
RIO, 15 (V,A.) - O mi

nistro da Educação baixou

portarias dispondo sõbre a

concessão de bolsas de estu-

RIO, 15 (V.A.) - Sob os ça João Lisboa, onde fica o sem suas atividades e ficas- dos aos integrantes da Fôr

cuidados do general Edgar- Palácio ,dos Leões, o povo sem confiantes em seus a- ça Expedicionária Brasilei

dino Azevedo, comandante exigíp que o deputado, Ale- tos. Prometeu, então, entre ra, a cujos filhos se esten

da lOa Região �ilítar, cuja xandre Abdud, aparecesse à aplausos, que seu primeiro derão também os respecti-
.sede se transferiu provisõ- janela para se manifestar. cuidado seria visitar nos

'vos benefícios.
:

,Tiamente para São Luiz, o Aquiescendo não sem certo hospitais as, vitimas dos O número de bolsas no

ministro da Justiça conse- receio, 'o governador em e- sap.g�entos acontecimentos corrente ano será : fixado

.guj� colocar 11.0 Palácio do xernicios.falou a seus con- do dia 28 de fevereiro últi- posteriormente, de acôrdó
��ov�rno dM�1,a,ra,nh;ã� � 'Elep., y�rr�n�os_exnocio_n�dàm�nter lliA." '",.' 0<, _' ,eçm;: ej;;t�t��,q �. ,iel"_ a.�ota_a_o�'
.Alexandre A�dud. em lugar pedindo que 'tQdos retornas- ,Contittúa na 6a pág. letra A pera� «JfiIefi1flW.<rO, fl'.l�l os.�
-do sr. Eugenio Barros, que ••_._._--_ _._._�_ _. _ _

favores dessa disposlção os

vira ocupar no Rio o Palá-
' 'expedicionários que fre-

cio de seu .chefe, senador Vi- A .....Oft�a�gem' presídeaelal quentem estabelecimento de

'torino Freiue no elegante e.a,

.

���">,�, ," ensino de nível médio ou su-

confortável bairro de Copa: ;,-, ,;:,�'�<""A",�',�t"ongres,so perior, federal, equiparado,
caban-a. '. 'v-:_ ,'" reconhecido ou autorizado', e Eleitos os membros da Mesa. - Na 2a• více-presí-

. Inexequivel que foi aque- O sr. qé'tulio, '-Vargas aborda os princípaís que para tanto atendam às deucía O sr. Adroaldo Mesquita da Costa.

,
_,

>
_ nroblemas do país. _

exigencias de habilitação
la substttutção �por um de�- ", 1-' - previstas na citada porta- -RIO, 15 (U.P.)

_

- A Câ- pediente um oficio do depu-

sembargador, vistó�'just[- RIO,..;I.5 (U.P.) _ O pre- centuara as intenções do 'ria, podendo também ser be- mara dos Deputados realí- "tado José Maria Alkimim,

'. ,",,,,,,:ça �J§itoral do Mai;á!thão ser sidente da Republicá envia- govêrno 'no sentido da am- neficiados os que estiverem zou, ontem sua última se:;- comunicando que iria assu

, �,� ,,�ó�'lJrincipal iesp�ms:á�l �)J-, râ hoje ao �ngresso longa Continúa na 6a pág. letra B matricu�ados em cursos de são preparatória, que se des- mir a secretaria da Fazenda

la'ií'íoP'lilrt�ma dii>lomaçã�-:<!J:' nensagem na�igual-,examina � "'_ _._._._._ _ Y! preparação aos exames de tinava ir eleição dos mem- do governo mineiro, para a.

.sr. Eugenio �e Barros, o, ;Til- v,ári(Js'J_aspectó� da vida, eco- P f O 1 d f licença ginasial de que tra- bro,s .da mesa. A .reportagem qual fora escolhido. Em se-

nistro da Justiça valeu-se nomica e financeira do país ro. r an o tam os artigos 91 e 92 do política soube logo. que �s guida, nada menos de 16 no-

-do legislativo, Assim, reu- e.,in.-dica o caminho a seguir f

B .1 decreto-lei numero 4.244 de

I
demarches eoncluidas as vos deputados prestaram o

niu-se a Assem?l�-i ,�à�'a� ,,��,.,g,�olver os problema.s' raSl 9-4-1\,42, e aos exames �es- d� hoje haviam se fixado de compromisso regimental.

nhense extraordináéia e on- rriais prementes. O jornalis- tibulares para ingresso em f:_mtIvament? na manuten- que foi lido pelo deputado

tem, às 21 horas elegeu seu ta Samuel Waífier em sua
Em ato ontem publicado, estabelecimento de ensino çao da candidatura Adroal- Continúa na 6a. pág. letra C

id t d t d Al' .

'

o Govêrno do Estado colocou d M it d C t
presi en eJ o epu a o e- secção no "Diário dá Noite" _ ,superior.,

o esqui a
.

a os.a par.a
bd d 1 I à disposiçíío do Govêrno Fe- d d

xandre A u, por. 9 vo- informa hoje que embora Para maior facilidade dos a segun a Vice-preSI enCIa

t t 15 D d
\ deral, a-fim-de dirigir o De- d d t d P I

os con ra ", epOlS esse composta de ca.pitulos redi- bolsistas residentes no inte- e na o epu a o au o

d b d A
' partamento de Administra- L d PSP

_ ato, o esem arga or' CrI- gidos separadamente pelos rior, -a Associação dos Ex- auro, o I para segun-

sio Rebelo, que o presidiu, diversos ,ministérios e de- ção do Ministério da Agri- Combatentes do Brasil, com do secretário, permanecendo

como presidente do Tribu! partamentos administrati-
cultura, o nosso prezado o udenista Rui Santos, como

I R
.

1 E'l' I conterrâneo, sr, Prof. Or- sede na Avenida Augusto
t' t' A

na
.

eglOna e�tora, co- �os, foi relida página 'J?or Severo, 4, nesta Capital, po- erCeIl"O secre ano e man-

mUlllCOU que haVIa chegado página, pelo próprii> 'sr. Ge-
lando Brasil, que exerce,' derá ser' éonstituida manda- do Fontes, do Partido Repu

a mesa um requerimento do tulio Vargas e devolvida ao
neste Estado, o elevado car-

tária ,dos interessados, para blicano, para a quarta se-

gover'nadol' Eugenl'o de' B'ar-
' go de Contador Geral. cretaria.

sr, Lourival Fontes com e- O 1 o fim de receber o valor das

l'OS,' SOII'cI'tando' 20 dias de
i ustre conterrâneo, que Mas ao mesmo tempo não

mendas do proprio punho du '. Bolsas concedidas.

licença.
exerceu, com-dlgnipade, brio era iguahnente segredo para

presidente, Uma ,das emen- lhantismo, e rara efl'cl'eAncl'a,
O Instituto Nacional de

d'
.

t t t E t d' P d'
,. ninguem que o nome esco- ,

Submetido à consid�ração ás malS, cons an es raz '1- n.a últiníà legislatura fede- s u os e agoglcos pres-

da casa, O pedido foi defe- 'segund;p aquele jornalista ralo mandato de represen-
tará aos interessados tôdas lhido pelo partido admerais-

.

t d
.

f
-

d ta para a segunda secretaria
rido unanimemente. Encer- - a segum e recomen a- tante do povo catarl'nense,

as m ormaçoes e que por-
" -

M d d t t 't b estava, encontrando forte
i'ados os trabalhos, os lide- çao: an a mu ar essa er- eleito sob a legenda do Par- ven ura neceSSI em, em co-

.

I' l' d t 't d
. reação, liderada a principio

res politicos, de acôrdo com mmo ogIa comp Iea a para tido Social Democra'tI'co,
mo ornara, o as as prOVI-

1.
, . . d

.

'

-

d pelos u'denistas de S. Paulo
� general Edgardino Azeve- uma· mguagem- maIS aceSSl- tendo participado, como'

encla-s para a execuçao o

1 " D' S d' t t
. e logo engrossada por vá-

do, combinaram empossar ve ao povo. lZ o sr. a- deputado, na CaAmara Fede- ISpOS o na por arxa em ,a-

'I W
.

' ,rios elementos de outros

boje, às 15 horas o de'puta- mue. .

amer que a parte ral, da Comissão de, Finan.' ]_)1'eço.
t t d

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , partidos. A discordancia

:� ��e:����::::o�u� ���:�:' ;:�s ;:e���e��i:l :e �:�=;� ���:.r::�a�:�o:a;:��:hC:C�- ôiiõâ ·d·l;"üêõé·õ: �ir: ��:�� :�c�:������.ma�
car amanhã para o Rio, con- aos problemas econômicos e da, vai, agora, exercer alto
.signado ao presidente da financeiros do país. Getúlio carg-o no Ministério da A- ,ciamento do Leite
República" o sr. Eugenio de Vargas, embora combatendo gricultura. A Administração' da Usi
Barros cuja teimosia parece as medida's inflacionárias, "O ESTADO", felicita ao na de Beneficiamento ,de
tão lamentável quanto a do deparar-se-á tambem, con- Prof Orland B '1 d L

.
'

. o raSI, ese- eite convida os interessa-
sr. Washington Luiz. trário a quaisquer planos jando-Ihe felicidades .no de-, dos para assistir a abertura
Efetivamente, aquela hora deflacionários. Muito peló sempenho da nova mcum- das propostas de forneci

� presidente da Associação contrário, referindo-se às bência confiada pelo Govêr- 'mento de Leite. dia 16 do
':Maranhense, entre regosijo decisões aprovados, na re- no 'Federal, certo de que, aí, corrente as 16 horas na Se
geral, assumiu a chefia do cente reunião ministerial, o continuar,á a servir dedica- cretária da Viação,

"

Obras
-executivo, Apinhado na Pra- l,presidente da Republica a- damente a sua terra natal. Publicas e Agricultura.

.
_

'

r

$80V,1. 3A
Prossegue o cvonco

QUARTEL GENERAL
00 8° EX.ERCITO DOS EE.

TIU.;- 15 .(U,P.) - Cinco pa
trulhas entraram na capital
sul-coreana-de Seoul, pouco
após os despachos de cam
po terem informado sobre o

possivel abandono de parte
dos comunistas, daquela ci
dade. Os aliados por vez ti
nham sido forçados a, eva-

ram na, cidade 'fazem parte
do efetivo da Primeira Divi
são da Republica da Coréia,
e receberam ordens de per
manecer iá;: caso isto fosse

possível. O general Paik
Sun Yup, comandante da
divisão sul-coreana decla ...

rou: "Estou extremamente
satisfeito por

' entrar" em

Seoul, novamente", As pa-

eua-la, a 4 de janeiro, por
ocasião de sua retirada pa
ra o sul, motivada pelo con

tra-ataque inesperado de

sencadeado, pelos chineses,
nos mesesde dezembro e ja
neiro. O inimigo está pro
cedendo a uma completa re

tirada geral ao longo de to
da a frente central.
As patrulhas que penetra-

o ü18 .i.NTIGO DUJUO OH âAN1''\ CATARINA
'·'.....!iil.rf. ,. .. bli ...."O...... SIDNEI NOCETI

,utr.,t.�r Dr. ,BltB-e'N'" D� ARRUDA lU.aO"

AnQ'·xxXvrJ Floriauópolls, Se'xta-feir-� �6 d� Março de 1951 ! No. 11.095

'Calma DO Maranhão
No ·Govêrno o Presidente da' assembléia

'

das fo,iças olíerdns
..

"'ii --

mínima oposiçao, não
sabendo, porém, quando
tropas norte-americanas
abandonaram.

Os soldados da Primeira
Divisão avançaram, atravez
da indefesa cidade, em dire

ção ao edificio do Capitolio
onde uma das patrulhas

o TEMPO

Pevisão do tempo até, 14

horas do dia 16,
Tempo instável passando a

bom, com nebulosidade,
Temperatura estável.
Ventos --: Predominarão

os de Sul, frescos.
Temperaturas extremas de

ontem máxima 25,6 minima

21,�

EDIÇÃO DE _HOJE
8 Páginas
Cr$ O,áO

Bolsas de estud,os
8es ex·pracinbas

Como votou o dr. Saulo
Resolução do ministro

da Educação
'

,
SUFRAGÁRA O NOME

RIO, 15 (O ESTADO)' DO SR. NER€U RA-
- CAUSOU AQUí SUR- MOS, A 'QUEM, ALIÁS,
'PRESA O FATO DE O ABRAÇOU CORDIAL i

DEPUTADO TRABA- E AFETUOSAMENTE
LHIST� DR. SAULO AO SER CONHECIDO
RAMOS, NÃO ESCON- O RESULTADp no
DER O SEU VOTO NA PLEITO, SABE-SE QUE
ELEIÇÃO P A,R A A

I
'06·SRS. WANDERLEY

PRESID�NCÍA DA CÃ· 'JúNIOR E WALDE-

lt'i�RA:! J)ECLA�ANDO' MAR R,YPf VOTARAM
'�EM RESER-'VAS ·QUE '. &M-?!A-NCO.

.

.._. __ ;...._ _ .--..--•.,..� ......,...-y.--. - .."

Ha- Câmara Federal

,._....._...•._..._....._-_._---....�

, \

o riso da cidade ..•
,

- -------�
/r. ":&',..:.......1� 'f]

que o sr. Paulo Lauro, quan-,
do prefeito de São Paulo fo
ra muito combatido, achan
do os udenistas da pauli-,
céia que ele não estava à
altura de ocupar aquelas e

levadas funções.
Aberta a sessão com a

presença de 228 deputados,
foi logo aprovada a ata da
sessão anterior e lido no ex-

Atualmente trabalhar-
para o Estado é mais que peJa
rigoso: é um suicídio,
Três dias de serviço sozi:"

nho e quatro de jejum cODll
a �amília inteira. Aqui pel-.
menos a gente, e!>tá garanti;.
do! l'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. MÁRIO
WENDHAUSEN

Clínica 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. Tel. 812.

o ESTADO

.,

RADIOTER,APIA
RAIOS X <,

DI. ANTÔNIO MODESTO
11..41, ....ate, •• BOI"" 4. Cartà4.

DRA., WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

� DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos
, às 18 horas.

Serviço cotnpleto e especialisado das' DOENÇAS DE SENHO-
. Res.: Rua Durval Melquíades,

RAS, com modernos métodos de diagnósticos e tratamento.

COLPOSCOPIA _ HISTERO _ SALPINGOGRAFL� _ METABO-
28 - Chácara do Espanha.

LISMO BASAL

UltraRadioterapia por ondas curtas-Eletrocoagulação Raios

_Violeta e Infra Vermelho.

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

pio. ,

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

Das 15 ás 18 horas - Dra. Musi3i.
Residencia - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

,DR. DJALMA MOELLMANN
CLíNICA NEUROLOGICA E, DE OLHOS - OUVIDOS NARIZ

GARGANTA

da

CAS4 DE SAúDE SÃO SEBASTIÃO

Sob a direção do dr. Djahna 1Il0ellmann.

I
Com o concurso de especialistas eora fama européia..

Exames e tratamento 'moderno das doenças do sistema nervoso.

Diagnóstico e tratamento completo das moléstias dos olhos -

ouvidos - nariz e garganta.
Aparelhagem modernissima importada diretamente da Suíça.
Consultas na Casa de Saúde São Sebastião das 9 horas ás 10 e

das 14 ás 18 horas diàriamente.

T:lefone 1.153 - Largo São Sebastião.

FlbriaÍlõpo'lis ----:.Santa Catarina .•

Doenças dos órgãos internos,
DR. LINS NEVES especialmente do coração e vasos.

Diretor da Maternidade e mê- Doenças da tiroide e demais

dico do Hospital de Caridade. g laudulas internas.

C.LINICAS DE SENHORAS

-,
Clínica e cirurgia de senhoras

CIRURGIA - PARTOS - Partos.

ASSISTENCIA AO PARTO E FISIOTÉRAPIA - ELETROCAL-

OPERAÇõES OBSTÉTRICAS DIOGRAFIA - METABOLISMO

Doenças glandulares, tiroide, BASAL

DR. l\LE.REDO
'CHE�EM

Curso Nacional de ãoenças
mentais.

Ex�diretor do Hospital Colonia
Sant'Ana.

Doenças nervosas e mentais.

Impotencia Se;x:tlal.
Rua Tiraden\es 'nl> 9.

Consultas das 15 ás 19 horas.

FONÉ: ·M. 798.

Res. Rua Santos Saraiva, 64

- Estreito.

DR. ARMANDO VA
. LERIO DE ASSIS

MEDICO

Dos Serviços de Clfníca Infantil

da Assistência Municipal e Hos

pital de,'Caridade
CLINICA MEDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia

Consultório: Rua Nunes Macha

ao, 7 - Consultas das 10 ás 12

e das 15 ás 17 horas.

Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Fone: - 783.

ovârios, hipopise, etc.

'Disturbios nervosos, - Esteri

lidade - Regimes.
Consultório: Rua Fernando Ma

chado, - Te!. 1.481.

Resid. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Te!. 846.

DR., A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universi

dade .do Brasil).
Médico por concurso da Assis

tência a Psieopatas do Distrito

Federal.

Ex-interno do Hospital Psi
quiátrico e Manicômio Judiciário
da Capital Federal.

E�-interno da Santa Casa 'de

Misericórdia do Rio de Janeiro.

Clínica Médica - Doenças Ner
vosas.

Consultório: Ei{lJicio Amélia

Neto - Sala 9.

Residência: Avenida Rio Bran

co, 144,'
Consultas: Das 15 às 18 horas.

Telefone:

Consultório: 1.268.

Residência: 1.385.

DR. POLYDORO E.
S. THIAGO
Médico e parteiro

do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis, Assistente da

Maternidade

Horário de Consultas: - Dià

riamente das 15 às 19 horas.

CONSULTóRIO: Rua Vitor

�;���les n. 118 - Fone manual

IRESIDÊNCIA: Avenida Trom- ,

powski, 82. Fone manual 766".

DR. I. LOBATO
FILHO

Doenças do aparêlho respiratório
TUBERCULOSE

Cirurgia do Torax'

Formado pela Faculdade Nacio

nal de M�icina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especiallzação
pelo S. N., T. Ex-interno e Ex

assistente de Cirurgia do Prof,
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, 38.

Administração
Redação e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Tel. 1022 -- Cx. Pos

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

Rua Senador Dantas,
40· -- 5° andar
Tel.: 22-5924 - Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira

nO 21 - 80 andar
Tel. : 2-9873 São

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano c-s 100,00
Semestre • Cr$ 60,00
Trimestre • Cr$' 35,00

No Interior
Ano, ••••• Cr$ 120,00
Semestre •• Cr$ 70,00
Trimestre • Cr$ 40,00
Anúncios mediante con-

,
tráto.
Os originais, mesmo

não publicados, não ss

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

CASA
Aluga-se uma na Praia da

Saudades - Coqueiros.
Tratar com Erval Mellin.
Florestal.

Vende-se ou

permuta-se
Uma casa à rua Fernan

dó Machado"nO 64, completa
mente reformada li desocu

pada.
Tratar na "Casa das Ca

semiras" Rua Conselheiro
Mafra nO 8.

Vende-se
/'

.

Por motivo de mudança,
uma' sala de jantar. Tratar iA
Rua Martinho Callado, n. 6.
(Chácara do Hespanha).

Vende�se
Duas ótimas casas à Rua

Frei Caneca nOs. 152 e 158
com um grande terreno de
esquina.
Tratar eom o '1i.abelião

Brito, à 'rua Deodoro.

Consultas, diàriamente, das 15

Quarto
Aluga-se quarto, a rapaz

solteiro, com ou sem pensão.
Conselheiro Mafra n? 160.

CURITIBA TEJLCRA"'Â: PROSEBRAS PARANA. c

COMPRA �
vEnDA OE

CASAS f TrRR[ItO�

t-IIPO�[CAS
AVALI�ÇÕ(5
LEliALISACOES .""====="""'====",,,,;�""'"�!!!'
ADMINISTRAÇÃO �,....,""u"",,-c"':----"-""-D..C....OD..O"'Q....O-·,..,-----
DE IMQVEIS M. 71. nOI1IA"dPoU.s - .$AHTA CArAlllNA

sre.

CASAS À VENDA

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

terreno 20 x 33 (Cr$ 23.000,00) financiado 55.000,06'"

AVENIDA MAURO RAMOS, com todo conforto, 3

quartos, garaje etc., terreno 10 x 40 (financiado

pela Caixa cf Cr$ 50.000,00) , , 180.000,06>·

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

de madeira, to�a pintada a oleo, alugada por

Cc$ 400,00 , . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000,0(l;'

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas, cons-

truidas em um de' 51 x 70, ótimo 10'caI para depo-
sito etc., fundos para o mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1l0.OOO,OB»

SERVIDÃO FRANZONI, 2 quartos, varanda, cozinha,
chuveiro etc. terreno 9,50 x 32 (financiada pelo,
Montepio ,Cr$ 53.000,00) ...•... ,.. ... . ... . . .. . 70.000,O�

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

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

rão habitavel, depos ito etc. terreno 24 x 60, poden
do ser vendido 3 lotes '(financiada pela Caixa

Cr$ 40.000,00) , .. ' , . . . . . . . . . 200.000,Oij),

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

4 quartos, 2 salas, cozinha, esgoto, toda pintada
a óleo, terreno 12 x 30, :.

ESTREITO "(Travessa l° de Janeiro), 3 quartos etc.

(desocupada) �. . ,.

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

15 x 35 , .

ESTREITO (rua 24 de Maio), casa de material, terreno

DR.NEWTON
D'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Se

nhoras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meire

les n, 18 - Telefone 1.507.

Consultas: Às 11,30 horas e à

E tarde das 15 horas em diante.

Residência: Rua Vidal Ramos,
- Te,lefone 1.422.

DR.ROLDÃO
CONSONI

Cirurgia Geral - Alta Cirurgia
- Moléstias dé senhoras -

Partos

Formado pela Faculdade de

Medicina da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente do Ser-'

viço Cirúrgico do Prof. Alipio
Corrêa Neto.

'Cirurgia do estornago e vias

circulare,�, inte�ti10s delgado e

�rosso, -\iroide; rins, presta ta,, ,

bexiga, útero, ovádos e trompas.
Varicocela, varizes e hernias.

Consultas: Das 3 às 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

Clinicá exclusivamente de cri

anças.

Rua Saldanha Marinho, 19.

Telefone (M.) 736.

DR. PAULO FONTES
Clínico Operador'

Consultório: Rua Vitor Meire

les.

Telefone: 1.405.

Consultas: das 10 às 12 e das

14 às 18 horas.

Residência: Rua Blumenau.

Telefone: 1.620.

80.000,0(P·

50.000,O!,-"

70.000,Oij;»

9,90 x 56 80.000,013>'
TERRENOS À VENDA

AVENIDA MAURO RAMOS, 3 lotes, de 12 x 45, pre. o

por casa lote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,oÍPl'
RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de 10 x 21

(preço dos 2) , ;.... 60.000,Olt..

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

á Avenida de contorno á Ponte Hercilio Luz (ligar
de futuro) , ,. 50.000,011>'

BAIRRO BOM ABRIGO, 1 lote de 12 x 18,70 1a.OOO,oo>,

COQUEIROS, um tel'l',eno com a área de 27.829,00m2 .. 25.000,0""

COQUEIROS (Palhocjnha) um ótimo terreno para 3

construção . . . . . . . . •. ' ... , .•......... '........ 40.000,0@1
CAPOEIRAS (um terreno com a área de 84.000;00m2,

extremando com uma rua nos fundos, co� possibi-
lidades de .Ioteamento , , . . . . . . ,50.000,06'-1

TERRENO À VENDA EM PRESTAÇõES
BELO HORIZONTE (Minas Ge ra.is ) temos lotes-de' terrenos ft,r

venda em prestações, situados em Belo Horizonte, com grandes,
possibilidades, de valorização.

COMPRA DE CASAS, TERRENOS, CHACARAS e SITIOS
Temos sempre interessados em comprar casas, ter'renos, cha--

caras e sitios.

HIPOTECAS

Recebemos e aplicamos quasquer importancia com garMrtüis.F
hipotecarias.

ADMINISTRAÇÃO DE, PREDIOS

Mediante modica comissão, aceitamos procuração, para admi

nistrar prédio, recebendo aluguel, pagando empostos etc.

PROCESSOS IMOBILIARIOS

Organizamos processos imobiliários, para os Institutos, Cai

xa Economica etc. Temos tambem possibilidades de conseguir qual->
quer 'documentos sobre imóveis.

.

FICHARIO

O cliente que desejar comprar casa, terreno, sitio, chacarac ,

poderá vil' na séde deste Escritório e prehencher uma ficha dizen

do o que deseja adquirir e assim que conseguimos avizaremos ae;

interessado, sem despesas para o cliente.

INFORMAÇÕES
Sem compromisso, para o cliente, damos qualquer informação,

dos negocies imobiliários.

-

A LU G A, - SE
ótima sala

15A� Praça
(altós do

no centro
de Novembro, 20, 2' anda�

Restaura nte Rosa).
�

Tratar no mesmo local.

I'
f'
I,

............................................................................... �J@@MMmEem**�-5Z��"#.D.àm�smD�·
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Dia 24 março,
Dia 25,

54bado,' grandiosa soirée
de março, matinée tníantíl,

--------------.,..-.---'--------------- -------�------ -------.--_

da I Paschea com

das 16 ,ás 20

. - - ,

IOICIO as

.heras.
horas

16 DE MARÇO Departamento de Estradas de Rodagem em Florianó-

A data de hoje ,recorda- polis, 8 de março de 1.951. (Ass.) Rubens Lira" Pela lei

tura deste documento, se poderá observar até onde vae a
nos que: '

_ em 1560, Men de Sá a- cegueira politica do autor das acusações gratuitas, que

poderou-se do Forte de Co- se valendo 'de velha inimizade pessoal, procurou contra

Iigny, guarnecido por 114 argumentos convincentes e dados concretos,' macular a

franceses e alguns indios; honradez administrativa e a prova de confiança que te

_ em 1568, Antônio de nho recebido quer do povo quer do poder Legislativo da

Mariz e sua mulher D; Isa- minha terra, conforme documento que afinal transcrevo.

bel Velha renunciaram em 'Como vemos, a importancia cujo destino Deobaldino

'escritura e em' favor de Andrade viguora, 'está diminuindo, porque se foi recolhi

Martin Afonso de Souza A- da aos cofres da Prefeitura a importancia de ... � .....

raribola, 3.000 braças de Cr$ 150.862,70, como Fundo Rodoviário Nacional, refe

terra; rente aos exercícios de 1.948 a 1.950, e eu não recebi a

_ em 1743, Gomes Freire soma de Cr$ 109.294,20 no exercicio de 1.947, estas duas

de Andrada, recebeu ordens parcelas somadas dão o total de Cr$ 260.156,90, que sub-

para construir a residência traída de Cr$ 534.788,90, acusa um saldo de .

dos Governadores da Capí- Cr$ 274.632,00, importancia realmente por mim recebida

tania de Minas Gerais, sen- do Departamento de Estradas de Rodagem, no exércicío

do a planta 'do palácio-for- 'de 1.950, não como Fundo Rodoviário Nácional, mas co- r;GRESSO DE MINISTRO
taleza de Vila Rica feita pe- mo auxilios do Governo do' Dr. Aderbal R. da Silva ao Mu-

Regressou, ontem, ao Rio,
lo Brigadeiro José F'ernan- nicipio. Devo entretanto, adi�nt�r que _

alem da soma a-
após assistir aos brilhantes

des Pinto de Alpoim; cima de Cr$ 274.632,00, .1·ecelj>1 amda, atravez do Te�ouro 'festejos do centenário, ten-
I

C. O·'·
1797 o servico dos do' Estado e da Coletoria Estadual de Palhoça, mais a I

d ..
'

d bota-fôra o

"Oe." Iario Corr.e�; passou a con�tit�ir quantia de Cr� 98.500;00, que "as informações particu- s�. ������o°Afonso Antônio
administração do Estado, lares e abso.lutamente reservadas, nada revelaram ao

da Costa, membro do 'I'ribu-

l-em 1819, na Bahia, nas- autor do arttgo e que somad� com Cr� 274.632,.00, acusa nal de Recursos, servindo
ceu José Maria da Silva Pa- um total de Cr$ 373.132,00, ímportancía por mrm, conse- S. Tribunal de.

. .

I' d '1'
.

d
.

t no uplemo
ranhos, falecendo no Rio de guida, a títu o e auxi lOS, visan o umcamen e o pro-

J ti
b f" d

.

h t
'

it d us Iça.
,Janeiro em 10 de Novembro gresso e o ene ICIO a mm a erra, aprovei an o-rne pa- ..,_, _

de 1880. Foi Conselheiro de ra tal, da confiança que sempre me foi dispensada pelo
e Brenda

Estado notável .estadista, ex-Chefe do Executivo Catarinense. Si irregularidade
devend�-se-Ihe a

I
causa da houve,' em não c�ntabilizar as importancias recebidas a

libertação dos escrav9s, em titulo de auxilios, nunca porem, se poderá falar em de

grande 'part�, Visconde do sonestidade, porquanto as �9lhas de pagamentos bem co

Rio Branco' .

I mo os recibos respectivos, discriminando 'a natureza e

_ em 1837, a Assembléia prestação dos serviços, encontram-se todos na Tesoura

Provincial de São Paulo, in- II' ria da Prefeitu�a, confo��e certidã,o que abaixo trans

devidamente, criou uma crêvo. CERTIDAO: Certifico que 'se e�contram nesta

Companhia de Pedestres, Tesour�r�a, folha� de pag�m�ntos e recibos �ue compro- T Õ N I C A . A p 'E R ,I T I V A

I
promovendo a descoberta do

_
vam a ímportancia de Cr$ 373.132,00, .recebida pelo ex

Campo de Palmas; I Prefeito Municipal Dr.. I�o Silveira: do Govern.o .d? Est�
_ em '1852 o Govêrno Im-

'

do para serviços de utí lidade publ ica no MUlllCIPlO, tais

perial do Braail declara es-
;
como: construção da Pont� do Sul 'do. Ri.?, construção da

tal' resolvido a coadjuvar a ponte na-Estrada da Vargmha, construção da estrada da
e Den-

defesa de Montevidéu evi-j Varginha, construção. da estr�da.que liga a estrada geral
tando a sua tomada' por par- : a Ponte do Sul' do RIO, no dístríto de Santo Amaro da

te das forcas do General Imperatriz; construção da estrada de Rio dos Bugres a

Jornal.
Or ibe :

., I Fazenda do Sacramento e outras no distrito de Queçaba;
_ em 1872, em Lis-boa, fa-

I construção e reconstrução de varias estradas no distrito
Mundo.'

leceu D. José de Castelo de São Bonifácio; construção e reconstrução de estradas

Branco Conde de Figueira,
•
e pontes, no distrito de Anitapolis; pagamento de postes

que foi Capitão-general da para o prolongamento da rede de energia eletrica para o

Capitania do Rio Grande' de Alto Aririu, n� distrito da Sede; construção da estrada

São Pedro, de 1818 a 1820; I da Pinheira e �eparos e pin!ura dI!- Igreja �o distrito de
_ em 1882 em São José, Enseada de Brito; construção e reconstrução das Estra-

Ás t\ horas' Santa Ca.tari�a, faleceu o' das de Bom Retiro e Ri�eirão Grande, no distrit? de
AVENTURA NO PANAMÁ Tenen'te�coronel Luiz Fer- Paulo Lopes; Reconstrução da estrada de Morrmhos,
Pat O'Brien. reira do l\:ascimento Melo, Ambrósiue Estrada Geral do distrito ,..de Garopaba, Pre-

No programa catarinense ilustre que fora feitura Municipal de Palhoça, 8 de março de 1.951.
1) - Cine 'Jornal. Nac. I

Presidente da Província e (Ass.) Otavio Zachi - Tesoureiro.
2) - Coisas da Televi- Deputado à Assembléia Ivo Silveira

são. Comédia. Constituinte Provincial;
Preços: _ em 1892, com toda a

Cr$ 5,00 e 3,20 solenidade, foi instalado o

"Imp. até 14 anos". faro da Comarca de Brus-
IMPERIAL

'que, em Santa Catarina.
Ás 8 horas André Nilo Tadasco

Maria Felix e Pedro Ar-
mendariz.

de

,., - -

�,

qs - a-lU'" m:./
Soua e de sua exma. espo
sa. d. Nilda Rosa de Soua,
com o advento, na Casa de
Saúde e, Maternidade São

ANIVERSÁRIOS
DR. LUIZ DE SOUZA
Transcorre, nesta datá, o

.eaniversárto natalício' do dr.
.Luiz de Souza, Secretário de
-:Estado dos Negócios da Se�
.gurança Pública e elemento

" de 'projeção do P. R. P.
Os' seus amigos e correl i

:�ionários, no dia de hoje,
=prestar-lhe-ão, sem dúvidas,
:nomenagens de aprêço.
:..RODOLFO GERALDO DA

ROSA
Assinala a data de hoje a

'-:passagel!l do aniversário na

'<t;alício do nosso prezado
-eonterrãneo, . sr. Rodolfo
->Geraldo' da Rosa, diligente
-<e esforçado Comissário de

:polícia, servindo nesta Ca

�pital.
,

O ilustre aniversariante'
-exerceu, até bem pouco, o

-eargo, em comissão de Ins-

:petor Geral de Veículos e

"Trânsito Público, onde se

.houve com 'dedicação e ele
-vada compreensão dos seus

-deveres.
"O Estado" felicita-o.

ILDEFONSO LINHARES
Passa, hoje, o aniversário

-nataltcío do sr. Ildefonso

::Linhares, telegrafista e pes

.soa grandemente relaciona
-da nesta Capital, a quem fe

licitamos.
�FAZEM ,ANOS, HOJE
- Menina Vânia, filha do

.esr. Evaldo Moritz, contador
"do Banco do Distrito Fede
':raL

-Sr. Antônio Ramos, in-
.edusfr ias em Itajaí. v

'

- Sr. João Meireles Jr.,
-funcionário do Banco do

::Brasil.
- Dr. Teodócio Miguel

.Aterino, engenheiro civil.
_ Sra. Dalila Ferreira

'�Sales, esposa do sr. Arnaldo
-;;:Sales.
- Srta:Maria C. de Arau-

.. jo Figueiredo.
_ Menina Zenaide, filha

·.do sr. Wladmir Stchelknoff.
- Sr. Valdemiro C. Silva,

, encadermidor.
FALECIMENTO:
No Hospital de Caridade,

'onde se encontrava em tra
.' tamento, faleceu, on.tem" pe
la manhã, o sr. Percílio da

: ,Silva Miles, pai dos srs.
,

Fernando e Abelardo Miles.
O sepultamento do seu

, cadaver se efetuou às 16
,

horas de ontem, no Cemité
'rio Público do Itacorobí.

'

NASCIMENTO
Acha-se em festas o lar

. do sr. S010n Carvalho de

Sebastião, nesta Capital, do
seu primogenito, ante-on
tem, o qual receberá' o nome

de SOLON..

SOLON CARVALH,O
-

DE
SOUA E NILDA ROSA DE

SOUA
participam aos parentes

e amigos o nascimento de
seu prímogenito SOLON,
ocorrido no dia 14 do cor

rente na Casa de Saúde "São
Sebastião".

RITZ
Ás 8 horas

O GAVIÃO DO MAR
com

Errol FLYNN
MARSHALL

No programa
1) - A Marcha da Vida.

Nac.
2) ,i- Atualidades Warner

Pathé. Jornal.•

Ás 8 horas

REDENÇÃO

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

ODEOK

com

Margaret Lockwood
nis Price.

No programa
1) - Cinelandià

Nac.'
2) - A Voz do

Jornal.
Preços:

Cr$ 5,00 e 3,20
"Imp. até 14 anos".

,

ROXY

em

ENAMORADA
No programa

1) - Noticias da Semana.
Nac.

'

2) - Metro Jornal. Atua
lidades .

"

21

'IP t
-

d
i Dtas da K'cos do Centená·

,

ires 8.çao e co .

ri�tgv�L!�!��!I�_
• ,Prefeitura da Pal110ça Encerrando_ as brilha�t:s

ii comemoraçoes do cen tenárío
desta cidade, realizou-se, às
9 horas de domingo último

�nde desfile escolar, com

a participação do Colégio
Bom Jesus, Escola Normal
"S. Vicente de Paula", Gru
pos Escolares "Germano

Tim", "Conselheiro Mafra"
"Rui Barbosa", Curso Nor
mal Regional "Alvaro de

Souza", Escolas Isoladas es

taduais e municipais. Este
- segundo se afirma - foi
a maior parada escolar rea
lizada nesta cidade.

100.000 PESSOAS
Durante os primeiros qua

tro dias mais de cem mil

pessoas passaram pelos gui
chets do recinto da expoái-

. A G U A

NAS CONVALESCENÇAS

faleceu odes.
Saol de Qusmão
RIO, 15 (V.A.) - Teve a

mais dolorosa repercussão a

noticia do repentino faleci
mento na madrugada de on

tem, em sua residência, do
desembargador Saul de Gus
mão, corregedor da Justiça
no Distrito Feder�l.
Estivera o extinto à tarde

de ante-ontem, no Tribunal
de Justiça; em conversa com

os colegas e pares que o

procuraralll, despachando
normalmente o seu expedi�
ente, nada denunciando o

repentino desenlace.
Estimadissimo nos meios

.

forenses e jornalísticos pe
las suas qualidades de co

ração e inteligência, era o

ilustre morto casado com a

sra. Maria' das Dores Rios
de Gusmão, não deixando
filhos.

O seu corpo esteve em câ
mara ardente, desde às 8 hb
ras, na matriz de São Fran
cisco Xavier, de onde saiu
às 17 horas, para' a necró
pole do mesmo nome ..

PESAR DO S. T. F.
Por proposta do ministt;o

Saboia Lima, o Suptemo
Tribunal Federal aprovou
um voto de pesar pelo pas
samento do desembargador
Saul de G,usmão. Todos os

ministros pronunciaram
sentidas palavras, rendendo
b.orn�n"""eT"1. � memJrb dês

I se magistrado.

Sim I Comprando uma ,mpr...ora Jald_, 1.x
11, acompanhada de tl'es fontes de tipos v
s. está pratLCamente fabricando dinheiro, uma
vez que serão enOl'lneS os proventos que des
frutará imprimindo cartões de visita, convi·,
tes, boletins, programas, etiquetas, llsta� de
preços, bllhetes' e toda uma série infinita
de serviço' tipográficos.

VENDAS a VISTa, COM GRaNDES OESCONTOS • VENOAS a PRlilü CD:I S!!JN.
OES UClllD.DE�. inlormaç6es cf f!liquioas Jalda, C. roslal1J314· s:raulo -'

Cr$ 6,20 (único).
"Imp. até 14 anos".
IMPERIO (Estreito)

Ás 8 horas
O VALENTE DE CHICAGO
AS CAVEIRAS DO TER

ROR
7/80 Eps.

O DRAGÃO NEGRO 3/4°

PARA FERIDAS,
"

ECZEMAS,
INFlAMACOES,

"COCEIRAS,:

FR'lEIRASjE 5 P ! N H AS, E T ,e
�==.--=-=::;:;::..-=-",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O 'Estado" Esportivo
Direelo de PEDRO P.a.ULO *.lenDo

-PAULISTAS X CATARINENSES'
Vibra o público esportivo' com ,a reelízaçêo, no
prõxfmo domingq, no estádio da fCD, do sensecío
Dal embate entre paulistas e cararlnenses, em

disputa do Campeonato B. da· J. Aniadotisfa.

Federação Aquática Com vistas à
de S Calarl·na A idéia da entidade efece-· nhece os grandes centros

•
..

.

deana de plantar' os postes futebolísticos do país, tenha
que servirão para ilumina- se esquecido que as gigan
ção do estádio, bem à frente tescas colunas de cimento
das arquibancadas, pertu- armado devem ser coloca
bando a visão do expectador, das atraz das dependencias
está sendo considerada como junto aos muros. Queremos
a mais absurdas. Ê de estra- prélios noturnos, mas nada
nhar que o professor Fiá- de postes à frente dos olhos.
vio Ferrari que tão bem co-

.

Saibam os Esportistas••.
· " que o clube -de Regatas Aldo Luz, desta Capital,

foi fundado no dia 27 de dezembro de 1918. O consagra
do grêmio da rua João Pinto levantou o Campeonato Ca
tarinense de Remo nos anos de 1931, 32, 33 e 50 e Cam

peonato Catarinense do Remador em 1933 e 1934.
. ,

, .,
xxx .

· .. que em 1940, o São Paulo obteve, uma das suas

Lpiores classificações no Campeonato Paulista de Futebol
�_.._-......--.-.-----..-.,-....-.-.. ---....-----.---..---.--- 60 lugar, com 21 pontos perdidos, O certame foi vencido

Dia 24 o primeiro jogo pe.lo tltQlo pelo Palestra, com.7 pont�s/:rdidos.,

amador·Isto da c·ldado· que em 1939, jogando em· Tubarão, o Avaí foi

.:. ,

. .' (I. vencido pelo Hercilio Luz, pela elástica contagem de
6 a 1. ..

Conselho S�perior
,

. Nota Oficial I'
O Conselho Superior da Federação Aquatica de

Santa Catarina, reunido em 8 do corrente ás 17 horas na

séde do Clube de Regatas Aldo Luz, deliberou. o seguin
te:

1 -'Concordar com a proposta do Conselho Técni
oco, no sentido da Federação Aquatíca de Santa Catarina,
se fazer representar no proximo Campeonato Brasileiro
ije Remo á realizar-se na Capital Federal, no dia 2� de
,AbrÚ do mês proximo.

.

2 - Concordar com a proposta do Conselho Técnico,
.no sentido da Federação Aquatica de Santa Catarina,

. concorrer ao Campeonato Brasileiro nos seguintes tipos
d.e barcos: Single-scull, Out-rigger á 2 remos c /patrão,
Out-rigger a.4 remos c /patrão e Out-rigger a 8 remos.

.

3 - Regeitar por unanimidade as datas de 18 e 19
(lo corrente mês, fixadas pelo Conselho Técnico para a

.realízaçãc das eliminatórias de Single-scull, Out-rigger a

2 remos c/patrão, Out-rlgger a .4 remos c /patrão.
4 - Marcar as datas de 8 e 10 .de abril, para serem

realizadas as eliminatórias de Single-sculf Out-rigger a

2 remos c./patrão e Out-rigger a 4 remas c /patrão, afim
de serem selecionadas às guarnições que representarão
Santa Catarina, no proximo Campeonato Brasileiro de
Remo á realizar-se no dia 29 de abril do corrente ano.

5 _;.Oficiar aos clubes da Capital, por intermédio
(lo Conselho Técnico, no sentido dos mesmos fornecerem
uma relação de remadores disponiveis, para a F.A.S.C.,
poder organizar à guarnição de Out-rigger a 8 remos.

6 - Solicitar aos clubes f iliados.jno sentido de que
() convite formulado á qualquer remador para integrar
guarnição de outro clube co-irmão, seja feito por oficio
e de clube para clube.

7 - Aprovar a proposta do representante do Clube
Nautico R.jachuelo, no sentido de que a embaixada da Fe
peração Aquatica de Santa Catarina, concorrente ao pro
xímo Campeonato Brasileiro de Remo, fôsse composta
dos remadores selecionados e respectivos reservas, sob a

direção de elementos da Diretoria da F.A.S.C. -na ordem
decrescente dos cargos.

Sala das sessões, 8 de março de 1951.
. Heitor Ferrari, Presidénte .

F.C.D.

Voltará á atividade
.

o Clube Doze'
ao Cesto, a iniciar-se na pro
xima segunda-feira, na qua
dra do Lisa Tenis Clube.

Ao que a nossa reporta
gem apurou de pessoa liga
da ao esporte do basquete
bol, existe' um movimento
entre os velhos defensores
do Clube Doze de Agosto,
visando fazê-lo voltar a ati
vidade para a disputa do
Campeonato Extra de Bola

Que sejam vencidos todos
os impecilhos para a' volta
do valente grêmio da. rua

João Pinto, são os nossos

votos.

A' venda as localidades para
.

o joga- de
.

domingo
Já se encontram à venda Salão Record,. pelos preços

seguintes:
Cadeiras - Cr$ 30,00.
Arquibancadas - Cr$ 15,00.
Gerais - Cr$ 8,00.
Militares não graduados e

menores - Cr$ 5,00. \
.

\

os ingressos para o jogo de

domingo entre catarinenses
e paulistas, pelo Campeona
to Brasileiro da Juventude
Amadoristas, podendo os in
teressados adquiri-los no

Posto de observações
.

Escreve; HAMILTON ALVES

Após alguns dias de intensa dôr de cabeça, volto,
hoje, a cumprir com o meu dever com os' ledores desta

modesta coluna.
xxx

O Didi do Fluminense não é um desportista na ver

dadeira acepção .do vocábule. O meia tricolor declarou
a um matutino carioca' que disciplinarmente os "amerí- ,

canos" deixaram muito a desejar. Não estive em Joínvil

le, mas pessôas idôneas e merecedoras de crédito inf?r
maram-me que o,jôgo transcorreu normalmente; sem m

cidentes que viesse empanar o panorama disciplinar do

embate. Didi declarou, ainda, que o Fluminense atuou

numa tarde ázíaga. Mas esta declaração do jogador ca

rioca não vem, absolutamente, tirar o brilho do triunfo

do Américà. Quantas tardes adversas já experimentou Q.

futebol catarinense?! E quantas fases críticas já· atra
vessou o popular grêmio das Laranjeiras?! O futebol tem

dessas coisas! ...
xxx

A Figueirense, pelo 'Estadual de Futebol, inflingiu
espetacular derrota no Ferroviário de Tubarão. O meu

comentário: A vitória do alvi-negro não pode sofrer a.

mínima contestação, muito embora não tenha produzido
como de co.stume.

xxx

E os jovens catarínenses que enfrentarão os paulís->
tas, vão bem?

Segunda-feira não teve "quorum", e, po� este moti-

vo, a seesão foi adiada! .

Vamos de mal a pior! .

Vencido pelo Caravana do Ar
o Torneio M. de Basquete

O Torneio Municipal de

Basquetebol, ao contrário
do que noticiamos, foi dispu
tado 'em um só, turno, tendo
havido empate entre Carava
na do Ar e Barriga Verde.
Para decidir o titulo a F.A.
C. fez realizar uma "melhor'
de três" entre o clube da Ba
se Aérea e' o da Policia Mi-

litar, ségunda-feira e ante

ontem, tendo em ambas ven

cido o Caravana do Ar pe
las contagens de 39 x 32 e

34 x 32, respectivamente,
sagrando-se assim campeão.
do certame. A equipe vence

dora formou com
.

Dantas,
Aurélio, Moraci, Romeu e

Hélio.
'

Será' . inIciado seu'unda-feira I
Campeonato Extra de

.

Basquete
Azul, Barriga Verde, Ubira.-·
tan, Lira Tenis Clube, Tau
bateé, Caravana Branco e

possivelmente o Clube Do
ze de Agosto.

O Departamento de Fute- Citadino da Divisão de Ama-
boI da Federação Catarmen- 'dores. As duas agremiações x x x

.' ,. .

lBe de Desportos, em suaül- d-" t
.

d bt que em 1941, em Plorianôpolis, defrontaram-se

amat UlldS afs, 'tvblsaln 0. dO er
as selecões de Santa Catarina· e Paraná, em disputa dolima reunião, entre outros o ce ro o u e o ama 01' e .

t· " D' I Taca: "Manoel Ribas". Esta peleja, assistida por grande .• data de 24 do corrente pa- consequen e o acesso a l- ,

•

. . f'" I tarí I t1·
.

. -.

P'
.

1 tã b .público , terminou avorave aos ca armenses pe a con a-ra rea ízação, no estádio da visao rmcipar, es a� su -

em de 5 x 3.
'

rua Bacaíuva, da primeira metendo as suas equipes a
g .

. peleja da série de três entre rigorosos treinos f'isícos e

�reze de Maio e Ipiranga, conjuntivos. Aguardem a

em disputa do Campeonato emocionante luta entre tre
zistas e ipiranguistas:'

o Conselho Técnico de

Basquetebol da F.A.C., reu
nido resolveu marcar a rea

lização do Campeonato Ex
tra de Basquetebol (Titula
res e aspirantes) em dois
turnos, para' segunda-feira
próxima, com o indispensá
vel Torll@�o-iníljo, Tomarão

<

x x x
__ parte os fives do Caravana

· .. que no Campeonato Brasileiro de Futebol de ------------------.....,.----

1925, os paulistas venceram os gauchos, pelo escore de Não pode haver jogo em
4 x O. Os tentos foram feitos por Friendereich, Filá, Neco

e Mário Andrade.
. São Luiz

xxx

dalidade de esporte muito a- .. , que em 1919 dois clubes náuticos surgiram em
O movimento para incre- preciada entre os brasileí- Itajaí: o Marcílio Dias, fundado no "(fia 19 de março e

mente do esporte do polo ros, principalmente entre os I o Almirante Barroso no dia 11 de maio. No ano seguinte,
.aguâtíco em Santa Catarina cariocas, já conta em Flo- em Laguna, era 'fundado o Clube Náutico Almirante La
prossegue vitorioso, . jsto rianópolis com regular nú- mego.
graças ao empenho da dire- mero de praticantes, os

toria do Clube de Regatas quais domingo próximo es

:Aldo Luz que não' poupa es- tarão nas aguas da baía sul
forços no sentida de vêr en- para um rigoroso ensaio, co
grandecido o esporte catarí-

I
mo preparo para frituras

,Ilense. O polo aquático, mo- . competições.

�arge .

O . Polo Aq'uá!ico
Sta. ,Catarina \

em
xxx

· .. que o Lauro Müller, de Itajaí de certa feita ven

ceu o Campeonato Catarinense de Futebol. O aconteci
mento verificou-se em 1931.

O certame promete ser

um dos maiores e melhores ..
já disputado em nossa ca

pitaL

·xxx

· .. que a Itália, como o Uruguai, já possui três tí
tulos em competições internacionais de futebol, tendo
levantado os torneios de 1934 e 1938, na Itál ia e na Fran

ça, respectivamente. O outro título foi levantado nos Jo
gos Olímpicos de Berlim, em 1.936.

.' .

RIO, 15 (V.A.) - A Fede

ração Maranhense de Fute
bol telegrafou à C.B.D. no

sentido de que bs jogos nos

quais tenha que se empe
nhar a sua representação se

jam programados para a

capital do vencedor do pré
lio Amazonas x Pará, em

virtude da situação anormal,
que atravessa aquele Estado,
da União, .

. Sem discussão foi o pedi.!..
do aceito.

l

o Ferroviario em Joinville
garão domingo naquela cf-

A convite do -Caxias e co- I dade as €quipes do Ferro

mo parte dos festejos do l viário, de Curitiba, e do Ca-.
centenário de Joinville, jo-· xias, local.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(o(eira dos Pés
(ombalida no"'.o Dia
seus pés coçàm, doem, e ardem

:f to a ponto de quasi enlouque
:tIO? sua pele ,racha, descasca ou

sangra? A verdadeira causadestas
:

afecÇões cutâneas é um germe que
. espalhou no mundo ínteíroe é

':nhecido sob diversas denomina
...nes tais como Pé de Atletà, Co
......ir� de Singapura, "Dhoby" co
.ee

ira, V. não po_de livrar-se destes

�írimentos senao depois de elímí

'par o germe causadors-, Vma' nova
descoberta, ,chamada N I x.o d e rm,

'-faZ parar a coceira em 7 minutos,
combate os germens em 24 horas e

'1oma a pele. lisa, maci;a � limpa
-em 3 dias. N.xoderm da tao bons

resultad,?s que oferece a garantia
.ee elirrllnar, !I cocelr!l e limpar a

ele não so dos pes, como na

1aioria dos casos de afecções cutâ
neas, espinhas, acne, frieiras e

"llnpingens do rosto ou do corpo.
Peça Nixoderm, ao seu farmacêu-
-ucé.' hoje mesmo. A nossa ga

U· d
rantia é a

�IXO ePlft, sua mator

-hII II AI__ CiIIu-uí _,proteçao.

110 mundo in
;Iádio e daT." V.

Por Al Neto
* Ba.rry Fitzgerald, o ia

','tI10S0 ator 'irlandês, acaba de

.ser contratado pela fâbrtca
-de automóveis Oldsmobile,
-da General, Motors, para
-nma série de programas de
"tevê. ,

,

* As companhias de Bing
"Crosby vão iniciar uma sé
.rie de produções dramáticas

-para a tevê sob o título de
':"Teatro Ao Pé da Lareira".
* A M-G-M assinou con

'-.trato com Susan Douglas
-para estrelar a peça radiofo
.nica "Corações e Espadas:',
.,E) com Ian Keith para uma

; série sob o título "O Crime
.Não Compensa".

* Eddie Bracken vai com

'prar uma fazenda, na Cali
'fornia,' de onde deverá
,"transmitir seus programas
. de tevê. Eddie acha que
-zransmitlndo os shows dire-
-tamente da fazenda lhes au-

-mentará a pójularidade,'
-que já, digamos de passa-
,.gem, grande.

* Frank Fontaine acaba'
:rle aceitar um convite de
. Jack Benny para aparecer
'no programa do famoso cõ
.míeo, em futuro próximo.
.

* Allan Jones, que sofreu
,'um ataque do coração quan
-do se achava fazendo uma

:gira artística em· território
'inglês, acha-se 'completa-
mente restabelecido, e vai
.fazer uma serie de progra
.mas para Lever Bros. Êstes
.shows serão gravados e

-dístrfbuidos n a Austrália,
-::na África do Sul, no Canadá
"e Luxemburgo.

* Joe Montllor, que sem

: ser um radialista propria
mente dito é um homem que
'.conhece muito bem o' rádio,
'sendo o supervisor dos pro-

d âdí d
I'

c gramas e -ra 10 o' gover-
-

no norte-americano na Ar

�entina, ficou maravilhado
. com o Rio de Janeiro, onde

"

cesteve recentemente.
"Viver no Rio - diz Mon

tllor - é um privilégio".

Fra'queziU f? m geral
'Vinho Creosotado

/

•

Preferido,' ,em S'ãa Paulo!,
•

f""

'.,

Preferido no 'Brasil e no mundo inteiro!
\

I "'_

Na experiência de milhões de quilômetros
rodados diâriamente em São Paulo, os

pneus Super-Cushion provaram suas quali
dades de resistência, confôrto e economia, I

, 'I

tornando-se os preferidos pelos paulistas.

I
"...,,_, lo

Pneus Super-Cos'llioo

No Acre, a 4.000 kms, de São Paulo, na Tur

quia, 1�.000 kms. distante - nos quatro can

tos da terra - onde quer que rodem pneus,,

'.

repete-se a liderança do Super - Cushion, '

assegurando milhões' de quilômetros a

mais de confôrto, segurança e economia.

,

( -

Os pneus Super-Cushion são os preferidos
pelos maiores, fabricantes de automóveis

no equipamento dos carros de sua fabri

cação. E se os técnicos da indústria automo

bilística preferem os pneus Super-Cushion
é porque sabem que nenhum outro dará

aos seus carros um rodar tão macio e

tão seguro, reduzindo .os ga'Stos com con

sertos do automóvel. Prefira confôrto.

Exija segurança. Faça econorsia! - Equipe
seu carro com Super-Cushion!

..

dlAÇÃO E FABRICAÇÃO EXCLUSIVA

GOODfiE�R
lua.

\

, S i' fi I\'J

"VIRGEM ESPECIALIDADE" da
- ...,'

C]A,WETZELIINDUSTRIA.�-.JOINV[LL� {MllrC4 UI'.

o Sabão

TORNA

•

, .

A ROUPA BRANQUIPSIMA

��'SÃ2 ylP.CtAf
i.; .�

, ESPEC!AUDfJlE .

t.��T..'!�.:;t.���.i�:"C' .•,:�...�...
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c

AVISO

, llliação' e barateamento, do
crédito para' fomento da

produção industrial e agrí
cola do país. e presidente,
porém, deixará bem' claro

que será radical/a el imina-
. ção de crédito destinado à

especulação ou à inversão
em negócios faustosos.

No que se refere às indús
trias ligadas à defesa nacio

nal, será mais uma vez, a

-centuada a linha nacionalts
;ta do atual govêrno. Assim
no que toca a questão do processassem mesmo

:petróleo o sr. Getúlio Vár- norte. para o sul:.
'gas reafirmará sua dispos,i-! AfInal, o presIdente �e
'Ção de não alterar a lei 395 reu, Ramos, que anterIOr

lF rá por outro lado refe-, mente baseado na praxe par-
�a .'as ao desperdício da lamentar, havia deferido arenCI,

/ l"t
-

d d t d FIverba acumulada pelo cha- so leI açao o e_pu a o 0-

roado "Fundo Sindical" A-, res da �unha, dIante da re-

cI'ará tambem medidas' c1ama,çao, t.eve que mandarnun . .

t
..

para estender à lavoura o c�mprlr o reglmen o e .InI-

beneficio da legislação so- ClOU a chamada pelo Amazo-

-e' I I
nas.

'

.
la .

Enquanto se processava a

ft rec" -II'" do d-'8 chamada, a reportagem po
V p V U litica percebeu que o movi-

O leite é um dos melhores mento de reação contra a

alimentos. Além disso, pode candiditura Paulo Lauro
servir pará o preparo de ganhava terreno, pois não
]lães, mingaus, bolos, sorve- era pequeno o Inúmero dos
tes e refrescos, aumentan- que embora mantendo com

,do-lhes o valor nütritivo. promisso' com o Partido So-
Aproveite sempre, o leite cial Progressista, elabora

tul sua alimentação, quer vam chapas com o nome do
simples, quer como compo- deputado Campos Vergál.
'Dente dos maIs variados a- MinaI, depois de procedida
limentos. - SNES. a votação, 'iniciou-se logo a

A

QUEM É O GOV�RNADOR
EM EXERCICIO

RIO, ,15 (V.A.)' -' rele
grama de- São Luiz trás as

seguintes informações sô
bre a personalidade do par
lamentar que foi colocado à
frente do govêrno mara

nhense. Embora pertença
aos 'quadros do, PST o par
tido repudiado do senador
Vitorino Freire, o sr. Ale
xandre Abdud é um dos
maiores industriais de sua

terra sendo proprietário dá:
Fábrica de Tecidos Santa
Isabel. Homem sem paixões
partidárias conta com as

simpatias dos adversários e

daí a aceitação de seu nome

para a conclusão da formula
do sr. Negrão de Lima.
Nas suas primeiras 'decla

:rações, à imprensa disse o

ar. Alexandre Abdud.
- "Tudo farei para cor

.responder a confiança que
em mim depositaram os co

estaduanos nesta fase de a
gitação. Pretendo governar
acima dos interesses parti
-dâríos e desejo formar meu

-quadro auxiliar com elemen-
tos que obtenham o benepla
dto de todas as agremia
ções politicas. Espera-se a

manhã que o povo mara

nhense retorne à normalida
-de de sua vida em todos os

:setores.
AS primeiras horas da

tarde os jornais da capital
rnaranhense recomeçaram a

circular. Grupos de popula
::res confraternisam, melho
:rando o ambiente da cidade
em todos os bairros, embora
-de quando em quando se re.
gistrem incidentes contra
conhecidos elementos víto
.rínistas. O primeiro ato as

ainado pelo governador Ale
xandre Abdud foi exonerar
o sr. Alexandre Costa,
cunhado do sr, Eugenio. de
'Barros do cargo de prefei
to da capital e nomear em

seu lugar o sr. Edson Bran

dão, procer do Partido 'Era

balhista Brasileiro. Após de-

socupar o Palácio dos

Leões, o sr. Eugenio de Bar
:ros recolheu-se ao Quartel
(lo 240 B. C., onde pernoita
l-á para embarcar amanhã
com destino ao' Rio.

B

José Bonifâcio, repetindo os

outros quinze o clássico
"Assim o prometo".
Ia logo depois se proce

der 1\ eleição quando, numa
questão de ordem, o deputa
do José Bonifacio solicitou
e obteve 15 minutos de to
lerancia para organização
das cedulas respectivas pa
ra a eleição que se iria pro
ceder, prazo esse que depois
de .escoado foi prorrogado'
por outros 15 minutos, soli
citação desta vez do udenís
ta bandeirante Pereira Lo
pes.
Afinal, às 15 horas e 15

minutos, o presidente Nereu
Ramos anunciou que ITU,

mandar proceder à cham.i
da dos deputados para vota
ção o que de acordo �om o

regimento se 'processaria de
norte para sul. Numa ques-
tão' de ordem, o deputadc

a 'SI:��r:: �àve���s�: a Sto::c��:� � lIl�lí II�, Tr�nsportes. ra'ranuuae,�se .

mada, de vez que na vespera :

I k�'....:t1.1� IhJ = :ir!\ I'om-e'rele e Indu's'r.-,a'ela se processaria por aque- "".le processo e de acordo com (O REGULADOR VIEIRA)

A blA• 8 I O d· a
·

velha praxe seguida na os. A mulher evitará dores ssem til8 era r IR rl�
mara, hoje a chamada deve- ALIVIA AS CóLICAS UTERJNA�. EDITAL DE CONVOCAÇÃO •

ria ser feita do sul para o Emprega-se com vantagem para Pelo presente ficam convidados os senhores acíonís-
norte.' combater as Flores Brancas, Coll- tas a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, à rea-
Houve então a primelrn cas Uterinas, Menstruaes e ap�8 o Iizar-se no dia 31 (trinta e um) de março do ano em cur-

escaramuça, que não foi , parto, e Dores nos ovârlos, so, às 9 (nove) horas, no escrítôrio central desta so�ieda-prõpríaments parlamentar, 't poderoso calmante e Begula- de, à rua Dr. Virgufinó de Queiroz, sln,o, para delibera-
mas sim regimentalista. O dor por excelência. rem sôbre a seguinte
estreante regimentalista foi "'LUXO SEDATINA, pela sua com- . ORDEM DO DIA
o deputado amozonense Ilrovada eflcacía é receitada por 1 ° -, Apresentação, discussão e aprovação do Ba-
Plinio, eleito pelo Partidi) médicos ilustres. lanço Geral, Conta de Lucros e Perdas, Relatório da Di-
Trabalhista Brasileiro. Dís- FLUXO SEDATINA encontra-se em retoria e Parecer do Consêlho Fiscal, tudo 'referentes ao
se êle que de acordo com o toda parte. exercício findo em 30 de Dezembro de 1950.
regimento, queria lhe pare- 20 - Eleição do Conselho Fiscal para 1951.
cer que nlo procedia a solí- 30 _ Fixação dos vencimentos do Consêlho Fiscal'
citação feita pelo deputado votação, constatando-se que I E para o exercício em curso .

Flores da Cunha. Depois leu haviam votado 257 deputa- do cêrcas e tapumes, árvo- Araranguá, 14 de março de 1951.
os' artigos regimentais que dos. res e desviando a madeira Apolonio Ireno Cardoso - Diretor-Presidente.
tratavam da chamada nomí- A apuração total terrní- derrubada 'Para outro terre- AVISO AOS ACIONISTAS
nal dos deputados para mos- nou já df�pois das 18 horas, no. Manoel Sebastião, dian- Acham-se à dispçsíção dos Senhores acionistas, no

trar que ela deveria preces- acusando o seguinte resul- te do esbulho possessório I escritório central deitá socie�ade, sito à rua Dr. Virgu
sar-se mesmo partindo do tado :. para primeiro vice- feito por quatro homens, ilino de Queiroz, s/li}0, nesta CIdade, os docl!mentos a qu�norte para o sul. presidente, .José Au-gusto, entre eles dois policiais, não Se' refere o art. 99, -Ietras "a", "b" e "c", do decreto-lei
Insistindo em seu ponto com 239 votos; segundo vi- poude, nem tentou o desfor- n? 2.62'7, de 26 de setembro de 1.940.

de vista, o deputado Flores ee-presidente, A d r o a I d o ço pessoal para se manter ,Araranguá, IOde março de 1951.
da Cunha voltou a falâr pa- .Mesquita da Costa, com 230 '_ I Apolonio Ireno Cardoso, Diretor-Presidente.
ra declarar que não binha votos; primeiro secretário, na posse esbulhada. O que

1--------....:..---------...----o prazer de distinguir nem Gurgel Amaral, 238 votos; admira em tudo isso é o fa-
pelo nome - nem como poli- terceiro secretário, Rui Ra-I

to da polícia, além de se

Vtico seu antagonista. Que- mos com 215 votos; quarto tornar esbulhadora, também iagemria, entretanto, crer que êle secretário, Amando Fontes, proteger os esbulhadores.
recebera qualquer "espírito com 236 votos. Suplentes de,

Soubemos que Manoel Se
santo de orelha", porque não secretários: Antonio Maia, b�stião já en,b:ou com o pe
era crível" que se tratando com 221 votos; Humberto dido de inquér-ito ao sr. De- só NOS
de um deputado "bisonho", Moura, com 219 votos Felix legado da Capital, para que
já fosse tão senhor assim do Valois com 196 votos e Li- o Ministério Público premo
regimento interno. Expli-" cio Borralho com 152 votos. va a' competente ação públ i
cando, o representante tra- Em consequencia do tra- ca contra Carlos Mateus da
balhísta pelo Amazonas vol- balho feito contra a indica- Silva, Lourenço Fortes, e o

tou a falar. Começou por di- cão do sr. Paulo Lauro, não delegado Nelson José da
zer que não havia nenhum foi eleito hoje o segundo se- Silva, como incursos nas pe
!'E"spirito Santo de Orelha" cretário, pois que para esse- nas do art. 181 do C. Penal,
alhe ditar a questão de or- posto a votação se dividiu urna vez que tal fato cons

dem que -levantara, acres- entre êle e seu companheiro titui crime de usurpação,
centando que para conhecer de. bancada, Campos VergaI, caracterizando a figura do
o regimento não seria ne- I que obteve 113 votês contra
cessário ter uma existência 111 dados ao candidato Pau- esbulho possessório. Não
quase secular no Parlamen- ló Lauro. Assim, como ue- sabemos, se as coisas contí
to. Por isso, insistia em que nhum deles obtivesse o nuarem como vão, onde nos

o regimento é que determi- "quorum" �igido pelo re- levarão essas arbitrarieda
nava que as chamadas se gimento, que é a maioria des, para as quais chama

do absoluta ou seja a metade e .mos a atenção do exmo. sr.

mais um dos votantes, o pre- Secretário da Segurança,
sidEmte Nereu Ramos, depois cujos sub-delegados, ao in
de marcar para o próximo vés de apaziguarem, são os

dia 16 do corrente a eleição, primeiros a pr!\ticarem cri
em segundo escrutinio, en- mes capitulados no código
tre os dois candidatos mais penal. Não ,acreditamos na

votados, Jconvidou os eleitos afirmação feita pelo capa
a se empossarem em seus taz, Carlos Mateus da Silva,
cargos, o que foi feito d�bai- de que assim agia por or�
xo de prolongada salva de

palmas. dem do dr. Osvald� Bulcão.

Antes de levantar os tra- O dr. Osvaldo Bulcao, depu
balh6s, o presidente Nereu tado e acima. de tudo jl:rista
Ramos depois de agradecer I'

sabe que ,taI� fatos. nao se

a colaboração que nas ses- resolv�m � força,.VISto que

sões preparatórias haviam a Jusbç� e. o camInho certo
, QUER ,VESTlR.SE COM CONFORTI E ELEGAMCi;\''prestado à mesa e conse- para denm1l- demandas pos-

quentemente à Câmara os sessonas. Apelamos para o

secretários provisórios, con- zêlo do dr. Delegado da Ca
vocou todos os deputados a pital, no sentido de ser es

comparecerem amanhã, às clarecida a violência e o cri-

14 hoi-as ao Palácio Tiraden- me em que o próprio sub

tes, quando será solenemen- delegado é co-autoT. Aguar
te instalado o' Congresso I de�os as �rovidências que
Nacional. 'serao tomadas .. "

A Sociedade de Amparo
aos Tuberculosos avisa às
exmas. senhoras desta capi
tal que a Comissão da Capt
panha do Agasalho iniciou_
a arrecadação das roupas e

'

agasalhos usados.
Espera, portanto, o me

lhor
.
acolhimento de tôdas,

que, desde já, poderão reser

var 4lS generosas dádivas
destinadas, aos nossos ir
mãos tuberculosos e seus fi

Ihinhos.

'\ �).
'lj�\ COZINHE NOs-

U��
\

� d6[])�alI]�9 e� �onom.i2e na certa ,

ELÉTRICOS EÀ LENHA - V��fl"�',Efeito sensa�ional na

ASMA Remedio
REYNG�TEO/STRIBUIDO�ES:

M4=lCHQOO & cr-,
COMÉRCIO E AGÊNCIAS

S.A.
t "A salvação dos ãsmáticos"
! As gotas que dão aVvio

com segurança
rapidez

CONFORTAVEIS .l\lICRO�ONIBUS DO

RA?IDO «SUL-BRASILEIRO»

e

Florianópolis - Itajai ,- Joinville ..:_ Curitiba

Agência': Rua Deodoro esquina da
Rua, Tenente Silveira

I

tíõbê' de R. Aldo' luz
(l()Nv,rr�

o Clube de Regatas "Aldo Luz", tem o maxímo prá;
zer de convidar ás exmas, autoridades' civis, militares e
eclesiasticas, aos seus associados e exmas. famílias'e àO&
desportistas em geral, para assistirem no proximo do

mingo, dia 18 as 10,30 horas, em sua séde social, a rua.

João Pinto, as festividades dó lançamento ao mar do au

torrigue a 8 remos "FLORIANóPOLIS'" com, o seguinte

Rue Felippe Scbmidt 4,q

programa:
a) benzimento e batismo do "Florianópolis";
b) lançamento ao mar do referido barco;

I c). Entronização, após ao benzimento, da ima
gem de Nossa, Senhora dos Navegantes, na secretária do
Clube;

d) cook-tail oferecido aos convidados.
Florianópolis, 18 de março de 1951.
Alcides Rosa, ,Presidente. Moacyr Iguatemy da Sil

veira, 1° Secretário.

PROCURE A

Alfaiataria . Mello

,I Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sexta-feira, 16 de março de 1951 7

E'dital
Irmandade do Senhor Bom-

Jesus dos Passos
HOSPITAL DE CARIDADE

FUNDADA EM 1765
De ordem do Senhor Irmão Provedor, convido os

Irmãos e. as Irmãs para, revestidos de suas insigneas
(balanadraus e fitas), assistirem as solenidades abaixo
discriminadas:

Dia 18 _ DOMINGOS DE RAMOS: Missa na Ca
péla do Menino Deus, às 8 horas com Benção e distri
buição de Ramos.

Dia 22 .s: QUINTA FEIRA MAIOR: 1° - Comu
nhão Geral, na Catedral Metropolitana, às OS horas; dis
tribuida pelo Exmo. e Revmo.: Senhor Arcebispo Metro
politano D. Joaquim Domingues de Oliveira;

2° - Adoracão solene do Santissimo Sacramento e

Sermão do M:;md;to, na Capela do Menino Deus às 19,30
horas.

Consistório, 13 de março de 1951.
Luiz Sanches B� da Trindade - Secretário.

FERIDAS, REUMATISMO
E PLACAS SJFILJ_TIc.�s

Elixir de NOQUeira
Medicação auxiliar no tra

tamento da sifilis

Camisas, Gravatas, Pija
mes Meias das melhores, .

pelos menores preços só na

ICASA MISCELANIA - Rua
Conselheiro Mafra.

� . _

CASA MISCELANIA distrí
buídora dos Rádios R.C.A.
Victor, Válvulas e Discos.

Rua Conselheiro Mafra.

METODOI
Modera0 e

.

Eficiente

Os Rins que devem eliminai'
todos os traços de substanciae
toxicas ou impurezas do organis
mo, estão permirindo que um

excesso de acido urico se acu
mule e penetre cm todo CI>

.

OI'ganiamo.
A falta de cumprimento de _
tarefa por parte dos rins � •
cau.. fundamental daI dorce
- cintura, reumatismo e irrep
laridades urinatias.
Este acido urico rapidamente f6r
ma cristais agudos, que se alo
jam nas articulações, causando
• sua inflamação e rigidez, se
cruciantes dôres do rewnatismo
e outros males do sistema uri";a"
rio. O tratamento apropriado de
ve fazer voltar os rins ao seu
estado normal, afim de poder
ser f"Iltrado o acido urico. � poe
isso que as Pilulas De Witt con

eegucm dar alivio permanente
k'os mais rebeldes casos.
As Pilulas De Witt atúam di-
retamente sobre os rins, de
volvendo-lhes a sua ação naturaê
de filtros das impurezas do
organismo.
ACham-l!C á venda em todas ali
flArmacias.

PILULAS

DE WITT
Para os Rins e a BexigO'

eM 'VIDROS DE 40 E 100 PILULAS.
O GRANDE É MAiS EC0NOMICO/

de Plantões
DEPARTAMENTO DE

SAÚDE PúBLICA
M�S DE MARÇO

17 Sábado -

. Farmácia
Sto. Agostinho - Rua Con
selheiro Mafra.

18 Domingo _ Farmácia
Sto. Agostinho -_ Rua Con-
selheiro Mafra. _

23 Sexta-fetra - Farmá
c-ia Esperança ( feriado) -
Rua Conselheiro Mafra.
r

24 Sábado _ Farmácia da;
Fé � Rua Felipe Schmidt.

25, Domingo _ Farmácia
da Fé _ Rua Felipe Seh
midt .

O serviço noturno será e

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

derá ser alterada sem pré
via autorização deste Depar
tamento.
Departamento de Saúde

Pública, em 27 de fevereiro
de 1951.
Luiz Osvaldo d'Acampara,
Inspetor de Farmácia.

'JJREÇ1l01
�m.1l8 M

PigoZli

Ru. General Blttencourt, 48
(Esquina Alber�u. Noturno)

FIUZA. LIMA & IRMÃOS;
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

TINTAS PARA PINTlJR..\
COTTOMAR

\

Assine "O ESTADO"

Transporte. regulares dfit carga I

SÃO FRANCISVO DO SUL para NOVA JORI
I

InforMa,Õ•• oomos Agente.
.o6poiíl- Carlos HoepckeS{A - CI- Teldcne 1.2]2 ( End. te el·
,rancillCOdo Sul-CarIo! Hoepcke SA -CI·-Telt.lone 6 MOOREMACE

r t·

I fttlântida Rádio Catarinense Limitada.

apre-senta mais 2 insuperaveis modelos para 1951
, CAf<ACTERISTICAS:·,

;; 5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1.700 kc[s; curtas 6 a I8mcs. 50 a9I mts.
Alto-falante 61[2 polegadas, tipo pesada: Tomada para toca-scos.II1II
Transformador universal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts vdi=:
Variavel de 3 secções: FI com nucleo de ferro: Caixa de. ·IMBUIA de luxo.

=:! Grande alcance: Alta sensibilídade : Som natural.Model»
/

ARC-5-P Modelo ARC 515

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sempre contra os pequenos 'e humilde
Tannemberg, supondo a instalado a 31 de janeiro. administradores de que o públfca, recebeu, como pre- rude. provação de ordem regente padrão E do 'ensin

Alemanha vitoriosa na pe- Da derrubada geral que pagamento fatal de indeni- sente nupcial do novo Co- geral, risivelmente funda- primário Venus Lamarc
núltima grande guerra, es- vem procedendo há mês I e zações não compensa, de vêrno, um golpe profundo e mentada em poupança, suce- Amorim, da escola de Ri
creveu que aos vencidos de- meío, apenas restam os in- vez que cóm o dinheiro gas- doloroso, que lhe estancou, dem-se os casos de persegui- dos Bobos; para ensejar ou
via-se deixar apenas os dispensáveis por necessida- to nesse inglório fim, o des- a marcha ascensional e lhe ção a professores. Ainda re- tra remoção ilegal, de Ald
olhos para chorar. .de de en'tendimento do ser- pedido poderia tnabalhar restringiu o sentido de ex- centemente, de Camboriú, Antonia dos : Santos, nã

Esse conselho, ao que viço. Quanto aos demais, um ou mais anos. E, obvia- tensão e profundidade que foi removida uma professo- titulada e que' se. achav
indicam os fatos diários da nem se lhes respeitam os di" mente, o' Govêrno, 'quando vinha ganhando ano a 'ano, ra com base em razões par- sem licença, há mais de n

administração· Irineu Bor- reitos. Operários com vários quiser estreiar em obras e sob os olhares admirados tidárias tão somente. Em ve meses, afastada do ser...

nhausen, parece servir de anos de serviço" vão sendo cometimentos, precisará no- das demais unidades da Fe- Pôrto-Belo, ainda mais re- viço.
lema ao Govêrno de paz, despedidos, deslêmbrados os vamente de operários. As- deração. E, por sôbre essa centemente, a professora Juizes de paz com mai '

- 0 J.......................... sim, o desacêrto dessas dis- ..,..... _.................
Sebastiana Maria Candida, de 20 anos de serviços sã

pensas, alem de ferir direi- da escola de Pombinhos, foi sumariamente demitidos.

tos individuais, se compro- Rádio p.,trulh•. Mole- removida para dar lugar à Seria, a enumerarmos fa
va com duas continhas de b b Fil h nomeação' de Guilhermina tos como êsses, encher pá
aritmética elementar. ques- am 15. Os- Marra Moreira, não titula- g inas e páginas.

O ensino, para o qual, pre- Famili,� Delegacia da. A razão dessa remoção Ficam aí, para exemplo.
está em ser aquela profes- de eterna vigflância e de;,

gava Ruy, as maiores libera- de' ,
' r

,

e ostumes. sora irmã de um vereador propósitos de concordia es-
lidades do Tesouro constí

Aquela cidadesinha de do P.S.D., que se recusou a- sas pequenas amostras qUI!!tuirão sempre o mais repro- ,

contos de fadas que havia derir ao situacionismo. indicam ao 'Povo o que irão.,
'Florianópolis, 16 de Março de 1951 dutivo emprego da riqueza

na Ilha Esmeralda já não e- Ainda no mesmo e' peque- ser estes cinco anos de Go-
, I' .ci.��. r--' xiste mais; foi varrida 'por no municipio, removeram a vêrno.

Deu à praia, na barra
-

da . Lagôa, o 'cadaver ;:i!::�:���;:�::�r:�.

de" um' h'o e -a' t f to , empurrou as casas pelo
.
m m, J PU rea. ����od:c�%a,V�l��!r�!I���o �

AO QUE PARECE, DEVE TRATAR-SE DO COPO DO

,ra
a travessia desta Ilha pa-

as bandeiras -de um verde

EX-CORNETEIRO DA rOLICIA MILITAR, DESAPA- ra o Continente _ irma ba- claro e alargou os limites II
RECIDO DOMINGO úULTIMO - HOJE, A EXUl\!A- teira, segundo apurámos - ��ba:�os e� todos �s q��-I Refutando as acusações feitas, mais contra mim do>
çÃO DO CADÁVER PARA SUA IDENTIFICAÇÃO E ainda não foi encontrada e l;:gne eqsua;lfeO�=:ae�b�-l�l�ra� que contra a m. inha administr,ação, em apre"Ci�çã,o "i'e-,-,.'

PROCEDIMENTO LEGAL
-

não há, até o momento, no- d tI" t t J I D d
t con'tt ndindo-se corri das I serva a e par ICU ar ranscri a no orna iarro a

ticia sôbre o seu rumo, 'o
vil

I
, .

h
I

d
os. as

Tarde" em edição de 1 de marco de 1.951, de autoria do,
esc la- ,

d t' h I as vism as, as quais se .".
que e e ex ran ar, uma vez

apoderaram transformando... individuo�Deo�aldmo Andra�e, .a'o qual nego autorl�ad�do a-
que, pelos dias já decorr-i-

.

bai d tró I' para faze-las, e venho, de público, 'em defesa da minha
d d

.

t d d as em arrros a me ropo e. ,/
'

.

'

os, everra er a o, como
A n�ssa amada cid d dignidade, esclarecer o seguinte:

àquele cadáver, à alguma I a elO Afirma essa pessoa que o Deptarmento de Estra-Ao que tudo indica, é de cresceu em extensão. terri-
se suspeitar tratar-se do

praia! torial e duplicou a popula- das de Rodagem entregou a Prefeitura Municipal de Pa--

corpo de Martin'no João NA CAPITANIA ção; em iguais proporções lhoça, a titulo de Fundo Rodoviário Nacional, no perio-·
Martins, corneteiro refor- A Capitania dos Portos, cresceu o -número de mole- do de 17 de setembro de 1.947 até 24 de novembro de,

mado da Polícia Militar, re- ontem, pela manhã, teve ci- ques, matulas de vadios es- 1.950, a .ímportancia de Cr$ 534.788,90. Desconhece o' au-c

sidente à rua Silva Jardim, ência também do apareci- 'tragando tudo, depredan- tal' desta afirmação, o que seja compreendido sob a Ru-

nesta Capital, desaparecido menta do cadáver à praia do tudo. brica "Fundo Rodoviário Nacional" pois encontrou na.

à tarde de domingo último, da Barra da Lagôa, fato êsse Cresceu sim, a nossa ama-
tomada de contas de que fez parte a quantia de .

conforme \já noticiamos e que os pescadores dali le- da cidade, mas o pol iciamen- Cr$ 150.862,70, o, que foi 'realmente recolhida aos cofres.

àcima relembramos. varam ao seu conhecimen- to -diminuiu; pOT isso os pe-
da Prefeitura, pelo talão nO 11 de 28-12-48 ,., .

No entanto, somente após to, através do telefone. raltas aumentaram; peral- Cr$ 10.000,00; pelo talão n? 2 de 12-8-949 Cr$ 36.7'19,80;
ldê

. pelo talão nO 7 de 31-3.2-949 Cr$ 14.082,90 e pelo talão-
as prOVI encias do médico- Em nossa edição de ama- tas menores que perturbam '

n? 7 de 17-11.950 Cr$' 90.000,00. Total Cr$ 150.862,70, con-legista daPolícia Civil, e nhã daremos notícias sôbre o sossêgo público, riscam e
forme certidão da Tesouraria em' meu, -poder-; no entan-'identificação do cadáver. é o resultado" da identificação danificam -as paredes e os

- to, por incapacidade ou má fé, revelando "flagrante con-
que-poderemos melhor infor- a que chegarem as autori- muros, depredam, e depois,

+_ d trariedade aos dados obtidos pela Comissão de tomada
mal' se se trata aquele mi- dades da Polícia .Civíl que através pequenos furtos en-

Iít de contas de que fez parte, e que, subscreveu comomem-
I ar ou não. para aquêle local já segui- veredam pela senda do cri-

. , bro e sem ressalva, encontra' na sua apreciação particu-·E A E�BARCAÇÃO? ram a estas horas, afim de me; peraltas maiores imo-
A lar, a soma de Cr$ 534.788,90.embarcação de que a- proceder à exumação do ca- raís ou amorais que ínsul-

quêle militar se utilizou pa- 'd�ver. tam as pessoas decentes 'e 0-
2° Prosseguindo, afirma Deobaldino Andrade, ter o.'

- .;;...______ fendem o pudor público; pe- signatario deste, recebido no exercício de 1.947, do De-:

CADÁVER A PRAIA partamento de Estradas de Rodagem, o auxilio de ....

c:::::'d:�:·��l:;.�:n::: EmbrulhO e proteção policial �::������::e,q��:::::; �::, '�:;!!!t:�io��b!.�:J: !:':i:i;e. 'c:����� ::,::�:
gional d� Polícia de,sta' Ca- , clubes da alta sociedade, be- por aquela Repartição:, CERTIDÃO: Certifico que l'e--'

't I h t' 'a pro' E P G d' vendo os livros e demais papeis a c"rgo desta Repartilção. '.
pl a cegou a·no ICl ,

- monta rossa, Istri- Sob constantes ameaças bendo e exibindo fanfarro- ...

cedente da Lagôa, distrito to de Canasvieiras, no lugar vive o pobre Manoel Sebas- nadas, procurando 'brigas que o Sr. Ivo Silveira, brasileiro, casado, desidente �m,

't' d I d Ilh de d
.

d C ld
. Palhoça, e ex-Prefeito 'da mesma. Cidade, durante o exer-SI ua o ao su a a, enomma o a elrão, exis- tião, homem simples, hones- que espantam as familias e

haver dado à praia da Barra te um grande campo, onde to e trabalhador. Ontem as as vezes envolvem gente de- c-icio de 1.947, em seu nome nenhuma, quantia recebeu.

L
� d" d deste Depa-rtamento, destinada aquela Pr�feitura Muni�,da agoa, o ca aver e um 'cêrca de setenta posseiros ameaças de Carlos Mateus cente e ordeira. Tudo isso

homem, já em adiantado es- têm alí residência. habitual da Silva se concretizaram. nos tira o sossêgo e até cer- cipal, �onforme consta da informação nO 142/51, da Sec-·

tado de putrifação, apre- e fazem plantações e peque- Êste, acompanhado de ceia a nossa liberdade. .
ção de Contabilidade. E, por ser verdade, eu, Olga Ne-'

sentando indícios de que dê� nas criações. Acontece que Lourenço Fortes e sob' a I O remédio seria uma bem ves, Escriturária Classe G, Encarregada do Pessoal do

le já se haviam alimentado um tal de Carlos M�teus da proteção �Íl'eta de Nelson aparelhada Delegacia de DER., passei. a presente certidão, aos oito dias do mês de.·'

,os côrvos1' Silva, homem violento e va- José da Silva, sub-delegado Costumes de cuja criação março do ano pe mil novecentos e cinquenta e um. Sobre,-

A
A

t estampilhas. estaduais no valor de Cr$ 6,50, inclusive a,s pessoas que encon ra- Ientão, dizoodo-se capataz, de Canasvieiras, que tam- cOl!'itára o CeI. Lara Ribas
.

d I f'
, 'í taxá de eduéação e saude'.ram o corpo Joga o, pe a u.:. encarregado da administra� bém acompanhou o capataz quando na Secretaria da Se-

ria das ondas, àquela px:aia, ção do referido campo, en- e ainda obrigou a um praça gurança.
na maioria pescadores, de tendeu de procurar os pos- da,polícia a seguí-Ios, se di-, Precisamos é de uma polí
nomes Manoel. Florentino seiros, afim de cobrar o ter-

.

rigiu à casa de Manoel Se- cia eficiente, bem dirigida e

Vieira, Manoel Augustinho f ço das plantações, feitas pe- bastião. Armados de macha- bem pre'parada que em' vez
dos Santos, Trajano dos An-Ilos citados posseiros. Acon- do, foice e facão, sem nada de tolerar êsses abusos aos

jos, Belarmino Conceição e

I\'tece, ainda, que por mera dizerem ao pobre do Manoel quais denomina infraç�es
outros, tratara� de ,s,epuItá- coincidência, 'os posseiros Sebastião, entraram logo a menores mantenha a ordem
lo, ,de logo, VIsto Ja estar

I
intimados e ameaçados são fazer violências, derruban- dentro de uma disciplina so

putrefato! apenas aqueles que, nas úl- Continúa na 6R pág. letra E cial conveniente, restituin-
timas eleições, deram' seus do-n9s, assim, o sossêgo que

A EXUlltrAÇ
-

O r.........•............•••..........·.·�
, J.!.1. A 'votos aos candidatos pesse- tanto �lmejamos,
Determinou, então, o dr. distas. 'Os posseiros udenis- .•,

tos ol.·c,-a.-s Polícia dê costumes para
Ney de Aragão Paz, delega- tas, pelo menos até agora, � zelar pela moralidade pú-
do regional de polícia, a ida, nada sofreram ... O possei- - Rivadávia Ribas Cor- blica e prevenir males maio
na manhã de, hoje,_ àquele 1'0 Manoel Rosa Nunes, rêa foi nomeado para o car- l�S, só teremos quando ,ti
local, do dl; Fernando Emí- mais conhecido por Manoel go, em comissão, de Delega- vermos uma Delegacia de
lio Wendhausen, médico-Ie- Sebastil:io, a ·quem � violen- do da Ordem Política e So- Costumes, com um Delegado
gista da Policia Civil, que to ,capataz devota a mais cial. capaz.e um serviço de poli
acompanhado do Comissâ- sincera inímizade, foi o es- - Foi designado'Adolfo ciamento urbano composto
rio sr. Oscar Pereira, e ou- colhido para, as demonstrl}- Bittencourt Silveira para de elementos educados é
tros auxiliares, inclusive do ções de mando e violência respond�r pelo 'expediente convenientemente aparelha�
irmão do militar desapareci- do ardoroso' soldado udenis- dó Tesouro do Estado, en- dos para exercerem a missão
do, I\fim de ser procedida a ta, Como os d�mais possei� quanto durarem as férias de que lhes é dada. Tambem
exumação d,o cadáver para ros, Manoel' Sebastião, alí I Osvaldo, Henrique de Ca1'- nesse setor os efeitos da R.
identificação e demais pro- tem sua morada e, numa valho Ramos. P. se faz sentir pela prest�
vidência.s legais. área de, aproximadamente, - Foi concedida exone- za que atende ao local onde
Segundo estamos informa- mil metros quadrados fez ração a, Carlos Bastlos Go- a garota,da encomoda ou os

dos, êsse fato se dará, hoje, benfeitorias, plantações e. ,mes de Diretor de Economia desordeiros de altos' cotur
às 10 honas, podendo, na

I plantem uma pequena cria- e .Assistência ao Coopel'ati- nos provocam disturb.ios.
edição de amanhã, êste jor- ção. vismo. S. SURI

Prestação de eentas da Pre
feitura da Palhoca

,

Em nossa edição de terça
feira última, noticiamos,
em primeira mão, haver,

, domingo, comparecido à Po
licia Civil Ma.Ivina Teles

nal prestar melhores
recimentos em tôrno
contecimento.
SUSPEITAS

Martins, aos prantos, comu
nicando ter seu marido Mar
tinho ,João Martins, .saido ao

mar, em direção 'ao Estrei

to, em pequena embarcação,
carregada de pequenos uten
sílios, sem haver, até então,
regressado ao lar.
A ela, como aos que tive

ram noticia do fato, uma

dúvida logo ocorreu: - te
ria Martinho' João, Martins
perecido afogado?

>

',- Esta interrogação, muito
lógica face ao, não reapare
cimento daquele militar re

formado da Polícia Militar,
permanece, enquanto não
houver esclarecimento,

(Continúa na 6a página)"

>

Li, num jornal do Rio, de ontem) o seguinte:
.

'''Após a reorganização por que vem passando o'··

ServIço de Recreação Oper{Íria, reiniciará êste órgãp .

suas' atividades já nos primeiros dias de abril.
Assim é, que ,a 8' de abril será realizada uma

grande excursão marítima à Ilha das Flores" com.

diversas provas artísticas e desportiv·as. Aindá nes-'

se mês serão reabertos dois Centros de Recreação"
um no Realengo e outro na Gávea, e realizados um.

espetáculo teatral 'e um "show" artístico-musical.
Também a Biblioteca Itinerante reiniciará sua ta-'

refa nesse mesmo mês, em articulado com os dele
gados sindicais d�ignados para as. fábricas e esta- .

belecimentos comerciais".
Aqui também o govêrno. promove essas excur

sões com os operários. Passeios marítimos '" na_

barca! Descanso semanal, de quatro dias por sema-'
na , .. não remunerado! E biblioteca moveI ... de'

legislação trabalhista!

f' '1 '

I • I
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