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. . 'V �) IÓ TEMPO
.

,RIO, 26 ( .•.
- nsta-

Previsão do tempo até 14.' la-se, ama:lhã, à� 20 horas,
a convençao nacional do P.

,

horas do dia 27. S. D. Na sessão inaugural
i Tempo - Em geral instá- falarão Oi' S'l"8, Amaral Pei-

li
vel.

. xoto, Nerêu Ramos, êste
Temperatura - Em Iigei- saudando os convencionais,

ro declínio.
e o deputado Antônio, Bal-

Vent.os - de Sul a Leste, hino, em nome das represen-
frescos.

, tacões estaduais.

Temperatur�s '.' E�tre- No dia 28, serão realiza-
m�s.de ontem. Máxima ",0,5. 'das três sessões ordinárias,
Mínima 16,9. '

nas quais 'falarão os srs.

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE &ANTA CATARINA
Proprietârie e D. Gerente: SIDNEI NOCETI
Diretor: RUBENS DE ARRUDA RAl\10S

EDIÇÃO DE IIOJE
8 Páginas
Cl'$ O,ãO

............._..,.."..w_,.._w.·_............

A luta contra a tuberculose

•

Horácio Laf'er e

nheiro, êste sôbre a

ração orçamentária, e aqu "","

le sôbre problemas econô
micos e financeiros. Falarão
ainda nas sessões plenárias
subsequentes os srs. Gusta
vo Capanema, Ivo de Aqui
no e Apolônio Sales, que a

bordarão assuntos referen
tes ao crédito rural.
Essas sessões serão irra..

diadas.

Ano

-

����II Floríanépolísv e-C�;xta'Ieil'a, 27 de Abril de 195:'
- .-'i._._

.. .....:-
._� -_. -�

Desfeita a

"TANKS" ALIADOS RE- CONTRA ATAQUE ALIA-
CAPTURARAM A CIDADE DO

DE INJE
'

Unidades de infantaria e

tanks aliados de reforço
'fORIO; 26, (U.P.) contra atacal-am ao norte

Soldados da infantaria da de Kapyorig, no setor cen

ONU entrincheiraram-se ao

I
tral, onde os esgotados sol

longo 46 uma linha quase dados da ONU, apoiados por
reta desde o setor ocidental I formidável fogo de artilha
ao setor central da frente', ria,

haviam estado resistin
coreana, depois de haverem 'do aos ataques comunistas
as tropas aliadas frustado i há 36 horas consecutivas.
11m movimento de tenazes

-eomunístas que ameaça en-

curralar grande parte do
80 exército aliado. O objeti-
vo das forças comunistas
ehínesas, de fechar os bra-

..

ços de suas tenazes no cen

tro da península coreana,
ficou frustado quando os

-vermélhos não conseguiram
penetrar através das linhas
aliadas no setor ocidental e

J10 central, sendo contidos
llróxÚno de Kapyong e na es

trada Seoul-Chunchon. As
.Iol·ças comunistas estão a

'tualn�el1 te a -34. quilometros
de Seoul.

" 'ESTABELECIDA
LINHA

- Vovó, o Govêrno é a

favor da tuberculose?
sr. Virgílio Gualherto, o ti- -;- Porque pergunta?'
tular do Trabalho concluiu -.Porque no Rio o depu-
que não- ficaram provados tado Miguel Couto combate
os fatos arguidos, pelo que

,.
a tuberculose e aqui o Go

determinou Q arquivamen- vêrno combate o "Miguel
to de processo. Couto"!
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ESrrADO�Sexta-feira, 27 de abril de 1951

DR. D.JALMA MOELLMANN:
CLíNICA NEURQLOGICA E DE OLHOS OUVIDOS t\ARIZ'E Telefone CM.) 736.

._---

GAR��N;TA DR. I. LOBATO
CASA DE SAúDE SAO SEBASTIÃO -, FILHO"

Stih a di!,eçã� do dr. Djah!iÍ.a Mo"lIma11n. -": Inoen�as do aparêlho respiratório

D.,ormí tér l'0....
· TERRENOS À VENDA

,

Com o concurso de especialistas Bom fama européia. f TUBERCULOSB I ,� AVENIDA :MAURO RAMOS, 3 lotes de 12 x 45, pre. i>

Exames e
..
tratamento moderno da.s doenças do" sistema- nervoéo, Cirurg'ia do Turáx

.

, '1 .

1 d po r easa lo. te 6V.(}!)O,ei:<·
.
-'

. Por motivo (e mu anc.a,
'" '.' "

.:
' .

. magJlóstic� e trataménto completo das moléstias. dos olhos Fe rrnudo pela Faculdade Nacio-
f' d' 1· RUA RAFAEL BANDEIRA,. 2 lotes juntos de 19 x 21

.

.

'.

"
,.'. .

.

ven .e-se, com grane e pre-.. ,'.ouvidos'-llRT.iz e garganta. nal de Medicinn. 'I'is io logista e ,-o. .

b l" d
,. (preço dos 2) � .

. <:, -

• _.._ ," ", ,

I JUIZO, um e IS.SlffiO Ol'mlcO-- ..
.

_.Aparelhagem modernlsaima importada diretamente da ";uiça'. ',-

Tf s iociru rg iâ o do Hospital Nereu o.. .' '_'d Ch'
.

1 l' d' RUA FELIPE SCHMIDT, um lote de 11,00 x SO, trent�
-

1"'" ·d·c{'d�· S'b t'- d nh á 10
' .

'1'
- nO,·eSLl.o. lpenCae

et
. ,- 'P H "1"L "I" COllllll ta,S-11a',.asa:,. e ;;;II'U e uao e as -Iao

r
as JJ

.

oras 8 e Ramo�. C:::UTso de espeCHl lzaçao '. .,_ /" f' f b' d á·

A.
venida oe colltOl'no a onte erellO UZ ( ygar

", .. .' -

_
.

'
.

.

, .., i 1mOUla, p casa a l'lca o '.

'.

das 14'â:;r 1'8 horas diãl'iamen.te.·'- 'pelo S. N. ·.T. 'Ex·q,lterno e .Ex-
.

pi' ,

t d d
.

de futuro) 0.· •...•.. ·········'. ... '_' ,- .

. ," , -,'.). no arana em es a o e no. .

Telefone 1.153 �-·,Lal'go Sij,o Slilbastião. . ass-istente_ de Cir,urgia do
.

Pro;!. ' .

COQUEIROS, um terretlo com El. área cle 27.821},oom;!," .

25.00ê,tõg;�
.

Flb:dlln61Jo1il\ - Santa Catarina. Ug() Pinheiro .G·uimarâ.es. (Rio). vOTo t
,CAPOEIR.AS (-u,rn tenenó <:(1111 8 área de 84.000,OO1ll2,'

,.' "ra ar à rua D. Jaime - .
_ .

--_.....';'"- --�-_. . C�ms.: , Felipe Sch.nlidt; 38. .

extremandQ com UlttlL rua'. nos fundos, com poasibi-D1t�h.LFR:EDO . UR. 1\. lSANT.AELA .; ?�nsuÚas( dill1'ia�,�ehte, das 15

.

Cama1f3., 40.
iidMee de loteame1ito .:-: ; o ••

-

f>Q,OOIl.O�.

CHE'REM (Form'a.dil �éla Fiiculàild�\�a- �s .18 b;,?,�a8. .J;., '50"m'p'r':'0' ; TERRENO A VENDA EM PRESTAÇo,ES
.

éional- de Medi.cilia da U'tlÍverM- R�s.;, Rua. Dur� 1f.lelquíades, � '.. .' COMPRA. DE .CA.'S.o\.S;, TERR.ENOS, CHACARAS e SITJDS'
CUFS'G Nàcio!lál 'di! doençalt_ dade do Bl'ásil). 28 -- Chácara do}!isp�nha. OU a- lu.d._"_.

Temos se�pre ilfteressados"ém comp1;ar casas, terre!>ó8, e-h_'
trll!J1taís. � Médico por COllcurBO da, AS_!iis. .

.. . .

, .,..... caras· e sitios.'
.

H ""1' t" P" t d D" "t HAMILTON' VALENTE Ca"a nODa co ..... 3 .L.r.....l;.u<t..,_ ..
'" HIPOT·bGAS

\
!lx-diretor do ospital "'" aDia �ncla 8. Slcopa as o .18.!l '0 .,. -" UL \IV llUCv- h

Sflrít'Ana. FeôllraI. FERREIRA ,,�,. riôs de 200 a 250 mil cruzei- Recebemos é �tlilicamos quasquel' impO!t.an-cí1l ccrm garaJitial!o>o
Dqonçaa nervosas e ment�i8. Ex-interllo do Hospital Pei-

. Adyogado .' .. ros ou alugu-el até 2 mil. hipct(,carialÍ.
Imprltelll!ilt Sexullt quiâtrico e Man·icômio JudiCiário Serviços de ad\\Qgacia., Informações apto. 213 Ho-
RtIa Tirauente!J' nO 9. qa Capital Federal. em geral, n9 Rio�de Janei, tel La Pot'ta.
COllsulta,s das 15 ás 19 horas. Ex._iuter,,!o da Santa Casa -de 1"0". CoQranças. Regis.tr,os" .- .......--_- ......_

FO E :M 7 M.ifHlricórdia do Rio de Janeiro. Enéamíiihamen-to de p.ro�· .F$roAS. lt.EÚMATISMQN ;"-, �8.
o 6' CJI'�ico 1\i.{édl·AII'�·Doen"'�,N'.r- SOS. Recursos aos Tl'iptmais li: 'PLACAS SIF1UTIC..:\S .·CRACARA. RéS, Rua Santo! oarniva,.. ,. �" >"� � .'

I
.

'
..

- E�treito. vosas. ::l���tiça Comum e do Tra- Illjr de N811O_eira SÃO JOSÉ (Estra(la do f'oçado) 2LOOO,OOm2, aí·vo)."tls
Consultório; . Edifício .Aulêlia ga

'.' frutiferas, café e outras he'mfeitOl.'iRS .

Neto -_:_'l:lara 9. • Ptiti� do Flamengo, 122, Medicação auxiliar no tra· .

FAZENDAS

ResidêJ:lci�: Av'eÍ:Jida Rio Bran- '�Dto; 510 ..,.- R!o -'-_...D. F. tamento qa jl.}filia

) ,,�����;'�ff�;. �
I

> Consultôr!o - Rua Joi'i" Pinto,

) 16 - Te!. M. 769.. '"
I

1
Consultas: .das 4 às .6 horas.

.

.

Residência: Rita _Esteves J ú-

níor 4&. TeJ. 812. . .
-

,,'_
,�--------�------------�-'� --�"-"--------�-------

Formado pela Faculdade de

Medicina da Uníverstdade de São

DR.ROLDÃO
CONSONI

.

Cirurg.la Ger;l "'7'" Alt& Cirurgia
- "Moléstias de senhoras -

(,

RADIOTERAPI,A'
RAIOS X,;

DI. A1ff6N10 .ODESTO'
.

'Atuu.- &riuaeate••• lIo.ltltit •• CartUM
- -". .

'.

" .Partoa

Paulo, onde foi assístente do Ser

viço Cirúrgico do Prof. Alipio
DltiA. WLADYSLAVA WOL6VSKA MUSSI Corrêa Neto.

} E Oirurgla do estomago e vias.
,. ._. circu lares, intestinos' deJgad� e

i
'"'"

DR. ANTÔ'.NJQ· DIB MUSSI'
grosso, tiroide, rins, próstata... _

.

Jite!liêor;' �. C·

": b' t
' • tron�,t��� . exrga, U €1'0, oVarHJS e l�ompas.

:tr:fl'. ••'Y' CI·rurl!ia-·Clínica.' ·Ger.al-l'a.rtos '.'
h

.

� '.. Varieocela,. varizes e ermas..

Serviço completo e êspeéijalís�4o <iii';;;'" DO_ENÇAS DE SENROc 'Consultas: D3s' 3 ?s 5 horas.

:RAS, com modernos métodos de diagnósti�o�·. e tratamento, Cons.: Rua Felipe Schm idt, 21
-COLPOBCOPfA --- HIST.ERO --'- SALPINGÓGRA.FIA - METABO-

(altos da Casa Paraiso ).
_ . LIS�IO BAS-i\L

. . _' '. Telef. 1.598 ..

.

Radioterapia por ondas .cc�l'ta.s.Elt'troc���;ação .

Raio!

Ultra} Residência: Rua Esteves Jú- ,

Vwleta e Infra Ve rrne lhn ,

.

..
'

nior, 1.703· - TeJ. tn: ·761.
Consultório: Rua 'I'rajano, n? 1,·1' andar -: Edificio do Moritev l

'

.

.'

pio.
. <'

.

I DR. M. S. CAVAL-
ROl'ário: Das 9 ás 12 horas - Dr. �ussL- IDás -15 ás 18 horas - Dra. :Mussi. CANT

" 'Críntca exclusivamente de cri-�6s.idi:m.cia - Rua Santos Duírront, 8, Apto. 2.

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

Eu" Saldanha Mar-inho, 19.

DR. ARMA�DO VA
bERIO DE ÀSSIS .

CO, 144.
.

Consultas: DII� 15 às 18 hora�.
Telefone';

Corrsultór'io: 1.268.

Residêl!cia: 1.385.

Drs. - Waldemiro ,Câscaes
•

__...;J:
-"

MEDICO
e

Do! Servi�!I de Clínica' Infantil
da Assistência Múni'çip,ar e Hos

'pitill de Caddadé
CLlNICA MEDICA DE' CRIAN

ÇAS E ADULTOS '

. ._:, Alergia -
\ Consultório: Rua Nuues, Macha
do; 7 - Consultas d:u, 10 ás l�.
.e, das 15 á� 17 h-i)l'a,s,

.

Resijlência: Rua Marechal Gui

lherme, li .:_ .Fo'ne: - 783.

DR. NEWTON
D'AVILA
.,

Cirurgia geral - Doenças. de Se-· .

nhoras ..;_ Proctologia,
.' Eletricidade Médica

., , C,onsult6rio: Rua Vitor Meire--
les n. 18 � Telefone 1.507.DR. LINS NEVES·

Diretor da Maternidade e mé-
.. Consultas: As 11,30 h�as e'à

tarde das '15 horas ehl diante.
I!il!o do Hospital de Caridade. . A • T<

• •

CLINICAS' -DE ·S:mNHORAS'.�' , IteSJde�cla:, Rua Vldal Ramos,
.

, CIR.:URGIA';_' PAliTOS .,_....-'.
'l'eJefone 1'�22. .""� , ,

ASSISTENCIA' - AO' PARTO E
.' :

. .

OPERAÇõES OBST�TRICAS .

DR. PAULO FONTES

Rua

Doenças glandu-lal'es,
-

.tiroide,
ovários, hipopise, etc.

. Disturbios nervosos - Esteri�
Jid*de ,. Regimes.
ConsultóriotRua -Fernando Ma-

ehad(!, -. ·Tel. 1.481.'
'

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

O. ESTADO
Administração

Redação e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra, . .'t
nO' 160.' ,_,...

Tel. 1022 .: Cx, Pos
tal, 139.
Diretor': RUBENS A.
RAMOS.

�

Proprietário. e Dir...
Gerente-
SIDNEI NQ-CETI

�

Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas,
40 - 50 andar
TJL: 22·,MZ4_- Rio de

-Janeiro
RAUL CASAM-AYOR
Rua Felipe de Olíveíre

nO 21- 80. andar
Te!. : 2�9�3 são

Paulo
ASSINATURAS

Na Capital
Ano , " .. Cr$ 100,00
Semestre .' Cr$ 6(},OO
Trimestre. c-s ;'35,00

No Interior
Ano ..... Cr$ 12Q,00
Semestre ;. Cr$ 70,00
Tr ímestre . Cr$ 40;00
Anúncios mediante con
tráto:
Os originais, mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos.

;VICENTE DE P_<\UJ_A, 2. quartos, sala etc,
terreno 20 x 33 ·(Cr$ 23.000,00) fi�anciado ; .....

. '"
'. t,

AVENIDA MAURO RAMO-S, CO,1n todo. eonfo rto, .

3"

quartos, 'g:úa:ie etc., terreno- l(l.. x 4'Q_ (fin�l1éi-;do
.

peja Caixa cf Cr$ 50.000,00) ,

-:
'

.•.• ;: 18f).00I},6t�

RUA CH·A.PE-CÚ, 3 quartos, agua luz esgoto, 'êt�., casa

de madeira, toda pintada a oleo, alugada per

Cl'$" ·400.,.(}()· ••..•.
'
.••.. , .... ' ...•...• ' .. : .••..•.•

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas, cons-:

tl'uiàas en� um de 51 x 7ÇJ, ótimo I.o·cal para depo-
sito ·etc., fundo.s para o mar ., ; . .- .

SERVIDÃO FRANZONI, 2 quartos, varanda, coz inha,

chuveiro etc... terreno 0,50 'x 32 (financiada pelo
Mo n tepio Çr$ 53.0GO,OO) ,

COQl_jEIROS (rua Des. Pedro Silva), 5 quartos, ban- .

nheiro s, cõpa, salão de jantar, salão de- visita, pu-
, rão hab itave l, deposit� etc. terreno 24 x 60, poden.-

do- ser vendido 3 lotes (finanCiada pe la Caixa

C,r$ �O.GOO,OO) ,
.. ,

..

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

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

ESTREITO' (Bairro de ,N. S" de Futima ) prefabrieada,
3 quartos, sala, cozinha, bnnhairo etc. terreno

15 X 35 , -,:
, . 70.00l),6�

RUA CRISPIM :MIRA, 3 qua"i·tos, sala, -varanda et.c. .. ; 125.000,0(;"-

Rua FELICIANO NUNES PIRES, 5 quartos, sala,

COMPRA'

, �;;��9r��,
llIPOT[Uó

AVA.�I�ç(l[5
��������==�==

A direcão não se

. pOllsabiliza 'pelos
ceitos emitidos nos

.bgos assinados.

CASAS. Á VENDA

res-

•• , , ••

'

••••••• 0'0 •••••• , •••••• o" ••.•

etc. etc. . , ..... , ' ,', , , . , . , ..... , .... , ..... ' .....

SACO DOS LHIÕES (3 quartos, etc. serve tambem
con-

j>a1.;t eomerc'io , ", , .

RUA }.1ACHADD (Es tre ito ), casa de madeira com 3801'-

qUBrtQS etc

. AD?tUNIS'rRAÇÃO DE ,PREDIOS
Mediant.� modica comissão, aceitamos prllcllra�ªo, para 'adroP

nittrar Pl'édio, receb�nd6 alugu.ol-, pagando em:llostos etc.

. Uhla 'pequena fazenda em 9ail,asvieíra�, com :frente ti

famosa pl'áia do mesmo nome, tendo 4.344.728Ji\2,.

-

calla a� l'esidencia, cllgen·.1'Os, lecal ótimo para a-

gricultura, a"icnltura etc etc
'�L

70.VOO;�

200.000,w,-.;z,

-«.

48.000,�t>::'

.1

.'"

500.()oo,�

- INFORMAÇOÉS
Sem compromisso, par>1- o cliente, damos qualqUer ínformaç;R$>·

. dos negocios imobiliário".

\
I '

..ornl VESTlR.SE (OM (ONfORTe E EUGAHClA'
PROCURR,A,

efla

e

'Roberto Lacerd:a�'
ADVOGADOS

Co):>ranças amigáveis e judiciais, ÍJ;lven táúos,
désPêjos, desquites, títulos declaratórios, naturlJ-,
!izaçÕ'es, retificação de nome, investigação de pa-.·
'ternidade; usucapião, indenizações, ações' tl'aba
lhistas, contratos; l'equerirnentos, protestos, defê�
sas, recursos bem como quaisquer outros serviços
relac.ionados cOqI slla profissão.

.
.

RUA TRAJANO, 33 - l° AND. - Fone: M-711.

Clinico Operador
Co.nsultório: Rua Vitor Meire-'

leso

'rlllefon�: 1.405.

C,ol1sultas: das 10 às'12 e d;s

I14 as, 18�horas.
Residência: Rua Blumenau.
Telefone: 1.620.

,__� .;:;._ _

Dr., Renato Ramos da SilVá
Advogado I

Santús Dumonr, 12 - Ap.'''4,
">

alfaiataria
J

RUri F�lipp.e ScÍlmidt 4R

l
I
J

'S E
1Ífima sala n� ·cenfro

At Pr,çe 15 d'e' NQvembiOj' 20, 2* "nd.ar'
(altos do Reshuli;nt�- Rou). ..,'

,

Tretar n'o mesmo Jocal
�_...L��..:..��� . r

" __ "'�_"'i04�_"""'_""_,
. .f,;,,,� • .r.' . .i. �

,,� -.A'�:;�:_-- _��>::- Â t:: J '._..:.�_ ,r
.

. _ .....,,��

F..abrlocính • dl.tl'lbuldonl da••famado,. GOD-

f.o;õ•• _ -DISTINTA- .. RIVETt�Po••u.-'um al'ali�.
d. ,ol'tlm.nto d. - aa••mil'a.. IfS.Gado• .' bl'llU
bGn. • barato.; (ligadl.. , 'morial e' a'flam.ntoa
par.' .lfalat••í 1quI 'ecMh. dINtam••t.· ela.

'dbrlaa.' A' Caa. -a CAPi.T4L." ilham" ti ··.t'-DOIQ doe Ehu.-: CGIII..ol••t•• cr!o int...iolF 1\0 ••ntlcio d.:lh. 'o,.'l'lm hJQ111'
"Ialt. ant•• d. ,f.tu-orem Idéia." aomp.ooi MATRIZ em Flol'laD6poU.. • 'IFILIAIS.m 81'11r.uDall « LajC!lI. 1

.--_--_� JII_____________ - ,

'

_1IillÍt"iiIÍ"'iiIiiiofti.z��'------·'-c:_<;,�· .

�, -::-.--- ..

__ 8
.. lIóft)ui- . • 's,. r JI5�ee M'PP9ii

"
.

!
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N.�ó,�����!����,,����,���!,��� �:ttf:aMt!S�!! 14:1�!!;!;�;.�e "o�
e f',', d

. . Nela há esta líndura : '

s mpre se ara OUVIr a ser- essern pronunciar a respei- seus jardins principais, com
viço dos dois municípios que to. URGE, TAMBÉM, UMA vários monumentos, home-

I t d SAb t
. COMPLETA REMODELA-o e egeram, cer o e que as- o re o assun o se man i- nagem do Govêrno e do Po-

'sim, estará trabalhando pelo festa o deputado Bulcão çÃO DO NOSSO MAGIS-
vo, a heróis que, na histó-

b 'd E t di' V' di TÉRIO, REAPARELHAN-em o < s a o, concrui com iana para izer que a su- ria' política, militar e adrni-
a afirmação de que o seu gestão do deputado Walde- DO-O DE NOVOS EQUI-

n istrativa do País, tiveram
ilustre colega Francisco mar Grubba é justa, mas PAMENTOS E LEVAN-

t Ih 1
TANDO, ATRAVEZ DE ,

a os q�e e va e�'a:n a per-
VIAJANTES: Mascarenhas, que também. que no momento não se vai

UMA REFORMA EM MOL-
' petuaçao da memoria,

.

AND}É WENDHAUSEN, representa o município de discutir a, utilidade da es-
DES ELEVADOS E MO-

Esses monumen�os, e,sP�-
JR. São Francisco, o encontrará trada e apenas o adiamento

DERNOS. O NI'VEL EDU- lhados_pelos yasselOs públi-
A' h d d a seu lado, toda vez que es- da discussão. , tã dAcompan a o e sua ex-

tívérem em Jose as legiti- Sôbre o assunto há longa CACIONAL DO EN'SINO cos, nao �s ao merec�n o,

ma. esposa, viajou, via ma- CATARINENSE.
da Prefeitura, o CUIdado

·rítima, para a Capital Fede- mas aspirações da popula- discussão entre os deputa- necessário à 'sua con-serva-
.ral, onde permanecerá a ção da legendaria comuna, dos Osvaldo Cabral·e YI� A remodelação citada re-

cão e, bem assim, para que

passeio por seis mêses, o para a qual esperava, do go- mar Corrêa, que divergem fere-se, sem dúvida, ao en- �ejam admirados pelo brt

nosso prezado conterrâneo vêrno Irineu Bornhausen, a na interpretação do Regi- sino. A palavra MAGISTÉ- lho que lhes dá a Iimpêsa.
sr. André Wendhausen Jr., mesma solicitude demons- mento, tendo o Iider do P .. RIO alí foi empregada, se- As estatuas que por aí se
funcionário federal aposen-

trada pelo govêrno Aderbal S, D. requerido preferência gundo creio, ,no sentido de
espalham, dando aos jardins

tado. Ramos da Silva. na votação do requerimento ens 111o, que e o mester, �o públicos, motivos, para que

ADElVIAR GARCIA O orador seguinte élÍdep. do deputado Wilmar Dias; professor". Acho necessano sejam admirados e recorda-

Regressou, ontem, a Join- Siqueira Belo, que pronun- O adiamento é aprovado o escl�recI�ento, porque a i dos os nossos soldados e

ville, onde é Presidente do ciou magnifico discurso sõ- pôr unân imldade, bem como acepçao mais c?mum,da pa- t poetas, estão a merecer um

Diretório Municipal do P. hre o mun icípio de Caçador, a remessa da matéria às Co- lavra .MAGISTE�IO e a que
pouco mais de cuidado do

S. D. e Presidente da Asso- de.que é digno representan- missões competentes para se refere � corpo de profes-, orgão competente da Prefeí-

ciação Comercial, o sr. Ade- te na Casa. darem parecer dentro de 48 sores, conjunto �e �ducado- tura Municipal.
mar Garcia.

' Enaltece o orador, a na- horas. res e, Jl0 caso, nao e ao gru- i É o que precisa o Poder
tureza pr ívilegiada daquele o presidente, após, lê um po ou cor?o de professores' Público evitar, mandando

pedaço de gleba catarinen- requerimento assinado pe- que se va� reaparelhar de
que sejam procedidos, regu

se, cujo solo fel!tilissimjl re- los lideres de todas as ban- novos equipamentos e, sim, larmente, a Iímpesa nos mo

tríbui com generosidade, o cadas, solicitando a nomea- ao enS1110. numentos que embelezam a

trabalho honrado e perseve- ção de uma Comissão Espe- Bem, mas vamos ao que
nossa Capital, ,01"

t d
.

Ld b a serve :ran e o seu povo, ê acen- ela e nove mem ros, par Ê dever que cumpre a

t
'

di
,

1 1 b I
.

1 n "Uma reforma em moldes ...

ua ser In lspefis;!'1�" . cque . e a orar as eIS comp eme -

�"modernos" vai- quem �,g�r�!�o;1 veltr' res":
para êle se volvam cada v€2 ttll'ª8, A IleSA ãesIgnólI �6s ele�d�s�. �

',-''-�'_'f'':''''''-'''" . ':-: {l:le!to li memoria dos nossos
mais as atenções dos pode- seguintes deputados para ser feita no en:m1fi eatal'l�' '''1' . .

ma ores,
res públicos, porque só as- comporem a referida Comís- nense.

sim serão atendidas as le- são: Siqueira Belo: Antônio Conclusão: o ensino pri
gitimas aspirações de .todos Almeida, Wilmar Dias, Wal- mârio barriga-verde vai de

-O ilustre aniversariante, sos, os habitantes. Refere-se, a demar Grubba, do PSD.; mal a pior. E porque?
=que _conta com larga fôlha UM LEMBRETE seguir, ao problema do en- Celso Ramos Branco, F'ran- Naturalmen.te, não é por I

.

"

�::d�:c:�e�:�a���'v��:, p;;�= te A�:����',�'ar;��fti���:�� ����/r���a:;:i::jl� ��eG��: �:�'��l�S�S;:����, Jo:oa�li� �a�� �:e����ro���;�f;q�� rCO·NVIT.E
'Ta, exercendo a Presidên- lembrar à direção da Rádio po Escolar, visto que o atual cente Schneider, do PRP, e mestre.

-cia-da EMPRESUL, com de- Guarujá, desta Capital, que já não satisfaz às exigencias Enory Teixeira Finto, do Se êle precisa ser remo- A Juventude Feminina

,odicação, inteligência e vel'- seria muito bem ' recebida' do constante crescimento da PSP, delado e, para isso, precisa Católica realizará amanhã.
<4iadeiro espiritó público, pela população a il1iciatÍ\'a população infantil, grande Não havendo ordem do q\le o. faça, entao é"

porque�J
dia 28, às.16' hOl;as na séde

No dia de hoje muitas se· de ser retmnsmitido o pro- parte' da qual se 'vê fúl'Çada dia, OCU-pÕl.l a tribuna o dep. o Govêmo de um técn'ico do secretariado da Ação
:J:l'ão, por certo, as' homena- grama "HONRÂ AO MÉ- a percorrer longas dístân, Aquiles Balsini, para co- o professorado não é apto, I Católica, rua' Padre Migue

;:gens de que' será alvo, às RITO", da Rádio Tupí, de cias afim de poder frequel1- mental' o discurso do depu- não é capaz. Seus métodos linho. (altos do Cil1e Roxy)

,..quais nós nos associamos, São Paulo � PRG-2 - do tal' a escola. ( �do C�ssio Medeiros, sôbre de ensino são antiquados e um encontro de moças de

dia 7 de maio próxüno "'in- Depois de outras ponde- a infiltraç;'io comunista e o não conrresp(ll1dem à época nossa capital, com a fillali
douro, às 21,30 horas, ra�oos iriteressClntel'l e ()- operariado de Blumenau. atual; o seu preparo é fa- dade de serem debatidas

quando serão entregues a.os portunas, o orador 'espera o Por último falou o depu- lho e não acompanha a evo- questões l'elatÍ\ras aos P1'O

dois conterrâneos, Genézio apoio de seus pares, no sen- tado Vicente João Schnei- .lução científica, al"tistica e blemas e evolução da 'mu�

Leocádio da Cunha e Ar·

f·
tido de dar a .Caçador, mais ael', para fazer repaI'OS à cultural do momento presen- lher moderna dentro da 80-

ualdo Luz -'-, as medalhas um estabelecImento de en- n(lssa crônica de ontem sô- te.' ciedade.

a que fizel'am jús./pelo sal-' sino primário. bre o seu discurso, quanto Nesse caso, parece que o Para partieiparem desses

vamento das vidas dos nos-�· Não havendo outros ora· lhe atribuímos conceitos mais certo é que o técnico debates estão convidadas tô

sos patrícios. na tragédia a dores, o presidente anuncia contrários à mecanização da se destine a remodelar o en- das as ,moças que desejarem

que já nos referimos.'

I
a votação dos requerimentos lavoura. !Sino normal e não o primá- tomar parte, �m como a-

.

. ;�f�: d� deputado Vicente João O o.rador disse que não rio. presentar problemas que es-

----.....",---, Schneider, um sôbre a cons- fizera tal afirmaç,:o, PQl'- Sim, porque se há deca- pel:am uma SQlú�o.
O PN"4.ito -.lA lHa trução de uJIla estrada para que não era contra a meca� dêneia nO ensino pi"imário,' Gràvatas, PiJ·a-
,

IUllU·
_

UU
T' T"

servir melhor .ao município niz.ação, as que achava ser o professor é, senão () único; . Cà:rnisas.
"GU • E PRISAO DE , EN mes Meias das in�Ihore8.
.">.'.�

.

-
-

de Chapecó, e outro no sen- necessál'Ío, antes de pensar o maió!" r.espons,ável p(l1' ês-
TRE' peI'os merio.res pr4W'�s só Da

," tido de se conseguir o inte- em mecanização, melhorar se fracasso. E, sendo êle fa- �r"

E t m t C mo O� de
. AMISCELANIA -Rua

,�a a en e 'Q � -

rêsse da Câmara Federal re- 1) nosso sistema rodoviário. lho na sua tarefa, a culpa
. ,- .

t t' C.on'selheiro Ma..Íl'a.
'

maI� orgao�, o In es mo ne- lativamente à instalação

de'l
Não temos a mehor dÓ.vi- cabe àqueles que o prepara-

ceaBlta de agua para traba- escolas técnicas e outros da em aceitar a retificação 'ram para exercer a missão
lhar regularmel;te.,Quando meJhoram�ntos para a zona do ilustre representante do de educar, preparação essa, c<Jmpetência para formal' e-

SENHORAS: se b�be pouca ag,na, as. f�-., agrícola. Partido de Representação rio caso, feita dentro de mol- ducadores primários, somos
- Iná Wendhausen Bai- zes Ílcam ressequld�s, d�m�-' O deputado Wilmar Dias i Popular, mas devemos es- does arcaicos. forçadQs a concluh' que o

-}iaIais. uuem de volu,?? e sao ehml-
requer adiamento da vota� I c1arecel' que do seu disClll'S() Como, porém, não açredi- melhór será contratal'-se

- Olindina Coelho Bor� �adas com dlfl:;uldade. A ção, por 48 horas, :_afim de! se depreendeu claramente tamos que lentes da capaci- um técnico para ensinar ad-

,.1res, esposa do sr, Antônio agua freseu e os caldD� .

de poder melhor OPinar sôbre} nm ataque à mecanização da dade dos que militam' nos ministração pública e arte
.

�dos Santos.' fru.tas representam otlmo u matéria. 'lavoura, porquanto chegou Institutos de Edu�ção e de gOV61'1l<lr ao atual Govêr
_ Nadir Garcia Meira, es- e?tunulante �ara o_ ?om fun- . O presidente concorda, � até a querer ridicularizar Escolas Normais do Estado no ...

"Posa do sr. Qscar Meira. clOnamento mtestlllal. mas o deputado Osvaldo Ca-
.

algumas
-

tentativas fejtas não tenham a necessária
.

- .Maria Conceição Gui- Livre-se_da prisão de veu- bral levantando uma que�i.· nesse sentido, com o caso

mlarães Collaço, esposa do tre .habituando-se a tomar -t.�o de ordem, acJla que só de uma' mátluina agrÍCola
'SI', JoãQ Luiz Coll<u,}o So- de 4 a 6 copos dáglla duran- o plenário pode concordar ter ficado 'pQ,ralizada. no
c·�rinho. ,tf o dia, - SNES. com o adiamento. meio da estrada por" falta

O deputado Waldemar de peças novas em substl
Grubba acha que antes de tuição a outras, quebradas.
discuth' a matéria devia ser Se o pensamento do nobre
fornecido um esboço da es- parlamentar' foi ontro, a

trada pleiteada, para que frase não o ajudou.

-
rM

_lWi _

w

t
" .

\ .::#--rf."7":�"'&'7
--"«. •

:;aos seus inúmeros "amigos e

'<correligionários à manifes

-tação de aprêço e estima,
-que foram tribufadas ontem
eao ilustre natalician te.

'�O ESTADO", felicita-o,
-com um abraço muito cor

«lial e fraterno, ., ·_h....t .•.�,#

«Hoora/ ao
�érifo»

.. -'

ANIVEHSARIOS:
Pedro Bittencourt

'Transcorreu, ontem, o

saniversário natalício do Sr.
"Pedro Bittencourt, ex-Pré
z feito de Imaruí e suplente
<de deputado à Assembléia

"Legislativa, eleito sob a le

,;.:g�nda do Partido Social De
';mocrático, de cuja agremia-'
'�ção é um dos destacados

�]próceréS.
O acontecimento ensejou

DR. HAROLDO PEDER�
. d NEIRAS

'Ocorre, hoje, a. data nata-
.

flícia do nosso distinto con-
I eonsegui!ldo salvãt DS que

'<tel"r.lneo, dr. Haroldo Pe- se debatiam contra a morte.

=derneiras, engenheiro civil A inciativa da ESSO, pois,
,oe, atualmente, Diretor-Pre- ym homenageando a dois

:sidellte da EM-PRESUL, com 'denodados e heróicos con-

.rséde em .Joínville. terrâneos, é digna de aplau-
TINTAS PARA PINTURA,
COTTO.A.·

FAZEM ANOS, HOJE:
SE)NHORES:

'-"Com prazer.

- Lu�z Eugenio Beirão,
,-.contador e chefe dos Escri
-tórios da Sul Amél'ica Ter

:-'i'estres, nesta Capital.
- AmaUl'y Temporal.
- Enio-Luiz Alves.
- Aécio Cabl'al Neves,

:funcionário da firma
.

Ma

"i!�ado & Cia.
- Orestes Bittencourt,

-.�·eptesen tante "Comercial.
- Alval'O Bon7..ún.
- João André de Souza,

:"comerciante no Saco dos Li�

K. C, T .

t AGRADECIMENTO.
,e MISSA

'

EXPosição de Pintura

Catarina Alia da Silva e filhos vem, por intermédio

dêste, agradecer às pessoas que manifestaram o seu pe

'sal' pelo falecimento de seu espôso e pai
GASPARINO JOAO DA SILVA ,

e, aO mesmo tempo, convidar para assistirem à missa de

70 dia. a se realizar na Catedral Metropolitana, às 8 ltO�

I'a8 da' próxima segunda-feÍl'a, dia 30 do corrente.

1\. todos que comparecerem a êsse ato de fé', cristã.,
externam s'ua gratid.ão.

1mmail próXimo Inaugurará sua ex ..

�Josição a artista Z9ferin8 1""8tO
Dia 10 de maio próximo, terá o alto patrocinio da.

',no salãD pl'incipal1do Demo- Sociedade Catarinénse de
·crata Club, em Florianópo� Belas Artes. -

1is, será inaugurada' a 211 A senhora Miniato já per-

""Exposic,ão de Arte em nossO feitamente radicada no Bra
AGUARDEM pARA OS PROXIl\IJ:OS DIAS A

.

país, da pintora caucasiana, sil, é possuidora. de notavel

.senhora Zeferina Miniato, talento artístico. A sua pri-
. ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE

"�ue apresentará à culta so-l"meira exposição que se rea-
WILLY ZUMBLICK QUE MAIS UMA VEZ VAE

.cÍedade florianópolitana, al- lizou no Falace-Hotel no
EXPOR AO NOSSO PUBLICO SUAS TELAS DE
VARIADOS.

'gumàs dezenas de

quadroSIRio
de Janeiro, alcançou ex-

A EXPOSICÃO SERÁ NA SÉDE DO CLUBE'1
,.de extràoI'dinário' valor ar- traordiriário sucesso, e, aqui DOZE DE AGO·STO, PARTE TERREA.
tístico.

,
por ceI'to, há-de agradar a I I NA OPORTUNIDADE DAREMOS N.70VOS\ I.

.

A eX1l6sjçã� da gr��de�quantos apreciam a bôa ar-I! INFORMES.
.

;',iHntora ",que ;pra nos Vlsltal te. _.
. .,-. ,

Dr. Antônio Moniz de ,Aragão
ComuniCá a seus clientes e amigos que rei

niciou a clínica nesta Capital.
CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado,

(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 �s
17,30 horas.

HESIDli:NCIA: Rua Bocáiuva, 135 - Tele
fone M-714.

- /

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esp.rortivo) \

Ilomiuao� .

(

a segunda .roduda
;/

do Quàd ramrulnr
_ í' r- _ _

Será 'mesmo no próximo domingo fi realização da segunda rodada -do Tor-
neio Quadrànguli!f de futebol,.·je·ndo us clubes América e 'Olímpico"concord'ado
elD comparecer para os seus jogos com ó Gua�aDi e Av-ai, respecttvomeme..

Liro x ,Taubaté,·o choque desta Ser� antecí-
.. .

_ 'pado
'

noite pelo Exlra de Basquete .

RIO, 26 (V,A,) - Adian-
I •

• ta-se. que a rodada do Tor-
Marcha vitori(;so o Cam- tes pretendentes ao título, A 'pugna entre Lira e Tau- neio Municipal de, F'utebàl,

peonato Extra de Basquete- dará combate ao quinteto do batê 'promete ser das mais que está marcada para do
bol, promovido ,pela F-edera- �lube' da "Colina" que vem empolgantes e por certo- ar- mingo, como vem acontecen

çãó Atlética. CatarineiÍs·e. conservando, invicto a lide- rastará uma grande e sele- do, será antecipada para sá
Hoje na quadra do Lira Te- rança juntamente com o ta assistênc ia como' vem ..

,a-I bado,
afim de que o domin-

n ís Clube; à luz dos reflete- Ubiratan.
'

contecendo com as partidas .go fique U.vre para a estréia
l'es, o 'faubatê, um dos for- do çertame. ,

. • dos "Glubeh'otteI-S;". .

Montevidéu, 26 (D.P.) - Nacional. O segundo Jogo:
.

. Foi adiado para sábado. a es- será efetuado
.
quarta-fé ira

tréía do Palmeiras no Está- entre o campeão paulista e

dio Centenário, .. contra o o Periarol. r

Saibam os Esportistas•.•
. " que o Brasil.. no Campeonato Sul-Amerícano .de

Futebol de 1922, pàrticipou e venceu todos os
.

5 jogos,
sendo o seu arco, confiado á perícia de Kuntz, vasado

apenas 2 vezes. Foi à seguinte a COl1st!tuição do quadro
brasileiro campeão de 1922: Kuntz, Palamone e Bartô ;
Lais, A�ilcar e Forte; Formiga, Néco, Heitor, Tatú e

Rodrigues. '"
'

xxx
,.

'\ ..•que o Si4,erúrgia Atlético Clube, da cidade dá
'I'ubarão, foi fundado no dia 14 de julho de 1943.

Os
. jogO:�i�:!::CiODai� r> .GuarDiã, faperte CIHe

- Recebemos e agradecemos o i seguinte oficio:
Segundo uma estatística publicada por um ma- "Frortanópolts, 10 de abril de 1951.

tutino carioca, o Vasco da Gama disputou até hoje seten- Ilmo. SI': Diretor Esportivo .de "O Estado".
ra t} duas partidas, colhendo quarenta e quatro vitórias, NESTA, "'-- ,

quatorze empates e quatorze derrotas, a saber: I .

Cumpro o grato dever de comunicar aV:S. que no

Em 1928 - Vasco 1 x Wanderers, de Montevidéu O e dia 7 de abril foi fundado o Guarujá Esporte Clube, 01'

Vasco li x Sporting, de Lisboa 'I, partidas realizadas no I gão dos funcionários. da Rádio Guarujá Ltda., cuja. pr i-
!tio,

.

, ,

.. �
.

meira diretoria .f icou -ass im constituída,"
Em '1930 _ Vasco 1 x 'I'ucuman, da ArgentínaI, no Presidente de Honra - Dr. Ad�rbal R. da Silva.

Rio; Hakoachvde Nová York 1 x V'asco O, n0' Rio; Vasco Pres.idente - Acy Cabral Tel�e.
.

.

6 x Iugoslavas 1, no Rio; Vasco 5 x Huracan, de Buenos. Vice-Presidente _ João' Ma(\4ado.:'.d.;l. R�sa.,
Aires, 1, no Rio; Vasco 1 x Gínásia Y Esgrima, de Bue- /10 .I'esoureiro - Palmeir.óÍ-cla,;·E'Ollioul:a>',
nos Aires 1, nó Rio.

.

"

2° Tes��:f;lixo�,.;f ê��lP�tB'qnet;;�' -< ;T ,: ''>' .'

. En:�1931 ---;,Vasco ,4 x Sud. Améric,a,.de lVIon't��id�u, 1 ° Secre���it�l;�n':Cii'p��i:à:l'1u��r'Nunes.
2, no RlO; Vasco (combinado com o Amézicai 2 x CmasIa, 20 Secretatr6,.....'.:cMozart Régis.
Y Esgrima 2, no Rio; Barcelona 3 x Vasco 2, em Barcelo- Diretor técnico - Onor Campos.
DR; Vasco 2 x Barcelona 1, 'em Barcelona: Celtaê x Vas- Diretor de Publicidade - Jorge Cherem.
co '1, em Vigo; Vasco 7 x CeltaT,. em Vigo ; Vascp 5' x Conselho Fiscal'_' Edgard Bonnasais, George Mar-
Benfica O; ern-Lisboa ; Vasco 4 x Combinado

PÜÚtigu.ês1qües
eDscar Vieira Filho. .'

-

Impressl'o,nar'·8m. "

bem' '05 .re-:2, em Lisboa : Vasco 3 x F. G. do Porto 1, no Porto; Vas- � O.r'ador � Dib Cherem,
'

D
,

co 9 x Povà do Varjím 2, em Pova do Varjim; Vasco 6 x ';. Esperando contar com a sua preciosa colaboração, mader�.s catarineasesCombinado de Ovar 2, em Ovar; F. O. do Porto 2 x Vas- no engrandecimento do Guarujá Esporte Clube, subscre- . �
co 1, no Porto; Vasco 1 x Vitória 1, em Lisboa; Vasco 4 vo-me mui atenciosamente.

.

. Escreve o "Jornal. dos' já que concorrerão com 93:
X Sporting 1, em Lisboa. '. Acy Cabral Teíve, preaidentev->-' Ciro Marques .bordos tI'ocados;'.' Sports", de ante-.ontem:Em: 1932 -- Vasco 4 x Wanderers, de Montevid�u 2, ·Nunes, 1° 'Secretário". • .,..._. __.w - ..'

110 Rio. . .: que aípioi· classificação obtida pelo sel�cionado "Das guarnições regio- N
- .

g.Em 1935""": Vasco 3 x Boca J'úniors 3, n� Rio'; River argentino de futebol nQ. Campeonato SuL Americano deu- nais que vimos na manhã de a� Se .IU
Plate 4. x Vasco 1, no .Rio;

_

Vasco 4 x Seleção E}�panhola se e� 1922: 4° lu'gar. -,� .8rasil foi .o.vencedor do' ;�rtame, onteIT), sem ,dúvida alguma,' Em vista dos seu,s muitos
0, no 'RIO; Vasco 1 x Seleçao Espanhola 1, no RlO: segUIdo pelo Paraguai e UI'ugual que se clas.slflcaram as catàrinenses foram ,as afaz e de 'XOl de seguir

, "E 1931' H . d B A" ') V 1 ')0 <>0 l' O Ch'l .e' lt' I' 'f' ,.

. .e1' s, 1 1
.

.

m.
. t) -.' uracan, .e uenos. lIes - x asco , em � e c) ug�,res. "

I : .�'Ol o. U Imo c a�sl-;l-cado. A ,que.melhor impressionaram, para a Capital da Repúblf-
�? Rl�;',Va,sco 4.� HUl'aca� �, 110 RI?; V�sc� 2 � �.stu-I qu:rta colocaçao tambem fOI a plOr do BraSIl, Isto em muito embora tive8sem.efe-: ca, o desportista Mâpio Rf.I-
dIantes de, L� ,P!a�a), no.�1O, Vasco B x � elez Sal sfleld, 19�3. " tuado '! seu pr,irne�ro treino. sa, té:ll,ico da representaçãode B;!enos Aue� �,110"RIO:.

O
em barcos cedIdos pelo Bo�. catarmeU8ê ao Campeonato

i:

.

R·�m V).9?7 TI VUAstc10 2t xoAtlanRt�, de Buenos Aires 2,
.
roo.le'l-l·O do',' Sa-O tafogo, com voga boroeste,! BÍ'asileÍro de Remo.'

'\ no . ,10; asco x an ,a ,no 10.. "
c

.

·Rio·::�:::-v::::':::�::n:;:a:::: :�:::)\n:i'., Paulp.;llangú ·.g'·I'.·Ve,·r···s.··!l·S· ':vPJ.ef·.os.·..r··.Pl.o,e.sda-id·dROMA, Fmalmente fOI 0- Paulo sendo q�'it p ,Bangú U
Hurll.can .4, no Rio; River-Jndependente 3 x Vasco-Fla-

Imengo' 1, em B!lenos Aires; Ginasia Y Esgrima-É3tudian� ficializado o roteÍl'o do com- continuará na excursão, jo- - D(J Rio, informam que
.

. . bin.ado São Pau]o-Bangú, gaudo nas seguintes ,datas e o médio esquel'do Bauer, �otes 2 x Vasco-Flamen�o ·(team número dois) O, em La
para os seús próximos 'com- localidades: _ São. Paulo, pretende adqui-Plata; River Plate-Ind'ependente 3 x Vasco-Flam�ngo 1, promissos / em gramad03 do I lv�}dO rir· seu "passe" e vendê-loem Buen.os Aires; Combinado Rosariâilo 1 x Vasco-Fla-
V;elho Mundo. Varias vezes 15 _ Em Madrid. ao Fluminense.

'

mengo (feam númào. dois) O," em Rosário; Vasco 5 x '

esse. assunto foi abordado 17 _ Em Norkoping. _ Telegrama de GlasgoV'.'Independente 2, -no Rio; San LorenzQ 1 x Vasco 0, no
. pelos dirigentes que se a- 20 - Em Gotemberg. -diz que ô Celtico conquistouRio ��_....._••__•._......__......

cham nesta capital e tinha- 2.4 - Em' Helsing, contra a "TaGa ela· Escócia" ao ven- p.êríodo de experiencia no-(Continua) -

se a imp�essão de ,que esta- o Helsis Borg.. ceI' domingo por 1 x O o Fluminense, foi llm dos:

R' t d '0 V··.. h
-_,.-._

va decidiao em definitivo. 29 - Em Stokolrrio. Motherwell. • grandes elementos dn con-·
. ena a· a 8a�/. f'ZIO Inça' �:S'p:��;P:l�e�:�����mA���;: o �:al!no�.m Malmoe, contra do�in��\�el�·��.it��:�l�Z��� tenda'Noticia_se no Rio �

RIO, 26 (V.A.) - Como

I
país' amigo tem se exercido o roteiro varias vezes foi ,._·........·.w;.-.,.��·....••.....·-........1---· l'itiba goleou o Agua Verde possibilidade da realização

'se sane, estão em ação os com grande áfinco, estando 'modifi<;ado. Agora porem, e- ·Jogos do Amér'I�"; pelo escor.e de 5 x I, O mé- anllalmenter de um torneio; ,

meios nauticos nacionais, preparados para atuar com le está oficialmente traçado dio Sanfol'd) recem-chegad0 enti'e' Va'sco, Penarol e Pal-
com a realização, no pl'oxi- grande brilho na regata in- e São P�ulo-Bangú seguirão Ilg, no �ar.Dr dQ Rio, onde realizou cllrto· me iras,
tn,0 domingo; do 4certame tenÜlc·ional. Ainda esta se- a seguinte ol'dem de jcgos: VU 1"" · _.....,..·__w.· .,._· · ·.�· -___

brasileiro de remo. Entre-' mana, deverão e'star nó Rio ABRIL
'

LIMA, 26 (U.P.), - Ê a

{(O-lO
.

E'
ft"

t'
..

J- O·tánto;'a,s atividades do re� os demais éompetidores que 27 - Em Gopenhague, seguinte lO}. t�bela ,de jogos
,

. XIS enCla'.:ISm »
mo '.lJ.ão ficar,ão aí, pois ,a travarão sensacionais duelos contra'o Copelihaglle ,Bold que o Amêrka F. C, do·Ri()

.
. \ d ÁLGEU AMOROSO LThiACõnfedeí'ação Brasileira de na raia da Lagoa, nos feste- Club ..

··

de Janeiro realizará /neste, � .

De§lPortos,mãrcoLl para o .ios do '''Dia do ,'fTabalha-1 29'''--'- Em Lisboa, contra I país: , Q�alq\:er livro da' Editora Agir, si. �ão em::olltrados

dja.10 ·de maio, a realizaç?io dor": . i-a seleçã.o local, em benefi-I Dia 29 de abril,_ contra 0_ nas LIVra1'l.as da praça, podem s:1' �ohc.ltados a O. L..

,:�a;��:;�a��e dcaon��:á cJ�� Re��c��sg��. 9';.c��l�alel��
I

�;�ei�:, Cruz' Vermelha Bra-l �;I�i����.� :o�:; ��i�,�:�� RcOSL�-uCoa1?'EapOD�taoI30z4-E FolorlEanOaPOhGS'O'SIOparticipação de argéntiJws, mente à organizftl;ão 'do cer-
'

MAIO contra o Sporting Tabaco;
,

, "". '.
"

:

uruguaios, chilenos e perua- I tame brasileiro, vem 'toman- 3 _ 'Em .M'ã-drid. /)13 de maio, contra o Alial1-
j '�.nos, alem dÇis guarnições

na-l
do todas as provide!'lcil);s no 6 _ Em hum. I za, desta capital., ,

cionais . .á el_ubaixada do Pe-
.

sentido de que a regata iI)" 10 _ Em Bal'celonà. I Esta tabela foi oficial- PROGRAMA DE FESTAS PARA O MES DE ABRIL DE.
,ró já está entre nós, hospe- . ternacional do dia 10 possa �lB - Em Madrid. mente OTganizada pe-las au-'

,

.1951
-

. , \ I r" / •

"

dada na sêde nautica do: se constituir em e'xpr.essivo - No dia-H, regressará ao' toridades despol'tivas'perua- ,cDia 29 - DenlÍngo - Soirêe com início as 2.0 horase

;Vasco. Os remadores do triunfo do esporte nacional. Brasil a delegação do Sã8 nas.! Dia '30�- Segunda Feira _ Secção cinematog.rafica�

xxx

... que o primeiro torneio "in itium" do, campeona
to car iõca de, Futebol foi disputado em 1916, saindo ven

cedor o Fluminense.
xxx

"

que foi a' seguinte a classificação' no. campeona-
5; Viêe-campeão _ São Paulo, 9; 3° lugar T Palestra,
'to paulista de Futebol de 1941: Campeão'- Coríntíanscr'
10; 4° lugar - Santos e Portuguesa de Desportos, 20;.
5° lugar - Espanha e S. P. R., 22; 6o'lugal' _ Portu-.
guesa Santista; 25; 70 lugar _ Juventus e Ipiranga, 26:
e 8° lugar - Comercial, com 35 pontos perdidos.

Amanhã em. Montevideu:.
. ,

Palmetcas x Nacional

RIO, 26 (V.A.) - Despe
dhidQ-se das canchas brasi
leiras, o five argentino de
hola ao cesto derrotou' ante.-:
ontem o quinteto do Maken
zk/pelo eSCOl-e de 37 x 25.
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o E�TADO-Sexra-feii'a, 27 de abril de 1951 5
---:--�--------------_:_:''::="":,,:::,:::';:':__:':'--='':'_:'':::':'':'::'_=--=:':_-_......_------.,.._,..__,..,.,,.--------

Oia 12 de Maio, nOI Clube 12 de Ag05tO� \grandiosâ soirée
"em beneficio de uma bolsa de estudos, �patrocinadá· pelas
Senhoras dos Rotarianos· de Florianópolis� Mesas" venda

na Secretaria do Clube.) /

�No! bastidores do mundo
� \

.Mtndelo ARe 515

�11r.tI�illmjm INm�m:renSft
(O REUU�ADOn \lIElll..o\.) t Acham-se abertas, na Co-

A Ih
., : mando do 5° Distrito Naval.

mu e:r evítarã dores - .-- - - did, ,

l Y ',_
as mscnçoes para can !tia-

�UVíA AS CéLICAS UTER.,.NA8 tos ao quadro de taifeiros
�mprega-se com/ vantagem para da Marinha de Guerra.
combater !JS Flores Brancas, CóJj. f' Os candidatos inscritos
cas Uterinas. Menstruaês e, ap'lI o serão submetidos a prova e-

parto, e Dores nos o'Váriorl.
-

lementar de Portugues � i Vende-se uma. casa edifí-
Jt poderoso calmante e Regula- Matemática e a exame de: cada num terreno de 30 x

dor por excelência, saúde, ' 137,50 na Rua José Candído
""LUXO SEDATINA, pela sua com-

I
'

Os interessados deverão' da Silva, 486. Estreito.
!)l"ovada- e�i�aCia: é 'receítada por obter m.ais. esclarecimentos I. Anexo à mesma,. um ,terl'e-

_

médicos Ilustres.

I no,
5° Distrito Naval no ho- j no de 20 x 30, 'sito a Rua

FLUXO SEDATINA encontra-se em rario de 12,00 às 16',00 ho- -, Matos Arêas.
toda parte. raso -

-

: - Tratar na mesma.
(

-

!i' IUZfi LIIV!A &
-

IRIV!ÃOS
Cons. Mafra, :i7

'

F1MíanÔ1JOUS

Vende-se

Mode[o ARC-5-P

-Atlântida Ráiio Catarinense Limitada
apresenta mais 2 insuperavois modelos para

- Ul5J
CARA-CTERISTICAS:

;; 5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1.70!("kcls; curtas 6 a I8mcs. 50 a9T mts.

III /V1to-falante 61[2 polegadas, tipo pesado _ Tomada para toca-scos.

ra: T1'a?:sformador uni_:;ers!;l pllra 90, 110, )80, 200 e �O volts vdi

=
Vanavel de 3 s ecçoes _ FI com nuc1eo de ferro _ Caixa de. IMBUIA de luxo.

_ Grasule alcance : Alta sensibilídade: Som natural.
'

....
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o �STADO-Sexta-feira, '27 de abril de 1951
------------------------------------------------------------------------------------------------------------�------------------,---------------

DIA 5 DE MAIO:
dade de Amparo

Jantar Ilansante, n-o Lira T .. Clube, 'em beneíícle da
aos Tuberculosos. Variado númere de atrações ..

,

SOCÍf-·

. .

HOJE NO PASS�DO Coo:regaeãO N,S'I Edllal27 DE ABRIL 25.459�, tenelo al iás eido 01'- d Desterro, JUIZO DE DIREITO DA
çada pelo engenhei�'o �li- Hoje, haverá reunião se-

COMARCA DE PALHOÇA
A d t d h

.

I t Alb t F d manai no salão paroquial.a a e 0Je recorc a- ar.,,- er ,o. erre Ira ,e Edital de la praça, com o
nos que: Abreu" (hoje marechal re- No mês ele Maio as reu-

prazo de 20 dias,
..

- em 1630, os holande- formado) em 45 :700$580. niões serão na Catetlral, na ',_ "

ses, que haviam desernbar- Bem é de ver o manifesto, hora da bênção. O doutor Jose Tavares da

cado em força, empenhados prejuízo que resultou para O terna ela conferência de Cunha Melo, Jui� de Direito

em conquistar a foz do Ca- ,a firma construtora. sexta-feira será: Maria da Comarca de Palh?ça, Es-
piberibe, onde tanto traba- - em 1927, faleceu o Dr. Santíssima no plano da tado de San�a Catarma, na

Iharam pela fundação do Re- CaI10s de Campos, presiden- 'criação divina, forma da lei, etc ...

cife, sofrem uma emboscada I te do Estado de São Paulo. A imagem de seu Filho Faz s�bel' aos .qu� o pre-

na ilha de Santo Antonio, André Nilo Tadasco feito homem bailava eterna- sente edital de prrmerra �ra-
na qual ia crescer o bairro mente na mente divina 1 E ça, com o prazo. de vmte

principal de nossa' melhor com à imagem do Filho es- dias virem, ou dêle conheci-

cidade do norte do país. fava a doce imagem da Mãe! mente tiverem, que, no dia cais, i

- em 1753, é nomeado C· 011'.
Eu sou a Flor do carn- vinte e um (21) do mês de

governador dá Cap itan ia D. tOe... larlO po '" sou o Lirio dos va- maio 'próximo' vindouro, às

De PoArto UO-18""'0 "O ESTADO", que desde
José de Mello Manuel. Foi les '"

dez (10) horas, à frente do
o início, se vem colocando

no seu governo quê,' por de- RITZ" Bela como a lua, . eleita edificio da Prefeitura ML1�
A 1-·. ,

S 1 S pO 'ICla .=llge ii: disposição da Comissão

terminação do Marquês de A's 5 e 73,(, horas como o sol, terrivel como n icipal, a praça, ete (e ,e-
'

-

....
,'t b P

.

d A Pró-Fundação Laureana;
:

Pombal, sofreu rigorosa SONHO DE INVERNO um exército em formação! tem 1'0, o orteiro os u- \

mal
.

, • , , '1') rb li publica, diàríamente, o r�

Prisão na fortaleza de San- com
Os que me honrarem, terão ditórtos trará a i u ICO o

d d t "Quem ,,, sultado financeiro dêsse
ta Cruz o conselheiro. José Magda SCHNEIDER e

a vida eterna! pregão e ven a e arrema a- avisa amigo e ...
movimento, angariado. pela.

Mascarenhas, espisodio es- Hans MOSER. - Filius Mariae non peri- cão, a quem mais der e má- Há mal interpretação a
referida Comissão:

te que constituiu assunto. No programa:
bit! ior lance oferecer sôbre ai certas notas que publica- AUXILIOS _ "O ESTA-

para um dos capitules do. 1) .. _, Cinelandia Jornal.,
respectiva avaliação de três i

mos nêste jornal, que ja DO", colaborando mais di-
"Arcaz de um barriga-ver- N 'Farma'cías

mil cruzeiros (Cr$ 3.000,(0), vai para vinte anos de cir-
retamente com a Comissão

de", de José Boiteux. O Bar- ��. _ A Voz do Mundo.
o seguinte: �uas glebas de culação. /., "Pró-Fundação Laureano'"

baças" é o titulo desse capi- Jornal. de planta-o
terras com area total de Quando nos revoltamos recebe contribuições, em

tulo que a Revista de Cultu- P quarenta e três mil oítocen- contra determinadas irregu-· �

reços : sua redação, das pessoas
ra do. ilustrado padre dr. Cr� 5,OQ' 'e 3,20 lO. Terça-feira (Feriado) tos e cinquenta e oito me- larídade" verificadas em d

"'-: :-

T
' F t lti t

'JP

F- ..

DF' tros quadrados (43.S58m2)', nosso cidade não e' com
que o. esejarem para aque-

omaz on es u imamen e "LIVRE'" Creanças 'al'maCla a e Rua Feli- ' a c, I t iôt.i f'
d

. -

'te" S h id ou seja cada uma delas com propô ito .li diminuir
e pa 1'10 lCO rm.

repro UZIU, como an s j a maiores de 5 anos poderão pe c mr t. o- s ou
D ti saga

a área de vinte e um mil no- I'
.

ib il itá I
ona IVO nza-

0- fizêra com relação. ao. entrar ás 5 horas, 5 Sábado, Farmácia Mo- a guem e. �mpossl I I a- a
dados até esta

conto. "No que. deu um pu- derna, Rua João Pinto. vecentos e vinte e nove me- em sua atl�Idad,e. Sabemos. data , .. '. o .... 13.009,00
xão de orelhas". ODEON 6 Domingo, Farmácia Mo- tros quadrados" situadas no que em mUlta,s vezes, com

CA dos Ve '

• o I I d
.

d V
'

'A' • amara -

- Em 1806, o ouvidor de As 7'}4 horas derna, Rua João Pinto. ugar- enomma o argem essas advertências feitas I , d e 300(}.ú'"
Santa Catarina é enviado. QUE VIDA APERTADA 12 Sábado, Farmácia Sto, 'Grande, distritode Queçaba, 'em "O Comércio" atingi-

I

D r,�a. �r são' A�i�"
,'"

ao. Rio Grande, afim de cre- No programa: Antônio, Rua João Pinto. fazendo frente em terras de mos 'ou deixamos milindra-'
' 10 uç

200,00
ar a comarca de Porto Ale- 1) - Jornal da Téla. .Nac. 13 Domingo, Farmácia José Bruck, fundos com di- das certas pesôas, Entre-I ma�.s' ii' . . . .

20,00
/'

gre., 2) =: ,Füx Airplan News. Sto, Antônio;-Rua João Piu- tas de Pedro. Salm, extre- .tanto, não .olhamos par'}, ��jl�: �oa�aido C��
_ em 1809, morre no Rio I Ahlalidades. 'to. 'mando ao Norte com terras êste lado porque _se asim I �

P
; d R S h 'dt SI' . rone ..... , . ,

de Janeiro o -pintür flumi- I'�cos: 19 Sábado, Farmáêia Ca- e omeu c rol e ao. U proeedessemos, estariamos

nense Manuel da' Cunha, um Cr$ 5�""OO e 3,20 � ij tarinense, Rua Tloajano. com terl'"as d� Mal'ia "Isabel contraria.ndo
.

a altruística

dos pion�il'os da pintura no "Imp.' até 14 anos".,
.

20 Domingo, Farmácia Bruch. Terreno êsse adqui- finalidade da Imprensa, que
Tútal 0 •••• • Cr$ 16.27U.oo

Brasil, o qual legoLl' algumas ROXY Catarinense, �ua -Trajano. rido por herança no arrola- é 'Colaborar com as autori-

telas de apl'eciavel valor do· Ás 7% horas 26 Sábado, Farmácia No- mento {los bens deiJtados por dades, em beneficio do pOVQ.
I

c'umental para a historia da Ultimas Exibições., turna, Rua Trajano, falecimento de Matias 1 assim repitimos que, AV,I80',�rte n'o país, isso· numa e- 1) - O Esporte em Mar- 27 Domingo, Farmácia Schmidtz Sobrinho e achn- se os apêlos de "O Comér-

poca em que 1108 faziam fal-I cha. Nac. Noturna, Rua Trajano. se registrado 110 registro de cio" tivessem sido levados O Cêntl'o Catarinense de

ta capacitados mestres na JOGAVIÁO
.

E A FLECHA O serviço noturno será e-
imóveis dest'a Comarca sob na devida consideração, O" Estudos e Defêsa do Petró-

arte. TechnlColol' fetuado pelas Farmácias número 7.9G8 e 7,%9 do Li- fato que vamús passar· a li 1eo aviza aos seus, associa.-
_ eri1 �825, o gene.ral Fr.u�

A FIL.HA .

DAS

TREVAS, Sto. AntônÍo e Noturna si- vro nl> 3H. O imóvel acima expôr não se tel'ia cousu- �os e ao Povo em geral que
tuoso RlVel'8, festejado co- Preços. tuadas às ruas João Pinto. descrito foi posto á praça e mado. I sua Séde, à Rtla F'elipe
mo um dos herois da inde- Cr$ 5,00 e 3,20 e Trajano nO. 17. al'l'em�taçãó a. requerimel1- Vimos mantendo cerrada I Séhimidt, 42, A,� 1° andar"

p�nde�cia u.rugtfa�a, màs. 7�- "Imp. até 1.4 anos".

t A. presente tabela não P(�_ to. do tutor, s.,nhor Matias, campanha contra a realiza-! se en,con:tra aberta, todos os

te entao melcenano a sel' 1- IMPERIAL derá ser alterada sem pré- HmkeJ, no processo <le ven- ção de "bailes públicos" dias úteis, das 19,30 ás 21,S{;

ço das tropas imperiais de Ás 7% horas
, via autorização.. da de oens dos menores Rau- no Clube União e,

.

para I horas,
Pedro I, p�Spasse para seus BANDIDO APAIXONADO

.

Iino Hinkel e Norma Hinkel. confirmar esta nossa insÍs-' Florianópolis, 23 de a�rit
compatriotas, :rü ;gel' apri� com I Anuncie 0'''0 ESTADO" E para que chegue aO' co- tência, noticiamús o. la· de 1951.

sionaâo, na saida da Cúlo- Dan DURYEA e IVone de nhecimen� de todos Ula�-I mentável ineidente que se
......
A DIRETORIA

nia. dO"Sacramerito, pe10 fa- CARLO.

( , .'t
dou expedll:,O �re8el1te, edl-j verificüu domingo ultimo -".

moso Lavalleja. No.programa: .

()11VI e tal que sel'a aflxado no lu- naquela casa de "diver- A-v'1.8'
'

_' em 1840, morre repen- 1) - A Marcha da- Vida:'
. ./

"

. 1
" gal' de' costume' e extl'aido' sôes" (que diversão bô-

'" ' """tinamente, estan,do_�frente Nac, cópia do mesmo pt'a, ser 1'e-! ba) onde se travou sério

da cava.laria imperial no .2) - Atualidades Warner A Sociedade Divertimen- met�do a um dos jor�ais da; :oPflito entre" o ,CC?m�Jl- [,.sEtV1ÇO NACIONAL _ DR
Pasao do Azered{), arredores Pathé. Jornal. tos MocinatariQs têm o C�pIta!, para a deVIda p�-

.

dante do Destacamento da I APRENDIZAGEM CO:MER-
d� Porto Alegre, o general Preços: p!'azel' de convidar seus as- bltcaçao, na fÚl'ma, da .le1. Polícia local, o Praça Or-I CIAL
Bonifaclo. Isas Calderon, um Cr$ 5,00 e 3,20 sociados e o,s do Iate Clube Dado e passado nésta clda- lando e vários jogadores

.

SE�.AC
dos chefes legalistas empe- "Imp. áté-14 anos". para 'a soirée a realizar-se de e Comarca dê ,P�lhoça, do Clube

A,
tlético, de São I Escola "JOÃO' DAUDT

nhados em bater os revolu- IMPERIO (Estreito) no próximo sábado. dia 28, aos dezenove (19.) dIas do Francisco do Sul, tendo os O'OLIVEIRA"
cionários republieanos Far- Ás 7i)4 horas com inicio ás 21 horas, no mês de abril do ano de mil dois policiais, á paisanà, AVISO
l'apos. CAÇADA HUMANA salão do Iate Clube. novecentüs tLcillquenta e um sa�ado. de. suas. ar�as e i .Acham-se ah�rta8 as lUa.-

- em 1875, deixa a admi- Mikel CONRAD. (1951). Eu, Leontina Tan- feIto dIvelsos dlspa�os n�-I' trlculas para a Escola dq
nistração da provincia o dr. O DRAGA0 NEGRO credo, Escrivão o escrevi. quete lo.cal, em CUJO aCI· "S}�NAC", nesta cidade. Os;.
João Tomé da Silva.· F@,i um Final. (ass.) José" Tavares da dente. foi atingido o Sr. rint€r.essado8 de-vel-ão . diri-
dos mais operosos adminis- AS NOVAS .AVENTURAS Cunha Melo, Juiz de Direi- Chastalo. O Comandante do \ gir-se á �.éd,e do "SÊNAC"'o
h'adores da terra barrigâ- DE DICK TRACY

S A f
to. Está conforme. Eu, I,eon- DestacamenfÓ munido d'e � ii Avenida ,Hercilio Luz, 57.,

verde no regime·passa.do. 3í4Q ,Eps. I N G L E tin� �aneredo, ESCl'ivão o revolver e o Praça com 8,-! das 9 ás 12 hÚ'as diariamen.-
- em 1890, inaugura-se DOMINGO eSCleVI. vantajado sabre, colüc:aram: te, até 30 do cúnente. .

I a então vila de Tijucas e RITZ - ODEON - IMPE· 1';)1 IW", , 11.': em polvo�osa os particip�n-l Florjanópolis, 11 -de abril:
a estrada de rodagem ligan- RIAL !JI ,.i li � Assine "O Esfi"'no;;-- tes do ba11e. e se causa ma- , de 1951.
de Nova Trento. Essa i'odo- O maior filme deste

j' Ô li, I r. A . A P [ R I T t 'V A II is grave nãó se registrou foi I' -Mio Ortiga Fedrigo, Di·
via de 34 kilornetl'os foi

con-I
"
...E O. VENTO LEVOU .. ," ti n • por muita felicidade. retor.

.

, tratada pelo. coronel Henri- PAIXÃO E SANGUE
.

J t" t A esta altttra não temos "

que C<lrlos Boiteux, associa- I
TechnicolOi.' dn ar u8DX3D e mais palavras para dizer-

do a José Alexand�e Nativi-! Susan Haywal'd e Van Re·· JANTAR DANSANTE em mos do escabroso fato, por- EFEITO

'dade, pela quantia de " .. 'flin.· beneficio da SOCIEDADE
I quanto,

sabendo. nós do no- SENSACIONAL NA

DE AMPARO AOS TUBER- me tradicional da respeitá· A S M A
CULOSOS a realizar-se em [ vel Polida de Santa Catari- ' ,.;
a noite de 4 de maio proxi-! na, está a representá-la em Remedlo '

mo, às 20 horas, nos salões

II
nossa cidade um destaca-

.

REYNG tlTF

d? Lira �enis Club, com �a- mento cujo Coma�dante não i "A Salvação dos A�mátic,o�""
nados numeroS de atraçao. vem mantendo a altura o I As gotas que dao ahvla
As mesas poderão ser I nome da nossa kloriosa

cor-I
imediato nas tosses rebel

procuradas na residencia da I poração'. des, bronquites, crônicas e;

Sra. Neusa Grijó Ferraz, à!
Sôbre o fato abriu o Sr. ,asmátieos, conqueluche, su

rua Bocaiuva, 147, a •... , Delegado Regianal, rigoro-j focações e anslas, chiados 6',

Cr$ 100,00, e-om direito. a 4180 inquerito. "

. I dores, l�{) peito. Nas dr.ogs:, e.

talheres. . ,(Do "O ComercIO") .

' farmaclls.
"

f
'.

{(Camo8oha Pró-Fundação
·

laureaDO»
É já, em relação aos pou

cos dias que -êsse movimen

to foi, iniciado em }!i>orianó
polis, verdadeiramente ani
madora a colaboração em

prestada a tão altru istíco

quão meritório empreendi
mento, levada a efeito. pela.
mulher catarinense, que,
mais uma vez, emprega os:

seus esforços, para a vitó

ria dessa campanha de hu

man idade.

A Campanha que, nesta

Capital, a: Comissão consti
tuída por Alda Jacintho,
Otilia Ana Moritz e Doris

Fragoso., para a Fundação
Laüreano - que está mo

vimentando, em todo o Bra

sil, tôdas as classes sociais
- vem encontrando o mais
franco e decidido apôio das
autoridades e sociedade 10-

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INfLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
fRIE-I-RAS,

NUNCR EXISTIU IGURL ESPINHAS, ETCo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO'-':Sexta-frira, 28 de abril ele lP?í1
�--------�----------'�I-------------------- -L --------�-----------------

7 _

Os comunistas voltam a atacar
,TóQUIO, 25 (De O!en, tropas aliadas possam sus

Clemente, ela Assocíated : tal" a of'en-Iva.
" r-...-.. . _

Pl�eos)' � Pert? de mei� mi-I TÓQUl. 25 (Quarta-fei-
. Jhão de comunístas abriram

I 'ra)
- Tempo do Extremo

uma brecha no centro da li- Oriente, (Frank 'I'remaine,
nha defensiva das Nações I, da U.P.) - Hordas de 801-

'Uní?as, em s·�� terceira in- dados comunistas 'éhineses,'
vasao da Coréia do Sul.· In- afrontando um dos mais in-
.ffltrando-se através dos tensos bombardeios de avia
'Po.tos em que conseguiram ção e, uTtilh,aria da guerra I"-quebrar as linhas aliadas, .

coreana, precipitaram-se
empurraram para trás o 'por uma brecha de 16 quilo-

'

flanco direito dessas Iínhas, metros, aberta nas linhas a
atacand-o selvagemente, na Iiadas no setor central da
tentativa de dividir o 80 E- frente, e ameaçam isolar
xército em unidades isola- numerosas forças da ONU.
tias. No curso de sua nova 0-
As .tropas sul-coreanas fensiva, cujos resultados,

eonstítuíam o centro da li- segundo o comandante su

lI-p'a- de 160 quilómetros que premo foliado 110 Extremo 0-
caiu diante da furiosa ofen- ríente,: tenente-general Ma
slva de' primavera dos co- thew Ridgway, podem ser

munístas, A situação tor- decisivos para a guerra da
�ou-se bastante séria pois, Coréia, as "forças chinesas
eom a SUa retirada, expuse- avançaram entre 28 e 32 qui
l'am outras unidades alia- lornetros através das linhas
das. Apesar de tudo os co- aliadas,

o chegando até posi
mandantes, no Quartel Ge- ções quasi a 16 quilometros
neral, confiam em' que as ao sul do P!'!.�·alelo 38.

Vi'8,gem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS l\.llCRO-ONIBUS DO

RA�IDO «SUL�BRASILEIRO»
Florlanópolls - Itajaí - JoinvilIe - Curítíba

Agência: Rua Deodoro esquina' dã
Rua Tenente Silveira

---_.,.._.,..,........-> ..,--_._... " ._.... _., -._ •• ---_.,--- -_-.._---

DISTRIBU(DORES�

;MACHADO
&- elA. S/A

-

.FfJ#-IJES
os.melhores

Para

E AGÊNCIAS

f. LÉ.TRICOS é À LENHA
VENDAS. À PRESTAÇOES

EXP05IÇ�O P€RMHNENT€ à

Jf1.a� çJJ/rw:dt, 42� � FLORI'AHOPOllS

SEUS INTERESSES NO
Rio de. Janeiro serão
bem defendidos por

ARLINDO AUGUS'l'O ALVES
advogado

Av. 'Rio Bl:anco, 128 .; Salas 1393/4""
'I'elf', 32�6942 - 22J8005.

CASA·MISCELÃ1�lA distrio
buídora dos Rádios R.CA
Victor, Válvulas e Discos.

Rua Conselheiro Mafra.

J

COMÉRCIO

'_

damiqg
.
EM CANASVIEmAS

I
agora perfeitamente apare

A mais linda pra�a. da nh� lhado p'a�a hospedá-lo e à,
O Hote-l Balneário esta sua famiha,

-.

at\UtA
calOS01AOO
��

tit;�

'/utnei'$

. � ...

Vá passar o se·u
.tome

/lu. Marl!ch.l OI!&efC)r�f 341,1." ."dal -:��2:.!S."; FOf'JLS .• � ;sa fU� ÇQiz. Pau.!. 545
-

CURni8.... fE.UC.".HrA: PROSEBRAS' PAR ....NA .

I

I.

'0 Slhil

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
E

HOSPITAL DE CARIDADE
Fundada em 1765

ELEIÇÃO DOS GONSULTOR,ES .

De ordem do Irmão Provedor, para cumprimento dos
dispositivos dos artigos 23 e 24 do Compromisso da li'·
mandada, convoco os snrs. Irmãos eleitores, para no dia
2 de maio, áf' 17 horas, comparecerem rw Consístórío dá
Irmandade, afim de se proceder à eleição dos Consulto.
'I"e,8 para o biénio de 19'51 a 1953.'

Informo que �permit1do aQS S111'8. Irmãos eleitores- -----�,�,-:'".------.......------......--

que não poderem comparecer por motivo justifiea(lo, 1"eY
meter ao snr. Irmão Provedor as chapas, derrtro de ear
ta fechada e assinada (Art, 28 do Compromisso).

Consistório, em 15 de abril de 1�5i.
Luiz S. B. da Tl'indade - Secretário.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.vingativo .... :
Se,

r,

ao enfrentar o problema do abastecimento de Iembraremos que a primeira e a maior dificuldade encon- Mensagem do atual Governador, transcrita abaixo em to�·
i�ite· ii capital, o Govêrno Aderbal Ramos da Silva foi trada, dizia respeito à urgência que o problema reclàma- � picos que,' evidenciam o acêrto da realizaçâo :

,

exato nas medidas adotadas, conforme o reconhece a va, à vista; de o fornecimento de emergência. feito por "O problema do abastecimento de energia elétrlca,

Mensagém do sr. Iríneu Bornhausen, também no caso da motores a óleo, mostrar-se precário. A .grande enverga- a Florianópolis e municípios vizinhos está com a sua 80-

luz agiu com notável precisão, ao eleger e objetivar a so- dura do empreendimento exigia absoluta segurança de lução bem adiantada. ./

Iução que aí está.
.

! exito e, ainda, rapidez. A solução ideal, qual fo.sse. a da
� Ass�m � que .já, foi construída a linha de �ran�mis,..,

, A falta dê luz em Florianópolis e municípios vizi- construção de uma usina hidráulica, em+local indicado, sao Capívarf-Fpolís., que, desde dezembro de, 19aO, epoces
�lh�s,-, foi questão t�rme,:"tosa �r� o .poder público. Aten-I excluía-se pela demora e tambéI? p�lo custo O �ocorro.das d�s. p:imeir�s exp�rên��s, vem .t-r�ns�itind� euerg� e!é-
do-nos à crise aguda e as providências que a debelaram, empresas de Blumenau e de JomvIlle restava impossível, tnca a Capital e permitiu a parnlísação dos grupos DJe-,

•

.

C_" que ambas lutavam por atender as préprtas necessida- seI-elétricos que supriam a cidade.
.

des. As 'únicas disponibilidades estavam com a usina A linha foi exper'imentada em 23-12-50, tendo S�d0,.
térmica da Siderurgica Nacional, no Capivari; ,a inauguração oficial em.20-1-S!.

"
.

Para ela voltaram-se os técnicos, entre os quais al- Tal construção é o inicio de um plano de eletrifica-
I gumas das mais consagradas autoridades na matéria. ção, aconselhado pelos

'

técnicos consultados pelo,Govêr':j'
E empós meticulosos estudos concluíram que ali estava no do Estado' e oferecendo a possibilidade de no futnrO\>
a solução, pela brevidade no executar, pelo custo a pa- socorrer as emprêsas' do norte do Estado e permitir a a8";:_
gar t(, sobretudo, por ser a única fonte com excesso de suciação de uma usina térmica com usinas hidro-elétzi-i
energia. Por sôbre essas vantag..ens, impermútavels no : caso i

, . " .'
.

.�

.

� momento, uma outra ainda se apresentava: a de ser ca: Ligada à Usina Térmica da Companhia Siderúrgic&>\
___F_I_o_f_lanopolls, �, _�7. de Abril de lHol

_I minho andado na interligação futura dos sistemas' de Nacional situada em Capivari, a.1i�-!!,a de tranSmjSSã,�,''

energia' elétrica no Estado. Est� último proveito, se construída, coloca à disposição da Capital as grandes re-.

NA ASSEMBLEIA 'L'EGISLATIVA quanto a?s prímeíros pairassem porventura dúvi�a�, se- �rvas de que. di�põe �quela-Usina, ond�, = encontr1lUil,.. ' N na por SI so deCISIVo_ Na verdade, com a transmissão de instaladas, em três unidades, 15000 InV.
,

' "

Capívarí para à Capital, o Govêrno Aderbal Ramos da E, mais adiante, sob o título "Interligação de siste-
O PROBLEMA DA TUBERCULOSE _. ESTRÉIA O· Silva provia e previa, no .ten�po � no espaço: �e.s�lvia �J_lll mas ?e� energía": . .'
DEPUTADO OLIVIO NÓBREGA, DO P.S.D. - O DEP. problema agudo em Flonanopohs e nos mumCIJlI0S VIZl-1 'Sao bem conhecidas as vantagens advindas das ope�
SIQUEIRA BELO PLEITEIA MAIS UM GRUPO ESCO- nhos e se adiantava na execução de um inelutável im-, rações em paralelo dos sistemas da Empresul e Emprêsas
I,AR PARA CAÇADOR - ESTRADA LAGUNA-'fUBA- perativo do futuro, qual seja a interligação das fontes Fôrça e Luz Sta. Catarina S. i\. Está agora sendo estu-,
RÃO - ADIADA A DISCUSSÃO DE DOIS REQUE- produtoras de energia no Estado.

.
dado o problema da interligação das fonte de energia dOl>

.

RIMENTOS
'

I Não obstante a excelência, sob todos os aspectos, sul, com as de hidráulica no norte do Estado.
desse cometimento, que tinha a ampará-lo o conselho en-I Além de permitirem 'que as necessidades de um sis·"

O expediente da sessão me poderá defender a infância tusiástico de técnicos do maior renome, foi o Govêrno, tema se completem co�as obras de energia ele outros, as; iontem d-a Assembléia Legis- do horrível mal e pede pro- passado, por causa dele, alvo das mais disparatadas crí- 'interligações têm demonstrado inúmeras outras vant;:!-"Iafíva do Estado constou de vidências da Casa junto os ricas e dos mais violentos ataques. Os leigos, enfeitados
I

gens econômicas e operativas, capazes de, por si só, justi- <
telegrama e oficios de agra- poderes competentes, para de ciência fácil, levaram até para a Assembléia Legís- ficarem a sua consideração.

�

,

...
,;

decimento pela comunicação que dita vacina seja enca- latíva os ecos de uma demagogia corrosiva, através de Dessa forma, a maior prioridade deve ser-coneedídaa '�
de terem sido instalados os minhada ao pôstovde saúde discursos farfalhudos e de denúncias ineptas. A campa- à construção de Iinhas de transmissão .que unifiquem".
trabalhos e mais o seguinte: de sua t-e-rra natal. nha contra a medida governamental de tal formá se avo- em um conjunto, os maiores centros de consumo, as prin-,
- oücio do Secretârio de Fez sua estréia na tribu- lumou e desceu, que gerou a desconfiança de que visa- cipais usinas atualmente operando e considerando ainds;

Segurança Pública, acompa- na parlamentar, a seguir, o va a evitar a solução do problema, com o qual o opo- q,quelas a serem construídas futuramente;
.

nhando um telegrama do deputado Olívio Nóbrega, .sicionismo impenitente nutria a vida de interesse eJei- Outra coisa não está fazendo o Govêrnn do Estad(F· 1--
Delegado Regional deLajes representante do município tora'is. que estudar um amplo programa de eletrificação" cápaz:',
sôbre as ocorrências denun-j de São Francisco do Sul e O, Govêrno Aderbal Ramos da Silva, à época, teve o de atender o crescente desenvolvimento de indústrfa ellb

'

cíadas pelo sr. Atahyds Leo- Araquarí, eleito pelo PSD. aplauso dos técnicos - convém repetir. HOJe tem mais, Santa Catarina".'
. ,�

nel ;'"
.

(Continúa na Si> PJ�gina) porque conta também com o depoimento favorável da 'Aí fica a palavra oficial, de hoje, anuladora da gri-
'- dois requerimentos do talhada, demagógica de ontem. '

deputado Vicente João Sch�- Agua! Leit�! Luz! De .água, nínguem mais fala. De-
neider sêbre problemas de

H' 'M"
·

t
'

leite, se falam, falam contra o Govêrno atual. E da luz".
interêsse do Estado. '

O·n ra ao' er I o
se repetirem o que afirmavam, verão.t eomo viram, DaL

Com a palavra 'o deputa- ,

'

,

.

'confissão da Mensagém,"a prova da improcedência total1
i'-do Osvaldo Cabral, encamí- . das crítícaa injustas.

.
,

nha à Mesa, a seguinte in-' . O ST. Aderbal Ramos da Silva está sendo vtngãdo pe---
dicação assinada por diver- OS'HERÓICOS' CATARINENSES, GENÉZIO L. DA CUNHA los próprios adversários.... .

.
'

80,S 'depütados : '

'

. E .ARNALDÕ LUZ, RECEBERÃO A MEDALHA DA E S S 0,
'

RUBENS DE' ARRUDA RAMOS

i Indica�:Ii�:�â� Óovêrno NO PROGRAMA DE "HONRA AO l\tIÉRITO", PELO SALVA- .

do Estado, tão logo seja pos- MENTO DE VIDAS NO DESAST}tE DO CAETÉ EM MA,RÇO
'

sivel, inicie a construção de ÚLTIMO, À BAíASUL - A TUPI, DE SA_Q PAULO, IRRA..

�:! ��;��;o:i:�l�a��:'Ú- DIARA A SOLENIDADE, 'NO DIA· 7 DE MAIO PRÓXIMO.
� Justificação

.

,Ainda está ,ri� memóri� de aplicada nesses casos de he-
'

que, ali,: às 21,30 horas de
A consttução �a rodovia todos a tl'agecha ocorrIda, l"oismo. '1 daquele mês, possam l'ece�

em 'apl-eço vem ligar duas, precisamerrte há ullt mês, à Agora, a Standart Oil Co-: bel' a medalha de "HONRA.
importantes cidades do sul I bfiía sul, ' com o avião PP- Of Brazil-Ess,o - que vem AO MÊRITO".
do Estado; at�almente �pe· I CCX, "Caeté", da ;Cruzeiro mantendo, há anos, através �e.ss.a ?p,ortunid�de, o

I'nas servidas pela estrada do Sul, em que pei,'del'am a das Rádios Nacional, do BIasIl o�vlra atraves das
L-agj'ma.-Jaguaruna-Tuba- . .vida tr�s �os pas�ageiros Rio, e Tup�, de São Paulo, ondas. da C:-2, �e São Paulo,

rà()? encurtando de muito a que procedIam de Sao Pau- o notável programa "Hol1ra a radl?fol1lzaçao do doIoro
.'

disfân4ia�entre as mesmas e lo e Curitiba,
. salvan?o-se, ao �éri-to':, r�solveu, num! so de8ast.re com o ,aparelho I"'-.

. serVind,o ",a,' !mpol'iantes, ctis- graç�a8, ao herOismo de con- p�'elto de Justiça e reconhe- da Cruzel�'o do .Sul, bem co-

"'trito$ d.e_-·goie ,municípios. tenaneos nossos, as restan- CImento, homenagear o pa- mo podera,aqUllatal' do va-
''_ >� , ,�.,. Ó énctlrt�mehto da dis- tes ,pessôas que nele viaja- 'trão Genézio Leocádio da' 101'080 gesto dêsses bravos
o �'t 'r;"târic{u' facilitará o escoa- ram, em númeró de 8. Cunha e o comerciànte Ar- catarinenses que, lutanao
..

,,"
" ·'�':»)llé-lito. dos produtos do fer- A lamentável ocorrência, naldo Luz, destaCapital, 0- contra o vento forte que eu

",
- : . ..-- ,"-tilíssimo vale' do Tabarâo de que nos ocupamos em ferecendo-lhes, via'. aérea, tão s-opra\'u e com o furor

•

� �1i.". hen1 como os de todo o suí-' longà e minuciosa reportá- no dia/3 de maió, próximo ,das ondas, acorreram ao lo
� do Estado, pelo 'pôrto .na:tu� gem, teve ampla repel'CUS- :vindouro, pela VAlUG, via- 'c;al do pavoroso sin-isti·o,

i'aI de esc-oámento dos mes- são em todo o País. gem a São Paulo, afim de Continua na 3'1' pagina
mos, que é Laguna. Entre' os heróicos sa1va-

•

. ' _

Sala das Sessões,em 26'·dores dos nossos patrícios, -Dia' �o -PeDI-- l S'a'�a'/�di�';;2"8. Te.ac�ol�S�_de abril de 1951. ,P.lue se atiraram ao mar, em U ,tJ ,O oi'ador ainda acentuou frágeis embarcações, desta-
que a ilOva estrada virá en- caram-se os 81'S. Genézio lenciário I

grado à devoçã� do glorioso
curtar de cêrca 30 quilôme;.. Leocádio· da Cunha,' da APOSTOLO -SAO JUDAS
tros;' a distância atual entre Guarnição' Militar de Flo- Foi, ontem, festivam-el1te TADEU, � advogado dos ne� 1Lâ'guna e Tubarão, rianópo!is e o comerciante c?m�morado, na P�nitenciá- gõcios sem l'emédios e dos
Ocupando a' tribuna o sr. Arnaldo Luz, os quais na do Esta-dp-, o DIa do Pe- casos desesperados. Às 6,30 I(deputad6 Mascarenhas. da com o seu gesto altruístico, n,itenciário. Pela m�n�hã rea- ! e às 7 boras missa festiva '.

U.D.R. refere-�e ao proble- engrandeceram ainda mais hzaram.-se. competIçoes eg-' em honra de São Judas e

má: da' tub'erculose, salien- as glóriosas 'tradições de .so- portívas entre os detentos, benção com a preciosa reli
'tundo que são as �ol1as líto-' lidari'edade do povo barriga- cófu a presença das mais a1- quia de São Judas após as

rescas onde' mais se fazem vel'tle. tas autoridades, c o m o missas.
sentir os terríveis, ,efeitos dã: ,Pai:a êsses dois ilustres e Exia. o sr. Governador. Se
peste branca. Cita o muni- denodados c.a.tarillenses, bem cl'etários d'Estado, Presi
cípio de São Francisco do como para outros pescado-' dente e membros do Conse
Sul, onde a tu}?erculose vem réS, cuja heróica atuação no 'lho Penitenciário, juizes de
dizimando, todos os anos, salvamento dos patrícios 'Direito e convidados.
centenas de vidas, pl'incipal- nossos elevaram o nome de Ao meio dia, a direção do
mente nas classes pobres, Santa Catarina, tivémos e11- presidio, ofereceu aos pre
nas 'quais mais se faz sen- sêjo ,de, naquela 'repol'ta- s�ntes"sliculenta chulTasca- N�R As pessoa� que não
tir � falta de assistência so- gem, lembrar. às autori<Ía- d�. ,'pudin'em receber a benção
daI. Tece considerações em des do Pais.a

co,
ncessão de Á�tard� ��hÚnuà.ram as

I
nas horas indicadas, serão

torno da ,necessidade de ser medal-hás ,de "Honra ao Mé- provas esportivas, das quais atendidas em qualquer ou

fornécida, àquele ll1l.:J-p-icípio, rit'5", fil'mádos �a, lei que, ,(Tan�mQs noticia oporfuna- tra hora qU,e puderem com-

a vacina B. C: G., úni'ca que determina seja éssa, medida meu te, na respectiva secção. \ parecer na Catedral.

Adorbal
,
o

\

'" ;

Ás 19 horas benção com

o Santíssimo Sacramento e

em seguida será dada nova

mente �Lb'enção de São .Ju
das Tadeu.

"

O nobre deputado João Vicente Schneider, on
tem, na Assembléia, propôs que esta se dü;Jgisse �,
Câmara Federal pedindo�Ihe a intensi'ficaçãó dosi�
trabalhos, no que toca: l°) :- à ampliação de Voltat
Redollcia e' õU:tras' enlprêsas siderúrgicas; 20) - ao'·

incentivo da explol'ação do petróleo nacional; 30) -
ii. energia elétrica no pais.

Cremos, dentro do direito de opinião, que a essa:;.

proposta caberiam duas emendas, assim:
Aditiva, n. 1 - Propomos que os deputados à..

Assembléia Legislativa do Estado de Sallta Catadna.
transformem-se inesperadamente (têrmo da -}\{ensa
gel)1) em deputados federais- pela mei'lma supr8cita-.
da unidade da Federação Brasílica.

Aditiva. n. 2-- Propomos que esta Assembléí�
se diriJa à Câmara dos Lordes ou a ONU, s-e fôr o.

cáso, plei�eando a imediata invasão da China pelas-.
fôrças inglesas - ou aliadas - afim: de evitar 3",

continuação da guel:ra na Coréa.
xxx

O Diário da Noite, isto é, da Tarde notUl'lla deI-
.

ontem, informa, em Nota da Secretaria do, P. T. R"
na sub�nota da redação, que o dr, Telmo Ribeiro ..
usando do direito de resposta, vai solicitar a êste-,
j'ol'llal publicar a resposta -da Executiva Estadual da,.·
padido Udello-Trabalhista ao diretório de JQaçaba..
cujo pensa�ento a respeito dos últimof!l acontec·imen-·
tos políticos está condensado em' comunicadó forne-
rido a êste diário. Diz, aliás, a nota da redàçã.o, que·
esse pensamento do diretório de Joaçaba, externàdo"
na publicação de O Estado, vem melh'or�. expIa-
nado!

Lo�o. que, temos nós com isso?
�

Se até publicamos uma explanação, melhor r. V:e�, >

nha, pois, o dr. Telmo, com o seu direito (mas e..
hein?) ,de resI)ostã. Mas venha cedo, senão hós o.

exoneramos desse direito. E para professor do dito•.
fica :feio!!!

'

Será qU€ vem? Viellga,
nos quedamos muy' solos ...

muchacho! NosostréS;:
pensand� pensando.. _
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