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Val- o ,�e$i4oAte ,aO,!-.•�D
v.em, i:lu�à praxe que se fi-

(e hoje têm as\ento,nas duas
�Iia a orientação do PSD no casas, do Cong�Q,. passam;

Congresso, constante ainda sem quebra d�, cóerêncía,
quando, no passado govêr- I votar favorávelmente

f

à.
no, .tantos inutilmente se; transcrrção nos anaes do úl
esforçaram por quebrar a timo discurso do Presidente
nossa unidade partídâr-ia, à Getúlio, Vargas., de quem,
custa de um esforço vão de todos od quasi todos, foram
dividir-nos em dutrístas e ou são amigos, desde á .01'

anti-dutrtstas, getulistas e ganização do PSD sob a, íns-
,

anti-getulistas. Então, como piração do Presidente. Não
hoje, o PSD, apoiando, o estarão com 'isso subsere
Executivo, deixou de parti- vendo a procedêricía de jul

até 14 'cípar, através de sua dire- gamentos que;, não tendo,
cão, das divergências que, destino pessoal, foram pro
por este ou aquele plausível feridos' -n� aLJdido discurso
motivo, de ordem" admínís- sôbre

\detel'ri#'nados setor;{s
ti-ativa 'ou politica, trazia administratívôs.. Estarão a

'afastadas do Presidente. da penas incorporando � áos
República algumas seções' anais do Parlamento uma.

estaduais. Nada assim ím- oração proferida, pelo Chefe
'pede que vários correl ígio- da Nação em' circunstâncias
nários nossos, que empres-: do .maís acentuado relevo e

taram ao Govêrno do.Senhor objetívaudo assunto da mais
Gene'ral Eurico Gaspar. Du-' viva e oportuna atenção po
tra sua sincera colaboração pular". '

"

WASHINGTON, O
Congressocompletou OiS pre
parativos para o compareci
mento do general Douglas
Mac Arthur perante uma

sessão conjunta das duas
Casas - sessão essa."que

'-,
, será- transmitida pelo radio

fIW"...N.......•.....-..;:-�.'fJ'a..•...__••_...�_·-!'-"�.........;.·.,..,..,..,..·
- ,� "

, � '. ,.' •

J

_

"J ._ ,"e p,ela televisão para toga a tOOh, _"
.

.V''·'r"b"·'a' s': f' · d'er-arI·S,' P'él'era'
·Nação - na Proxima ®in� 1\fac _Al}thur ,te]egra.fQJ,l,
ta-feira, à'tarde. ainda, à' Comissão 'dós Ser-
Os representantes repu- viços Armados do Senado,

Sanla' Catarl·na ��!�d�O: l1�c�:�::o, ::;��:�� ��:��!�:��;-:�U:I:e����='

'u'nanimemente, 'uma investi- são após o seu compareci-,

,', ;'�
'VI,'

'.

gação da politica exterior e rnento à sessão conjunta das
militar .que vem sendo de- duas' Casas.

'

,

sempenhada pela, adminis- Em adição à proposta .r�
tração de Truman. As obje- publicana, um representan-

50,600,00 ções replÍblicanas ao pro- te dessa mesma facção, su
grama ,do presidente norte- geriu a demissão do Dean

'12.000,00 americano subiram' ao ni- Acheson da Seéretaria de
25:000,00 vel dos protestos com a de- _Estado, no ,qué f�i apoiado.

missão de Mac Arthuh, por por seu' companheiro Crum
ele ordenada, na semana packer,. de Indiana, o qual

85.000,00 passada, e 'a volta do gene- exigiu não só a demissão de'
, 'l'aI deP9sto ,para Washing- Acheson como tambem a de
25.000,00: tono , :M:arshall, secretário da De.�!,
25.000,00 O ex-supl:emo comandante fesa,_ Ambas as resoluçõ�;'

aliado, que deveJ;á chegar a- foram encaminhadas às é"o-
25.000,00 qui na pl'oxima quinta-feira, missões.
25.000,00 pela manhã, fez l'evantar as -·...- ....·-·.-....._......-........._w_-...........-w

paixões da controversia a

25.000,00 um novo piéo - uma espe
cie de "febre Mac Arthur",

25.000,00 que varreu a cidade duran
•
te o dia' de hoje.

25.000,00
'

A resolução' da Camara
25.000,00 diz o seguinte: "Esta Casa
50·900,00 concorda por unanimidade,

'25.000,<lQ com o .Senado, 'para escutar
'25.000,00, o gen�ral Mac Arthur na

quinta-feira". A aquieséen-
25.000,00 cia do Senado para que se

25.000,00 d�sloque para a Camara dos r ,�
Representantes no dia mar-'l;\ , ..

cado, é outra formalidade, _� _

I ••_.

apenas, que será subI?etida I',
' '-i

à votacão amanhã. 11/
,

Os Úinta e um republica-'
'

nos do Senado concordaram,
- -

.

'�
numa reUliião secreta, em

M te...pedir a investigação da po- 1...._.....tII..
litica de Truman em todo o

RIO, 17 (V.A.) _;_ A ím- Ana�s do último discurso do plausos e censuras, o texto. do plenário, lião é apenas
.

jrrensa procurou ouvir - on- Presidente da República. A-.-, desse documento, ,eminente uma homenagem, mas, uma

� em Petrópolis, 'no Palá- colhendo amavelmente' a' pela sua emanação ou pelos preservação histórica. O úl
cio .Itaboraí, o Governador nossa reportagem, o sr. A- conceitos com que a analise timo discurso do Presidente,
.Amaral Peixoto, presidente maral Peixoto prestou-nos do legislativo O' ilustrou, de- pelo valor

--

do seu contendo,
do PSD, sôbre a votação que as seguintes declarações: ve constar dos anais do diz de perto, com as supre
amanhã se processará na "Quandoo parlamento de- parlamento. _ A transcrição mas responsabilidades dos

Câmara, quando o plenário bate entre criticas veemen- feita, por via de requeri- governantes e os supremos
for convidado a deliberar tes, 'algum documento cuja mento encaminhado à mesa interesses dos governados.
acerca da transcrição nos proveniência lhe mereceu a- e submetido à deliberação A sua transcrição no,s anais
.,_-.-..._-_-.-_••-_-_...�-.---.•-.-.---..--...............-..•-."'!.------.-.........-_-.-.-.-_-•.._,......-_......-.-_..-.........�•••.•._�..-.-�..._..._....

- ......�•..._·.·...·.v.

o TEMPO

Previsão do tempo
horas do dia 18.

..

'Tempo _:_ Instável, sujei-
.to a chuvas, ,/

Temperatura - Estável.
Ventos - De' su] a leste,

frescos.
Temperaturas - Extre

mas de ontem': Máxima 22,2,
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Partido Social DemocráticoA . exoD!raçãQ do Prefeito
SEÇÃO DE SANTA CATARINA

CONVo.CAÇÃO

Carta do Presidente Vargas agràcecendo..a co-:

laboração do general Mendes de Morais

(

RIO, 17 (V.A.) - Na tar- vêrno privado de sua cora
de de ontem, o general Cyro boração eficiente e o Distri-IEspirito Santo Cardoso foi to Federal' de um dedicado
portador da resposta do pre- servidor.'

"

I'
sidente Getúlio Vargas, ao O acêrvo de realizações, I
prefeito Mendes de Morais as obras de vulto, corno os

Ià sua carta solicitando de- assinalados serviços -presta- '

missão do cargo de prefeito dos por V. Exa. à capital do
do Distrito Federal, redigi- pais fazem jus ao reconhe
da nos seguintes termos: , cimento público e colocam
"Em 16 de abril de' 1951 a sua administração entre

- Excelentíssimo Senhor Las mais adiantadas e pro
General Angelo Mendes de gresststas de que já' se lre
Morais. - Ao conceder-lhe neficiou a coletividade ca

exoneração do cargo de Pre- rioca,
feito do Dístríto Federal, Espero, �p1 futuro próxi
cujo pedido ora

-

é renovado- mo,'uma nova' oportunidade
em 'termos irrevogaveis, a- de utilizar os serviços "de
praz-me louvar e agradecer V. Exa. em outros setores
o esfôrço, a dedíéaçâo e a da administração federal, e

operosidade que soube em- conto que' não faltará com

prestar à alta função em o valioso concursp, da sua

-que foi investido pela con- experiência e devotamento
fiança que depositei na sua ,à causa pública.
comprovada, capacidade ad- . Agradecendo os protestos
ministrativà. de apoio e solldaríedade ex-

Ao assumir o govêrno, a- pressos em sua carta, con- l1'aculdade de Direito de Santà Catarina,
pelei para a sua colabora'- fesso�me; - de V.' Exa. - Florianópolis , . . .. , .. ',.,.

çáo e tive o prazer de ser a- Amigo e admirador - as.) Grupo' Escolar Arqpidiocesano São José,
, tendido; é-me grato, ' pois, Getúlio �argas." de Florianópolis . ó •• : •••••••••• , ••

,

recordaí' agora o zelo e o -wy.. _ __ ...,......................... Hospital Beatriz Ramos, Indaial .

-devotamento ao interesse'
Laure,ano Hospital de taridade, a ,cargo da Irmandade

público de que fez prova do Sociedade Bom Jesus dos Passos, de
como meu colaborador ime-

Iborando Florianópolis ..... , .. " , .. ,." ....

diato, e que pude apreciar a me ,

',", H,ospital de Cad-dade São José, 'de 'Criéill-
cada instante> RIO, 17' (V.A.) - Tem ma

'

,... , , .

Em face, porém, das difi- melhorado de maneira

ex-,
Hospital de Caridade de Caçador .

culdades da situação criada, traordinária, nas últimas Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus, dos
como Vossa Excelência 'o 48 horas, o estado do dr. Passos, de Laguna , .

reconhece em sua própria Laul'eano, cuja, formula' Hospital de Caridade de Canoirihas ,.

carta, sou,Ievado a· atender sanguinea atingiu quase a Hospital de Caridade Nossa SenHora dos
as ponderosas razões que normalidade, chegando aos 'Prazeres ;' � .. '

, .

determinaram a sua decisão' 5.600 leucócitos (6:QOO é /0 Hospital N. S. da C()l1(:�ição, de Urussan-
concedendo-lhe a exonera- normal), apesar de vir so- $á. . . . . . . . .. .., _ .

çãõ.solicitada, muito embo-, !rendo a 'ação da radiotera- Hospital São Marcos de Nova Veneza, Cri-
Ta lamente ver o meu Go- I pia em d,ias alterna:dos. ciumrl , '_, .' .. ,. � .

'

1.
,

,

• I Hosp!tal São José, de TUuca.s : .. , . , . _ .. , ,

_ ....,..,..,. _ _ .,...).,. --.,.....,... HospItal de Blumenau (MunICIpal)•

Hospital Santa Beatriz, de Itajaí '.

O · 1 I p Iroll'fe'r'O do Hospital São Francisco, de COl1cordiã.
. maior enço e Hospital Municipal Santa Otilia, de 01'-

mundo estará localizado Hos��t:� s�� ·É�·��: d�' Pà�t� ·Ú�l·Úi�··::::::
I Hospital N. S. da Imaculadl). Conceição, de'

Da - Amazonia Nova 1[rento 1
, ::"- ,25.000,00

Hospital Carlos Rel1aux, de B1'usque ; 20.000,00
RIO, 17 (V.A.) - Após naquelá 'localidade, já. está Hospital Frei Rogédo, de Tangará . �... . 2'Ü.OOO,00

os trabalhos de exploraç�o 1 abaixo dos qJatro mil me- Hospital Senhor Bom .:hísm; de Araran-'
.e refinacão de' petroleo na trós de profundidade. guá . . . . . . . . . . .. . , .

Bahia el� franca prod_ução 'Dentró de quinze dias. os Hospital de Caridade, de Campos Novos- ..
o Conselho Nacional do Pe- tecnicos de CTN terão os Posto de Pueric'ultura de Joaçaba ..... ,.,

troleo está cuidando de son- resultados dos tests 'de pos- Sociedade de Assistênci� ao Filhos de Laza-
dagem, é' de estudos em ou- sibilidade que vem i-ea'lizan- 1'os, mantenedóra do Preventório São
tros pontos do territorio na- do no poçd de Lim,ei,·o. Se J'os�, Florianópolis .: .. , , ..

sultados sensacionais dos se confirmarem as esperan- Sociedade de Cultura Musical de FlorÍanó-
trabalhos que se vem reali- i ças, toda a Amazonia abri- polis. . . . . . . . . . .. . .' .

2an?.o' em Lime_ir?, r:a.Ama- (gará 110 seu, imenso SU?so!? I
Veneravel O1'd.em �erce�'a d� São Fran.ci�-2onlas, onde ha mdlClOs de I um/ dos malOres lenç01s Ja

I
co da PemtencIa e ftospItal de Canda-

um vasto lençol petrolífero. I encontrado� em todo o mun- de de São Francisco do Sul , . 25.000,00
O "Poço pioneiro", aberto, do.

'

,

'

\, '(continua)
\

A Comissão Executiva, na conformidade do

artigo 22 e: seu parágrafo único, dos Estatutos,
convoca os Delegados dos Diretórios 'Municipais
e os representantes .tederais e estaduais perten
centes, ao Partido para, em Convenção, reuni
rem-se, no dia 11 de maio próximo, às 20,30 ho
ras. na sede do Partido, nesta capital, à,rua Ar

cipreste Paiva, n. 5, afim-de eleger os 'membros
da Comissão Executiva e tratar de quaisquer
outros assuntos julgados oportunos.

..

(continuação)

F'lerfanépolis, 17 de abril de 1951.

'.. '

CELSO RAMOS
Presidente em exercido.'

20.QOO,00
20.000,00
10.000,00

86.000,00

6,000,00

/

/

I"•••-..----.-.--_..,..-.�-..-.-.---.-...-.-.-••_,,--_....- ........_-.-.-.-_,._....._-..-A

lo:dicado O Bóio Prefeito da.,�ldad8
Enviada mensagem com o nome do

- -"__

81'••João Carlos Vnal

RIO, 17 (V.A.) - O presidente da República enviou,
ontem à tarde, POi; intermédio QO ministro da Justiça,
mensagem àó- Senado submetendo à' apreciação da Câma
ra Alta o nome do' engenheiro João Carlos .Vital para (li

cargo de Prefeito do Distr-ito Federal.
.�",.........��,.----, ............"...,..._-..---.-.-....-_",.,,--

,

Mac ,Arthur vai de
fende -se omonhõ

para uma grande recepção
cívica ao _general Douglas, (li

qual enviou uma mensagem
à. Comissão' encarregada di
zendo que se sentiria "or
gulhoso e feliz" em partici-, '

par d-a 'homenagem, cjvica
,"

no monuinento 'dl:! Washing-

o riso da cidade..&

mundo, em_ vista da derilis
são de Mac Àrthur. Os que
se encontram por detrás do
projeto afirmaram que tem
em mente um inquerito das
duas Casas..
40 mesmo temp�, estão

,sendo preparados os planos

ÊLE - Aguenta :firme'
UdeniIda, que aí atrás vem
um caminhão do P. S. D....
UDENILDA - Barbeiro,

de ,urna figa!
\

ÊLE - �Qi •.. a barra:
d.a direção que •• ,.' amole
'ceu! !!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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bexiga, u.tero,· ovártos e tro-mpas.
" Cirurg-la-Cltnica Geral-Partos V'aricocela, varizes e hérnias. '

- Serviço compteto e especraltsado 'das QOENÇAS DE SE�:HO� Consultas..; Das 3 1',8 fi horas.
RAS,. com modernos métodos de diagnósticQs e tra.tam�nto. Cons.c Rua Felipe Schmidt, 21
CO':LPOOCOPIA :_ HISTERO'� SALPINGOG.RAFIA - METAB9- (altos da Casa Paraíso}.

fIEMO BASAL .

Telef. 1.59-8.
·Ra.dioteral).ia por ondas curta!l-�Ietrocoagulação Raio! Ultra Residência: Rua Esteves ,J:lí-

Viofeta e Infra Verm'e'lho. "
.

nior, 1.703 _.:. Te1-. m. 764.

RADIOTERAPI:A
RA',OS X.'

DI.. ANT6N1O .OOESTO
" �:·At'.,,'_'.�.nt.... ,.........Cartà..

. \

--.....--------.....----------------- ---------------------

DRA. 'WLADYSLAVA�WQLOVSKA ,MUSSl
E' ,

DR. ANTôNIO DIB MUSSI
Médico8

Consultório: Rua Trajano, n? 1, 1: andar, - Edifícío do Monte-'

pio.
Horário: Das 9 ás :i2 horas - Dr, M�ssi.

Das 15 ás 18 horas - Dra. Muss],
R.esidencia _._ Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

\

DR. DJALMA MOELLMANN
CLfNlCA NEUROLQG.;[(;,A :F.: DE OLHOS - OUVIDOS NARI�, E

GARGANTA
da

CASA DE SAÚDE SA.O f'tEBASTIÃO
Soh avdireção do ds. Dj.al_ }{oellmann.

Com o concurso de especialista.s '00111 fama .europêia,
Exames' e :trataillento 'moderno das �enças de si'stelua ner.vos;.
Diagnóstivj e trlltamento completo d'a;, moléstias dos olhos _

oltvidoo - nariz e garganta.

A;pare1h!\gem m<J.derníssima importada diretame'nte da Suiça.
Cansultas na Casa d·e Saooe São Sébastião 'das 9 horas ás 10 e

das 14 áa 18 horas di,àriamente.

Teleio,ne 1.153 - Largo' São. Sebastiã.o.
Florianópillis - Santa Catarina.

•

DR.:ALFREDO
--

Jj'R�;SÃNTAELA
CI$REM ....1. • (For,mado ,pela Faculdade 'Na-

. cionul de Medicina da "Universi-

doenças dOade <1'0 B1'l;lsil).Curso Nacional
.

de

mentais.

Ex-diretor do Hospital Colo'nia
Sant·Ana.

Doêuças nervosas e mentais.

�m.potencia Sllxual.
Rua Tiradentes nO 9.

Consultaé das 15 ás 19 hora•.

:FONE·: (M. 798.

Res. :j.liua Santos Saraiva, 64
- Estreito.

DR. NEWTON
\ D'AVILA

Médico 'por concurso da Ass!s
tênei3 a Psicopatas do Distrit�
Fed'ét'al. ,

.. Ex-interno do Hospital Psi
quiát1:ico 6 Manicômio JudiciáTio
da Capital F�dEo1"aJ. .

,

Ex·intrtrno da Santa Casa de

Misericórdia d() Rio de Janeiro.
Clínica Mé_di�a' - Doen�as ·Ner

vosas.
�

Consultório: EdificÍo Amélia
Neto - Sala 9.

Resídêllcia.: Avenida Rio Bran

co, 144.

Consultas: Das' 15 às 18 horas.

Telefone;
ConsultÓrio: 1.268.

Residência: 1.385.•

DR. ARMANDO \?:A..

CERIO DE ASSIS
MEDICO

Dos Serviços de Clinica Infantil

da Assist'êncià Municipal e Hos

pital de Caridade. "

CLINICA M;EDICA DE CRIAN

ÇAS É A'DULTOS
- Alergia-

Con'sultórío: Rua Nunes Macha

do, 7 - Consultas das .10' ás 12,
Cirurgia geral - Doenças de Se-

e das 15 ás 17 horas.
nhoras .,- Proctologia
Eletricidade Médica

Re.sidência: Rua Marechal Gui

lpel·m.e, 5 - Fone: - 783.
Consultório: �ua Vitor Meire-

I •

les n. 18 - Telefone 1.507.DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e rtlé-

Consultas: Ãs 11,30 horas e à

dico do Hospital de Caridaáe. tarde das 15 horas em diante.

CLINICAS DE SENHORA.S' _
Residência: Ruft Vidal Ra1nos,

CIRURGIA _ PART�S 1- 're,leione 1.422.

ASSISTENCIA 4.0 PARTO E -----,-.--- _

OPERAÇõES OBSTÉTRICAS DR..PAULO FONTES
Doençllc!!.. glandulares, t;iroide, Clí:nico Operador

o.vários, hipopise, etc. Consultório': . Rua Vitor Meire-
Disturbios nervosos - Esteri- leso

lidade - RegImes. Telefone: 1.405.,
Consultório: Rua Fernando Ma

chado, L. TeI. 1.481.

Resid. R. 7 de Setembro - Edif.
Cruz e Souza - Te!. 846.

I

Consultas: das 10 às 12 e das

I14 às 18 horas.

Residência: Rua Blurn'enau.
Telefone: 1.620.

.o 'ESTADO
AdlitinistraçAo

Redação e Oficinas à
rua Ce�selheiro. Mafra,.
nO 160.

'

Te], (1022 - Cx. Pos
tal, 189..
Diretor: RUBENS A •

. RAMOS�. CASAS Ã V&'WA
Propeietârío e Dir.- RUA::;.• V1CEN'TE DE PA.ULA, 2 qnartos, sala etc,
Gei-ente terre-no 20 x 33 (Cr$ 23.ooo,.oó) -financiado .

,sIDNEI NOCETl AVENIDA MAURO RAMOS, eom todo conforte, -3

Rep�te-: quartos; gazaje ecc., terreno 10 x 40. 'finan.cia4o
I
A. S: LARA pela. ea!X8 c.1 Cl1 &O.�.oo) �., •••••• �." ••••••.•

/Rua . Senador Dantas, RUA C.HAPECÓ, 3 quartos, agUa iuí esgoto, ete., casa

40 - 50 andat. . �e ·madeira. toda pintada ;i 01_, ahigada per
,_. ,'Fél� :'"'22-5924' __;;,;·Rio>.�;e , "'Cr$' it.OO.,.ob' ••••• :� •• :: ••••• '" •••••••• : •••••••• l

Janeiro RUA ALMIRA..'<TE LAMEGO;, 2 pequenas � eons-

,RAUL CASAMAYOR truidas .em um de 61 x 70, ótimo local pua deW-
'Rua FeUpe de Oliveil1' ' .

sito etc., fundos para o mar .
-

'; n.o "21 P-. :'SO/andar , '

., SEp.\b:OiÃO FR.A';N.W:Nl/ 2.',q;�·�'S; v21landa_ cozinha,
Tel.: 2·9873 - são cinl\-eiro etc, tei"!"e�o '9,Sô x 32' �rin.ãlÍ<!iada péw

Paulo' ,

Mo.ntep,io Cl"$ 53.QOO..oo) ...•.•• , ••••. - ..•..••••

ASSINATURAS C(}QlJEJROS (rua Dés.. Pedro. Sik>à), 5 quartos, ban-.
. Na Capital nheiros, cópa satão de jantar, salão de .viaita, po-

Ano Cr$ 100;.00 rão habrtevel, depostto etc, terreac 24 x �, podezt-
Semestre '. Cr$ 60,.00 , 0-0 ser vendido' 3 lotes . (financiada pela

-

Cai-X3
Trimestre. Cd - 85)00 Cr$ 4o��n :'�:"""""":"":"""�"T"""'"No Interior ESTREITO (Travessa 10 de Janeil"Q), CIIo&a I�e madeira,
Ano . , ...• ér$ 120,00 , 4( quartos, � salas, coztnha, esgoto, toda pintada
Semestre .. Cr$ 70,00 . a óleo, terreno 12 X· 30, ..•.•........•••.'. .....
'l'riinestre . Cr$ 40.00 ESTREITO (B�irrci de N. S. de Fathria) prefn.briciu!a;
Anúncios mediante con-

•.3 quartos, sala, cozinha, b-anheiro. 'etc. terreuo

tráto. 15 x 3õ •..••••••.•••.•••••••••.••••.•••••••.••

\ -'Os origínats, mesmo RU ..\ CRISPIM MIRA, 3 quartos, sala, varanda, etc, ..

'

não publicados, não se- Rua FELICIANO NUNES PIRES, 5 quartos, sala,.
rãe devolvidos, etc. etc. I •. , •.......•• , ..•....•...•...• , .•• , ....

A direção não se res- SACO DOS LIMÕES .(3 quartos, etc. serve
..
tamhem

ponsabihza pelos con-'
para comercio , , .

certos emitidos nos ar- RUA. MACHADO (Estreitp), casa de ll1a�ira COiÍ1 3
t.igos assin adas. quartos etc . ; , .Ó, ••••••••••••

Doenças do aparel'l0 resplratéelo.
TUBERCULOSE AVEN1DA MAURO RAMOS, 3 lotes de.12 lt 45., pre.· o

Cirurgia do Tórax 1 por casa lote ......•. :: .. , .....•....... , ....•

Fo.rmadp pela Faculdade Nacio- ! - IIIiI'. RtJA RAFAEL BANDEIRA, ? lotes'jllntos. de lO':l 21

nal de Medie1na. Tisiologista e \; (prel;O dos 2) ....
1
•...•

'

.• , ••..•..•.•.......•••,
.•

'risiocirurgião do Huspital Nerêu , RUA FELIPE SCHMIDT, um lotll di! 11,50 x 3!l, frjlntli
Ramos. Cur,50 de especializaçÃo á Avenida de contamo, á Ponte Hercillo Luz (lugar
pelo S. N. '1'•. ll:x-interno e Ex- q.e futuro) ....•..........• , .

assisfente' de Ci;:urgia do Prof. I
..

'-
.,. cOQUEIRos, um terreno com a área de 27...8Zll,oOl].'2 ..

_

Uia Pinheiro Guimarães, (Rio). .fi'IUZ)l J-IMA & IRMÃOS CAPOEIRAS '(um terreno c(>ni a área 'de S4,.OOO,oOm2. /

Cons.: Felipe Sêhmidt, 38. I ' GonS. l\1afra, 87
Consultasl diàriamente, das 15 ' Flori.a.nópô1is

\.i!.s L8 hO:l'as., .�, .'.Ip' !;( 'N° O)Res.: Rua Durv�J Melquíades. I lft�;
.

.'

28 ......Ohácara do Espanha. n
, ,

ZIMMEBMINN

I
DR.' MÁRIO
WENDHAUSEN

Clínica médica de adultos ê

erlançaa.

� Consultórie - Rua .Toii" Pinto,

116
- Te!. M. 7'69.

Consultas; das 4. às li horas.
.

,Residência: Rua Esteves JÚ7
nior 45. T-el. ,812-.

,
,

1.8 �ril de 1951
i'

DR. ROLDÂO
CONSONI

Cirll.rgta (kr� .-:;'. Aka eh'urgia
.

_ �ol-éiltia'8 de &ellhoras ,...

Pal'tQII
Formido. pela fa�tlldade. de

Mediciua d� Univei-sj.d�dé 'de Sio
,

.

Paulc, onde fui. assrstent)l do Ser-

viço Ci!'Úrgicl) do Prof. A,Jipio
·CQ1'rêa. Neta.
i . Cirrir�i� do esto�ago' e víaa

ci'ttutare:s,� intestinc>s delgado.' e
grosso, tircride, .Tj.tlS; prõstata,

II� "rtJljOllO . J'
"4.t1I1lAltdI!o(.'� � ,sANTA CAT,ltRINA

55.000,O�

,

7{)..OaO,D�

200.MO,Oil"

7iJ..OOO,o9'
125.000,(}�'

,i8.000,OO�

, 22.000,O!»
.
,

'I
TERRENOS À VENDA

DR. M.. S. CAVAL
CANTI

Clínica exclusivamente de cri

anças.

Rua Saldanha Marinho, 19-.

Telefone (M.� 736.

DR. I. LOBATO
FILHO

HAMIT..TON VALENTE
FERREmA
, Advllg;ldo

Serviço.s de' a-qvogacia,
em ,geral, no Rio de Ja,nei
r«). Cobra�ças., Registros,
Encaminhamepto de proc.es·
sos. Recursos aos Tribunais
da Justiça C6mum e 'do Tra
balllO.
Praia do Flamengo., 122,

aptü.' 510 - Rio -'- n. F.

60.000,O�

60.009,O&-<

50;OOO,O�
26.00o,OC,�-

J.-
" 1.

li<hl.de", de lot.eam�nto .. , .. , .... , .....•..•.•..• :.
.

So..OOU,OtlJ>
'.

TERRENO Â VENDA El\l PRESTAÇ.oES I

ÇOMÍ'RA DE cASÁs. TERRENOS, CHACARAS 'e SITIOS

EMPRfGAD4
Precisa-se à rua RuYc Bar

büsa, 55.. ,

extremando com. uma. rua nos fundos, C1>m possibi-

Temos sempre interessado-s em comp.rar casas, terrenos, eha-

caTas t: sitios.

HiPOTECAS
Vende-se desta afamada Recébemos e aplicamos quasquer im.port,ancia· com garantia,..

,marca alemã, em perfeito hipotecarias.
estado. e ótimo funci-ona·
mento.
Vêl' à l'ua Visconde de

\

Ouro .Preto, 81.

,Drs. Wa-Idemiro Cascaes
e

Roberto Lacerda
ADVOGADOS

� Çôbranças 'amigáveis e judiciais,
.

inventários,
despêjos, desquites; títulos declaratórios, Mtura
lizações, l'etificação, de nome, investigação. de pa

t�midade, usucapião, indenizações, ações traba-
(

lhistas, cüntratos,� requerimentos, protestüs,' defê
sas, recursos bem como quaisquer üutros serviços
_relac,ionados . com sua profissão.

RUA 'TRAJANO, 33 - 1° AND. - Fone: 1\<1-711.

Dr•. Renato Ramos da 'Silva
Advogado-

Rua Santos Dumont, 1.2 - Ap. 4

f

ADMINISTRAÇÃO DE IlREmOS

Mediante modica co>m,issão, aceiiamos
\

prOcura.ção, para

nistrar précliJ. recebendo aluguel, 'pagando emIlb.stos etc..
I

admi-

CHACARA

SÃO JOSÉ (Estrada do roçado) 21.000,OOm2, arvores

frutlferas, café e outras bemfeitorias
{<'AZENDAS

Uma pequcna fazenda em Canasvieiras, com frente á

famosa praia do mesmo nome, tend<.> 4.344.728m2,
casa de residcncia, engenhos, local ótimo' para a-

1'8.000,0&'

.' gricultura, avicultura etc 'etc ., , ••••.• 0.'.' .• "! 500.00(l,y�
I

.INFORMAÇõES
Sem comp-romisso, para o êljent�, damos qualquer informaçãe..,.

dG>s negocios .imobiliários. V""

ftUaialaria Mello

QUER: VESTtR.SÉ COM CONFORTO .E lLECiÀNCIA' '!

flROCURE A

Rua Fehpoe Schcrudt 4R.

,

.

A L. U G' A·_- 5 E
ótimá sala no ,cenfro

AJ Pl'sça 15 de Novembro,' 20; 2· andar

(altO!i do Res.taUlit.nte Rou).
Trdar no mesmo local,

/

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



t
\,

ALEGRE E FECUNDA
com nervos forte& e saúde

p�rfeita?
GOTAS

. MENDELINAS

o J!STADO-Quarta-feira, 18 de abril de i951 3
--------�------------------------�--���-=��-=��----------------�--�------

Câmara Municipal �
Pelo 'sr, Antonio de P. Pereira foi propôsto um tele:

grama de congratulações pela', instalação, dos b:apallws
da Assembléia' Legislativa, sendo 'àprovado.

"

�'" �
O .ponto culminante da sessão foi, sem dtivida:'; ,O"

sensacional discurso do professor,' Flavio Ferrari, que
deu. conhecimento a Casa da resolucão tomada pelà sua

bancada,-de suspender avislta ao sr. Prefeito Municipal,
l

em vista da atitude do Chefe do Executivo no, dia da
l_ '

� � I'r � - .- ,.;O' �, insta ação da Assembléia Legislativa, quando dirigiu,
ANIVERSÁRIOS:

, ,lia Gama Salles, com o sr. por- assim dizer, ataques- mesquinhos ao legislativo esta-
SRA. WILMAR DIAS ; dr. Ruy ter Nascimento Fer- 'dual. Semelhante gesto do Prefeito Municipal era ato de

Tr,aJ:.scol're, hoje,. o an i- i i'e�ra, Pl'omo�or Público de desprestigio aos representantes do povo e por isto, os re-

-verS13.no da exma. sra. d. i-Ib irama. \ presentantes desse mesmo povo, no Mun icipio, lavraram
, Alcinoé de Oliveira Dias, es-I No civil, cujo ato se efe- seu protesto e não compareciam à visita

_

da Camara ao

, pôsa do nosso culto conter- ; tuará às 9 horas, na' resi- Chefe do Executivo.
'

t râneo dr. Wilmar Dias, de- I dência dos pais da
I
noiva" O ST. Gércino Silva, colhido pela altiva deliberacão

.putado pessedista à

ASSem-! serão padrinhos, pela noiva, de maioria, procurou defender o seu Chefe e desandou,
bléia Legis)ativa do Estado. o acadêmico ·Geraldo Gama como de costume, em ataques pessoais aos deputados pe-
, Ã ilustre dama, que será I Salles e srta. Carcl ina Sal- tebistas que não aceitaram o freio da U. D. N.

I

:alvQ de homenagens no dia les Ferreira e do noivo, o Em dado momento, o sr. Vitor Fontes, com atitude

,
de hoje, 'Os nossos respeito- sr, Severo Simões e exma. atrevida, _ cçstume repetidas vezes adotado por ele _

. -sos cumprimentos efusivos,· esposa é, no religioso, que
.

procurou fazer pouco da maioria, pisando o regimento.'
. com votos de f'el icidades. se realizará às 10 horas, no Chamado à ordem pela presidencia, protestou como cri-

·SRA. TEN� FELIPE GAMA mesmo local, pela noiva os ança manhosa e ... mas o presidente não foi no choro.

D'EÇA 81'S. João Ferreira de :tv.r'eIlo O Ford 1951, recentemente' apresentado no :Brasil, O "Vice-Presidente,''- da Casa' � imaginem só ._ te-

Ocorre, nesta data, o ·ani- e d. Maria Luiza Gama e, do 'distingue-se por seus 43 aperfeiçoamentos que o tornam ve que voltar atraz e dar a mão à palmatoria ...
"versário natalício da exma. noivo, o dr. Clovis Alves Ga- um dos melhores carros até agora oferecidos ao' nosso Foi um espetaculo!
Msra. ,do Eurídice Carneiro da. ma e Sra. Carmem

.

Gama público. Até a assistencia ficou chocada. Mas riu quando o

Cunha Luz' d�Eca, esposa do Ferreira de Mello. Com aIO vistas voltadas para o futuro, em que as con- "vice" teve que baixar a cabeça.
.sr. Ten. Felipe -Gama d'Eça,- "O IEstado" cumprimenta dições mundiais poderão- dificultar a produção automo- Na ordem do dia, foi aprovado o Relatorio de 1950,
-do Exercito Nacional, à' ó jovem par, desejando-lhe bilística, os fabricantes do Ford 1951 tiveram 'c<','1l0 ob- depois de mais um indispensavel ataque do sr. Gercino ,

-cujas homenagens' nos asso- felicidades.,

I
jetivo construir um automó,vel "para muitos anos vin- Silva, à administração passada.

-

d ,.

I-ciamos, com prazer. ..- -.- .". -----._..- ouros.
.'.. ,Tambem foi a p r o v a d o em, 3a d i s cus são,

FAZEM ANOS, HOJE
' T�nto mdIvId�lalment� como em seu conjunto, .os 43' o .projeto de lei que concede um auxilio de c-s 9.000,00

SENHORES: N 4 A�SEMBLEI411 ap:rfelç�a,me.ntos mtr�duzldos no novo Ford contribuem i ao Asilo de. Ol�fãs S: Vice_?te d: Paulo.
-

.

.

_ Edgar Scheneíder, re- li
-� p�Ia. toma-lo �lm. carro ao mesmo tempo, possante, eC�-1 Em prrmerra discussão fOI aprovado o projeto de

.rsidente em Joinville. LE61SLATIVA nor:llCO .

e de. sóbria beleza, capaz de satisfazer o, POSSUI- lei qu.e concede Uma area de ter�ras no Cemitério de Ita-
.:._ Braulio Silveira, espor- dOI mais e::(Jg�nte. '. _.

,corobl, para nele a Irmandade Nossa Senhora de .Mont-

·;tista. As �als Importantes m ovaçoes tiveram lugar no Serrat instalar o seu cem'itério.
.

SENHORAS:' da para avisai" a sua claque chassis e no motor. O sistema de molejo apresenta molas .__ �_ _ _ ,

- Maria Salum da Silva, que aquêle sàiria pelo por- traseiras de tensão proporcional ao pêso, Os amortece- K C t d Feíre de
=esposa do sr. Francisco Ro- tão, onde se acha instalada dores têm uma rrova válvula de contrôle, que torna mais • a as
nerto da Silva; industrial em a bomba de gasolina. efetiva sua ação.

.; •

A
'

• as-'O' , I Ã essa altura, o dep. Os- No motor, introduziu-se um novo sistema de ign i- K. C. tadas... 'mos.r
_.Dlguaçu. 'C b I d UDN e- "O Govêrno não é con-

_,- Rute Pereira de Cam- valdo a rai, a , so- ção; à prova dágua, novas válvulas de rotação silencio-

�os, esposa do sr, Alvaro licitou ao orador um apar- sas, além de modíficcções no sistema de carburação, que tra ninguém" (De uma no- Continúa trabalhando com

-Campos Lobo, doalto comer- te, que lhe foi negado por

I
assegdrarn maior economia. ,.

,
'ta do sr. Telmo Ribeiro, afinco, a Comissão- Organi-

-cio local. '

ser s. excia. "irritado e ir-. Internamente, além de um novo painel de rara dis- quando 'Secretário do In- zadora da Primeira Feira

_ O'iidina'Clímaco Macu- ritante" e desejar mais tinção, do moderno estofamento em dois tons, 'do fôrro teríor e Justiça, Educação de Amostras de Florianópo-

'<'CO, esposa ,do sr, Waldir da. uma vez, fazer cartaz pe-. do teto de tecido mais fino, do aro de busina círcular, e. Saúde). lis, para que seja possível
-

.Luz Macuco, Coletor esta- rante as galerias e acirrar' detalhes que se notam à primeira vista, apresenta o no- O Governador do Estado oferecer ao público floria-
. dual desta Capital. os populares contra os seus vo Ford outras importantes inovações tais como partida assinou o seguinte Decreto, nopolitano um. espetáculo
_ Braulína Corm ick Ri- desafetos e adversârios po- combinada com a chave de ie-nição, luzes que se acendem em data de 2 de ahril passa- de magna beleza _ Ao que

.

beiro, esposa do sr; Ciro líticos. Tal declaração evi- ali'tofi1àticamente ao se, abrirem as portas e assentos de do: se comenta, além da exposi-
'C6Sta Ribeiro. tou que aquêle udenist.a borracha esponjosa mais macios e menos sensíveís à de- "Remover: ção doa PI"2·d�1.!to,s dos div�r-
_ Maria Isabel da Costa usasse do. seu velho expedi- formação pelo pêso dos' passageiros, com um novo con-: Lauro Locks, ocupante (lô

sos ramos, contará a Feira

.Sousa, esposa do sr. Lucio .ente de tumultuar os traba.. trôle autom.ático de- inclinação e poSíçãtrdos bancos di- cargo da classe M, da cal;- de Amostras, com um bem

-Vedano de Souza. lhos e provocar os oradores anteiros. reira de Inspetor Escolar, aparelhadô' serviço de Bar e.

SENHORITAS: quando na, defesa dos seus ---- do Quadro Único do Estado, Café, barraquinhas, jogos,
,- Solai-Ige Schmidt Gui- pdncipiofj. Cont.-nuam·· a .-o'trauqu.",I.·sar· a ,da 19a Circunscrição, com demonstrações pirotécnicas

:-n;arães, filha· do sr. João O representante pessedis- sede· em Tubarão, para' a
e um movimentadissimo

ta, embora novo, parlamen- I
-

di·
31:1 Circilll�crição, com se- Show Artístico, que 'reuni-

"pauloIV���m����'ho Ferrei- tar, sOl1be, todavia, revidar, pOPU açao 0$ casos e anima S de em Biguaçu." rã os maiores valores do Rá-
•

:7a, filha do sr. Manoel M:a- com en�rgia e de maneira

b·ld óf b
. Pecado dêsse moço: foi dio C�tarinense.

'

= rinho Ferreira. briihante, as intenções do r o OS candidato a deputado esta-
: Com.o.'ê n;l!Ju.ral, ,contani' os

_ Zita Flores, "veterano" aparteante que Continúam a iliti'an'qúili- do o'número dêsses animais, dual, pelo P. S. D., no último Organizadol;es deste' �ajes-
� Zilá Nicolich da Silva. sempre se preocupou em fa- zar a população os 'casos de certos estamos em que . as pleito- e, por isso, é "perso- toso Espetáculo, com a 'COO�

ANIVERSÁRIO DE CASA- lar para as galerias ... cães e gatos raivosos que se me�idas.�serão
.

processadas na nono grata" do dep�tàdo ,l?�ração do Co�ércio, Indus-
MENTO O último orador foi o sr. têm verificado em diversos de Imediato, afIm de que se FrederICO Ku�rten, IeP.re-, ttia; Importaçao, Exporta-

Completa: hoje, 20 anos Osvald� Cabral, 4a_ UDN, zonas desta Càpital.· tranquilise a população.

i
s�ntante

Udelllst,�.
de T?ba- ça-o e ,Meios A.rtisticos

em

,de feliz;consol'cio, o distin- que'malS t11�a vez, nao �os- Segundo 'apurou a nossa iI\o >h. .,. rao na Assembleia Leglsla- geral sem ai- qual se torna-

to casal Otavio Marques t�u.. das �erda.des �,os edlto- reportagem; várias pessôas' Atos oficiais tiva, :
_

ria i�possível a concretiza-

'(}ti�mar�es _ Cidalia

Vilela�
rIaIS de . O .Es���� . S. ex�:� estão sendo medicadas no. .

..
.

E, entao, SenhOI, Gover-
ção da idéia.

"!(XUlmaraes, que na oportu- c?mo s�mple,. untado e 11 Depàrtamento de Saúde PÚ-
'N �?l:�mdno,me�dor At:o- nador,? �omo � que

..y�ssa Dada à,exliectativa' rei
.. nidade" congregará em sua rItante mUIto falou do blica, por terem sido vitimas

111 � IVI a e bOts'ta para Excelencla vaI exphcar,

a"1 nante na cidade, acredita�

-:residencia, s'eus parentes e I de�ut�do Volney �ollaço de dêsses animais doentes e
exercer, como. s ,I uto, o

I gora,
a assertiva do se� ex-

mos que terá a ,CollÍissão
�amigos, em: uma reunião in- OlIveIra,. a quem nao perdoa que ainda estão a oferecer ca�'go de Sub-dIretor da Re-

I Secretário naquela "céle- OrganizMora o precioso a-

tima e festid. ser preSIdente da Assem- perigo, v:isto não ter havi�o,
celta" n? Tesouro do Estado, I bre" nota, que, natura:m�n- pôio de todos, uma vez que,

A� bemquisto casal, os bléia, enquanto S. Exa. mar- ainda, da parte 'de quem i:le I e, .Acaclo Mello para Tesou- te, teve a sua a)lrovaçao, inédita para nós, oferecerá
.. cumprimentos cordiais de ca passo 'no _meamo lug�ar, direito, .medidas mais serias I reuo·O M }, V.

.

. K. C. T.
a Primeira Feira de Amos-

. "O Estado". apes�r de nao ser de voos e energicas, dentre as quais, C d/·' srf·. d
a�oe d·

leIra -
- " tras' de 'Florianópolis a 0-

t O d ase d ,..
-

d
-, or eu·o 01 eSIgna o para CASA ,MISCELANIA distri�

'd d d
.

hPAULO MANARA ras elros .. . r. ex-qu -

as e e Immaçao os caes I d· I 'do 't buidora dos Rádios R.C.A. portlllll a e e con ecer-

uma�porção-de-coisa� volta, e gatos pOI·tadol'e·s de hl'dI'O- ld'esPTon er ped o E etxPde Ien ,e mos as n'ossas real's possi-Faz anos hoje o j{lvem r" o s a o Victor, Válvulas e Discos.
-_Paulo Manara, valoroso es- neste ano de 1951, a neces- foli�.\., .;1 o esou_..., .

Rua Co�lileiro Mafra. bilidades ,n.o� diferentes r�-
= portista,

' sitar de Eno. VárIOS desses casos se ve-
"

. mos de atIVIdade da CapI-:-
A seguir, á sessão foi en- tD

·

t'
·

Nossas felicitações.
cerrada e outra. convocada rificaraI? à Ave�ida Mauro

j orm.l orlO, tal!
MANOEL DIAS

h" h
Ramos, a rua Lajes, no Lar- '\ ' O prnl'o,' tn do d'·a .

Aniversaria-se nesta data para oJe, a mesma ora.
go General Ozório, ,sendo Por motivo de mudança, ... "fi U .

.
.

'o jovem Manoel Santos várias as vítimas, entre a-' vende-se, com grande pre- A LEITURA NA CAMA

Dias, dedicado artífice -da J t d t dultos e'crianças, que fôram juizo, um belissimo dormitó- A leitura na cama, deita-

Imprensa Oficial do Estado. dO ilr
.

OUSa0 e mordidos por animais hidro- rio, estido Chipendale de do ou recostado, constituiu

Ao nataliciante as feHci- fobos. \
! imbuia, p/casal fabricado penoso trabalho para os 0-

--tações de "O Estado'� JANTAR DANSANTE em Tais fatos já nos levaram no Paraná, em estado de no- lhos, principalmente à not-

. CASAMENTO: beneficio da SOCIEDADE a comentários, destas mes- voo r

'...
_

te, com iluminaç\ão artifi-

SALLES-FERREIRA DE AMP.4RO AOS TU13ER- mas colu�as, �as, �t�o mo-l Tratar à rua D. Jaime cial. Em tais condições o

Civil e religiosa.ment� ,rea- CULOSOS a realizar-se em mento, nao ha notIcIa exa- Camara, 40. repouso do corpo é' ilusório'
.

liza-se, hoje, nesta Capital, a noite de.4 de maio proxi- ta das medidas que foram
.

'e não compensa de forma al;-

,na residência do; pais 'da mo, às 20 horas, nos salões tom�d��.pelas au�or�dqd�s:ESCrl·tO'ri-O, guma a fadiga dos olhos, "As gotas da Juventude"

'noiva, á rua Ten. Slilveira do Lira Tenis Clu,b, cóm 'va- mumelpals na elImmaçao pois esta acarreta irritação Dão vida nova, 2.0S fracos

�:·n. 122, o enlace matrimonial riados números de atração. dos animais que,'portadores Vende-se um escritório de do sistema nervoso � conse- e nervosos, de ambos os se·

da gentilissima sênhQrinha As mesas poderão ser de I�aiva, ainda andam à sol- sucupira, com 5 peças, com quente fádiga geral. xos, cedos envelhecidos pe

Terezinha qama Salles,. di- procuradas na residencia da ta, oferecerid'O perigo à po- bar embutido e bureau com Quando estiver cansado lo excesso de trabalho físico

leta filha do sr, Des. Urba- Sra. Neusa Grijó Ferraz, à pulação. , tamp'a de vidro em ótimo es- de ler, sentado, em posição e mental.

no SaIles, Presidente do rua Bocaiuva, 147,' a ..... Registando, mais uma vez, tado. correta, prefira repousar Não tem contra-indicação.
'''"rribunal de Justiça e de sua Cr$ 100,00, com direito a 4 êsses fatos, com a indicação Tratar à rua D .. Jaime um 'pouco e, depois, reini-, Nas farms. e drogs. do B'ra-
'e,xma. es�:o:;;L\ el, :.\Iari:l E:-:,i- bElCres, de zonas onde maior, tem si- Camara., 40. ciar a leitura. _ SNES. .\ si!.

_ ...... 43 ape,rfeleoamentos filzem do Ford
1951· D,m dos melhores C81rJts

�1Jre�e.Dlade S DO Brasil

I

V.E,I_HICE

\
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()ire�1o de PEPR.O;PAULO IUCJL\DO
-=

Jogos' Universitários
Dia 21� (sáb�d�l--Solene Abertura' dDS. IVos Jogos Universitários Catartnenses com -

Torneios-Iniciais de: Futebal, Volei � 'Basquete, entre' as Associoções Atléucas Aca
dêmicas' das Faculdades de Dir_eito" Ciências Ecenêmtcas e ��rmácia-'Odóntol�gia.

- , ------------------------------'-----------------------------

Números d:o Torneio Qua- O $40 Pau)o-Bangúl lVOS Jogos Unlversttários
dratigular' de 'futebol

"

. via Europa" .. Catarinenses
É o seguinte o movimento do Torneio Quadrangular kté domingo, o combinado \ selecãb local - -3 a 1 (vitó-.

-

Promovidos pela FEDERAÇÃO ATLÉTICA CNrA-
de Futebol, iniciado domingo com dois jogos:' 'São Paulo-Bangú já havia' ria): ' RIN�NSE DE ESTUDANTES (F. 'A. C. E.�

, Jogos realizados I efetuado 8 jogos naBuropa, : No Sarre, contra -uma se- Dia 21 de abri!' - Solene Abertura com a realização
Olímpico 7 x Guaraní L a saber:' leção local - 3 a"O (vitó- dos Torneios-In'iciais de: Futebol, V..Qleibol e Basquete.
Avaí 5 x América 1.' l' Na Itál ia. corrtra um "mis- ria).: De 2'8 de abril a 12d.,e maio:- Campeonato, de: F�te-

Classificação- to" italiano - 1 a '1 (empa- Na Alemanha, contra 0- bol, Volei e Basquete .

.

.

10 lugar - Avaí, com 2_.pontos ganhos, 5 tentos a te).
_

Rott-Weiss (Essen) - 1 a 5 Dia 20 de .maio _: Campeonato de Tênis. '

iayor e 1contra.' Na Belgica, contra uma (derrota). Dia 27 de maio' - Campeonato de Atletismo.
l° lugar - Olímpico, com 2 pontos ganhos, 7 tentos seleção local - 1 a.2 (der- Na Alemanha, 'contra o Dia 10 de junho - Campeonato de Xadrês..

:a. favor e 1 contra.
'

rota).' Nuremberg - 1 'a O (vitó- Dia, 3 de junho - Campeonato de Esgrima.
20 lugar - América, com 2 põntos perdidos, 1 tento Na. Belg ica, contra outra ria). Dia 10 de junho' - Campeonato de Rêmo.

a. favor e 5 contra. seleção �Líêge\ - 3 a ° Na Alemanha, contra o PARTICIPANTES
20 lugar - Guarani, com 2 pontos perdidos, 1 tento (vitória).

-

...
. Munich '1860 - 4 a 8 (vito- A. A. A. da Faculdade de DIREITq.

2. favor e 7,coiltra. .t

• \ Na, Holanda, contra uma ria). A. A. A. da Faculdade de CIÊNCIAS ECONôMICAS_
Os artilheiros , /

' A, A: A. da-Faculdade-de FARMÁCIA e ODONTO-

�ii:�t�o ���::?' ::::::::::::::::::::::::::::: ,; Toroe!o ID_DdiaIIAndfíd�e'.para �OGI�:.. . __...;._ . .:__..

;
...�_�...._ .. '. ,,'

_

Vilanueva (Olímpico) ' ' � dos Campeoes O _Vasco Santos 3 x Atletlco Mineiro O
· ���t:i�o(���!pi���), '::'::::::::::::::,::::::::: 1 RIO' 17 (V A) _ Já são RIO,17 (V,A.) -10 ex-

, ,:. ." traordínárío craque Rodri- O nOHSO conterrâneo Nicácio foi ° d 1-Medinho' (Guaraní) 4. • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • •• 1 praticamente conhecidos os
gues Andrade" campeao .. �oc,er a pe ela

Rastinhos (Amérfca) .. , .. . . .. . . . . . .. . . . . ... 1 oito clubes que participarão mundial pelo Uruguai, como Na cI�ade pauhs.ta de

I
cedor o 'pr�melro pelo eseo-

Testinha (Olímpico) ...•..•..........',. ,.... 1 do. Torneio dos campeões.
se sabe, foi v\isado pelo Flu- Santos, Jogaram domingo os ,re expresslv�.Ade;3 x ?'. �Nicolaú (Olímpico) 1 Apenas, o titulo da Espanha minense que nada conse- . nosso conterrâneo NlCacIO-

SauI (Avai) ; l. • • • • • • • • • •• 1 está entre o Atlético Madrid .' . conjuntos do Santos, local, foi o escoreI' da peleja' ,"
. guru com «) Central, clube ao r- d A I êti M" d

' .•

.

.

Goleiros vasados e o Servilha, I
'. '.

. -'ce o t e lCO metro, ' e marcando dois lindos. ten-
A' (G ')

. '.
" j,: 'O .

di idid gua pertence o Jogador. A- B l' H
..

.
.

.
.

.

' 1'1 uaralll " , , . ..
. D certame sera IVI 1 o

'

',' 'di t
-

A d e o orizonte, samdo ven- tos.
'

'. Maninho. (América) ' 5 em
\
dois grupos, sendo um

g<tra, a an a-�� que n ra-
"

!, < ; _ '�_,__ ,-" _c
"

'.'

lsaias (Guaraní) c·.. 21 Cdisp.tlttaldbó n�od �io' et outro 'na. :l:ann;�:;�;-�e �na;::e�s;a::l Es C�oõa � V Ingl terr·a� "

:Brognolli (Avaí) -." ,... api a an eiran e b
J n u -

.

• < '

•

•

da Gama, Resta sa er se o
-

-

, '. .

.

Viana (Olímpico) ;: � .,. 1 Segundo o projeto apre- _. ,LONDRES, 17.(U.P.)

-,
Wembley ao Jogo entre m-

Os arbitres- .sentádo, os dois grupos se- c�mpe�o ,carIoca te�tara M;ais de 100 mil pessôas as- gleses e escoceses, vencendo

L,azoaro. Bartólom..

eu' ./.:'. :..... . . . . . . . . . . . . . .. I vez rão assim organizadcs : ,cQnqu�star o notavel jog'a- slstfram ontem no estádio de estes pelo escore de 3 x-2.

Sergio 'Eoniaaíní". .. c ••• 0'••..•.•• : ..• : ..•.. ,.. 1 vez' J Grupo Í _ Estádio Mara- doto oriental.
.

�; --'-'---,,.-,-------------------.-

.·UoJ-e em São PauÍo-: ca�:S:O(BraSil).. Vitória de S�'a'l·b,a-,mo ··o'.s·· :.E·po'·rll·:sl·a
..

·s"••.•
Palmeii:-&s I Pena1"ol �::�:;,� (<io,;;��:G:

'"

.linder Lins '" que segundo conhec�o historiador esportivo, "
F

..

t
,,- f ,td ".

d J
.

S d f' Tottenham (Inglaterra), Curitiba' 17 (V A) - O Campeonato B.rasileiro de Futebol 'nasceu .em 1922.- A
.

_�. ra�'s ena J�f1r�.,

01:
e . a�e,Iro.. egu� o ICOU

Gi;upo II -' Estádi� do esquadrão' do Ag�a' Verde, -C. B. D, com a realização dessa Cdmpetição vizava 'sele-
})l"OXlme)' Saba.do o cotejo m ... resolVido, ,hOJe, no Pacaem- .

b'
-'. .

ternacioúal Va.sco ':x Penf!:-: ',b.ú o.quadro oriental enfren- Papc�lem .u: CB' '1)
,treinado pelo ex-técnico do cionar e preparar os jogadores. para o Campeonato Sul

I d"d :... f' t h" t
' 'p. I

. - ,. a melras raSI. Figueirense, de Florianópo- American<}. Os jogos efetuados foram êstes: São Paulo
,

ro
1 e:l o

"";. °r es c u�s. dar;,.o � m;.Ira;� c�m.p�ao
.

Í\1ilano (Itália).
'

lis, Zínder Lins, conseguiu 13 x Minas O, Paraná 1 x Rio Grand� do Sul 1,� JÜo Gran-
que CaIram- ommgo no 1.0 o 9rn�1O, lO� aO ,au o. lIibermi�ns (Escócia), ante-ontem'o titulo' de cam- de do 'Sú14 x Paraná 2, Distrito Federal 2 x Estado d'o

festival 'do' éurijibanós . �:��;�:o (����i��). .�:��nt g;���:i� �:i;-:a �� �f: g: �:: :::l�:: �ii�tl�tod;e����' �ã�i�t�f;� ;e�e�l',
." �o próximo domingo, tendo por local o campo do In� Os demais primeiros colo- Atlético sôbre ,o Coritiba, 2 x Rio G. do 'Sul 0, Bahia.l·x Rio G. dó Sul O e São Pau-

dependEmte, em T,rindade, será realizada interessante cados de cada -grup� dis,pu- pelo es�ore 'de 6 x 5. lo 4 x Distrito Federal �.
.

. .

-

festival futebolístico, promovido pelo Coritifui.nos Es- tparr�_ãl"I?OS:o. stelrl1a�tA,e!fientaula'd·o;Cs�!Je·oxs_;
,.

porte, tIube. O programa - está assim elaborado: .&-'"
10 jogo - Ás '8,30 horas - Pl',I:imeii'as x Caravana cÍusivamente nó Gig.ante, do

---------------

(infantis) - Taça Osváldo Constantino.. Maracanã:
2.0 jogo' - .Ás 9,15 horas _.:. Flàmengo x Fernando --------"--

Machado (infantis) - Ta-ça 'Hélio Sales. "amp'0a-o p'ela .ta
·

3.0 jogo -: Ás' 10,5 horas ;__. SQbel:an-a 'ir Fernando U li
.

.

, 'I
Raulino - Taça Mário Silva. vaz "'O'DSeC'utl'va·

4.0 jogo -1\.s 10,45 horas - Ven,daval x Universal. li .. "
- Taça Osní Gama & Cia.

. "

De Curitiba info'tll,lam q1.1e_ "t.,,

5.0 jogo - Á� 13,20, horas - Botafogo x 'Caxias - o consagrado t'enista pauHs�
'faca João S. da Silva (Dião). ta Armándo Vieira Sagrou-<

6ó jogo - 'Ás 14,05 hor�s -: U�idos x Est!ela do se pela quarta vez consecu-

Oriente - Taca Edúardo Rosa.
"

tiva campeão brasileiro de
7.0 jogoí� Ás .14,50 noras - são Jorge x C;uzeiro tenis ao vencer 'na filIal Ma-

do, Sul - Taça Osmar Cunha.
'

noei - Fernandes, também

'l8° jogo - Ás 15,35 hOTas - Atlantico x A. D. Alvim paulista, por 6 x 3, 1 x 6,
Barbosa - Taca Cláudio Alvim Barbosa. 6 x 5 e 6 x3.' ,

9° jqgo CHonra) � Ás 16,20 horas � Heréílio Luz
'

Ix Ind-epelldente - Taça Paulo Prodossimi.
- 'S '-a' a" 'ol'a d--o-,Cooperandb para 'maior brilho do festival, a Câmara er n -

Municipal ofereceu linda ·taca, a qual será entregue ao Iclube que conseguir paJ;;sar {naior número de tombolas. RIO, 17 (V.A.) - Ao con-

__

o

,_._'_�__:. ___:., ,

'trario do que dispõe o l:egu-

,Em· outub'r'o' o Campeo'n'ato lamenJo do Torneio Munici-
- pai, o·Olaria fez quatro s1.1-

""'Brasl"lel·ro de 'F t b 1" bstitliiçõ-es na sua equipe
.

,',
' U e O .

que enfrentou -e veilceu .9
Canto do Rio por 1 x Q. Di
ante disso deverá seI' anula- Càmisa.s, Gravatas, Pija
do o e'nçontro devido não mes Meias das melhores,
ter sido -evitada' a iI'lfração pelos' menores preços s.ó, na
do regulamento ,pel'o juiz, ICASA MISCELANIA - Rúa
como lhe .competia.

•

Conselheiro Mafra.
'

, I

IV05

,� ,

RIO, 17 (V.A.) - A dir:e- 1'0; 10 e 17 de fevereiro,
toria da C. B. D., aprovou o Torneio "PanJo Goul'art";
calendário futebolístico pa-, 1° trimestre de 1952,Sul
fTa 195,2, que, é o s�guinte: Americano E:ctnl e realiza
'20 de outubro de 1951, iní-. ção da Copa Rio Branco, em
cio do Campeo;natQ B:rasilei- Montevidéu.

Calarincnses

..

'-,
...

sio, FRANCISCO 80 SOL para �OVA for ti
I:r,formo('êllt!� comol Agentt".

.ÕÓpoIÍD- Carlol Bo�pckf' S/A.." C 1 - 1 flOr H l �)? I ·f no ! I.' f I;,
.

ranólco do Sul-Culos H')epckt' 8/4 - CT - 'f("lt!\':f"t" f � 1M (CF e IV "J)<

, I

CUNITII:3A

-'
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o ESTADO-Quarta-feira. 18 .,de abril 00 1951" I 5
--�--�------�--���-=����������--�-------�

�o. ':baítidores' do !"lÍndo
INVE.NTANDO

'.

Cine-Diário
RITZ

'

Ás 5 e 7% horas
AUDACIA DE' MULHER

Ordem dos'
Advogados

Secção de S. Catarina

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

�AI'.r ,sCOJ'i/_:_fII OURAIfTE TODO DIA
/

I "", nos VA1ICJOS,

�.'",\'\\' t-.�,fi· ,."_ tfl.

,� iIl - �� -

.

� �I �
- "::

."

..

Por AI Neto 'VIarconi e sim .pelo russo

Popov.
'

Ultimamente," já na -nossa

ra os inventores russos têm

ontinuado (inven1�tJldo 'to
ias as invenções.
Todas as descobertas. in

.er-planetár ias dos últimos
.empos foram feitas pelps
-ussos.

A televisão e o aeroplano
le propulsão a játo foram
nventãdos pelos russos.

Artabalavsky escreve nes-

:e sentido:
.

,
.

Recebemos •
e agradece

mos:

F'Jorianópol ís, i4 de, abril
de 1951.
Senhor Diretor,
Tenho a honra de comu

nicar a V. Excia., que, em

sessâo de Assembléia Geral,
realizada em 2& de Marco

pp., foi eleito,
I

o Conselho
Seccional dêste Estailo que
servirá para o biênio 1951-
]953.

I

Em sessões
.

do Oonselho
realizadas nos dias 4 e 13' do
corrente mês, ,e ano, foram'
eleitas e empossadas a Di
retoria e as Comissões de

Sindicância, Disciplina e

de Assistência Jly1iciária. .

Os diversos orgãos f ica
ram assim constitu idos :

DIRETORIA:
Presidente - Dr. Pedro

de Moura Ferro.
'

.

Vice-Presidente

com

Philip REED - Hilary
BROOK - Robert LOWE
RY - Robert SHAYNE e

Vince BARNETT. '

• No programa:
1) - A Marcha da Vida.

Nac.
.

,2) - Fox Airplan News.
Atualidades.

Preços:
0í;$ 5,00 e 3,20
"Imp, até 14 anos".

ODEON
Ás 7% horas

Ultima exibição.
LUA DE MEL COM

MENTA

As maiores invencões de
'todos os tempos pertencem
· ii Russ ia Soviética.

,
Os sábios l'USSOS inventa

'Tam nem mais. nem menos

-do que a propr'ia invencão.
Orientados pelo. gl'a�de

;.sábio J,osé Stalin,' os
-

pro- .

-:-fess?l'es russos especializa
.ram-se ,em inventar que in
"ven taram todas as in ven-

I"ções.
o

,Um escritor sovietico _

'0 camarada L L Artabala-'
'vsky - declara perempto- "Nós' agora produzimos
.riarnente que a Russia co- amanha variedade de má

"mun ista é o país mais ad ian- quinas complexas e compl i
tado do mundo em tecn ico-

� zadas que, nenhum país do

:lIogia. nun do pode .siquer se com-

E explica textualmente. iarar com a Russía na pro-

:"Nossa grande pátria é a dução de coisas novas, em

"pátria das maiores inven- 'evolucionar a vida da hu
"çóes que até hoje' têm sido man idade".

'

.f'eitas, abríndo novos hori- Nenhum país do mundo

xzorrtes para d movimento de oode, realmente, comparar-

·-;tecnicologiã através do se com a Russia na invenção
'-:mundo".. -ías invenções.
,- "No' século dezoito, Lo-

.---------

emonozev,-descobriu a hélice 'A AGONIA DA...de avião.

:'Glazunov inventou a prí- .AS·M._)A
�

�meira máquina a vapor. �
"Frolov construiu a prí- Aliviada em Poucos Minutos

,;meira estrada de ferro. Ero poucos minutos a nova recei-"

"Artamonovf'ez a primei-.ta Mendaco � começa a cír-

. cuíar no sangue, aliviando os aces-

:Ta bicicleta, SOS e os ataques da asma ou bron-

"Sh n d k
.

K Ii quite. Em pouco tempo é possível
\

.

ams u en ov e u 1- dormir bem respirando livre e fa-

bin fizeram o primeiro auto-., cilmente. Mendac.o
alivia-o, rnes-

, I'"
, mo que o mal seja antigo, porque

,move . dissolve e remove o mu cus que

.Isso tudo foi no século de- obstrúe as vias respiratórias. mínan
do a sua energia, arrumando sua

::zoito. saúde, fazendo-o sentir-se prematu
ramente velho. Mendaco tem titio
tanto êxito que se oferece coro a'

garantia de dar ao paciente respira
ção livre e "fácil rapídameme e eon

píeto alívio do sofrimento da asm»

em poucos·dias. Peça M"ndo.o, hO:J
mesmo, em qualquer fa rm a ei a. I ;

nOssa garantia é a sua proteção

'SEUS INTERESSES NO
Rio de Janeiro serão'
bem defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALVE�
,

.

advogado
Av. Rio Branco, 128 - Salas 1303/4

Telf. 32-6942 __: 22-8005. (

PI-

com

Fred Mc/ Murray e Clau
dette Colbert,

No programa:'
1) - Cinelandia Jornal.

Nac. ,

.' 2) - A Voz' do Mundo.
Jornal.

'

Preços:
Cr$ 6,20 e 3,20 '

"Imp, até 14 anos".
ROXY

Ás 7% horas
A GLORIA DE AMAR

Technicolor
com

Errol FLYNN
GARSON e Walter
GEON.

Agradecimento
,

·e Missa'tDr.
Oswaldo Bulcão Viana.
1° Secretário :__ Dr. Wal

demiro Cascaes.
20 Secretário - Dr. Clar

no G. Galletti.
Tesoureiro - Dr, Fran

cisco Camara Neto.
VOGAIS:

Des. Alçebíades V. -sJ de

Aldo Fernandes, agradece sinceramente' os servi
ços profissionais dos Drs. Paulo Fontes, Polidoro Santia
go, Paulo Tavares e J. J. Barreto, prestados durante a

enfermidade de 'sua espôsa Olga Fernandes' e o mesmo
faz àsl pessôas que' honraram com telegramaa; flôres e

compareceram ao sepultamento da mesma.
Outrossim convida aos parentes e amigos a assisti

rem a missa do 7° dia a ser realizada ás 7 horas do dia
20 do corren�e (Sexta-feir�) na Catedral Met�oP,91itana.

"
Fpolis., 16 de abnl, de 1951.

Greer
PYD-Souza.

Du! Henrique Rupp Ju-
Preços:

Cr$ 5,00 e 3,20
"Imp. até 14 anos".

No programa:

1) - O Esporte em Mar
cha. Nac.
2) - Metro Jornal. Atua-

Iidades.
.

IMPERIAL
Ás 73;.1. horas

O SEGREDO'DE UMA MU
LHER
com

Anette BACH
GHIAGRETTI.

nior.
Dr. Edmundo Acacio Mo

reira.
Dr. João José de Souza.

Cabral.
Dr. Aldo Avila da Luz.
Dr. Rafael' G. Cruz Lima.
Dr; Waldir Busch.
Dr. João Batista Bonnas-

\ V�agem c ..m segurança
'. .'

.e rapidez ,

80 NOS CONFORTAVEIS A:IICRO.,ONIBUS DO
.'

RA�IDO ·«SUL-BRASI,tRIBO»
Floríanépolís - ltajai - Join:ville - Curitiba

No século dezenove os

TUSSOS � inventaram ainda
-:maior llumero de invenções.

De acôrdo com o já citado
'inven tor Artabalavsky; os

.russos começaram o seculo
-dezénove inventando a lâm

�pada-elétrica.
A lâmpada eletrica foi in

--ventada � segundo inventa
.Artabalavsky - pelos in

- ventares russos Petrov e

Xacobi.

Logo depois, Yablochkov
· e Ladygin inventaram pelo

·

menos uma duzia de instrn,
.mentos 'eletro-magneticõs.

. Os'" transformadores fo-
· l'am' inventados pelos rus-

· "Sos Dobrovolsky e,Chikarev.
.

. As 'turbinas a gaz foram
. '. inventadas, pelos russos Pe-

· nardo e Sla.vyanov. ' í

,Chega depois a vez. do a-e

�';hoplanó.
Você e eu estamos acostu-

· .mados:·a-·'pensttl' que o no�so
· ,conterrâneo' Santos' Dumont
teve alguma coisa' que ver

com o aeroplano.'
Você e eu estamos enga

· nados, segundo os',comunis
,. tas.

Os illventores,- russos já
inventaram que' o aeroplano

- foí inventado exclusivamen
te por um cavaJheiro éhama-

.. do Moshaisky.
. -

Não é pr;eciso dizer que o

inventor russo do 8reropla�
· na não. só era russo, mas era

, também um bom comunista.

JNão quero ofender os
·

meu,s amigos italianos, mas'
devo declai'ar que, de acôr-

· do com ArtabalavsKY, o rá-
· dio não foi inventado

.

por

-------.......---- siso
Dr. Antonio Gomes de AI-

meida.. , J

Dr. Carlos Loureiro çia r
Luz.
'COMISSÃO DE SINDICAN-

CIA
Dr. Aldo Avila da Luz.

(

Dr. Waldir Busch.
'

Dr. João Batista \ Bonas
siso
COMISSÃO PE DISCIPLI

NA

Foscoe

Agênçja: Ruá Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

,..
N'o programa:

1) - Ó Esporte na Téla.
Nac.
2) - Canadá. Short,
Preços:

Cr$ 5,00 e 3,20
"Imp. até 14 anos".
IMPERIO (Estreito)··

Ás 7% horas
ESCRAVA DO ODIO

'

O PRINCIPE REGEN!rE'
5a Feira RITZ I

PERDIDA PELA PAIXÃO
Proibido até 18 anos:

. Domingo - Simultanea
rn:ente RITZ e IMPERIAL'
O GAVlÁO E A FLECHÁ

.

Tecbnicolol'

Islude Portoauês
Illsereva�se no Curso de

Português por Correspon�
dência (da Revisora Grama�
tical), dirigido pelo ,Prof.

'. Ernani Calhucci. Essencial
Anuncie n"'O ESTADO" mente prático. Considerado

lOS 'SOFREDORI1S
o melhor pelos ilustres gra-

li li mátic0S SiJveira Bueno e

José de Sá Nunes. Aulas
semanais (impressas). Du

raçãq: 14 meses. Mensalida
de: Cr$ 40,00 - Rua Anita
Garibaldi, 231 - 6° andar
-

.

Te!. 2-9361 - São Pau
lo. Inscreva-se hoje mesmo

ou peça prospectos.

No.a à
Imprensa

Acham-se abertas, na Co
mando do 5° Distl'ito Naval,
as insérições 'pal'a candida
tos ao quadro. c;le ,taifeh.·os
da Marinha 'de Guerra.
Os candid�tos in seritos

serão. submetidos a prova e

lementar de Portugues e

Matemática e a exame de
saúde. ,

.� Os interessados deverão
obter .ma�s .

eS,clarecimentos
no 5Q Distrito Naval no ho
raria dé� 12,00 às i?,oo' ho
ras.

r.n\fPANHIA
I�TERNACIONAL

,DF. "

CArITAI .(I�ACÃO
Sorteio do mê.s de

.

Março de 1951
C'OMBINACOES'

. .

Ju-Dr. Henrique }{upp
nior'.
Dr. ClarDo G. 6alletti .

Dr. AnhmÍo Gomes de
Almeida.
COMISSÃO DE ASSISTEN

CIA JUDICIARIA
Dr. Lauro Luiz Linhares.

Dr. Paulo Felipé.,
'Dr., Francisco de Assis.

Aproveito a oportunidade
pa,ra apresentar a V. Excia.
os meus protestos de eleva
da e&tima e consideração.
Waldemíro Cascaes, 10 Se-

cretário.
.

------------------..----

MUDi�Õ8S ,'8 arti.;·
gos de caca'
Só no Empório Florianó·

polis.
- Preços de mano a

o
s
V
,D
T
U
H
,p

.,z
O
"E
T
N
H
S
J

'Y
H
K
F
Z
p
A
p

mano.

Rua Tiradentes, 19-A.
Tel. 1.591.

Intomovel· I
Ford 1941' :

A Dra. L. GALHARDO,
ex.médic� do Centro Espiri·
ta Luz, Caridade e Amor,
comunica a mudança do seu

; consultório para a Avenida
IN. S. Copacabana nO 540 -

., Apartamento nO 702 - Rio

____________
de Janeiro.

V�ilde-se
.

Escritório à Áv. Moura I

Ramos, 4 (sob) - Nesta,. I
Inspetorias e agencias ,I
nas principais cidades I

do Estado

• Tratar no Café
«Ponto Chic» com

o ,Snr. José Silva.

·ES�·E(IALIDADE" da"VIRCi(
.S������Rr:;tÀf
ESPECIAlIO/:;,DE

\ J.A,WETZEI,lINDU81'ftIAL-JOINVI LLE

TORNA A
- ROUPA BRANQUISSIMA

'''-'' ... .,.;_,,_....... - ---""...._�---,--------------------,,------------_.�-------......-_:_..................._--..,-�
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6 o ESTADO-Quarta-feira. 1� de abríl.. de 1951

J

I'

20.o� /
5,00'

1.640,00-
. 100,0.0

50,Ói)

cientista em cooperação com.
as nações ocidentais.
As relações científícaa

com outros países são de
senvolvidas atravéz do Co
mite de Ligação Cientificll'l
com o ultramar que é patro
cinado pelo Govêrno Brrtâ
nico. A cooperação em cíên-

FERIDAS,

�UNÇ� EXISTIU IGU�Lj

E M A 'S,
-;

.

/

I N F L 1\ !vi A ç_O E S

'I�C O C E I R AS. ; "

f R I t I R A S - if
E 5 P I N H /\ S, E rc !r·
-:::::::"�"":::::'_-::'::":-�';;;';;;:;'7"::":�.:,,.:) ...
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o ESTADO""7'-Quarta-feira 18 de a�rn de 19,51
,

'./

( JUI�E . t?ro IDA�w� ,.p�"�,I,{:OMARCA �E BIGUAÇU
-

e dos interes�;d�s �;se�te� e des-

O doutor Jose B, Salgado de conhecldoe, pOI' edi taf s de sn dias,
Oliveira, juiz de direito da' co- 119'S têrmcs do art. 455 do Códi
marca de Biguaçu, Estado de go d'e Processo Cívi l, todos para

Santa Catarina, na forma da lJi; acompanhar os' termos da pra-
I

em jornal 'da' Capital e uma vez

tio "Diát'io Oficial' do Estado",
juntand;-se'�Qs autos"uma'viã de

cada pubficação, os interessad-os

incertos para, no prazo legal, ca

so queiram, vir contestarem a

ação, Biguaçu, 11 de abril de

1951. (Aaa.) José B, Salgado de

etc. sente ação de usocapião, por meio
da qual deverá ser reconhecido

e declarado o domínio do supli
cante sô bre o aludido terreno,

ficando citados; ainda, .para no

prazu legal apresentarem contes-
:Oe:

tação,
,

protestando o s6plicante
�azerr sua prova com testemunhas,
depoimento pessoal dos confron

tantas, bem como por vistoria se

Fitz saber aos que o presente
edital virem ou dêle conhecime'n
to tivérem que, por parte de Ma

ll.oel Luiz Ma real, por seu assis

tente judiciário, o advagado dr.

,Joâo Batista Gonçalves, lhe foi

dirigida a petiçãu do teor seguin
te: Exmo, sr. dr. juiz de direito

<la comarca de Blguaçu.: Manoel
Luiz Marçal" braàilelrc, casado, necessárro. Dá-se 'a presente o,

:r�vl'ador, residente e domlcillado valo!" de Cr$ 2,100,00 (dois n;i1 e

neste ;nunicípio e com�WCa,"4}\)r cem cruzeiros), D. e A, esta, Pe

seu procurado}' infl�a-asslnado, de deferimento. Biguaçu, 28 de

vem, com fundamento no artigo março de 1951. (Ass.) João Ba-

550 do Código Civil e 454 e se- tista Gonçalves. Rol -de -tastemu

guintes do Código de Pro�esso nhas s- 10 - Fe rrn ino . Virissimo

<Civil, pzopor a presente ação de Berná'rdlno, brasiÍciro, casado,

usocapiâo, no �ecurso da qual e comerciante: ZC - Severiano Ro

sendo necessário, provará 10) - SI! e Silva, brasileiro, casado, mar

Que,o suplicante há.mais de trin- cin ei ro j. 3° - Antônio Naxá ri o,

ta anos, vem possuindo, continua, brasileiro, casado, sapatei ro, Em

mansa e pacificamente, uma área • dita petição foi exarado o se

de terras, com 168 metros' de guinte despach�: A, Des'igne-se
frente (Leste) que faz a estrada dia e hora para se preceder a

São Miguel; 1.540 metros do lado justificação, ciente o dr, promo

Sul, confillando com José F'irmi- tal' público. Biguaçu, 28-3-51,

no Vieira; lado Norte na mesma • Ass.) José B, Salgado de Ol ívei-
, .

e,xtensão',extl'emandO
.com a

pro-,
ra. Procedida a justificação, foi

}ll'ledade de Francisca Souza, e es ta julgada por sentença do teor

'fundos (Oeste), que faz no 'I'ra- l s eguinte : Vistos, etc, Julgo por

vessão G�l'al, confinando êom Ti- /sentença a jus_!;ificação' da posse,

burcio Juvêncio Pereira; 2°) - para ql!'é produza seus juridicós

Que o requerente possui morada e legais efeitos, na forma de que

'habitual no terreno, cultivando- foi requerido por Mano;el Luiz

0, bem como o fizeram anterior- Marçal, Façam-se p-or mal1d�do, a
mente, seu pai e avô; 3° - Que citaçã'b dos confroutantes conhe

.,.� impostos referentes: ao terre- cido� e, nomeados, 00 imóvel usu

no usucapiente, vem sendo pagos capiendo, bem como ciente o dr,

:há mais de vinte anos, pelo su- promotor público;' por precató

.lIUcante, conf'orme faz certo com ria, o Serviço do Patrimônio da

.os inclusos documentos: 4° - União, em Florianópolis, na pes

�ue quer legitimar I! sua posse sôa de seu representante legal;
aõbre o aludido imóvel, nos têr- por edital, com o prazo de trinta

1l10S do artigo 550 do Código Ci- (30) dias, publicado três vezes

�il, por direito de prescrlção a

quisitiva, afim dl! qUE seja .o do

:níni� do suplicante sôbre a re

.ferida área, declarado por sen

tença, que servirá de título para

3 transcrição no Registro de Imó

veis; 5°) - Para o dito fim, re

quer a designação do dia, hora e

, I

7

-,blSTRIBUIDORES •

FogÕe.s

DAKO

a'C'AS/A
, ,

'C OMERCIO'
, AGÊNCIAS

RUA JOÃO PlNT.Q N! 1:2.

•

,<

/

Fundada em 1765

ELEIÇÃO DOS CONSULTORES

CLUOE-OOZE DE aGOSTO'
IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS

E
,J 'HOSPITAL DE CARIDADE'

. De ôrãem do Irmão Provedor, .para.cumprjmento dos
dispositivos dos artigos 23 e 24 do Compromisso da Ir
mandade, convoco os snrs. Irmãos eleitores, para no dia
2 de 'fllaio, ás 17 horas, comparecerem no Consistórfo da
Irmandade; afim de se proceder à eleição dos Consulto
res para o biênio de 19-51 a 1953.

lugar para a justificação

eXigidaj
Oliveira, E para que chegue ao Informo que é permitido aos snrs. Irmãos eleitores

pelo art.igo 451 do Código de Pro- conhecimento de quem il'l'teressar,
,que não poderem comparecer. por motivo justlficado, l'e

cesso �ivil" na qual deverão ser manda passar êste com o prazo, meter ao 8n1'. Irmão Provedor as chapas, dentro de car�
inquiridas as, testemunhas abaixo de 30 dias, na forma da lei. Da- ta fechada e assinada (Art. 28 do Compromisso).
arroladas, residentes em Bigua- do e passado nesta cidade de Bí-

Consistório, em 15 de abril de 1951-
.çu; 6°) - Requer .outrossim, que guaçu, aos doze dias de abril de

Luiz S. B. da: Trindáde _ Secretárío.
feita a justifica&ão e julgada a miLnovecen tos e cinquenta e u'm, '

mesma por sentença,cdigne-se v. -Eu, Orlando Romão de Faria, Bj;

excia. de mandar citar por man- cri vão, a f'Iz dactilografar e -subs

dado, os confrontantes, José Fir- 'creví. Biguaçu, 12 de abr-il de

:mino Vieira, Juvêncio Perei'ra e 1951. (Ass,) José B, Salgado de

,J<'rancisca Souzá, .o dr, promotor 'Oliveira, juiz de direito. Confere,

llúblico da comarca, o sr, Curador com orIginal afixado no lugar de

-de Ausentes, por precatória, o costume, O escrivão: Orlando l�o-

-Serviço do ,Patrimànio da União: mão de Fada.
\

/'
PROGRAMA DE FESTAS PARA O MES DE ABRIL DE

1951
Dia 18 - Q�aJ.'ta Feira Soir�e .mignon.
Dia 21 - Sábado - Soirée com início às 22 horas.

. ,

Dia 23 - Segunda Feira - Secção cínematcgrafíea,
Dia 25 - Quarta Feira - Sorrée mignon, .>
Dia 29 � Domingo - Soirée com' início às 20 horas.
Dia 30 � Segunda Feira - Secção eínematografíca.

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

Avisa,rraqúeu,' em ge,.1
Vlnbo Cretlsotado

.

(Si'lvetr�)
I

fOGO�S 'E FOGAREIROS
, .

ElHHICOS DAKO

SERVICO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMER-

CIAL
'

SENAC
Escola "JOÃO DAUDT

O'OLIVÊ1RA"
, :AVISÓ

Acham-se abertas as ma

triculas para a Escola do,
"SENAC", nesta cidade. Os
interessados deveTão 'diri
gir�se á séde do "SENAC'�
á Avenida Hercilio Luz, 57,
das 9 ás 12 horas diariamen
te, até 30 do corrente_
, Florianópolis, 11 de abril
de 195Í,
Édio Ortiga j!<'edrigo, Di

retor.

FERIDAS, REUMATISM(I
,E PLACAS SIFlt..l'rIC.AS,

Elixir de Nogueira
Medicação auxiliar no tra

tamento da sifilis

EM CANASVIEIRAS,

,agora
perfeitamente apare- ,

A mais linda praia da Ilha lhado para hospedá-lo e à

O Hotcl Balneário está sua familia. '�������������������������������������

Existencialismo»
de ALCEU AMOROSO LIMA

Qualquer livro da Editora Agir, si não encontrados

nas Livrarias da praça, podem ser solicitados ,a O. L,

Rosa - Caíxa Postal 304 - Florianópo! is.
'

Vá passar o seu �ominoo

Iniêiram�nte esmaltado em porcelana
ou exelente pintura a lJUco.

,

I
J

Apesar do b�lixo preço tem excelentes
caracteristicas mecanicas e elétrices.

...

,Os dilcos elétriços DAKO de qualida
de insuperável, são do tipo de resistência
elétrica embutida, prensada em matetial al
tamente isolante com grande cOncentracão

,

calorifica.
.

Atlânlida Rádio Calarinense Limitada
apresenta mais 2 insuperaveis -modelos para 1951

CARACTERISTICAS':,
_

5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1,700 kc[s; curtas 6 a 18mcs. 50 agr mts.

:; Alto-falante 6�[2 p_oLegadas, tipo pesado: Tomada para toca-�cos.
I: Transformador umversal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts vd� \

_' Variavel de 3 secções: FI com nucleo de feno: Caixa de. IMBUIA de luxo,
: Grande alcance: Alta sensibiiídade : Som natural., Modela ARC-5-P Modelp ARC 515

. ,
'
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D
Está na .Mensagem de S. Exa., o sr. Governador do

Estad07ontem publicada na íntegra pela imprensa situa

cionista, o seguinte:
"Eleito em função do desejo geral e invencível de

renovação que conquistou � alma coletiva nos dias que
antecederam o pleito de 3 de outubro, dispús-me a tentar
a pacificação da família catarinense há tanto dividida.
Pata tão ingente tarefa, contei, desde que conhecidos os

resultados eleitorais, com a alta e nobre compreeasão
dos, que ate então, nos quadros do meu partido, obedece
ram à minha, chefia.

._--_ •.. ,'---- ,--_ ......_----

Florianópolis" - 18 de Abril de 1951 '

,NA ASSEMBLEIA LEGI·SLftTIVA
o DEPUTADO GALLOTTI PEIXOTO, DA TRIBUNA,
DISSE DA SUA REPULSA AOS ESPETÁCULOS DOS
ÚLTIMOS DIAS, CONTANPO FATOS A QUE ASSIS

, TIRA -.OUTROS ORADORES 'DO DIA 'E, COMO SEM�
PRE, O DEPUTADO "IRRITADO E IRRITANTE", SR.

OSVALDO CABRAL

cem o resp-eito que se deve
aos Poderes constituidos. A-

pós, em meio' ao seu discur-.
so, s. excia. levou ao plená
riu uma declaraçãe que
veio,

-

mais uma vez, confir
mar a partiçipação do Pre
feito Paulo Fontes, nos úl
timos 'acontecimentos:

Na L. 8. A.
Segundo sabemos os pa

gamentos dos funcionários
'da L. B. A., relativos ao mês
de março, próximo passado.
ainda não foram feitos. É

•

n •
As vésperas da posse, no objetivo de eoncretlzar tal a convenção' do partido, reunida nesta capital, na se

pacificação, dírtgí-me à. única corrente politicá de opo- gunda quinzena de março' último. A ela não esteve pre-'

sição na campanha,' oferecendo-lhe participação no go- sente outro chefe, o -sr. CeI. Aristiliano Ramos, também,'
vêrno, através de uma Secretaria de Estado. Essa ofer- ausente' à posse do Governador. E a comunicação que

ta, porém, não logrou aceitação. Constituí, mesmo assim, fez do seu não comparecimento é, eloquentemente gélida:
um secretariado pluri-partidário, dando, a todos os par- "'Dr. Paulo Fontes. Secretário U.D.N. Fpolis. Impossíveã
tidos que acolheram meu propósito, participação efetiva comparecer convenção motivos particulares. Sds. Aris-
no

' govêrno".
_

.

tiliano Ramos".
Do primeiro tópico, in fine, e à vlstà da política de

I
Por sôbre isso, as sessões da convenção impressio--

terra arrazada com que o govêrno marcou seus atos, iles- naraín pelos.tempos quentes que se sucediam, sendo mui
tes dois meses e meio, conclue-se que, nos quadros do to cõmentado um incidente entre os !'Irs. Rupp Júnior e,..

'seu partido, os que obedeciam à chefia .pessoa] dI,> sr. 1 Paulo Fontes e declarações travosas e
_

trovejantes dosi..
Irineu Bornhausen eram minoria' de minofia..

I
srs, Negruchn de Oliveira e Melquíades Fernandes. '

Que o descontentamento lavrou nas hostes udenis- A escolha do presidente refletiu a desunião ndetris-«

,�s, antes e depoi�. da patt�lha governam�ntal, é fato .que !.a•.um� .vez que o sr: Bayer Pilho-saíu vitortosopor uma.
mio tem esconderí]o, Do RIO, em carta divulgada aqui no . insignificante votação; de menos da metade dos conven

Estado, o sr. Adolfo Konder se queixava de' que acabara 'cionais.

destroçado pelos seus comandados. Como' Se vê, aqueles que até então nos quadros do,

E o' próprio Diário da Tarde, a 26 de fevereiro do seu partido, lhe obedeciam a chefia, não ofereciam ao

corrente ano, reproduzia, sõbre esse chefe udenista, um ilustre Chefe do Executivo a necessária matéria príma.,
artigo, do qual se lê: "Mal sucedido se viu o eminente parà a decantada pacificação da família cstarinense..

catarmense em ambos os pleitos eleitorais, isso, em ver- Faltava-lhe, desde o começo, base partidária parai,
dade, não porque o Povo já o tivesse esquecido, senão, realizar esse congraçamento. E logo que Iniciou o seu

e unicamente, pela traição de certas' medíocrfdades que govêrno, a U. D. N" pela corrente soviética domínadora..
militam na mesma agremiação política chefiada por S. outra .coisa não fez senão afastá-lo do caminho da I

con-

Exa. em Santa Catarina", córdia.
Aludimos a êsse artigo não para pedirmos o nome O oferecimento, a que a Mensagem se refere, de urna'.

das -certas mediocr'idades que trairam o sr. Adolfo Kon- Secretaria d;Estado para a única corrente política de,

der, mas apenas pasa, valendo-nos da fonte insuspeita, oposição não podia lograr aceitação. Para um govêrno
evidenciarmos que á U. D. .N;, mal consegu�ra o Poder, que vinha da oposição um Secretário que saísse da si

se frâgmentava. Prova maior dessa desintegração deu-a tuação substituída seria um auxiliar de poucos dias. A,
_' - .------ - ._ -._!-- certeza disso devia tê-la o sr. Governador, aluno aplicado

na escola da vida prática. I
,

E ao P.S.D., com 18 deputados, ficaria .desigual ser'
tratado em pé de igualdade com outro partido que hou-,
vesse eleito .apenas 2 representantes. Se lhe Jôsse, 'esta- ..

• mos certos, solicitada a cooperação no novo Govêrno, dei�
xaria mais Secretarias para o Govêrno e pediria Riais do"
Govêrno, sem pedir cargos. Pediria mais cuidado e'mais:',

justiça nas demissões e remoções, feitas sem o menor'

exame, a ponto de até, ser exonerada uma pessoa falecida'
há mais de cinco anos. Pediria mais clemência pára os: •

pequenos' e humildes, que pecaram sõmente pela presen

ça' no'P.S.D. Um Secretário pessedísta, no Govêrno que'
Ylnha dominado pelos sovietes, serviria apenas para um;

rompimento formal alguns dias ou algumas horas de-v-
pois da posse.

-

I '

A,experiência, da pacificação atra�és de úm cargo
seria fatalmente negativa:

A 'paz que o sr, Governidor' anunciou como desejo
seu, devia nascer dos seus atos, "-com eles ganhar conSis
tência e' ser afinal firmada como um imperativo do 'res-,
peito que a oposição lhe devesse ao Gevêrno, J

RUBENS DE ARRUD-A RAMOS.

A Assembléia Legislativa
realizou, à hora regimental;
ontem, a sua segunda ses-,

são ordinária, sob a presi
dência do deputado Volney
Collaço de Oliveira, estando
presen fes. todos os S1'S. par
lamentares.
Foi uma sessão que se pó

deria dizer de calma se não em. Palácio, s. excia, assís
f'ôsse o deputado Osvaldo tiu, quando em palestra corri

Cabral, sempre "Irritado e o Major Amértco
'

Silveira
irritante" como o acentuou d'Avila, quando estudavam
() seu colega Gallotti Peíxo- a retirada do dep. Franc�sco
to, do PSD. Neves, pelos fundos, afim

Após aprovação da ata e de livrá-lo de opupos e váías,
leitura do expediente, usa- tão em moda naquêle dia da

'.

zam da palavra, inscritos 'instalação dos trabalhos da

préviamente, os srs. Cássio Assembléia - o .governador
Medeiros, do PRP; cujo dis- da' cidade dirigir-se à saca
curso impressionou face aos Continua' na aa. pagina
térmos elegantes com que as, .J"�_""""'••-_-_.J"_._._- ._._'

suas elevadas considera
ções foram levadas a 'plená
l'io, tendo se congratulado
com as autoridades CIVIS,
militares ,e eclesiásticas,
rendendo-lhes homenagens
pela instalação dos traba
lhos 'legislativos; é Francis
co 'Mascaranhas da UDN,
-que se propôs a traball'lar que há verba, mas não há

i:;�n!ra�de:�9�:e��;:eC� ��ql��e��ftos�a;;��,sa e:!��,Na' C'aA'mara,' M'UDt·CI·P·.'aiseu povo. 'I
sra. Da. Maneta Konder

i
'

' ,

.: ,.

Os -díscursos dêsses par- B.ornhausen, dignis�ima pre-
.. _' , .

A
.

,

.

lamentares não há dúvida sidente daquela entidade, no
.

Do expediente da. sessao de ontem da Câmara MUnI

levaram à�uêle recinto, a� sentido de ordenar o paga- cípal, const?u oficio. do Prefe�to Municipal, apondo
pós dias de tantas e tão de- mente de vencimentos com vet� ao projeto de lei que autortza. o contrato de um ur-

selegantes tentativas de des- o que atenderá à situação de bamsta.
_ .

.'

'

, respeito ao Poder

.LegiSlati-
servidores da L. B. A. que I .

As razoes do veto

.serIam,
segundo {) Chef� do Exe

vo, cujos fatos são do co- a, eles fizeram jus.' cuhv�" � falta de �omp�t�ncia da Câmara Munjc,ipal pa
nhecimento públi_co, pers- ".__w.....,.,.........,.�......__....

,

1'a eXIgIr ap.rovaçao pl'e�la do c.ontrato a ser lavrado

pectivas de paz é tl:anquili- 4
'_

com o referId� .engenheIro, e, amda" absoluta falta de

dade e que, assim, dentro do J S comemoraçoes 'sal�o do e:xerCICIO anterior para abertura de credito es-
,

't d I
J ,pecIal. ,

espln o sereno
.
os par a- .

d l- d M· E
. -' "

.

"

mentares, outros rumos se- e e 810 f "
.

m �u�s, c,onsldera�o�s, o PrefeIto comete uma ga-
I, guiriam todos embuidos do RIO, 17 (V.A.) _ A Co- e. macledl�m;el. q�.l�se. A ce�ta altura, declara, com. e-

niais acendrado espírito' de . - , feIto, que ele" prefeIto, podena .contratar o engenheIro
patriotismo em benefício da

mIssao que est� �laborando urbanista independente de autorização do legislativo, se
• . , .

o programa ofICIal da Co- houvesse verba consignada 110 oI'çament-o'"causa pubhca e do proprlO memoração do "1o.,de Maio", ,

.

Estado.
. Ora! Ora! - . .

.. voltou a reunir-se hoje pela S t h•

Outro orador, o sr. dep. manhã, sob a presidencia . ,.e no orçam�n o, ouves se ve.�ba e�pec!al para con

José Gallotti Peixoto da
trataI um urbanIsta, essa verba Ja tena SIÇ!O aprovada

bancada do PSD fe�z
'

� a

do sr. Armancto Sussekin, pela Câmara! E, naturalmente, pela mesma razão; o Che-
c ,a::;u tomando providencias sobre f d E t'

.. .

extréia, proferindo um dis-
e o xecu IVO teria SIdo prevlame�te autorizado a ela-

curs ..... de conceitos altamen-
o assunto. Ao que consta, bora1' o contrato. em referencia!

v ante os atos,d'e grande imo O d t d Dte patrióticos batendo-se � � es avam os manos o 1'. Paulo Fontes, quan-
, portancia do governo com do redIgIU o v t ?

pela harmonia das bancadas referencia aos trabalhado- '

e o.
".._

para a efetiva'çã� da tarefa res figuraram: o reconheci- "

,Qull.nto a falta de. sa.ldo,. Ja fOI sobE!Jamente
�
C!.esmen-

nobre que 'c�be ao Legisla- mento do Sindicato dos Tra-
tIda pela banca;la maJ�rItal'la.

-

tivo encetar no regI'me de- .

O veto sera apl'ecI.ado por uma Comissão Especialbalhadores no Turí;, dando t d FI F
.

mocrático em que vivemos. prefetencia aos "pracinhas" com�os a os s:s: . av!? �r1'an, Edio Fedrigo, Miguel
O ilustre l'epresenta.llte de Daux, Jupy Ulhsea e \, ltono Cec.hetto. _na admíss$io nos trabalhos T d tTiJ'ucas, como na-o pode·I·'Ia '

en o na vespera, Tal.lseOrl'ldo a. data na.taIícia dada escola, e os conferentes E S P f E 1deixar de fazeA_lo e tern
,xma. ra. 1'0 easora 11 ma. M:arcelmo, ora mtegrando,x ou de carga e descarga e, ain-' a b d d' t b

. .

a sua repulsa, como parla- da, nas tabelas de salario
anca a ?esse IS a em su stltmção do sr. Osmar

mental' '" catarinense, aos
_ C�.mha" que se encontra acamado, foi a exma. educacio-

'" minimo que passarão a vigo- lllsta h d 1 rd d
�tos deselegantes e próprios ra1' nas várias, regiõe's do assenti>o�:n�:::. a pe os I eres as tres bancadas com

de elementos que desconhe- p
,

·a1S.
,

Instituto dos Industriários
CONCURSO PARA FiSCAL

RESULTADO DA PROVA DE, PORTÜGUÊS

N. de Chamada Pontos
20;04 _. , , , , , 32,4
20;08 ..

'

, , ,
"

.. 36,6
20;1'3 , 40,7
20/17 , ;' 51,5
20;31 '" , , . , , , ,59,1
20(39 .' .. � 56,3
20;48 .. '" .. , , ','

'

'. 67,9
Todos os candidatos que compareceram ao exame de

Português, terão direito a pedir vista de qualquer das
provas prestadas, com exceção 'daqueles qUI( foram con
siderados inabilitados na prova 'de Contabilidadê.

Florianópolis, 18 de abril de 1951.,
João Ricardo Mayr - Delegado

•

I

..

fp0GQanQa,
No Correio da .Manhã, desde que o leio, encon

tro sempre os Pingos' &. Respingos, seção de crttíca,
e humor, da pena admirável de Bastos Tigre, sob 0>'

pseudonímo de Cirano & Cia.
. '

Há dias lá estava o seguinte:
"O senador catarinense Carlos Gomes de Oli-·

veira pediu à Mesa que, fôsse mudado o seu nome,

parlamentar, de Carlos Gomes para Gomes de Oli-·
veira.

'

Não quer ser chamado "maestro", o batuta da,
política. Porque, como senador, nem música de câ-,
mal'a êle compõe,"

·f EdifíGiO no Ceojro

xx

x

Contaram-me' que o sr. deputado Osvaldo Cabral
mimoseou-me ontem, da tribuna 'legislàtiva, com ve-,

lhas ladainhas· Paralíticas.
Que culpa tenho eu de que S, S. quisesse ser'

deputado federal e não fôsse?
-Que culpa tenho eu' de que S. S. quisesse ser'

presidente da Assembléia e não fôsse?
Que culpa 'tenho eu de que S. S. ,quisesse ser'

\

vice··presidente da Assembléia e nã'O fôsse?
Que culpa tenho eu de que' S. S. quisesse ser'

Secretário d'Est�do e não fôsse?
Que cU'lpa tenho eu de que S. S. quisesse ser'

lideI' da U. D. N. e não fôsse?
,

Que culpa tenho �u de que () ilustre historiador
acabasse como Coronel Com.flndante' Substituto do
Pelotão do Torradinho?,

'

(
, .

Alugam-se O segundo e tereeíro pa
vimentos do Edificio .Santa 'I'eresínha», à
Rua João Pinto, 12.

Informações no local.

\

x x

\
,/

x

,
DIZ a Mensagem: "ConstitUI, mesmo assim, um

secretariado pluri-partidário . _ .

O Secretário da Fazenda, era udenista�chefe,.; ()
Secretário da Viação era udenista-deputado; o S'e-.
ci-etário da Seg:urança era também deputado eleito
na cha.pa udenista, O único pluri-partidário era o d(),
Inter,ior que passou para () .exterio,r ...

7

.(C,ontinúa na 3a página)
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