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Nunca um exercito tão pe- cias, um rádio-reporter, dois maiores ruas de Seul, da trulha nessa rua de Seul COO' encontravam na cidade sol- indicado�' C"8'm '.

'

queno e tão estranho como fotografos, dois cinegrafis- Porta Monumental ao Capi- mecou a confusão. Mulheres dados chineses disfarçados sistencia. Rongchon é o

o que entrou em Seul havia tas, 'um interprete sul-co- tolio, surgiam os habitantes e crtanças se precipitavam como civis. céntro vital de uma estrada

libertado uma capital. Esse reano, um sargento redator das casas do centro e a mul- para cumprimentar o!, sol- '�rc'à:slls residenciais e de junção localizada apenas

exército se compunha de de- do "Stars and Stripes" e () tidão aumentará à medida dados aliados e o "pequeno outros edificios de Seul es- 32 km. ao sul do paralelo 38

zenove homens; uma patru- motorista de um "jeep" in- que o pequeno exército a- exército de liberdade" foi tão quasi inteiramente des- e era, até bem pouco tempo,

lha norte-americana da 3,a I glês. Essa tropa heterócli- vançava hesitante. Posterí- obrigado a parar a uns cem truidos, pois a cidade já mu- o princ�pal centro de supri
divisão, abrangendo cinco ta, acompanhada de três ormente, acreditando que metros do .Capitolio. dou de mãos por quatro ve- mente para vários corpos do

homens, sob o comando do prisioneiros de guerra chi- chegara o grande dia, a rnul- Mas, depois dessas Jll�i- zes e há um mês a artilha- exército chinês. As tropas
tenente John Housen, cinco nesés, foi aclamada por urna tidão começou a gritar 'Ban- meíras manifestações, os ha- ria aliada vinha despejando, aliadas se deslocarão ago

�. diària�ent� mais�de mil � r� provav�ment� em dire-

.

( ! quinhentos obuses sôbre a ção a Chunchon fortaleza
O TEMPO capital dJ!- Coréia. na Coréia central, a 13 km.

Previsão do tempo até 14 da fronteira.
.

horas do dia 17.
'

TóQUIO, 16 -(u.i�). Apesar dos comunicados
Tempo _:_ Sujeito a .Iigei- As tropas de assalto dos Es- .das forças das Nações Uni-

ra instabilidade. tados Unidos, após cruza- 'das informarem que Seoul
.

Temperatura - Estável.
rem o ria Hongchon, caval- fora tomada sem. que um só

Ventos - Do quadrante gando os tanques que consti- tiro f�sse .disparado, a rá-
norte, frescos.

. tuiam as linhas avançadas, dio comunista de Pyongyang
Temperáturas - Extre- penetraram na cidade do anunciou que se estava tra

mas de ontem: Máxima 26,8. mesmo nome e encontraram vando uma feroz batalha no

Mínima 21,4. \ a antiga base principal de ínterfor de Seoul e que já
•••••••••••••••••••••• suprimento dos comunistas tinham sido mortos cente

na .·ente central completa- nas de inimigos e destruidos'

mente em ruirias. O assalto dois tanques. Segundo aque

não foi, pràticamente, obsta-, Ia emis�ora, seis aviões no�
do em qualquer inst�nte P?r i te-am:ncanos .foram abati

uma resístencia mars sena I dos sobre- a cidade, As de

por parte dos 1 comunistas: cJarações de Jim Becker,
pequenas armas portáteis

a-I
correspondente desta agen

bríram fogo contra os assal- cia, falam da perda de ape

tantes, que por sua vez re- Continúa na fia pág. letra A
'. .

-- MOÇA, cuidado! que a
estas horas, o Delegado· li
de Paz só no nome!
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O gal. Estllac Leal

Insta'la�o O Congresso aCIOnai :;�:,�i��y.p.�lag::
RIO, 16 (U.P.) -- o Con- res ou deputados perante a têra uma "gafe", não entre- tua-cão maranhense; bem co

gresso Nacional instalou, mesa que, no momento, dirí- gou os' pontos e declarando- mo 'outros problemas' do go-.

hoje, solenemente, a primei- .gia os trabalhos. Esses com- se portador de um espirito vemo de oarater urgente,
ra sessão da segunda legis- promissos devem ser pres- liberal, disse que resolvera fizeram com que o ministro
latura. Em frente do edifi- tados pelos senadores peran- dar compromisso por julgar' da Guerra adiasse para a- WASRINGTON, 15 (U.P.) - O Banco de Exporta
cio do Palacio Tiradentes, te a mesa do Senado pelos que o regimento do Senado bril, como já foi noticiado, .ção e Importação planeja emprestar 30 milhões de dola
formou o Batalhão de Guar- deputados perante a mesa era subsidiario do da Ca- sua .visita aos Estados Uni- res ao Brasil, como ajuda ao financiamento da minera
das para prestar ar, conti- da Camara, Ora" naquele mara. Estava porém pronto, dos. ção braaileira do estratégico manganês, que os, Estados
nencias de estilo. No ínte- instante a reunião era do dentro da equidade .que sem- A partida do general Es- Unidos não mais Podem obter da Rússia. O 'presidente
rior o aspecto era' festivo, a- Congresso. Não estava, as- pre imprimia os seus atos a

.

ti.llac Leal está. a�or��.e:.,
do Ba�co, R�rbert Gastou, r�ve�ou o plano em dep�imen

chando-se repletas todas as sim, .reunido nem o

senadoi.SUbmeter.
sua

.delibe..
ração à 'VIsta para a prrmeira q in- to hoje publ icado pela Comissão de Verbas da Câmara

dependencias, Em -cadeíras e nem a Camara, �
" consideração da casa, zena do mês vindouro, - dos Deputados. . .

colocadas á Íl'ente das ban- ·0 pre-sidente"'Melo Viana ,
. 'ii.

-

'"
.

.'

ve.'�d(). ele,�.erm1"nec�r nos.
� Dísse. �e que ii m.ineração brasileira, �� temp,o d�

cadas dos deputados, viam- qúe� inegavelmente, come- Continúa na 'lia pág� letra C E."siJados Unidos f21 .?las. re- guerra, dar!a ao Bra�l� uma fonte m:nos�
vulneravel

se além' de representantes .•- --- -••••-•••••-••_,. --•••••••••� -.....••••_......... gressando em seguida ao de manganes, necessarro para a fabricação de aço. O
dos titulares das pastas mi-

p
Brasil. Não se confirma a manganês importado pelos Estados Unidos provem, atu

Iítares, os seguintes minis- rimei.ro ministro francês noticia de que o titular da almente, em grande parte da India e da Africa do Sul.
tros: João Neves da Fontou-

em L'ondres
Guerra estenderia sua via-" Parte do manganês brasileiro s,e destinaria às reservas

Ia, do Exterior; Horacío La- U gem ao Velho Mundo. No estratégicas do Conselho das Munições.
fer, da Fazendaj Negrão de gabinete d.o general Estilac Segundo Gaston, 'o empréstimo será feito a/uma cor-

Lima, da Justiça; Simões Leal considera-se absurda a poração mista brasileiro-norte americana, detentora das

Filho, da Educação; Souza informação. concessões mineiras na "Montanha do Manganês" sôbre

Lima, da Viação; Nero Mou- .........,.,.. � o rio Paraguai, perto de Corumb� no Brasil Ocidental.
ra, da Aeronautica; Danton As empresas siderúrgicas norte-americanas são detento:"

Coelho, do Trabálho ; gal. Auxilio ao médico ras de 49 por cento das ações, 'O restante pertence a bra-
.

Cyro Rezende, ministro Ri- sileiros. A publicação oficial do emprést�mo está send(}

beiro da Costa, presidente canceroso 'retida, na pendência da assinatura do acôrdo final. De-'

-do Superior Tribunal Elei- RIO, 15 (V.A.) _ Toman-
clarou Gaston em seu depoimento: "Estamo& planejando

, toraI, etc. fornecer todos os fundos necessários para a produção.do conhecimento, através .

Viam-se também nas tri- das reportagens dos ."Diá-
de manganês para armazenamel)to nus Estados Unidos.

bunas varios outros, elemen- rios Associados", da situa-
A mineração será feita pOl:' tuneis e encostas, em dois.

tos da representação de ou-
ção draÍnatica em que se en-

niveis, e será instalado o equipamento necessário para,.

tras classes sociais inclusi-' PI
.

p"
. . � a remoção do minério e seu carregamento em barcaças".
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d epoI� �s a fim de conferenciar com o Presidente Truman sôbre a Base Aérea do Recife, colo- .l!J
'V.

oras, o �ena OI'

'd
e o crise da Coréia. Na foto, o Sr. René Pleven, o Sr. Robert casse um avião à di"Posição

.�anad aslsumm ; �resI en- Sc'human, e o Sr. Massagli, embaixador Francês, dirigin- daquele médico, a fim de
ela e ec arou a er a a ses- do-se para o aeroporto, depois de se avistarem com o .Sr. trazê-lo imediatamente ao
são em que iriam receber a Attlee em Downing' Street, 10. Rio. Determinou ainda o sr.
mensagem de s. excia. o pre-
.sidente da República. Disse
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então que' antes, porém, de, . .

I
colocados ao dISPO.r do dr.

declarar instalados os tra-
balhos, queria comunicar a PRÊSO O PROF. WILUAM preen�eram também alg�n's ;::.!:p;.�:!�.�!�!;;�:...�
casa que estando presente PERL DA UNIVERSIDADE documentos pessoaIs. Esse .

()s senadores Apolonio Sa- DE COLUMBIA, ENVOLVI- cientista, cujo pai era natu- V à 4
•

les, Carlos Lind�nberg, Car- DO NA REDE RUSSA DE 1'al da Rússia, deverá ser le� em merlca
los G. de Oliveira, Oton Ne- ESPIONAGEM ATôMICA vado perante o juiz federal

do Sol' a Irager, Carlos Simch e José NOS ESTADOS UNIDOS Henry M. Goddard, sob a a- •

Costa Pereira, iria convida- NOVA YORK, 16 (U.P.) cusação de que mentiu qua-
I

eh
.

h"11los a prestar o compromisso - Agentes do Departamen- tro vezes ao GraAde .JÚri, orc I
constitucional.

.

to Federal de Investigações dura'nte as investigações de MADRID, 16 (U.P.) - O
Pedindo a palavra, o de- ,CF. B. q pre�der�rn o pro- espionagem em agosto e se- avipo, à cujo bordo a sra.

putado Aliomar Baleéiro le- .�essor da Ulllversldade de Winston Churchill se diri
vantou uma questão' de or- Coll.lmbia, sr. William Perl,. tembro passado, ao deelarar p:e de Londres para a Améri ..

demo No seu entender aque- de 32 anos, sob a acusação que desconhecia Norton So- ca 40 Sul, teve de fazer uma
la sesl?ão se de.stinara exclu- de ser o décimo cidadão bel e Julius Rosemberg, ora escala técnica no aeroporto
sivamente à instalação dos norte-americano envolvido sob julgamento, bem como de Barajas, nesta capital.
trabalhos do Congresso Na- na rêde de espionagem atô- Max e Helene Elitcher e Mi- E espôsa do ex-primeiro
cional. Achava, assim; que mica russa de Rarry Gold chael e Ann Sidoroviche. ministro britânico passará' a.
() presidente Melo Viana não e' do' dr. Klaus Fuchs. Perl Funcionários da Universida- noite em Madrid e 'prosse
encontraria na letra do re- foi prêso ontem- à noite em de de Columbiá declararam guirá viagem a bordo do
gimento atribuição para to- seu apartamento em Manha- que }ler! é "um físico alta- mesmo aparêlho, que' levan
mar comprbmisso de senado- tan. Os agentes do F. B. L a- mente competente". tará vôo amanhã de manhã.

......._
· ·.·.·.w

30 milhões o
. empreslimo 'dos

Estados Unidos ao Brasil

RIO, 16 (U.P.) -- O Diá
rio de Noticias comenta:

Em circulos responsaveis,
afirma-se nas ultimas 48 ho

ras, que o governador de
Mato Gr�sso, sr. Fernando
Correia d� Costa, udenista
e pela U. D. N. eleito, trOtl
xe de Cuiabá, para o sr. Ge
túlio Vargas, em sua primei
ra e apressada visita, como

um presente propiciatório, a
resolução, não somente dêle

próprio, mas do seu partido,
de apoiar administrativa ce

politicamente .0 novo gover
no federal.
Divulgando ainda com Jreserva essa noticia apesar

da insistencia dos informan

tes, devemos tambem reser

var os comentários em tor
no do que seria no" seio da
U.D.N. um novo caso João
Cleofas, e da conduta, até

agora meio pilatiana, do

.partido, da eterná vigilancia
diante desses desgarramen-

tos de rezes do seu rebanho
no rumo do Catete.
,......-_-.-..............-.".•..",..........- ...-.M

,0 riso da cidade...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. MÁRIO
WENDHAUSEN

Administração
Redação e Oficinas

'

à
rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Te!. 1022 - Cx. Pos
tal, 139.
Diretor': RUBENS A.
RAMOS.

Consultas, diàriamente, das 15
Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especialisado' das DOENÇAS DE SENHO-
às 18 horas.

Res.: Rua Durval Melquíades,
28 - Chácara do Espanha.

Paulo, onde foi assistente do Ser-

viço Cirúrgic.o do .Prof, Alípio Vende-se OU
Corrêa Neto.

Cirurgia do estomago e vias permuta-secirculares, intestinos delgado e Uma casa à rua Fernan
gro�so, �tiroide, . r�ns, fróstata, do Machado n9 64, completa
bexiga, tero, ovarros e rl'ompas. 'mente reformada e desócu-
Varicoce a, varizes e hernias. pada.
Consultas: Das 3 às 5 h o ras ; , Tratar na "Casa das Ca-
Cons.: Rua Felipe Schmidt, 21 semiras" Rua Conselheiro

(altos da Casa Paraíso). M f' ° 8a ta D., "

Telef. 1.598.

Clínlca médica de adultos e

crianças.
Consultório - Rua João Pinto,

16 - Te!. M. 769.

Consultas:' das 4 às 6 horas.

Residência: Rua Esteves Jú
nior 45. Tel. 812.

RADIOTERAPIA
�RAIOS X
DI. Mff6N10 MODESTO

ltta�1, .......te. .. HOI",�" euwa••

DR. I. LOBATO
FILHO

Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULj:>SE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculda'de Nacio

nal �e Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital 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.

o ESTADO·

Proprietário
Gerente
SIDNEI

e Dir.-

I.

�.

DR. NEWTON
D'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Se

'nhoras - Proctologia
Eletricidade M!Ídica

Consultório: Rua Vitor Meire

les n. 18 - Telefone 1.507.

Consultas ; À� '11,30 horas e à

E
tarde das 15 horas em diante. I
Residência: Rua Vidal Ramos,

- Telefone 1.422.

DR.ROLDÃO
CONSONI

Cirurgia Geral - Alta Cirurgia
- Moléstias de senhoras -

Partos

Formado pela Faculdade de

Medicina da Universidade de' São

Residência: Rua Esteves Jú

nior, 1.703 - Te!. m. 764.

DR., M. S. CAVAL
CANTI

Clínica exclusivamente de crl -.

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.

NOCETI

COMPRA E
VE MOA PE

CASAS E T[RRIHO�

HIPOTECAS

AVALI!,CÔE5
LElíALlSACOES .""====="""�""",,,,,,,,,,,,,,,""";="=,",,,,,,,.
AD"'NI5T�AÇÃO ",-'C.-u-o,,�...: ----Il-l/A-Dr-O-Do""O..O-.,-,-----
DE IMÓVEIS M. 784 rl.OI1IAHOPOl.l.$ - .sAIITA CArARINA

ue

Representante:
A. S. LARA

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

, Janeiro
RAUL CAS�MAYOR
Rua Felipe de Oliveira

nO 21 - 80 andar
Te!. : 2-9873 S.ão

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

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

No Interior
Ano .••••• Cr$ 120,00
Semestre •• Cr$ 70,00
Trimestre • Cr$ 40,03
Anúncios mediante con

tráto.
Os originais, mesmo

não publicados, não S6-

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

CASAS À VENDA

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

terreno 20 X 33 (Cr$ 23.000,00) financiado :...... 55.000,OIP

AVENIDA MAURO RAMOS, com todo conforto, 3

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

pela Caixa c/ Cr$ 50.000,00) , , , , 180.000,06>

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

de madei ra, toda pintada a oleo, alugada por

Cr$ 400,00 , 7 •• , ••••••••• , • •• • • • • • •• • 35.000,OIP

RUA ALMIRANTE �AMEGO, 2 pequenas casas, cons

sruidas em um de 51 x 70, ótimo local para depo-
sito etc., fundos para o mar ._, .. . .. .. . 110.000,061>

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

Montepio Cr$ 53.000,00) . . . .. . . ... . . . ... . ... . . 70.000,01ll

COqUEIROS (rua Des. Pedro Silva), 5 quartos" ban

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

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

DRA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTÔNIO 'DIB MUSSI
Médicos

RAS, com modernos.métodos de diagnósticos e tratamento.

CO�POSCOPIA - HISTERO - SALPINGOG,RAFIA - METABO

LISMO BASAL

DltraRadioterapia por ondas curtas-Eletrocoagulação Raios

Vióleta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, ,no 1, 1* andar - Edificio do Monte

pio.
Horárto ivDas 9 ás 12 horas - Dr. Mussi.

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

MOELLMANN

CASA
Aluga-se uma na Praia da

Saudades - Coqueiros.
Tratar com Erval Mellin.
Florestal.

Vende-se
Por· motivo de mudança,

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

Vende-se
Duas ótimas casas à R.a

Frei Caneca nOs. 152 e 158
com um grande terreno de
esquina.
Tratar 0000 o Tabelião

Brito, à rua Deodoro.

Cr$ 40;000,00) 200.000,06.\

Quarto
Aluga-se quarto a rapaz

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

DR. LINS NEVES

ESTREITO (Travessa 1° de Janetro), casa de madeira,
4 quartos, 2' salas, cozinha, esgoto, toda pintada
a óleo, terreno 12 x 30, .

ESTREITO (Travessa 1° de Janeiro), ;r quartos etc.

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

.

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

15 x 35 , .

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

9,90 x 56 ,
,

.

TERRENOS À VENDA

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

por .casa lote ... , .. r
' , • . . • • . • • • • . • • • • • • . • • . • . 60.000,01t-

RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de 10 x 21

(preço dos 2) .. ".............................. 60.000,0(J»

RU� FELIPE SCHMIDT, um lote de 11,50 x 30, frente

á Avenida de contorno á Ponte Hercilio Luz (lugar
de futuro) , , . . . . . . . . . . . . . . .

'

50.000,01t-.
BAIRRO BOM ABRIGO, 1 lote de 12 x 18,70 10.000,06>'
COQUEIROS, um tdrreno com a área de 27.829,oom2 .. 25.000,0�
COQUEIROS (Palhocinha) um ótimo terreno para 3

construção . . . . . . . . .. . ..... , . . . . . . . . . .. . . . . . . . 40.000,00<'
CAPOEIRAS (um terreno com a área de 84.000,00m2,

extremando com uma rua nos fundos, com possibi-
lidades de loteamento ó. • • • • • • • • • • • • • 50.000,00>-'

, TERRENO À VENDA EM PRESTAÇõES
.BELO HORIZONTE (Minas Gerais) temos lotes de terrenos ."'

venda' em prestações, situados em "Belo Horizonte, com grandess.

possibilidades de valorização.
COMPRA DE CASAS, TERRENOS, 'CHACARAS e SITIOS

'Temos sempre interessados em comprar casas, terrenos, cha-

80.000,00:>

50.000,06;;

70.000,0a-

80.000,00>'

caras e sitios.

HIPOTECAS

Recebemos e aplicamos quasquer importancia com garanfiass
hipotecarias.

ADMINISTRAÇAO DE PREDIOS

Mediante modica comissão, aceitamos procuração, para admi

nistrar prédio, recebendo aluguel, pagando empostos etc.
,

PROCESSOS IMOBILIÀRIOS
Organizamos processos imobiliários, para os Institutos, Cai-

xa Economica etc. Ternos tambem possibilidades de conseguir qual
quer documentos sobre imóveis.

FICHARIO
O cliente que desejar comprar casa, terreno, sitio, chácara..

poderá vir na séde deste Escritório e prehencher uma ficha dizen
do o que deseja adquir-ir e assim que conseguimos avizaremos ao.

interessado, sem despesas para o. cÍiente.
INFORMAÇÕES

Sem compromisso, para o cliente, damos qualquer info rmaçâes ,

dos negócios imobiliários.

-�.

ALUGA - SE

CLíNICA NEUROLOGICA E DE OLHOS - OUVIDOS NARIZ

GARGANTA

da I

CASA DE SAúDE SAO SEBASTIÁO

Sob a direção do dr. Djalma Moellmann.

Com o concurso de especiafietas 00111. fama e,!lropéia.
Exames e tratamento moderno das doenças 'do sistema nervoso.

Diagnóstico e tratamento completo das moléstias dos olhos -

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

das 14 ás 18 horas diàriamente.

Telefone 1.153 - Largo São Sebastiãó.

Florianópolis - Santa Catarina.

ó·tima sala no centro
A' Praça 15 de Novembro, 20, 2' ande�
(alto, do Restaurante Rosa).

Tretar no, mesmo local,CURITIBA TELLCRAlIA: PROSEBRAS

I "A OA�I-r·-.-
-

1.
... ,. Fabl'loant. e dl.trl�Uldor•• da. alamadá. aOD:

/ '.' .

71 '11 f.agCS.. -DISTINTA- • RIVE'1'i'� Po••u. am I'.D�
d••0rtb:p.Dto d. Ga..mll'a'l .I.eado.,' b.1DI,

I
bODa • ba.ato� algodl•• ,'Rlo.sa. • ."lam.Dto.
pai. alfalat•• 1 qUi I'.oeb. dlr.tam.ate cica•

•_lIao•••.Iclbrloa.' A Ca•• -A CAPITAL- .hama a '·at••clo do. Sllr.� COID••al••t•• do .IDt••lol DO '.Dtlcio d.:lh. fa••••m ;.ID•
•1.lta ant•• d••f.tuo..m .ua. oomp.CI.� MATRIZ .m Flol'lClD6polll. SI FILIAIS.na Slam.nau • LaJ•••

f
·1
I

DR.ALFREDO
CHEREM

I DR.. A. SANTAELA

................................................ 1 ..

(Formado pela '.Faculdade Na

cional de Medicina da Universi
dade do Brasil).

!

Curso Nacional doençasde

mentais. Médico poi' concurso da Assis-

Ex-diretor do Hospital Colonía tência a Psicopatas do Distrito

Sant'Ana, Federal.

doEx-InternoDoenças nervosas e mentais.

Impotencia Sexual.
r

Rua Tiradentes, nO 9.
,

Consultas das 15 ás is horils.
FONE: M. 798.

Hospital Psi-
quiátrico e Manicômio Judiciário
da Capital Federal.
Ex-interno da Santa Casa de

Misericórdia do Rio de Janeiro.
Clínica Médica - Doenças ,Ner-Res. Rua Santos Svaiva,

- Estreito.

64

vosas,

,Consultório:

Neto - Sala 9.

Residência: Avenida Rio Bran

co, 144.

Consultas: Das 15 às 18 horas.

E�ifício Amélia

DR. ARMANDO VA
LERIO DE ASSIS

MEDICO

Dos Serviços de Clínica Infantil

da Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade

CLINICA MEDICA DE CRIAN-.

ÇAS E ADULTOS
- Alergia ';;;,_ .

Consultório: Rua Nunes Macha

do, 7 - Consultas das 10 ás 12

e das 15 ás 17 horas.'

Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Fone: -' 783.

Telefone:

Consultório: 1;268.

Residência: 1.385.

POLYDORO E.
S. THlAGO
Médi'co e parteiro

do Hospital de Caridade de Flo
, riaJiópolis, Assistente da

Maternidade

Doenças dos õrgãos internos,
especialmente do- coração e vasos.

Doenças da tiroide e demais

',glaudulas internas.

Clínica e cirurgia de senhoras
- Partos.

DR.

Diretor da Maternidade e mé

dico do Hospital de Caridade.
CLINICAS DE SENHORAS

CIRURGIA - PARTOS

:ASSISTENCIA AO PARTO E FISIOTERAPIA - ELETROCAL-
OPERAçÕES OBSTÉTRICAS DIOGRAFIA - METABOLISMO,
Doenças glandulares, tiroide,

ovãrios, hipopise, etc.

Disturbios nervosos - Esteri

lidade - Regimes.
Consultório: Rua Fernando Ma

chado, - Tel. 1.481.

Resid. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Te!. 846.

BASAL

Horátio de Consultas: - Dià

riamente das 15 às 19 horas.

CONSULTÓRIO: Rua, Vitor

Meireles n. 118 - Fone manual

1.702. IRESID:ÊNCIA: Avenida Trom-

powski, 82. Fone manual 766. ,

'.
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LIRA TENI'. OLO .• E
'.

Dia 24 de março,
Dia' 25,

!Sábado,. grandiosa soirée
de março, matinée

com

20

w ..
. _

_.;_. -

\...-··t··�·

ANIVERSÁRIOS
DES. HENRIQUE

SILVA FONTES
DA

A data de hoje assinala
".() transcurso do aniversário
.natalícío do nosso prezado
'conterrâneo, sr, Oswaldo

· -dos Passos Machado, figura
:'<le relêvo da sociedade e do
.. comercio local.

JSII2T7_ Fli/
- Sra. Anália Freitas, es

pôsa do sr. Dionísio Freitas.
- Sr, Patricío Freitas,

auxiliar de "A Capital",
- Srta. Maria da Glória

Soares, funcionária da Cia.
Telefônica Catarinense.
- Sra. Gioconda Córdova

Vieira, esposa do sr. Prof.
José Medeiros Vieira,
- Menino Sidnei-José, fi

lho do sr, Cid da Silva, mo
torista da Secretaria do In
terior e Justiça, Educação e

Saúde,
- Sra. Anastacia Spiri

des Paschoal, esposa do sr.

Apóstolo Paschoal, �o co

mércio local.
NASCIMENTO
Com o advento, a qua

torze do corrente, da en

cantadora STELLA-MARIS,
está de parabens o lar
do sr. José J. L. Carvalho e

SOLON CARVALHO DE
SOUA E NILDA ROSA DE

SOUA

DR. WALDEMIRO
CASCAES

ADVOGADO
Causas cíveis, comerciais, crimi

nais e trabalhistas

- Paulo Seleme Carvalho

da
Iníaatíl,

Paschea
das 16 ás

.. .. ,

InICIO as

horas.
21 horas

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

17 DE MARÇO
A data de hoje recorda

nos que:
- em 1.531, Martin Afon

so de Souza que, com sua

esquadra, forçada pelos ven
tos, arribára á Bahia, levan
tou ferros, continuando sua

viagem para o Sul, em de
'manda de São Vicente;
- em 1.637, o Conde de

Bagnuoli, então a serviço
da coroa de' Hespanha, ten
do sabido que Porto Calvo
caíra em poder de Mauricio
de Nassáu, abandonou Ala

gôas do Norte;
- em 1.823, na Côrte do

Rio de Janeiro, reuniu-se a

Assembléia Constituinte
Brasileira;
-' em 1.827, em Londres,

foram trocadas as ratifica

ções da convenção entre. o

Brasil e a Grã-Bretanha,
com o fito de extinguir o

comercio de escravos afrí-

canos;
- em 1.836, foram nomea

dos, pelo Governo desta en

tão Provincia de Santa Ca

tarina, Domingos Dias de
Souza Medeiros para Admi
nistrador da Tipografia Ofi

cial, e, Maximiano Gomes
Ribeiro e -Teodoro Amador,
tfpografos, com os . venci
mentos de 20$000 e 30$000,
respectivamente; ,

- em 1.865, chegou a Cor
te um correio de Cuiabá,
com a noticia da invasão da

Provincia de Mato Grosso

pelas tropas paraguaias..
- em 1.865, na Bahia, a

Assembléia Provincial vo

tou dois projétos de grande
,valor patriótico, sendo um,

autorisando o Presidente da
Província a conceder licen

ça a todos os funcionários
que quizessem tomar parte
na guerra contra o Para

guai, ficando com seus em

pregos garantidos, sem per
da de ordenado e contando

se-lhes, pelo dobro, o tem

po de serviço em campanha; Ie outro, concedendo uma

gratificação especial de.",
100$000 ao cidadão que,
mesmo isento do recruta

mento, se alistasse como vo

luntário para a guerra;
- em 1.880, a Grande Lo

ja Maçônica da Inglaterra
reconheceu o Grande Orien
te do Lavradio, no Rio de Ja
neiro, como verdadeira po-.
tência maçonica;
- em 1.940, em Florianó

polis, faleceu o General de

Brigada Reformado, do Cor
po de Saúde do Exército, dr,
Antonio Vicente Bulcão Via
na, nascido na Bahia em 11
de janeiro de 1.870.

André Nilo Tadasco

AOS SOFREDORF.S,
A Dra.· L. GALHARDQ,

ex-médica do Centro Espírí
ta Luz, Caridade e Amor.
comunica a mudança do seu

consultório para a Avenida
N. S. Copacabana nO 540 -,

Apartamento nO 702 - Rio
de Jàneiro.

.

(CONSULTAS ces 20,00

O, sr, Desembargador
�Henrique da Silva Fontes,
ilustre membro do Tribunal
-de Justiça, aposentado, e

-das mais acatadas figuras
-da intelectualidade catari-
.mense, fêz anos, ante-ontem.

Expoente da cultura bar-
,

� ':riga-verde, tendo prestado à
.zmagfstratura serviços rele
"vante's, em 9S quais, sem

'::pre colocou o máximo de
::�suas nobres qualidades dê
"caráter e a sua reconhecida
-erudição, o venerando jur'is
·-ta, em gozo de merecida a

"'J)osentadoria, ainda vem

".prestando ao seu Estado, a
-través da sua atuação mar-

-eante nas diversas associa-
-ções culturais de que é ele·
=mentc destacado, trabalhos
"que o credenciam ao respeí- de sua exma. espôsa d. Ceci
-to e � admiração dos seus lia Ligocki Carvalho.
-coestaduanos,

Presidente do Instituto
'Histórico e Geográfico de JOSÉ G. L. CARVALHO
'�Santa Catarina, e de tôdas e

.as demais associações de 'CEC!�IA L. CA�VALHO
-carater cultural do Estado part.iciparn aos seus paren

=o sr, Desembargador Henri� tes e a�igos o nascimento

-que da Silva Fontes, à

pas-,
de sua fIl�a STELLA MA

;sagem do seu aniversário RIS, ocorr-ido em 14 de mar-

'�atalício, foi alvo de expres- ço de 1951. ,

csivas homenagens dos seus I

.ínumeros amigos e admira
-dores, justas e merecidas.

E nós - os que trabalha
':n10S em "O Estado", embora
i;tJ.rdiamente, apresentamos
.ao ilustre conterrâneo e ju
:rista felicitações, desejan
«do-lhe felicidade pessoal.

participam aos parentes
e amigos o nascimento de
seu primogenito SOLON,
ocorrido no dia 14 do cor

rente na Casa de Saúde "São

· {)SWALDO r. MACHADO ;..�_eb_a_s_t_iã_O_"_. _

Não é funcionário público, nem

. O ilustre aniversariante', filiado a partido político algum,

-eujos dotes de coração e de Aceita o patrocinio de causas

· caráter tem-no tornado ad- contra a Fazenda Nacional, Esta
, mirado. e respeitado por dual ou Municipal.

I

-quantos com êle convivem, •
'I'rajano, 33 - 10 a_nd, -

receberá, no dia de hoje, por Fone: M-711.
.. isso, . expressivas homena-
·

gens. Atos oficiaisElemento prestigioso do
P,S,D" à cuja bancada na

· Câmara Municipal, na pri- f�i n.o�eadot para . exerc�"meira legislatura, empres-
vital iciamen e, o cargo e

·tou O brilho de UI�a atuação .10 Tabelião de. Notas da co

conscienciosa e honesta o

,
marca de Canomha,s, �c�mu

sr; Oswaldo dos Passos Ma- land�, a. título �recar�o" a

. h d h' d ' bê 'ESCrIVallla do Crime, Jun e
c a o, a- e I ece er, em

-

C'" dC itíb .di h'· r «,

h Execucoes rrmmars, sen o
urr 1 a, on e oje se -ac a >

d B dit T
'

.

d .d '. aposenta o ene 1 o ere-
a passeio, mensagens e ie·., .

d C Ih J" dê·

Iicit
-

Ih
. - '2,10 e arva o un10r es-

ICI açoes que e enVlarao,
"

,

por certo, os seus inúmeros sê'-t:,ar.go.
,

•
. 1'"

. -<'Para membro e presI-amigos e corre igronarros.
d 'lr'ESPE f

.

d
.

"O E t d'" dente a 'V._
. 01 esrg-s a o ,com prazer

d dr.' W'lf' d E gêenvia ao aniversariante, n� o o ,r, 1 re o u -

...... mo Currfíncumprimentos os mais cor-
'

.,

di
.

t d f I' id Foi nomeado, ontem, peloIaIS com vo os e e ICI a-
d r.. t dd Govêrno o .[';8 a o, o sr.

es. 1 R
'

Jaime de Arrudai ;;t�0� pa-
"FAZEM ANOS, HOJE: ra exercer, em 'f0mlssao, o

- Menina Aladia Sebas- cargo de Diretor! de Econo

tiana, filha do sr, José da mia e Assistência ao Coope-
'Costa Vaz, rativismo.

I'

Lanterna de Kerosene à Pressão
Dítmor Maxirn

.

Importante firma do Rio de Janeiro, distribuidora exclusi

vá das afamadas lanternas austriacas Ditmar, extremamente

econômica, aceita ainda agentes idôneos para este Estado.

Resposta à Caixa Postal 1716 Rio· de Janeiro.

RITZ
Ás 4Y2 e 8 horas
"OS IRMÃOS"

com

Patricia ROC Mawell
RED e Will FYFFE.

No programa
1) - O Esporte na 'I'êla.

Nac.

"

Condénações à
I morte na Polônia

FRANCFORTE, Alema

. I nha ocidental, 15 (U.P.) -
3) - O GAVIÃO DO MAR Dois funcionários do govêr
Errol FLYNN e Branda no polonês foram condena-

MARSHALL. dos à morte, por espionagem
4) .:._ O DRAGÃO NEGRO em favor do govêrno britâ-
7/80 Eps. nico, segundo a agencia po-

Preços: lonesa de policias, em pro-
Cr$ 5,00 e 3,20 grama de rádio captado a-

"Imp, até 10' anos". qui. Acrescentou que um

IMPERIAL certo Bartoszyinsk, vice-di-
Ás' 5 e 8 horas reter d. Bureau de Delega-

MARIA FELIX - em: dos do' govêrno em Stetin,
ENAMORADA na Polônia, e um outro, in-
No programa dicado como' Makowicki

, 1) - Noticias da Semana. (não foram indicados pri-
Nac. - melros nomes), funcionário
2) - Metro Jornal. Atua- do govêrno local, foram con-

Iidades, denados à morte pelo tríbu-

Preços: nal militar de Stetin. Foram
Cr$ 6,20 e 3,20 acusados' de entrega de in-
"LIVRE" - Creanças ma- 'formações secretas relativas

íores de 5 anos poderão en- à reconstrução e ampliação
trar na sessão de 5 horas, do porto de Stetin (Szecin)

.

IMPERIO (Estreito) a um vice-consul britânico.
Ás 8 horas

JOANA D'ARe

2) - Noticiaria
sal. Atualidades.

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20

Uníver-

Fraquezas em geral
Vinho'Creosotado

(Silveira)

"Rigorosamente Proibido
até 18 anos",

ODEON
Ás 8 horas
REDENÇÃO

com

Margaret Lockwood e Den
nis Price,

No programa
1) - Jornal da 'I'éla, Nac.
2)�.- -A Voz de Mundo,

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

ROXY
Ás 4,e 8 horas

.

1). - Cine Jornal. Nac,
, 2) ._: 'O VALENTE DE
CHICAGO.

Um terreno de 16 x 27 me

tros, no centro urbano, pró
prio para li construção de
urna oficina cu pequena fá
brica. Preço de ocasião,

Informações à rua Felipe
Schmfdt, 41.

.

1
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"O Estado"
Direçlo de PEDRO PAULO ",CHAPO

Esportivo
, , ,

faltam 24 horas para a empolgante luta
,

'
.

Todas as atenções' do público concentradas no, sensacio·· -P-os-to-'�d-e-ob-se-,r-va-ço--es---:nal ,. match enlre as seleções de São Paulo e Sanla Cata-
rina, em disputa ílo 'Campeonato B: da J. 8madori!ta.

Dentro de vinte e quatro horas o público esportivo gos entre paulistas e catarinenses, encontra-se em f.ran
-estará no "stadium" da rua Bocaiuva, para presenciar 0fca atividade para que tudo corra normalmente.
primeiro cotejo entre os selecionados de São Paulo e Os ingressos continuam à venda no' Salão Recorde,
Santa Catarina, pelo I Campeonato Brasileiro da Juven- pelos preços de Cr$ 30,00 (cadeira), Cr$ 15,0,0 (arquiban
zude Amadorista. cada), Cr$ 8,00 (geral) e Cr$ 5,00 (Militares não gradua-

o conjunto bandeirante, composto realmente pelos dos e crianças). Haverá preliminar com início às 13,30
mais habeis e experimentados' craques amadoristas do horas. . \
:Estado mais populoso do Brasil, está segundo nos foi da- - -."-.,,,-_"-w..-'IoI.· -""-_,,·.""••",- -'101 -1'10 "••""._ -'IoI.· • I'Io· o"I-.",:- ·w__'IoI__ -I'Io ""'••"., - -'101 -.._"' -_""-

do saber, com uma disposição eriorme de vencer, não ha- O atletismo bra,sileiro nosvendo nenhum problema de ordem técnica que o impeça
.de realizar uma- performance digna dos maiores louvo
res. A esquadra da Pâulicéia provavelmente formará
-com Sérgio, Mário e Rubens; Eni, Jadir e Diogo'; Bernar
do, Rafael, Guerra, Gamba e Ivan.

A equipe que-defenderá o prestigio do "association"
barriga-verde, embora não seja das melhores, está. em' ,

lWa forma física. e técnica e disposta- a resistir ,fer�z
mente ao potente "team" paulista, Segundo soubemos o

-quadro êatarinense ficará concentrado a partir da tarde'
<te hoje até o momento do' prélio.

'

O dr .. Osmar Cunha, delegado da C.B.D. para os jo-

com

Escreve: HAMILTON ALVES

·.-·-··.---....-.·.·....·.·.·.·--.·.-__••••••.......•....•....•....·0 ••..••-••••__•.._-�

Jogos Pilo-Americanos
c, RIO, 15 (E.) - Foi o seguinte o "saldo" da equipe

brasileira nos Jogos Panarqerlcanos :

100 metros rasos - 40 lugar.
800 metros, rasos - 5° lugar.
Hélio Coutinho da Silva, com 11';. Argemíro Roque.
1�500 metros rasos :- 6° lugar __,; Luiz Gonzaga Ro-

drigues, com 4'05"5.
.

10.000 metros rasos - 60 lugar - João Soares Oitica,
com 33'43"5.

110 com barreiras - 5° lugar - Wilson Gomes Car-

Está o público catarinense vivamente interessado
em ver, frente aos paulistas, a nossa seleção de amado

res. Até hoje nada se fez em benefício a estes jovens que
nos' representarão no campeonato brasileiro da juventu
de amadorista, A morosidade e a displicência de alguns,
pertencentes dessa seleção' tambem foram dois obstá

culos sérios 'que se opuzeram aos, trabalhos -do técnico.

Tudo contribuiu para que chegassemos no ponto fi
nal' e no embate máximo produzindo aquilo 'que produzi
mos no inicio e nas primeiras peripécias dos ensaios. Is
to significa que o nosso "scratch" apenas começou a en

carar com inais seriedade e com mais senso de respon

sabilidade as dificuldades que temos de transpôr.
Estamos no primeiro bocêjo. Ainda não acordamos.

Resta-nos, agora, confiar na fíbra.jno arrojo e no entu

siasmo dos nossos jogadores. Os .paulístas vêm. aí, .�ispos'
tos a dar tudo pela vitória. Estamos em casa, e é em ca

sa que vamos receber o adversário. Seremos impulsiona
dos pelo calor de nossa torcida; pela tradição esportiva
de Santa Catarina; pela, voz muda de nossa bandeira. E.'
são esses fatores que poderão contribuir psicolôgícamen
te para o sucesso da nossa representação, '

l
,

o Brasil em ". lugar
Foi a seguinte a classificação geral dos Primeiros

Jogos Pan-Amerícanos, realizados em Buenos Aires:
1°. lugar - Argentina, com 1.071% pontos.
2° lugar - Estados Unidos, com 724% pontos.
3° lugar - Chile, com 297 pontos.
4° lugar =r Brasil, com 253 pontos.
5° lugar - Mexico, com 248% pontos.
6° lugar - Cuba, 113.
7° lugar "\ Perú, 100.
go lugar - Guatemala, 28.
'90 lugar - Trinidade, 27.',

v • 10° lugar - Venezuela; 241/2•
11° lugar - Colombia, ,22.
12° lugar - Equador, 20.
13° lugar - Jamaica, 12.
14° lugar - Panamá, 11.
150'lugar - Haiti, 7.
15° lugar - Paraguai, 7.
16° lugar - Costa Rica, 5.
17° lugar - Nicaragua, 2112.
18° lugar - EI Salvador, 2.

neiro, com 14"7.
406 co� barreiras - 20 lugar -,Wilson Gomes Car-

neiro, com 53"7.
'

Extensão - 40 lugar - Adhemar Ferreira da Silva,
com 6m93.

.

Triplo - 10 lugar - Adhemar Ferreira da Silva,
com 15m9, ,

'Triplo - 20 lugar - Helio Coutinho da Silva, com

15m17.
Vara - 30 lugar -'Sinibaldo Gerbasi, com 3m30.
Vara ___"4° lugar - Raymundo Dias Rodrigues, com

3m70.
Altura - 3° lugar - Adilton de Almeida Luz, com

lm90.
Altura - 4° lugar - José Teles da Conceição, com

1m85.
'

Peso - 3° lugar - Nadim Severo Marreis,
14m07.

xxx

Pelo "Rio-São Paulo" defrontam-se hoje, em Mara

canã, os quadros dq América e do Corintians. -

, Em Pacaembú a Portuguessa de Desportos recebe-
rá a visita do Vasco da Gama.

'

-Amanhã o Flamengo duelará com o 'Sãõ Paulo, na

Guanabara. Em São Paulo o Bangú procurará voltar à li

derança do certame, jogando com o, Palmeiras. ll:sse jo
go é o mais importante da rodada.
j é. xxx,

Amaehã, Santa Catarina esportiva espera firmar-se,
de vez, no conceito do esporte brasileiro. A vitória mora

em cada coração bari-iga-verde. Espetamos que os nossos

jogadores não envidem esforços, no sentido de dar ao es

porte barriga-verde um lugar mais condigente com as

suas f'ácanhas. Chegou o momento de encher-nos de brios
e tornar mais límpido o céu plumboso sob o qual vivemos.
Lutai jovens valorosos, lutai pela reabilitação esportiva
do nosso torrão! Já que o sangue velho falhou, é em vo

ces, gente de sangue novo e de físico rijo: que pousam

as esperanças de milhares de catarinenses.

Prelíando, sábado à tarde, lo consigna o primeiro ten
no gramado do Ipíranga, no .to da tarde para o Caxias.
Saco dos Limões, o Caxias Eram decorridos 22 minu
abateu espetacularmente '0 tos Horavio aproveitando
onze do E. C. Cruzeiro, pela uma confusão na area cru

contagem de três tentos a zeirense aumenta' pára dois
zero, mantendo assim a sua a contagem 'a favor do Ca
;invencibilidade. A partida xias.
!agradou plenamente, sendo O 30 e ultimo tento do Ca
ardorosamente disputada, xias foi feito por Osvaldo
--itendo o Caxias na fase com- núrna jogada espetacular,
plementar superado nítida- em que envolveu tres adver
mente o seu. valoroso adver- sarios, chutando rasteiro
íEiário, logrando conseguir sem possibilidade de defesa
os tentos que gài'antiram a do arqueiro .cruzeirense, A
sua magnifica. vitória. No' vitoria do gremio alví-celes
período inicial o jogo trans- te foi justa e insofismável,
eorreu equilibrado, sendo por ter sido a equipe que me

anulado um tento lícito con- lhor atuou em campo. Os
signado por Osvaldo, de ca- quadros formaram assim:
beça, que o árbitro alegou CAXIA�; Walter, Célio
�mpedimento. No segundo (Adernar) e Josoé; Horavio,
período, como ficou dito, o

I
Jair e Delcyr; Osvaldo, Sei

Caxias apresentou-se melhor xas, Caetano, Mangueira e

armado, enquanto o Cruzei- Lumar. CRUZEIRO: Salim,
TO contou com o concurso- Idelfonso (Juca) e 'I'onoll

í

;
do zagueiro direito Juca, do Nauro, Mazico e Titi Savas
A. C. Guarani, em substitui- (Fernando), Toinho, Cola
ção a Idelfonso. ço (Titi), Adercio e Fernalf-
Logo aos 3 minutos da 2a do (Savas).

fase, Caetano é encarregadó O prélio despertou grande
em obrar um corner, a bola interesse, estando presentes
morre nos pés .,de Lumar

I
as torcidas de ambos os qua

que num �ensacional sempu- dros.

,Disco - 60 lugar -'-, Nadim Severo Marreis,' com

43m92. ,

No setor feminino, nossa atuação, foi, igualmente,
regular e quasí discreta. Os resultados que obtivemos
foram os seguintes :

80·com barreiras - 4° lugar - Vanda dos Santos, I-Iversas Torneio Rio-
com 12"2.

'

Revezamento ,4xl00 metros - 4° lugar -,- Helena, 'São PauloCardoso de Menezes, Deise Jurdelína de Castro, Vanda
_ 'I'rês grandes valores Continuando o Torneio

dos Santos e Clara Mueller, com 50"5. do basqueteboll, Rui, Helí-., Rio-São' Paulo, jogarão ho-Altura - 3° lugar - Clara Mueller, com 1m45. nt:o e Passarinhos, campeão je Vasco. x Portuguesa, em.
Extensão - 3° lugar - Vanda dos Santos, com cariocas pela Atlética do São Paulo, e América x Co.:.·

,5m18. Grajaú, transferiram-se pa- rintians, no Rio. Para ama-Peso - 2° lugar .:_ Vera Trezotko com 11m59. ra o Vasco da Gama. Sabe- nhã estão marcados os se-Dardo - Anneliese Schmidt.
, se que o grêmio cruzmalti- guintes jogos:' Palmeiras x,

Nas provas d,e. d.isco, too e '200 metros não fizemos
I no está tentando ob_ter o FIBangú, em São Paulo e a-

nada, embora particípassemos. concurso de Algodão, do
mengo x São Paulo, no Rio.ll:ste balanço permite por em evidencia a maneira Flamengo.

discreta como nos conduzimos em relação ao Panameri-
_ A crítica argentina, fa- W-�'""""" --"-"""""

câno, devendo o fato constituir uma real advertencia aos zendo um retrospécto do paulistas, em disputa do
nosso admín istradores que não podem e não devem dei- Campeonato df Basquetebol Campeonato Brasileiro da'
xar a solução de problemas como este para a ultima ho- dos Jogos Pan-Americanos, Juventude Amadorista. O a

ra.
,

apeesentou .a seguinte re�a- diamento viria determinar
A menos que queiramos manter-nos nesta posição de ção\ dos mais destacados JO- o adiamento do jogo Minas,

inferioridade em que nós vimos agora" batidos po.r nu- gadores do- certame; 10 - x Pará, pertencente á mesma
merosas representações que normalmente seriam supera- Barksdale, dos Estados Uni- região. Portanto será mes

das pelas nossas. dos : 20 - Uder, da Argenti- mo amanhã e' quarta-feira;
na; 3D - Powell, dos Esta- as, pelejas entre catarinen-

.,., dos Unidos' 40. Tales ses epaullstas e mineiros' x..

p�S' '*
'

se'oJ I ���}�e�;�, d�o���:����:: AI- �I���;��:es,
esta em Belo

til
,

godao, do BraSIl.
.

- Chegado ante-ontem de
_

-' Telegrama da United 'Buenos Aires,
.

encontra-se

1/ 'fiII .

Press diz, que' a impr:,:r�a' novamente no Rio o sr, Oto-

* ',' esportiva de Montevl�eu rino Barassi, presidente da:
- OU/lA/'ITE TODO DIA critica a segunda 'exibição Liga Italiana de Futebol. Ao,

/ " . nos ,I l..tTlFJOS do Internacional; de Porto que informou á imprensa, O'

I "
'

.J "I-lI<L ,Alegre, no Torneio Triangu- Nacional, campeão Uruguaio.

D\\\ft,
.

....,,::j,_..
lar, dizendo' os jornais em está disposto a participar do,

� % geral que o -team gaucho Torneio Mundial dos cma-

? ::
� confirmou ser fraco e medio- peões.

::

'§ �__,""
�

_ ""

cre. I - Dando início ao Cam-

,. 19 'dido da Federação -'Catari- peonato Gaucho d� fu'tebol
nense de Desportos para a- jógarão hoje Grêmio e São
diamento de1seu jogo com os José.

Mais UI .triunfO - do Caxias

\ f
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JUs consagradores resultados do
<ultimo -recenceamentn nacional

-Em meio dos acontecimen- decisivamente para o gran
�(tos dos últimos dias, que a- de êx'ito' da operação censí
-trairam e absorveram irr�- tária de IOde Julho,
-siatlvelmente as atenções Já rendemos homenagem
.:ge,rais, passou quase desper- à magnifica atuação do LB.
-cebida, ou pelo menos não G.E., a qual comprovou mais
-teve as repercussões que por uma vez a notável capacida-
-certo despertariam se outras de a-dministrativa, o alto es-

:iossem as circunstancias, pírito público e o devota
-uma notícia verdadeiramen- mento aos interesses nacio-

, e-auspiciosa e por todos os nais do eminente brasileiro
-motivos merecedoras de re-

, que ali arcou 'com os ônus
�gistro especial. Referimo- II da sua orientação e da sua
nos à informação de que, ul- presidência, o Embaixador
-timados os trabalhos da a- José Carlos de Macedo Soa
�puração do censo nacional I res, durante três lustros d�

_
<de IOde J ulh_o de (1950" 'uma gestão admirável. E
.na parte relativa aos (lados I justo que o façamos nova
sôbre a população total do' mente, ao salientarmos a

-país naquela data, já se

ha-,I satisfacão com quê em todo
via chegado à conclusão que o país �stão sendo acolhidos
-o Bra.sil_ contava ent�o co� I os resultados _fi.n�is das 0-

- .52 milhões de

hablta-ntes.!,
perações censítárías,

: Isso no dia em que se pro- Estas demonstraram de
<cedeu ao recenseamento, a- maneira definitiva que só
.índa com a falta de alguns

I
temos motivos para confiar

-poucos resultados.
'

no crescimento da nossa po-
A expectativa de curiosí- pulação e também para nos

,,·dade e de impaciência, que! rejubilarmos com a compro-,
'em alguns setores se deli-I vação de que o nosso pro
.neava no tocante à apuração gresso social e econômico,
-eenaítária do ano passado, I longe de haver, sofrido so

:foi assim satisfeita. Ao' lucão de contimfidade, vem

-contrárío do que insinuavam I apresentando ritmo cada vez,

-críticas apressadas, tudo mais animador.
'correu em condições que I Somos hoje a maior nação
-corresponderam plenamen-Ilatina do mundo. Ternos ain-
-te às esperanças do país .e à , da, na verdadé, grandes pro-
-finalidade do recenseamen-' blemas a enfrentar e a re-

- to. solver. Mas continuamos a

Não havia 'de fato nenhu- caminhar para a frente não
,:.ma razão ponderavel para' obstante todos os obstáculos,
que se estranhasse a demo- ! que temos de vencer. �ej�m
'ra, apenas aparente e que! governos, o povo brasileiro

;

era perfeitamente justifica-! tem a consciencia dos seus

-da, nas, apurações., Estas ti-I' d.estinos
e indestrutível con-

- .nham que ser efetudadas de fiança no seu futuro.
--maneira que atendessem a "Jornal do Comércio", do
.rtodas as exigências da tec- I Rio de Janeiro � 2-11-1951.
.ziíca e não se ressentissem,
.sob nenhum aspecto, dos e-

:feitos de estimativas 'preci
-pitadas em assunto que não

podia comportar improvi
sações sempre desaconse-
Jhaveis e contraproducentes, i JI �-conforme se verificou há I

'trinta anos, por ocasião' do
.recenseamento de 1920. Se
-ria! absurdo imaginar que
·-,em um país como o nosso a

"contagem dos boletins cen

.sítários, necessariamente
complexos, pudesse ser rea-

lizada em tempo record, a

,-exemplo de que acontece nos

"Estados Unidos e em alguns
-:países europeus de alta den-
.aidade demográfica e que

<dispõem de um aparelhamen
'to de todos os requisitos de
-ef'iciencia, nesse particular.
.Havia que levar em conta a-

/ demais a experiência adqui-
rida em 1940, quer 'no res

- :peita à orientação a ser se-

.guída quer relativamente ao

-cuidado em evitar que sim-
, ples estimativas sem bases,
efetivas pudessem dar lugar
'.a decepções como as, que

naquela oportunidade se ve

Tificaram.
Os resultados agora anun

dados não poderiam ser

. mais alentadores, Em dez a

-nos, a proporção. do aumen

to da população do Brasil
_ foi de 23 por cento. Repre
sentou um aumento anual
de mais de um milhão de
habitantes. Passamos de me

nos de 42 milhões para mais,
, de 52 milhões.

Essa a realidade confir
mada através do trabalho

, intenso e profícuo em que
.� empenharam os serviços
responsáveis pelo recenseá-

-

mento, organizados e postos

('- em funcionamento pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística, que deu às

. .suas tarefas o mais cabal

'-de5empenho, contl'ib�lindo

FIUZA LIMA & IRMÃOS
,

Cons. Mafra. :17

Florianópolis

TINIAS PARA PINTURA
COTTOMAR

I _

farmacI8s
de Plantões
DEPARTAMENTO DE

SAúDE PúBLICA
MÊS DE MARÇO

17' Sábado - Farmácia
Sto. Agostinho - Rua Con
selheiro Mafra.

18 Domingo - Farmácia
Sto. Agostinho - Rua Con
s�lheiro Mafra.
23 Sexta-feira -r-r- Farmâ-

I cia Esperança ( feriado) -
Rua Conselheiro Mafra.

24 Sábado - Farmácia da
IÍ'é - Rü� Felipe Schmidt.

_

,25 Domingo - Farmácia
da Fé -'- ,Rua Felipe Sch
midt.

•

O serviço noturno será e

fetuado pelas Farmácias
Sto. Antônio e Noturna si
tuadas às ruas Jaão 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'Acampora,
Inspetor de Farmácia.

os melhores

Para

DISTRIBUIOORES�

MACHADO
Zr C,IA., S/A Fra.quezu em geral

Vinho Creosotado
(Silveira)

COMÉRCIO E AGÊNCIAS

!LÉT,:tICOS E À LE.NHA

VENDAS À PRESTAC;OES

e.XP05IÇ�O_ PERMANENTE à
.

ak, Ji4u' rJJmUdt, 42�, FLORIAHOPOLlS

--------------------���--�����

Clube deR. Aldo Luz Crédito Mútuo Predial
RESULTADO DO 380 SORTEIO DO PLANO "B", REA-

OONV , "rQ LIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 1951
�

- � I CADERNETA N. 4.868
O-Clube de- Regatas "Aldo �uz"" teu: � ma�i�o pra- PRÊMIO MAIOR EM MERCADORIAS NO VALOR DE

zer de' convidar ás exmas. autoridades CIVIS, militares e
Cr$ 6'.000,00 /

eclesiasticas, aos seus associadose �xmas. famíli�s e aos AproximaçÕes superiores Aproximações inferiores
desportistas em geral, para assIstIrem, no pr�xImo do-

em mercadorias no valor em mercadorias no valor
mingo,

.

dia 18 as 1?,?0 horas, em sua sede social, a rua

-I de c-s 1.000,00 cada uma de c-s 500,00 cada uma
João Pinto, as festfvidades do l�nçame�,to ao ,mar do .au- Caderneta n. 04.869 Caderneta n. 04.867
torr igue a 8 remos "FLORIANoPOLIS , com o seguinte "Caderneta n. 12.230 Caderneta n. 12.228
programa:. . "... ". Caderneta n. 06.638 Caderneta n, 06.636

a) benzimento e batismo do :t;lonanopohs" Caderneta n. 23.336'
,

Caderneta n. 23.334
b) lançamento ao mar do refendo bar�o;. Caderneta n. 09.351 Caderneta n. ,,()9.349
,«) Entronização, após a_o benzimento, d� ,Ima- O resultado acima é do 'sorteío do mês de Março de

gem de Nossa Senhora dos Navegantes, na secretáría do
I 1950, extraído dos cinco primeiros prêmios da extraçãoClube; da Loteria Federal de 10 de Março de 1951. '

d) cook-tail oferecido aos convidados.
Crédito Mútuo Predial.

Florianópolis, 18 de março de 1951.
Alcebíades Dias _ Inspetor Geral de Agências.Alcides Rosa, Presidente. Moacyr Iguatemy da Sil-

VISTO:
veira, 1° Secretário. Orlando L. Seára _ Fiscal de Clubes de Sorteios

em mercadorias Interino.

Camisas, Gravatas, Píja
mes Meias das melhores,
pelos menores preços só na

CASA MISCELANIA - Rua
Conselheiro Mafra..

A C�RINEnSE aulonisada a escalar em

L..-""C:;UN�
,

, _CZ' II _._ � __

ONTEM CltJJ:t<VZaU

'!t� LACUnA
AMAt}:!;nl..n',
'ldiiw'j;�
cJ/D� e

nl�t"os MUNicíPIOS

Ajuda, ós vítímcs do
conflito coreano

A

,

I
•

�

Enquanto que as forças armadas q�e atu�m na C�
réia sob o Comando Unificado das Nações Unidas CO?tI
nuam seus esforços para restabelecer a paz, a.Organiza
'ção "Mundial adotou também m:d�das , p.ara aliviar a

.

SI

tuação aflitiva de milhões de CIVIS, vítimas do confht?
No flagrante, o Dr. Kamil Idil, representnte de TUrq�ll�
na Comissão da ONU para a Coréia (à esquerda), VISI

tando um centro de refugiados em Pusan.
�-:lTR�J1SPORTES �ÉQ�OS ClHARliIENS[ S/p.

,
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I

OIS TR/BUIDOI=?ES:

MQCHQOO & Cid.
COMÉRCIO E AGÊNCIAS

S.A.

DRS.
WALDEMIRO CASCAES

E
ROBERTO 'LACERDA

ADVOGADOS

KS1��.
.

. ·f'. Surgiu, para Os portadores'
de asma, bronquites crônicas
ou. agudas e tosses rebeldes,'
o medicamento ha tantos anos

esperado. AS T H M AN em

comprimidos, dá alívio imedi
aro. fazc:'do desaparecer em

poucos lílst<l:ltes a 'oprê\são c
'

'. � '�"1 Lii" de ar,

fraqueza �
exgotamento
FR:AQUEZA E ESGOTA-

PROCURE A

QUER VESTlR·SE COM CONFORTI E ELEGÂNCiA'
Remédio

REYNG�TF'
",A. Salvação dos Asmáticos'"
As gotas que dão alívio.

imediato nas tosses rebel
des, bronquites, crônicas e

asmáticos, conqueluche, su
focações e ansias, 'chiados e
dores no peito. Nas drogs, e
farmácias.

tI'.-••_-.-.-_-.••••-_._._-.-.-_-.-••••_-_.

MENTO no velho e moço,
perturbações funcionais
masculinas' e femininas,
medo infundado vista e me

moria fracas, mania de suí
------------j·eidio, tjques nervosos (ca

coetes), frieza, desaparecem
com um só vidro das Gotas
Mendelinas, Adotadas' nos

hospitais e receitadas dia
riamente por centenas de
médicos ilustres, Mendeli
nas firmou-se .como o mais
completo e categorizado re

vigorante do sistema nervo

so e das energias vitais.
Sem contra-indicação.. Nas
drogarias e farmácias.

Alfaiataria Mello
Ru. Pelippe Schmidt. 41f

TORNA A ROUPA BRANQUISSIM�

o Sahio

"VIRCiEM ESPECIALIDADE" da
C}A,WETZELiIND'U8TRIAL-JOINy[LL\� (M5fOll r4(l&
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Trans' O' te I SI ICASAMISCELANIA distrí-

p r S Nrarangu,aense N ��;t;:'�V�i:Ul�:!i�iS!�.A·
�omércio e IndúsJria

Assembléia 8eral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente ficam convidados os senhores acionis
tas a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, à rea

lizar-se no dia 31 (trínta e um) de março do ano em cur

so, às 9 (nove) horas, no escritório central desta socieda
de, à rua Dr. Virgulino de Queiroz, s/no, para delibera-

'"
rem sôbre a seguinte

/'
'ORDEM DO DIA

10 -' Apresentação, discussão e aprovação do Ba

lanço Geral, Conta de Lucros e Perdas, Relatório da Di
retoria e Parecer do Consêlho Fiscal, tudo referentes ao

exercício findo em 30 de Dezembro de 1950.
2° - Eleição do _Conselho Fiscal para 1951.
3° - Fixação dos vencimentos do Consêlho Fiscal

pará o exercício em curso. -:«

Araranguá, 14 de março de 1951.

'Apolonio Ireno Cardoso - Diretor-Presidente.
AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos Senhores acionistas, no

escritôrto central desta s-ociedade, sito à rua Dr. Virgu
Ifno de Queiroz, s/no, nesta cidade, os documentos a 'que
se refere 'o art. 99, letras "a", "b" e {'c", do decreto-lei
nO 2.627, [de 26, de setembro de 1.940.

Araranguâ, 1° de março de 1951.
Apolonio Ireno Cardoso, Diretor-Presidente,

'

Rua Gelleral Bltlencourt. 48
(Esquina AlberAue Noturno)

, =Rua Conselheiro Mafra.

OIREQlol
i\BíéUa M

,PigoUl

M'l:'J'QDO I /
'

Moderno 8
EficleDte

Assine "O ESTADO'"
/

Transporte. regulares de cOlga t ( .

SAO FRANCISCO DO SUL para NOVA 'OUR
Informaçõe. oomo. Agente.

r anópolifl- Osrloa HoepckeSjA - Cl- Teletcnc 1,212 (, En(j. te ri,
:;' o rancisco do Sul-CarIo! Hoepcke SA -CI-Telrlone 6 MOOREMACE

..

Allântida Rádio Catarinense Limitada
apresenta mais 2 insuperaveis modelos para 19ã1

CARACTERISTICAS:
.

:; 5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1.702, kc[s; curtas 6 a I8mcs. 50 a9l mts.

::II Alto-falante 61[2.p_olegadas, tipo pesado _ Tomada pa�a toca-scos.

== Transformador umversal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts v,di
==

Variavel de 3 secções: FI com, nucleo de ferrá: Caixa de. IMBUIA
�

de luxo.
I

_ Grande alcance: Alta sensibilídaqe: Som natural.
.

..

Modela ARC-5-P

AVISO

FERIDAS, REUMATISMO,
E PLACAS SJFILlTICAS

Elixir de NOQu,eira
Medicação auxiliar no tra

tamento da sif!lis

A Sociedade de Amparo
aos Tuberculosos avisa às
exmas. senhoras desta capi
tal que a Comissão da Cam
panha do A'gasa'n),ó iniciou
a arrecadação das 'roupas �,
agasalhos usados.

Espera, portanto, 'o,me..
'

lhor acolhimento de' tôdas,
que, desde já, poderão reser
var as generosas dádivas,
destinadas aos nossos _ ir
mãos tuberculó'sos e-seus fi
lhinhos.

Modelo ARC 515

:l
, I
,

1
,
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Novos Tratava-se, realmente, do cadaver
do ex-corneteiro da Polícia Militar!

F, •

CO:J]l.lC10S
RIO, 15 (V.A.,) - o ga

binete do chéfe' de Policia,
dístríbuiu a seguinte nota:
"O chefe de Policia, con

siderante que 'incumbe à Po
licia zelar pela manutenção
da ordem, sempre, que se ve

rifiquem reuniões popula
res, e visando principalmen
te evitar danos ii propríeda
de e garantir Q tráfego da
cidade, determinou que se,..·

jam ,fixados para cada ano,

. Assim, durante o corren

te ano, somente será permi
tida a realização de comi
cios nos seguintes locais;
campo de São Cristovão, nas
proximidades das arquiban
cadas ali existentes; praça
Rio Branco, Praça -das Na

ções e Largo da Abolição.

locais pa�a Co�o. funciona a

políticos rádIo patrulha
os locais que pode-rão ser Consta que s.s. o Dr .. Se-

utilizados para reuniões ou cretário da Segurança está
• I. interessado na instalação da

comICIOS.
R.P. e dizem que já chamou EXUMADO,. NA BARRA DA LAGôA, ONTEM, PELO E, então, positivou-se ser.,
o Tenente' Pacheco, Çhefe MÉDICO-LEGISTA DA POLICIA CIVIL, FOI O CORPO de fato, o do ex-corneteiro
do Serviço de Transmissões IDENTIFICADO PELO PRóPRIO IRMÃO, APESAR DE da Polícia Militar,' confiro.
da Polícia Militar, para es- QUASI IRRECONHECIVEL! _ UM DOCUMENTO mando-se, assim, as suspei-·
tudar o assunto quanto' à DERIMIU AS DÚVIDAS. tas que levantamos em nos-
parte radiofônica.

, sa reportagem, face aos ele-··
.

Leitor amigo! agora sim, Em nossa edição de ontem, ver, já putrefacto, de um
mentos que desenvolvemos. ,

temos fundamentadas espe- ocupam-nos em 'relatar, com homem! Apesar do adíantadíssimo
ranças de que iremos, read- os detalhes colhidos . pela A noticia, dêmo-la aos estado de putrefação, sendo,
quirir a nossa velha �ran- nossa reportagem, o triste e nossos leitores., fáce à co-

impossivel fácil· reconheci
quilidade daquêles temn-.s doloroso episódio do apare- municação recebida pelo dr.

mento, verific.ou o sr. Pon-.
que Florianópolis era cida- cimento, na praia da barra Delegado Regional de Poli- ciano João Martins ser, mes--
de pacata e sossegada sem da Lagôa, ao sul desta ilha cia da Capital, confirmada mo, o do seu irmão, o que se
as corriolas da molecagem, de Santa Catarina, do cadá- também por .i�ênti�a le.va- confirmou com o documento-�em os corrilhos dos moei- J"_-_...-_-.- ....�-_...., d�, pelo telefone,. a Capita-

que as autoridades encon-.
nhos valentaços, sem as cor-

, .'
ma dos Portos. traram em um dos bolsos da>

ridas de bicicletas pelos
.�** O Vereador Osní Raul; E ao nos ocuparmos da

I I d tA'L· bê d 'b d d P TI.
'

.
A" ',ca ça, ocurnento esse pas-·

Passeios das ruas, sem as IS oa, a anca a o . " triste ocorrencia informá- d I P I" MilitB CA M" 1
i .'. sa o pe a o ICIa I I ar",

filas de 'cinema eivadas de ., na amara umcipai, a- I' mos haver SIdo determmada di' M
"

' b d t t
'

M ., A

d
em que se ec ara ser ar-·

---------; "paraquedistas", sem a cor- ca a e apresen a a esa I a Ida aquele local do r. ti h J
-

M ti ld dFI
. .

I' 17 d M d 195' , A •• I'" ln o oao ar ms, so a o"orlanopo IS, - e arço e 1
ja 'de larápios. daquele legíslatívo oportuno Fernando Emílio Wendhau- f d d I C----- .

I' ddi' .
re orma o aque a orpo--

Muito temos falado da R. req�erImento, p eítean o o sen, médico legista da Poli-
ração.

N C
A

M
- -

I
P. e por isso vamos agora

Governo do, Estado, com a

I
cia Civil, acompanhado do

Após as formalidades le":'

, a
.
,amara IlnlClpa dar uma ligeira ideia de co- urgência possível, não me- Comissário de Polícia Oscar gais,.,verificado haver fale-

Inl mo a mesma funciona: Faz nos oportuna providência - Pereira e, ãinda, de Poncia- cido aquêle militar' em vir;..
de conta que já possuimos o calçamento da ladeira que, no João Martiris, para que tude de asfixia por subm'er'_ . ,� "a R.P. em plena atividade. da rua Rui Barbosa,.dá aces- êste, exumado o cadaver já são, foi dado o corpo nova-

. �I? .sua segunda se�sao extraordl�arla, a �amR;ra O leitor percebe que indiví- so ao Hospital "Nerêu Ra- sepultado na Barra da La- mente à sepultura.MUnICIpal tomou conhecimento do projeto de lei que duo suspeito ronda a sua mos". gôa, podasse identificá-lo si
.muda p�ra Dr. Herman Blumenau o nome da atual Rua

casa ou um bebado impor-. A medida, em muito bôa se tratara ou não de seu ir- O CÃO, SEMPREUruguai.
• tuno -perturba e encoinoda hora encarecida, ao Poder mão, o ex-corneteiro da Po- AMIGO DO HOMEM!

ou ainda um bando de rapa- Executivo, vem provocar lícia Militar Martinhb .Ioão S d
'f •• ••

' '., , egun o apuramos Olh-

P d t d
zes aos cantos e gritos per- para o proprro erario ecpno- Martins, desaparecido des- tei b h I'

reslaç'a-o e con as a turbam o sos�ego da noite; mia, se colocarmos �m co-?-- de domingo últi�o, quandole�'s�aP�a�:ira�me�m�v:��telefone imediatamente pa-
ta o fato de ser a Diretoria ao mar se Iançára em pe- , .

'h .
. '.

, , ., 'unlCO compan elro, um ca-
, 'ra a CE}\TJi?AL. da R.P., se de Obras Públicas forçada: quena embarcação, com des- chorrinho inseparável ami-

Prelel-Iu'ra de P.alhoça
não estiver no caso, mais co-:

a �anter, na conserva da- i tino ao Continente.
go em su� vidà.' v .

mum para Bancos, Fábri- que es tre�entos metros da- I
_ Na manhã de ante-ontem;

cas casas de comércio ca quela ladeira, constantemen- A EXUMAÇAO AI
.

I d
' .

" '
-

, . _. aque e anIma eu a praIa.
fés bares de possuir o sis- te, uma turma de operamos As 10 horas de ontem o d Rib

. -

t d tIII '"

f' d �
, o I errao, exaus o e an-

tema de ligação radiofônica a �m e que. nao venha� os dr. Fernando E. Wendhau- to rolar no mar!'
direto; a central, que está velc?,los a fIca� em me�o ao sen, com os seus auxiliares, A bateira de que se ser
de prontidão dia e noite; re- �a�Inho, por força dos pre- após, terem 'chegad"o, por vira aquêle ex-militar, esta'
cebe a comunicação e ins- JUIZOS causado� com as chu- mar, a Barra da La_goa, prO-I foi jogada, pela fúria das.
tantaneamente transmite vas quase contínuas, cederam aexumaçao do ca- d h d

,.

O
�

derá ,
.

,
on as, a um roc e o, prOXI-'

ordem ao carro de serviço ra, nao _po era
.

haver, daver, ante-ontem dado a, mo' à Pinheira danificando---
na zona mais próxima ao por conseguinte, mais opor- 'praia. se.

chamado; o carro que é tuna e feliz pretensão de
E, assim, mais um dolo-

dotado de serviço receptor um vereador que esta qUimo.
;. roso drama no mar, teve Oi'

e transmissor dirige-se, ime- do, enxergando os benefícios Camisas, Gravatas, Píja- seu desfecho sendo tragado-
diatamente, para o local de- do Estado procura assunto mes Meias das melhores. pelas ondas um pobre chefe:"
terminado pela Central: ai que se Iíga, diretamente, a 1 m 'd f 'I' f' d"1 .." pe os enores preços so na e arm la, ican o esta'
chegando, não é o policial, interésses coletivos. CASA MISCELANIA - Rua constituida de viúva, d. Mal-
como hoje acontece, quem

Não há dúvida que-o cal- ,Conselheiro M/afra. • vína 'I'eles Martins.
vai resolver por conta pró- çamento daquêle pedaço de

pria; ligado corno está com terreno, a exemplo do que
a Central chama a mesma, foi feito pelo sr. Rogério

Vieira, quando Prefeito rla
Capital, na ladeira do Hoso,
pital de Caridade, .'concorre
rá para embelezar mais ain
da os terrenos daquêle noso·

cômio como, também, rever
terá em 'economia para 03

cofres públicos, por não se··

rem mais necessários os tra

balho!(l de turmas. de operá
rios de Obras Públicas em

pregados,
,

continuamente" Ina sua conserva.
"

E nós, que só têmos a-I'plaudido as medidas que
consultam os inter,êsses da

Icoletividade, venham elas de
onde viérem, aguardamos o

pronunciamento do Govêrno
do Estado sôbre o assunto,
que esperamos ravorável à
providência pleiteada, para,
daqui, registar ,os aplausos
de quantos serão beneficia�
dos com o acêrto do requeri
mento daquêle representan-
te do povo, na Câmara Mu
nicipal.

Mais e melhor do que palavras minhas, fala e depõe
a seguinte ata da 6a sessão -da Câmara Municipal da Pa-
lhoça.

.

"Aos nove dias 'do mes de março do ano de jníl no
vecentos e cinquenta e um, na sala das sessões da Ca
mara Municipal, no Edificio da Prefeitura Municipal dê
Palhoça, ás 14 horas, havendo numero' legal de vereado
res �eu o Sr. Presidente por aberta a sessão. Comparece
ram os 81's. Vereadores Francisco Antonio Duarte, João

.

Orestes de Araujo" iosé Adão Lemhkuhl, Caetano Silvei
ra de Souza, Hermundino Silveira, Manoel Julio Pereira,
Tobias Raupp ,de Sá, João Marcolino Costa, e Rodolfo
Kratz. Deixaram de comparecei' os Srs. Vereadores Ar
lindo Alcebiades de Àndrade e Huberto Gustavo. Em se

guida foi lida a ata da sessão anterior a qual foi apro
vada. Pelo Sr. 10 secretário, foi lido um requerimento do
Sr. Orlando Tancredo pedindo isenção do aluguel da
parte terrea do Teatro Municipal, que posto em votação,
foi aprovado por unanimidáde. Em seguida foi pedida a

palavra o Sr. Vereador Caetano Silveira de Souza, ale
gando que o Dr. Ivo Silveira, ex-Prefeito Mun�cipal, e

Deputado Estadual pelo Municipio, desejava comparecer
perante esta Camara,. afim �e esclarecer e defender-se
'<;las 'acusações que lhe foram imputadas em artigos' escri
to no jornal "Diário da Tarde", em virtude de j_á se' en
con trar na mesa as informações ;solicitadas ao Sr. Prefei
to Municipal, pelo Vereador ArlinQ_o Andradé, sobre a

tomada de 'contas da administração do ex-Prefeito Dr.
Ivp Silveira. Sendo' deferido. o pedido do Vereador Caeta
no Silveira .de Souz,a, foi o Dr. Ivo Silveira introduzido na

sala da Câmara e pedindo a palavra expos, ponto por
ponto à Câmara Municipal..as acusações que lhe for_am
,imputadas, refutando' através de farta documentação as

inverdade publicadas no jornal. Os documentos compro
vantes das importancias pagas pe�o ex-Prefeito foram
,um p01', um analizados pela Camara, tendo até, alguns
vereapores,' de ambos os partidos ,afirmado da sua ve

racidade, 'bem como, da realização dos serviços a que se

referiam os recibos e folhas de pagamento apresentados.
Diante da documentação' e das afirmações do Dr. Ivo
Silveira, foi pelo V'ereador Francisco Antonio Duarte, da
U. D. R, requerida fossem consideradas, p,or ser de jus
tiça, aprovadas todas as contas do referido Senhor, por
considerar suficientemente 'provadas todas as despesas
efetuadas, o que foi aprovado {or unanimidade. Termina
da a exposição do I?r. 'Ivo Silveira, 'solicitou a palavra o

Vereador Caetano Silveira de Souza, que, explicando que
tinha conhecimento de que a segunda via da' 49cumenta
ção ap,resentada pelo Dr. Ivo Silveira se encontrava na

Tesouraria da Prefeitura, requereu a Camara. um voto
de honestidade administrativa, por,que considerava as

acusaçõe� .'feitas 3:0 referido Senhor tendenciosas e desti
tuidas de fundamentos, o que posto em votação, foi o vo

to de honestidade administrativ.a proposto, aprovlj.do pe
la Càmara por unanimidade. Nada mais havendo 'g tra-

> tal', deu o Sr. Presidente por encerrada a sessão, bem co

mo " primeiro periodo legislativo, marcando outra para
o proximo per iodo legislativo. Eu, Francisco Antonio
Duarte, 2° Secretário esta escrevi�

Ass. João,Orestes de Araujo, José Adão' Lemhkuhl
Francisco Antonio Duarte.

Confere com o original.
Francisco Antonio I,>uarte, 20 Secretário".

Ivo Silveira

e comunica a ocorrencia; e

a autoridade,' porque tem
semp.re um delegado ou um

comissarIO
.

de plantão,
transmite as ordens e da
Central onde se encontra o

rienta todas as providencias
que as circunstancias exigi
rem seja ambulância, jardi
neira, reforço ou polícia tec
nica, o que equivale dizer
que em menos de cinco mi
nutos todas as providencias
estarão tomadas. Para que
façamos um melhor JUIZO;
coloquemo-nos 'na, 'Central:
Personagens -: - Telefonista
de serviço, Encarregado do

controle, C.omíssário ,de
plantão. São 3 horas da ma

nhã. Um mapa da cidade in

di�a a posição dos R.P.

TELEFONISTA

S. SURI

Da liua X nO tal comuni
cam que ouviram um tira na

casa 'visinha.

CONTROLE
R. P. 21... R. P.

R. P. 21 ...

UMA VOZ
R. P. 21 atento.
CONTROLE
Siga rua X' nO tal.
UMA VOZ
R. P. 21 chamando Ce:ç.

traI ... R. P. 21 chamando ...

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

Um homem morto na ca

sa nO tal- da rUa X informa
R. P. que parece tratar-se de
um suicídio.

'

,

COMISSÁRIO (ao telefo"
nista).
Mande a ambulância se

guir imediatamente para se

guir com' o médico legista!
Avise a Policia tecnica para
mandar um detetive fazer o

exame de local! (dirigindo
se ao controle) avise o R.P.
21 que chame o rondante da
zona,' deixe o ,mesmo de
guarda e,regresse' ao seu

ponto.

21 ...

CONTROLE
Central à escuta.
UMA VOZ
Tem um homem morto por

um tiro .no ouvido, parece
tratar�se de suicídio.
CONTROLE (dirigindo-se

ao Comissário).

I

!

FV0Gltanão',

Há muitos anos, alí no Martineli, funcionou um.'

casino, bem instala�o e, ��solutameIf�e. ruinoso .. Vez;,
por outra, na semana, alI Iam os POttltICOS da SItua
ção e da oposição espairecer, uns OSl aborrecimentoSõ.
administrativos e outros as desilusões partidárias,,,
atirando algumas fichinhas à voragem da roleta:'"
Entre os primeiros, a pose milionária do Ivens de
Araújo, a fantástica e maravilhosa sorte do Mauro.'.
-Ramos, a eterna jetatura do inolvidável Altamiro"
Guimarães, a pindaiba crônica' do' Jáu Guedes; en-·

tre os segundos, o método infálivel de ganhar pouco.,
e perder mais, jogando em Itodos os números, d();·

senÍpli.e lembrado Majo.r Acácio"Moreira e a
.

calma ..

com que o saudoso General Bulcão Viana pigarreava ..

ao ganhar, e, com o ante-braço repetia o velho ca-i.
c,oete de alisar o paletó;'ao perder.
� Certa noite, com a II).esa repleta e os números"
atulhados de placas, lá veio um duplo-zero, que ,por'
sinal estava vazio. E o Pantaleão, que obserVava o>'

lance, não se conteve e, para o dr., Bulcão, no outro>·
lado da mesa, discursou a sua imensa pouca fé:

-- Qual, General, ninguém escapa!

Segundo se lê do Diário OfiCial, de 12 do cor-·

rente,. foi demitido" sem mais aquela,· do cargo de"'
Sub-delegado de Polícia da Enseada do Brito, na.

Palhoça, o sr. Patrocínio ,vieira Cordeir�, presidente,
do diretório distrital do' Partido Trabalhista Brasi
leiro. O exónerado foi, .no último pleito, candidato a,

vereador pelo Partido Trabaihis't� e, antes disso, já
era Intendente daquele Distrito, na administração do,'
dr. Ivo Silveira, contra o qual trabalhou de mangas
arr.egaçadas, como se diz. Homem de atitudes e cio.
dadão probo e honesto, a sua posição política de en

tão não lhe valeu o afastamento do cargo!
Agora, entretanto, rodou ... por imposição d();.

diretório da U. D. N.
Razão', pois, assistia ao- Pantaleão:
-- Ninguém escapa, Genel�al!

c;;:;�v/�- �
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