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Eleito Presidente da' Assembléia.
_.

�r. V,olnei 'Collaço �e
..

Oliveira, �o P.T.D.
RENUNCIOU O SR. ANES GUALBERTO, DO P. S. D., da a Mêsa, o sr. Presidente te convocou o 10' suplente, vocação do Suplente não po- Oswaldo Rodrigues Cabral

SENDO CONVOCADO O SUPLENTE, DR. WILMAR mandou' que se procedesse dr. Wilmar (lidando '.Dia8, de ser feita nessa sessão. - Paulo de Tarso da Luz

ORLANDO DIAS - COMO DECORRERAM OS TRA- a chamada dos srs. deputa- sendo, então, pelo sr. dep. Resolvendo, o Presidente Fontes -'- Renau Cubas -

BALHOS - CUMPRIMENTOS dos, para a entrega dos di- J. J,. Cabral.rda U. D. N., le- esclareceu que a renúncia Romano ·Massignan.
. . plomas, verificando-se e11- vantada uma questão de 01'- é ato acatado e Irrevogável Partido Trabalhista Brasi-

Convocada, reuniu-se, às genes Vieira do PSD
A

' .:" ., tão, estarem 38 deputados dem - que a Assembléia e não há na Constituição leiro
.

14 horas de ontem', a Assem- por ser ele o mais Idoso o
.

I
.., , presentes. não pode, nesta sessão pre- nada que contrarie a posse Braz Joaquim Alves -

bléía 'Legislativa em sua qual, após declara'!" aberta
I

.

do Suplente. Sendo irrevo- Francisco de Sousa Neves
primeira �essão preparató- a sessão, para' aquele fim, I O Preaidente leu ofíc_io paratóría, deliberar sõbre gâvel, independe de,' q(tal- -;- Octacílio Nascimento .
ria, para a eleição do Pre- convidou os srs, dep. Konder do dr, Anes Gualberto, elei-� outra matéria que não' seja quer "consulta ao plenârío. Paulo Marques _ Volney
sidente da Mêsa. Reis e João Estivalet Pires, to sob a legenda do P. S. D., a eleiç� do sr. Presidente. Assim sendo, o sr. Presíden- Óolaço de Oliveira.

Os trabalhos foram pre- para 1° e 2° Secretários, renunciando
.

ao mandato. Entendeu que; face ao art. -te convocou ,o Suplente e-' -Partído 'de' Represeataçãe
sididós pelo sr. dep. Protó- respectivamente. \onstitui- Face ao fato, o Sl'. Preslden- 6° da Constítuição, a con- leito sob a legenda do P.

.

Popular
.

"" ---: -.- - - - -•••••••-.-.-.- .t' -·-·· ···- ·······.t' ······-..·-· 'iJ-__..•••..-f· •••••..•• -

S. D., dr. Wilmar Orlando Cássio Medeiros - Vi..
O TEMPO Dias, o qual, a se�lir, to- cente João Schneider.

,

Previsão do tempo até, H, I mou assento na bancada Pantído Social.Progressista
horas do dia 11 dessa agremiação partidá- Enory Teixeira Pinto.
Tempo bom sujeito a li- .ria, I Recolhidas as sobrecartas

geira instabilidade. Tempe- Ainda mais uma vez, o e verificados os votos, o re-

ratura estavel.
\ autor da questão de ordem, sultado foi. o seguinte:

Ventos de sirceste a nor- 120m a palavra, requereu que Volney Colaço de
deste 'frescos. conste da ata' as suas con� Oliveira. . . .. 37 votos
Temperaturas extremas síderações" em torno do as- Votos em branco 2

de hoje: Maxima 24,6 mini- sunto e, também, do seu

ma 18,7. 'protesto.
.................- .t'...............

'Em seguida, o sr, dep.
Ylmar Corrêa, do P. S. ,D., A seguir, o sr. Presidente

EDIÇÃO DE HOjE .

com a palavra, declarou que proclamou eleito o S1'. dep,
I' 8 Páginas / entende que a convocacão Volney Colaço de Oliveira,

�loria�polis, - Quarta-feira, 11 de Abril de 1951 ; N°. 11.1(5 Cr$ O,�O' do Suplente não depende'da passando-lhe a Presidência,
____________._._:.__ Assembléia, pois que a Mesa' o que se verificou sob entu

está constituida, legalmente, siásticas palmas da assis-

João Neves Cum Jruman In criação. do Instituto. dos !�:::l��:��;d�ii;�1��1t: :;�:!:tii�t:�:i�:o:{n:;!:
üarta de Vargas ao presidente Trabalhadores Rurais .

�?:s.p��aSi�,1: \::s:ec��t:� �:����o�' '?�!:i�r�e��:��=
EdU d

- convocar o .Suplente,
-

to!".

dos st8, os Di OS RIO, 10 (V.A.) - O ôr- dente da República - para SOtl�{Ciodnadad:' alssim, da O DIpSCU�dSOt antes
".WASHINGTON, 10 (De Discutiram-se tarnbérn os gão 'oficioso "A, Noite" in- acriácão de um instituto de ques ao e OI' em evanta a novo resi en e, o

.Barreto Leite, enviado espe- créditos de príorídade para forma hoje que o ministro previdência destinado a as- pelo dep. J. J. Cabral, da .de encerrar à sessão, .profe

cial dos "Diários Associa- fornecirnentos de rnaterial Danton Coelho está prece- sistir aos trabalhadores ru-
U. D. N., o sr. Presidente riu um improviso, agrade

dos" - Via Meridional) - pesado, inclusive refinarias dendo a estudos"""": seguiu- rais. Essa medida que foi declarou que, a seguir, sus- cIndo a prova de confiança

O presidente Trurnan rece- de petróleo e o equipamento do as instruções do presi- amplamente divulgada na penderia a sessão para que !!lo plenário, elegendo-o por

beu esta tarde o sr. João requerido para pesquisas e -._, -�'.' ...� '�.. campanha presidencial en-
se procedesse, após, a elei- /tnaioria. Conclamou a tôdas

Neves com a frase efusiva exploração desse .combustí- �
-•••!' .t'.

trou em fase defin it.iva - dé ção, sob' escrutinio secreto, as bancadas para um traba-

de que t) �cr.etá:rio 'd,�..Est�t vel, N�a.ç?M�rêp,cja {iea�_ AISlAIUl !JÁ Bo••r orgJl1i�a.çào nas, ultimas se-
do Presidente da Assem- lho harmónico. afim de pos-'

do; sr. Dean Acheeon, lhe rarn 'assentadas as teses da . 1i'l1l'U"UV:": VIlO
..

;�a�fis;t tllraI&Q .,Q"Ht1Ilal; � hléia, Lé�gi�hlJiva. :,
.

-

' sibiíi�!lr "s�rvfçQc. de real

bavia dito que o êxito da cooperação ecenômíca e mi- lat '·0 d Hw pasta do Trabalho em vir- ,A ELEIÇÃO " mQhta para Santa Catarina

Conferência se devia, ern litar entre os dois países. Or 8 8- tude de recomendação do Reaberta a sessão às 1430" em
\
beneficio da coletívída-

:grande parte" à ação do mi- Ontern, os peritos milita- choll chefe do Executivo,' deter- horas" votaram, pela ordem) de. '. r·

nistro brasileiro, que fôra res brasileiros, chefiados minou que um grupo de após o fazerem os membros,
. Concluindo, convocou outra

""uma torre de fôrça" nas pelo general Paulo de Fi- TOQUIO, 10 (V.A.) técnicos de previdência fi- da Mêsa, os seguintes depu- !.1�\SãO preparatória para'

discussões. O sr. João Ne- gueiredo, tiveram' urn en-: As tropas das Nações 'Uni- zesse o esboço da futura 01'- tados:
.

h je, à hora regimental, a

ves visitou o sr. Harry Tru- centro no Pentágono (sede das 'reiniciaram o avanço ganização, e solicitou dados Partido Social Dernocrático fi de serem eleitos os de

man para lhe entregar urna .do Departamento de Defe- I rumo ao reservatór-io de 8:0 Ministério da Agricultu- Antônio Gomes de Almeí- maismembros da Mesa.

carta autógrafa do sr. Ge- sa) corn os seus colegas Hwachon, à medida que as ra.

.

da - Elpídío Barbosa _,_ CUMPRIMENTOS

túlio Vargas, sendo acolhido norte-amertcanos, para dis- 'correntes. de água vãn bai-
-

I . " '''':''0 Fernando Osvaldo Oliveira', Encerrados os trabalhos,
Segundo prevê o 'ministro t d t t

"

J corn a extrerna cordialidade cutir, dentro do terreno xando lentamente. Uma fôr- _; Ivo S.ilveira - João Ri- o os o� represen an es, a

Danton ,Coelho, aos traba- -

d d O ld
Tesurnida naqmila declára- técnico, a questão de arma- ça de penetração aliada ten- bas

.

Ramos - José Bahia exceçao o sr.' ep. sva {)
lhadores núais serão es- C b I d D N

'

�a�o. rnento, de acôrdo corn as tará progredir para a repre- Spindola Bittencourt - Jo- a ra, a U. . ., levaram
". tendidos de maneira efetiva

. , I

rnissões que caberão às ·nos- sa a fim de com a sua cap- sé Gallotti Peixoto - Le- os seus . cumprim.�ntos ao
os beneficios da legislação d VI' C I 'OI'

sas Fôrças Arrnadas na de- tura, evitar que os chineses cian Slowinski Lenoir ep. o ney o aço ue 1-

fesa do Hernisfério. Nessa a danificassem mais foi re- que ámpara o trabalhador Vargas Ferreira'- Manoel veira, que a top.os abraçon ,

urbano,- principalmente no 'docasião foi aflorada a: ques- cebida por fogos de metra- . .,. � Siqueira Belo - Olívio Nó- comOVI o.

que dIZ respeIto a asslsten- b O R d
.

.

tão da Coréia, declarando ps lhaqora, rifles e morteiros, ..

'd"
.

I d'
rega - scar o rIgues

arnericanos que, dada à alta e não poude cumprir suá Cla me I�a, SOCla, mora .la i da Nova - Waldemar Grub- ..

qualidade que as Fôrças missão. Uma patrulha fran- e e�u?açao. Esclareceu aI�- ba - Walter Tenório Ca- O
II

dBrasileiras revelararn na cesa logrou �pr9ximar-se �a � �p:ensa que o pres;- valcanti -

Y,lmar de Al-' riSO, a cidade .••
I 1

Itália, eles considerariarn, bastante 'do reservatório,·?n e

t ,a�g�; n�,sse seu pro- meida,Corrêa - Wilmar Or- .

(Í __

do ponto de vista rnilitar, sem encontrar oposicão, ao xImol lb·a a_o Jda conta coI? lando Dias.
. �...---,.--

.

'd d' - a co a oraçao e expreSSI- U
.�

D 'tO N
.

I

�'extrernarnent� -qtil se pu- passo que as um a es ame-

( f',
di' , d

mao ernocra Ica aCIOna,
.
/

dessern contar corn' urn ricanas r�spondiam ao fogo
vas ,lg.ur�s. e aVOlUa e a '

Antônio Barros Le'mos _ //�"cornbattearn" de cinco rnil do inimigo partido de suas PbecuarIa, dlspos�as a cola- Celso .Ramos BI�anco - Clo- //
d )p 1 d t' orar com o governo. .

d
.

M
.

.

F' d
.

hornens do nosso Exército eresas ao SU1 o reserva 0- . OrICO oren'a - re erICO C'
\

para reforçar as tropas das rio. Os engenheiros do e� Ruerten _. João Herbert �(
Nações Unidas. xér�i.to op�l1aram _que os chi- AJilUncie n'�'O ESTADO'; Colin - João.José de Souza

4�&••·.,��\?r'?).,
"

Ne�ta hipótese, que de- neses abrIram apenas par- Cl1bral - LUIZ de Souza - V ::�... ,: ..
"

,

Abordando a questão dos
pende, 'natllralrnente, de de- cialmente os' orificios de Osvaldo Bulcão Vianna, - ,,<

arrnarnentos, o chefe da nos- . I

P484 QUI' LEI fi
...

Cisões politicas 'do g;ovêrno salda das comportas .pqis, '

li .' f' _.-. .t' -. .1 ô5§' .

;�:�:!:�:.:::�;::::��: :±":��:l!��::i�:;:�:. i�:·:;�:�:��e�;t:o,;;:;:l; . Di, -o art 61 do Regula- No'a à ,i� ,

. madas, pedindo tratarnento
os Estados Unidos fornece- taubla-aI'xtoe.na rolado. pelo vale mento Geral do Trânsito Imprensa T,

..

······l�equivalente aos mernbros do
riarn irnediatarnente rnateri- que neIPhurn candidato à \

Pacto do Atlantico, sobretu- cal·tel·ra' de m t
.

t
'

A h b t C
aI de treinarnento ao Brasil -•••••"'>1 o ons a sera c am-se a e1' as, na 0-

_
. J'

.do no sentido de que as des-
e arrnariarn os ,efetivos à inscrito para exame kem mall'do do 5° Distrito Naval, \ .

pesas co� rnaterial bélico
sua chegada no teatro de NereAu e- eleol'as que seja julgado apto em as inscrições' para candida- \ -:::

não pesassern sôbre os cré-
operações. '. prévio !'!xame médico, reali- tos ao quadro d!l taifeiros :;

:<ditos destinados' a resolver - .

f
A • zado - no D'epar'tarnento ,de da Marinha de Guerra. Ele - A sra. costumava

ClS problemas econôrnicos. O wO�·f··I:-C··I:·a···I·
..

····d··8····
...

·O
....

·a·-·b-··I·: e.m c·on. erenCl,a Saúde ,Pública, na Capital, Os candidatos inscritos rir do rneu guarda-chuva ..•
:secretário de Estado respon- ou pelos Delegados de Hi- serão submetidos a provia e- rnas se não quiser se rno-

:c:teu que isso dependeria de
nete do Prele-Ito . Rl0, 10 (V.A.) - l>ntem giene, no interior. lementar de Portugues e lhai' venha para baixo· de-

medidas legislativas a se- ) após a sessão da Camara, o A lei não está sendo obe- Matemática e a exame' de le ...

Tern solicitadas ao Congres- O sr. Jorge da Luz' Fontes sr. Nerêu Ramos compare- decida. Registram6s o'fato, saúde. Ela - Pois não! Pois
. ..,.

so, acrescentando que o foi, por ato de 5 do corren- ceu ao Ministerio da Agri-- apenas. E crémos que êssé Os interessados deverão não! Pois não!

plano brasileiro de. rearrna- te e ontem publicado' no cultura, onde foi recebido registo interessa às autori- obter mais esclarecimentos' O espirito - (invisiveI�
mento seria de gránde au· "Diário Oficial"; nomeado pêlo sr. João Cleoias, com dades competentes 'e- por; no 50 Distrito Naval no ho- por naturel!!a)
xilio na discuss'ão e -.respli-, Oficial de Gabinete do Pre- Quem manteve demorada isso deve ser recebido como rario de 12,00 às ,16,00 ho- Não pensem os leitores
to. feito da Capifa·l. "

conferencilf colaboração construtiva, raso que a piada é política!

o J

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e D. Gerente ; SIDNEI NOCETI
Diretor: RUBENS DE ARRUDA RAMOS

39

A visita do rninistro bra

sileiro ao presidente norte

arnericano, ainda que tendo

:simples' caráter de cortesia,
veio rnarcar o ponto culrni
nante das negociações que

� .-0 Brasil rnanteve . corn os

t Estados Unidos paralela-
J

mente. à Conferência dos

(jhanceleres e eujos terrnos

essenciais forarn resurnidos
no irnportante encontro do

.chefe da nossa delegação
<COlp o sr. Dean Acheson, no
.dia 3 do corrente.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DItA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
, .

..

E'
.

DR.' ANTÔNIO DIB MUSSI
Médicos

Cjrurgia-Clínica Geral-Parlas

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE SENHO

RAs., com\modernos métodos de diagnósticos e tratamento.

COLPOSCOPIA - HISTE.nO _: SALPINGOGRAFIA '--' METABO-

LISMO BASAL '

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

pio. .

,

Horário: Das 9 ás 12 horas � Dr. Mussl.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Residenc'ia - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

MOELLMANN·DR. D.JALMA
- OUVIDOS NARIZCLíNICA NEUROLQGICA E DE OLHOS

GARGANTA
,

, da

CASA DE SAúDE SÃO SEBASTIÃO

nhotas - Proctologia
Eletricidade Médica

DR. ARMANDO VA
:bERIO DE ASSIS

MEDICO
-;.. Consultas: Das 15 às 18 h,oras.

Telefone:

Co.nsultório: 1.268.

Residência: 1.385.

Dos Serviços de Clínica Infantil

da Assistência 'Municipal ti Hos
pital de Caridade

CLINICA MEDICA DE CRIAN

_ ÇAS E' ADULTOS
- Alergia- DR.NEWTON

D'AVILA,
Cirurgia geral - Doenças de Se-

Consultório: Ru.a Nunes Macha

no,' 7 _ Consultas das 10 -ás 12
.

e das 15 ás 17 horas'.

R�sidência: Rua Marechal Gui�

lherme, 5 - Fone: - 783.
Consultório: Rua' Vitor Meire

les n. 18 - Tejefone 1.507.

Consultas: Ãs 11;30 horas e'à
DR.-LINS NEVES
Diretor da Maternidade e mé

tarde das 15 horas em diante.
dica do Hospital de 'Caridade.

.• .

CLINICAS DE SENHORAS _

ResIdencIa: Rua Vidal Ramos,

.CIRURGIA - PARTOS 1-
Telefone 1.422.

ASSISTENCIA .A.O PARTO E _'--- _

OPERAÇõES "OBSTÉTRICAS DR. PAULO FONTES
Doenças glandulares, tiroide, " Clínico Operador

DR. MÁRIO
.

\

WENDHAUSEN

11 abril de 1951de

,Administração "IRedação e.Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,
,no 160.

,

Tel: 1022 -- Cx. Pos-
tal, '139.

'

Diretor: RUBENS A.
'RAMOS.
Proprietário e Dir.
Gerente
SIDNEI NOCETI
Repr�ntante:
A. S.LARA·

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

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oltveíre

nO 21 -- 80 andar
Te!. : 2-9873 São

Paulo
ASSINATURAs
Na Capital

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

.

No Interior
Ano ..••• Cr$ 120,00
Semestre •• Cr$ 70,00
Trimestre'. Cr$ , 40�00
Anúncios mediante con
trâto,
Os originais, mesmo

não publicados, não &8-,
rão devolvidos •

A direção não se res

porrsabtliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos. assinados.

"

Clinica médica. de adultos e

crianças.
�

Consultório - Rua .To;;" Pinto,
16 - Tel. M. 769.

Consuitas: das 4 àS,6, horas,
• Residência: Rju!,' Esteves Jú-

nior' 45. Tel. 812.
• �..-<

FERIDAS, REUMATISMO
E PLACAS SIFILtT1C.AS

Elixir de 'NoQueira
Medicação a'fxiljar nq. tra-

tamento dá sitilis .

DR.ROLDÃO'
CONSONI

Cirurgia Geral ....: Alta CirUrgia
- Molé8tU!8 de senhora8 -

Partos

Formado pela Faculdade de

Medicina da Universidade de São

Cirurgia do estomago e vias

circulares, intestinos delgado. e

grosso, tiroide, - rins, próstata,
bexiga, utero, ovários e trompas.
Varicocela, varizes ê hernias.

Consultas: Das 3 às 5 heras,

Cons.: Rua Felipe Schmidt, 21
E

(altos 'da Casa Paraiso).
Telef. 1.598.

Residênciã: Rua Esteves Jú

nior, 1.703 - Tel. m. 764.

DR. M. S. CAVAL
CANTI

I
Clínica exclusivamente de cri-

\

anças.

Rua, Saldanha Marinho,
Telefone (M.) 736.

19.

Drs. Waldemiro Cascae's
e

Roberto Lacerda
ADVOGADOS

Cobranças amigáveis e jUQiciais, inventários,
despêjos, desquites, titulos declaratórios, natura

lizações, retificação de nome, inve�tigação de' pa
tel'nidade, usucapião, indenizaçõ�s, ações traba
lhistas, contratos, requerimentos, prótestos, defê

sas, recursos bem como quaisquer outros serviç9s
,

relacionados' com sua profissão. .

RUA TRAJ.A,NO, 33 -- 10 AND. -- Fone: M-711.

Ru�

DR. I., LOBATO
FILHQ

Doenças d,O �rêlho r�spiratórlo
J TUBkRCUtos� ,\ �
Cirurgia 'do Torax ,

ovários, hipop'ise, etc.

Distul'bios nervosos - Esteri
lidade - Regimes.
Consultório: Rua Fernando Ma

chado, _ Te�. 1.481.

Resid. R. 7 de Setembro - Edif.

Consultório: Rua Vitor Meh'e
leso

Telefone: 1.405.

Cruz e Souza - Tel. 846.
. 1

Dr� Re.n,ato Ramos ·da Silva'
Advog�d()

Santos 'Dum.on�1 12 - Ap� 4'

"
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1)5.000,00J�

COMPRA'
vrNOA "EC

CASAS ( Tm[ltO�
tlIPOrtCA:'
AVAlIACÓE!t
lE6ALiSAtOES t=""",====""""==="",,,,==��

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

por
'

casa lote ; .. , .

RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de, lO x 21

(preço dos 2) "

....• _ .....••.•..•

RUA ,FELIPE SCHMIDT, um lote de n.so x 30, frente

á Avenida de contorno á Ponte Herci lio Luz j lugar
de futuro) , :;.".� ..

('
....•

BAIRRO BOM ABRIGO, 1 lote de 12 x 18,70 . � .

COQUEIJl,OS, um terreno com a área de,27.829,00m2 ..

COQUEIROS,(Paihocinha) UI�' ótimo; terreno pua 3

construção • • . . . . . . . • . , •.... '

; •.

CAPOEIRAS {um terreno com a área de 84.000;Ollm2.

exrremando com uma rua nOB fundos, com possibi-
lidades 'de loteamento "."" .,,,, .

_

TERRENO A YEN;DA EM PRESTAÇO,ES
BELO HORIZONTE (Minas Gerais) t�mos 10f� de terrenos ...

venda' em prestações, aituadoa em Belo Horizonte, com grande.
possibilidades de valorização.

COMPRA DE CASAS, TERRENOS, C�ACARAS e SITIOS
Temos sempre interessados em comprar casas, terrenos, ch,,-

4f/A oroooeo . SS,
rLtIl1JA"dPoI.15 - ,sANTA CATAR/I'IA

186.000,OlllJ·

35.000,00'Yl!

110.000,0�JJ

70.000,om""

200.000,ÓIl::;-

,
.

80.000,OIV'"

50.000,Ocn,?I

70�OOO,00:t<-

80.00Ó,00'"

60.000,001'"

.60.000,oit"

4Q.OOO,OO;>

50.000,O�

HIPOTECAS

Recebemos e aplicamos quasquer. importancía com garantia... ·

hipotecarias.

Mediante. modica comjssão, aceitamos procuração, pa·ra

nistrar prédio, recebendo aluguel, pagando empostos etc.

PROCESSOS, IMOBILIARIOS

Organizamos processos imobiliários, para os Institutos, Cai

xa Economica etc: Temos tambem I10ssibjJjdades de c\lnseguir qual--

,

f\
" O cliente que' desejar comprar casa, terreno, sitio, chacar..::t_

poderá\vil' na séde deste Escritório e prehenc}:Ier uma ficha dizen- ..

do o que deseja adquirir e assim que conseguimos avizar.emos ae--

interessado,' sem despesas para o cliente.

INFORMAÇõES
·Sem· compromisso, para'o cliente, damos qualquer informação-.

dos negocios imobiliários. 1

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

ótima sala no cenfro
�. P1aça' 15 dé' Novembro, 20, 2' andar
(altos' do Reshul'a�te Ro,a).

. Tretar no mesl1'0 ',ocal.
OSVALDO MELO

.,

•

f

CABAS A VENPA

RUA S. VICENTE DE' PAULA, 2 quartos, saI� "'etc,

terreno 20 x 33 (Cr$ 23.000,00) financiado .

AVENIDA M.AURO RAMOS, coem todo conforto, 3

. quartos, gar:aje etc., terreno 10 x 40 (financiado
I

pela Cabra c/ Cr$ 50.000,00) ."
,

.

RUA CHAPECõ, :3 quartos, agua luz.. esgoto, etc., casa

de madeira, toda pintada a oleo, alugada por

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

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas" corís

truidas em um de 51 x 70, ótimo local para depo-

,

sito etc., fundos pa ra O mar ,

:
.

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

,

.M\lIl tepio Cr$ 53.0OÓ,OO) '.

'

',' .

I

COQUEIROS, (rua Des'. Ped\o Si lva), 5 quartos, ban-

nheiros, côpa, salão de jantar, salão de visita, po

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

Cr$ 40.00(Í,OO) ' ,
'

.

ESTREITO (Travessa 1° de Janeiro), casa de madeira,
4 quartos, 2 salas, coainha, esgoto, ,tôda pintada
a óleo, terreno 12 x 30, .

ESTREITO,. (T'ruvessa 10 de Janeiro!, 3 quartos' etc.

(desocupada) . ',' . . . . . .. ., , - ..•...

ESTREJTO (Bairro de N. S. de Fatima) prefabricada, '

3 quartos, sala, cozinha, banheiro etc. terre,no
15 x 35 •...... :

"

, .•

ESTREITO (rua 24 de Maio), casa de materãal, terreno
9,90 x 56 .

TERRENOS A VENDA'

caras e' sitios.

ADMINISTRAÇÃO DE P-REDIOS

quer documentos sobr!! imóveis.

FICHARIO

-

Paulo, onde foi assistente do Ser-
Radioterapía por ondas curtas-Eletrocoagulaçãe Raio,_' Ultra .

C'" d Prof. AII'Pl'OVIÇO irurgico o

Violeta e Infra Vermelho. Corrêa Neto.'
'

Sob a direção do dr. Djalma )(oelhllann. '

Com o concurso de especialistas com fama
f

européia.
Exames e tratamento moderno das doenças do sistema nervoso.

. Diagnóstico e tratamento completo das moléstias dos olhos _

ouvidos - nariz e garganta.
•

Apllrelhagem moderníss'ima importada diretamente da Suíça,
Consultas na Casa de Saúde São Sebastião das 9 horas ás 10 e

das 14 :is 18. horas iÜàriamente.
-

Telefone 1.153 _ La\'fo São Sebastião.

D::iFJlJf c.·;;,m�:P'���
\ . / cionaI de Medicil)8 da Univers)-

Curso Nacionál de I doe çaa dade do Brasil).·
-

.'

'

mentais. Médico por concurso da Assis,-
. I

'

Formado pela Faculdade NiciO- H .... MILTON VALENTE�x-diretor (lo IJospitall.'Colqnía �têncill< a Psicopatas do Distrito .,..

Sant'Ana. f
- I ,Federal. I

.

I
nal de Medicina. Tisiologis a e

.

FERREIRA
" ., ' Tisiocirurgião do Hospital Nerêu Advogado. Doenças nervosas e mttptais. Ex-interno, do Hospital' Psi-
tiRamos. Curso de especialização Servícos de advogaciampotencia Sexual. t quiátrico e Manicômio Judiciári.o ... ,

pelo S. N. T. Ex-interno. e Ex� em ger�l, no Rio de Janeí-Ru.• Tiradentes ilo,9. j <, da Capital Federal.
,

.. assistente de Cii1urgia do Prof. roo Cobranças, Registros,Conaultas
'

das 15 ás 19 horas. Ex-interno da Santa Casa de
Ugo Pinheiro 'Guimarães: 'Rio)�, Encamínhamento de proces:FON�: M. 798. Misericórdia do Rio de Janeiro. \, vv

-

Res.�' Rua Santos Saraiva,' 64 'Clínica Médica _ Doenças N�r- Cons.: Felipe Schmidt, 38. sos. Recursos aos Tribunais

Estreito., vasas. Ooneultas; diàrfarnente, das 15 da Justiça Comum e do Tra-

.Cons�Itório: Edifício Amélia
às 18 horas, balho.

Neto '_ Sala 9.
Res.: nua Durvál MelqUíadeS,' ' Praia do Flamengo, 122,

Residência: Avenida Rio Bran- 28 - Chácara do Espanha. apto. 510 -- Rio - D. F. ,

co, 144.

C<!nsultas: das 10 às 12 e das

I14 às 18 horas.'
'

Resid&_ncia: Rua Blumenau.
Telefone: 1.620.

�__�_ .

admi-
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Yida Social HOJE NO A ,((Transportes AéreDB Verbas federai� para
PASSADO Catarinense S/A,» colabora " Santa Catarina
A d;i��! �o��I!'e�orda� com o e�porte barriga verde

nos que:
- em 1635, travou-se, pe

la segunda vez, pois que o

primeiro foi em 18 de mar

ço de 1635, o combate de Se
rinhaem;' em o qual os ho
landeses tomaram o Enge
nho da Palma;
- em 1713, foi assinado o

Tratado particular de Utre
cht, entre Portugal e F'ran-:
ça;
- em 1812, o Capitão A

dolfo Charão derrotou nas

pontas do Daímam um con

tingente de cavalaria do E
xéi-cito de Artigas;

,

:_ em 1824, faleceu em

Recife Antônio de Morais e

Silva, autor do famoso "Di
cionário da Língua Portu-·

.migas, às quais- nos associa- guesa". Morais nascera em
.mos, com prazer. ,

"

I'
1756, no Rio de Janeiro;.

..FAZEM A�OS, HOJE: - em .1826, diante de
,'SEN��RES: . Montevidéu, a nossa Fraga-

._ AntOnIO Lopes Fana.
. ta "Niterói" atacou e ven

- Miguel de Souz,a Reis.
ceu .os navios argentinos

SE�HORAS: .
"25 de Mayo" e· "Repúbli-

- Ahce Carpes A,sSIS. ca", enquanto a nossa 'Es-
- Andreza Gonçalves da

cuna "D. Paula" do coman-
;;Silva.

. do de Antônio Leoc\ádio de,

- Inácia Oliveira de Al- Oliveira, defendia-se, junto
.meida, da barra de Santa Luzia, doSENHORITAS: ataque de um Brigue 'argen-
_._ Irene Cristovão de Oli- tino, e em outro ponto da-

'--veira. quele rio a barca argentina
- Maria de Lourdes Fer- "Congresso" aprisdonava

·lI:ari. nossa Escuna "Santa Isa-
- Dalila Luz, filha do

,:Prof:' Eduardo Luz.
- Cecí Gonçalves.
- Maria nicolich.
- Hildegard Woscikie-

ANIVERSÁRIOS:
ZENOlS' BONASSIS

Ocorre, hoje, o aniversá
.rr io natalícíq do sr. Zenon Bo
.nassis, funcionário dá -Pen i
"tenciár'ia do Estado e pes
'sôa grandemente relaciona
-da, nos meios sociais desta
'capital, � quem cumprímen-
"tamos.

.

:;�mA. �DETTE NATIVIDA-,
DE DA COSTA

IA efeméride de hoje assi-
.

:nala o aniversário natalício
-da exma. sra. d. Odette Na
tividade da Costa, vi-uva do
.saudoso conterrâneo Cori
:guasi A. da Costa e gen itora
-do nosso apreciado colabo
.rador Andrelino Natividade

, -da Costa.
A ilustre-dama será, hoje,

.alvo de homenagens dos,
;:seu� parentes e pessôas a-

bel" ;
- em 1847, .foí inaugura

.da a Biblioteca Fluminense.
Este fato corresponde ao

maior impulsoç das ativida
des culturais da população···:wiecz.

JOVENS:
-. Jocelino Dutra .....
.MENINO:

- Carlos Antônio. Ger

'lach, filho do sr. Benjamim
',:Gerlach.

I .

.

MENINA: r

.- Len ir 'I'onera, filha do
'$r. Jorge Tonera.

VIAJANTE:
DR. ALFREDO CHEREM Justiça doDe sua viagem ao Rio de

.

.Janeiro, regressou, ontem, Trabalbo'via aérea, o sr. dr. Alfredo '

Processos
.

em 'pauta para«Cherem, coceityado clínico
• nesta Capital. .

Instrução e julgamento
.

.

M�S DE ABRIL •

�JmpõStõ·slõdiã1 �!�c:��:: !�:2��;��S� e

'RESOLUÇÃO N° 1.043 134/51: Excetos: Fredez:ico
':':UE 12 DE OUTUBRO DE Guilherme de Souza Reis e

,

1950, /" ,outro. Excipiente; Dep'arta-
A Comissão de Imposto' mento de Estradas de Roda-

;'Sindical, ao examinar o gem� Objeto: Exceção de
::processo ,n!> ·MTIC �47.578 incompetência.

,

(718.150 e 783.402), em que Oia 11, às 13,30 horas:
<,:() Sindic\to, dos Bancos do Proo.esso n. JCJ-130/51:
�.Rio de Janeü'o consulta sô- Reclamante: Aldo Prazeres.
':ore o desconto do .imposto Reclamàda: Prefeitura Mp
,:sindical dos empregad.os nicipal de Florianópolis.
'I,frente á regulamentação da Objeto: Reintegração, salá-

· Lei 605, e tendo em vista o rios e descanso semanais.

�1>arecer verbal do relator. Dia 12, às 13,30 horas:
RESOLVE.: Processo n. JCJ-135/51:
"informar que o assunto Reclamante: Neri Antô�io

"está decidido pelo Exmo. sr. da Silveira. Reclamado: Do
'Ministro do Trabalho, In- mingos J. da SilvaiS. A .. Ob
,:dústria e Comércio,. que' a- jeto: Indenização e aviso
'provou parecer do Sr. Con- prévio.
"suItor Jurídico d'êste Minis- Dia 12, às 14 horas:
· tério, no sentido de que o Processos ns. 'JCJ-72, 86
desconto do imp�sto sindi- e '96/51: Reclamante: João
cal deverá ser feito na base Joaq.uim do Amaral. Recla

, de 1/30 (Um trinta avos), mado : Departamento de Es-
ex-ví do a'Ttigo 13 do Decre- tradas de Rodagem. Objeto:
to nO 27.048, de 12 de agos- Indenização, aviso 'prévio -é

· to de 1949, que regulamenta horas extraordinárias.
'a Lei nQ 605, de 5 de maio Dia 13, às '13,30 horas:
do mesmo ano"."' Processo n. JCJ-136/51:
Presidente da sessão, Alí- Reclamante: Álva,ro Fran-

rio de Sales Coelho. cisco da Luz. Reclamado:
Relator Mário Bolivar Café Rio Branco. Objeto:

"' .... Peixoto d� Sá Freire. Férias.
'10 Revisor, Deocleciano Dia 14, às 9,15 horas:

,de Holanda Cavalcante. P.rocesso n. 'JCJ-l;l4/5'0:
" 20 Reyisor, Ibsen-'de Ros- Exequente:' Carlos Alberto

; si. Linhares. Executado: Cil'ia
.. Dil:etor da Secretaria, Er- I co Cristoval & Cia. Objeto:

, -n�sto Jancarelli. I Execução de sentença.

.carioca :
- em 1882, em Itaboraí

(Rio de Janeiro), onde nas
cera a 24 de junho de 1820,
faleceu o 'poeta, romancista
e historiador Joaquim Ma
noel de Macedo;

André Nilo Tadasco

II
AUXILIOS '(MINISTÉRIO DA AG�ICULTURA)

Festa da Uva em Videira 200.000,00
Aprendizad; agrícola de padres salegia-

nos, de Ascurra .

Herbario Barbosa Rodrigues, Itajaí
.Associacão 'Rural de Lajes . " ',,' .

Associação Rural de Blumenau
'

.

Federação das Associações'Rurais dê San-
ta Catarina, -para redísrríbuíção às
suas filiadas

-

.

Divisão de. Caça e Pesca '
'

..

Dspartamento de Produção Animal (De
fesa San itár ia Animal em colabora-
cão com os Estados). .

'
..

Fom�nto da Produção Animar : .

Defesa Sanitária Vegetal � .I
Fomento da Produção Vegetal em colabo-

ração com o Estado e Município
Serviço de Economia Rural (Expansão

cooperativista) .

Prosseguimento 'de sondagem de carvão

em Santa Catarina , .

Abastecimento D'água à zona carvoeira

Manutenção de .postos agro-pecuái-ios .

Obras diversas de pequeno vulto no Ins-
tituto de Fermentacão em Urussanga

Para complementação dos seguintes pos
tos Agro-Pecuárfos :

Indaial , .

Joaçaba .

Urussanga ..
'

,'

'

.......•. v, ••

Lajes , .

Xapecó r ••••••••••

Araranguá _ .

Taió .

Complementação dos Postos Agro-Pecuá-"
rios" instalados em 1950: casas para
colonos nó 'núcleo colonial de Sant�

Escreve J. Benjamin Estamos os catarinenses
Já é do conhecimento de de parabens, pois mais uma

todos os catarinenses, a br i- vitória obtivemos no cená
lhante excursão féita aos rio esportivo, para o qual,
gramados paranáenses, pelo a "T'ran sportes Aéreos Ca
Figueirense F. C. desta Ca- tarinense S. A." contribuiu
pital. \, satisfatóriamente.
Como se sabe, os "milio- 'Aqui, os nossos agradeci

nários", sairam airosamente mentos à Diretoria da TAC,
vencedores das c.anchas do a nossa. já vitoriosa' Com
vizinho Estado do Paraná. panhia de Aviação Comer-
Graças a êste feito "alvi- cíal, a serviço de Santa Ca

negro", o nosso fu'teból re- tarina e do Brasil.
adquiriu seu prestigio, de _,_" _

vez que, pór motivo das par-

CA
.

O
iii' •

tidas realizadas nesta Capi- ,"1'ne - IanO·tal ,e em Curitiba, pelo Cam- -

Ipeonato Brasileiro de Fute

ból, nosso futeból foi. des

prestigiado, dado ao resul
tado das duas partidas.

Graças, também,' aos

"Transportes Aéreos Catarí
nenses S. A.", poude o "fu
racão" realizar 5 partidas
em terras araucarianas,
pos-to que, partindo desta

Capital, sábado, dia 31 do
mês p. passado, às 13 .ho
ras e 5 minutos, chegou em

Paranaguá no mesmo dia, às
14 "horas e"" 12' minutos, reá
lizando, neste dia, sua, pri •
meira partida. '\
Solicitado que foi, pela

dinâmica Diretoria do Fi

gueirense, na pessoa de seu

Presidente, sr. Osní Ortiga,
a "Transportes. Aéreos Ca
tarinense S. 4.", colocou à
sua disposição, um aVIa0

especial, afim. de levar a ca

ravana até Paranaguá, a·

vião êste, fretado, ao Clube
de Doly.
Após o jogO de Domingo,

dia}8, quando Pl'erfou nova

mente em Paranaguá, reali
zando sua última partida

bínson.
.PAIXõES EM FURIA
Imprópr-io até 14 arros.

No programa:
Noticias da Semana. Nac.' CAmara �UDI·CI·palMetro iom'aI. Atualída- a '

eles.
\

• Na ordem do \ dia a segt nda díscússão do projeto de
Preços: .) Clei que institui feiras livres; em diversos ponto. s da a

Cr$ 5,00' e'3,20
'ODEON pital, o SI:., vere.ádo�·, Vito� L Fo�t.es }.llanifestB;_-ser contra ____._...

porque o Executivo ja haviat, baixado decreto regur��n"Ás 7,45 horas .' ,

tando a instalação das r_efe1das feiras, '

,
rBarbara Stanwick e Ro-

-

Ocupou, então, a tl'lbu2a o sr, Osmar Cunha, hderbert Preston. 't .

t'f',

A VICIADA da maioria e autor do projeto, para novamen e JUS 1 icar

a utilidade do mesmo. Em seguida critica a deselegan-Impróprio até 18 anos.' .J. id' cia do sr, Prefeito Municipal, que, enraiveci o com as
No programa: \.

acusações juatissimas da maioria a alguns de seus atos,Atualidades Campos Fil-
achou que devia baixar um decreto instituindo as feiras

mes. Nac. / livres precisamente no dia seguinte ao da primeira apr�-Gato Pelado, Desenho' co- b' tvação pela Câmara, do projeto sô rEi o mesmo assun �.
Desta forma, o prefeito' quiz fazer pouco do 'legls

lativp em flagrante contraste com sua qualidade de depu
tado, de legislador, portanto. Mas a Câmara não se dei
xará abater com essas investidas do �xecutiv,o, e o pro
jeto ·será aprovado e, por conseguinte, derrubado o de
creto do sr. Prefeito. E com efeito,. o projeto foi apro-

i

vado, apezar. da tentativa do sr. Gercino Silv�; de de
fender o Executivo, tentativa tão infeliz que até' as pa':'

'em campos paranáenses, .a· Impróprio até 14 anos.
,lavras não lhe saiam da boca, a não ser ... pagamento.,jTransportes Aéreos Catari-" Na programa: Ainda' mais. Votaram a favor do projeto e portanto con-

nense S. A.", colaborou no-
'

Noticias da Semanl\. Nac. tra o pobre lideI', os vereadores udenistas Jupy Ulisséa
vamente com o Figueirense, Atualidades Fox Movie-

e Bruno Schlempel'. '

colocando à sua disposição, tone. Jornal. ------.----

um avião especial, afim de Preços:
conduzir a em.baixada vito- Cr$ 6,20 e 3,20
riosa do Figueirens,e, desta ROXY
vez, partindo de Paranagl.Já Ás '1,45 horas
às 17 horas e 25 minutos, Dolores DeI ,Rio e Pedro
chegando n,esta Capital, às

I
Armendariz.

18 horas e 25 minutos, fa- CORAÇÃO TORTURADO
zendo uma ,ótima viagem, se- Cen" 1. � ;

gundo apuramos dos com- Impróprio até 18 anos·

ponentes da comitiva preto No programa:
e branco. Marcha da Vida. Nac.
No aeroporto desta Capi- Julgamento do Pato. De-

tal, grande era a espectativa senho. ,

em torno da chegàda do a- PreçoS:
vião que conduzia a embai Cr$ 5,00 e 3,20
xada. IMPERIO
Grande número de afecio- Ás 7,45 horas

nado do "furacão", aguar- Grahdioso programa du-
dava no aeroporto desta Ca- pIo.
pital, a chega,da i10s jogado- 1) - Esporte na téla.
res e dirigentes, afim de a- Nac.

I

braçá-lo pela magnifica vi- 2) - Arturo delCordova e

tória, quando foi batida a Mhirta Lagrand.
í'otografia que ilustra estu'J PASSAPORTE PARA O
nota. -

.

RIO
Assim, pois,' felicitamos 3) - Maximo Siroti e Gi-

os Diretores, jogadores e no Cervi. i

toda familia "preta e bran- ESTA.TeA VIVA
ca", pelo belissimo feito re- ImprópI'io até 18 anos

alizado por 'êste Clube em ' Preços:
canchas do Paraná. Cr$ 3,00 (único).

Catarina .

Casas para colonos no núcleo colonial de

Tijucas ; .

Núcleo' colonial Senador Esteves Júnior

Núcleo colonial Anitápolis .

100.000,00
200.000,00
,200.000,00
200.000,00

300.000,00
200.000,00

. LOOO.090,00
1.200.000,00
600.0ÔO,00

1.200.000,00

50,ÓOO,00

800.000,00
/ '

. 400.000,00
1.440.000,00

400.000,00

100.00{),00
100.000,00
150.000,00
'150.000;00
150.000,00
150.000,00
250.000,00

100.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
1.00Ó.000,00

Paraquedistas arvor�dos
em chefes da UDN

arvorados em chef�s da
UL>N vg sem ao menos ser

eleitores catatinenses vg
visto residirem e votarem i

no Paraná em Rio Negro pt
"O vibrante e talentoso Pelo Correio do Sul vou

jornalista conterrâneo, Çlr. desmascarar tais elemen
João de Oliveii'a, diretor do tos vg indignos de qualquer
"Correio do Povo", da cida- consideração· pt Admiro
de de Laguna, a' propósito prestigioso Chefe 'Melquia
das nossas considerações des Fernandes pela sua le
em torno da política local, aldade e honradez vg mas

onde os go�pistas procuram lamento que do situacionis
a todo custo conseguir a mo político de Mafra' fa
'derrubadfl. geral no funcio- çam parte desagregado
nalismo, endereçou-nos' em res vg nocivos como trinda
data de 28 do mês p. fiIi·do, .

de composta desalmados
o seguinte telegrama: "Jor- paraqueG-Ístas pt Mandarei
nalista Abelardo Luiz de reporteI' Mafra para positi
Oliveira, Mafra. "Leio com vaI' fatos pt Afetuoso abra

prazer seu vibrante sema- cos João de Oliveira". O
nrio vg aplaudindo patrió- :'Correio do Sul" de Lagu
tica atitude contra politi- na, é considerado o 30 gran
queiros que am�açam com-I de jornal do IEstado,.e bem
prometer govêrno Irineu i o· merece. A êle e ao ,seu
com suas' odiosas persegui-

I
digno Diretor nosso agrade

ções pt São paraquedistas' cimento e sólidáriedade".

:é
j

RITZ
Ás 5 e 7,45 horas

Humphrey Bogart - Lau
reen Bacal e Edward Ro-

lorído.
Preços:,

Cr$ 6,20 e 3,20
IMPERIAL

Ás '7,45 hOI'as
Jl'l-mes Cagney - Virgi:

nia Mayo e Edmond O'brien.
FURIA SANGUINÁRIA

O Jornal, de Mafra, de 1°
do corrente, em manchete,
�ob o título' acima, publica
o seguinte:'

I
/
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' .... que em 1901, 19 de putubro, foi realizado o pri
meIro match futebolístico emre cariocas e pau1istas, ,a
cusando a peleja um honroso empate de 1 x 1.

RIO, 10 (V.A.) -,.- O . sr.

Abe Saperstein, dirigiu, ao,
presidente da Confederação,
Brasileira de Basquetebol, o·
seguinte telegrama:

'I

)

/
/

o ,ESTADO-Quarta-feira, 11 de abril, de 1951 /,

.,

"O Estado"
\

Dil"�elo de PEDRQ PAULO HACIUDO
Espor-tivo

, ,

•

,Serão' efetuadas hoje -as eliminatórias finais para a formação das equi�
pes catarinenses llue disputa�,ão

'

o '" CaD1peonato, Brasileir.o de R�m�.•

Nas ,3 provas de ontem 'venceram o dOIS' e D ,quatro do, Aldo Luz e o sklfl do Martloelll.
\

Maiore� oportunidades para os concorrentes' A concessão do prêmío Os campeões
ao Campeeaato. Brasíleire de Basquetebol Art. l�,B�!�ê�i!��e!!���t���evisto no

do trimestre -, '

RIO, 10 {V.A.) - A Dire- os mentores da C6nfede,ra- I quatro, sendo considerados Código Brasileiro, de Futebol, só será concedidd por ma

toria da Confederação Bra- ção.ps melhores resultados 'i "by" as entidades campeã, nÍfestação expressa da.�Diretoria da C. B. D.
sileira de Basquetebol vem no sentido de interêsse, nos vice-campeã e a terceira co- Art. 20 _ O Prêmio "Belfort Duarte" só será confe
de aprovar proposta do sr. Éstados pelo Campeonato locada "do último campeona- rido aos atletas que não tenham merecido punição, qual
Alfredo Colombo, alterando, Brasileiro. A formula apre- to e a promotora do certa- quer que seja, dos órgãos da Justiça Desportiva ou au:
o sistema de disputa ao sentada pelo sr. A. Colombo me; êstes, mais o vencedor toridades com atribuições judicantes, exceção do arbí

Campeonato .Brasileiro 'de extingue o sistema de eli- da chave, formarão uma ou-' tro, durante o prazo de, 4 anos' e que, alem disto, tenham
Basquetebol. Com o novo minatória. P� este sistema, tra chave para a série final. tomado parte em' 80 ou mais competições.
processo a ser adotado, alia- não raro delegações nurríe- Nove:concorrentes - se- Art. 30 - A contagem do prazo e quatidade dos jo-.
do à abolição há pouc� re- rosas realizam viagens lon- rá organizada uma chave de gos retroagem, embora o Código Brasileiro de , Futebol

solvida, da classificação gas, que acarretam despesas cinco Estados, f icando' "by" tenha começado a vigorar a partir de IOde janeiro de

morfo-fisiológica, esperam fabulosas de estadia e de as entidades acima. 1946.
'

WASHINGTON, 10 (Ú_
P.) - A Associação Naeio-'

nal de Box publicou a: sua.

classificação trimestral dos

campeões, aspirantes e prin
cipais pugilistas de, cada.
uma das categorias, e que
é a seguinte:

,.............i-..-............-.-• ...-..-..-................ transporte - para: se ve- Dez concorrentes - será
rem eliminadas urna única organizada uma chave' de

partida. O processo a ser a- cinco ficando "by" as qua
dotado doravante concederá tro entidades acima mais o

melhores oportunidades às 40 colocado do campeonato
.,- Informações, chegadas equipes, que" disputando em anterior.

-

de São Paulo dizem que se "poules" realizarão um mi- Onze concorrentes � se-

não for decidido hoje o 'I'or- nimo .de três jogos. rão organizadas duas cha-

neio Rio-São Paulo, entre ves, de cinco e quatro Ésta-
A ,FORMULACorhrtians e Palmeiras, ís-. dos, classificando-se para a

to em caso- de uma vitória? De acôrdo com a proposta' série final o vencedor de ca

-do primeirç, haverá um ter- \�pr?V�da,
haveráuma tabe- da chave; serão "bt' a enti

ceiro encontro, o qual será a ulll�a no caso de sf<, ins- dade campeã e a promotora
disputado no próximo do- reverem somente sete Es- do campeonato ; caso a en

mingo. , ,t�dos, jogando cada qual idade promotora seja a

- No prélio Vasco x Pe- com todos QS outros, sob o campeã do último certame,
�J:9:l. disputado domingo, :t;tgime

de pontos. será ,"by" a entidade imedia-
em' Montevidéu, vencendo o Para o caso de maior nú- tamente colocada. '

quadro brasileiro por 3 x O, ero de inscrições, está pre-, Doze concorrentes - se-

nada menos de 16 jogadores �ist� 0_ seguinte critério:
,

rão organ izadas d.uas ch�
da Copa do Mundo atuaram

l' OIt�
concorrentes - sera ves de C.I�C?,. seguindo-se o

na peleja, a saber': Barbosa, rgalllzada uma <chave ,de I mesmo cnteno aCIma.

�J�j����:f���ig 'SãiííãiõSfsp�tãs.-�Gonzalles, Gighía, Schiafi- ',', �,
'

•

, no, Miguez, Vida} e J. Go�-I .' .

.,. que o maior esc�re em. partidas de futebol já ve-

zalles, uruguaios.
"I if'icado eI? Santa Catar.ma fo} talvez de 21 x 3, em 1945,

_ O combinado São Pau- nesta Capital, quando o Aval derrotou o Paula Ramos,

í�-Bangú, jogando sápad� e� peleja pelo Ca�pe6nato d,a cidade. � team ava�ano
em Sarre logrou vencer o

fOI o segumte: Nlvald?,. Fateco.J e Tavm.ho; . J�:l11to,
quadro local' pelo expressi-

Beck e Chocolate; Felípínho, Nizeta, Sapmho, 'I'ião e

v� escore de 3 x O. Durval Saul.

(2) e Níveo foram os arti
lheiros. 'I'ivemos ainda

'

2
tentos anulados.

"

- A Portugu�sa de Des

portos, de São Paulo, lev1m
tau invicta domingo o Qua
drangular Mineiro ao ven

cer em Belo Horizonte, o es�

quadrão do Atlético, local,
pelo escore de ,1 x O.
- De Recife informam

que o Vasco da Gama aclÍa
se interessado no zagueir'o
Palete, pertencente ao San
ta Cruz. O grêmio cruzmal
tino qfeX4i!ceu ,cem mil cru

z�iros pelo passe do referi
do jogadeQ:.

-=- Telegrama de Bogotá
informa que o zagueiro ar

gentino Basso, pertencente
ao Botafogo, do Rio, encon-,
tra-se nas cogitações do
Santa Fé, famosol conjunto
colombiano.

.

- Em partida efetuada,
,em Santos, domingo passa
do, o clu,be que tem o home
d.a cidade derrotou o Guara

ní, de Campinas por 4 x 2.
- Foram os seguiptes os

resultados das pelejas dis
putadas domingo em Curiti
ba: Agua Verde 3 x AtlétiGO
1 e Coritiba 3 x Jacarézinho
a,.

Diversas
Art. 40 - As medalhas serão de ouro para os ama

dores e de prata para os profissionais, com as caraterís

ticas previstas no artigo 194 dó Código Brasileiro de Fu

tebol, competindo as Federações, nas quais se acharem
os atletas vinculados, todas as despesas' relativas à aqui
sição das mesmas.'

,

Art. 50 - O possuidor do Prêmio "Belfort Duarte"
será considerado como tendo 'prestado relevantes servi-'
ços ao DESPORTO, e mediante a apresentação da meda

lha e do documento de identidade, terá livre ingresso em

praça de desportos de' todas as associações> filidaas, I por

ocasião da disputa de competição de futebol.
Art. 60 - O atleta que preencher as duas condições

previstas no ar-tigo 2° dêste regulamento, deverá reque

rer à CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPOR

TOS, por intermédio da Federação a que se achar vincu

'lado, a cóncessãol <lo Prêmio "Belfertr Duarte;'," cabendo
à C. B. D. pedir um diploma com os dizeres previstos no

artigo '197, do referido Código.
"

Art. 70 ..:_ A C. B. D. só conferirá o diploma depois
de examinar o requerimento' do .alteta, ao qual deverá ser

anexado uma declaração de sua Federação, de que ele

não sofreu-nenhuma p.unição durante o prazo de quatro
anos e a comprovação de todos os jogos em que o at1eta

tenha; tomado parte, as datas dos mesmos, Iocais e resul

,tados e bem assim uma cópia 'da sua ficha dé inscrição
com o respectivo retrato.

,

,

PESADO� - Campeão
Ezzard Charles" Aspirante.
logico, Joe Louis. Mais des

tacados: � Lee Savold, Rex
Raine e Joe W,...alcott.

.

MEIO PESADOS - Cam

peão, Joey Maxim. Aaspi-,
rantes logicos: Archie Mo-.
ore, Harry Matthews, Bob
Murphy e Bob Saterfield.,
Mais destacados: Nick Ba

roone e Don Cockell.
'

MEDIOS - Campeão, Ray
Robinson. Aspirante logíco..
nenhum. Mais destaeados :

Joke La Motta, Dave Sands:
e Laurent D'AuthulIe.
MEIO ·lY,IEDIOS - Cam

peões Johnny Bratton. Aspi
rantes logicos: Kid Gavilan
e Eddie Thomas. Mais des

tacádos: Billy Graham,
'

Charles Fusari, Joe Miche

li, Fitzie Prueden e Johnny
Saxon.' v

LEVES - Campeão: Ike
I

r ,

Williams. "Aspirantes Og1-

cos : John L. Davis e Fred

die Dawson. -t)s mais desta

cados: - Art Aragon, Del
Flanagran, Tommy Carnp
bell e Enrique' Bolanos.
PENAS - Campeão

Sandy Sanbler. Aspirantes
logico: Jullie Pepe. Os mais"

dest;cados; Ronnie Clayton,
Chralie "Míley, Eddy Burgín,
e Ray Famechon.

. GALOS - Càmpeão Vil!:

Towell. Aspirantes togicos:
Luis Ro�ero, Manuel Ortiz..
e Peter Keenan. Os mais

destaca,dos: Ely Bennett.,
Luis Gavilani.
MOSCAS - Campeão.:

Dando Marino.' Aspirantes.
logicos: Jean Sneyers e;

Terry Alen.
<

I,

xxx

· .. ql.le o primeiro encontro entre os selecionados
da Espanha e Itália reaÚzou-se em 1920; vencendo os es-

panhois por 2 x O.
xxx

'

'A 'série invicta do
.' .. Na Argentina o futebol teve 'início em 1887, sen- F'

,

do a primeira entidaae fundada em 1893, ano em que en- igueirensefrentaram pela primeira vez os uruguaios.
x x x

É de se tirar o chapéu diante dos últimos sucessos

· .. que o primeiro Campeonato Sul-Americano de do .Figueirense. Domingo passado em pleno cOl'ação da

futebol foi efetuàdo em, 1916, sendo a seguinte a cóloca- capital houve foguetó6rio e passeata, tudo isso em rego-

f· siJ'o ao r'etorno da 'delegação alvi-negra de Paranagná,ção mal; 10 Uruguai, com 5 pontos; 20 Argentina; com '

onde realizou uma temporada de cinco J'ogos, sem, sofrer4 pontos; 30 Brasil, com 2 pontos, e 40 Chile, com 1 pon-
to: Buenos Aires foi séde dos jogos. uma única derrota. A equipe habilmente dirigida pelo

,

/x x x tenente Dil-ntasd está "tinindo'" e ag�arda os futurbs,
· .. que, o clube de Caca e Tiro '�outo de Maga- compromissos, ,afim _de aumentar o seu invejil:vel cartel

lhães", desta Capital, foi f�ndado no dia 9 de fevereiro de vitórias nestes últimos anos. Em 50 tudo saiu azul pa
de 1943. ..... , ra o querido grênüo presidido pelo sr. Osni Ortiga. Ago

ra, em 51; as coisas ainda melhores. Estamos em abril e

ainda o "Furacã� Negro" nã� viu a del\[ota. Começou o

ano empatando com o Duque de Caxias por 2 x 2, ven
cendo-o na 2a peleja po.r 6 x 1. Veio o "classico da cidade

e os comall�lados de Gil passaram ilesos peJo Avaí, por
3' x 2. Em seguida mediu forças com o Bócaiuva, vencen
do por 3 x O. Logo depois teve dois;'compromissos com o "Equ'ipes de basquetebol
Ferroviário, de Tubarão, tendo verrcido por 4 'x O e 5 x

I
de Harlem Globetrotters eo

O'. Agora, com a excursão a Paranaguá, ailsinalou o Fi- Unite'd AlI Stars, mais ár

gueirense 5 x ! frente ao Estiva. 4 x 4 f1."ente ao Rio' bitros e membros da embai

Branco, 2 x 1 frente ao Seleto, 3 x' 1 frente ao mesmo e xada, no total de 24 pessoas,
3 x 1 frente ao Paranaguá. Resumo: 11 jogos, 2 empates chegarão ao Rio, a 24 de a

'e 9 vitórias, 40 tentos a favor e 13 contra, com um saldo 'bril, aproximadamente, ini�
de' 27 tentos,. piante das "performimces" do esquadrão cianc;l.o a tempOllada de jo
de aço" não é mesmo de se tirar o cha;>éu, prezado lei- gos na América do SuL Aba--
tor?

'

1 "I Sapersteins".

Jogará amanhã o combinado
São Paulo-Banqú ,

De Sarre informam que a- adversário -do São Paulo e

manhã o, combinado São �o Bangú, Noticia-se que o

Paalo-Bangú voltará a de- grêmio carioca irá para
fender o prestígio do fute- Helsinki, enquanto que o

boI brasileiro. Até o momen- tricolor paulista ru:rnará pa

to não, se sabe qual será o ra Amsterdam.

. �xx
que a-Federação de Vela e Motor de Santa Ca,

tarina foi fundada no 'dia 28 de agosto de 1943.

No 'Rio a 24 os
,Clobetrotte,rs

xxx

· .. que o primeiro eertame f.utebolístico realizado
no Brasil teve lugar em 1902.

HOje a decisãoi do
Rio-São Paulo

Decidindo 'o título de

I
Palmeiras e do Corintians.

Campeão do To'r;neÍO' Rio- \Este, 'derrotado na primeira
São Paulo, jogam hoje no partida, espera.a todo custo
Pacaembú as equipes do a rehabilitacão.

,
.

f

\.
\

,
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o EsTADO-Quartil-feira;: 1f de abril de 1951

"Funerais do General 'Wolker

--", G
o general 'walton R.

-'Walker, comandante do Oi
tavo Exercita dos Estados
'Unidos, morto em um aci
.dente quando comandava às

,

'força� das Nações Unidas
na linha de frente da -Co
réia, foi sepultado recente
"mente com as mais altas
'.honras militares no Cemíté
Tio Nacional Arlinaton, em

Arlington, Estado de Virgi-
':nia. Ao oficio fúnebre, rea
Tizado na capela do vizinho
.Fort Myer, compareceram
.numerosas 'altas autorida
-des civis e militares norte

.samericanas, assim como re-

carreta que transportava o

presentantes do corpo diplo- corpo do general Walker,
matico .acreditadc em Was- em um esquife coberto pela'
hington. bandeira ncrte-americana
Entre as 'personalidades quando deixava �' F01't .My�

qu-e seguraram as alcas do er e encaminhava-se para o

esquife, viam-se o general Cemitério Nacional Arling
George ,C. Marshall, secre- .ton. Ã \esquerda'vê�se o ca

tario da Defesa do,s Estados valo negro sem cavaleiro
Unidos; general Omar N. com as botas voltadas com
Bradley, presidente do Es- o cano paaa baixo sobreuma
tado �aior Conjunto dos sela vazia; que é conduzido
Estados Unidos; e o general no cortejo funebre como um

Dwight D. Eisenhower, co- simbolo da ultima 'viagem
mandante supremo das for- ,de um chefe militar. No pri
ç�s aliadas n� Europa oCi-1 meiro plano, um guarda ·d�.
dental., honra de tropas do exercito
A fotografia mostra a dos Estados Unidos.

,lto.n.pud;e. T_8gularEo. de reorgo,

,sio FRANCISVO DO 'SUL para lV'Of4 IORa"
,

•

.Ór. InfOJ'mo(a•• comol Aq_nt..
e. .DÓP�II'- C.rlot.HoepckroS/A � 01- 'hletcne l.�U (" I!'rd. te li"
�.o r.n�tacodo Sul-Carlol Hoepcke SA -CI-TeleJobe 6 MCC,l<JiMAClt

( .

,

.

EMPREGADA
,

DA,TILOGR Precisa-se, à rua Bulcão
Viana (Praça da Bandeira)
n? 49.

(orrespondenda •

(omerd�1

METODÓ,
/ MOderne 8'

�ficlfilnti

Confere
Dlpl�n11 ,Fraquezas em' g�,al

'Vinho·Creosotado
I

(Silveíra)
.. DIREÇAOI .

,

AméliiJ \{
" Pigozzi

Rua Gene,al Blttencourt, 48
'(Esquina Albergue Noturna)

ilNTAS PARA PINTURA,
C O T T Q DI 'A I

j .. '

'I

---�,------�----�------�------------------�-------------------

fOGOES r fOGAREIROS
fLffRICOS DAKO

t

I

fogõe�

Inteiramente esmaltado em por,�elàna
ou exelente pintura a lJUco.

Apesar do baixo preço tem excelentes
caractertstícas mecauicas e, elétrlces.

,

'Os dij cos. elétricos- DAKO de, qualida
de insuperável, São do tipo de resistência
elétrica embutida,' prensada em matetial al
tamente Isolante com grande concentração
calorifica. ', ..

Edllal· ,Aliança do Bahia
JUIZO DE DIREITO DA Capi,talização' SIA,-
COMARCA DE TIJUCA8, '

A V I '8 O
Edital de praça, com o pra- A Agência -da ALIANÇA DA BAHIA-CAPITALI�

zo de, trinta dias. ZAÇÁO, 8. 'A., comúnica aos 81'S. Portadores de seus tí-
O Dout?r Clov�s ; Ayres tulos de capitalização de pagamento mensal, parai os de.

Garria, JUlZ de DIreito da vidos fins, o seguinte:
Comarca de Tijucas, do Es-, 10) Que o sr. João Ramos Júnior não é mais o en-

tado dE( 8an�a Catarina, na I carregado da cobrança das mensalidades dos
forma da lei, etc. seus títulos; .'

,

..

Faz Saber aos que o pre-
'

20,., Que por motivo de f'ôrca maior não será feita
sente edital virem ou dele· no corrente mês de abr'il, 'a cobrança a- domícíe
conhe,cimento tiverem expe- lio, rogando, por isso; aos Srs. Portadores de .tí-
dido nos' autos de arrola- tulos, .o obséquíe de mandarem depositar as suas

menta dos bens que ficaram contribuições em seu escritório, à rua Felipe
por morte de Manoel Joa- Schmidt n. 39 - térreo, esquina da rua Álvaro
quim Sales, 'que se proces-. de Carvalho.

�

sa perante êste Juizo e car- I� ....... .;....-- _

tório do escrivão que êste
subscreve que, atendendo ao

que dos autos consta, por

despacho ptof'rido a:os trin
ta dias do mês de março 'do

DAKO

"

",',

'�j
I

-� '-"t�
,." -- __ o - .- ,

Rua Marechal Dudoro, �41, 1.0 onJa' /"'''>'0:> ,..(1,\
<o FONES._ 3.252 4218 Ccti.o Pollal. 549 '

CURITIBA / Tl:�CIfAWÂ: PROSEBRAS ;P,ARAN� �

�

\,l

t:
/'.
,-

�

1
7(

.)
(.;..
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�
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r-

\

Resposta ao sr. Prefeito .luoiciPUI
e compra de remédios é des- \gou à administração, pagan-j rta de- Obras e Diretoria de se' preocupou, muitíssimo SITUAÇÃO ECONÔ:M:ICA
pesa dezarrazoada ; e' que, do suas contas sem tocar em

I
Serviços Gerais. . com o diagnóstico; acredí- Patrimônio Líquido, de acordo com o.

os Cr$ 129'.277,00 constantes I ceitil qualquer do saldo do Ambas têm atribuições tamos que está estudando a! balanço de 31-1?-1950'. 3.903.895,80
sob a rubrica de "auxílios. exercício de 1950. Devemos distintas: a primeira, efeti- terapêutica, porque até o SITUAÇÃO' FINANCEIRA
diversos" foram mal empre- aqui esclarecer, tornar ela- vamente, tinha só um cami- presente instante nada sa- i Caixa .

'

'

. . . . . . . . . . . .

-

gados. ESTÁ DE LUTO O 1:0 de uma 'íez por todas, nhão, sendo' que êste se em- bemos das iniciativas de S. Fundos Disponíveis .

NOSSO MUNICIPIO. S. que dos "pagamentos derna- pregava na cóndução de ma- Excia. Para isto, se prevê Dívida Ativa .

Excla., o senhor Prefeito siados" feitos em Janeiro terial e pessoal para con-· urna. "medicação hormonal",
Municipal, apesar de médi- Cr$ 288.405,40 foram da ru- servação das ruas não paví- dieta e repouso. No entan

co, acredita que os pobres brica �'RESTOS A·PAGAR" mentadas, de vez que a lim- to, queremos dizer a S. Ex
devem .continuar mais po- contas estas que poderiam peza da cidade competia à cia o seguinte:
bres, que a infância deve ter deixado à administração Diretoria de Serviços Ge- }

ser abandonada, ,e as mães atual para que fôssem l iqui-. rais, que possuía cinco ca- Não pense que serviços
não devem contar com o au- dadas 'no decorrer do ano minhões em média no' servi- públicos podem estar sujei- Dívida Consolidada , .

xílio que é previsto na Cons- de,1951. ço ativo. tos à terapêutica, pois que Restos a pagar .

tituição Federal, que Os en- Não. está perdida, senho- Não é psosivel, senhor os diversos órgãos da' ad�i- Depositantes de Dinheiro .

fêrmos..lIlorram à mingua de res Vereadores, a importan- Presidente e Snrs. Vereado- nístração, cada' um de per

recursos, porque qualquer cia depositada no Banco de res, que a motoniveladora si, exigem um cuidado ex

despesa' que tenham estas Crédito Popular e Agríco- trabalhe todos os dias do tremo no seu tratamento e

finalidades, são DEZARRA- la de Santa-Catar-ina, no va- mês. O mês de Janeiro, por só:;t' ciência?da administra- SUPERAVIT .. ',"
.

ZOADAS. 101' de Cr$ 221.079,80. E isto exemplo, citado por S. Ex- ção e das finanças poderá
A contabilidade do Snr. porque' os créditos da cia. foi chuvoso quase que diagnosticar as prováveis

Prefeito é incompreensivel. União, Estados e Municípios integralmente. q uso da mo- doenças do organismo muni
Senão, vejamos:' declarou são privilegiados, e num ca- toniveladora nessas condi- cipal: Insurgimo-nos, no

que no dia em que assumiu so de falência os imóveis de ções teria como decorrência entanto, quanto ao trata
a Prefeitura o balancete da propriedade' do banco co- o gasto' da "CRÕSTA DE mento fixado pelo senhor
Tesouraria acusava em cai- brem, 'perfeitamente, os de- PROTEÇÃO" das estradas, Prefeito Municipal: o re-

xa a quantia disponível de pósítos dos govêrnos. inutilizando-as. pouso que preceitua poderá
Cr$ 163.630,80; mas na sua '.Fermina S. Excia. decla- Diz S. Excia. que a lisca- ser uma justificativa

\

para

mesa, estava para assinar rando que "ia mandar pro- lização da Diretoria de Ser- a sua inatividade e a admí- Saldo Utilizável .

folhas de operariado no va- ceder à minuciosa tornada viços Gerais . é. deficiente nistração do município não
'

lo\- de Cr$ �42.433,80 e mais de contas e comprovação nas minrmas obrigações, pode ficar ao sabor de diag- Ainda, com vistas -ao balancete de Janeiro "do cor-

Cr$ 82.783,80 de despesas dos pagamentos". É lamen- tendo-se o espetáculo diário
I
nósticos errados mas, sim, rente ano, e usando da mesma técnica, verificamos que

empenbadas; um DÉFICIT, tâvel uma afirmação dessa de animais pastando nos sob a orientação certa que a situação financeira da Prefeitura é louvável, pois· apre-.
portanto, de Cr$ 61.586,80. natureza, partida de S. Ex- jardins e, decorridos' dois o administrador t!sclareci- senta um SUPERAVIT de Cr$ 1.182.024,90.
Esta é a contabilidade· do cia.; etn primeiro lugar, co- meses de sua administração do lhe possa dar. Ora,' senhores Vereadores, a situação da Prefeitura

Senhor Prefeito. mo
.

Prefeito do ( município encontramos há doias em ple- não é crítica como disse S. Excia., o senhor Prefeito-
Vejamos agora a contabi- não pode ignorar as disposi- na rua João Pinto, com di- O senhor Prefeito Muni- Municipal e, tem sustentado contínuadamente p ilustre

Iidade exata, ou l?_eja aque- ções legais constantes 'da recão para o Jardim Qlivei- cipal examinou de fato li. lider da União Democrática Nacional.
Ia feita por funcionários lei orgânica dos munícípios : ra Belo, uma displicente va- situação da Prefeitura como Com :a análise acima, que poderia ser feita por qual
técnicos da própria Prefei- em 'segundo lugar essa igno-' ca leiteira, cOl1provante vi- médico, esquecendo-se de quer técnico. ou por qualquer conhecedor de administra

tura e cuja demonstração do· rãncia se' agrava ainda vo de que, pelo menos "IN fazer este exame-como admi- ção, fica provada uma situação invejável por muitos Mu

saldo de caixa foi publica- mais, porque foi ,S. Excía. ORIGINIS"1 existia leite na

da no Diário Oficial do Es- na Assembléia Legislativa cidade. Se na administração
tado, de 2 oe abril, do cor- do Estado um dos legisla- anterior, fatos se verificas
rente ano. Apesar de não doreÉ que votaram a referi- sem de natureza semelhan-

, existirem na contabilid'ad� da le\. Será, que é ignorân- te, não erà por falta de pro
da Prefeitura dados relati- da dd Lei ou S. Excia. pen- vidências para uma imediá
vos às folhas de pagamento sa qUf pode enfeixar a� a- ta apreensão dos animais.
e despesas empenhadas ci- tribuíções da Câmara Mu- Que tome cuidado o 'senhor

_tad_l!:.�,POl: S. EJ{gla., vamos nicJpa/l? Aconselhamos S. 'Prefeito Municipal porque,
apl'oveitá-Ias para com es- Exciaí a lêr o artigo 63, e senão, dentro ·em pouco, as

tes dados demonstrarmos seus �tens, da Lei Orgânica ruas da cidade, os jardins
que, mesmo assim, o método dos Mjunicípios. . públicos e particulares se

contábil apresentaria SU- A segunda parte de seu verão convertidos eml verda
PERAVIT e não DÉFICIT discu [so, . o Senhor Prefeito deíros jardins zoológicos ...
como o quis demonstrar S. Municipal inicia com outra Acusação de maior gravi-
Excia. inverdade: afirma que, não dade é a que faz S. Excia. o ,

Explicamos: Saldo de cai- há cadastro da cidade: Cer- senhor Prefeito. "A Direto- Fa'C'uld'a'·de ,de ,DI·reíto� , <'c.oltivai o '

xa Cr$ 268:555,60; deduziu- 'tamente S. Excia, preocupa- ria da Fazenda' é falha' na
do Cr$ 142.433,80 e mais dó na busca de falhas ine- fisca.lizaçâo e dava trata- BACHARELANDOS DE . Precedendo à "churrasca- Jardlm)� - 8boete
Cr$ 82.783.80 sobram ainda xistentes da administração mento desigual aos contri- I d " t

"

I tádí
'

, 1951 a, era ugar no es a 10 Dê mais encanto. ao seu
Cre 43.338,00 . que é o SU- passada, não teve tempo de . buintes, deixando chefetes "

I' d d P'
". -

d
.

'ii' Em sessão rea iza a quar-j a enitencíárta o espera o .lar, aproveitando as horas,PERAVIT. Será erro' ou se pôr a par dos serviços situaêfon istas fazerem livre -h' 'f b I' ti
'

t., ta-feira última, os Bac

are-,
cotejo ute o IS ICO en re de' folga no preparo do jar-P·ropósito deliberado de des- realizados pela Prefeitura. comércio sem pagamento de "I " "t "'I landos do fluente ano de ca ouros e ve eranos , dim e da horta.

moralizar .a administração E por essa razão desconhece impostos": REPT,AMOS o F ld d d D' "t' d" 'I1951 da acu a e e 1- Ja ra lclOna. . G. A. CARVALHO acaba
"'. -nàssada ? . que em 1944 foi elaborado senhor l,ançador, insuspeito. .

d S t C t' G d
. -

t'
.

.. reIto e an a a arma, ran e anImaçao es a se de receber' .-liretamente da;) T Adiante,' o senhor Prefei- o,' cadastro da cidad", pela "ara S: '"Excia., porque mili- '

"

d'
, .

t d t
..,.

... "... com o proposIto e 11' pre- regIs ran o en re os nossos França, uma tonelada de se-ltoJ cita que as despesas a.o Empreza. de Topografia, Ur- ta nas mesmas bostes par- d d d" f t d�" d d" 'tparan o es e Ja as es as aca emICOS e IreI o para meutes dé Hortaliças 'e Flô-.

jmêS
de Janeiro montaram banismo e Construções, tidárias, para 'que diga se d f 1

I, •

t
-

- e sua ormatura, e �eram a amIS osa recepçao aos res: Amor-perfeito, Floi,
em Cr$1.365.533,80. ERROU (ETUC) e êsse cadastro, recebeu ordens escritas ou

a Comissão Organizadora "bichos" de 1951. Rainha-Margarida, Petúnia:.-NOVAMENTE; A despesa, desde então, vem sendo a- verbais do ex-Prefeito To- .

t" Idas mesmas aSSIm .cons 1- e mais uma infinidade de<!onforme balancete é de tualizado. lentino de Carvalho para tuida: variedades.
Cr$ 1.140.316,60. A receita Comprovando nossa as- favorecer a quem quer ,que Presidente: Jóel Vieira Depósito _ Rua Álval'(l
·confo{Ille declarou o senhor sel'tiva acima, que S . .Excia. seja :pertencente a qualquer de Souza. Vice-Presidente: Agradecl-mento' de Carvalho, 65.
Prefeito Municipal, foi de não se pôs ainda a par do partido político. J 'M '1 S C t

'

ose urIO e1'ra os a. Varejo - Mercado Pú-
Cr$ 1.151.514,0.0 o qué con- organograma dos serviços Com. relação às folhas de S

-'

H 'I' M'ltecretarlO: e 10
.

1 on Na obriga"'ão de regres- blico.
firmamos. j.\{as é de se no- da Prefeitura Municipal de pagamentos que S. Excia.,ci- Pereira. 20 Secretário: Ge� ...

tar que conforme .a demons- Florianópolis, encontramo'3 ta cnmo contendo assinatu- sar a Curitiba e, não po-
. , 'f .raldo Gama SaIles e Tesou- dendo, pessoalmente, falartração acima o "refeito To� no discurso q.ue comentamos ras com a mesma letra, o Preiro: Benno Meyer eres-

a todos que me confortaramlentino de Carva-Iho entre- a confusão entre a _Direto- senhor Prefeito já esteve .

verificando ·"IN LOCO" se
som.

. �
com ,suas palavras amigas

existiam ou' não todos os A_sslm: para por
. e� �xe-I após o desastre que sofri

cuçao varIas provIdencIas" com o "Caeté" ,por meio
constantes nas folhas. Ho- -

C
. -

O
.di'a omlssao

. _

rgamza o�a i dêste, quero deixar. meu a�
je, está certo de qlre exis- -

hmaJrc�u, .reu,mao para o.Je, I' gradecimento por êsse sen-tem. Aconselhamos a S. /Ex- com mIClO as 17,40 hOlas, timellto de solidariedade
cia., antes de admitir qual- I d 50

I ,

na sa a o
. ano, convocan- que me calou fundo :po co-

quer operárió de obras oU do todos os Bacharelandos ração.estradas' que mande fazer de 195]"., I,. Outrossim,' rog:o a Deus
BRAULINDA DOS REIS FERRARI um exame de caJ.igrafia pa- CHURRASCADA ACA-

que conceda suas bênçãos
'T�'� Filhos, irmãos, nÓl"as e genro de BRAULINDA DOS ra evitar que no futuro se- DÉMICA àqueles que, com. risco . da.

"DEIS FERRARI, 'profundamente- constern'ados com o seu J'am levantadas cont,ra êles P 'd I D' t".fi romOVl a pe 0_ Ire ono IJrópria vida contribuiram
-:falecimento, vêm agradecer' ao dr. Polidoro Santiago, pe- alegações ,iguais a que fêz; A d�' "XI d F

.'

ca emICO ,e evere�- para meu' salvamellto.- Que'la sua grande dedicação e ao dr. Artur Pereira de Oli- e mais ainda: que determin<l ro" da Faculdade de Direi- Deu!, os proteja!
'veira que sempre a assistiu, e a todos quantos enviaram aos fiscais que 'obriguem os to, será realizada, domingo Leny Maria da Cunha
<coroas, flores e te�egramas e aos que acompanharam o

I operários a utilizarem tin- próximo, na. Chácara da Pe- Trouch.e.
.

seu sepultamento. Aproveitam o ensejo, pal'11, convidar os tas diversas nas assinatu- nitenciária sita no distrito
parentes e pessoas amigas para assistirem a missa de ras para que a semelhança de Trindade, grandiosa
7° dia, à realizar-se na próxima sexta-feira, dia 13 do seja ainda mais dificil. . . "churrascada acadêmica"
'correllté; às 7,30 horas na Catedral Metropolitana, no aI- Senhores Vereadores: de confraternização entre
'tar de Nossa Senhoraj' • / A análise feita pelo Pre .. acadêmicos "calouros" e

A todos os que comparecerem à êsse ato de piedade feito Municipal o foi ,por "veteranos" dessa Faculda-
(;ristã, os nosS'os agradécimentos. um médico; um médi(:o que de.

""
\

,-

503.319,70
247.353,90-

1.537.714,50

Passo a demonstrar o saldo utilizável

,2.288.388,10

2.288.388,10
•

726.083,80
(.

350.886,30
29.393,10

1.106.363,20

1.182.024,90

2.288.388,10-

do
.

exercício

750.673,60

380.279,40
•

370.394,20

financeiro:
Saldo do exercício de 1950 .: .... :-.....
MENOS: Restos a Pagar e Depositantes

de binbeiro .

nistrador, e, como adminis
trador, falhou completamen
te em até colher dados téc
n icos peles balancetes.

Que sirva êste discurso
de advertência, inclusive
para o ilustre líder da União
Democrática Nacional, nes-\
ta câmara, para que não
tente justificar absurdos

por números, dos quais na

da entende; analisarei a se

guir a situação" economíco
financeira da Prefeitura
Municipal de Florianópolis:

nicípios. _

S. Excia., o senhor Prefeito Municipal, está no mo

mento investido da mais alta função pública do municí

pio de Florianópolis. Que a altura a que ascendeu não
lhe traga aquela euforia tãd perigosa' pata os regimes
democráticos e, como o condor que paira sôbre a terra,
êle não' distinga, na sua administração" grandes nem pe-

'

quenos, nobres e poderosos, a verdade da inverdade, a
justiça da injustiça.

.

Desta tribuna colaboraremos em tudo o que disser.
respeito ao bem estar do povo do município; mas, daqui
levantaremos nossa voz toda a vez em que um ato fôl'

praticado e que quebre as normas dos princípios cris
tãos de justiça e serenidade, que são fi orientação de.'
nossa vida e a finalidade de nossa luta. '

e missa

'1
�,

t AGRBDECIMENTO

AOS S'o.FREDORES
A Dra. L. GALHARDO"

ex-médica do Centro Espiri-
.

ta Luz, Caridade e Amor.
Camisas, Gravatas, Pija· comunica a mudança do seu'

m�s Meias das melhores, 1 consqltório para a Avenida
pelos menores preços só na N. S. Copacabana nO 54q _
CASA MISCELANIA - Rua I Apartamento; nO 702 - Rio
Conselheiro Mafra. ,de Janeiro. ,

(

•

1\
....� Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o E�TAl)O-QuaFta-feira. 1!. de abril de 1951

- .

Vladimir Clementis .está: Para um comunista da

prêso. Europa Central, falar in-
Pe'lo menos, isso' é o que glês corretamente não é

afirma o govêrno da Cze- uma boa recomendação ....
\

'

choslovakia. ,De qualquer forma, Vla-
•

Ao certo, não se sabe bem. dimir Clementis está em a

É claro que Vladimir Cle- puros.
mentis incorreu nas irás .de Si estiver realmente prê-

. Moscou. so, dentro de algum tempo
Por ter desagradàdo a, veremos um julgamento à

Moscou, não só perdeu o moda da casa;
_

pôsto de Mfn istro (lo Exte- À IlJ,Oda da casa de M05-
riôr da Czechoslovakia como. cou, isto é, do Kremlin.
acabou dando com os ÓSSOS ' É dificil para quem não

na prisão. é comunista ter pena de um

Ou, pelo menos, acabou comunista corno Clementis.
numa situação .de fugitivo, Como membro do govêrno
de seus antigos amigos. comunista da Tchecoslova-

Segundo '0 govêrno tche- quia, êle tem responsabíl ída
co, Vladimir Clementis é de pelos crimes cometidos
-um traidor. pelos comunistas.

.

Clementis - <5Z o govêr- Mas Nana Benes tem pe-
no tcheco - era um espião na de Vladimir Clementis.

disfarçado. Espião a servi- Nana Benes é sobrinha do
co dos ESlados Unidos. falecido Presidente Eduar-

P
.

�

Na verdade, a desgraça do Benes, o fundador da de-
"

artícipacao1le Clementis não surpreen- 'mocrácia tcheca.
.

'

."

y ,

'. .

deu muito. Nana Berres conheceu, ALDO l:\AUIr0 PEREIRA e BERNARDINA ABREU
Eu mesmo já lhes havia bem .de perto a Vladimir P·EREIRA, têm o prazer de participar aos farentes e

-:-dito, há uns seis meses a- Clementis. pessoas amigas o nascimento de S'ua primogenita ELI
'trás, que o Ministro do Ex- "Eu mais de uma vez - ZA,BETH ocorrido dia 4 dêste na Maternidade "Dr. Car
tertor da CzechdSlovakia 1Ji". conta ela --- tratei. de .fazer los Corrêa".
nha seus dias contados. Clementis compreenderêeorn
É que Vladimir Clementis que tipo tfe gente estava me

era um comunista com ídê- tido.
.

ias próprias. "Éle não me ouvia. Era
Nenhum comunista pode um idealista.

ter idéias próprias. "Vladimir Clementis vi-
Tôdas as cabeças éomu-' via sonhando. Sonhava com

nístas devem pensar como um comunismo que não �-

pensa a cabeça do Chefe. xiste". . ,.
. Assim como Hitler não Nana Berres. - que se 11-

admitia divergência de opí- cha a salvo nos Estados
nião, assim também 'José Unidos....-- conclue :

:Stalin não admite que um "O que aconteceu\a VIadi- .

Arístfdes Jordão da Silva' Vva. Maria Prosdossími
comunistá tenha qualquer mil' era inevitável.

.

idéia não concorde inteira- "Entretanto,. eu não pos- Participa' aos seus pa- Participa aos ,seus pa
, mente com a linha do Krem- �o deixar de sentir profun- rentes e pessõas de suas re- rentes e pessôas de suas re
�in. �amente a, desgraça de .um 'lações, o contrato de casa- .Jacões, o contrato de casa-
Vladimir Clementis era homem que se achava afun- meIfto.de sua filha IVALDA, meato de seu filho PAULO,

mais ou menos ':ocidentali- dado no êrro mas 'que, pelo com o sr. Paulo Prosdos-. com a senhorita Ivalda Sil-
:zado".

'

menos, tinha 'uma noção simi.'
Tendo estudado em Lon- bem definida do que é a Flqrianópolis, 6-4-51.

dres, Vladimir .

Clementis dignidade humana.
,

era capaz de compreender . "Foi por ter dignidade
os ocidentais, si bem

rara-I
que êle entrou' para a lista

mente concordasse com ê- dos que devem ser elimina-
les.· dos". "

Banco de. Crédito Popular e
iT.A.C.-Transportes Aéreo� Agrícola de Sta. -Catarina

Catarinense S A
.

�SSEMBLÉIA, GERAL ORDINÁRIA
.

,', '..
�. CONVOCAÇÁO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÂRIA I
Ficam, 'pelo' presente, -convocados os, senhores asso-

.

2a. GONVOCAÇÁO' ciados da Sociedade Cooperativa de Responsabilidade
Limitada .....:._ BANCO DE. CRÉDITO POPULAR E AGRí
COLÁ DE �A,NTA CATARINA, para a assembléia geral
ordinária que s.e realizará no dia -ro de março do corren

te às 19 horas, em sua séde social, à rua Trajano n. 16,
para deliberarem a respeito da seguinte

Ordem do dia ,

1°) Exame, discussão' e �.1lgamento do. balanço,
contas e atos gestivos dó antigo conselho de administra-

.'1 . ,

,Cr

\
CLUBE DOZE DE AGOSTO
P'ROGRAMA DE FESTAS PARA O MES DE ABRIL DE

.

.

\

, 1951
Dia 11.'- Quarta Feira - Soirée mignon.,

. Dia 15 - Domingo - Cocktail dànsante, das 9 ás 13
'horas. .' I,

,

, Dia 16 - Segunda Feira - Secção cinematografica.
Dia 18 - Quarta Feira Soírêe. mignon.
Dia 21 � Sábado - Soirée com inicio às 22 horas,

,

Dia 23 - Segunda Feira --; Secção cínematografiea.
Dia 25 - Quarta Feira - Soirée mignon.
Dia 29 - Domingo - Soirée com .írrícío às 2Q horas.
Dia 30 -=- Segunda Feira - Secção cínematografíea,

DmETOR SOCIAL

No. bSltidores d:o mundo
--

,.'Dignidade Fa�al
Por AI Neto I Falava inglês corretamen

: te.

São convidados os senhores acionistas, a compare
cerem à assembléia geral ordinária, a realizar-se no .dia
11 de abril do corrente ano, às 17 horas, na séde social,
.à rua Felipe Schmídt, n. 14· em Florianópolis, afim de
deliberarem sôbre a seguinte: '

Ordem do dia
l°)

�

Apresentação, discussão e, aprovação do balan
'ço, conta de "Lucros e Perdas"" relatório dá diretoria e

parecer do. conselho fiscal referente ao exercício findo'
de 1950.

20) Eleição do conselho fiscal.
30) Diversos assuntos de interêsse social. _ .

Sendo' esta a segunda convocação :

se deliberará,
-qualqher que seja 'a soma de capital representado pelos'
acionistas que comparecerem. \

,�

Florianópolis, 5 de abril de 1951.
Luiz Fiuza Lima -' Diretor-Superintendente.

ção.·
20) Composição do éonselho de �dministração.
30) Relatório circunstanciado 'dos trabalhos reali

zados pela administração provisória.
De.acõrdocom o art. 22, parágrafo único, a Assem

bléia funcionará e' deliberará
_

com qualquer número,
Florianópolis, 2 de abril de 1951.
Manoel Fiuza Lima - Presidente do Conselho de

Administração.
(Publicado com atrazo por falta de I;!spaço).

Guilherme Silva, Catulina Silva e Etelvina'Bernar
des, respectivamente, espôso, sogra e mãe de NAIR B.
DA SILVA, convidam aos parentes e pessoas de suas re

lações para assistirem a Missa de 60 mês q.ue em sufrá
gio a sua alma será rezada no dia 13 do corrente, às 8
horas da manhã, na Catedral Metropolitana.

À família enlutada, antecipadamente, agradece, a to
dos que comparecerem a êsse ato de fé cristã.

,------.-----------------------

. ,

•

•

"

" I

. ,

DISTR IBUIDORES :.

- )

\

Soirêe de· Calouro
I

O Departamento Socyàl do Diretório Acadêmica
XXII de Janeiro, da Faculdade de Farmácia e Odontolo
gia, fará realizar no diai 14 do corrente, (sábado), com
início às 21 horas, uma;animadissima soirée ,onde será

�..__.,,�o ceroáda a ''RAINHA DQS\ CALOUROS DE 1951". .

Vva. EnliÚa M. Malty Mêsas à venda,"na '!Joalheria Moritz", a partir do
. I

dia 10 do corrente. ,

\ DEPARTAMENTO SOCIAL I

Viagem com s�gurança
·e rapidez'

80 NOS CONFORTAVEIS l\.iICRO-ONIBUS DO

- 'RA?ID&· «SUL-BRASILEIRO»

Francisco Dall'Olmo
,e

Leontina DalI'Olmo participa aos parentes
e às'pessoas das suas

relações o contrato de
casamento de seu' filho
JAMIL, com a senhori-
ta Eva Dall-Olmo,

"

participam aos parentes
e às pessoas das suas

relações, o. contrato de
casamento da sua fi
lha EVA, com o sr, Ja
mil Oady Malty.
P .. Alegre, 8.. 4-951. Fpolis., 8-4-�51.

_---_-'--,-;;

Flortanôpolís -- ltajaí - Joinville - Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente

-

Sílveíra
va.

Florianópolis, 6-4-51.

A

mes

IVALDA e PAULO
II· Empre'gado para escritóriO

Importante Companhia. Americana precisa de fun
�ionário com prática de serviços de escrttório e que sai
ba escrever perfeitamente à máquina. Candidatos quei
ram escrever, de próprio punho, para "BILLING CLERK",
neste jornal, citando: Nome, idade, enderêço, estado' ci
vil, empregos ocupados e ordenado desejado. Iddade má
xima 25 anos. Sigilo' absoluto.

confirmam

•

QUER VESTlR·SE COM CONFORTI E ELEGAHCIA'

PROCUR� Ir.

Alfaiataria Meilo
,

Ru. Felippe Scbtpidt 4�

Missa

,)

.........

/
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,DISCURSO SILENCIOSO E LAPIDAR j
A todos quantos, na -tarde de ontem, assistiram à pri- Os novos legisladores pessedistas, com a determina- Dela partidão, no aceso das contendas par'lamenta->

meíra sessão preparatória da Assembléi; Legíslatfva do ção de não as ocuparem, deram a mais veemente das res- res, respostas ríspidas e contundentes.
'

Estado, um fato, ,'JOr certo, não teria passado sem aten- postas aos que, aí pelas esquinas e ,cafés, desobedeciam Dela sairão, para o conhecimento público, longos e,

ção: o de, na�bancada pessedísta, no recinto, ficarem en- um dos Dez Mandamentos.
.

meditados .estudos dos. nossos problemas, Na sucessão ..

: trémeadas três Qjldeiras vazias. Essas poltronas, na úl- dos debates, ela ouvirá temas sociais, teses políticas e',

tima legislatura, eram precisamente as ocupadas pelos Centenas e centenas, de discursos, na sessão legisla- teoremas economicos examinados à luz de' concepções di-··

três representantes do P. S. D. que faltaram ao cumpri- tiva que se inaugura a 15 do corrente, serão preferidos, versas e mesmo opostas.
mento do dever. \

'

sem dúvida. No ataque ou nà defesa, negando ou af'ír- Essa tribuna será um instrumento motriz de dem()-"

I
mando, a tribuna daquela Casa terá o eco de vozes elo- cracia, porque dela subirão protestos e condenações se '

quentes e arrebatadas, ora serenas, ora causticantes, de porventura as franquias liberais da Constituição forem-.

I experiência umas. de ousadias outras. mas tôdas - fa- cerceadas. Através da Assembléia o povo escutará o go---
çamos votos - em prol dos anseio�, de grandeza de San- vêrno e .a oposição, no fluxo e refluxo das controvérsias, '

ta Catarina.
/ '", para delas colher os juizos das suas sentenças.

Da trlbuna legislativa as facções políticas definirão Nenhum discurso, entretanto, suplantará, em ele-s-.
rumos partidários" sustentarão pontos de programa, es- quência tribunicia, em firmeza de argumentos, em efí->
clarecerão razões de atitiÍdes••postularão beneficios para' cácia de penetração, em dominio de convicção, .em virtu-v-
a coletividade.

' •

des de clareza e-em .Iôrça de decisão, aquele que' ontem.,
Irradíar-se-ão dela, nas grandes datas, e nos grano coletiva e silenciosamente, foi proferido ali no Palácio"

des pias, bríthantíssímas orações de evocação e de exal- Leglslatívô p�os deputados da bancada do Partido So-e

tação a homens e feitos que, uns pelo valor e outros pela cial Democrático, quando decidiram não ocupar três ca=-

significação, .restarem presentes sempre ao culto dos vi-, deiras do recinto .-..
,

vos. "

' RUBENS DE ARRUDA RAMOS,

tI"_-_-.- _._-_-.-•._-_ -_ -_-_._- -.-_.•-_-•.•.•- •...,._ ..

�----�....-----------------------------------

Florian�8?lis, - H de Abril de 1951

JORNaliSTA GUSTAVO NEVES
o dia de ontem assi

nalou o aniversário' na-

�:líc��n�����ss�o����:�; Resposta ao sr. 'Prefeito' M'un'icipal\'
Gustavo Neves, figura de O VERE'ADOR ÉDIO FED RIGO REVIDA OS ATA

'
..

sti d Afi SE' d,- com maior JUS iça, e que I ' irma . sxcra, q�e Ei�'

projeção nos meios inte-
'

QUES DO SR. PREFEITO êste feito pelo P�'efeito Mu- Cr$ 296.161,�0, de compras
Iectuaís de Santa Cata- nicipal. Quando êle profe- diversas, constam no alrno-
rina e diretor do Interio� "Senhor Presidente" .

I
na ocasião,' a bancada de riu tal afirmativa, tinha xarifado somente entradas

e Justiça. Senhores Vereadores : meu part.ido pagar uma de '

ç -

conciência que o Prefeito no, valor de Cr$ 16.261,00 ..

O ilustre aníversa- Reportando-me ao discur- selegância com 'outra dese- .

,. Tolentino de Carvalho rece- Quer S. Excia., com esta a- '

riante, cuja atividade na' so proferido neste plenário, legância; não quis minha bera siia administr,ação com firmação, lançar dúvidas
imprensa de Santa Cata- em 21 de fevereiro do eor- bancada furtar-se a apre- orçamento'de . �...... .. sôbre a honorabilidade de,
rina, sempre se destacou: rente imo, por S. Excia. o sentar a S�a

.

Excelencia Cr$ 3.400.000,00,-' e que em honestos funcionários mu-

pelo brilhantismo daesua Snr . Prefeito Municipal, suas saudaçoes �em qu.e, menos de quatro anos do- nicipais, quando a real ida-»
pena 'invulgar, foi e é discurso êsse de crítica à todas as convençoes estI-1 brár a arrecadacão. Fez de é que as despesas empe
figura de primeira linha' administração passada, .tra- vessem �uebra4as;, neI? isto o Prefeito Tol�ntino .de nhadas eram remetidas, di- .

nas lides da imprensa. go, para conhecimento desta m�smo quisemos u�al. do di- Carvalho, sem perseguiçoes retamente, para as fontes'
Membro da Academia Câmara e do povo do muni- reíto, que nos :,sslstIa, de de qualquer ordem; sem a- de necessidade, visto que é .

Catarinense' de Letras, cípio os seguintes esclare- trazer desta trfbuna o nos- -

di
"

b di
- .

I' 'preensoes e rmseros am u- con içao essencia para o ..

d'a Associação Catar in.en- cimentos .. so protesto pela forma in- I t d b d
.

'bl'
..

Ir I" an es e e ,P? res pesca 0- serviço pu ICO mumcipa , a.

se de Imprensa e do Ins- Sua Excelencia inicia sua tempestiva e deselegante da D' ti'
. "

id d
.

G
-

I' t d t maneira de agir do Snr. Pre-
res, es e p enarro

pergun-'I espont,neI
a e com que a--

tituto HistÓrICO e eo- oraçao sa ien an o quan o tamos a S. Excia.: Poderá o tende as diversas situações.
gráfico de Santa Catarina, a sua atuação tem sido das respeito e admiração 'tem feito Municipal.' atual Prefeito continuar a ocorridas no município.

.

mais destacadas. Funcionário público do Estado,', ocu- pelo Legislativo Municipal Contudo, é preciso � que obra financeira da adminís- S.' Excia. acredita que Q..

pou as mais proeminentes funções déccrrentes da con- dizendo textualmente, de Sua Excelência saiba: que tração anterior? conseguirá-' auxílio a indigentes, à ma

fiança do Govêrno do Estado, no Govêrno-do dr. Aderbal "órgão essencialmente. de- se quiser fazer jús às pala- êle, dentro- de igual perío- terrrídade, à hospitalização.,
R. da Silva, emprestou o ç_oncurso de sua inteligência e mocrático, e acentuoque lhe vras que aquí pronunciou, do, dobrar a arrecadação?
do seu nunca desmerecidd amor à Santa Catarina, de- dispensarei toda a conside- deve ter o' cuidado de f'es- O futuro nos responderá. (Continua na 6a página)
sempenhando.r'à altura e dnriquecendo a sua invejável ração ,a que tem direito, peitar os direitos democrá-

•....-J..ty. -.-..-.,.._ ......._.._.,.. _ .,.. ___

folha de servicos ao Estado, o elevado cargo de Secretá- prestigiando-o e fazendo, ticos e repudiar as práticas
.

.

rio do Interio; e Justiça, Educação e ,Saúde. no que 'em mim estiver, cem demagógicas pelo menos Ua eaAIara Mu'DI·CI·pal'ções��S!��O c��vo�s�o�����a��eeili��'���st:��'" �:;::���: i�:a:t�,a s�����,!�a�:'l:ea�� ií����� ::'����g�:dauz: ft '

, o' .' I;�
lhe as colunas com a cultura e a elegância do seu estilo res, se o disse porque não o Municipal. Na sessão de ontem, da Câmara Municipal, o ve-,

de jornalista completo. fez Sua Exceléncia ? Por x x x reador Rafael Digiácomo requereu fosse encaminhado. ' ,

Ontem o ilustre confrade' viu transcorrer, na intí- que esteve neste .recinto, de Na primeira parte de seu a-o sr.. Prefeito Municipal, um apelo no J sentido de ser-:

midade do seu lar, a sua data natalícia, send� muitas as surpresa, sem a comunica- discursov S. Excia. tece con- dado o auxilio de Cr$ 10.000,00 à Eundação Laureano,
homenagens de que f�i alvo" homenagens assas que os ção oficial da praxe? Por- sideracões em tôrno da si- iniciado, entre nós, por um grupo ,de senhoritas, corno
seus amigos e admiradores lhe prestaram, testemunhari- que, emTugar de anúncios tuação financeira d� muni- resposta de generosidade catarmense 'ao movimento que

do-lhe merecidas considerações� e provas de estima. demagógicos nos jornais da cípio. Afirma S. Excia. que 011, empolga o Brasil" lançado pelo médico-martir parai--
E nós - os de "O Estado" - embóra tardiamente, Capital, convidando o POyO ,"A RECEITA DO MUNICI- bano Napoleão Laureano. '

levamos a Gustavo Neves o nosso abraço de parabéns, para assistir a suas vel'ri- PIO ESTÁ ORÇADA EM..... O pedido do sr. Rafael Digiáconio é aprovado pela
que êle sabe muito mais que cordial, porque fraterno. nas, S. Excia. não procu- CR$' 7..900.000,00 PARA O Casa.

.

, ,

rou prestigiar o Legislati- CORRENTE ANO". Ne- Ocupando à ,tribuna, .o sr. il:dio Fedrigo criticá o dis--
vo Municipal, notificando-o nhum elogio poderia ser fei- curso do Prefeito Municipal, quando de sua visita �o,'
de sua presença? Não quis, to à administração passada, L�gislativo Municipal, ao mesmo tempo que defende a.,

administração do sr. dr. Adalberto Tolentino de Carva-
lho dos ataques consta�.tes da oposição.

.

A oração do representante pessedista constitu,i do-,
cumento de alto v,alor contra a demagogia ud,enista que:·
vive malsinando o govêrno passad0:' r

(Continúa na'3a página)

«Campanha Pró-Fundação
LaureaDo»

A Campanha que,- nesta Prefeito da Capi-
Capital, a Comissão consti-I tal _.

.

tuida por Alda Ja<:intho,- Dr. Aderbal Ramos
Otilia Ana Moritz e Doris da Silv'a

1.000,--00

, ,

Ula grave', advertência
, "NÃO ZOMBE� DOS SOFRI,MENTOS DO

POVO, E VEJAM QUE JÁ SE ESGOTAM AS
SUAS RESERVAS DE PACIÊNCIA E DE RE

SIGNAÇÃO. A DESGRAÇA É MÁ CONSELHEI
RA, E DEVEM TEMER O DIA EM QUE O PO
VD FAÇA J:U S T I ç A PELAS PR6PRIAS
MÃOS". FvéGQanãoFragoso, para a Fundação Funcionádos dà

Laureano - que está mo� Delegacia Fiscal 635,0�
vime'ntando, em todo o Bl:a- Funcionários do

<,-iI, tôdas as-classes soCiais Dep. de Educa-
- vem encontrando o mais

'

ção _
r. 1.183,00

franco e decidido apôio das Funcionários da

autorida4es e sociedade lo:' Seç. Int. e Justiça 236,00
cais. Sra. Marieta C: Ca-
É já, em relação aos pou- bral 100,00

cos dias que esse movimen, Sr. J. Passos Mar-

�o foi iniciado em Florianó- tins .

,', poli�, verdadeiramente ani,- Srta. Anita Fer-
madora a colaboração' em- nandes ... " ....

,prestada a tão altruistico
quão meritório 'emIlreendi- .

mento, levada a efeito pela
mulher, catarinense, que,

,
' mais 'uma vez, emprega os

8eus esforços, para a vitó':
l'ia dessa catnpanha de' hu
manidade.

,

"O ESTADO", que dt:\sdê Novo, Concurso
o início, se vem colocandu tação
à dispo!,?ição da Comissão O Diário Oficial do Esta-
Pl'ó-Fundação Laureano, do está publicando edital

,pubÜca, diàriamente, o re- da nossa Faculdade de Di
::ultado financeiro dêsse' reito, {{ue abre inscnçoes
movimento, angariado pela para novo concurso de habi-
l'eferida Comissão: litaçã'o, cujo prazo termina
Governador do Es- no dia 18 do corrente mês,
tado . � . . . . . . .. 2.000,00 ás 18 horas.

\

- Para constituirem _a O povo de Laguna, opor-
5,00 Comissão do Hospital da tunamente, retripui;rá a gen-

Laguna foram de&ignados tileza. I

João Rodolfo Gomes, Alva
ro Galdino da Silveira"
Agostinho Gonçalves Faria,�
João MartinS <Já �ilva,
Francisco Carlôs, Cabral
Nunes, Raul Ferreira e An-'
tônio Lino Matos.

de Habili·

Faculdade de,
Direito de

Santa Catarina'

- Não! Nunca! Não e nunca! Nunca e ,nãot'
Não e não! Nunca e nunca! Não dos nãos! Nunca
dos nun,c�s! ,Jámais! Nunc! Never more!' Jámais;
,Cem francês).

20,00

o ,deputado Osvaldo Cabral
«embaixador» da UON de Laguna
junto ao govt;roo, come�OD bem; •. Assim falavam eles!

*
I \ '

* .;0:.

*

Depois Ora depois!
I �.

* *
E o Cabral será o prove

dor?!. ..
O saudoso Joca Nunes

talvez responda: - NÃo.
(Do COl'lleÍo do Sul, ,de 4

do corrente').
'.

Agora é poesia:
Nem acôrdo,
Nem magro nem gordo;
Até que um dia

:---Paz e harmonia.
Tijolo na idéia
Lá na Assembléia.

*.
,

Edifício Centrono * *

Hoje tem mais!Alugam-se o primeiro e segundo pa
vimentos do Edificio' .Santa Teresinha», à
Rua João Pinto, 12.'

Informações no local.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


