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RIO, 13 (V.A.) - A Câ
mara dos Deputados reali
zou, ontem, sua terceira ses

são preparatória destinada
à eleição da presidência da
]\{esa em sua nova legisla
tura, a iniciar-se a 15 do
corrente. Com a presença
inicial de. 241 representan
tes, o sr. Samuel Duarte a-

CaMa ���Ô���U a ���i�i� ao e�. ����tA\�Oí3
J�a�a a i?��S�����ia �a �a�a��<, • � �l!!:"...

Os volos cpurcdos.e-Ouíros netas
'ii",..

briu os trabalhos às 14

hO-I'
da Agricultura. Em segui- mitava a declarar "Assim o rêu Ramos. Em meio à vo-: que na urna existiam 253

ras e 10 minutos, aprovan- da, o sr. Samuel Duarte prometo". Iniciou-se a se- tacão, o presidente Samuel sobrecartas, coincidindo

do-se logo a ata da sessão. convidou cerca de 20 novos guir a chamada dos deputa- Duarte fez uma advertência perfeitamente com o núme

anterior. Do' expediente I deputados a prestarem o dos pela ordem alfabética e aos srs. deputados para que TO de votantes.

constou apenas um ofício

I
compromisso. de norte para o sul, a fim verificassem sempre o con- Terminada a apuração, o

em que o deputado João As palavras. constitucio- de elegerem, por votação teudo ,
dás envelopes antes presidente Samuel Duarte

Cleofas, que prestára com- nais foram proferidas em secreta, o novo presidente de o depositarem nas, ur- anunciou o seguinte resul

promísso na vespera, comu-Í voz alta e pausada pelo da Câmara, cujo candidato nas. Soubê-se então que na tado : Nerêu Ramos, 227 \'0'"
•

. I
nicava estar exercendo as II deputado Flores da Cunha, único nascido dos entendi- cabine indevassavel, além tos; em branco 15; votos

altas funções de ministro enquanto os demais se li- mentos era o deputado Ne- das chapas contendo o no- nulos 7; Samuel Duarte, 2;

�.
me do candidato haviam a- Adroaldo �esquita um e

parecido outras contendo O Euvaldo Lodi um. Diante
O TEMPO nome do ex-presidente Cí- desse resultado o sr. Samuel

Previsão do tempo até 14 rilo Júnior. Em sua adver- Duarte proclamou eleito o

horas do dia 14. tência, o presidente Samuel presidente da Câmara, o

Tempo - Em geral instá- Duarte expl icou que si apa- deputado sr, Nerêu Ramos.
vel. racessem nomes de deputa- dizendo mais ou menos o-

Temperatura - Estável. dos não elegíveis, tais votos seguinte: "Congratulo-me
Ventos - Variáveis, fres- I

teriam de ser considerados com meus companheiros de
coso nulos. representação nacional com

Temperaturas - Extre- A votação foi ainda in- essa escolha que recaiu nu-

mas de ontem: Máxima 26,0. terrompida por várias vezes ma expressão política que
Mínima 21,0.

'

a fim de, que novos deputa- tanto honrou os cargos do
dos prestassem comprorrçs- parlamento nacional e de

so, até que às 15 horas e 40 signo uma comissão de lide
minutos, terminada a vota- res partidários, deputados
ção, iniciou-se a apuração, Gustavo Capanerna 'do PSD;,
anunciando o presidente Soares Filho, da UDN; Bro

chado da Rocha, do' PTE e

.
"

· .......__...�__.·...-.·.w�·_·_·_..· Carvalho Sobrinho, do PSP;

Combate ao. custo da vida, O discurso do ,sr. Mensagem do :E�}O�::h:'p�:�;�e�;
Paralha e Ceara' Nerêu Ramos Papa aos ope- Recebido com prolongada

á
·

I
salva de palmas, o sr. Ne·

r rios réu Ramos, ao assumir a

CIDADE DO VATICANO presidência dos trabalhos,
13 _:_ (U.P.) - A emissora proferiu as palavras que pu

oficial do Vaticano retrans- blícamos noutro local.
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'Da
JOÃO PESSOA, 12 (V. da semana, como acontece

.A.) - O governador está no Rio de Janeiro. Tais feí

organizando um serviço de ras, segundo adiantou, Q
fornecimento direto aos prefeito Paulo Cabral, de
consumidores, de generos verão ser inauguradas já
de primeira necessidade,me- no próximo dia 18.
dida que vem sendo recebi- �

,

,

da cem muita alegria pela I
r/".,._.J!.. .,._...._-..-�...L

'população, exposta à ganan- O '·d d pVO·��aq�:�s�X:I;���;I�·:�o���!l� I
I er O II na

det.erminando
medidas

eu.
ér-

I ..

CamariP dos
gíeas. A delegaeia de 01'- D'

"

t .t
dem Política', e Social vem "I epo auDS �

�

o�tentando severa repres- RIO, 13 (V.A.) - Em l�e

.sao contra os açambarcado- união ontem realizada no

:res, estando afeta-à sua di- 'Palácio Tiradentes, os no

reção o controle de forne- vos deputados eleitos pelo
.cimentos diretamente aos PSD escolheram os srs. Gus-
eonsumidores. tavo Capanema e Eurico de r

FORTALEI,Z'A, 13 (V.A.) "Sales para as funções de lí- .

- Visando baratear o cus- der e vice-líder do partido
to da vida, cada vez mais na Câmara, respectívamen
alto, o prefeito reuniu o Se- te.
cretariado municipal. Fo- O sr, Gustavo Capanema
ram tomadas várias medi- assumirá também a Iideran

das, destacando-se entre ça, naquela Casa do Con
elas a realização de feiras- grasso, das agremiações que
livres nos diferentes bairros apoiam a política do govêr
da cidade nos diversos dias no federal.

-,

tl"-...,..,....,._.,._..,..-.-�............�_•..,.............-......-..............-.,..,..,.-.-.•.-

NESTA CAPITAL

Foram as seguintes as palavras que o sr.

Nerêu Ramos, proferiu na Câmara, em, agrade
cimento à sua eleição para a Presidência:

"Ao assumir esta presidência, quero
nesta sessão preparatória apresentar aos no- mitiu ontem, uma mensa-

b t t d
-

f si os a gem do Papa Pio XII aos
res represen an es a naçao meus e u IV - Nesta Capital, tão logo a

gradecimentos pela honra insigne que me con- operários espanhóis, dízen- .

feríram em me 'elegendo de maneira tão expres- do, .em parte, o seguinte:
notícia da eleição do pre-

..,.... claro catarinense foi co-

siva a esta prestigiosa cadeira. Avalio bem o "Ninguém pode acusar a

que' isto significa em confiança' e em responsa- Igreja de se haver desinte- .nhecida, registraram-se ma-

. ressado da questão operária nifestações de intenso rego ... ·

bflídade, sijo popular. Milhares de
Por esta cadeira' passaram homens públi- ou da questão social, ou de

não haver-lhes concedido à rojoes explodiram ao cair
cos dos mais ilustres do- país. Para não ir além da tarde e até altas horas
da legi�latufa que fínd�; p.errniti-.me recordar; importância devida. PQucas· ..

�' questões terão preocupado
da noite, em vários pontos

como' -hemenagem que IJies desejo "prestar, os "'"

da "idade.
nomes de Honrório Monteiro, o ilustrado profes- tanto à Igreja como, essas

duas, desde que, há sessen-
Centenas e centenas de

�:� �a:����aem�t:r���;;:c;����: ���!;::a:: ta anos, nosso grande pre- �ae::aog��i����: ����:��::
política e inteireza moral, e de cujas mãos te- decessor Leão XIII, com sua .

nho a fortuna de receber a dírecão desta casa enciclica "Rerum Nova- neo, qlle mal� u.ma vez se

.,.....

m"
A -

d t
eleva pelo propno valor a

e ainda Cirilo Júnior, brilhante e experimenta- ru, pos em maos os l'a-- . -

'

..

do parlamentar que, todos sinceramente deplo- balhadores a carta magna
uma posiçao pela pr�meln&

d
'

direitos"
vez alcançada por um cata-

ramos não ver entre os representantes do gran- e seus irei os .

rinense.
de Estado de São Paulo. Pio XII afirmou que a

Confio em que me não faltarão forças nem Igreja "defenàe o direito à _.-.-.- _-••-.- � -

devotameto à causa pública, para não decepcio- propriedade privada, direito

10« d ·d dnar os que me elegeram e para merecer o res- que ela considera fundamen- riso a CI,I e .••
peito de todos. Não compreendo a democracia talmente intangível. Porém,
no seu respeito ativo e vigilante sem a coexís- também, insiste na necessí-
tência de vários partidos. Devo ser e sou um ho- dade de uma distribuição
mem de partido.

I
mais justa da propriedade

Mas aqui nesta cadeira vos asseguro que"-se-' "e denuncia o que há de con-

rei unicamente, e acimá de tudo, o presidente trário à natureza em uma

/Tombar'am sele 'vago-es' :: c�!jua::m(!a!=��e:n�: ��t:�:!���!!;:r;�� ��U::�::l�!�lo on:::1P�an�:.
triótico e no propósito comum de servir a na- privilegiados e riquissimos,

TOMBOU O VAGÃO QUE ciou a ida de um trem de ção, Não serei assim homem do meu partido, existe uma enorme massa

CONDUZIA BOIS PARÀ socorro ao local para o qual mas o presidente que, fiel à Constituição e obe- popular empobrecida". I
JOINVILLE MORRE- se encaminhou também o en- diente ao regimento que disciplina nossos tra- �ais adiante, acrescentou:
RAM 45 E OUTROS 10 QUE genheiro Residente e um balhos, dará de si, certo da cooperação de to- "São muitos os fatores que

FICARAM' FERIDOS, FO- médic�. dos, o quanto puder em esfo-rço, em capacidade - devem contribuir para u'a

RAM SACRIFICADOS Os feridos foram recolhi- de ação, em imparcialidade e na dignidade cívica maior difusão da proprieda-
JOINVILLE, 13 (Do COl'- tIos ao hospital de Corupá, para não desmerecer de qualquer maneira êste de. Porém, o principal será

respondente), � Domingo devendo ter alta terça feira. ramo ao poder legislativo, que é onde mais e sempre o justo salário. Vós

_ último, às 17, horas e trinta' Os sete vagões ficaram melhor ressoam as aspirações e. anseios do po-
.

sabeis muito bem, queridos
e cinco minutos, quando ü·à- totalmente destruidos estan- voo filhos, que o justo salário e

fegava entre as estações de do send() apurada a causa Com estas palavras, eu vos saúdo, senhores· uma melhor distribuição de

Osvaldo Amaral e Rio Na- de tão grau'de acidente. deputados". bens naturais, constituem - Estou na rua! Era a

tal, -a composição do trem ""'....._._-.-.-..-_....................-.-................-.J
duas' das, exigências mais primeira vez, 'nestes 15 dias,

��:�!a� �:t!ac��a���:: �=:: Superintendeu te
-_ -_._

_�_
"

_.:
- �- -.-".-.- -.

�;:lm;::Ie:r�:,,�rograma so- {e�� �esta .casa entrava lei-

sal' no Quilometro 104{x 900

da
/

Costeira um Porque oao tomou posse ó ....------ -- .._..__

::�õe:..!:%�;,:,�: de":I:� catarl08nSe. preso do Instituto do Pinho CríSiõiPTO"diCimpõ"slõvos
Em' consequencia morre- Engano ou simplesmente traição?

Tam 45 bois, ficando feridos RIO, 13 (V.A.) -, O sr. RIO, 13 (V.A.) - Torna- pelo presidente da Repúbli-
dez, que foram sacrificados. Presid.ente da República em do sem efeito o decreto de ca, em vez de ser encami- CA�POS NOVOS, 12 (E.) ci,al", de 20 de fevereiro, que
Resultaram feridos, den- data de ontem, assinou de- nomeação do sr. Raul Pél'i- nhado ao ministro do Tra- - Há mêses, por ordem su- o referido diretório foi re

tre o pessoal de trf\lls, o fo- creto nomeando o sr. �auro �les para a presidência do balho, foi levado ao minis- pedal', procedeu-se nesta gistrado no Tribunal Eleito-

.�_guista José de Olife_ira, seu Ramos, que até há pouco Instituto do Pinho, foi no- tro da Justiça, que o refe- cidade, a eleição para for- l'at' dessa Capital com outro

ajudante Augusto dos An- exercia o cargo de membro meado por )ndicação da rendou. Em virtude desse mação do Diretório MunÍci- Presidente que não o elei

jos e o guarda freios José diretor da Marinha Mercan- classe madeireira e d<\ go- lapso, foi necessária a ex- paI d.o P:T.B., sendo eleito, to. Será engano do encarre

Alide, todos sem gravidade. te, para exercer. as altas vellftador de Santa Catar'ipa, pedição de novo decreto. E seu Presidente o distinto «i� gado da remessa da Ata pa·

A direção da Rêde, to- funções de Superintendente o sr. Pedro Sales Santos. assim se explica a demora dadão Jacob. Thibes Netó. Ta o diretório estadual oU

mando imediatamente ciên- da Companhia Nacional de O decreto que nomeou o na posse do novo presiden- Com surprêsa, vel'ifico;u-se simplesmente traição? De.

cia do ocorrido, providen- Navegação Costeira. sr. Pedro Sales, assinado te daquela autarquia. pela, leitura do "Diário Ofi- correspo.�dente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO I, Cempanha
. ,Administlíação d·o agasalho

A Sociedade de Amparo
aos Tuberculosos está pro ...

movendo a meritória cam

panha do agasalho para o

tuberculoso pebrê e seus fi-

A. lhinhos, No programa
----

Aproxima-se o inverno e_I) - A Marcha dI Vida.
e Dir.- .com êle as agruras do frio; .Nac.

de que sofrem os doentes 2) - Fox Airplan News.:
desprovidos de quaesquer Atualidades.
meios pecuniarios e' que re

sidem em pauperrimos case

bres espalhados pelos nossos

morros e vielas.
X"tôdas as familias da ca

pita'! apela a Sociedade para
concorrerem com agasalhos
usados de seus filhinhos e

_

Rua Felipe de Oliveira . parentes e 'eStarão, assim,
nO 21 _ 80 andar aquecendo centenas _de ir-

Tel. : 2-9873' _ São maos nossos.
, Paulo Igual apelo faz ao comêr-

ASSINATURAS - cio e indústria, esperando
Na Capital seja acolhida com simpatia

Ano : "''_: Cr$ _100,00 a comissão que está, sendo
Semestre • Cr$

.

60,00 organizada para tal fim.
Trimestre. Cr$ 35,00 Inutil encarecer a oportu-

No Interior nidade e benemerência des-
Ano ..... Cr$ 120,00 sa campanha, que só será
Semestre .. Cr$ 70,00 realidade pelo correspon-

-�

ti
�

.

O.ITrimestre. Cr$ 40,00 dente carinho com que a PA,- CAnúncios mediante con- n?ssa população dDmonstr�- '$tráto. , ra mais .uma vez seus senti- ,

,Os originais, mesmo ,mentos 'humanitários e de .

-

l/fA"não publicados, não S6- fraternidade cristã.
rão devolvidos. ,As roup,as usadas poderão •�___:.' DURANTE TODO DIA
A direção não se' res- ser remetidas, por obsequio /ffipoIisabiliza pelos con- tôdo 'especial, aos .seguintes I" "OS 'VAlleJOS·
ceitos emitidos nos ar- 'postos: Ruas Trajano 29 e

,.
-tigos assinados. Jer_onimo Coelho, 34. ,,tI �"

'ft�,
\ I,

,fi.
.

��:a�7b:i���:i'aP��!�S�0:�:0)BelJedc:� �ólitenegro e
I URA. WLADYSLAVAE WOLOVSKA MUSSI :rM�, �,;; it4�.', g( 4 &,' � ;if/' Oonsultaà] ,Das 14 ás 17 horas. \

ltP
''''' -

'7

__R_u_a---:F_e_r_na_n_d_0_M.....a_ch_a_d_0,_1_0_.-- ....J!..._ DR. ANTÔNIO DIB MUSSí ,'.
� �I �'

,

'

DR: POLYDORO E. S. THIAGO
" Médicõ e parteiro

do'Hospital de Caridade de 'Flol'ianópolis. Assistente da
,

Maternidade
Doenças dos órgãos internos, especialmente do co

ração -e vasos.

Doenças dá tiroide é demais glaudulas internas.
Clínica e' cirurgia- de senhoras _ Partos

FISIOTERAPIA ...,..- ELETROCALDIOGRAFIA: - ME
I 'TABOLISMO BASAL

Horário de_Consultas·:·- Diáriamente das 15 ás 19
horas.

CONSULToRIO: Rua Vitor Meireles n. 118 _ Fone
manual 1.702.

'

RESID�NCIA: Avenida Trompowski. 82 Fone ma-
nual 766.

'

RADIOTERAPIA
RAIOS X

, DI. ANTôNIO MODESTO
\ .

11...... tliàriameate. a, Hospital ti. CarItI...
. �

'.
.

DR. LINS NEVES
da Maternidade e médico do Hospital deDiretor

Caridade
CLINICAS DE SENHORAS _ CIRURGIA PA;RTOS
ASSrSTENCIA AO PARTO E OPERAÇõES OBSTÉ-
/ TRICAS,'

· Doenças glandulares. tiroide, ovários, hipopise, etc.
Disturbíos nervosos _ Esterilídàde _ Regimes.
Consultõrioj Rua Fernando Machado, _ Tel. 1.481.
Resid. R. 7 de Setembro _ Edi:f. Cruz e Souza -

Tel. 846.
'

DR. NEWTON D'AVILA
Cirurgia geral -:- Doenças de Senhoras _ Proctologia

Eletricidade Médica
Consultório: Rua Vitor Meiréles n. 18 _ Telefone 1.507

Conoultas: 'Ás 11;3Q horas e à tarda-das 15 horas
em diante.

·

Restdêncía : Rua Vi,dal' Ramos, _ Telefone 1.422.

DR. MILTON SIMONE PEREIRA
Clinica Cirurglca

Molestias de Senhoras
CÍRURGIA GERAL

-, DR .:
�ROLDÃÓ CONSONI.

Cirurgia Geral _:_ Alta Cirurgia - Moléstias de sel1lho-

� .
ras - Partos

.

W Formado pela Faculdade de Medicina da Universi-

•
dade de S�o Paqlo, onde foi al;!l:)j�tente do Serviço Ci

i rúrgico do Prof. Alípio Corrêa' Neto,
'

·

Cirurgia do estoniago e vias circulares,' intestinos
delgado e grosso," tiróide, rins, próstata, bexiga, utero.:
ovários é trompas.' Varicocela, varizes e hernias.

Consultas: Das 3 ás 5 horas.
,

Cons.: Rua Felipe' Schmidt, 21 (altos da Casa Paraiso).
Telef. 1.598. c'. _ ,

Residência:'Rua Estev(:s Junio!':, 1.703 _ Tel. m. 764.
...--.---_ _-_ _--- , _ _-----_.__ ---_ .. _ ...

DR.A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Naciona'l de Medicina da

Universidade do Brasil).
' ,

Médico por 'Qoncurso da Assistência a Psicopatas
,do Distrito Fe4eral.

Ex-intétno do Hospital Psiquiátrico e Manicômio
Judiciário dá Capital Federal.

Ex-interno da Santa Casa de Misericórdia do Rio
I de Janeiro

.,

Clinica'MÉdica _ Doenças Nervosas..
Consultório: Edificio Amélia Neto _ Sala 9.
Residência,: ,Avenida Rio Branco, 144

.

Consultas: Das 15 ás U3 horas.
Telefone':
Consultório: _ 1.268 Residência: _ 1.385.

DR��M; S. CAVÀLCANTI
Clinica exclusivamente de crianças.
Rua Saldanha Marinho� 19.
Telefone (M.) 736 ..

'\

Redação e Oficinas à
rua €onselheiro Mafra,
nO 160.

_

Tel. 1022 _:_ Cx. Pos-
.

.tal, 139.
Diretor: -RUBENS
RAMOS-;

Cine • Diário
RITZ Ás 8 horas

VONTADE INDOMITA
AS' CAVEIRAS DO TER

ROR
5/60 Eps.

Preços:
c-s 5,00 e 3,20
"IlJlP. até 14 anos".

IM".eERIAL

Ás 5 e 8 horas
AVENTURA NU. PANAMÁ

Proprietário
Gerente /.

SIDNEI NOCETI

No ,progl'ama
1) - O Esporte em Mar

-cha. Nac.
. 2) - O Ovo Bom. Dese-
nho Colorido.

.

\
' Preços :

-Cr$ 6,20 e 3,20
"Imp. até 14 anos". '

'IMPERIO (Estreito)
Ás 8 horas

CAMINHO DO INFERNO
3 FILHAS LEVADAS

_ Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20Representante:

A. S. LARA
Ás 8 horas

"Imp, até 14 anos".
ODEON ROSA DA AMERICA IRua Senador, Dantas,

40 _ 50 andar
Tel.: 22-5924 .: Rio' de

Ás 8 horas

Janeiro
RAUL CASAMAYOR

ESCRAVA DO óDIO
_ No programa

1) - Cinelandia Jornal.
Nac.
2) - Metro Jornal. Atua

lidades.
Preços:

Cr$ 6;20 e 3,20
"Imp, até 14 anos",

ROXY

Médic06
"

•

Çirurgia-Cl1niea Geral-Pai'Lot

.-
Sérvi()o eompjeto e especialisado 'dae DOENÇA! D. '-V·�' .;

'. ;

SENHORAS. 'com modernos método. de'diagnó.tic1l e tu-, iage� com segurançatamento.. v
'

'

•

G9LP?S�DPlA _- �����MO s:���GOGRAFIA _;_ J(':'
i' ;.

_

:.e \{ r,ªpidez
Radioterapia pQ} ondas eurtu-Eletrocoagulaçlo- so NOS :cnNFORTAV'EIS .l\.tICRO-ONIBUS Dü;

Raios Ultra Violeta' e !lnfra Vermelbo. R 11)100 SUL 8R a�ILnIROüoneultõrío: Rua Traj�no. D� 1, 1° andu, - Ildlfiel0 '(
,

.

« - Ilt) n' »
� .

do Montepio. . Florianópolis _ Itajaí - Joinville - Curitíba :

Horário: Da. g ii ,t2 boru - Dr. J(usld.
.; ,Da- Ui át 18 horas - Ora. Musat.

Re.idênoia - Kua Santo. Dumont, 8, Apto. I.
. Agência :.

Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

-

_ DR. MÁIUO WENDHAUSEN
Cliníca médica de adultos e crianças.

Consultório -:- Rua João Pinto, 16 _ Tel. M. 769.
Consultas das 4 ás·6 horas.

h' Residência: Rua Esteves Júnior 45, Tel. 812. t Missa -�e 7" �ia
I

JOÃO 'JOSÉ RODRIGUES CORREIA
MarfaRosa de Jesús Correia, filhos, genros, noras

.e nétos.vagradecem penhorados as manifestações .de pe
zú·érecebidas pelo falecimento de seu espôso, pae, sogro
e avô; JOÃO JOSÉ RODRIGUES CORREIA, e convidam

para a' missa de 70 dia; que será rezada dia 14 do' cor

rente, quarta-feira, às 6Y2 horas na Capela do Asilo de
ód�.

,

Ant�cipadamente, agrad(\cem a todos que compare-·
cerem a êste ato de fé cristã. �

DR. 1. LOBATO FILHO .. ,
..

".:/.....,j.!,:-:ft."
Doença; do aparêlho respiratório.

'TUBERCULOSE
," ,;J4 .,,i'

.

Cirurgia do Torax
.

Formado pela .Faculdade Nacional de Medícína.
Tisiologista e 'I'íaiocirurgfão do Hospítal-Nerêu Ramos.
Curso de especializaç,ão pelo S. ,N. T. Ex-interno 'e'Ex
assistente de Ciru.rgia do Prof. Ugo Pinheiro Guima
rã�s. (Rio.)

Cons.: Felipe Schmidt, 38 .

Consultas, ,diariámente,' das' 15 às 18 horas.
Res.: Ruá Durval Melquiades, 28 _ Chácara do

ESPành�.
-----.�,-----------

DR. CLARNO G� GALLETI
DR. PAULO FÓNit-s'�

.

Clinico Operador
Consultório: Rua Vitor Meireles.

'

Telefone: 1.405. -

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18 horas.
Residência: Rua Blumenaú:
Telefone: 1.620.

AdvogaQo
Crime e· cível

Constituição de Sociedades
NATURALIZAÇõES
Títulos Declaratórios -.._-.

Escritório e Fesidência: Ru'a Vitor Meiréles, FO�·
NE .;;.. 1468.

Fabricante •. Cll.tl'l'�ldo�e. da••famadã.. :;-,,-:- f
feGgêS•• I-DISTINTA- • RIVET:� Po••u. um grall;

.r'd••ol'tlm.llto d. oa••mll'a.' rl.Gado,.' hl'l.1
bon. • barato.; algoda••• "mo•• ,. a'lSclnteDtol
par. alfalat... que rege., d1l'.taJ;ll.nt. dai

r'A Oala v,a CAPITAL- .hama II -� ..t.lDaao dOli' Snrll�. oom.rol••t•• do I"t..lo. no ••"tido d."=lh. f311uem ....m..
'

Gnt•• de .f.�ucl".m IUOI aomplfG.' MATRIZ fim Flor!cIl=6pol�., g FILIAIS em Dltam.nau _ �aies.. J .

- IIRi!i IIIIIII AIBi__IIiIIIIIIIIIII___________ iifi Pi'
.

íIM 4WiooeM; eml�:iiilrt'f"S'NiB'lii-iIIl$:IISIIlil'!IIIIIli_:I3lIl:lflC"'Fi?�

\

!
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I,

LIRA TENIS OLUa E
Dia 24 de março,

Dia 25,
sábedc, grandiosa suirêe
de março, matinée

da
infantil,

Paschea
das 16 ás

..
'

.. ,

cem, IntCIO 3!S

20 horas.
21 horas

----------�--,-_---

•

,

Festividades de Passos Da Bancada' do r. s� ,l'.-r'
��;�::;:!:�.f;���)::t� ;:t:::!��,.::::�;::;:'ii: na'Câmara Municipati' t
horas, A missa das 8 foi fes- as nossas felicitações pelo

"

tiva, em honra da Irmanda- brflhantêamo das festivida- ' ,

A O sr, Miguel Daux apre- I Parágrafo umco: - �,
de que compareceu em gran- des de Passos este ano, que t iustificou o seguin-, moratória atingirá os dêbi-
de nú b 1 d tã 'f"

- sen ou e JUS

'.-. _
--- e numero, com a an raus ao m�gm ica _Impre,s�ao I te projeto e a seguinte Indi- tos atê 31 de dezembro de�_iJII...------...-�...--.......__�...---......'"''"'/ e tochas. causou a população católica

cação: 1950,
'

ANIVERSÁRIO '

_ Faleceu, an_tem-ontem, no Durante o dia a imagem desta Capital. Senhores Vereadores: Art. 20 - Esta Lei entra
Faz anos, hoje a menina Hospital .de Caridade, o sr, do Senhor dos Passos e de ,....�.·.-_-.·.·.·.w..........·_ É do conhecimento de to- em vigor na data de sua pu

'Regina Stella, filha do Dr, Martiniano Ferreira de Car- Nossa Senhora das Dores fo-

Uma, ,earia dos a crise que atravessa a blicação, revogadas as dis-
�':Silvio Ferrare, do alto co- valho, tendo se localizado oram guarlladas por turmas

_
economia nacional: índice posições em contrário,

.mércío local. sepultameato do seu cadaver respectivamente de Irmãos e
.elevado dos preços, venci- INDICAÇÃO",,'SRÁ, HUGO FREYESLE- às 15 horas de ontem, no Irmãs, que se revesaram de I
mentos aquém do C'lStO das , Senhores Vereadores:

BEN- meia em meia hora, nada mais e nada menos •

MCemitério de Coqueiros. que, da contenda surgida en- utilidades, crédito difícil, É no Mercado Público u-

, Transcorre, hoje, o ani-
_ À rua majór Costa, fale- Às 17,30 teve lugar 'a se-

tre o Poder Executivo e o desequilíbrios orçamentá- nicipal que a população des-
'versário natalício da exma. ceu, ante-ontem, o sr, Antô- lenísstma procissão de re-

rios com a decorrência de ta cidade encontra, quotidía-
-sra. d. Malvina Freyesleben, gresso à igreja do Menino Legislativo do Municipio de

nio Tonera. Florianópolis, em torno' de emissões elevadas, para cí- namente, os gêneros para
'<esposa do sr, Hugo Freyes- O lt t d Deus; que percorreu as ruas

sepu amen o o seu ca-
um caso muito simples de tal' algumas das razões, sua alimentação.

ãeben, funcionário aposenta- daver se efetuou ontem às do costume, Sob o pâlio ia '

Esta crise atinge a todos, " E para lá se dirige, ain-
... d T d E t d SE' d J

' responsabilidade adrninís-
";uO o esours.. o s a o. 16 horas, no' Cemitério da ua. xcia, om oaquim indistintamente', mas pre- da madrugada, já que todos
.DR. ZENON PEREIRA Trindade, Domingues, Arcebispo Me- tI'ativa, a isenç�o de mu�ta

LEITE tropolitano e varios sacer- ._pr,e,scnta em LeI, por ato ,m- judíca, principalmente, à- iniciam seus trabalhos cê-
- Em sua residencia á rua d vidual do Snr Prefeito quele que vive de seu traba- do,

Ocorre, hoje;' o aniversâ- f dotes sendo as 'varas se- 1 ' ,

':rio natalício do dr. Zenon Pe ,�!I:e�/:r���Jo��ce;eoa;::� guras pelos representantes .. �em"pre.via autorísação do lho, que nas Repartições pú- É de se notar, Senhores
/ das altas autoridades, De- Legielative, blicas, no' Comércio, na In- Vereadores, que o Mercado

:Jreira Leite, ex-Inspetor da d S t t d lt
' ,

1 d FI
.Alfandega nesta Capital.

os an os, en o o sepu a-

síncumbiu-se .do papel de É sa�ido q�e, pessôas sem dústria emprega sua ativi- Público Mun icipa e o�

SRA, ARNOLDO LUZ
mento do seu corpo se rea-

Verônica, cantando com ma- educaçao politica e moral, dade, em pról do progresso rianópolis, abre suas portas
Iizado, ontem, às 16 horas rando e em corifeus do e da grandeza da Pãtria, para a população às 5,30';

,

Festeja hoje o seu aní viosa voz em todos os Pas- arvo -s ,

"
-

no Cemitério das Três Pon- Udení d N a ituação se' encon portanto ainda noite,
"

t I'
,

sos, a graciosa e gentil se- emsmo, an al,'am aconse- ess s -

"versano na a ICIO, a exma. teso d t t t bêm os muníci E considerando a necessi-
1 S' L

A nhor inha, Layla Freyesle- lhando 0_ comercio ,es, a pra- ram; am e , '

-

.esra, d, Du ce a uz, espo- .

t
'

s de FlorI'ano'poII'S dade que existe de uma boa
d A ld L t b ben, cujo desempenho do di _ ça a nao pagoar 1m,PQS os, pIO '

.sa o sr, rno o uz, a e-

I t t d S befnos Senhores Vereá Ilumínacâo, tanto interna
J. 'II fI'CI'1 papel agradou imensa- emquan o es lVesse,no po er a , -

-

'lião em oinvi e,
d

-" I a como externa naquelas de�'
mente a' enorme multidão, o PSD, - Aos que obtem- ores, que nao e posstve

Faz anos, hoje, a exma. 't d I existência dos 'municípios pendências.
xsra. d. Lucy Barbato Wag- O sermão do Encontro de- peravam, com emor a mu -

.ner, esposa do sr. Laudel i- fronte à Catedral, foi profe- ta; se lhes garantia que ,o sem os recursos financeiros Sugerimos à Casa para a

rido pelo brilhante ,01"ador Governo futuro relevaria que, de_acôrdo com a Lei, provação e posterlor remes-
:,110 Wagner, comerciante

"

lt êles arrecadam, -- sa a Sua Excelência, o Se�
=nesta Capital. sacro, Monsenhor Manfredo tais mu as, .

I do, ra, ninguem duvida, sr, Acreditamos, no entanto, nhor Prefeito Mun icipa e
- Leite, cujas palavras causa-

f',1"LORISMUNDO GAltCIA ',Redator, de que é firme in- que é deveu dos municípios Florianópolis a se�umte
É .,eom especial agrado 14 DE MARÇO rarn magnífica impressão, q d vir ao encontro da popula-

' lNDICAÇAO
sermão do.Calvár io, na igre- tenção do Snr, Governa 01', ,

M" I
"que registramos a passa- A data de hoje recorda- ja do Menino Deus, foi pro- em bôa hora eleito"adminis- ção, faci.litando-Ihe as, ativi-I � Pre,feI�Ul'a. UnI�Ipa
.. ;gem, nesta data, do aniver- nos que: trar o Estado em regime de dades em época de CrIse, de Flonanopohs prov�.den�
:.s�rio natalício do nosso esti- _ em 1630, os holandêses

ferido pelo revd, Padre Fla-
estricta honestidade, _ A Grande é o número daque- ciará para que sejam toma

'..mado conterrâneo sr, Floris- foram baÜdos fragorosa-
vio Azambuja, agradarrdo

escolha de seu secretariado les que �e encontram em dé- dasmedidas urgentes no seu

,.mund'b Garcia," funcionário mente em Água-Fria, pelas magnifdicamf,:�te alltmensa é seguro penhor deste seu bito com a Fazenda MunicÍ- tido de uma melhor iluÍllina�

,da Carlos Hoepcke SoA,,. ho- tropas de Matias de Albu- massla Ne leIS ,�ue °davad o
desideratum, paI; e __êsse compromisso' ção nas dependencias inter�

,

d
'

t anosen temp o, a prOCIssão e 0- ,

d' I d 'd d" n'as e extel'I'ores do Mel'cado,.Je no, gozo e JUS a".

-I
querque; .

mingo tomotl pàrte forman- Não póde restar dúvidas, pnmor Ia o CI a ao, o pa-

.tadona, Homem de altos em 1822 nasceu em d di' , � tambem, a quem quer que gamento de sua contribui- Público Municipal de Flo-
. " ,

' o em uas a as a numerosa f
' I'predIcados moraIS e CIVICOS, Napoles a princeza D The- I d d d P seja, portanto, de que o Snr, ção financeira aos co res rianopo IS,

'"., t't d f b 'rman a e os, assos, sen-
'bl'

,-

f' ld d 1 ...
"Ue a 1 u es rancas, em ora

I reza Christina, filha de do a festividade abrilhanta- Governador do Estado, sa- pu ICOS hao 01 sa R. o,
\"

';sempI'e modesto, o distinto Franciséo I, rei das Duas da pelas afinadas 'bândas do bedor que venha a ser do porque todos se encontram

D·r. Alfredo
"

nataliciante terá hoje as ho- J
Sicílias, e da rainha D, Ma- 140 B...C" Amôr à Arte e ocorrido, acons�lhara o Sr, em difícil situação econô-

:menagens dos seus inúme- 'ria Izabel. Casando-se com Dr. Prefeito a recolher aos mica,

E"bTOS amigos, a que nos- a'sso- D, Pedro II a 4 de Setembro
União dós .!,-rtistas, cofres do Município aquilo Não é justo, Senhores Ve- '" ,

erem
·.ciamos prazeirosamente. de 1843, tornou-se Impera- que indevida e ilegalmente readores, que se agrave' aül- Curso Nacional de doen�

VIAJANTES triz do Brasil; O plano f,' aDe ,... perdoou, haja seu ato sido da mais a situação desses
ças mentais.

, DR, ALCIDES ABREU .:_ em i826, a esquadra n e praticado a conselho de cor- contribuintes, que são a ba- Ex�diretor do Hospitalf
Acha-se nesta Capital, argentina do Almirante

ro do IPA�D para Ireligi�nários i_!1es�rupulo�os se de nossa e�onomia muni- Colonia Sant'Ana.
'_procedente de Joaçaba, on- Brown, que vinha atacando ' alI) , (confIO que nao)· ou por Ig- cipal; é nosso dever encon-

_ Doenças ,nervosas e men-

",de exerce o cargo de Dele- a guarnição da Colônia do
O '''\rrao' tA' ano n?ran�ia,da,lei ,(portanto de tr'ar os meios que lhes faci- tais.'

\ _;gado Regional de Policia, o' Sacramento, retirou-se para ,,'I" r.;, boa fe, mdlCatnla de que litem o cumprimento des'\<\ Impotencia Sexual.
dr, Alcides Abreu, que on- Buenos Aires' RIO, 13 (U,P,) _ Ao meio possue bom coração para os obrigação, Rua Tiradentes nO 9.

- tem nos visitou, ;10 'que sô- - em 1844: o decreto im- do seu programa financeiro amigos pedintes) tudo isto, E com essa finalidade tra- Consultas das Ui ás 19,
mos gratos, pedal n, 342, concedeu anis- elaborado e, já aprovado com porque, a distribuiçãq de zemos à consideração da Ca- horas.

'

SR, LUIZ TELES tia a todos os implicados nas grandes margens em seus favores com o que nertencc sa o seguinte projeto de Lei FONE: M, 798� ,'--

Segue hoj;e, em avião da; revoluções politicas de São recursos, vai o IPASE inver- à Comunidade, não póde sel' PROJETO DE, ,LEI Res, Rua' Santos Saraiva,
"TAC, para o Rio de Janeiro; Paulo e Minas Gerais; ter no presente ano, segundo defendida. como pratica ho- Concede moratona aO,8 164 .Estreito.

\

'-em companhia de sua exma, _ em 1847, nasceu na Ba- publicação no "Diário, Ofi-' nesta, devedores da Fazenda M1.fhI-

__

.. família, onde vai dedicar-se hia o consagrado poeta Cas- cÚtl", em empréstimos imo-' Ha �outro fato", Snr, Re� cipal. Camisas, Gravatas, Pija·
':as atividades comerciais, o tro Alves, vindo a falecer biliários para seus segura- dator, que seguramente in- Art. 1° - Fica concedida mes Meias das melhÓres,
nosso particular amigo sr, em 6 de Julho de 1871; e, dos obrigatórios, cerca de fluirá no ,animo do digno Dr, moratória de 6 (seIs) me- pelos menores preços só na

"Luiz Telles, que exerceu o - em 1868, o jovem Mi- 150 milhões de cruzeiros, Prefeito, para que cumpra ses aos devedores da Fazetl- CASA MISCELANIA - Rua
,-elevado cargo de PI'efeito nistro da Marinha, Afonso Em empréstimos simples, seu dever aqui indicado! da Municipal. \ í Conselheiro Mafra.

'-municipal de Tijucas, onde Celso de Assis Fig'ueiredo conta aquela aütarquia com SS, pertence a uma fami
·-:Se revelou um administrador (Visconde de Ouro Preto), um orçamento de 80 milhões lia de probidade ilibada. O
honesto e inteligente, . assinou decreto determinan- de cruzeiros para o corrente Snr, seu pai, veneravel va-

Deseja,mos a s�s, votos de do que a bordo 'do vapor ano, Por outro lado, 90 mi- rão que se tornou um para
feliz viagem e pros.peridades "Amazonas" fosse içada I a lhões de cruzeiros vão ser digma de honestidade é de O "ovo encantado" será a triloquo da América do Sul:
no ramo que vai dedicar-se, fita da Ordem do Cruzeiro, aplicados em-obras e cons- saber em ciencias economi-' grande atração para as cri- MAURELL BLANDERS e

FALECIMENTOS Andr,é Nilo Tadasco truções a cargo do Institutõ' cas, administrativas, juridi- anças, que será apsesentada sua troupe de bonecos fa�

cas, etc" é seguro penhor do na 3a grandiosa "FESTA Jantes,

cumprimento do dever, pOI:" DOS COELHOS", O "ovo Nunca à FESTA DOS

quem, se errou, fe-Io mera- ellcantado", trará a figura COELHOS, foi tão grandi�
mente por bondade, simpática do "VOVô COE- osa, como ésta que f?erá a-

Assim pensam os Udenis- LHO", para ,fazer o sor- presentada, domingo de Pás,,:
tas sinceros! teio de CR$ 1.000,00 em coa no CINE ODEON, em

Grato pela ,atenção, , , lindos. e deliciosos ovos de sensacional matinada, as 10

UDENISTA fino chocolate, FESTA DOS horas da n,bnhã, Vá e leve

N, R: Após o pseudonimo COELHOS, apresentará um' seus garotos, no "maior"

acima, vinha declarado o grandioso e alegre SHOW, espetáculo infantil, já rea

H,ome do missivista respon- com a maior equipe artisti- lizado em nossa terra, FES

sável _' -razão pela qual a- ca de Fnolis, e ainda a/apre- TA DOS COELHOS, dia 25,
colhemos a publicação, sentac2.� do mais jovem ven- \ domingo de Páscoa,

.:. •

.1

-
___7,.-=�

,;_•• -=-

,(

Ovo encanta,do

"
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Paulistas x Catarinen
Polariza as atenções do mundo futebolisticol

-

l

tocai o sensacional choque de domingo, nesta Clube, de R. Aldo Luz
i: - Capi_tal, entre bandeirantes e �arriga·verde.s o cQQ�,YJ,To!�t pra-

De acordo com a tabela de Em, Jadir e DIOgO; Bernar- çoes de oferecer sena resis- zer de convidar ás exmas. autoridades civis, militares e

jogos do Campeonato Brasi- di, Rafael, Guerra, Gamba' tencia ao categorizado qua- eclesiasticas, aos seus associados e exmas. famílias e aos

l�iro da J.uventud.e Amado- e Iva�.- O e�barque da, de- desportistas em geral, para assistirem no próximo do-

rísta, d_omlll�o e �Ia 21, nes- le��fao paulista dar-se-a .em dro paulista. mmgo, dia 18 as 10,30 horas, em sua .sédé social, a rua

ta Capital, jogarao os sele- aVIa0 especial sexta-feira, Catarinense: compareça João Pinto as festividades do lançamento ao mar do au

cionãdos de São Paulo e devendo amanhã, no Parque domingo ao velho stadium torrigue a '8 remos "FLORIANóPOLIS" com o seguinte
Santa Catarina. Antartíca realizar o seu ul- da rua Bocaiuva para tor-

'

" programa: <.>

timo treino. cer- pela vitória das nossas a) benzimento e batismo do "Florianópolis";
Segundo noticias vindas Pouco sabemos sôbre o cores! Do teu estimulo mui- b) lançamento ao mar do referido barco;

de São Paulo, o "onze" ban- "onze" que nos representa- dependem os "onze" barri- c) Entronização, após ao benzimento, da ima-
deirante é potentissimo e pa- rá, mase- segundo ouvimos, ga-verdes que serão coloca- gem de Nossa Senhora dos-Navegantes, na secretária do
ra o seu jogo de estréia,

a-I
está formado pelos melhores dos no gramado para dar Clube;

tuará assim constituido: amadores do Estado, todos combate aos fbrtes adestra- d) cook-tail oferecido aos convidados.•

Sérgio, Mário e Rubens; em ótima forma e em condi- dos rapazes da Paulicéia. Florianópolis, 18 de março de 1951.
Alcides Rosa, Presidente. Moacyr Iguatemy da Sil

veira," 10 Secretário.

Direclo d. PEDRO PAULO MACJUDO
Esportivo

ses

'\. I

__
I

í
I

Como parte dos festejos
-do Centenário de Joinville,
realizou-se domingo passa
do naquela cidade sensacio
nal competição ciclistica

que teve o,concurso de pe
daladores conceituados de

Montevidéu, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, Paraná
e Santa Catarina. O percur
so de 70 quilometros foi ven-

Samuel Santos brilhou ne: competição
clclísnce do Centenátio de Joinville

cido 'pelo campeão carioca e

brasileiro Massari. O segun- magnifica atuação, chegan
do e o terceiro lugares cou- do em 50 lugar, sendo o 10
beram tambem aos cariocas, entre os catarmenses. De
vindo o uruguaio em 40 lu- monstrou assim o notável
gar. O nosso conterrâneo ciclista as suas qualidades
Samuel Santos, embora aín- de pedalador experimentado
da exgotado com o recente e confirmou o título de cam

raíd que empreendeu à Ar- peão catarinense de veloci

gentina e ainda mais tendo dade e resistência. Parabens
feito a Joinville viagem num mais uma vez ao denodado
velho caminhão, realizou' ciclista do Ubiratan,

Diversas IAtenciOSO convite do (Iub
de R. Aldo Luz

- Ao que se informa ru

Rio, os clubes do Rio aceita- J
Da diretoria do Clube de Regatas Aldo Luz, recebe-

mos o seguinte atencioso convite:
l�am a ida do quadro do Fla- Florianópolis, 12 de marco de 1951.
mengo no lugar do Vasco da Ilmo. Sr. diretor do Jorn�l "O Estado".
Gama e nas mesmas condi- NESTA.
ções oferecidas ao clube Tenho a honra de convidar essa ilustrada redacão

�ru�malt�no. Deverá 0t c�n- para assiatir as'festividades com que este Clube aS'8i�a
Jun EO ru ro--negro des reI�r larâ 6 lançamento' ao mar do auterrigue a 8 remos "Flo-
em stocolmo a 16 e maio "

.

1'"
..

b d
-

, .

' nanopo lS�, o prImeIro arco esse tipo em Santa Cata-
Jogando depois a 20, 24 e 29 rina a realizar-se no p

.

domi di 18
'

1030
daquele mês e -a 2 e 6 de' .

roxrmo ormrrgo, la, ,as '.
.

h
horas, na sede SOCIal, quando tambem se dará a entroni-

jun oI' f zação da imagem de N. S. dos Navegantes, na secretaria
- n ormam que o consa- do Clube

grado tenista patrício Alei-
.

Servirá de madrinha do "Florianópolis", a graciosa
des Procópio será o repre- mênjna SELMA BOTELHO, filhinha do destacado des
sentante nacional na dispu- portista e grande batalhador da causa do esporte nauti
ta da famosa "Taça Davis". co sr. Gercino Botelho.
Os primeiros adversários Certo do comparecimento de V. S. para maior exi-
do Brasil serão os finlande- to da festa, apresentamos cordiais -Saudações.
ses. Pelo Clube de Regatas "Aldo Luz".
- Continuam os dirigen- Moacyr Iguatemy da Silveira; 10 Secretário.

tes dos grêmios náuticos ca-

riocas, empenhados em cons

tituir uma grande represen

tação para o Campeonato
Brasileiro de Remo a ser

realizaao nos últimos dias
deste mês na Lagoa Rodrigo
de Freitas-
- As vitórias retumban-

-tes do "Xodo II", na Argen-
tina, está tengo grande re

J)ercussão no Rio. Ao que
se noticia, a tripulação do
iate nacional será homena

geada logo após o seu re-

o Figueirense em Pelolas
Segundo apuramos, a di- efetivos dos dois clubes, na

retoria do Figueirense, está quela cidade, domingo próxi
em entendimentos com os mo. Por estes dias é espera
mentores do Brasil� de Pelo- da a resposta do clube pelo
tas, para a realização de um

I
tense.

amistoso entre os quadros

gresso.
- Está o Radium, de Mocaca" na

primeiro divisão Daulista

SIm I Comprando uma mpressora Joltla, 18x
1', acompanhada de t es fo tes de tIpOS v
<. está pratl�amen'e fabrIcando dlnhelIv, umavez que se. ao enormes os proventos que deo;..
frutara Jmpnmmd0 cartões de VIsita, conVI
tes, bOle11ns, pt ogt=amas, etiquetas, lIstas de
preços, btlhetes e toda uma séne InfInita
de servIço tipográficos

vwnas A VISII COM GRANDES DESCONTOS - VENDAS a ,.alô ;;ü�! C�.N_
assen tada a realizacão em DES FaCILID�DE�. inlormaçoes cl Maquinas Jalda, C. Poslal5314 - S.Paulo _j
maio p.róximo do Cai'npeona- __ • lU;: Ii_

(

to C�noc� de Basqu.ete, ten-l _

O São Paulo, por inter- - F�Hfx=td� a data df8
do _:>Ido ,fIxado o dIa _7 d�- médio da Federação Paulis- de abril próximo para um
quele m�s �a!'� a reahzaçao ta .d� Futebol. e

_

da C,B.D. amistoso entre as equipes do
do torneIO-mlcIO. SOlICItou permlssao ao CND FI m' d R' P I

E b'l
,. ,

I
u mense, o 10, e a-

- m a 1"1 prOXlmo sera para entrar em entendimen- meiras, de São Paulo. A pe-

e�et.�ado o Can:peonato B�'�- tos com as entidades filia- leJa será realIzada no Pa
sIle11 o de.Tems, em CuntI- das do Perú, Equador, EI caembú.
ba. Na ultIma semana deram Salvador, Guatemala, MéXi-1 - Pelo Torneio Rio-São
entrada na C.B.D. os pedIdos co, Estados Unidos Cuba Palllo

.

,- P
d'

. -

d l'
" ' , Jogarao, no acaem-

� mscnçao
.

os pau lstas, Portugal, Esapanha, Itália, I bú, as �quipes do São Paulo
lTIll1eIrOS e balanofl. França e Inglaterra P ·t ' D.- e Dl uguesa oe esportos.

definitivamente

Disputando a peleja de
acesso � Primeira Divisão
da Federação Paulista de
Futebol, jogaram domingo
passado as eqUIpes do Ra-

dium, de Mococa e do Bota
fogo, de Ribeirão Preto, ven
cendo o primeiro pelo esco

re de 2 x 1.

__
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4 aZlso encerramento dos" Jogos,
Penamerícanos

BUENOS AIRES, 12 (U.P.) - Um formoso espetá
culo se verificou no monumental Estádio do River Pla

te, por motivo do encerramento dos primeiros Jogos Es

portivos Pan-Americanos, O ato teve a assistencia do

presidente Peron e senhora, ministros, autoridades na

cionais civis e militares, membros das diversas delega
ções que atuaram no torneio, Mais de 60.000 pessoas en

chiam as instalações do Estádio dando assim maior real
ce a essa festa esportiva, durante a qual a Argentino foi
consagrada campeã do certame, êste uma notável exte

riorização da amizade entre o povo do continente. A che

gada do presidente Peron e sua comitiva produziu-se no

momento em que os destros ginetes do Brasil, Chile, Mé
xico e Argentina disputavam a prova equestre denomi
nada "Taça das Nações", troféu que se achava em poder
da Argentina desde o ano passado, quando o conquistou
no Rio de Janeiro.

Essa manifestação esportiva foi seguida com extra
ordinário interêsse por parte da assistencia. Destacaram
se os ginetes chilenos Larraguines Morales e Larrain, o

mexicano Waldez, e o brasileiro, major Eloi de Oliveira IN D U· S T R IA
Meneses, o qual, com seu tordilho negro, fez verdadeiras O MA I O R NO M ENA·

maravilhas. Entre os argentino� destacaram�e o tenen-I ��.�1�������_������������������������������������������������������t;re��q�u�e�r;e�fl�e�t�e;r�ia�l�u�g�u�b�re;-��i��ju;s�t�i�ç;a�!�S�im. InJus�!

te coronel Campos e o tenente Carlos Elia.

S "b t· t .:"'j Mucus da··/lC'MA Contra os votos unanímes mente pelo futuro de nossa Apêlo, nesta hora, para o

A "Taça das Nações" foi ganha pela equipe do Chi- 81 am OS r IS as v '" terra. alto sentimento e tolerancia

le, CQm 64 pontos, classificando-se em segundo lugar, ••• Dissolvido Rapidamente d b d pessedista E mais, senhores. O Sr. dos snrs. Vereadores de to-

a Argent�na, com 100,25; em terceiro o México, com...
-

Os ataques 4esesperadores e ViO- a anca a 'Prefeito quer economizar, dos os partidos, no sentido

110,75, e em quarto lugar o Brasil, com 121,70. lentos da asma e brOl}qUlte envene-
Diz O Snr. Prefeito que os lhorado de situação, pois cortar os vencimentos dos de votarem não só contra a

Q
nam o organismo, mrrram a energia,

uanto ao torneio individual, foi ganho pelo chile- izado éntre as seleções arrumam a saude e debtlítam o co- funcionados locais são dos que o municipio não supor- funcionarios atuais, para redução dos vencimentos.

no itâ L
.

MIl 'f' d d f' f t d di 23 ração, Em 3 minutos, Mendaco, t d tuaí f
. .

capi ao arragumes ora es, c aSSI ican o em se- do Rio Grande do Sul e 01 e e ua o no la
nova formula médiea, começa a eír- que ganham mais no Esta- taria devez um aumen o, ca- criar novos cargos e pagar os a uais uncionaeios, ce-

gun..
do o argentino ten.ente Carlos Elia, e em terceiro o de julho de 1922, em C disputa do "Torneio cular no sangue, dominando rapída-

do. Lamento Snrs., que em paz de atingir o nivel razoa- os novos servidores com a- mo tambem contra todo o

I
mente os ataques oêsde o primeiro /'

chileno tenente Larram. das Selecões", certame r oficial. Um empate dia começa a deSilparecer a dlficul· Santa Catarina o servidor .vel. Canoinhas gasta com quilê: que cortar da mesa projeto lei que pretende re-

Terminada a prova o gI' t h'l
.

•

b t D' di d
. dade � respirar e volta o sono re- . I f'

.

I
. .

f
. .

S
. d O

�

'co do
, s ne es c 1 enos e mexicanos

I
de 1 tento foi o resulta a e. OIS las epois, parador Tudo o que se faz neceSllá- municipal-seja submetido ao seu pessoa IXO, J�C uSlv<e dos an�IgOs UnCIO?ar�os.. e orgamzar o qua r um

fizeram uma demonstração perante o presidente Peron; no mesmo local foi real artída de desempate, no e toIl!ar 2 pastilhas de M·dndadco regime da fome e da mise- mais de trmte e cinco pro- não ha recurso f inaríceiro, municipio. Corte o Snr. Pre-

O. G
- as refeições e f

í

e a r á a Lí v ía o a
.'

• d
/

meXIcano tenente racida fez exibições maravilhosas tendo vencido o "onze" r 4 X 2. asma ou btonqmte. A açao é .!llUltO ria. Não ganham demaIS I fes!,ores, com os venClfien- não se deve criar novos car- feIto outras espezas, mas

com e C vaI d· 'd t d d 1
- rápida mesmo que se trate de casos- .'

.

d t' t
. d' d' f··....

sua o, e pe lU ao preSI en e a e egaçao me- rebeldes e antIgos M."daco tem nUSSOS fUnClOnarIOS. Consul- ,tos atuaIS, cerca e rlll a gos. Esse sena o reme 10 elxe em paz o unclOnanv�

xicana que ofertasse o animal ao presidente Peron, como que em dl'Sputa peonato Brasileiro de tido tanto êxIto que se oferetce comi te o Snl' PI'efel'to seu orca-I por cento}de "sua renda. certo, sob o prisma de eco- Recue o sr. Prefeito desse

d d
. . . , a garantia de dar ao paclen e resp - .

- •
"

emonstl'ação e amisade do presidente do México, sr. Futebol, Santa Catarina tou com o Paraná pela ração livre e fácil rapIdamente e mento pessoal e veja se os Ora, o professorado conso- nomia. gésto que quero qualifiear
Av'l C h d

. 111
c

'd 1 completo alívio do sofrimento da . 1
.

O d
' d

' 't d' ..<.:a.

I a amac o e o povo meXICano. primeira vez em 1928, q os venCI o pe o esco-
'l5ma em poucos dias. Peça M.ndaco mais altos venCImentos da me a parce a maIor. n e Não com.batem em tese, os e preclpl a o, lmpen�a.u(}..

Em meio às aclamações da multidão, entraram no re de 8 x O, resultado 'm acusado no último '!.o�o�:s:�::a�U;I�;::�:�";;: Prefeitura, que s�o, .num então o exc�sso ,de despesa novos cargos. pois não posso siquer admi-

campo as bandeiras das nações participantes. Em segui- prélio entre os dois Est 1950. O seleciÕhado ca- teção.' unico caso, de dOIS mIl e com o funCIOnalIsmo? Combate. senhores, é a tir de leve que seu ato seja

da foi feita entrega dos prêmios, sendo içadas as bandei- tarinense de 1928 esta organizado�, Benedito, cem cruzeiros, são exagera- Con.cordarão meus nobres injustiça que se pretende fa- vingança politica contra

ras da Argentina e México, atual e futura séde dos Jo- Botafogo e Dóca; Zé esbão e Bezerra; Ade-
Fr,qu"'z,u em geral- dos para um funcionario do colegas, que os heroicos pro- zer reduzindo os atuais fun- funciónarÍos nomeados po-l'

gos. O presidente Peron e sra. colocaram faixas nas ban- mar, Sada, Chumbita, F e Hercílio. �
qual se exige talento, inte- fessores municipais, que ma- cionarios ao regime da mi- Prefeitos que não eram seus

deiras das delegações participantes, falando o sr. Avery V·lobo "reosotado ligencia, dedicação e sacrifi- ior peso representam nu seria do qual só em janeiro, correligionarios. Recue sua

Brundage. Depois foram arriádas todas as bandeiras, ... que o Iate Clube, 'polis, várias vezes cam- ti cio mesmo. Apenas quatro quadro do funcionalismo, deste ano sairam com a me...., Excia., pois do contrario te-

inclusive a olímpica, entregue ao sr. Rodolfo Valenzuela. peão catarinen�e de vel dado no dia 17 de JU- •
I (Silveira) funcionarios percebem mais. por serem etn maior nume- lhoria que agora se preter1- rá levado ,por terra sua pro-

A sra. Peron procedeu ao encêrramel1to dos J.ogos, retira- nho de 1941, possuindo 'pria no pictoresco bair- -�-------- ..-

de mil e trezentos cruzeiros 1'0, tenham seus vencimen: de extinguir. Senhores! messa de tornar-se o Prefei-

ram-se as delegações e foram quimados fogos de artifi. 1"0 da-Pedra Grande, n I. .. mensais, e que são o Secre- tos reduzidos mensalmente O ilustre benfeitor dos to de todos os Canoinhenses�

cios. tario o Contador, o Tesou- de seiscentos cruzeiros para trabalhadores brasileiros, o de governar sem o/dios, nem
C

' '"
. .. que o Ferrovi uritiba, sagrou-se cam- reiro e o Operador de Ma- quinhentos? insigne Presidente Dr. Ge- rancores.

peão paranaense de 1937, 1948, devendo brevemen- qumas. Os demais têm q� Isso seria derrotar a gran- tulio Vargas em recente dis- À vossa consciencia, no-

te decidir com o Coritib me de 1950. pagar aluguel de casa, luz, de cruzada de educação po- curso afirmou que pretende bres colegas, entrego a defe

comprar lenha, alimentos, pular que Canoinhas, como aumentar os rendimentos de sà 'Elos humildes funciona

calcados,� roupas para si e parcela grandiosa de nossa todos os que não ganham o rios de Canoinhas".

su; família, com ordenados querida Santa Catarina, vem suficiente para uma existen- Aqui terminou a oração
menores, e que seria um cri- realizando e melhorando na cia decente.

I

do grande amigo dos funcio-

me, uma deshumanidade, se- medida do possivel, ano a a- V. Excia. Snr. Prefeito, é, narios mas o PSD estava so

rem diminuidos. É verdade no, para torna-la lideI' da como eu, funcionado publi- zinho e perdeu a batalha

que no ultimo periodo go- educação popular. Esse o co e tambem não percebe que empreendeu em defesa

vernamental os vencimen- sacrIficio para equilibrar as vencimentos exagerados. dos humildes servidores do

tos foram aumentados di- finanças municipais? Redu- Que diria V. Excia. de um municipio.
versas vezes. Mas tambem é zir a eficiencia do ensino ti- proJeto de lei que viesse di- E ...

�

estamos só no começo..•

verdade que percebendo in- rando o est,mulo aos proÍes- minuir implacavelmente
significante paga, o funcio- sores, não seria apenas er- vossos renaimentos e os dos Do Barriga-Verde, de Ca-

nario pouco a pouco, foi me- rar porque seria um desas- vossos nobres colegas? noinhas.
"

NOS TRANSPORTES XK

EXTRA-QUILOMETRAGEMALL-WEATHER (A. W. T.) BANDEIRANTE

o super-aqueci
duplas de cami

rodas dianteiras.

Para serviços gerais de transporte,
onde se precisa de maior tração. De

senho emti-derrcrpcmte, mundíolmente
afamado. adere com firmeza g:o solo.

Roda macio nas estradas, puxa como

nenhum outro fora delas! Para trcms

porte ultra-pesado. Com banda de ro

dagem extra-grossa e extra-resistente.

Banda de rodagem-mais espêssa, pa
ra grande durabilidade. Especial para
serviços com muitas paradas e saí

das - ônibus, carros de entrega. etc..
-

Para cada tipo de veículo. para cada,condição de trabalho. você encontrará na linha

Goodyear o pneu que oferece o mcDdmo de eficiência. durabilidade -e economia.

GOO
,

DA BORRACHA

se defrontaram as se

ndo êstes os resultados:
'0 Paulo 1, Rio 3 x São
São Paulo.Á x RIO O. A e

lute constituição: Dioní
tto; Sergio Amilcar e La-Ietch, Hal'Olâo e Formiga.
-

'-I Camisas, Gravatas, Pija-

I
... que -o-Guaraní Clube, de Bagé, por duas mes Meias das melhores,

vezes levantoLl o cetro do Rio Grande do Sul. pe10s menores preços só na

Estas duas bnlhantes I 8 VeriflCarJXA1-se nos anos

I
CASA MISCELANIA - Rua

, de 1920 e 1938. Conselheiro Mafra.

... que em 1918 c

leções do Rio e de São
São Paulo 4 x Rio 2,
Paulo 2, São Paulo 8 li:

qUlpe paulista jogou cO

sio, Odando (PalamOne
greca; Américo, Néco,

I

"\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Quarta�feira, de ,IDa:rço. de 1951

j���:g�;�f!�i����� Na- Polítià\ Crédittl Mútuo Predial
Catedral Metropolitana ' EDIf±�R�E�Ó%gJ'�'�CA� PARA A PENITENCIÁRIA RESU-f-.TADO DO 38° SORTÉIO DO PLANO "B", REA- .

Devidamente autorizados Cruz, com a tocante Cere- ÇAO_ Procedentes de Rio do Sul LIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 1951 '

fazemos público que nos mônia da Descida da Cruz, Na conformidade dos Es- e de Bom Retiro, devidamen- 'CADERNETA N. 4.868
'

dias 18 a 25-de março serão no adro da Catedral. tatutos dêste Sindicato e de te escoltados, chegaram on- PRÊMIO MAIOR, EM MERCADORIAS NO VALOR DE

I b d C ted IM' Adi' 1
- tem' a esta Capital, os sen- CI'$ 6 000ce e ra as na ate rai e-, As 19 horas, _ Oficio de, acor o com a egrs açao em . ,00

tropolitana as cerimônias da T-revas _ e em seguida Pro- vigor, CO)1VOCO a Assembléia tenciados Juventino Nequel, Aproximações superiores Aproximações inferiores

Semana Santa,
' obedecendo, cissão do Enterro como de' Geral dêste órgão Sindical, Gomes e Francisco José em mercadorias 'no valor em mercadorias no valor

ao seguinte programa: ',' costume, indo o' esquife ' e' a realizar-se' no dia 20 do Ventur�, respectivamente, de Cr$ 1.000,00 cada uma' de Cr$ 500,00 cada uma

)
Dia 18 _ Domingo de Ra- Sua Excia. Revma. sob o.pá- corrente, ás 16, horas, na sé-. o� quaIs,. apos as provlde�- Caderneta n. 04.869 Caderneta n. 04.867

mos _ ás"10 horas da ma: Iio e obedecendo ao intine- de social á Avenida Hercí- eras legais na D. R. P., fo- Caderneta n. 12.230 Caderneta n. 12.228

nhã Benção dos Ramos, por rá;io seguirite': Pr�ça 15 de
I
lio Luz, 57� para tratar da ram. �n.caminhados à. :eni- Caderneta n. 06.638 --'Cad�rneta n. 06.636

'1 -�a. Excia. Revma ..o Sr. Ar- Novembro, Ruas Felipe Sch- seguinte
'

tenciárta onde c�mpl'l.rao as ,Caderneta n. 23.336 Caderneta n. 23.334

�spo, Metropolitano. A midt, Alvaro de Carvalho; 1 ORDEM DO DIA penas que lhes foram impos- Caderneta n. 09.351 Caderneta n. 09.349

destrfbuição
'

será feita pe- Cqnselheiro Mafra, Praça 15 I _ leitura, discussão e tas. O resultado acima é do sorteio do mês de Março de

los Irmãos do SS. Sacramen- Rua João Pinto, Av. Hercí- votação do Relatório e con- FREGUÊSAS 1950, extraído dos cinco primeiros prêmios da extração
to. A seguir procissão' em lio Luz, Rua Tiradente, Pra- tas da Diretoria referentes À tarde de ontem cínco l da Loteria Federal de 10 de Março de 1951.

torno, e por dentro do Tem- ça 15, Catedral> Terminada ao exercicio de 1950, com o "mariposas' fôram recolhi- Florianópolis, 12 de Marco de 1951-.

plo. Ao terminar a procís- a procissão haverá o Sermão respectivo Parecer do Con- das ao páteo da Policia ci- Crédito Mútuo Predi�l.
são Missa Solene e canto da da Soledade, dentro da selho fiscal. vil, por estarem provocando ' Alcebíades Dias _ Inspetor Geral de Agências.
Pauxão, Às 19,30 horas, Via Igreja. Florianópolis,_13 de mar- desordens e se empenhando' VISTO:

_J,_-&!!._!'a.
-

Dia 24 _ Sábado de Ale- ço de 1951.
'

! e� luta corporal à Rita Ma- Orlando L. Seára _ Fiscal de Clubes de Sorteios
Dia 21 _ Quarta-feira luia _ ás 6,30 horas, Ben- Charles Edgar Moritz· rra, em mercadorias Interíno.

Santa _ Confissões duran- ção do Cirio Novo e da Fon- 'presidente.
'

As referidas mulheres
te o dia (o que se poderá fa- te Batismal. Durante a ben- ------------ são, há mêses, assiduas

O D· I
.

d d d di Assine "O ESTADO"" "f
A

a "d d 1 cía

r 18 m M 'li
'

' "

zer es e os las prece- ção do Círio Novo serão' re. regues s a e egaoi ,

a oe Iano
'

dentes) e para o que haverá "citadas as profecias e 'será por vadiagem. Segundo apu-
,'.

"

na Catedral número sufi- cantado o EXULTET de ex- SINDICATO DO COMÉR- ramos, há uma razão para ., '

dente de Confessores em traordínárta beleza e signi- CIO ATACADISTA DE êsse procedimento _ quan- CLíNICA NEUROLOGICA E DE OLHOS - OUVIDOS

preparação da Comunhão ficação Iiturgiea. Ás 9 horas' FLORIANÓPOLIS'

'r:
do não teem o que comer, _ NARIZ E GARGANTA

Geral do dia seguinte, Tra- Missa Pontifical, "7'�om os' EDITAL DE CONVOCA-
'

provoc�� dist?rh�os ?,orqu,e, da

'ta-se dum grande e louvavel Canticos de Aleluia e Mag- I ÇAO na Policia, ha boa hospe- CASA DE SAúDE SÃO SEBASTIÃO

ato de piedade. (Aliás "OS nific�t no fim da Missa.
'

Na conformidade dos Es�. dagem", .. -,
.

-

,
Sob a direção do dr. Djalma Moellmann.

fiéis sabem da lei da Con- Dia '25 _ Domingo da tatutos dêste Sindicato e de I
'. '---�"'__-,-- " _.Com o concurso de especialistas com fama europêa,

fissão e Comunhão ao menos Ressurreição _ ás 5,30 ho- a�ôrdo com a legislação �� SINDICATO DOS REPRE;_- Exames e tratamento moderno das doenças do sistema.

uma vez por ano. Sabem oras da' manhã Procissão vigor, convoco a Assembléia SENTANTES COMERCI- nervoso.

também o dever correlato com o SS. Sacramento com Geral dêste órgão Sindical, AIS UE FLORIANÓPOLis Diagnóstico e tratamento completo das moléstias.

da desobriga, isto é, da co- .o toque festivo dos Sinos, á la realizar-se n? dia 2? d� EDITAL D� CONVOCA- dos olhos _ ouvidos _ nariz e garganta .

..munhão durante o periodo saída e á entrada da mesma corrente, na sede socIal, a ÇAO Aparelhagem modernissima importada diretamente

pasCal). Ás 19' horas Oficio apenas alguns segundos, de Avenida Hercilio L�lZ, 57, "Na conformidade dos Es- da Suíça,
êe Trevas findo o qual con- cada vez. Ás 10 horas Missa para tratar da seguinte I' tatutos dêste Sindicato .e de Consultas na ,Casa de Saúde São Sebastião das 9t

tinuarão as confissões.
'

com Assístencía Pontifícal. ORDEM DO DIA acõrdo com a legislação em horas às 10 e das 14 às 18 horas diàriamente.

Dia 22, _ Quinta-feira Sermão da Ressureição, pu- I _.._ leitura, discussão e vigor, convoco a Assembléia Telefone 1.153 � Largo São Sebastião.

Santa _ ás 6 horas Comu- blicação das Indulgencias e votação do Relatório e con- j Geral, dêste órgão Síndícal, Florianópolis _ Santa Catarina

nhão Geral em que tomarão benção-Papal. Ás 19 horas, tas da Diretoria referentes
I
a realizar-se no dia 20 do

parte todas as Irmandades Coroação. Imagem de Nossa ao exercício de 1950, com o corrente, na séde social, á
e Associações Religiosas' da Senhora (e sermão alusivo. respectivo Parecer do Con- Avenida Hercilio Luz, 57,
Capital. Para todok e.cada um des- senho Fiscal.

é

para tratar da seguinte
Os demais fiéis, qualquer tes atos, em que se comemo- II _ A primeira reunião ORDEM DO DIA'

que seja a categoria social, ram o; principais mistérios realizar-se-á em primeira I _ leitura,' discussão e'

são insistentemente convi- de possa Redenção, são con- convocação, ás 15 horas em votacão do' Relatório e con

dados' l!. tomarsparte nessa vidadós mesmo indeperrden- segunda, ás 16 haras. tas da Diretoria referentes
belissima parada de' fé e temente de� convite especial, Florianópolis, 13 de

mar-l-ao exercicio de 1950, com o

piedade cristãs, depois das as meretissimas Autorida- ço de 1951.
'

'. >� respectivo Parecer do Con-
-r-e:A'sB-uciações.' des civis e militares Colé- Charles Edgar Morltz, selho Fiscal. '

. Ás 8,3'0 horas Missa Pon- gios e Institutos catól icos, e I presidente. II _ A primeira reunião

tifical, intercalada 'Pelos be- os. fiéis em geral.
-

Anun:�i� n"'O ESTADO"
realizar-se-á em primeira

lissimos e imponentes atos Florianópolis, 10 de, mar-' convocação, ás 15 horas em

da Sagração
.

dos Santos co de 1951.
rr- seguida, ás 16 horas.'

/'

Óleos, e exposição do SS. �
De comissão de Sua Excia. FEDERAÇÃO DO "'CO�' ,�, Florianópolis, 13 de mar-

Saci'amento e a seguir a des- Revma. MÉRCIO DO ESTADO DE ço de 1951.

nudação dos altares. Ás 19 (a) Pe. Santos Spl'ícigo. SANTA CATARINA ' Sevéro Simões, presidente.
11Oras.. Oficio de Trevas à (a) José Renato de Sou- EDITAL

,

que seguirá a tocante cere- za, Provedor ,da Irmandade REUNIÃO ORDINkRIA DP SINDICATO DÉ' HOTÉIS
mpnia do Lava-Pés, coroa- do SS. Sacramento. CONSELHO DE REPRE- E SIMILARES DE FLO-
da r

pelo Sermão do Mandato SENTANTES RIANÓPOLIS
, «,ue será proferido por Sua Pelo presente f-íca convo- EDITAL DE CONVOCA-
�"2'�xcia. Revma. o Sr.

ArCe-jl1NTAS
PARA PINTURA cado o Conselho de Repre- çÃO

,;,.1 ,bispo Metropolitano'. Far-se- C O T TO. A I sentantes de Federação do Nà conformidade dos Es-
,/ á durante o dia Adoracão " Comércio do Estado de San- tatutos dêste Sindicãto e de

do SS. Sacramento no Sa�to " ta Catarina para a reunião .acôrdo com a legislação em

Sepulcro, na ,orde� da -lista S C' 8r!lua-de-Iro'S ordinária á realizar-se em vigor, convoc� a Assembléia

ii' oportunamente afIxada na •• U sua séde social; á' Avenida Geral dêste órgâo sindical"
porta da Catedral. da l'lha' Hercilio Luz n· 57; no d,ia 20 a realizar-se dia 20 do cor-

Dia 23 - ',Sexta-feira
'

,

do corrente, ás 14 horas, ar rente, ás 17 ho'ras, na séde
Santa _ ás 9 horas Missa CONVOCAÇÃO fhn de deliberar, a,seguinte �ocial á ,Avenida Hercilio,
aos Pressantificados, "com De ordem do sn!". Presi- ORDEM DO DIA Luz, 57, para tratar da se-

I assistência de Sua
_

Excia. dente, convoco os associa- I '_ leitura, discussão 6:, ,guinte ,

I Revma. Canto da Paixão e dos para uma }'eunião a rea- votação, do ltelatório e '�cón- . '._; ORDEM DO DIA
......- -.fJe-rmão �Comemor3tivo da lizar-se dia 14 proximo, às tas da Diretoria referentes . J _,.' leitura, disêu�são e

Paixão e Morte de Nosso Se- 20 horás, em sua séde social, ao exercício de 1950, com o votaçjo do Relat(lrio 'e con

nhor, por sua Excia, Revma. sita à avenida Mauro Ra- respectivo Parecer do, Con� ,tas da Diretoria referentes
o Sr, ArcebisJ?o Metropolita- mos, afim de sêr dada pós- selho Fiscal, de acôrdo com, ao exercício de "1950, com o

no. Durante a Missa Adora- se a nova' diretoria, eleição o artigo 28, letr.a a' do Es- respectivo Parecer do Con-

ção da Cruz. da nova comissão de traba- tatuto da Federação, lho "iscaI.
Das 14 ás 15 horas, Ho- lhos e sua diretoria. Florianópolis, 13 de mar- Florianópolií', 13 de mar-

ra Santa com Via Sacra e Florianópolis; 12 de mar- ço de 1951. ço de' 1951.
'Comemorações das sete Pa- ço de 1951. '<, � Charles Edgar', Moritz, Alva�J Millen da Silveira;
lavras de Nosso Senhor na João Linhares, Secretário. presidente. preSIdente em' exercício:

i

Santa ,oa

�\
I

,-

relidos
Relação dos telegramas

I
Cap. Paulo Samy, Severino. ,

retidos: Elterman, Mafra para Olga..
Dr. Walter Ca-valcanti, Irmã Aparecida, Olina Ro

Jair Pires,
-

Joana .Maria drtgues Souza, e Otaeilia,
Nascimento, Walda Josina Alves.
Ribeiro, Teresinha Silveira,
João-Regia, Paulo- D'ionisld,
Orlândo Chaplin, Maria Ro
sa, Benicio Henrique para
Jacira, Raymunda Cardoso,
Amantina Santa, Maria

ca-I REYNG
'. TEtarína Souza a/c Olavio Sil- � ,

va, �aria Sal.ga Coqueiros, '�A salvação dos asmátiê�'
RodrIgues, WIlda Eduarda As gotas que Ij<ão alívio

EFeito ftnsacio"al. na
ASMA Remedio'

EDITAL
Irmandade- do 'Senhor Bom,

Jesus das Pas�os
HOSPITAL ,DE CARIDADE

FUNDADA EM 1765

..

De ordem- do Senhor Irmão Pt'ovedor, convido OI'!

h;m�os e as Irmãs para, revestidos de suas, insigneaSl
(balanadra'us e fitas), assistirem as solenidades abaixo;
discriminadas-:

_
,

Dia 18 - DOMINGOS DE RAMOS: Missa na Ca,..
péTa do Menino Deus, às' 8 horas com Bencão e distri-
buição de Ramos,

o
,

•

Dia 22 - QUIN:TA FEIRA MAIOR: 10 _ CO�lU
nhão Geral, na Catedral Metropolitana, às 6 horas, dis..-
tribuida pelo Exmo., e Revmo. Senhor Arcebispo Metr.o--,
politano D. Joaquim Domingues de Oliveira' "

20 _ Adqn�ção solene 'do Santissimo' S�crament� e

Sermão do Mandato, na C,apela do Menino Deus às 19,301-
horas.. ,

Consistório, 13 de março de 191.11.
Luiz Sanches B. da Trindade _ Secretário.

f
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OIS TR IBUIDOI=lES:

M4=lCH4=lDO & Cid.. S.A.-
COMÉRCIO E AGÊNCIAS

R
-

d d' R "d"
.

d' 1 ,V I AV ISOO mun, O ,O .8 10, ç a.. · N� agência "Gaúcha", edi-'.

.- Por AI Neto
I
cunho religioso, acaba de a-

f" S- J
- � .' Feline.J(- W h' t it I .

.

d t rltí ICIO ao orge, rua lo<

norte-a�e��;a��: a

p�:��: :

�:C��l:n���S, ��::me l��:dol; Schmt�dt, esdtá em't:x�olnsoiçãaO.

,. e es a sen o mUI ISSI -

neste momento 219.760 re- ao ar 2,128 shows de .rádio
iad de coleA' , ,preCI a urna gran -

, ceptores de tevê em uso, se- e tevê relacionados com a fe -

de f t fia da Progundo estatísticas que aca- protestante .. Quasi todos es- ç�(:) _ ed °Eogra tI .os l'ealI'za-. CIssao o ncon I , "
-

bam de ser publicadas pelo! ses programas.foram produ- d domi esta cidadeW hí t TI" C' id di t t I' C a ommgo, n ,as ing on e evisron 11'- ZI os Ire amen e- pe a 0-, istência real-I ti C it O ít
. - com urna aSSI

cu a ion ommi e, rr mo missao.
t t di a'r ia.

I
-

d
.

A

Ih I' d
. men e ex raor n .da insta açao e apare os * E ca a vez maior o en-

tem sido, nos últimos meses,
I
tusiasmo em tôrno da tevê CASA' .

.
de mais de 10.000 receptores: colorida. O juiz Walter La

-

..'por mês. O mês record foi Buy, que recentemente vo- Aluga-se urna na Praia da
outubro do ano passado, i tou sôbre a questão da tevê Saudades - Coqueiros ..
quando foram instalados . -. '1 colorida na CÔI:te Federal, Tratar com Erval Melli�l.
14.100 aparêlhos., declara o seguinte:

,
Florestal.

* Spike Jones estrelou na "As possibilidades comer- ----------

tevê há poucos dias, e está' ciais da televisão a côres Vende-se. ou.recebendo boa crítica. Spike são tremendas- O ,valôr da
foi lançado pela Hora de tevê colorida corno diversão permuta-seComédia Colgate, através da i popular é evidente. A TV a

NEC-TV. 9 show foi teley.i-I côres tem um grande futu-'
'

Uma casa à rua Fernan

sado diretamente do Ford' 1'0, tem possibilidades Ili- do Machado n? 64, completa-
x

mente reformada e desceu-Theater, em Chicago. mitadas. Eu estou convenci- ,

pada. .

* A Comissão de "Rádio do disto, e continuarei a-
Tratar na "Casa das CaProtestante, que produz pro- póíando êstes pontos de vis-

semiras" . R,ua Conselheirogramas radiofonicos:' de ta em forma legj:t1::. Mafra nO 8.

Quarto
Aluga-se quarto a rapaz

solteiro, com ou sem pensão.
Conselheiro Mafra nO 16.0.A L U.G A- SE iõ"ias···-liê···-radlo:
telegrafia
Aceita-se alunos

Rua Conselheiro Mafra,
1° andar

Das 19 ás-21 horas
Nesta

õtíme sitia no centro
15 de Novemb'ro, 20, 2' andu

'

Resta u;a nte Relb).
Tretar no mesmo local,

A' Praça
(flltos do

?IUZ.A LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

'

FERIDAS,
.

REUMATISMO
E PLACAS SIFILl.TIL�S

Elixir de Nogueira
Medicação auxiliar no tra

tamento da sifilis

/

."

".

T"anaport�. legu,or.". de cOlga t

SÃO FRANVISVO OD SUL para NOY4 YOIIl
l t

Informo('õ•• como. Aqent••
e. aoOpoln- Cer'ol HoepckeS/A - Cl- 'hldct!t 1 212 ( Bnd. te ti·
; o randtco do Sul-CarIo, Hoepcke S<\ - CI-Telelone 6 MOORBMAC R

QUER VESTIR-SE COM COJIfOR'8 E ELEG.AK(lj� I A�t�O!.q!PH�'!
PROCURa 'A \ I ex-médica do Centro Espiri·

"Ifal·alarl·a Mello
.

�::��1��:r:?r�:�Ç�!:�::ii N. S. Copacabana nO 540 -

Apartamento nO 702 - Rio
de Janeiro.'

,

(CONSULTAS Cr$ 20,00
Rua F'elippe Sch.nidt 4A

-�------�---------------------------�

o Remé,dio de Confiança da Mulher

RECiULADOR XAVIER
Duas fórmulas diferentes para dóis males diferentes

N_I! 1- EXCESSO * N! 2 - ::���s�� ,

1!Bil=-_
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Ge�e a frente comunista à pressão �os exércitos aliados
comandante em chefe do 8°TóQUIO, 13 - Terça-fei

ra (Earnest Hoberecht, cor

respondente da U. P.) - A
resistencia comunista des
moronou ao longo de toda a

frente de 105 quilómetros de

extensão, na Coréia, tendo
pilotos aliados de reconheci
mento informado que as tro

pas vermelhas norte-corea-

nas parecem estar se prepa- dado vermelho. No momen

rando para abandonar Seul, to em que encontraram re

sem combater, Os comunis- sistência foi por parte de

tas chineses e norte-corea- pequenas patrulhas comu

nos abandonaram as posí- nistas, que se retiraram a

ções que haviam defendido pressadamente depois dos
tenazmente nos últimos dias primeiros disparos.
e, na maioria dos casos, as

I
GRANDE VITóRIA •

forças da ONU avançaram Entrementes, 0- tenente

sem encontrar um único sol- general Mathew Ridgway,

Exército aliado, declarou,
em um ponto do setor cen

tral da Coréia, que as for

ças da ONU terão conquis
tado uma "grande vitória"
se a guerra coreana termi
nar no Paralelo 38. Entre

tanto, o chefe aliado adver

tiu' que êle não tem notícias

"

Florianópolis, - 14 de Março de 1951

Contrà OS votos uaanímes
da bancada pessedisla,

Sem maiores comentários, está certo, senhores, é que
e para conhecimento públ i- rer o Sn1'. Prefeito equili
co, publicamos a seguir, na brar as finanças começando
integra, o discurso pronun- por cometer clamorosa in

ciado no legislativo local justiça contra o funcionalis

pelo ilustre Vereador pesse- mo municipal, cortando-lhe
dista sr, Olivério V. Corte, severamente os vencimentos
sendo que, sózinhos, os 5 fato este, que não encontra
t ..�i"� ador -, '� do PS 1..1 não pI! amparo em lei alguma do

del'a� im�e?ir a aprovação I nosso país. O argumento de

.

da Iei solicitada pelo sr, que nesta hipotese deveria
Prefeito. exonerar-se, cheiraria a vín-

Snr. Presidente. gança politica, porque .é co-

Nobres colegas! mum o Injustiçado revoltar-
Conforme prometi, venho se contra o opressor, exone

ocupar vossa preciosa atcn- rando-se mesmo com '0 sa

ção, para discorrer sobre o crificio de direitos legitima
pensamento de minha ban- mente adquiridos, Não vim
cada nesta casa, que afinal aqui para acusar. Vim para
julgo ser o mesmo pensa- defender uma nobre classe,
mento de meus colegas das a dos funcionarios munící
demais bancadas, com refe- pais, á qual já pertenci e da

rencia ao projeto de lei do qual bem compreendo a

Snr. Prefeito Municipal, da- grande soma de dedicação e

tado de .27 de fevereiro fin- xigida mas nem de todos

do, que reorganiza o quadro compreendidas e quasi sem
uníco dos funcionarios d;) pre mal paga.
municipio, extinguindo e Continua na õa. pagin-a
criando cargos. Louvavel, � .l' __�

sem duvida, é o empenho do IC B· St klilustre Chefe do Executivo. ap.. UI . oe er
em equilibrai' as finanças de 'o

'

da Prefeitura.

I il oza
Louvavel, apenas, não é a Para Chapecó, onde vai e-

expressão e.xata, porq�e é xercer as funções de Dele
um imperativo da realidade, . gado Regional de Polícia
pois Canoinhas é um municí- ! seguiu ontem o sr- capitã�
pio que se transforma rapí-

.

Rui Stockler de -Sou� da
damente de pequeno em Polícia Militar. Oficia]" dos

grande, no que concerne. ao mais briosos, e capazes, o

mOVImento de sua PrefeItu- Capitão Rui, estamos cer

l'a, e ·logic�mente sofre as tos, dará integral desempe
consequencIas dessa fase de nho ao cargo com que o

transição que requer a a- honrou o Govêrno do Esta
tenção crescente do ad�in�s- do. A exemplo do que já 'fi-'
trador, nova orgal1Izaçao zera O· Clube Barriga-Verde

I

d?s di�ersos setores admi- prestando-lhe, há dias, jus�
l1lstratIvos, e tam�em l'igo- ta homenagem, os amigos do
1'OSO

_

controle fmanceiro, valoroso e cUlto- oficial ofe�
pois que, nesta fase, com o receram-Ihe ante-ontem -'no
)aumento da receita dos ulti- Clube Doze, um jantar' de
mos anos, cresceram tam- despedidas, que transcorreu
bem os encargos. O que não na mais viva cordialidade.

.L_

festividades de· Passos
�iveram um cunho de re- i primiam na extensão do tJ'a

lellIdades�lçad� bril�antis-I jeto. Num,erosos membros
alçado brIlhantIsmo as sole- da Irmandade, em duas com
bado e domingo último, pe- pridas alas precediam o an
la benemérita Irmandade do dor da imagem que vinha
Senhor Jesús dos Passos e encerra<1a em vistoso biom
HosP,ital de Caridade, qÍle bo de sêda roxa. Represen
�em a sua frente

_

a figura' tantes do sr. Governador
megualavel do seu, diuf.mi- dos srs. Secretários de Esta�
c� Provedo:, des. João. da .do e altas autoridades acom

�llva MedeIros Filho, coad- panharam a magnifica pro�
Juvado pelos esf?rçados

I
cissão, quase

cen.
tenária em

membro.s .da re�pectIva Me- nossa Capital, estando pre
sa Admmlstra_tIva. sentes

_
ainda membros do

A. trasladaçao da venel'an- clér� regular e secular. .

da Image:n do �enh?l' dos Durante o trajeto tocou a
Passos, sabado a no�te, de afinada banda do 140 RC., e
sua .Capela, no outeIro do milhares de pessoas toma
l\ienmo Deus, para a C!lte- ram parte no imponente cor
pral, _causou magnifica im- tejo c€>nduzinao cídos ace
pressao a dezenas de milha.. sos.
res de pessoas que se COnl- (Continúa lia 3a página)

1-

*':'*Não faz muito, destas
colunas denunciamos um

fato que teria as suas con

sequencias desastrosas, sa

crificando, em grande parte,
um capital empregado pelos

Somos dos que pensam cofres municipais - adultos

que uma polícia deve ser se aproveitando dos parques
muito bem aparelhada e infantis! Lembrávamos, à
muito bem armada para época, providências no sen

quanto se veja na contigen- tido de ser coibido o abuso.
c.ia de enfrentar os pertuba- A par dos aplausos à me

dores da ordem, os bandidos dida, a sugestão de um Atos oficiais
e os assassinos, leve, ela a guarda para evitar que as

polícia, sempre a melhoro- crianças- ficassem sem os
- Foi designado Osvaldo

Nisso' está a nossa seguran- seus brinquedos nos jardins Henrique de Carvalho Ra

ça. Mas daí a êsse policia- onde fôram instalados. mos, sub-diretor, para res

mento ostensivo e agressivo t, agora, o da Praia de pender pelo expediente do

que n.ão raras vezes, sem ne- Fóra - que foi o visado pe- Tesouro do Estado, ratifica
cessidade, patrulham em la nossa local, em janeiro dos os atos praticados desde

grupos a Felipe Schmidt em dêste ano - se encontra pa- 24 de janeiro .últímo, quando
pleno footíng, medeia gran- ralísado, por terem sido I se aposentou o titular Otá
de distância, Em dias nor- quebrados vários balanços! I

vio de Oliveira.
-

mais, sem necessidade, esse Ora, as crianças que, às - A Antônio Vitorino
espetáculo em pleno. cora- tardes de verão, em compa-! Ávila Filho foi concedida

ção da cidade, é deveras nhia de seus pais, passavam exoneração de Diretor En-.
chocante. horas e horas recreiando-se genhéiro-Chefe da Estrada
A Companhia Policial que e recreiando o espírito, es-

I
de. Ferro Santa Catarina,

seria criada em princípios tão, hoje. sem os seus adorá- l sendo nomeado, em substí
deste ano na nossa Polícia veis brinquedos ao ar livre. I tuição, Brâulío Eugênio
MiUtar, previa para policia- Porque?' Simplesmente. Müller. (Continúa na 3a página)
mento de recreios e <diver- por não terem sido colocados 1----------------------

sões elemen.tos selecionados guardas naquêle jardim, pa-IF ll' apelas mane��as corteses,
.

e- ra pr�íbir qu� os. adulto� ...,eG · an �
ducados no modo como tra-. tambem se dívertíssem a I IIít .

• �'
tal' o p.úblico" e vesti�o.s I custa do sacrífício da petí-.
com uniformes menos bêli-

I zada
Razão tínhamos pois M t E G di h. " eu san o gas- o m o.

cos, sem armas ou cacetes a

I
quando daqui lembramos a- A bê

-

. � _
ençao .

.mostra.
, .

_. quela medida, em defesa nao Com os olhos embargados de lágrimas
.......

e solu-
Queremos Pohcla que nos·

•

d t'
� . .,

I
'

�

.

�. I s,o
o pa rI�ODIO mU�lclpa ços que me faziam vai-e-vem d� cima para baixo e

?e o sossego qu.e tanto�alme- como, tambem, das crIanças debaixo para cima nesse nó que a gente tem no--'
Jamos, essa am�a nao te- que se utilisavam do direito pescoço, eu li a Epístola.
�os; a que tem e, as vezes,

.
de brincar, sob os olhares Nela fulgúra o bemaventurado missionário ca-'

tao ameaçadora pelo seu

aS-I
felizes dos pais. �. tequista de velho's bugres como o Celso e de �ani-

pecto para o pacato transe- E agora? Mêses 6 m�s b
. Dl" '.

_

. "e es aIS, como eu. e a, por detras da grossa fIgura do.,
unte para a senhora ou se- esperara-o as crl'anças pelos éd'

.

f' S' .

'. .
mICO, sam o mo. alvador; do eSCrItor profano,.

nhonta q�e pass:la, que as- consêrtos ... E si não reco- repontou o grave Evangelista; do tribuno partidá--
susta mUIto �als �o que lherem os balanços, ainda rio, o sacro Pregador; e do panfletário exÚemad07'
d,esperta confIança; sao sol- poderão. élas se considerar de iras e de pragas, o s�ave e meigo rabi da Paz e�

dad�s em g_rupos, armado�, com mUlta sorte. . . do Conselho. E eu, que desde que aprendi a ignorar"
vestI�d_o Uluformes agressl- de nenhum saber me_ assombro, fiquei humilde e-.

vos, otI�os, talvez, para as CASA MISCELANIA distri- bonzinho, purgando os remorsos que me bisturiza--

?ur:s hd�S da gu�rra, �as buidora dos Rádios R.C.A. vam o coração arrependido. E tive ímpetos �dé, ati--
ma equa o para e�per ar Victor, Válvulas e Discos. rando ao último eleitor os meus sapatos novos e·-

no p_ovo da _urbs, estIm� e Rua Conselheiro Mafra. substituindo o meu velho paráguas por um rude ca--

con.fl.ança. E claro q�e esse jado, -sair pelos prados, a enxotar do meu para o seu:-

poI�clamento preventIvo de-

Do&;.p' ...... !:l.1 de aprisco as ovelhas remanescentes. E quando, por'"
vera ter, Sempre que se fa- \:I.lu falta de função já nada no' mundo me fizesse pro--
ça necessário, o apóio ime-f,.,ar.-d:::..de curador, nem de Instituto, eu iria, só Contrição e�

diato da polícia comum e, _

lU Arrependimento, arrojar-me aos seus pés, gemendo'
mesmo da polícia de choque, O movimento de assisten- o mea culpa.
mas essas fôrças de policia cia ao indigentes internados E, genuflexo, suplic�ria: --_ Perdoai, oh Bom
não deverão permanecer os- neste Hospital durante o Samaritano! Perdoai o pecador que se deixou picar"
tensivamente como se fôra mês de fevereiro IYr�ximo pela mosca azul. Perdoai, que me confesso em erro r
feitor de chicote em' punho. passado, foi o seguinte: Perdoa-i, que renuncio a Satanaz e às suas ·pompas".
A nossa bem amada cida- Consultas, 525; Curativos, com o vigário de Ca,mboriú por contra-peso! Per-·-

de já deixou 'de há muito a- 1262; Operações, 95; Ex. doai, que eu a. nada almejo! Perdoai, que também,'

queles ares de provinciana
-

Laboratório, 111; Raio x," 81 a mim não me seduzem os p.ostos! Perdoai, que per-
que tinha no tempo dos bon- .Ondas c_urtas, 56; Raios In- doados estão os meus devedores, muito embora ose

dinhos de burr9s; ela já me- fra vermelho, 41; Metabolis- bancos continuem a mandar-me avisos de �trasados;'
rece ser brindada com um mo basal, 4; Eletrofisiote- e papeletas de urgência. Perdoai; que também agora;'

serviço de segurança nos rapia, 2; Radioterapia, 58; rasguei a fantasia e sou do vôo rasteiro.
moldes da vida moderna de Anestesia p/gazes, 5; Ele- Perdoai! Perdoai! Perdoai!
uma cidade evoluida que re- trocoagulação, 3; Bisturi
almente é; Florianópolis elétrico, 2; Transfusão de

'Qem merece maior conside- Sangue, 3; Inhalações c/pe-
ração. nicilina, 3; Injeções, '2951;

S. SURI I e F(),rmu)as aviadas, 2079.
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Aderbal Silva alvo de
homenagens

de q�e �aj� um plano p�ra I
das na região. O quartel ge

se por fim a luta na antiga neral de Mac Arthur infere,
linha divisória entre as Co- mou, recentemente, que �s;,
réías do Norte e do Sul. chineses contam com 43 dí-,
Ridgway fêz tal declaração visões, doze das quais sãn->
cinco dias depois de haver tropas de refôrço. Por sua.
o general Mac Arthur de- vez, pilotos de reconheci-

cl::rad_o que, a menos que mento aliados informaram,
qualquer das duas partes que se notou grande au- ..

lançasse mais reforços à lu- mento no trânsito de veícu
ta, esta terminaria em um los militares de Seul para ()o,

impasse. norte, sendo essa ínforma..,
ção interpretada em alguns,
setores' como sinal de que- .

as forças norte-coreanas
que defendem a destruid�'
capital sul-coreana, se pre-.
param para abandonar a ci
dade, devido ao crescímen-,
to da ameaça: de cêrco po.r-·
parte das tropas aliadaS':
que avançam pelo leste.

AO SUL DE
CHUNGSON·

CURITIBA, 13 (E.)" - A presença. nesta Capital. do
ex-Governador Aderbal Ramos da Silva, está sendo assi
nalada por expressivas referências da imprensa local. O
Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, o Comandan
te da 5a Região Militar e figuras de maior destaque da

sociedade, das letras e da política, sem d'istinção de par

tidos, visitam e homenageiam o eminente catarinense.

P-oliciamento

agressívo

Um despacho de Kalisher
dizia que também se havia
informado' que Uma divisão
de artilharia. comunista es

tá ocupando posições ao sul
de Chungchon, para apoiar
as forças vermelhas situa-

.'

ft . Câmara Muniêipal de· Flo
rianópolis ao sr. Nerêu Hamo�

É do seguinte teor o tele- vereador Osmar Cunha, fez:
grama transmitido pela Câ- ! constar em ata um voto de·

�ra Municipal ao dr. Ne-. congratulações pela eleição
reu Ramos. de vossa excelência para,
"Deputado Nerêu Ramos. presidente da Câmara dose
Câmara dos Deputados - Deputados, enaltecendo, as-.

Tenho a honra de comuní- sim, mais uma vez, o nosso
cal' �a vossa ex��lência, que I glorioso Estado. Atenciosase
a Câmara Municipal de Flo- saudações. (a) Álvaro Mü�
rianópolis, por proposta do J lel1 da Silveira, presidente"__

Recebemos: Ilmo. Sn1'.
Redator do Estado.
NESTA.

Valho-me das colunas de
seu conceituado jornal, sen-·
do, embora, sincero partici-
pante do movimento renova

dor a que se propõe meu.

partido, a UDN, por temor-.
de que, interpretando mal- (p
que aqui exponho, venhams
os jornais de meu partido é$.

negar-se em publica-lo.
Trata-se. caro redator.,
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