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CHI�NESES PARA A . :·'i;..····�._·I)1t'*.;!N'·�, ..' .., ;i�; i�'� �'

DO PARALELO. 38 J..�:�;,.1���_ff,:
quanto isso, a artilharia e a ' kms. do Paralelo 38, sem en- n�rdeste c�mo ao

noroestil'�e
�0I;tJllM»-�yht�i�;�:'1;y�

força aérea das Nações Uni- contrar firme oposição. da Coréia, em dil:eção à li- >(}ong'*.<�I(i.á ;i'fiiltcd'á � 1:8 km.

das castigaram severamen- Informa-se que foram ob- nha de frente. MaIS de 1.500 ao sud:es�'.;d�",,ij,ongchQng, a'
te a retirada inimiga ao servados grandes desloca- veículos foram avistados a menos de 5 km. xáÓ"�does-'
mesmo tempo que grupos de I

mentos de abastecimentos nas ultimas 48 horas, tudo, te de uma área em que estão

tropas se deslocavam até 35 para ,os comunistas, tanto a indicando que {tma batalha concentradas numerosas

_-_._._._-_"":._-_- "":-_ _"":-_- _._._-.._._ ._._••_ -.-.-.- -•••••••••••- ........,..._ _ _._ "":.................
de proporções poderá ser tropas do inimigo. Uma pa-
travada de um momento pa- trulha da Segunda Divisão
ra o outra ainda ao sul do dos Estados Unidos foi o

, Previsão do tempo até 14 Paralelo 38. Os ultimos des- primeiro efetivo a penetrar
horas do dia 15. pachos do fronte parecem na cidade, mas retirou-se 10-
Tempo - Instável, com indicar a intensão dos comu- go, após uma ligeira toma-

chuvas e trovoadas. nistas de defender as vias, da de contato com' o inimigo,
Temperatura - Estável. de acesso laterais que pa-r-�! Tem-se aéentuado a ostra
Ventos - Variáveis, com tem de Seoul, através da Co";

I
nha tática que os chineses

rajadas frescas. rela central, passando por' estão 'empregando de fugi-
Temperaturas - Extre-' Chunchon, até a costa oríen- 'rem na medida do possível,

mas de ontem: Máxima 24,9. tal. a encontros. com as. fprças
Mínima 23,1. MANOBRA SUSPEITA aliadas, ao longo de toda a.

'TóPUIO, 14 (U:P.) ._ 'As frente de 112 km. Por outro
tropas norte-amer-icanas lado segundo as ultimas in

chegaram novamente à Yu- formações, os soldadosnor
dong tomando o seu contro- te-coreanos estão se retíran
le das mãos de um batalhão do para além do Paralelo 38.

RETIRARAM-SE OS
'DEFENSIVA••••••••••••••••••••••

TÓQUIO, 14 (U.P.) - As

forças comunistas chinesas

conseguiram bater on temem
retirada, ainda em tempo de
construir \uma nova linha
defensiva, 'nas montanhas

da Coréia e{!ntral. A linha
anterior de 112 quilometros
foi rompida em sua maior
parte, tendo a mesma sido
abandonada pelos comunis
tas chineses e coreanos. En-

RIO, 14 (U.P.) - ° pre
sidente Getulio Vargas re

cebeu hoje, no Palacio Rio

Negro, em Petropolis, o ex

deputado mineiro Cristiano

Machado, que no ultimo

pleito disputou a suprema

magistratura da Nação co

mo condidato do Partido So
cial Democratico.
Ao avistar-se com o sr Ge

tulio Vargas o sr. Cristiano
Machado exclamou:

"Pre$idente: eu vim tra

zer-lhe G meu abraço, como
há muito desejava". Depois,
ambos sustentaram cordial

palestra, aa qual participou

o ministro João Neves da

Fontoura, que acompanhou
o sr. Cristiano Machado na

quela visita.
A presença do titular das

Relações Exteriores na en

trevista com aquele pl'ocer

mineiro, figura de destaque
do PSD, fortaleceu a noti

cia da nomeação do sr. Cris
tiano Machado para um pos
to diplomatico, como tam.,..

bem já se considera assenta�

da a do ex-governador VaI,..
ter Jobim, outro pessedistâ
de relevo, para a embaixad�
do Brasil em' Buenos AireS
ou Montevideu. ,I
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RIO, 14 (U.P.) - No jor
nal, de ante-ontem, o conhe

cido comentarista politico
Murilo Marroquim escreveu

o seguinte:
Conforme estava. espera

)lo, o sr. Nereu Ramos foi e
leito à presidencia da Cama
ra por prática unanimida
de. ° posto não lhe coube,
simplesmente, porque deves
se caber ao PSD - tendo si
do ele o elemento escolhido
nas fileiras pessedistas.
Houve, pelo contrário,' uma'
especie de entendimento tá

tteo, quando o representante
de Santa Catarina foi derro
tado à reeleição 'para o Se-,
nado, em que deveria presi
dir aCamara. Udenistas,
pessedistas e elementos de
outras agremiações � an

tes mesmo que seus partidos
,se'reunissem - aceitaram a

indicação,� que foi veiculada

pelos jornais. De modo que,
ao assumir a presidencia da'

Camara, o sr, Nereu Ramos
o conseguiu também e par
ticularmente pelas qualida
des que revelou na direção
do Senado. É em resumo,

'uma vitoria devida a quali- -- Á Polícia: Não culpem
dades pessoais, Quis-se de a ninguem. Eu era traba
um modo geral, quando o lhista da ala do dr. Saulo.
candidato pessedista à pre- Prometi mais trabalho e

sidencia ,da Republica foi melhor salário para os ope
derrotado, que o sr. Nereu rários". e eles estão sendo
Ramos voltasse ao comando postos na rua! Prometi vida
do seu ,partido. A estimati- mais barata e falta leite:
va foi obvia; oS' pessedistas, não há carvão, escasseia a

em pânico, viam a sua agre- lenha, as verduras sJ.lbiram
miação àS bordas da disso- e até a caixinha de fosfóro
lução. Era indispensavel que aumentou! O Govêrno socià
u'm dirigente forte, discipli- lista do. dr. Telmo é o que

nador, assumisse o seu co- há de burguês capitalista! O PSD e a �esa
mandô, e assim o nome do Ao vencedor as batatas! - - -, .........

.

CâííimllõSõip�õfàfoS AmRa1rOa'l lp4eI.�xUot·Po� - ��!:e��� ,epmenlan-
convocou tes no Senado, para o estu-

RIO, 14 (V.A.) - Foi, a- deira da presidência e ex- toda a bancada pessedista do das questões relativas à

iliada para hoje a eleição plJcou à-Casa os motivos de do Senado para uma reunião rganização da mesa naque

dos demais membros da Me- ordem regI'mental que o le- secreta que se realizou ho- la casa do Congresso, fican-
. .Ba q�e dirigirá os t:abalh_os v�varM a con�oc'ar'ôutl'ã---ses- je. f.t;.la manhã: �� sed: d? d? assent�do; por ?�li�era
da Camara na sessao legls- slfo para hOJe, marcando a Partülo; no" edlfl,CIO PlaUl. çao unamme, o cnteno de

lativa cujo inÍc,io. está :nar- mesma ordem do dia. Esse conclave; Qlte-'"C'1ntou sua renovação abrangendo
-cado para o proxlmo dIa 15 'tl".-.-."":·.-.-.w................._·.-.-..-.J tambem com a presença'-dn- "._tanto quanto possivel, di-

de março, em virtude do

·SEM GRaVATA I vários deputados federais, �

-presidente, �r. Ner�u �a- teve inicio às 11 hoJ,'Rs. Ao versas c �ssões. Resolveu�
mos, haver SIdo acometIdo,

_
que a reportagem conseguiu se, igualme?te que o lider

segundo se anunciou, de um RIO, 14 (U.P.) - ° depu- apurar, entre outros assun- do PSD em r�ome dos sena-

m�l. súbito que não o per- tado Henrique. Pagnoncelli, tos tratados examinaram os dores presenl{�s, se ente-n
nlltm afastar-se de sua re- do PTB do RIO Grande do lideres pessedistas, com o desse com.o I�SP no sentido
sidência. Sul, compareceu de camisa sr. Amaral Peixoto, a com- de ser indicaQP ufu dos mem-

° plenário já se -' encon- sport à solenidade do jura- posição da futura mesa do bros para in)�egrar a mesa

trava quasi tomado pelos mento de l'espeito e defesa! Senado, ficando assentada 'a e bem assim/lcom os demais
novos parlamentares que da Constituição da Republi- renovação da mesma. partidos pll;1:a a colaboração
aguardavam o iní_cio dos ca. Aconselhado por varios Mais tarde foi distribuida de todO!' oS entendimentos

trabalhos, �u.ando o p;i��i- i colegals, . � representante à imprensa, pelo PSD, a se- relativ./s à constituição da"
TO secretarIO prOVlsorlO,. gaucho fOI a sua casa, de au- guinte nota: Comis,-jão Diretora e das de-

dep�tado. _?aleno 'P�ranhos I tomóvel, �ltando com à in- "O Partido Social Demo- mais j:omissões permanen-
{PSD-GOlas), assumIU a ca- dumentana completa. crático reuniu sua Comissão tes 1'10 Senado.

- - f

e ·8 presidên- Favoravel o general Gois O caso da organização da
Câmara àRI!.���r)m: �n�1 Sfd?v��!!��e!��2J Mesa

.

�o Senado
.

politico de Santa Catarina tacto hoje com a reportagem mo nos Estados Unidos, pe- �I.O, 14 (V:A.), _

- Três considerando tratar-se de

voltou à tona. Já sabemos o
de "A Noite", o general Gois lo chefe do Poder Executi- PaIÍl?OS, em leun�o�s ont�m problema interno do Sena-

I Monteiro chefe do Estado vo, e a execução e' de intei-
rea lizadas, defin iram-se do, deixou seus representan-

resu tado; o PSD fez me- ., t' tit
. -

d
-

Maior Geral das FOI'ça� AI'� bil id d quan o a cons 1 uiçao a tes ali com inteira Iíberda-
lhor, passando a ser agre-

� ra responsa inua e dos co- M d S d ° PSD f d
. madas, inquirido �obre o mandantes militares, de

esa o ena
..

o,
" ,

e- e para votar como enten-

miação oficial, diante da .U<o

h tã d
f I d proposito de modificar-se a acordo com a lei _ e não

c ou a. ql.les. ao, apOIa.n�, derem.
a ta e dirigentes sábios, ..

d d
..'. 'PSD

\ .

Constituicão Federal - con- subordinar os OfI'CI�a,I'S . das'
por unamrm a e, o prrnci- A reunião do presr-

ou pelo menos não tão me-
. "

-

'd
-

UDN
'

di P forme' o nottciario da im- nossas forças de guerra, e
pIO a renovaçao ; a dida pelo sr. Amaral Peixo-

roeres, no artido Traba- -

d I d I'
Ih' prensa matutina - declarou ar a qualqueI."õutro poder",

e egou po e:es ao seu, 1- to, compareceram 21 sena-

Ista...
que em 'carater oficial nada der, sr. Ferreira de Souza, dores, tendo o sr. Melo Via-

,.,_........---•••••••••••••-....-_-_••"":"":-.h sabia a respeito. Entretanto,
,..._._.--.......,.."":....'V'---......-. ..-;;.'.....� para tra�ar do �ssunto com .na deixado de fazê-lo sob o

dando sua opinião pessoal
os demais partidos e o PR fundamento de que, estando

O riso da cl-dada••• sobre o assunto disse: Chega a vez de .--....-...."":......-._�............. em jogo o seu nome, sua

,
ti

- "Sempre sustentei no 0-IV·180-e8 '-UDQU S
presença poderia provocar

Senado o ponto de vista de «La NacioD» e constrangimento. Usaram da

que a atual Constituição ca- para ,a' 110ropa palavra os srs, Dãrío Cardo-

recia de ser reformada em BUENOS AIRES, 14 CU: li so, Georgino Avelino, Finto

muitas partes, tais como o P.) - ° Sindicato dos Ven- WASHINGTON,14 (U,P.) ,

Aleixo e Ivo de Aquino. 'O

reativamento ao emprego dedores de Jornais endere- - Os dois comités militares único quê tratou de nomes,

das forças armadas : justí- çou um pedido ao matutino do Senado aprovaram, una- sugerindo desde logo õ do

ça; enriquecimento ilicito; independente "La Nacíon", nímemente, o pedido do pre- sr. Marcondes Pilho para. vi..

trafico de inyuencias e ou-: exigi!ndo um pOli cento so- sidente 'I'ruman- para reme- ce-presidE;nlie, �ôi o sr:"Pin

-tros aspectos' das nossàs' bre;iJ exemplar ?oo .jomal,. "ter mais divisões tIos. Esta- 'º A'ei1to�E.:�a questão, po

instituições', e, da estrutura para .o seu Fundo de Assis- dos Unido'&_. para a Europa, i'ém, foi posta de lado, -ten-

constitucional, aspectos es- tencia. ° requerimento está .,..,'!'oh."": ........,..._"": - _ do prevalecido tão somente

ses que, a meu ver favore- firmado pelo presidente do ,I-Alça-O d'd Impos·.
o·principio da retlovação, a

cem os maus e a formação' Sindicato, �apoleon Sollazo, Otl (j brangendo, tanto quaut()

de mau cara'ter. nãQ apresentan�o ameaças to dA ·Importa�&o
possivel, todas as Comissões

Esplanando o seu ponto de para o caso de rejeição. ti "O permanentes. Por unanimi-

vista no que tange ao em- à t t
.. dade, foi igualmente resol-'

prego das forças armadas, es rep OmtCI08 vido que o lider se e,nten-

acentuou depois o general Dr. Rober"o RIO, 14 (U.P.) - ° titu- desse com o PTB no sentido

,Gois: • lar da Terceira Vara da Fa- de ser indicado um dos seus'

- "Quanto às forças 'ar- �edel-ros zenda Public-a, Juiz Darcy membros para integra.r a

madas, meu pensamento se
� Lopes Ribeiro, acaba de Jul-I Mesa do Senado.

,

refere unicamente a coloca- Em gozo de férias, encon- 'gar favoravelmente o man- ° Monroe' esteve chei()

las, como nos demais países trá-se nesta Capital, o nos;, dado de segurança impetra- durante a tarde, quando ()

democraticos, na função de· so ilustrado conterrâneo sr. do por "Simplex Importado- lid'er deu inicio ao seu tra

instrumento da poHtica ex- dr. Roberto Medeiros, Ínte- ra e Exportadora Zaboni S. bãJlio' de coordenação. ° sr.

terna e do da politica inter- gro Juiz da 4a Vara de Fa- A," contra o ato do inspe- Melo Viana não retirou nem

na. Q empr-ego da força fe- mília, da Capital Federal. tor da Alfandega do Rio de retirará � segundo reafir

deral noutras condições, Ao ilustre magistrado os Janeiro negando isenção de mou � a sua candidatura.

como por ezemplo para res- nossos votos de feliz estadà taxa de importação á di i- Por mais que se esforçasse.
tabelecer a ordem interna,! em Florianópolis. dro-estreptomicina. Como já o:-sr. Ivo de Aquino não o

noticiamos, a lei 647, de 23 demoveu dessa atitude. A e�

de junho de 49 concede a re- leição, que se realizará de

ferida isenção à estreptomi- pois de amanhã, promete
cina, considerando o benefi- dêsse modo, ser movimenta
cio que esse anti-biotico tra- da, não sendo poucos os que

ria à campanha contra a tu- eSPIram qu.e o voto secl�et()
berculose no Brasil. ofereça maIS uma surpresa�

v_-.-_-.-.-.-.-_-..-_-.·.-_·.·_·_-_-.-.-.·.-_.....
· ....·_-.-.·.-_.....-.-..._·.w...,..

N��-·caie·i"":;--··�
......

·-;r:criS-
tiano Machado

'Nerêu Ramos
ela da

"

,
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DR. MÁRIO
WENDHAUSEN

Clinlca. médica de adultos e

crianças.
Consultório _ Rua João Pinto,

16 _ Tel. M. 769.

Consultas:' das 4 às 6 horas.

Residência: Rua Esteves Jú
nior 45. �l. 812.

RADIOTERAPIA'
RAIOS X

DI. ANTôNIO MODESTO
l...tI� .....eate, ......... ti. CarIü�4

DRA. WLADYSLAVA WO�OVSKA MUSSI
E.

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
Médicos

Radioterapia pOT ondas cur tas-Ele trocoagulação Raios Ultra

_
Violeta e Infra VerJuelho.

Consultório: Rua Trajano, n? 1, 1 * andar _ Edificio do Monte-

pio ..

Horário : Das 9 ás 12 horas _ Dr. Muss i,

Das 15 ás 18 horas _ Dra. Mussi.
Residência _ Rua Santos Dumont, _!l, Apto. 2.

DR. DJALMA MOELLMANN
CLíNICA NEUROLOGICA E DE OI;.HOS OUVIDOS NARIZ

GARGANTA

da

CASA DE SAúDE SÃO SEBASTIÃO
Sob a direção do dr. Djalma JIloellmann.
Com o' concurso de especiahetes OOIll fama européía,

Exames e tratamento moderno das doenças do sistema nervoso.

,:-' -:

Diagnóstico e tratamento completo das moléstias dos olhos _

ouvidos _ nariz e garganta,
Aparelhagem modernissima importada dÍl'etam�nte da Suíça.
Consultas na Casa de Saúde São Sebastião das 9 horas ás 10 e

das 14 ás 18 horas diàriamenté.
_' '; ',.

..
v

.

Telefone 1.1�3 ;-;:",Le-rgo' São Sebastião.
-v. Florianópolis,.-

.

Santa Catarina.
'),__' � 1" • i� �_

,'.: �D�.,ALf!tEDO DR. A. SANTAELA
': ,_ ".i.:t ;CHEMM' í ,i (Flrmado pela' Faculdade' Na-

. "

,".�. :",_ .. " t··
.

� cion de, Medicina da UniV'ersi-
'·_·'"Cü�so·"'NAc\·9nal.i'?· dei:'- d,cienças dade' do Brasil).
nientàis">· "; {'....'

,

�x-4iretQl: difi'Hosj;ftÍlÍ Calonia
:Sa,n�:�n,a:-;' ::."" <:«,

_'Doença� nervosas e mentais•.
Impoteneia-Sexual:
Rua Tiradentes n? 9.

_ Consultas das 15 ás }9 horas.

, ]fONE.: ,M. ·798.
Res, Rua Santos Saraiva,

- Estreito.

POLYDORO
S. THÍAGO

Médico po'!' concurso da Assis
tência a Psícopátas do Distrito
Federal.

Ex-interno do Hospital Psi-
quiátr-lco=e Manicômio Judiciárjo
da Capital Federal.
Ex-interno da Santa Casa de

Misericórdia do Rio de Janeiro.
Clínica Médica _ Doenças Ner

vosas.

Consultório:
Neto _ Sala 9.

E�ifício Amélia
. DR .. ARMANDO VA

LERIO DE ASSIS
MEDICO

Residência: Avenida Rio' Bran
co,"144.

. Consu ltas r Das 15 às 18 horas.
.Telefone:

Consultório: 1.268.

Residência: 1.385.

Dos Serviços de Clínica Infanttl
da Assistência Municipal e. Hos

pital de Caridade
CLINICA MEDICA 'DE CRIAN

h, ÇAS 1j: ADUL'rÔS
DR.- Alergia-

Consultório: Rua Nunes Macha

�o, 7 - Consultas das 10 ás ,12
.

'"
e das 15 ás 17 horas. di
Residência: Rua Mar"lchal Gui-

Médico e parteiro
dô Hóspital de Caridade de Flo-

rianópolis. Assistente da
. Milternidade

Doenças dos Ó'rgãos intel'nos,
éspécialmente do coração e vasos.

;Diretor da .Maternidade e mé� DOenças da tiroide' e demais
dico do Hospital' d,e Caridadé.· glautiulas internas. ,.

CLINICAS DE SENHORAS _-

'I.Ciírtica.
e

ch.urgia.'
de senhoras

CIRURGIA _ PARTOS .

_ Partos.
ASSISTENCIA AO PARTb E FISiOTERAI'lA _ ELETROC�
OPERAÇÕES OBSTÉTRIÓAS DIOGRAFIA _ METABOLISMO
Dpenças glandulares, tiroidé, BASAL

ovários, hipopisé, etc. Horário de Consultas: _ Dià-
Disturbios .nervoso� _:_ Est'étl- riamente das' 15 às 19 horas.

ltdade - Regimes. CONSULTóRIO: Rua Vitor
Consultório: Rua Fernando Ma, Me'r le 118 F' I

chado, _ Tel. 1,481. L7�2�
s ll.

.

� one manua

IResid. R. 7 de S�tembro _ Edif.· RESIDÊNÇ1A: Avenida TroID-
Cruz e Souza - Tel. 846. powski, 82:Fone manual 766: '

lherme, 5 _ 'Fone: _ ·783.

DR. LINS NEVES

,

O ESTADO-Quil}ta-feira, 15 de março de 1951

DR. I. LOBATO
FILHO

o ESTADO
Admfnístração

Redação e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,
n? 160.
Tel. 1022 -' Cx. Pos-

.

tal, 139.
Diretor: RUBENS A.
RAMOS.
Proprietário e Dir.
Gerente
SIDNEI NOCETI
Representante r

A. S. LARA
Rua Senador Dantas,
40 - 50 andar
Tel.: 22-5924 - Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira

nO 21 -- 80 andár
Tel. : 2-9873 -/ São

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 100,00.
Semestre . Cr$ 60,00
Trimestre . Cr$, 35,00

-

No Interior
Ano ..... Cr$ 120,00
Semestre �. Cr$ 7(100
Trimestre . Cr$ 40,00
Anúncios mediante con

trâto,
Os originais, mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos.'
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

15 x _35 ... , . , . , , , . ' .. , . , •.. , ' , . , ... , •........ ,

ESTREt'rO (rua 24 de Maio), casa de material, terreno
9,90 x-56 .... , .. , .. " " " " " " " " . " , " ....

TERRENOS À VENDA

AVENIDA MAURO RAMO�, 3 lotes de 12 x 45, pre.: o

por casa lote
_

., ,.,", " .

RUA RAFAEL BANDEIRA, 2dotes juntos de 10 x 21

(preço dos 2) .. , , " .. , .

RUA FELIPE SCHMIDT, :um lote de 11,50 .x 30, frente

á Avenida de contorno á Ponte Herciiio Luz (lugar
de futuro) .. " ; ..

BAIR,RO BOM ABR{GO, 1 lote de 12 x 18,70 , ..

COQUEIROS, um telTe�o com a área de27.829,oom2 ..

COQUEIROS (Palhocinha) um Ót)plO terreno para _3
construção . , .. , , . . .. . ,' , .

éAPOEIRAS (um terreno com a -área de 84.00Ó,00m2,
extremando com uma rua nos fundos, com possibi-
lidades de loteainento " .. " , ,., ..

TERRF;NO Ã VENDA EM PRESTAçõES
BELO HORIZONTE (Minas Gerais) temos lotes de t-errenos ái.

venda em prestações, situados em Belo Horizonte, com grandes; (?
poss-ibllidades de valorização. '

•

COMPRA DE CASAS, TERRENO$. 'CHACARAS e :SITIOS
Temos sempre interessados em .comprar casas, .terrenos, cha-;

COMPRA �
VEnDA OE

CASAS E TrRREHO�

HIPOTECAS

AVALlilCÓ[!>
l["AlI�ACOES ."",==========""",;="""'�
AtU1iNISíP.Ar;ÃO ",""E''''O'''"'',,,"'':..---...n...uA..D...'''''O...DO..Q-O-,J-,-------
OE IMÓVE.IS M. 714 ii. OI;JAN�OJ.I.5. - .$A"TA CA7ARINA

ere

55.000,0(h

180,000,00'.'

35.000;06'.>

70.000,00..

200.000,0(Jl;·

80.000,00<'

50.000,O(t-·

70,000,00.>'

80.QOO,O(}':·

60,000,0()l>

60.000;01}',

50.000,0()!l>
10.000,Oa)
25.000,O();>·

40.000,0()'!,

50.000,0IJP

. HIP(tTECÁS·,
.

Recebemos e aplicamos quasquer imporlancia com gàrantias<:
hipotecarias.

ADMINISTRAÇ;\O DE PREDIOS
Mediante modica comissão, aceitamos procuração, para adml= ;

nistrar prédio, recebendo aluguel, pagando empostos etc.
--.. PROCESSOS IMOBILIARIOS

Organizamos processos imobiliários, para os Institutos, Cai
xa Economica etc .. 'remos tambem pcsaibi lidades de conseguir qual-
quer documentos sobre imóveis.

Í<'ICHARIO
O \cliente que desejar comprar casa, terreno, sitio, chaeara.,

poderá vir na séde deste Escritório e prehencher uma ficha dizen-

do' o que, deseja adquirir e assim que conseguimos
interessado, sem despesas para o cli-ente.

INFORMAÇÕES
• Sem compromisso, para o cliente, damos qualquer 'in:f'ormaçã�

dos negocies imobí liãrios.

avizaremos ao-

-

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

SE
ótima sitia J)O cenfro.

A' ,P:eça 15 de Novembro, '20, 2-' �ndur
(�Itos do B�s-te:(ílõ·r.te Rou).

PARA"'" _..x--:-� _",J Tratar no mesmo local
.
..J ; .. -

-�- �---"--------_._--'--- -----'----------

CASAS .f'- VE:NDA

RUA 'S. VICENTE DE PAULA, 2 quartos, sala etc,
terreno 20 x 33 (Cr$ 23.000,00) .financiado .. , ...

AVENIDA MAURO' RAMOS, com todo conforto, 3

quartos, garaje etc., terreno 10 � AO (financiado
pela Caixa el Cr$ 50.000,00) .. ,.",." .... ' .. ",

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

de madeira, toda' pintada a oleo, alugada por,

Cr$ 400,00 ... , ..... , , . , '.' ..... , , ... , . , ... , ....

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas, con s

truidas em um de 51 x. 70, ótimo local para depo
sito etc., fundos para o mar ... , , , . , , .... , , , ..

SERVIDÃO FRANZONI, 2 quartos, varanda, cozinha,
chuveiro etc. terreno 9,50 x 32 (financiada pelo

\ '

Montepio Cr$ 53.000,00) ............... , .

. .
.

COQUEIROS (rua Des� Pedro Silva), 5 qua::.tos, ban

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

rão habitavel, deposito etc, terreuo 2'4 x 60, poden
do ser vendido 3 lotes (financiada pela Caixa

Cr$ 40.000,00)
ESTREITO (Travessa 1° de Janeiro),' casa de madeira,

4 quartos, 2 salas, cozinha, esgoto, 'toda p iutada

a óleo, terreno 12 x 30, ._, .... """ ... "".'.

ESTREITO (Travessa 1° de Janeiro), II 'quartos etc.

(desocupada) .. , . , , , ... '. . ..... ,'.', , .. , , .... ,

ESTREITO (Bairro de N. S. .de Fatima) ,prefabriGada,
3 quartos, sala, cozinha, banheiro etc. . terreno

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especiali sado. das .DOÉNÇAS DE SENHO-
às 18 'horas.

RAS, com modernos métodos de diagnõstlcos e tratamento.
Res.: Rua Durval Melquíades.

COLPOSCOPIA _ HISTERO ._ SÁLPINGOGRAFIA _ METABO- 28 _ Chácara do Espanh<t.
\

LISMO BASAL

-Duas ótimas casas à Rua
Frei Caneca nOs. 152 e 11?8

DR. PAULO FONTES· . com um grande terreno, de'
esquina.
Tratar eom o Tabelião

Brito, à rua Deodóro.

Doenças do aparêlho respiratório
TUBERCULOSE

Cirurgia do Torax
v

Formado pela Faculdade Nacio

nal' de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgiào do Hospi.tal Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex

assistente de Cirurgia do Prof.

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

CASA
Aluga-se uma na Praia da

Saudades - Coqueiros.
Tratar com Erval Mellin.
Florestal.

Vende-se ou

permuta-se-
Uma casa à rua Fernan

do Machaào nO 64, completa
'mente reformada e desocu
pada.
Tratar na "Casa das Ca

semiras" Ruà Conselheiro
Mafra nO 8.

Vende-se
Por motivo de mudança,

uma sala de jantar. Tratar à
Rua Martinho Callado, n, 6.
(Chácara do Hespanha),

caras e sitios.

A.LUGA
. . .

Consultas, diàriamente, das 15

DR.NEWTON
D'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Se-
-

.., nhoras - Proctologia
Eletricidade Médica

Cons-ultório: Rua .Vitor Meire

les n( 18 _ Telefone 1.507.

Consultas: Às 11,3,0 �oras e à

E tarde das 15 horas em \i·iante.
Residência: Rua Vidal Ramos,

_ 'I'e lefone 1.422.

DR.ROLDÃO
CONSONI

Cirurgia Geral - Alta Cirurgia
- Moléstias de senhoras -

Partos

Formado pela Faculdade de

Medicina da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente do Ser

viço Cirúrgico . do Prof. Alipio
Corrêa Neto.

Cirurgla do estomago "e. vias

circulares, inte-�tinoSt delgado e

grosso} tiroide, rim� próstiata,
bexiga, u-tero, ovários, e trompas.
Varicocela, varizes e "herutas.
Consultas: Das 3 jls 5 horas.

Cons.: Rua Felipe' Schmidt, 21

(altos da Casa Paraiso).
Telef, 1.598.

Residência: Rua Esteves Jú

nior, 1.703 :-- Te!. m, 764.

DR. M. S; CAVAL
CANTI

Clínica ,�xclusivamente de cri

anças.

Rua Saldanha Màrmho, 19.

Telefone (M.) 736.

E.

Clíni�o Operador
Consultório: Rua Vitor Meire

les.

Telefone: 1.4Ô5.
Consultas: das 10 às 12 'e das

14 às 18 horas. ; ,

Residência: Rua Blumenau.

Telefone: 1.620.

Vende-se

Quarto
Aluga-se quarto a rapaz

solteiro, com ou sem pénsão.
Conselheiro Mafra nl? 160.

CURITIBÀ fE.u:CRAUA: PROSE;BRAS

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quinta-feira, 15 de março de 1951

-= - Para bâixar-"r o 'custo da' vida Vítima ·da . corrente elétrica
choque. 'Os colegas rendo-o muriícada a lamentável o

Por êsse motivo, o presi- seus apaniguados. Prática- prostrado,' deram o alarma, corrência,

dente da República reco- mente sem recursos mate- vindo então em" socorro, o I Ontem o corpo de Dalci
menda que as solicitações riais e com tmenos de um eletricista João Soares que' foi, às 18 horas, removido
da Comissão Central de Pre- mês" .apenas, de trabalho, aguardava um dos onibus,: para o necrotério da Polícia

ços sejam atendidas com a quando não teve tempo, ain- no ponto terminal da linha I Civil, sendo a autopsia efe

máxima presteza, a fim de da, de tomar tôdas as medi- Agronômica e mais alguns I tuada, hoje, às 6 horas, fei-

Iii que se torne possível a rea- das que julga imprescíndi- Irmãos Maristas. Dalci, en-I'
to o que' retornou ao Abri-

u � SUl .-aI" Iízação dos objetivos que o veis, sente-se obrigado a vir tão, foi colocado.jno chão, go. .

ANIVERSÁRIOS ma. sra, d. Maria St:lIa do Govêrno tem 'em vista". a público para alertar o po- sendo feitas altf_uI!las massa- O SEPULTAMENTO
_ARONY NATIVIDADE- DA Amaral Moritz,' esposa do II AÇÃO DA C,. ç:. P. vo e, principalmente, àque- gens até que chegasse o mé- O sepultarqento do eadá-

COSTA si". dr. João Moritz, alto Comunícam-nos : les que, menos avisados, se dico do estabelecimento, ver do menor Dalci José Lei-
Vê transcorrer hoje o seu funcionário da firma Carlos O vice-pressâente da C. C. deixarem imbuir pelas de-' chamado com tôda urgência. te será efetuado, às 9,30 ho-

;;aniversário natalício o nos- 'Hoepcke S.- A., desta praça.
I P., quando recebeu do sr. clarações demagógicas dos J!:ste,. o dr. Zulmar de Lins ras de hoje, no Cemitério

-so prezado conterrâneo e Às muitas homenagens
I presidente da República, por seus pretensos protetores. Neves, atendendo de imedia- Público de Itacorobí, saindo

�.amigo sr. Arony Natividade que lhe significarão, os de" indicação do senhor minis- Co� jornalista . que' é, to, chegou ao Abrigo, e, o feretro daquele estabeleci

:�da Costa, oficial administra- "O Estado" à ilustre dama. i tro do Trabalho, a honrosa conhece também o poder da após lutar cêrca de uma ho- mento, acompanhado de to-

-tivo 'do Estado, em serviço Faz anos, hoje", o sr. Clo- ! incumbencia de tentar, sem imprensa na formação da ra, aplicando injecões, fa- dos os Irmãos Maristas,
:no 'I'esouro., vis d'Acampora, competen-' medir quaisquer sacrificios, opimao pública. Espera, zendo massagens, usando de funcionários e abrigados, a-
-o aniversariante que é te auxil iar do 'Laboratório o barateamento do custo' de contudo, que êste aviso pos- 'todos os recursos de que dis- pós as cerimônias religio-

-pessôa conhecidíssima em Basa. vida, sabia da espinhosa -sibflíte a reação � do' povo- punha -a ciência médica pa- sas.

é'nossa capital, pelos seus no-' VIAJANTE missão que lhe fôra, confia- contra as publicações ten- ra o caso, não conseguiu
� :bres predicados de coração, DES. ALFREDO VON da. Aceitou-a, otimista. denciosas, que .nada mais _que o menor voltasse à si. A nossa reportagem, qU!3

..aliados a sua educação, é 'TROMPOWSKI
-

No "seu discurso de posse, pretendem do que forçar ,« Estava morto, em virtude do esteve no lo·��l onde o me-

.ainda muito estimado pelos Em visita á parentes e delineou, com perfeita ela- descrédito de uma grande forte choque recebido na fa-
«!�nceitos emitidos através amigos, acha-se nesta capi- reza, o seu programa de tra- instituição em benefício .de ce esquerda!
-da nossa Rádio Guaruiâ, no tal, em companhia de sua balho.. i,nt�r�sses particulares e em A VÍTIMA
",domingueiro programa "A

exma. esposa, o sr. Desem-.' .\Homem de ação e depro- prejuizo do povo.
,

O' menor Dalci .•José Lei-
-vóz Evangélica", ver-se-á bargador Alfredo V. Trom- bidade.comprovada, �onl.!:�- E fez um apelo aos no- te, contava onze anos de

-por certo cercado das 'maiH- powski, membro do Tribunal cedor do assunto e conS0IO mens de bem dêste país e 'às idade, sendo seu pai ígno-
=festa,ções de regozijo a ,que de Justiça, aposentado. ãas grandes responsabilida- donas de casa em particu-! rado. Criado pela avó ma-

�faz jú�,'
..

' .
.

des que lhe foram atribui- lar, para que não lhe faltem terna, Maria Leite, teve en-

Nós(' os de "O Estado" o t: das, tem-Sie . esforçado ao com o seu apoio moral nes- trada no' Abrigo de Menores
�:felicitamos prazeirosos, de- R AdI'o-Patrulha máximo para .orresponder ta' fase, de provação por que em 3 de agôsto de 1947, após
-sejando-lhe uma vida longa, O aos propósitos do Govêrno está passando, em, 'conse- declarado abandonado, em

...com saúde.
-

A ausência de serviço po-
'

em favor da população e ao

I quêhcia
da campanha difa- sentença do Juiz de Meno-

: DR. IVENS DE ARAUJO licial nas nossas vias pú- que. ela espera de seus atos. matôrla e vil que interês- res, Frequentava, êste ano,
Ocorre, nesta data, o ani- blicas está fazendo com que Não tem, porém, apêgo ao i ses Inconfessáveis desenca- o 1° curso, havendo se elas-

-vereârio natalício do dr. ninguem mais, se a casa fi- cargo. Não precisa fazer,' dearam contra a sua Honra sificado, entre os demais
.Ivens de Araú1o, advogado ca fechada, passeie tranqad- "cartaz". Não � do seu fei-

I
pessoal e a sua probidade colegas, em 7° lugar, nos úl-

�'Tesidente no Rio de Janeiro'. lo, nem mesmo durante o tio fazer acomodações para> funcional. timos exames ali procedidos,
::MINISTRO VASCO HEN- dia. agradar quem quer que se- A ação' da C. C. P. contí- em 1950. Era um menino dó-

RIQUE D'AVILA A impotência do policia- ja. nuarâ, fazendo justiça" dôa cil, de bons predicados e,

Transcorre, hoje" o ani- mente f'lortanopolíbano cria Homem dó' povo, tala a a 'quem doer.
�

por isso, estimado pelos Ir-
-versârio natalício do em i- coisas assim: há grande pro- linguagem do povo. Sua N. R.: Belo exemplo para mãos, funcionários é cole-
:nente patrício �r. dr. Hen- cura de revólveres na 'nossa. missão ,é obter o baratea- ser seguido por aqui, onde o' gas.

:rique d'Avila, ministro do boa cidade; é que estão se mento da vida e isto pI"bme- Govêrno até agora, se pro- AS PROVID:í1:NCIAS
"Tribunal de Recurso.. armando os donos de casa te conseguir na medida do vidência tomou, foi contra- .Tão Ioga teve ciência da'

Nesta-Capital o aniversa- na intenção de se defende- possível, ou entregará o car- producente, comono caso do triste ocorrência, o dr. Má: I,
::.:riante exerceu, com inexce- rem das rapinagens dessa go. e" leite. rio de Carvalho Rocha, inte-
«dível zêlo e brilho, varros caterva de meliantes que 0- Estas explicações vêm 4 1 gro Juiz de Menoxes deter-

""argos da magistra�ura, i peram em pleno coração da propósito dã carilpanhá quê, CASÃMtSCEI.ANIA distrÍ- minou fÔsse dado' ciência do'
'

--altura, da sua grande cuItu- capital. Cada um está tra- a partir de sábado, lhe mo- buidora dos Rádios' R.C.A. fato?.o di\ Delegado Regio
ü'a jurídica, tendo� deixado, tando de se defep,der; arma- >

vem os especuladores - os Victor, Válvulas eDiscos.. nal de Polícia, afim de qUê

',�aqui, vasto círculo de admi- se agora para defesa da ca- '. verdadeiros "tubarões" - e Rua,Conselheiro Mafra. êste instaurasse o compe-
"I'adores e amigos. sa; ,anda arIl!ado depois pa-l

.

'. . . ,
tente' inquérito e determi-

:rã�::i�o�e���e�n:u��a�l�:� ��f�:::�ao:r:��a ntal�::;a: I 'Câ'mara' . MOnieip·al· na;��:s �l�t�"�i:i��cTaesn�li�
·.tre aniversariante, e, nós a nefastas �o�sequencias des-

CADASTRO DA CIDÂD� _ CINCOENTA �OLSAS ÊS- sentido de ser salvo o menor

· ,alas, nos assoc'I'a�mos, prazeI' - se mau habIto de andarar-' " D'alcI' fOI"am levadas a efel'
,"".rosamente. 'mado que há ,nuito havia si-

' COLARES - CONCURSO PARA LAVRADORE'S_
-

Realizou, ontem a Camàra' MU,nicipal, a última ses..
to pelo Irmão Adelmo,' se-

;'SRA. DR. JOÃO MORITZ do banido da nossa pacata e _

d
. ." ._

d....
cundado pelos seus auxilia-

sao e prImeIra reumao 01' mana. O/ expediente: contouA data de hoje assinala o ordeil'a população; ,é que es-
d f" d'

.

C
. . res e"Íllncionários e, tam-

., iversário natalício da ex- tamos regredinçlo por falta
e o lC.IOS as amaras MUlllclpais de Tangará e Indaial, bém, pelo próprio Juiz que"an .

d dh requerImento de Viuva Judith Livramento e oficio do.

. a segurança que ",ve ser
P f'

. .' . . compareceu àq'uele estabele-
I

.. ,

d d .1· E t d
" sr,_, re eIto Mumclpal, apresentando um projeto de lei

a a pe o s a o que a Ie-
I t' d'f'

_ .. .' cimento logo aó lhe ser co-

'.$
"

S t
-

I -.-I d>. re a IVO a mo 1 Icaçao em dISPOSitIVO do Codigo de Pos-
'''.

eman·a an a egou para,'p ano seeun a-, turas'
�.

" ..:

,
.

'b d

rio
Essas ás l:azõe� que' nos" .•F?i lido; ta�bem, um requ�rim�n.to assinado" pela

Na 'P' '01'1'c",lta'Rece emos e

ag.ra
ece-

I.... ti'
,maIOrIa dos vereadores presentes, solICitando a convoca-

, evam a mar e ar para a -·e d ,,... - . . ... .

:mos: � . _ d R "p"'i' ,. l' çao e. um". reUlllao extraordmarIa, afIm de ser ultimado . .

, ':'Exmo. Sr,' Diretor do Es- cdrlaçao., a:l._· :;. PI'e:a� rton- o julgamento dos processos em pauta sendo 'O' requeri-'
.....

1" ".'

__ ,," as a cava ,o e 'pe as pa ru- �. .'_. .,. R'OUBO'
.

tado Em nome do Revml,l. Ih 'd
. l'c 't

.C

m 'd .'
. mento aprovado e' convocada a reUnIao extraordlllarIa .

. .
...

M h F d' as· e CIC ltl as. � u o ISSO
I

. .. _ , .

' À Policia Civil mp r"<Cura, onsen 01', l'de �n.co não iml>ôrta em 'llumente- de cl,lJa prImeIra mao sera ho�e, á h&ra regimentaL .

t .'C
. cJo. a ;e-

Hobold e da Mesa A mllllS'" _.. ..
..

� ":,-", '
..

" .' Com. a 'palavra o sr. MIguel Daux pediu fosse trans- ceu, on em, emro oaqulm
. • '\l 's homens mas, em orgamza- ..' -

. .

'
,

.

� 'd S t " t 'd�'· tratIva da Irmandade do S. _. ,'," �r . .mltIdo um telegrama a famIlla do saudoso Angelo La e. ouza, mo ons a, reSl en-

:�Sacramento e Nossa Seniio� çaoh<'miodern�:d"ot�,d� de aPda- .porta, comunicando-lhe li. homenag�m prestada ,p'ela Ca- teem São Joaquim, d'izêndo. '

,
, ',' " 1'e1 amentQ. ezrecursos�ae-. , .' - t d·· h d d' ,,,..

ra das' Dores, t�mos a, hon-.s,··I, ;. ô"�"" F·'."·,.
1 ,','

.

1··..... ;.. . I sa, dandO o )).Qme do mesmo a antIga rua R. Grande- do que, .. e.n o c eg� o e,�..vla-
.'

.

'd
.'

V 'E
.,

' ... qu"- Q.S. -,OrlaJiO'pO IS Ja.re- S I d"'" ." . :'. c., g'e'm' der'l com f lt d' '1ra de conVI ar . Xla. pa- ". '.'�. ' ,.:" ..

'"

• ,. ,;., ::. 'U , se�. o aprovado. -. . '
.'

'. '

, ,.' ..

" a a. a. �'.mi
.

t'
"

f t d Sr' qu'er·e 'preCisa. de um ..s.eIVl- O d' t'b;--" ,
' .' '.',. e "cem cruzeiros qué 1>08S1.ra asss,Is Ir as. es a� a -

co"de R ,P qu.� emb6ra'pe- . cu�an o a n u!la o sr. FlavIO Feq:_al:Í, justifiéq,9 'l·f. t' 'f A \ 'b: '�.":.-
·

,mana Santa, que ;;!e celebra'-
> ,� .... \ <.' '. 1:

'dOIS' proJetos. de Iéi, o �primejro autóriiando '0'. Pi·efeitó·
. ve Jllen e· ?ram_' rou a'J9s.

',rá na Catedral Metropolita" : que�'d:�/5tl��é10, �ri,fl!!�, �e a Municipal a elaborar o cadastro' predfal da ciiade den-
' As-au,torldades estão pro-.

,

C' I d" sua·m·I-SCu I)' ,.el; Cleycla o t' d 60 d' . . .
.' videnc'iandÇl no se t·d· d'

.::na, nesta apIta, nos las·: � •.,:.: <;i'á f" d' ,.1'0 e 18:S; e o segundo lllstItumdQ,50 bo'lsas eséola- .'
.

. " "

n 1 ° �

,18 e 22 a 25' do corrente,! �"ef�'ço �����!-. se ��z:n. Q�;;r.es· .. para a Academia do ComerCio. "

".
.

:
. Casemiro ter satis��ito 0\

.
. ,I· mdlsperfsaV'él 'lIa polICIa'- A b " '. .

.

seu ed'd 'd' t" d"conforme edltal:que seril 0-:. ti,',' .: "d"· ....C "t I'
.

, .....IP· os os 2.oJetos versam assunto de alto interesse � p.I o � ,cap ma o
-

bl' d I mento '\;e... ll.ua a a,pl a ca� " . 1" •
-

f
�" "', ':·"'a.tuno ' , .

'portunamente pu Ica o.. . '"",
-

_._ IJ"
" • (lUCIa' ,'e, por IS o oram recebidos CDm simpatia pela 'Gà� ;..� �,>

• ' �:',
'.

T -1]" tarlnense. '! >, 1'.."
,',

- ;:).,�. \, ''': < < ,

O mgresso no emp,o .se-
'

_ : .'. .' ,:.ia ..
, '.' ,

"

, ::" .

_

"

"h' f 't I t d ·,Com pouqUlsslmos carros T b'
.J:

A t
.

A
�

'.'
.,:.; .•

. a : el o pe a por a a sa-, .'. .

.

R"'R p'p d ,.am em o sr. n omo p,ostolo apresentou um' 'proje- 'Pelo soldado Hercilio Cae-
· cristia, onde uma Comissão. pi:mcI�IaraIE atl, .,'. :. ,.

. �? to tle lei inst!tuindo um cQncurso cQm pi'emi'os ,para os tano de Melo foi apresen.ta-
d I

_
"

. ".. RIO e de S. Paulo "que -tem
pequ

.

I d' f' d
. ..','

<. e rm<).us leCepCIOnaIa , as .'
.

_".' enos av�a ores, a 1m e estImular.o desenvolvnnen- do, as 20 .horas de oritem
· ��utoridades. ", hOJe, da.da�dex�ell�ncd·ia dos,to da agri(\ulturà, em'nosSO municipio.' "

" ',> ao Comissário de dia à de�
A· d d -

I re�mltadõ's .

ecup Ica ·as as N t "b ' O "".'
gra ecen o o seu compa- I ·.':r "

.

t'
'

.,

a 1'1 una � .SI.. smar Cunha, apresentou 'os .,se-, legaCIa, o c,arroceiro Casse-
"recimento, servimo-nos do I suas fIot�s., a,> ..?�resen a-I gUllltes trabalhos: 1 - Projeto de lei�con:cedendo auxiHo miro Júlio da Silva de cô\"

�. ·,"·t"" n
. mos, por mtermedlo _. desta ao' J'ovem Fel'nand J

,.

M d
. ,-'

d' t
.

b
.

'

· ensejo pala leI ,elaJ; os .os-: _

.

m "_. ",'1. ,O ose
.

e eu"os; .recor. 'IS a mUI!-rllal ' ranca, natural dêste Esta-
> .sos protestos de alta estIma i f�lha, suge�.!Jto de u seI

I de palaguedlsmo; 2 - prOjeto de, leI rélativa à restru- do com 43 anos de idade o
.. e consideração a V. Exja. a VIÇO de 3 ,Viaturas pa�a. c_o-1.turação dos braiões' de capital, c·onf.orrt;le' f�ra determi- qu'al apresentava um f�ri-
",quem DEUS 'GUARDE. ! meç,,;;' s.e, e ,;ara aI' aqms.lçao nado pela lei ,n. c;> 494; 3 _:_ projeto deíej di�d� o nome de mento no 'maxilar inferior,

J 'R d S de· peluas, e Imousmes,

I A'" ld R I h' '" .'
.

ose ena,to e oU?la, :,',
lno o au mo, erOl expedI�IOnarlO, a uma -rua da 'ci�, por haver sofrido agressão

O Provedor �
podenamos Iesol_ver com ca- dade '

' .

t d G 'lh V'
,

.
.

'. . ,

I
.

. por par e e UI erme IeI-

Heitor Dutra.. . mm�o�ete$ e gIpes e.�t�,
.

Informado, entretanto, de_que esslj.. homenagem já ra.

O Sec1retário.
_ I motoclcletaê,:co�O auxIlIa-· fOI prestada, nU,ma rua de Coqueiros, 'o ôrador esclareceu O queixoso apresentou co-

G t P'·· Ires:
O eslsencialde queFal R:P. que apresentara uma emenda ao -proprio projeto, para mo testemunhas do fato An-Camisas. rava. as, IJa- se IJ;lsta e para ar a orla- que o nome ..seJ·a transferido paI"a uma 1'1'la m' ,

t" I
.

'p 1
· M' d Ih ,. "', I'

aIS cen Ia, te1101" a:mp ona e sua esp()-mes elas as me �res,: nopolI� um pelvlço e um c 1- no caso a que, mais se aproxima do local do nascimento sa,. bem Icomo João de 'tal," pelos menores preços 1>0 na I' ma de. segllf.,!1-nça a. al.tum do do saudoso conterraAneo.
�\.

.

::C NI R todos seus vizinlios.I.. ASA MISCELA A - ua ,. progresso que atglglU.� Passando-se à ordem do dia, são aprovjl.das as T d' S�b - .

l ÇOlíselheiro Mafra. ! ;'. ' S. SURI i cações nO 21 2", e 28
_n 1-

I b
�

o :-e. a ,O�Oi're!lCla
) , ,.

I 'erto mquento.

nor encontrou a morte, pou
de anotar o segwnte: o fio
de arame galvanizado, liga
do do poste ao chão, teve
contato apenas com o dos

telefjfnes, tendo àcima dêle
os de energia elétrica. Esse
arame, que ali fôra coloca,
do para segurança do poste,
ma s agora caído ao chão,
foi \0 condutor da corrente
elétrica que vitimou o me

nor Dalci. Resta saber, num'
exame técnico, si os isola
dores dos fios de energia
elétrica estão ou não perfei
tos. 'Esse fato cabe ser es

clarecido afim de que outra.s .

dolorosas corrências como

a de ontem não se venham a

repetir, levando o luto aos

lares.

A CAUSA

\.��\�� 4SSiJ��t� lJ!iJs
POLVILHO

: ANTISSEPTICO
19 GRANADO �

r!ie.' .. ��õI'1tiJs Suores \�\�

tine-Diário ..
,

� RITZ
Ás 5 e 8 horas
�. IMPERIAL

/

Ás 8Y2 hor�s
ROXY

Ás·8 horas
6 GAVUO DO MAR

com

Errol FLYN e Brenda
MARSHALL. .

,

No'prog'ráma
. 1) - Notidas da Semana.

Nac..
. 2) -'Atualidádes War
nêr Pathé. Jornal.

Preços:
.

Cr$ 5,0'0 e 3,20
.

"LIVRW' - Creanças ma
iores de 5 anos poderãQ en

trar n� sessão de 5 horas.
,/ ODEON
< Ás 5 e 8 horas

"', R�DENÇÃO
com

Margal'et LOCKWOOD e

Dénnis PRICE.'·
No programa

. 1) - Jornal da Téla, Nac.·
2) -- A 'Voz do Mundo.

Jornál.
.

·Preços:
.

Cr$ 5,00 e 3,20
IMPERJO (Estreito),

Ás 8 horas
'

VONTADE INDOMITA

EFeito !ensacional na
ASMA Re�edio

r·

R'EYNGATE
\

'>

foi :1-
I
"A salvação dos asmáticos"

, As gotas que dão alívio

r
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---------------------------------------------------

Estado"
março de 1951

,Dire�lo de PEDRO P.A.ULO MACHADO
Esportivo..

.
'

,
.

"CATARINE,NSES X PAULISTAS
Em disputa d_o Campeonato Brasileiro da J. Amadorista' estarão frente a
frente' nesta capital, domingo, os selecionados de S. Paulo e S. Catarina

•

Torneio Municipal de
Basquete em números

c;,.'� 'D�ll!os abaixo umretrospécto do 10 turno do Torneio

�unicip�d de Basquetebol, encerrado na última semana,
na cancha do' Lira 'I'enís. Clube:

10 lugar _:_ Associação Atlética Barriga Verde e Ca-'
ravana Azul, com 1 ponto perdido. ' '

, 2° lugar - Lira Tenis Clube.icem 2 pontos perdidos.
"
3° lugar _ Ubiratan e Taubaté, com 3 pontos perdi-

,.dos.
'

, ,,,,: ,

'e, '�4d lugar -:-:-' .Cai'avana Branco, com 5 pontos 'perdidos.
. ','

OS RESULTADOS
'

! Ubiratan 32.x Taubaté 17.
I Lira 35 x Car�vãnã Branco 21.
i

.

:Bal:l:iga Verde 42-X Giravana Azul 28� -

t 'Ubiratan 35 x Câ.ravana Branco 30.

.: ,',Lira 35 x Taú���é 25: ';'
'i Barriga Verde 3,Õ\� Caravana Branco 28.
I ,Ca�'avana ..qii140 x Taubaté 26. .

.: i Barriga Verde 33)x Lira 27.
.•.Caravana Azul 31, x Caravana Branco 18.

l' Barriga Verde 36 x Ubiratan 32.
l Taubaté 2,3 x Caravana Branco 19.
1 'Taubaté 39 x Barriga Verde 37.

Lira 29 x Ubiratan 16. ,

Caravana Azul 26 x ii;á�18. "
.
Waldemar Fornero!1i _:_ Presidente _ Mauro Duar-

-

s s.u te Schutel, 1° Secretáriõ. ,"Caravana 'Azul 23 x . biratan 21.
PRóS: E CONTRA A nova diretorla está,assim .constituida:

Lira' -'- 144 pontos a fávÓl: e 134' contra. ' '
,Presidente .de Honra _ Dr. 'João Colin; Presidente

Caravana Azul _ 148,a favor e 111 contra.
Waldemar Fornerolli : 1° Vice-Presidente _ Oswaldo Ca-

Barriga Verde _ 184,a favor e 154 contra. rioni; 2° Vice-Presidente - Nilo Nocetti; 1° Secretário

Ubiratan _ 136 a favor e 135 contra.
_ Mauro Duarte Schu�l;' 2° Secretário _ João Ferrari

Taubaté _ 130 a favor e 163 contra.

'

'Dias; 1° 'I'esoureiro -l Bento Carioni ; 2° Tesoureiro -

Caravana Branco - 116 a favor e 160 contra.
Gustavo Regis.

OS CESTINHAS PRINCIPAIS 'CONSÊLHO DELIBERATIVO - Presidente � Ra-

10 lugar _ Com 62 pontos _ Julinho, do Barriga
nulfo Souza; 1° Vice-Pre)'idente -:- Tenente Luiz Carva-

Verde.
'I

� lho; 2° Vice-Presidente'- Fernando Koenig; Secretário
_ Luiz Gonzaga Dias.

'

2° lugar _. Com 58 pontos _ Aldo Nunes, do Ubi-
1'atan. MEMBROS _ Antonio da Silva, Guilherme Vilain,

, Tito Ferrarezzi, Miguel' Cristackit Jonas Oliveira, João3° lugar - Com 51 pontos _ Marcos, do Caravana
Branco e CJlOcoÍate, do Barriga Verde.

Ciriaco Freita�, Alexandre Costa, Sadi Souza, Francisco

40 lugar _ Com 44� pontos _.::. Morací, do Caravana Costa, Agapito Katcipis, Henrique Costa, Emilio Schroe-

�zul.
' der Aurelio Garcia, João Carioni, Elcio Silveira ,e Darcy

Goulart.
'

5° lugar - Com 39 - Pacheco, do Lira. r<
'60, lugar _ Com 30 � Erasmo, do Taubaté. CONSÊLHO DE FINAN.",AS - Presidente - João

70 lugar _ Com 29 _ Helio Sales, do Caravana
Cristackis. MEMBROS _ Orlando Carioni e Dr. Ricardo

Az.ul. Mayr.
'

8° lugar - Com 28 - Érico,/do Ubiratan. .

CONSÊLHO DE SINDICÂNCIA - Presidente O Flumine,nse atribue a sua
90 lugar .:._ Com 27 _ Barbato, do Lira e Onildo, do

Bruno Schlernper. MEMBROS _ Martinho Callado e &'-

Barriga Verde.
.

nesto MeyerFilho,' d t f II d
.

100 lugar _ Com 26 _ Conràdo, do Caravana Azul' CONSÊLHO TECNICO - Presidente :- Dirceu Go�, e�ro la; a, a a e prepare
,e Kalil, do-Taubaté.'

"

, mes; Vice-Presidente � Norberto Costa; Secretário.-, -
'

'Romario Carioni. \
. Publica util matútino ca-J para o compromisso. Os jo-'

D.
1"

,

d B 'I H
. MEMBROS -' Orlonda Neves de Almeida, Emílio

ríoca : ":> "gadores mal haviam retor-

Iversas
rza as em e o onzonte, "Não foi feliz o Eluminen- nade, de �erias,' não tendO'pelo' Torneio Municipal: Si- Portela, Gladstone Amante, Antonio P. Oliveira Neto, dr. -

, .

" derúrgíca 1 x América Q e 'Domingos Trindade,
, Ernesto Brandt. ','

,

'

.

se na excursão q�� realizou havidc, por eonseguintes,

M t I
.

'4 7 a DIRETORES DE P-UBLICIDADE _ DI'b Cherem.:
em Joinvile de cujos fe,ste- tempo' material para obte-

OC ·'·"f'·�· ,eauzmá x eSetem- . .

d'
'

'
..

di
'
..

- ruzeiro 01 o vence- br 3'
' '

,

'

'.' ,

Pedro Paulo Machado e Hamilton Alves.,'
'

JOS comemoratívos o c:;el,l- rem as con íções eSSSenCIalS

dor do 'I'orneío-Início dó r
ro . ' ",

TÉCNJCO- _:'_JÓsé-Ribeiro� , ,,' i tenar]o detundução pa�HQí"''' ',à um'8"conduta acorde cO'm,

Campeonato Gaucho de FU-_j -:- I�i�iando sua t�mpoÍ'a-: «ORADOR _ Dr. Rafael Cruz Lima. 2.Q.u, �nfr,ehtª,dq, ao.AIl;l,éric�- ,Stl_l.;'l reais capacidades. K

tebol, realizaçlo domingo em

I
da em �inas' Gerais, o Ola- '.

REPRESENTANTE JUNTO À F.C.D. -,-' Liberato local.

E"mbóra'tendo,
lutado efetivamente, foi o que su-

, Porto Alegre. O Nacional, ria, do Rio, 'venceu domingo Carioni.
_.' -- ..

, com, bravura e, c�mpe!1ho, () (;edeu"segundo comunicaÇã9'
foi o 20 co�oc�do. ,.

o combinado d� C.�angola " �ric.olo,r�caboc� t�t;nin\()tÍ a- feita pelo. técl1lcO aos diri-
_

- Na plscma do estad!o I por 4.x O. I)at�do 'por 2. x 1�, Çumpre gemes tncolores, esclare-

��a!�a�::��n��; t��{]���:�ó�, �;;ca,�:tápa:�f��t����en:= ,D'·O.I·S:' novo,s,"r"ecord'es'; m'U'O·dl·81·S'" ����l����'-�k�;!:tf�t�l�:O �:',n]�;V;S� priuciphis fatore�

mmgo o Campeonato Cano-l C.B.nó', a_réumão do sr. Oto-, ,

' f, de dlmmUll' o valor,do feIto

-ca ·Infanto Juvenil, tendo l:ino Barassi com os repre-'- HONOLULÚ, 14 (U.P.) tem�os de 4,29" e 5,10 e 4,30' dbs americàilos 'de Joinvil!e,
••

\
••;.�-••..-,.••••••-.--••••••--.---.---

vencido pela Sa vez consecu-,I sentantes ,do Vasco e do Pal- 1.- Ford Konn, nadador de e 6,10. Os recordes anterÍ:t>- que o insucesso �o, quadro VElH ICEtiva o Icaraí. ? Bangú foi 'o : meiras, para resolver sôbre 18 anos, bateu os l;ecords res pertenciam a Marshall, d�s Laranjeiras ',-estava, 'se- '..,
,2° colocado, ,vmdo em 3° o a realização ou não do Tor- I mundiais dos '(100 e 500 me- australiano e I'Fúrushi, japo- nao €-sp�rado, ,pelo �en()8
Fluminense. neio Múndial dos Campeões. ! tros, e'stilo livre;" com os nês. previsto como· riOl'mal pele' • ALEGRE E FECUNDA
- O Vasco da, Gama re-

'

proprio' técnrco 'Zezé Morei-

��I:��c���eàHve����.��a:�: Campeonato B, d'a Juveniude Nova derrota do, �a��;�a�!��:::��ld;e��r!��
se informa, o irrequieto jo- em'''' campea-o oancho quadrão, tricolor fez senti'.'

gador irá a São Paulo. -RIO, 14 (U.P.) '_ A C. B. Paraiba, 2 x Ceará, 1 _ à (Iii'etaria do ciub que o te-
- O Vasco da Gama con- D. recebeu' telegramas, in- João Pessoa; renda.. .... Montevideu, 14 (U,P.) � am ainda não se encontrava

tratou sáhado ultimo o ex- formando os seguintes re- Cr$ 17.290,00; /' Na partida real�zada ant�-I suficientement.e preparado
trema Friaça; do São Paulo, sultados dos jogos realiza- Bahia, 4 x R. G.'do Norte, ontem, no EstadlO

Centena-I...__._.._,._.........,....._.
............-_�-::v

tendo o vice-campeão paulis- dos domingo pelo CaÍnpeo- 2, em Salvador; renda, ... rio, entre' os �uadros do In- nou favoravel ao NaCl�nal
b recebido 200 mil cruzei- nato Brasileiro' da Juventu- Cr$ 18.6..00,00. ternacional, de Porto Alegre por 2 x 1, tentos marcados

�dB pelo atestado liberatório de Amádorista: Todos êsses jogos serão e o Nacional desta capital, por Ambrosio aos 12 minu

lo famoso eraque.
' Pernambuco 1 x Alagoas, realizados novamente ama-I

venceu o team uruguaio pe- tos e Enrico aos 26, para os

_ Foram segui,ntes os re- O, em Recife; renda,' nhii, em caráter eliminató- la contagem de 3 x 1. locais e llercolino aos 37 mi-

�ultados das partidas rea-, Cr$ 26.700,00. rio.'
�

O primeiro tempo termi- nutos para os visitantes.

, _".

Como está- censtítmda a nova

diretoria do Paula Ramos, RIO, 14 (U. P�) _ Quer em conjunto, quer isolada
fente 'os dois jogos de São Paulo renderam mais que os

do Rio. Compreenda-se, entretanto, uma' coisa: não resta

duvida que Q jogo de sábado, entre Palmeiras e Portu

guesa, despertava muito mais interesse que o cotejo Fla

mengo x América. E a arrecadação do Pacaembú, sendo
superior a do Maracanã, não chegou ao dobro, querendo
isto di�er, sobretudo agora que o Vasco,e 9 Flamengo es

tão de novo no' pareo, que o Maracanã restabelecerá a.

lógica, superando o hoje modesto Pacaembú, Em troca,
o' jogo Vasco X.Bangú, mais importante que o de São Pau
lo, rendeu muito-menos, sendo, essa uma derrota sem re

missão dos cariocas: Como; consequencia, o Maracanã
continua superado pelo Pacaembú a cónfirmar que, ,--,em
materia de footbaB, o impossivel acontece ... Na clàsaifí
cação pelas rendas, até. o quarto lugar, a posição dos clu
bes foi mantida. Daí por diante entretanto; ocorreram al

tera�, cem a' subida do São Paulo para o quinto lugar,
enquanto o Bangu deixou a lanterna para-o Flamengo. O
Vasco, que persegue o' Coríntians, deverá superá-lo, sá
bado, de vez que seu jogo contra a Portuguesa, em São
Paulo, deverá render mais que o do. Coríntians, aqui CQllI
o América. Eis a colocação dos clubes.

'

10 - Corintians " 978.926,00.
20 - Vasco da Gama '. . 920.950,00
3° - Portuguesa 794.354,50
40 - Palmeiras , . . . . . . . . . . .. 785.673,00
51) _ São Paulo '... 775.358,00'
60 _ América , ". fi87.480,OO /"
7° - Bangú "-'. :. 682.787,00'
8° _ Flamengo . .. 652.788,00
O "duélo" entre os dois estadios apresenta, por en-

quanto, o seguinte resultado:
'

) ,

Pacaembú . . . . . . .. 3.974.268,00
Maracanã .. . . . . . ... . '... 2.6Z7.596,OO

Recebemos e agradecemos o seguinte oficio:
- ...__

.

"Ftoríanópolis; 2 de Março de 195f
Ilmo. Sn1'.
Pedro Paulo Machado

;

Diretor Esportivo- do jornaf "O ESTADO"
NESTA

Na questão de randas, o

Pacaembü está vencendo

Presado Senhor: <,
.

De ordem do si. Presidente d:o "Paula Ramos Espor
te.Clube", tenho o prazer de comunivar-vos que em ses
são de Assembléia Geral realizada em 23 de Fevereiro p.

findo, foi eleita a nova diretoria deste Clube, que terá
seu mandato em vigôr até 15 de Dezembro do corrente

ano, tendo assumido a presldência o sr. Waldemar For-
nerolll,

'

Outrossim, tomo-a liberdade de juntar ao presente,
uma relação completa da nova diretoria ora eleita, .a

qual foi empossada, a 2 do corrente 'mês.
Sem outro particular, aproveito o ensêjo para reite

rar-vos as minhas éORDIAIS_ SAUDAÇÕES.
. VISTO

•

Uma equipe toda de' homens de cor
Buenos Aires, 14 (U.P.) gros no grupo dos doze ins

- A equipe do Panamá, crítos. Assim, proporcional-
, ,

constituiu, no certame de mente, foi a delegação de+"
,

bola ao cesto, urna nota or í- maior numero de homens de

ginal, pois apresentou nada cor, destes Jogos Panameri-,
menos de dez jogadores ne- canos.

com nervos fortes e saúde;
perfeita? ,,'

'GOTAS.

MENDELINAS
"As gotas da Juventude"
Dão vida nova, :ws fracos

e nervosos, de ambos os se

'Xos, cedos envelhecidos' pe
lo excesso de trabalho físico.
e m'ental.
Não tem contra�indicação.

Nas farms.. e drogs. do Bra
sil.

./

- /

/'
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ESTADO-Quinta-feira, 15. de março de 1951
•

/
5

horas'
LIRA TENIS eLU. E

março; sábade, grandiosa soirée da
. Dia 2,5r de março,. matinée in-fantil,

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

MAGROS E FRACOS
V'ANADI O L

24 de

do

chinês

Tem também aquela in de
::pendeÍlcia de atitude e pen
asamento que caracterizou
rsempra o filósofo chinês.

Ouvindo-o falar) a gente
«compreenda bem o axioma
",segundo o qual a civilizacão
::::nasceu na China.

•

É que Hu Shih não de
,monstra essa inquietação,

Sim, senhor, porque f) Creme [)ônt:·,.
Kolynos elimina. s ácidos causado
res ·das cárl .s, Kolynos destrol II>
bacterías que· produzem esses ãcí
dos. Kolynos clareía os dentes. re-:
fresoa o hálito e faz brllbar o sorri
BO! Compre Kolynos boje mesmo .•.
e use-o todos os dias I

KO LYNOS (1lmbate u� cories
, Agrada ma.s

Rende m.j�
"

K-419.P

Paschoa
das 16 ás

� .. ,

unem as

horas.
21

48

com

20

E indicado nos casos de fraque
za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como Vanadato de sódio, Líci
tina, Gilcerofosfatos, pepsina, noz

de cola, etc., de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadíol é indicado para ho.
mens, mulheres, crianças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes me,
dícos e está licenciado pela Saude
Publica.

Viragem com segurança
e r�pidez.

só NOS CONFORTAVEIS �J.ICRO-ONIBUS DO

RÁ�IDO «SIJL-BRASILBIBO»)
Florianópolis - Itajaí - Joinville - Curitiba

DATILOGRAFIA
(Olrespondtnda
Comerciai

.(onlt"
OIplo••

DJREÇlo.
Amélia M

"llolat

Ru. Genera. Blttencour',
(Esquina Alber�ufJ Noturno)

METaDO.
Modera0 I

Elicll.tl

Agência: Rua Deodoro esquina da I'�ua Tenente Silveira
, I.

,

-

!

,- RUA

4t1ântida Rádio Catarinense Limitada
,apresenta mais 2 insuperav,eis modelos para 1951

_ CARACTERISTICAS:
•

5 valvulas: O'Yl,das: longas de 550 a 1,700 kc{s; curtas 6 a I8mcs. 50 agr mts.

,

• Alto-falante 61{2 polegadas, tipo pesado: Tomada para toca-scos .

• Tra,,!,sformador universal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts vdi
= Vanavel de 3 secções: FI com nucleo de ferro: Caixa de: IMBUIA de luxa.
- Grande alcance: Alta sensibilídade : r Som natural.

Modelo ARC-5-P
J

Modelo ARe 515

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Da ba::a:::aer�edis'a Prestação .de contas· da, IH9!�AR�O P!���r�S,�
Projeto de Lei N0 Art. 10 _ Fica o Prefeito

Prefe 1,1ura da Pa Ih f, ça A data de hoje recorda- go Osório Cardoso com os

Dispõe sôbre bolsas es- Municipal autorizado a man- "CUMPRE-ME certificar que o numero de pagamen-
nos que:

. ,

Oficiais do Regimento de

colares para os cursos de dar proceder o cadastro imo- tos efetuados no periodo de 1 de janeiro a 22 de dezem- .

- e� 1521, por carta r:- Dragões, procedente da Co- .

formação comercial e de biliário da Capital, dentro bro de 1.950, foi de 962, sendo que, deste numero 86, não g�a fOI ordenada a destruí- lônia do Sacramento chegou

ciências econômicas e to- de 90 dias da publicação se fazem acompanhar do respectivo empenho, no. perio- çao de todos �s exemplare.s ao Rio Grande e São Pedro,

ma outras providencias. desta. do de 16 de novembro a 22 de dezembro. Tesouraria -da das O.r�enaçoes Manueli- substituindo. o Brigadeiro

O Povo de Plorlanôpolis, Art. 20 _ A operação a Prefeitura de Palhoça, 6 de março de 1.951. �Ass.) Otavio nas, edlço�s de 1.512 e 1.514. José da Silva Paes que ali

por seus representantes, de- que se refere o artigo ante- Zachi - Tesoureiro". Por esta certidão se .observa que Quem, 1'.etIvess� em 'seu po- se encontrava desde 19-II

ereta e eu
-

sanciono a se- rio!' será dirigida por uma não é a documentação de. exercício de 1.950, mas, apenas
der COdlgOS�dItados naque- 1737;

guinte lei: Comissão composta de u� alguns documentos, incorrendo, assim, em evidente equi-
les anos serra condenado; a - em 1789, surgiu � prí-

Art. 1° - Aos que revela- representante- da Càmara voco a respeitavel comissão, e, isto, porque,' a Camara degredo;
.

meira denúncia da Inconfi-

rem vocação e capacidade Municipal, um do Executivo Municipal deixou de se reunir no ultimo período legisla-
- em. 1560, chegou, ao RlO dência Mineira. Joaquim

para os cursos de formação Municipal, do Diretor do tivo, isto é, durante o mês de novembro. Identíco proce- de Janeiro Men de Sa, orde- Silvério dos Reis apresen

ii
comercial e de ciências eco- Departamento de Estatística .dimento teve o Prefeito que ordenou tal medida, efetuan-

nando .um ataque ao Forte tou-a ao Governador da Ca

I nômicas, poderão ser conce- do Inspetor Regional de Es- do pagamento sem empenhos, atravez das 'ordens nvs de Col igny, entao ocup.ado. pitania de Minas Gerais,...

11 <lidas bolsas escolares se tatística e do Diretor da Fa- 964 e 981, em apenas alguns dias de exercício. pelos francese;s, . na. ,Ilha Visc6nde de Barbacena;

1 provarem: zenda Municípal, designa- 3° O 'que mais me surpreendeu, no relatório da Co-
mars tarde de Vílleígaignon: - em 1817, chegou a Ba-

I

a) - aprovação 'em exa- dos pelo Prefeito. missão, foi ela ter encontrado, atravez de seu minucio- .

- em 1597, uma �a!'ta r�- hia, por intermédio de um

II me de admissão, com nota Art. 30 - A execução do
.

so exame procedido nos livros e documentos da Prefei- gra nomeou o Capitão-mór brigue inglês, a noticia da

I
não inferior a seis (6) em .levantamento será levado a tura, dividas a pagar no valor de Cr$ 16.948,00, e não

de Perna�buco, Manoel revolução Pernambucana

ee tratando de matrícula em efeito mediante preenchi- 'querer encontrar atravez dos mesmos livros e docurnen- Mascarenhas Homem, para iniciada no dia 6;

I curso comercial básico; mento de formulário, no tos, um saldo liquido de Cr$ 63.711,70, quando uma certi-
comandar a ,expediç.&.o en- ;_ em 1825, no Rio de Já:..�·

1, b) - frequência, com a- qual se registrarão não só dão da Contadoria da Prefeitura, f irmada por um dos carregada da conquista do neíro., foram executados: o

:proveitamento e inteligência os caractertsticas de cada' membros da Comissão diz exatamente o contrario e se
Norte; •. maltês João Metrowieh, o

- mediante certificado de imóvel como os demais ele- encontra vasada nos seguintes termos: "Em cumprimen-
- em 1�67, A�exandre de pernambucano' Joaquim da,

aprovação final cuja média mentos indispensáveis, tan- to ao despacho supra, cumpre-me certificar que quando
Sousa. Frel�·e. fOI .

nomeado Silva Loureiro, comandantes

não 'seja inferior a seis 6 - to por parte dos inquilinos o requerente .renuncíou ao cargo de Prefeito, n� dia por c�r�a-regIa, Governador de dois navios rebeldes in

-eatabelecímento de ensino 0- como dos proprietários, ar- 22-12-50, esta Prefeitura não tinha dívida inscrita e a sua
o CapIt�o-�eneral do Estado tegrantes da Revolução Per-:

iicial equiparado ou reco- rendatários ou ocupantes, a contabilidade acusava um saldo liquido de Cr$ 63.711,70� do Braail ; nambucana, e' o português

nhecído, que permita acesso qualquer título. assim descriminado: Na Tesouraria Cr$ 23.71170 no
- em 1678, na Bahia, to- José Veloso, renderam-se às

.a, curso técnico de comér- -:'-rt. ,40 -"" A Comíssão
I
Banco �o Di�trito Federal S. A. Crt.!0.OOO,OO. T,otal' do mo,u pos�e �o

\
cargo de Go- gundo comandan�e ,de um

cio ou superior de ciências baixará os atos necessarros saldo disponível Cr$ 63.711,70. Contadoria da Prefeitura
vernador geral Roque, da dos mesmos navios :

econõmícas ; à perfeita execução do ser- Municipal de Palhoça, em 2,2 de fevereiro de 1.951. Co�ta Barret�, governando - em 1838, os partidá-

c) - impossibilidades, viço, estabelecendo ainda', (Ass.) Neide' Zachi dos Santos _ Contador".
. ate 23 de Maio de 1682;. rios da "Sabinada", na Ba-

por si, ou seus progenitores, penalidades para as infra-'I-- São estas' as apreciações que julgo necessárias, pa- .

- em .1699,. uma c�rta-ré- hia, sob a chefia de Sérgio

-ou �ol' seus representantes ções ou sonegações de qual- �a desfazer erros e omissões, do relatorio em exame,
gra pro�ldenclava sobre

_

a José-Veloso, renderam-se as

leg�IS, custear os seus

estu-I q�ler espécie, co�o conhece- f que n? meu ent�nder, é � primeira prestação de contas
falta eXI�tente n� Maranhao, forças_do Ma�'echal de Cam

(los,. ra das reclamaçoes, cabendo que nao chega a conclusao alguma. Amanhã abordarei
de mestres fabrícadores de po Joao Chrisostomo Cala-

d) -ll].oralidade, medían- sempre recurso para o Pre- outros àspectos do caso.
assucar; do, no Forte de São Pedro.;

te folha corrida passada no feito.
'.

Ivo Silveira
- era 1705, o General-Se- - em 1864, por Lei Pro-

'cartório criminal onde es- Art. 50 _ A Prefeitura
bastião da Veiga Cabral, en- vinciaÍ n. 526; a freguesia

tiver residindo nos últimos. aceitará tambem' de bom E ii
·

,-

t I
tão Governador da Colônia. de Campos Novos, neste Es-

dois anos; grado ,o cocurso que para ês-
.

'

t a
do Sacramento, evacuou-a, tado,' teve desmembrado o

ej - não sofra q.e moles- grado. o 'concurso que para
.

,'., 0.,
.'.

•

_' ••••

por ordem do Rei de 'Portu- distrito de Campos de Pal-

:tia infecto-contagiosa, incu- êsse cometimento lhe quei- _

- glfl, as tropas hespanholas mas, que formou uma fre-

zãvel ou repugnante, e teem ram prestar entidades e pes-
'

i .

.". _
. que a assediavam desdeT? guesia à parte, Contestado

íd d f" I
. JUIZO DE� DIREITO DA março de 1951, autorizou a d

.

capaci a e isica ( audo de soas representativas de' tô-

I
e Outubro de 1704; .pelo Paraná foi, por solução

mspeção da Assistencia Mu- das as classes sociais den-
COMARCA DE TIJUCAS vendaem hasta pública, dos do Presidente Wenceslau

..

I)
, Edital de p.ra.ça com. o prazo imóveis abaixo descritos, A L

·

nrcrpa para o curso a que trodas normas estabelecidas í-- Induar-uda Braz, dividido, ficando edm

:se -destina;
• pela Comissão.

-
.

de trmta dIas 1 \ c m suas respectivas avali-"·
_ �

-'

.
�Santa Oatarina dois terços

f) -: vacinaç,ão artti-va- Art. 60 _ PaI'a' melhor -, O ,dO�t.Ol".G,1?vi;s_ �Yresl:\�õe�,
que serão levados ,a NopmgramaLENDASDE do território; ,';

J.'iólica;. .

. cumprimento, do disposto Ca�a, J��z .�e dIreIto. d'a co- ,publIco Pt�gão de. vend'1 .e TODO O MUNDO, a Riíd'io ':.::_ em 1870, Ó Impel�ádor

. g) -'quitação escolar; nesta lei, a Comis;;ão á;plica7
,ma:rcade TIJU:�S, do �stado ar:r:emata�ao, a que:ql maIS ,Guarujá irradiará, hoje, às D. Pedro' II, em cai·ta que

A t 20 F' f' d
'

_.. de Santa CataIma, na forma I der
e malOr Ian"o oferecer "'130 h t" d'

..

C Ih' P
r. ,- Iça, �xa ? em

I rá ,no que couber, o Codigo dI' t'
"

.

- " , "", oras, a su·g.es lva e Il'lglU ao onse elro au-

eihcoenta �50) o númeI;ü de : Tribut�rio ou 0�tl�9 dispo-
a el, e c

....
'.

_.

' 'a.cur:a das respecti�as }lva-. curiosa lenda intitulada "A llino de Souza, negando seu

bolsas escolares a que se_ sitivo legal. L,' _
-�

Faz s�beI aos que o

pre-j. lIaç?e,s,.
pelo porteIro dos LINGÚARUDA".

.

.
consentimento sôbre o pro-

refere a presente lei,:uão ex� Àrt. 70 _ Esta Lei entra-
sente edIt�� de-p�'aça com.o audJt.orlOs ou �ü�m suas v:- O "script" é uma produ- jeto de ereção de uma está-

cedendõ de um mil·e duzen-
prazo de tanta dIas, expedI-I zes Ílzer, no dJa 20 de abnl ção de Alm' C ld

.

.

t
_ -

d
•

rã em vigor na data da sua do nos autos de arrolamen-
.

d '
,

10 h ' , .

Iro a eIra e uI), em comemoraçao a con-·

!tos cruzeiros 'cada -uma.' publicação, revogadas' as
.'

.
I p, vm OlUO, as �Ias, no sera mterpretado pelo 'cast' c1usão da guerra do Para-·

A t 30 A b I I
_ to dos bens que fIcaram por I lotaI em que se realIzam as ra'dl'o' t t' I d ZYJ

.
- . . d' h

.

r
.. '

- o s� _esco a�', disposições em contrário.
'

- ea ra a nossa - gual sugerIU que o m el-

re.quenda ao PI.'ef,eIto MUTIl-1 '
.

,
_

morte de Ademar Alves de

I
"endas em hasta pública de- 7

.
,

d d b-

Brito, que se processa pe- tetminadas por êste Juízo'
. r�. al'l:ebcl�

a

f
o por sul.scrdI-

cIpal e concedIda por de-, t 't J
' t'"

. "
çao pu lca osse ap lca o

ereto, s_ei'á �Ilfg�. em d.uas F!_aq.uezu em geral �an e es e UlZO.� cal' 01'10

I
a !,orta do e.d�Ílció da Pre- na construção de, edificios

prestaçoes, IguaIS, medlan-

V. b C' t d
do eSCl'lvao que este ,subs- f:1tllra M�lll�IPal. _.De,scr.i'- destinados a escolas primá-

te apr��enta�ão, Q.OS':�t.��t�"I'
_10 O ,re050 a e ��eve, que

atendendo ao qU� çao e_ a.�ahaçao do:,!, lmovel� terras qu.e fora� de Ge'I:3'I-_
.

rias.
-

Bélíssimo gesto.
dos de fre�uencla e.apr.o�eI- _,J. �(Silveira) '.' q>s autos c��sta, por des que seI�.o le-vado.s a pra?a. do Franclsco.Costa··"e aQ,8ul-.ldigno de_um brasileiro com--

tamento, passados peloDlre-,
.

,-

�.

pacho profelldo aos 10 de 1� Um terreno, sito no TIm_; com dita�.que':foram' <ie'Jo-'rpenet'rado. .

J' '-'
,." .

tor do Estabelecimento
-

" -

,

':�. ' be, com �OO metros de fren.:." sé Delaudino;-' aváli�do po-1'
.

-'- em 1877' em Southamp.l..:

Art.40_:�Écas!ladà��ól- e-I- b" \� ""-"H '---lld"'L
,tese,1.540,9.itosdé,fundos Cr$h900,QO"'�1-pár� que toJi, Inglatel:ra, faleceu D-.

:sá escolar si. o_bene'(iciádo 'l j� ue"'''''''' e,,' ./f _

. o �:., Ul
e a arEla de 154.000 metros chegue. ao c'ol)heçime:rl.to dos Juari Manoel Rosa(l, ex�dita- .,

_perder ,<i:áll?, POl�, éâu�� de"
'. _:_.: '.' -�,;' :ç,_

,��
. q��drados ,; J,az:pd� frent,es" jnieressadó.s >e n�Ji.g�e'rrt> pos-, dor da República Argenti- l'-

repr'ovaç!lo_culpavet."��jÔr",,. _'-... "-, �'" , '_.' ",_ ,,'
a_ l�ste,na estIada velha e sa alegar- 19noranCI-a, man- na,'vencido na' Batalha d�

Art. 5? � A desp'€sã:éom .: ',�.>, m-O"N',v r� ·,L----,- :-.. fbndns � óeste com herdei-' dou expedir 6'present'ê edi- Monte-Casseros, pelos bra:"·

a execuçãQ �a presente, lei: ""-:"���> �:�)' > '!,
.

�.
, .- J'1� ,

f
ros de José -'FelicianO'; ex,,; ,:t�l, ,que será afix�do na' sê- sileiros;

.

correrá à conta da ,�qta;çã9' ,
r � O· PJub� de Regatas "Atdo _Luz�';' tem o ma:idmo pr�-: trema aI? nor}e com. J. Bâyêr de' �ê8�e Juízo, no lugar do - em 1887/por proposta .•

que o orçamentG' determi� zer de "CO)ÍyjdàIÍ �ás exinas. autoridades civis, mifitares e Filho em t,erras que fOJam- costume e, por cópia, punli- de José Boiteux, por inter-·,

.

Jlar. ec�esia_�:iéi-�-:�ao� s�tÍ1!; a%Soc�ados.:':-e�xm�s. fa�íli�s e aos de Delaudi�� :-de Souza e ao cado (1) uma, vez no. jO�llal médio do Centro Catarinen-·

Art. 6° - Esta lei entra- despol'tlsk.ts e�'1reT.ijl; 'para a$Slstlrem no: prQ_;lmo do- sul com tenas que foram de "o. Estado", de Flol'lanopo- se do Rio de Janeiro. foi

rá em vigor em 1° dê j�nei- mingo,' dia 18" as 10,30 hora�,"em ,sua séde s{!.cial, a ,rua Geraldo Francisco Costa, a- }is: Dado e passado nesta criada em-Nova Trento, nes

l'o dê;'1952; r�vogaqas as dis- Joã�. Pint�" 'a"s f.estividad.,es,
dó-Iançamentb,.ao mar

d.,.O .a�-I
valiado por Cr$ .1.80.0,00"

2) c�dade de, Tijil-cas, aos doze te Estado, pelo Ministro da.

!'osiçÕes em contrãl'io.·· torngue a g�remo.s/ "'FLORIANÓPOLlS", com o segumte .outro terreno, sIto em Tlm-, dIas do mes de março do ano Agricultura, a Agência Pos-

,

P.refeitura Munidp�l, de_ programa�:'-::' t -::- ...
' ",-'<

'__ .....

'

'_

'.", .'
• bé, com 507'2 metros de,�ren- de mil novecentos e cinquen- taJ .

.

, Flodanópo}Ís, ...:<' ,�- a) .l)el\"'zimeIito e' baUsmo d,o "f.lorianópolis"; tes e os fundos que se acha-' ta e um. Eu, Gercy dos An- André Nilo Tadasco

O sr. ,Flavjo Jfel�l'ari jús-
.

b) Jàn'çameirtó" àB Ii1iir' 'do referido barco; _
rem; com a ái.'ea aproxim�da jos, escrivão, o dactilogra-

- tificQu os seguintes projetós c) Ehtronizáçªo, após ao benziinento, da ima.- de 83.350 m()tros quadra- fei, conferí e subscreví.

de lei. gem de Nossa ·Senhóra'. dos Navegantes, na 'secretária do dos; fazendo' frentes a oeste (a�s.) �Glôvis Ayres Gama,

Projeto de Léi nO Clube; .' I '.

na estrada velha, em terras juiz de direito. Está confor-

O Povo de Florianópo- d) cook-tail o.ferecido aos convidados.' que foram de Fl9rência Ma- me o original, sôbre·o qual

lis, por seus representan- Florianópolis, 18' de março de....,1951. ria Serpa; fundos a leste me reporto e dou fé. Data

tes, decreta e eu sanciono Alcides Rosa, Presidente. Moacyr Iguatemy da Sil- com os moradores dos Mor- supra. O escrivão: Gercy

a seguinte Lei: veira, 1° Secretãrio.
.

retes; extl'em:â ã6ií.õl'te com
.

dos Anjo.!'.

.FERIDAS. REUMATISMO'

E PLACAS SIFtLrr'fC ...'\S

"'Iilir dA NOQUeira
Medicação auxiliar n'o tra

tamen.to da sifilis

A ROUPA B�ANQUIFSIMA

da
o 8ahio

"VIR<iEM. ESFECIAL'IDADE"
TORNÂ

eJA,WETZELIINDUSTRIA.L-JOINV[ LL
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,

-Bcndeíro da ONU
na frente da Coréia

o caso do dr. Na ..

pOleãô LaureaDo

DEPARTAMENTO DE

F:aquezas em geral Irmandade do Senhor 'Bom S:���EP�!��Ct
VIDbos�,re�sotado .

Jesu'5 dos Passos
.

4 Domingo - Farmácia

( I ve ra)
Catarinense - Rua Traja-

I HOSPITAL DE CARIDADE
____� -_

no.

FUNDADA EM 1765 10 Sábado - Farmácia

De ordem do Senhor Irmão Provedor convido os Noturna - Rua Trajano.

Irmãos e as Irmãs para, revestidos de suas insigneas ,11 Domingo - Farmácia

(balanadraus e fitas), as�jstirem as solenidades abaixo I Noturna - Rulit, Trajan? .

discriminadas : ,

17 Sábado - Farmácia

Dia 18 -:- DOMINGOS DE RAMO'S: Missa na Ca- 'Sto. Agostinho - Rua -Con

péla do Menino Deus, às 8 horas com Benção e distri- selheiro Mafra.
"

buição de Ramos.
'

,
. 18 Domingo - Farmácia

_.
Dia' 22 - QUINTA FEIRA MAIOR: 10 _ Comu- Sto. Agostinho - Rua Cou

nhão Geral, na Catedral Metropolítana, às 6 horas, dís- selheiro Mafra.'

tribuida pelo Exmo. e Revmo. Senhor Arcebispo Metro- 23--8exta-feira - Farmá-

politano D. Joaquim Domingues- de Oliveira; cia Esperança ( feriado) -

20 _ Adoração solene, do Santissimo Sacramento e Rua Conselheiro Mafra.

Sermão 'do Mandato, na Capela do Menino Deus às 1930 24 Sábado - Farmácia da;

horas. ,

'

Fé - Rua Felipe Schmidt.

Con'sistório, 13 de março de 1951. 25 Domingo - Farmácia

Luiz Sanches B. da Trindade _ Secretário: da Fé - Rua Felipe 'Sch.. ,

midt.

Crédito ,,·Mútuo Predial
'RESULTADO DO 38° SORTEIO DO PLANO "B", REA

LIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DE ,1951
CADERNETA N. 4.868

, .

Aproximações superiores Aproximações Inferiores
em mercadoria" no valor em mercadorias no' valor
de Cr$ 1.000,00' cada uma de Cr$ 500,00 cada uma

Caderneta n. 04.869 Caderneta n. 04.867
Caderneta n. 12.230 Caderneta n. 12.228
Caderneta n. 06.638 Caderneta n. 06.636
Caderneta n. 23.336 Caderneta n. 23.334
Caderneta n. 09.351 Caderneta n. 09:349

, O resultado acima é do sorteio do mês de Março de
1950, extraído dos cinco primeiros prêmios da extração
da Loteria Federal de 10 de 'Março de 1951.

Florianópolis, 12 de Março de 1951.
Crédito Mútuo Predial.

Alcebíades Dias - Inspetor Geral de Agências.
VISTO:

'

Orlando L. Seára - Fiscal de Clubes

AVTOMÓV€lS
CAMINHÓES

CAMINHONETAS

E d'i t a I Farmacias
de Plantões

Vai dedicar seus últimos
dias à Campanha co, tra

, /

o caocer

RECIFE; 13 (V.A.) -

Passou por esta capital, ru
mo a João Pessôa, onde já
deve ter chegado, o dr. Na

poleão Rodrigues Laurea

no, personagem central de
um dos mais impressionan
tes dramas científicos dos
últimos tempos. Como se sa

be, especialista em cancero

logia, o dr. Napoleão Lau
reano foi atacado do terrí
vel mal, sendo desenganado
pelos seus colegas norte-a

mericanos. Agora, conven

cido de que sua vida está

perdida, calculada que foi
em cinco semanas apenas, o

médico patriclo regressa à
pátria.

O interessante do caso,
Eis a bandeira da ONU qus _.t� hasteada nd quartel do
G

no entanto, é a predísposi-
eneral MacArthur, chefe sttpremo do comando unifi- -

.

trai
cado das forcas que estão prestando auxílio à República ça�tem qute sedencoNn ra IPl�e
d C

'

N
-

fI
. . Nln emen e o r. apo eao

a orea. o agrante, vemos ? s�·. Trygve LI�.. ,(no cen-. Darii'eano de dedicar êstes
iro) ao fazer a entrega do pavilhão ao representante a- 'lt' di d id

. . ,
seus u Imos las e VI a a

merrcano, sr. Warren Austm (a esquerda). Ao lado do I t t t
. '

uma u a enaz con ra o

sr. Lie, vemos o sr. Arne Sunde, da Noruega, que foi pre- ,
. S

.

eídente do Conselho de Segurança durante o mês de ju- c�ncer. � maiOtr p�eocul?a
lho. A bandeira compõe-se do emblema da ONU em bran- ça� fno d

ome,n o e. cotnsle-
_ -s-, ôb f dI'

gUlr un os para a ms a a-

co so re um un o azu e e a mesma que foi utilizada -

t 'd d
P I

. . çao, en re nos, e mo ernos

na a estma pelo saudoso mediador, Conde Folke Ber- '.' t
'

nadotte. (Foto ONU).· se�·�IçoS con ra
.

o canc,er,
util ízando-se a SI mesmo na

campanha que desenvolverá
nesse sêntldo.

�
Ao ser abordado, pelo re

pórter em Recife, o dr. Na
poleão Laureano frizou de
ante-mão que dispunha so
mente de 5 minutos para os

jornalistas, de vez que con-

l>R:E;MIO MAIOR EM MERCADO'RIAS NO VALOR DE
siderava um mal muito gra-

Cr$ 6.090,00
' ve Ausar do tempo tão pre

cioso de que. dispõe.

em mercadorias Interino.

J'IUZA LIMA & IRMÃOS
de So�ios Cons. Mafra, 37

I Florlanópolís
,

O serviço noturno será e-:

fetuado pelas Farmácias
Sto, Antônio e Noturna si
tuadas às ruas João Pinto
e Trajano n? 17..
A presente tabela não po

derá !;er alterada sem pré- •

via autorização deste Depar
tamento.

Departamento de Saúde
Pública, em 27 de fevereiro
de 1951.
Luiz Osvaldo d'Acampora..

Inspetor, de Farmácia.

QUER' VESTlR·SE COM CONFORTe E ELECiAHCIA'
PROCURE A

Alfaiataria Mello
R1,1' l1'elippe Schmidt 4R

,
.

o Ginásio em 1 oU.2 anos
Dor correspondencia

CURSO JOSÉ BONIFACIO
Diretor: Professor Antonio R. / Rollo
Secretária: Professora Gilda Rodrigues

Praça da Sé, 28-C. Postal, 6.374-8. Paulo

Tl'ansporttlil reguiat'ea C07 ga •

sIo FR4�,CISCO DO SOL para 'NOV4 YDOi
, Informo(.êu eomce Agente.

I"c. al!ópolil- Carloa HoepckeS/A - Cl- Telefcl1c 1,717 ( Eod. �eg
5.,0 t?rancilcodo Sul-CarIo! Hoepcke SPi -CI-Telelane 6 MOOREMACR

, FERIDAS, REUMATISMO,

I ili��Cd� N;g��rr\�
I Medicação auxíliar no tra..

_________________�____ tamento da sífilis J
-,.;-"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Para baixar o custo da id
.-

Vl a
Providências d&terminadas pelo presidente_Getulio Vargas a todos os Ministérios e órBãos subordi-
nados à Presidência' dd República. -'Flxacão de preços jostos e acessiveis para os produtos esses
elais de consumo da popula�ão.- Amplos pOderes à CCP para, pedír os dados e�tatisticos e' iDformil�õt'.

,

julgadas necessárias à' realiza�ão dos objetivos em' vista. ,

RIO, 14 (V.A.) - O sr. gãos diretamente subordina
Lourival Fontes, secretário dos ao Poder Executivo, a

da Presidência da Repúblí- seguinte circular:
ca, enviou, por determina- i "O presidente da Repú
ção do chefe do Govêrno, a blica considera da mais al
todos os Ministérios e ór- ta importância assegurar

Florianópolis, 15 de Março de 1951

O· caso do Maranhão
S. LUIZ, 14 (V.A.) - Os

dirigentes das Oposições
Coligadas e do psr chega
ram a um novo acôrdo para
a solução do caso 'político,
do Maranhão. Assim, o dep.
Cesar Aboud deverá ser e

leito presidente da Assem
bléia Legislativa, a fim de
assumir o Govêrno do Esta-

gadas, vice-presidente; "-

Mauricio Jansen, das Opo
sições Coligadas, 10 secre

tário; e Serra Bayma, do
PST, 2° secretário.

ELEITO
-S. LúIZ, 14 (V.A.) - A

,Assembléia Legislativa 'do
Estado instalou-se às 21 ho
ras, elegendo seu presiden
te o deputado César Aboud.do em substituíção ao sr.

Eugênio de Barros.
,A transmissão do Poder
Executivo ao sr. Cesar
Aboud, que pertence à cor

rente, governamental, teria
lugar hoje viajando o sr.

Eugênio de Barros imediata
mente para o Rio.'

Wilson
Abrabam

Prestação de contas da Pre
feitura da Palhoça-

I
:.rendo prestado contas do meu Governo ao povo da

mlllha terra, atravez de seus dignos representantes na
Camara Municipal, quero, agora, apontar algumas

-

irre
gu.larid�des que observei .no relatorio da Comissão ,quefOI deSIgnada por portana do então Prefeito Augusto
Bruggmamm, para fazer a tomada de contas da minha
administração, e, que foi publicado no jornal "Diário da
Tarde", desta Capita,l, em 28 de fevereiro de 1.951.

!o _Pelo exame dos livros e document�s deveria a
ComIssao ter notado e fazer menção em seu relatório
que ? .signatario deste, não exerceu o cargo de Prefeito
MUlllclpal de Palhoça, no periodo de 5 de maio a 23 de
dezemb:o. de 1.?47', já que aquela peça-se refere ao perio--do admIlllstratIvo de 15 de fevereiro de 1.946 a 22 de de
zembro de 1.950, o que posso provar com certidão em meu
poder. ,

_

2° Diz a C.oI?issão em.. seu l'elatório q�e "a -documen
taçao do exerClCIO de 1.950, vem desacompanhada de em

penho:', o que. não é verdade. Prova isto, a certidão que
rn� fOI fornecIda pela Tesouraria da Prefeitura, nos se
gUllltes termos:

Reuniu-se, -ontem, a Câ
mara Municipal, para a pri
meira sessão da reunião ex
traordinária convocada na

vespera.
Depois de aprovada a ata,

foi lido o expediente que
constou do telegrama de a-

gradecimentoS-,do sr. Gover- 'lamaS para, onador do Estado; ofício do n li
sr. �refeito Municipal, co- ColéUI·o Navalmunicando ter assinado as

leis votada,s pela Casa, e Nos exames realizados re
convite do Clube de Rega.tas centemente nesta cidade no

"Aldo Luz" para a inaugu- Comando do 50 distrito Na
ração de um novo barco. I

vaI, fôram aprovados os se-

O sr. presidente designou guintes candidatos:
o sr. vereador Osmar Cunha Gerson Silveira Rei, Hil
para representar a Câmara ton Luiz Lemos, José Julio
na referida solenidade. Pedrosa e Armando Luiz
Na ordem do dia foi apro,· Gonzaga.

(Continúa na 6a Página)

completo êxito à campanha, ção pública, direta ou indi- A Comissão Central de

empreendida pelo Govêrno retamente relacionados com Preços, no estudo e determi

no 'sentido de promover o a campanha, prestem efici- nação dos preços de produ
barateamento do custo de ente colaboração e mante- tos essenciais de consumo,

vida através da fixação de nham uma perfeita coorde- tem necessidade de dados

preços, justos e acessiveis nação de esforços para eli- estatisticos e informações
pftra os produtos essenciais minar os fatores que tem de que dispõem os Mín isté

�e consumo da população. - determinado a elevação do rios, órgãos diretamente su
I E' indispensável .que to- custo de vida das classes I bordinados à Presidência·da
dos os órgãos da administra- menos favorecidas. República, entidades autár-

quicas � outros órgãos �,
administração pública. ();.

/'

bom êxito dos trabalhos da,
Comissão depende, em gran
de parte, da

-

exatidão dês-
ses dados e da rapidez com�

que os mesmos lhe são
enviados.

(Contínúa na 33. página)

Ql. �Úlic.!. IVitima de, uma
-

corrente elétrica om lenor
�oln Vieira I abrigado teve morte quase in,stantânea .

L AS IMEDIATAS PROVIDÊNCIAS DO DR. JUIZ DE MENO-,
RES" COADJUVADO PELOS IRMÃOS MARISTAS, FUNCIÓ-,
NÁRIOS E MÉDICO DO ESTABELEQMENTO, NÃO LO(!RA
ftAM SALVAR O INDITOSO MENOR. - SOLICITADA A
ABERTURA DO INQUÉRITO POLICIAL- HOJE, O SEPUL-,
rAMENTO - A CAUSA DETERMINANTE DA MORTE no-

MENOR ABRIGADO

Quando os exércitos nazistas empolgavam o"

mundo, com o seu poder destruidor, alguém, por"
aqui, ouvindo um quinta bradar a invencibilidade do
fuehrer, abriu um mapa da Europa e indicando ao"

prussiano um pontinho preto, que nada mais era do»
que a' irreverência digestiva de uma mosca, indagou r

- Será que Hitler vai tomar isto aqui,também?
O alemão, de conv.icção �incada, não teve dú-,

vidas:
- Se estar na mapa, nóis toma!

* ,�

*

Publiquei, ante-ou'tem, um 'despacho, adjetiva-.
damente luminos9; do ilustre sr. Prefeito Municipal_

N,ão somos favoráveis ao personalismo, que tan--
to tem castigado os processos políticos do BrasiL
Daí, não. esclarecermos o nome d'o Prefeito que deu.
o citado e transcrito despacho. Mas se êsse' nome
fosse Fontes ou Tolentino, estarr na Diárria, nói�,
puplica, diavol!

,

Redde Caesari quae sunt Caesaris et quae sunt-
Dei Deo.

Aliás eu tenho uma

O To_lentino -que me

Custódio, o trabalho '"

janela: Hoc erat in votis�_
desculpe o mau jeito. E ()o.

que vai ter!

Dolorosa ocorrência veri-
,

c61heu o jornalista os dados se dirigiu afim de colher um

ficou-se, às 12,45 horas de I necessários ao esclareci- � dos frutos, já maduro. E"
ontem, nos terrenos do A- mento da ocorrência que, em 'quando procurava pegar,,,

br igo de Menores, situado última palavra, se resume! para apoiar-se, um fio de'

no bairro da Pedra Grande, num desses atos do destino, ! arame galvanizado, que es-

à rua Rui Barbosa, nas pro- roubando à vida a uma crea-I' tava ligado ao poste de cí-

ximídades do Hospital "Ne- tura' que, conf iada ca s�la mento, êste servindo de a,m

rêu Ramos", em que um me- educação àquêles beneméri- paro aos da energia elêtrí=
Acaba de ser diplomado nor internado naquele mo- tos educadores, estava for- ca, colocados àcíma dos de

em .Medicina, pela Faculda- delar educandário, veio a mando a sua personalidade telefone, o Inf'elíz menor-:

de de Ciências Médicas da perder a vida, quasi instan- de homem numa escola de, caiu, em virtude de. forte"

Universidade-do Distrito Fe- taneamente. e!evados �en:imentos patrió- '(Continúa na 3a página)
Toda vez que um catari- deral, o nosso conterrâneo ticos e cr istãos. '

nense se destaca, merecida- D reu D' V" ,
Momentos após o fato, Com os elementos ali co- Báda t Ihr. u 10. om terra, apo.l\ C'OI'I'eu a notícia de que um ln p'a ro- a'mente, é para nós de "O Es- t 1 lhidos, póde, assim, a repor- t1- _,/

um provei oso curso, rea 1-
menor' ali internado teria .,' -

A CHAPA tado" motivo de grande sa- d b 'lh t' I' 'tagem de "O Estado" infor- L d'
-

P 1- Iza o. com 1'1, �n I,S�O. sido vítima de I ,TI acidente, a roes- o I" a"\S. LUIZ, -14 (V.A.) - A tisfação. O Jovem médico f Ih d I � mar, nos seus mínimos de- "-

.

_.

e I
. O. o,' num momento em que pro-multidão aglomerada na O registro destes fatos só B t

-

d V talhes, sôbre o lamentável Esta formosa cidade daç
Praça João Lisbôa e' ruas não o fazemos quando não

sr.
. e�,� A,gU� o ieira, curaria afastar do caminho, acidente em que perdeu a Ilha Verde é paraiso de gen-

, .

d 50 nos chegam ao conhecimen-
funcíonár!o público es�a�ual i num gesto de alturísmo, um'd bri d t' t b ,.

proxrmas e que ascen e a aposentado e nosso distinto fio de telefone em comuni-
VI a um a rrga o que es a-, e oa, mas e pararso tam-

mil pessoas, ainda não foi to.
'

1 b d d d C li va entregue ,à tutela do pó- bém, dado o seu precaríssi--
informada do acôrdo para a Assim é que folgamos em ��a:ao�oi�r'V�eh:.· e ma

�:i�:o �;�� 1l�I���:�:te elé- der público. mo policiamento, de uma sú--
entrega do Govêrno do Ma- registrar a merecida premo- Ao distinto diplomado, fi- _' . "

O FATO cia de gatunos, que além de-
ranhão ao deputado esta- ção do nosso distinto con- gura de valor da nova gerà- I

Tao logo esse tríste fat� Ontem, precisamente às surripiarem o que é da nos=-

dual Cesar Aboud. terrâneo Sr. Wilson Abra- ção catarinense, expressa- chegou ao nosso conheci- 12,45 horas, após o almoço, sa propriedade material. '

'

Neste momento - 17 ho- ham, que a conceituada Cia. mos cumprimentos caloro- m�nto, a nossa reportagem, vários abrigados internados roubam-nos mais o nosso

ras e 30 minutos - o gene- de Seguros de Vida "Sul sos, com desejos de br'ilhan- a�Im de qlel�or mformarise no Abrigo de Menores, dis-j sossêgo de espírito.
'

ral Edgardino de Azevedo América", acaba' de levar a te e proveitosa carreira, sobre a realidade do acon- punham-se a entrar no se- Acabar com essa mal
Pinto está tomando provi- efeito, nomeando-o gerente dentro da nobre profissão a .tecído, procurou comunicar- gundo turno de estudos e, ta de larápios é medida ne-

dências para que a Assem- da' sua Sucursal em nossa que se dedicou. se com o dr. Mário de Car- trabalhos, quando, um dêles, I cessária para crédito dos:
bléia Legislativa possa se Capital. valho Rocha, integro Juiz .Da.lci José Leite, em compa-I poderes públicos, p�'e�tígio"reunir esta noite e eleger o Pela brilhante carreira DSI-na' "O Banef.' de Menores desta Capital. .nhia de alguns outros, se, dos poderes de polícia 'e,
sr. César Aboud para a sua nessa' importante emprêsa ,U ti - Como, no entanto, as ver- dirigiam para as aulas. Pas- I tranquilidade do nosso boms
presidfncia. _ de seguroS--brasileira, a ",·amonto do LA-Ite sões do fato estabeleciam sando por pequena árvore, I povo.A nova Mesa da Assem- maior da América do Sul, U U U dúvidas quanto à sua

vera-I
de pouca altura, êste a ela (Continúa na 33. página)

bléia deverá ser integrada onde iniciou como modesto A Administração da Usi- cidade, um dos nossos re- -----------

pelos srs, Cesar Aboud, pre- auxiliar de escritório, apre- na. de' Be�eficia�ento de tPaomrteenl'teeS, adoirGigaibuI:nseet'eimdaeqdUiae'_- Fv'eGQan aosídente do PST; Fernando sentamos ao senhor Wilson Leite convida os interessa-

Viàna, Nls Oposições Coli-! nossas sinceras felicitações. dos para assistir a abertura lceomhOe�lle'adpOalemstaragnisdtora,deO'oEb_' .,
• -

I das propostas de forneci-
mento

.

de .Leite, dia 16 do tendo informações exatas do
corrente as 16 horas, na Se- Irmão Adelmo, diretor da

creta.ria da Vi.ação, Obras
I quêle mod:lar estabeleci

Publicas e Agricultura. I mento mantido pelo Estado,

Na Câmara \ Municipal
vada a redação final do pro
jeto de lei relativo à deno

minação de rua Ângelo La
Po,rta, e a Indicação relati
va a uma melhor iluminação
do Mercado Público.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


