO - MAS, ENQUANTO Nem poderia, fora 'da' prudência e da sinceridade, pas
ISSO, OS DA :MINORIA; NÃO LARGAM O JET- sar desse limite sem consulta e anuência prévia de ou,

TON . . . tros órgãos do partido; Inclusive e sobretudo, sem a apro
vação da sua bancada, a quem competiria executar êsse,
acôrdo MAIS AMPLO E MAIS ALTO.

'

Quando, recentemente, aludimos a um ACóRDO
político em Santa Catarina, a imprensa palaciana veio a

furo com graçolas, debiques e desfrutes, corno tais:
"ACôRDO? ACORDEM, PRIMEIRO ... E O P.�.D.?
ASSINOU PO� CIMA DA ES;rAMPILHA ...

Consumada a fragorosa derrota das hostes gover
nistas, a música mudou de BOOG-WOOGIE para fune-
ral.,.

,

.

(
"

,
'

As sessões extraordinâ- quê, enfim? Possivelmente,
rias da Câmara 'Municipal, por patriotismo!.: .

'

de. ante-ontem e ontem, não A farsa udenísta conti-
- -.- "'""; -; - -•••-- ••

se têm realizado.
/

núa, dentro do próprio.

es-,'F· d A t'"Segundo conseguimos a- píríto de trabalho+honeste eJra e
.
mos ras

purar o lider Cercino Silva, e construtivo. Mas, porque , FI -, '

I-da bancada udenista, agora o er. Pr�feito n�o responde I elD OrlanOPQ ,IS
governista, recriminou, em os pedldos-de-mforroações
uma das sessões, o. prejuizo do Legislativo, qüe, em as-' Reina grande ,éxpectati- téessados na 'realização

t qUe vem o municipio sofren- sim procedendo, deseja tra- va em nossos meios comer- dessa festa.
do com essas reuniões extra" ,balhar, mais diretamep.te ciais, industriais, art-isticos,. Incluem-se, ainda,' como
o.rdinal'ias. Ta:} 'recrimina- com o Executivo? A sonega- importadores e exportado- como. parte dessa festa, me-

,. ção, sôbre se.r absurda e ção dos esclarecimentos 0- res, em torno da anunciáda recidas homenagens e,

enolnão corresponder a realida- riginou, como medida mora- ,Primeira Feira de Amostras tre elas" ao espÜ"ito. empre
de, mo.tivou o mais franco. lisadora, o não compareci: de FiorianóPolis. _ Segun- endepor de Rercilio Luz -'-I
� 'epergico revide dos no- mento, aa bancada (lo' P. S. do apuramos, sua inaugu- agora q�l1;l se comemora o
bres integrantes da maioria, D. às últimas sessões ext-. ração está prevista pal'll, o 250 anive\'sário de inaugu
que; d� viva vóz, atravéz ·da traordinárias, para que se dia 24 'de MaiQ proximo, de- ração da Ponte que tem ,o

palavra do seu lideI', o sr. não venha atribuir a ela o 'vendo ter a duração de mais
Osmar, Cunha, informou I

crime de nada procuni.r rea- ou menos dez dias! _ Tra
que a Câmara ainda se acha lizar pelo povo, quando o balhám ativamente seus or
em funcionamento, é devido I próprio sr. Prefeito lhe ue- ganizadores, no· sentido de
ao sr, Prefeitou Municipal

rga
esclarecimentos relacio- apresentar 'um espetaculb

que, inexplicavelmente, não nados�com questões admi- grandioso e belo! _ C'onsta
presta, em tempo., as infor- nistrafivas. tada a impo.rtância da ideia,
mações oriundas dos srs. E depois ainda vem a mi- que visa mostrar aos Floria-
Vereadores. Tal. procedi- no.ria - a bancada da U. D: nopolitanos o que produzi-

,..••- -.-.-.-.l'_ J'

mento deixa enti-ever _ as N: _ árrotar economia; mos, vendemos, importamos
informações são iri-espondi- quando camparece às

reu-, e exportamos; bem como' a
veis ou, então, deseja o Ché- �iões, que se não realizam, capacidade de nOssos artis-
fe do Executivo achincalhar :!..-�!!�!J.:..��.�:!:��-'':;. _ . I tas,

recêberam o�.organiza-o ��:,rs�e:i:�:����, convo- Prom"O C·'0-e·s" --0- O·" .���;:'itron�oUl����:ld�, q�::
cação extraordinária da/Câ- ' prontamente, . concordou
mara, no entender da ban-

T R fi -, I
co� SIue a referida Feira

cada da U. D. N. é ferir o el ora tivésse a Prefeitura Muni-.
erário, então res.pondam •• , cipal de Florianópolis, co-
êles - porque, em não ha- O S1". Presidente do Tri- mo' patrocinadora,
vendo número para essas bunal Regional Eleitoral, Também o. comérCio e a

reuniões, face ao não com- por ato de ontem, promo.veu, industria. de Florianópolis
parecimento do P. S. D. e por mel'ecimento, Plínio Mo.- compreenderam de pronto o
do P. T. B., os da ·minoria· reira à classe G, da carreira alto objetivo. dos Organiza
lá têm ido? Para receber o de Escriturário e à F, da dores da' Primeira Feira de
jetton? Para deliberar, no mesma 'carreira, David Go- Amostras de Florianópolis,
interêsse do povo? Para. mes Mendonça. e mostram-se vivamente in-

seu nome.'
\

Oportunamente info.rma
remos do' andamento dêste
empolgante espetáculo, que
é a PRIMEIRA FEIRA DE
AMOSTRAS DE ,FLORIA
NóPOLIS!

o prece i to do dia
EXERCICIO FISICO E

S.,AúDE
O exercício físico ê indis

pensável à saúde. Ativa a

circulação. do sangue e a

renovqção do ar contido no.s

pulmões. Faz aumentar a

transpiração e' a eliminaç�o.,
.pelo suor, de resíduos for
mados no organismo.
Fáça todos os dias um

pouco de ginástica ou dê
um passeio a pé, andando
vigorosamente. Em seguida,
tome o b�tilho frio habitual.
_ SNES. i'

•1

•

I !

,

xxx

Como irá o Govêrno comunicar a demissão aO'> \ .

demitida? That is the question! Quem sabe se unI"
)

apêlo ao Chico. Xavier, aquele grande medium
neiro seja a solução!

mi--

xxx

E, .francamente, não compreendemos porque
Frei Luiz de Souza, ao invés de estar aí a encomen-
dar a desgraça dos outros, mormente dos de cujus..
não lhes encomenda logo a alma?

,xxx
Está no Diário de ante-ontem, no meio das no--

'

tas relativas à eleição da' Mesa da Assembléia: 'io.."
si". Rafael Cruz Lirria exibiu em Palácio as cedulas,
'recolhidas e' mostrou as 16 que havia ele mesmo. da
tilografado para serem distribuídas aos deputados.
coligados".

Nãõ faremos -aquí nenhuma revelação -compro-'
metedora da alta autoridade que f.oi à Assembléia.,
antes-do sr. 'Cruz Lima; substituir as duas chapinhas
in albl'S por outras duas premiadas! Somos discretís-..
simo.s. O que, todavia, nãÓ no.s soou bem foi a no.

meação do sr. Cruz Lima para as duplas funções de"
Fiscal dos Deputado's Coligados e Devassador da"
Sigilo do, Voto Secreto!!!. Não. sabemos como os de
putados fiscalizados receberam a' primeira nómea--;'
ção. Quanto à segunda" estàmos ii1:f�rmados, a As-·
sembléia, daqui por frente, vai torna-la sem efeito�
'PQr éonsidera\l?- um tanto quanto '" inconstitucio--
nal! �

,

,

, '

xxx

_ Marcando a ch�pinha dos moços, hein? Esse'
·dr. Rafà�l tem cada uIna!

xxx

Quando a gente comete esses pecadilho.s, não>'
confessa! ,Nem 'bota no jornal. P'ro. mode da lei!

xxx

O Diário de ontem, brinda o dr. Volney...de des·-·
leal, .de falto ,de cará'ter, 'de indigno, chantagista p�
lítico, . etc. etc. E, mais adiante, textualmente: ."E:·

.

dizem já por aí que a sua ambição vai � governança
dó ·Estado. Tanto .melhor. O sr. Saulo Ramos, que"
também ai deseja, vai, ter 'um digno concurrente".

. O Saulo que aguénte o coice! Aviso não lhe ial-: .

tou!! !
i
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Em casa: O manó Mini�tdnho tá rtlatando mal
os processos e lavrando pibr os acórdãos. Alguma:;·
indisposição?

Façamos um, ácôrdo: Vocês 'recolhe as barcas
. e nós prorroga o expediente? É uma formula' har- '

mônica e pacífica do olho por olho, dénte por dente!.'::
Porque s6 o amôr constroi ...
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