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,!AMANHÃ. ÀS '11 HORAS, 'NO RESERVATORIO DO ESTREITO, SERÁ INAUGURADO O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO �DE AGUAi\1�;,t_t,li�L�'�4Zd ,

HORAS,' NA ESTAÇÃO TRANSPORTAQORA DO ESTREITO, SERA INAUGURAI)O 0'1 SERVIÇO DE LUZ � !;1�.�'�:;,-:�j� �1:;/�L�2
: EM TUBARÃO, .NO -PRÓXIMO DOMINGO, O' GOV ERNADOR

I
ADERBAL RAMOS DA SILVA

TECIMENTO DE ÁGUA.

EM LAGES, SERA INAUG URADO ;0 SERVIÇO" DE
"

INAUGU RARA Q AEROPORTO E OS

AINDA

. NA PRÓXIMA SEMANA,
",

ANTES DO FIM DO MÊS SERÃO INAUGURADOSr'MAIS,DE .DEZ NOVOS ,�UPOS, ESCOLARES. i
.L

EXGOTQS.,
, .. I

.:.t.:_-,

'(
DECRETO -N. 29.084, DE 4 DE JA- será

'

destacada a: ímportancfa de
NEIRO, DE 1951 ... 01'$ 15.000.000,00 (qulnxe milhÕElS'

�;ncetne, auxilio financeiro ás em-
de cr�zeiros). a .. ser: distribuída ,�s;

présas de' minel'!a!ção de cal't1ão' empresas míneradoras de earvafJó.

de Sànta Catarina
'o ", de Santa Catarina, na proporçã�

S. PÂÜLO, '1:8 I'(V. A.) Durante companhia do goveenadór ,Adernar companhia do governador Adernar de Cr$ 20.00 por tonelada d� ca:í"-

Q dia de ontem reinou certa an- de Barros. de Barros, para Campos" do Jor- D Presidente da Republica vão, tipo "lavador", entregue :i
siedade nos meios politicos paulis-] Finalmente, depois de onze ho- dão., Usando das atribuições que lhe Companhia' Siderurgieà Nacionaf..
tas em virtude do atraso exagera- ras de vôo, o avião aterrtzou em confere o art. 87,' n? I da Cons- durante o per-íodo de"iS meses"�
''(}{)' do ávião que �onduzia o pre- São Paulo, pois não o pôde f-azel' tituição e tendo .em vista' o que es- .terlore, á dà.ta dêste decréto,

,<side!].te eleito 'Para Campos do ror- em Campos do' Jordão, em virtu- NOS CORREDORES DO tabelece o Decreto-lei nO 2.667, de Àrt. 2°_ As emprêsas mineradg;,;.
dão. de.de forte temporal, que foi aliás," NR'O'

3 ,de outubro de: 1940, e' ras para terem dir�ito sAO biMü.
Tendo deixado a fazenda de São o motivo do atraso. No aeroporto MO ' E Cousidefando a necessidade de .cío prevísto no artigo anterior de.

Pedro, no muncípio de Uruguaia- da capital paulis ta, o sr. Getulio _Joã� ,Austregesilo Athayde mant�c. fi fnríustría do carvão nacio- v�rão..-' apresentar, I>réviame-nt� ��
.na, pela manhã, o avião do sr. Ge- Vargas I foi festívamente recebido nal �m plena' vitalidade; a finí'_de' Conselho Nacional de Minas 'e Me-
tulio 'Vargas deveria atingir Carn- por altos próceres 'do- PTB e do Desde io prímeiro instante foi possibilitar, com, recursos inter- talurgia, o programa de providen.-

'-pos do Jordão em seis horas de P,SP nbtando-se.. também, a pre- .acolhida, com= expontaneo entu- nos, o a-bastecimento de. comhusti- cías para redução de custo de :pr.
'Vôo.- Entretanto, este tempo es- sença de personalidades de outras :-sip,smo, n? Senad0, .a idéia da a- vel solido a industrias essenciais á dução do carvão, que d1lverá ser'

:gotou-s,e sem que houvesse notícias .agremlações partidárias. Do aero posição d? retrato=do sr. Nereu segunança do país em' qualquer pelo mesmo aprovadó, assiltlmfca
do aparelho e as horas prtncípía-' porto, o sr. Getulio Vargàs d'ii·igim Ramos» na sala da presidencia da- emergência.

'

, as Tef�ridas emprãsas, perante .'
.ram a correr, enquanto aument'lvaj se para, o Horto Florestal, on,;

de ,U�' Considerondo-,lambém que, sen- Conselho, um têrmo de respo�a;,-
'Ü nervosismo (los que' esperavam cou hospedado, devendo hoje. IJ€- do os preços de venda de carvão bilidade .

o 'presidente eleito, que viajava em la manha, 'prosseguir viagem, e� nacional fíxaâos pelo Govêrno, Art. $0. Este deeréto ,mirará eIllf

conforme preceituam os artigos vigor -na data de 'sua. �Ií.caeão-,",
:I: O e- :i 1 do D,ecreto-lei nO 2.66( de Art." 4°. �vogam.se as diQosi--
3 de outubro de ).940, êsses preços cões e:'!ll co,Ittrário�

,�, ��. d�"s.\t�!:j':§..��S.�L��,!���'1�e� :"J!toM��-'���ll�pêji\ ,J j(e�e!r.e ó�
, .nnvos �pcargosc, cnaftos'l'�or 1e1, :1:951;; 130°. ,da lIidepeni.lênc:{a, 4

Considerando que a; USIna 4,e 630 da RepUbli(Ja•.
f '

V9lta Redondá, da Companhia Si- '�

(lernrgj,ca Nacionai, ,foi construída EURICO G_ DUTRA.
com base no ,que _produzida, ('�m Jo.ão Valdetar() tlé (A__,.gra.nde parte, com o Garvâo do Metlo.
Estado de Santa Catarina� q\le ,ela
própria pf6dúz ou compra dos �mi:
neradores d'êsse Estado, e que- ã
compensação aos produtóre� sob á DISPENSADA 'A fROVM'
torln·a ,de acrésciino 'no preço do

-

,

-

,

ca,r'Vãà ;do tipo "lavador", que é DE QUITAC\O OBI, IIentregue á. eompa.n,hia: Si.derurgica· " _

Nac'ional,: determ'inará um. aumen: SERVIl'O MlLIT'
-

I 9'
'

h,
"

" to no 'custo do aço fabricado pôr � � '.que a asa, paJ;:a ;, ?meIta&:�ar a 'essa Com ánhia."
sua passagem, no eleyado cargo, " 'P. .

',. '
'

RIO 18 (V A ) O· Tr�'--*
Realmente 'I t

� li ' ConsIderande amda encontrar.se ,"'" '

' '. . JiJIUll_

lJII.CO catar',·noe' I ues ref, omem 'dPu: o Governo ãutórízado cünforme es- ,Superior �Ieitoral decicÍinda ��1 ns ez-se cre or�' '. consulta do ,PTB resolveu dispen-'
dess ci�culo d' ad· _'" d

tabelece o art. 1,0 ,do 'Decreto-lei '

e"stl'mea qu- o 'o
e

oI'
mIraIça0 e .e míine.ro ·2.66'7"dé 3 d'e outubro de sar o sr. Getulio, Va,r,gas da' exf.-

,

' e "nv ve, pe a maneI- ,
.. gencia-da 'Prova'de qllÍtação com tJt

'

ra aus'tera,' serena e persuas'l·va .19140 a ,auxllIa.r Ptela forma "que . ·1·' ,
'

taserVIço mI Itar, pOIS cOn s. exeiaa
como soube conduzir-se, dllran,t<> �u g.ar .' Cór:ve�.len e

_

as emPFe�as t I t 67 d' ·d d'"
d

_

d
- a ua men e anos' e I a &

iodos os trabalhos como presid,en- D;aGIOnaI.s, e mm.eraçao e carvao,
t' d S d

-'
\ para"o fIm exclUSIVO de melhorar a

e o ena o. \
:

'fI'
',.

. ,

Nas crônic'as parlamentares do u�lidade do seu produto e �H!'I-- FUN"DAÇl-'O' D'O. " D110'Sen do »,ecorda d 'e ·0
nUlr o seu custo de produçao, e .Ula L, n o os s us mal -

" _'
'
..

res di�s do pa�sado, só.mente se que �ssa subvençao deve se: lImIta- "

encontra' na figura de Pinheiro da �o :empo e cor�espondIda �ela DE JANEffiO
Machado cim e�inplar"do réitio do( o�r1gaçao por '1?a,r:�e_das, empre�as

N
• 'R;' � , ....)..., d tr'

" mmerad.oras de carvao ao tomarem
r. ereu amos ...""lxan o açus, d·d' d "I·

_

"',� .

.(, : '�, lIW' I as e naClOna Izaçao e me-
marcantes da, s�::-, ,pe_rs.0nahdade, canização da produção 'a fim -de
em todas as 9or�s.

,

' " 'lhe reduzir o custo 'decréta .
-

1\ 'rapidez do,:I��ciocinio�,'a: .jndiO' Art. 10. Do' tota.l a ser ar�ecada�
cação_ .pront� e �dequada ?�,. uma do em virtude d!) Decret�-lei nO.
so�U'çao, .:.a ,�lrmef� ,!!" c�er�ncla" de '2.667. de 3 de outubro de 1940,
onentaoao, ?l- el'egante e 'culto

'

énunciado de 's�u' pensameribós; ----...;...--"----,.;::..---------------------
orador' eloquente��' exÍ>ontalle�º,:fo- 'VÃO, ENCONTRAR-SE _,HOJE OS ,SRS. GETOLÍQ,ram Os e}�entos concretiza.ntes,
de.sse prestigilTt)��soal, un�Iti.m�-

, VARGAS E GALt! DUTRA
mente reconhecido. ' �,

"

o MAIS ANTIGO DUIUO UE SA.NTA CATARINA

ltQi'''tHl� e D. Sen.te, SIDNEI NOCETI - Diretor'Dr. RUBE�S DE ABBU-JU, BUO!

I Florianópolis - Sexta-Fe�ra, ,19 de Janeiro de 1951 ' ":�' " lA"o XUll N. ,11.050

.

ESTEVE EM' DIFICULDADES O AVIÃO QUE, CONDUZIA· O SR.
GETúLIO VARGAS c

o APJ\RELHO ATRASOU CINCO HORAS

;

:NOTA�· DO. ,GABINETE DO 'PREFEITO M:UNI€rmAt
"

,',
,,'< ',.;c"" � ,,'''I'' .,':""'.�,o:,.","-,;"'",!

"'l'rm ch�g,aâõ'at) conhéêfirú!tító,?d'êste�GatlÍÍi�fe'''qu5, 'p.e:�(.5a'S 111c'Í10S: ��

�scru]iulosas e destituidas de qualt;Iu.er sen�� ,;;.ie responsabili�la��:·.ve�n
'

'pêrl�orl'pnd0 Q' "comércio desta CapItal" sohcItando aos -con.trl�IllJes;
',da/Prefeitura o nãO' pa,gamen.to dos impostos, e taxas (Indúslruls' e'.
Profissões, L1cenlja, Veí.culo,s" AmbuWantes, LimJ?e$ P'ÚbiIica; AS8ÍS" '

tência Social, ,etc.) marcados .Ipara o corrente mes,',de ,�,côrdl) {) 'd}s
'']los:to nq Código Tributário e �,ei n. 25. de 19 de ag.�sto �e 1949, g�'
Tantindo, RÓ mesmo. tempo" dIspensa da> multll, se :for fe�to no mes

-vindour-o.
',Para o dêv'ido esclar,ecimento e se não alegue i�norância. êste

'Gabinete avisa' que 'os tributos indicados ,só' poderão 5'er pagos em

Fevereiro".com a respectiva multa' (§ 1° da leI citada);' por>is30-,que
.á dispensa depende d,e prévIa! e ex'pressa autorização legal, devida'),
:mente fundamentada, mediante ato aprovado pela Câmara Municipal'

Assim, poi,s, caTecem de autori:dade e meios pa:!,a a;'Ssegurarem
:suas prOmessas .aquêles que estão procurando perturbar {} rítmu nor

mal dü prutamento dos impostos munIci'pais e 0,5, prejuizos qúe _cau

,:sar,ell'l correrão à ,conta exclU:siva dos que se' deixa.rem levar por êsse's
"individuos, já que a Adminil!tração Muni.cipal em nada sofrerá.

Florianóp�oli& 17 de janeiro d,e 1951.
•

t
" I

'HAVERÃ POSSlVELMENTE NOVAS��ELEIÇÕÉS, * ,

'_

�NO MARANHÃO
\ ',-

I

RIO, 18 (V,.A.) _;_' O ;lesaparecí-j diaíit;'ê'�f:;:�POSSibiHd�;lé d'(: novas

:men�o do .sr. Satur�lno Beló: can: eleiçõe:s': 'governa.m9!it,ils no M:a
-didato das oposlções coligar];l � do ranhão.
'Maranhão ao govêrn6 do' Estado,
'Veio cons'LtL.liT uin aspecto Devo

:no campo eleitoral,' Gomô' se sabe, PROMOVIDOS TODOS
'0 sr. Saturriili'3 Belo lJille\'B vala"'

"t:ã-o maior do 'Jue o seu ad'versá- OS FUNCIONÁRIOS 'DO.
rio, mas o Tribunal >Regional a,- MINISTÉRIO DApreclando o caso anulou gran ie

'

,

,

'

, .

"parte da v�i,açãQ, qúc\» HllL dava FAZENDA'Substáncial, vantagem. lJess'4 forlll,;1
as oposições apdaralll pará o Tri-

RIO, 18 (V.A.) -' O presidente.hunal 'Sup'erior e ,aqui se ia deci-
da R p bl' a ass·nou de tH, , e u IC 1 .' cre os pro-<Qir a sorte ,do sr. Saturnino Belo, 'movendo os '.funcionári'os de todos

<co;m. enorfQe J)o5si"bilidades de ver: '

'Confirmad'a a, SU:l! vitória 'na.s ur-
os <:\uadros do Ministerio da F:a
zenda;. Estas promoções, deviam ter
sido f'eitas em' dezembro ultimo
mas só agora foram efetuadas.

"

, nas.

,Interpelado ontem o senador
'Clomir Cardoso" do PSD do Ma
ranhão' e' principal 'defensor do
·'Sr . .8aturnino Bela no Tl'ióunal Su,
,perior Eleitoral Jecla.l'ou: �

"Caso, o Tribunal Súperior resta:
�neleça a votaçãü que o Tribunal
Regional anulou a vitória de Sa
turnino. Belo é c?rta. E uma vez

assegurado triunfe, o.' Código Elei·
toraI manda processar novas elei

''Ções, uma vez 'qu� o candidatu vi
'lorioso faleceu. 4ssim estamos

Sóube êle consolidar a autorida
(:le '1'1.0 seu pos,tql preCisamente,
nesses atributos Peculiares de' sua

'iforlll,ação �a!V'a1he.iresca e social,
polarizando" a.s atenções de IpdQs,
que hoj.e são seus amigos., ,sena�
dores funcionalismo e bancada da

, '

-(-

imprensa, �soliâarizados des,sH me-

recido P�'y?�_'àO vice-presidente
Nereu Ra� não fazem mais que
dar a Cezar o que' é' d.e Cezàr.
{Do piá:rio da Noite dê 16/1/51.

FALECEU O 'GAL.,
ANDRADE'
RIO; d8 (V;A)) - Faleceu nes,ta.

capital o general de divisão Fran
cisco Ramos Andrade: ;Neves, mi
nistro ,a,posentado e antigo pr'esi
dente do Sup,erior Tribunal Mili-
taro

HOMENAGENS
-

AO" GOVERNÀnOR ADERBAL {
- RAMOS DA, SILVA

Noticiaremos, em .pcoxtma edição; po.rmenorizatlxitmenle, as ,ho'lll'�
nagens prestadas a.o preclaro Governador dr. Aderbol Ramos da SiflJ�.
em reaosijo ao seu anioersdrio nataiicio ontem. transcorriâo

.

não <r
[azeudo :

neste' numero, para darmos noticiário completo, inclusive iJu,
grande ChUT,l'aSCO populw' que, aiiuia pêlo. meSmo motivo, lhe su-ll:
oferecido amanhã, ,no Colégio Catarinense. � , .

r

AUXíLIO FINANCEIRO, -ÀS ,EMPRESAS DE
-

'

MINERAÇÃO no ESTADO
íNrEGkA DE IlWPOR1ANTE' DECRETO DO' PRESIDENTE"

REPOBUCA
DA:

j

, ..,

, mo, .18 ('V.A.) - - o dià' ·21 dOI
corrente' d\lta �da fundação da ci
dade,' � feriado'muRieipal,nesta c.a

pital. -O comercio não fl,lIicionarã,.
e os jorll(ii,s :vespertiI.los não. em.
cularão .

ALMOÇO EM GUARATlNÇUE'rÁ
RIO, 18', ('\7.4.) -'-

, A�nda:;
.

nOiS cedente de Da:mp,os do J'C)T(I1lo" 6Th"--

meios trab.a.Ihistas· afirmá-se. que de chegou ontem. ' ,

o general DjItra. antecip0l! o seu Informa-se ainda que o convite
encontro (nn Q presidente (Jetul�o para o almoço foi formulado a<i!
Vargas. peverá' ,esse encontro ter Ipr:esidenLe Vargas peló ministr..
lugar em Guaratingufltá, a�lan�ã, dá Ael'onauti�a, téndo sído _!lfstin.
num almpÇ.Q, quando fnr inaugu- guia0. com o mesmo

-

convit� o sr...

rada a "Rogovia Presidente Du- ,Café F:ilho que, no entanto, aIegan.<
tra". Pára essa cidàde viajará de do �motivos supervinie:mles. �
auiomovel o novo presidente, pro- comparecerá.

,_c ,i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As uttlmas novidades etll 'Maiflôts,
Praia, pelos' menorespreços,

Shorts, Calções-é'Calças.
'na A, MOD,ElAR !'!!

'

-a
. DIRETORIA DA ./'PRODUiJiO,tANJMAL

- : - .! •.._. -, ,'.• , .�'.
� .". � --

I.':: ;,.,' _' -

,/

',��, _
.' " .EDI�rAL. � ..

, 1
_

..
�r -'

q
-

De ordem 'dü 'Sr. Diretor da Diretoria da Produção. Animal, devi..
'".; .

�. r-'.
';'. ,,_ ,-. � -, "._ -.

.

- .

iCamenle autorisado pelo Exm", Sr. Secretario da Viação, ,Obras Publi-
I �'S c't.\grit<ui(u'ra;,"torno publjco, Para conheoimeato- dos inteI'essado's;
1!ple.;foi'adiada"até',o 'dia 22 de Janeiro .de 1951,.0 recebimento de pro

')iostas, com o' desconto de' 10%, sobre o valor da avaliação dos veíce
')Í)s �onstimte 'daleditlll n? 2, de 7 de Dezembro de 1950, cujas caraci�
3:isticas são as �eguintes: -

" _

'

1 - Um caminhão FQrd 1946, com capacidade' de 5.000 qnil9�
<116 Hp, avaliado em 'Cr.$ 28.0tio,00. 1 '- -'

/

2 - Um caminhão F'ofd 1946, com', capacidade para 5.000 qui_los,
mo HP: avaliado em Cr.$ '32.000;00. >,'

,

,

3 - Uma camionete,' Ford .1946, !
com capacidade para 800 qui}o�s,!m IlP, avaliada 'em- Cr.$ -30.00<f,00.' . '- .

,

-

: ()q;l1quj;lr outra informação Os interessados poderão obter na Usina
<de Beneficiamento do'Leite, OH na Diretoria -çla .Produção Animal, em

"l"rindade das 8 ás 13 horas.
, ,l)iretQria da Produção Animal em Florianópolis, 15 de Janeiro
� 19�1. .

·1

lJoberto Claudio' Paiva Quint
,

Of, Administrativo "I"

PORTAiRIA N. 2,.,._ ,

() díretor dá Produção Animal, no uso de suas atribuições� I

COiYS�DE,RANDO,' estar grassando nas proxitntdadés desta _1�az{-n
�a a' afia epizootlca, e com o fito de salvaguardar os interesses do
,�tadf· ,

RESOLVE:
-

.

'a) ---: suspender até ulterior deliberação",de3ta Diretoria as pa-
41Te3!iões e' 'os banhos carrapaticidas para os animais extranhos as
"FazeJl�as Modêlo "Dr. Assis Brasil" e Ressacada'
.'

'

h) -- proibir; o'<trãnsito publico de' pedestre� e âe animais nas
:refendas Fazendas.' •

'

!::ümpra·sc e comunique-se.
Díretci ia da Produção Animal em Elor'íanõpolís, 11 de janeir-o

ile 1�5J. c'
,

LI\-URÚ FORTES BUSTAMANTE .Díretor.

,< •

() RECltEATIVO CLUBE' CONCÓRDIA REALIZARA, AMANHÃ,
ANIMADA ""SOIR�E:',' 'CARNAVALESCA. "

• ,
• t

o Rccr:eafivo 'Clube Coneórdia, lhantada ,pOl' ótimo conjunto q1,le
iLTua cbapecó, resolveu dar iní- ex,ecutará as ultimas marchínhas

",\,
cio, ês'te- ano, ,à� cornHmor.acÕes do ,e. $ambas ca:rnaval-escos.

':. ibli ,MOMQ. c
, ,

"

A diretori'à do Concórdh e�tá
Assim tanto é 'que, amanhã, às convidando todos Q st:us associa·

,22 hüras, abrirá -seus salões para dos para as'sistirem a esta reu·

-IDnill' gránde,�oirée que ,será ahri· nião dançante?

" .. _... r

PARA OS MÁL-E"S' Í)O
'1'" FrGADO
�SrÔMAGO e INTESTINOS

VIDA SOCIAL" des Lígoekí.trepresentante comer- ...U, c, 'C�::l� em Lajes, on�é-res,ide,-vê pas- •
" A1YIVERSARIOS. sar, hoje, o seu aniversário natali- ",':�

Prof, Sebastião .Barcelos cio. A"I'",U II ,
:

"F'llz: anos, hoiê, o sr. Sebastião Por êssemqtivô Man'za serámui:,
, •• '

;Barcclós, professor aposentado, re- to cumprimentada pôr' suas amí> ',� .:;
- " I;s'i,JiÚmle no ,disí:rito de, Ribeirão. guinhas e familiâres.

c

"'pára os q..,e usam
.: ,

�
-

��'C:À;s:.müitas/'eliiit�çõl;�, que rece- Fazem anos l;toje� , ,� �
completa decadência moral,

�' �: :'befã d�"séÚ .. ntm"íeros-Ds amíges', O ,!'OVh"Hl João, Francisco ....�u
..

ller,
. ,.� ,"""<" .....__;,:'

"A"
, '6s,�,ondeIll:,1 por- traz de seus sorris-'

-juntamos as, nossàs� , "fill�c>: 'do"''';r. F;�ncis_éo' Müile;i e da
, G",',,'I� '1"'1>ej"'If!{':�.e,

'

,',',','::," ;:,�.Z,'.U'l
sok ê verda,q_eiro 'drama que as ati..

Marco Antônio e, Ciro Sebastião C M rQll, ás sargetas!.,
, " " '/,sra. eGy

.

üIler;
,
,e Fázem' airos,'hoJ'�, os !!êmeos Mar- �, , Profundo .. , Cruél Impie--

� - o' sr, 1.1vo Noronha;
� ; 'X� ",,:ptônjs_ El. Çiro ,Sebast�ã�, filhos :__ a lI!enin�, Sueli Pereira, filha' doso '"

,

� ,noss_o, 'nre'zado amigof Á�va�o, do sr. Belmiro Pereira"e aluna '(h " " .
IA-Ola SI'moÉnSeC�sAl'gVnAorSetI/�Aili\';aOrRcel Pa-'.Acioli Vasconcl)los, alto unClOna- Colégiô, Coração de Jesús; 1 ". ,,'

"i

:rlD da ,Fazenda" chefiando, no mo� _:_ o' sr. prof: Wilmor ,Uliano, do -"
, "

N'
" gliero - Marcel palio - Bernard:,

!meJ;'llÓ, a Cont,adoria Se,ecional jun� Grupo' Escolar "Dom-Joaquim",-de ,O ALDO LUZ AS, REGATAS n�' SÃO �AULO' Bliér .

.,;, 'In. J)elegacia F!scal do Estado" e Braço .do Norte, Tubarão;' ' Uma' produção d-e Sàcha' Gor--

.3 �a. Cecy Sa.nford VasconcelQs.
,_ o �enino 'Otacilio FloI:entinú DEIXOU ONTEM 'ESTA CAPITAL, VIAJANDO PELA. T.A.C., O dine.

i,.� "Õs�,doís jovens àniversariantes, Maclrádo, filho do. sr. Manoel FIo:' CAMPEÃO CÀ'TARINENSE ,DE 'REMO
'

",.' Direção de Yves A,llégret.
F és-se niotivo,'-terão 'o enseJo de rehtino Machado; :. :

----,
Nunca houve êi'íto igual

�r- múltiplos.�umpriníentos de
, ...:.. () sr.'Osmar;.�ehástião da Fon- Devendo' párticipa,r das 'provas a delegação que tem como tée. Maís uma obra prima que o Cine-·

;!SeUS amiguinhos er colegas ,que
. ma Mundial iÍlclue e'm sua galeria:

. , seca; náuticas "Forças A-{madas do Bra- nico o sr Mário Rosa, diretor, de
'S' - - �eo:n:�rão à �e�ilJê!lc!a d� seus pais, �_ sra; Francisca Júlia Cardo-

'. �; " de Afte!
- ii :má 'pejiretrió Ribeiro, para abra� 80.; "

'
sil" e "'F'undaçãd;'·. da ;Cidade de 'Regatas. São êstes ü!l reJIladores História humana, real com a pró-'

•

._k lOsc pêlO feliz 'evento.
' '.

'.1' d B·tt' t d
' São Paulo'?;:;fii_ár(}a�f�s 'p,ar� Os dias que o Aldo Luz colocar.á nó Jur!l-- pria vida!� j>, ..,___

- a' sra. 1:1. ay e' 1, encour a' "
'

','
'

,

, . ,ç:.«:p. El!tàdü";'C'om erosão, se Silva;
" 25 e,2§ ,do c'ol'!,ente,� na raia 'de jbatuba para glória e prestigio do No prõgrama:'

áSirocia 'a' essas felicit�ções,' dese-. _;_ a srta� Joanina, Barcelos; Jtlrub�t,u}ja,',�nr são Paula:, �Jll d-o nqsso ,esporte náutico: Moa-
'

1) - Noticias da Seman,a
jalliio�lbes .,-réJicidades.

-, o sr. José, Nepomuceno' da bar.cos a 'oito,";l ÚIÍlOS "dei:tararn cir, IguatJemy da Silveira, timonei-, Nae.
,�, j�rR: S�bal?tião R. Neves S'l

'.'. �. !
.. ' ,,' 2t - Florida, terra, genero�a

;O,corre, 'nesta "data, o aniversário
1 va;

,

.

' " est'Ítf Capital." óntem,' ás 'fi horas, ro; Hamilton Cordeiro, sadi Ber- SI' t
,

- o Jovem Pedro Fernandes; ",_
"

"

,
" ,

'

,

'
, '101". ,

nafalIcio do iornali,sta ,Sebastia-o T '

'M I' "em aVIa0 da -TAC.,' rumo a metro., her, Antônio Boabaid;' João Car-' "p,'re"o·. Cr), 6,5>0, (U'nico).'
" ','O>' ,

' - o. sr.... ose anCleln operano'
"

" '

y <11'-

-lil'�v�s, diI:etor- ,da "Região Serra- _ o menino Cláudio.' Sebastiã� pole hand'eirant.e" ,08- famos'os l'e- los. Meirel�s, )oão Vasconc'elos, "Rigorósamente proibido até _i8
�B"'� de Laies•

,

'

,'f filho do sr. Otávio Fenrari;
,
madares do .Glubc' de Regatas AI- dsni" "M:�lo, Belarmino Veloso, anos, e impróprio para ,,;pessoas'

..'
_', �I:�ina Mariza

"., -;-. o sr. Antônio Vieira Neto. do 'Luz', êam'P�ão "'d6 Estado e 20.. ÀdóIf@ €ordeir�' e -Kalil Boab�i�!.; que se impressionanl facilmente" 1";

M:u;ua, fIllunha do sr: Cleoml- .

colocado I1:as..iregatas -Qaulistá's" 'd�. F.eliCidades ,rapaz-es!
'

IMPltRIO· (E�treito)
, '

, , '

.'
. , ' . ' As 8 heras

Otltl��ro 40 ano pa�s!1dô: 'A julgar' CILADA FATAL _ Alan Lane.
pielas boas prodúç'ões; nos repej;.i- TEX GRANGER 2/3 Eps

, A
.

esmõla dada nas ruas ag'!ava
'. ---- ,

'dos ensaios 'levádos, ,a efeito qua- . '''O SEGJlEDO DOS TUMULOS""
, �' @ pr.oblema da mendicanCla.

si diã�i�men1e-Uurante o mês cor�

rent�: a túrma do ,a-lvi-rubro d;
rua J,oão Pinto êstá capacitada a·

•.
_--

.A coíaa'estã preta';

r

-Zé Barbado, certo dia,
Foi ouvir a feiticeira

r Mas, na bota de cristal,
Viu ,sua própria caveira.

Nomomento.Barba-Feita,
Gozava num tête-à têt-e..
Beijos e mimos no rosto
,Barbeado com Gillette.

.:-:

CINE.DIÁRIO
- RITZ-
Às 8 horas

LULU :- BELLE
com

Dorothy LAlMOUR
George MONTGOMERY.
.No programa:
1) Noticias da Sêmanà

Nac,
,

2) Atualidades ,Warner Pa�
thé - Jornal.
Preços: Cr$ 5;00 e 3.20.

"Proibido at
. 1� anos".

- ODEON _:.'

Às �8 horas
-

-

GOLPE J]E MISERl_CÓRDIA
com

Joel Mc Crea.
Virginia Mayo;

No .programa :

A Marcha da Vida N.ac.
Preços: Cr$ 5,00 e 3.20.

"Imp,' 14 anos".
,- R0XY-
.Às 8 horas
"

'

JA,SSY
Téchnicolor.

Margaret Lockwood.
'Dennfs' Prtce.r

>

-No prógrama.: •

, �'Es-porte'7'em Ma;rcha -'Nac ..
Preços ;, -Çr$ 5,00 e 3.20.

"1II1p. 14 anos".
- IMPERIAL

'_

Finalmente l l!
As-8' horas

.

Espetacular
Pré-Estréia

Um filme. violento, exci-tante"
brutal, sem hipocrisia nem precon·'
ceitos!
.Um filme que focaliza com todo-

o realismo a vídarlas mulheres de'

que

-1,--�--�--------------�------------�----��--��----- ,

3/4° Eps.

'gatas em que intervirão os mais

'experimentàdos "ases do remo na-
\

ciona]. O, sr. Alcides llosa, 1.0

Mandatário. ,dQ Aldo Luz, c4efia

fig'ura nas re�

"
,

I

ENTRE, NôS O, CAMPEÃO ADEMAR "GRIJó 'FILHO'
... ..

�

Ract"icãdo 'COln' -sua família há tros nado de p,eito, com o tempo'
muitos an,o� na 'Capital' dá Repu, de 2'48"2.· Ao Adérnar envia

bllca, encontra·se ,em Florianó, 1:)10S. 'um' io'rte abl;aço, alm\ljanda'
polis, dcsdfl há 'alguns' dias ô' nos 'feliz· estada ,n-e�ta, Capítál.
so jov,em

; conterrâneo- Ademar:--
'

'

----------------------�-------

.Grijó Filho destacado· na,

dador" do Botafogo de Futebo,l e

Regatas e uma das' maiotes fi

guras da natação nacional, pois
.li "J.

já 'teve ensejo /de defender as co:
.

"res da G.B.D, em competições' in:
ternacionais" figurando ao, ladQ
de- Paulo Fons,eca e Silva, Aram

Bo,signam, Willy OUo Jordan e-"

tantos outros astros da' aquatica
nacional. Ainda recentemente ,o

jovem valor. botafoguense' em

Porto Alegre v,enceu de maneira

in,discutiv'el a prova dos 20'0 me-

re.aiizar hrilhante

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Quinta-Feira, 1 de Janeiro de 1951

-I Dr., eLARNO G.:
GALLE'FTI,

ADVOGADO
.

CrIm•• oi'"
OoIutltulg80 II. SoCl.dad..

II.ATURALlZAQOES
__ .

Titulo. D.alallat61'10.

t:Hrlt6rlo .' Retlld,��ola
RFo�.�= n.' "

"'
..........................

H.I. LOBATO fiLHO
])oenças do aparêlho respfratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

P{}TmadO p�la Faculdcide Nacio
mil fle Metlicina. Tisiologista e

TisioeiTUrgião'do Hospital.N.erêu
Bamos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
a_.sistente de Cir'!J,rgia do Prof.
'Vgo Pinheiro Guimarães.' (Rio).
Oons.: Felipe Schmidt, ,lj8
Consultas, diariamente,

das 15 às 18 horas.
Bes.: Rua Durval Melquíades,
28 --- Chácara do Espanha

•..r-eune som ... �çabamento ..

Bolidez••. no piano perfeito!
Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste-maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

-,,

lJINTAs PARA' 'PINTuRA
C O T T 0:11' A I

� • l'

DIlA. WL.&DY8LAW� WOLOW8KA "UMJ
•

DR. ANTONIO ÚIB UUSSI
Médioos

.

Clrurgia-Glimo. Geral-Partot

-
:{\

1-'" --1',

-

CONSULTóRIO:

'Serviço COBlpJ.eto e espeeiaüBido das DOENÇA! O.
, 8ENH�RAS, com modérDos métodoâ d�e di�ó.tico e, tra-
.tamento, .

,

. COLPOSCOPIA'_ BI8TER�_· SALP1NooGRAFlA _ .10-
TABOLISMO Bi$�' �."

_____
.: .. �

Radioterapia
.

por ondag. 'cuit.i-EIet.rocoqu�OIo- (

Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho." fÃ" .: .

GoDáultório: Rua Trajano, nO f"f�..:,_,mtar - 1lcIl1ie10
do Montepio.

-

Horário: Das g ãs 12 hol'8l _' Dr. IlUUi.
Í>a!' Úi ia 18 horas _,DrL· Musai.

Reeidênoia _ l\ua Santo. 'Dumont, 8, Apto. I.

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DI. ANTôNIO MODESTO '

Ateade, Wiamente. ao Hospital ti. Carldatl.
/

�-'_�""__"'_"'_-''''''_''''''_-J_''''_'.-''·rrl'''_-_-4-''''-'_''_-_''-_-&'''''''.r...Y••• &,,,...........

O'r. Lins / Neves
.

Dr. Polydoro E. S. Thilgo
�',,:r 411 Mater.nidade e mé41IGl. II. Médico -. prteb.

Hupital ele Caridade h BMpital de Caridade de r.�
:umCA DE SENHORAS ....; CI- Noópolil. Assistente da

RURGIA PABreS Maternidade
1"�D,6Itico eontroleve tratamento ffisDçu do. órgãos interno., NJeo

.i\Pf!clallsad� da gavidês. !}i,tor· eLdmente dó coraçlo e YUCI!

,1l1>Si- da adolescência e da menopau- �OQÇU da tifolde -e demala ilu-
'L Pertubaç&a'menstrnall, 1 ,,��, . dulas Interno

,taç&s e tnmoree do aparelho �ni- Jhdca o cirurgia de lIel1hor., -

,I f�mininl). Partos"

'%'U1!çÕe. do ntero, ovftrlOlB. t!"{1;m· 'J.SIOTERAPIA _ ELECTROaa.
�/,I, iI;[..�nille,f" Mrni-u. vuis>e.li. �c

'

DIOGRAFlA - METABÔLIS)lf'I
I il"'oU'gia plálltlc:a do perlneo (ro- BA8AL
�a!I) iOlURIO DE CONSULTAS: ,_

SSlSTENCIA AO PA..JtTO I!J af'J!..- D1àriamente das 15 u li De>
RAÇõES OBSTnTRlCAS

''Ã$IlÇU glande1&re&. tlroide. ovi,

iV!l. bipopue, etc.)
�tm'biol noerv�oa - EsterllitiaC,.
Regimeo.:

,,1ueJlórlo R Joio Pínte, 7 - ·h·L

• RtaM. R. 7 de Set�mbro ,_ �dU,

n.II e Sonsa _ Tel, 84ft

.-

Dr�' Nêwtô,,-:: d'AV,ifa
Cinqia .eral - Doell(a. d. S..lu>·

ru - ProetoJogia
Fletrlelda'e Médica

�uoItõrio: Rua Vitor Melrelea Il.

• - Telefone 1.807
Consultas:. As 11,30 horo e 1 taro

t. du 15 horas em diante

; .
Residência: Rua Vida! Ramoa' _,

• - Telefone 1'.02.
'

SuhwartzmaUD
�EPRESENTANTE
parI,J , Santa' Catluina

_

KNOT. S/A
ex. 134 -,Tel. KNOT

]>ra�a 15 de- Novembro n.20
2°. andar

Florianópolis

Jgen'cia 8eral· para, 8tu. 'Catarina,
- ..Rua Felipe �chmi.dt' 2-2-Sob.

Caixa Postal;- '69 - Tel npioteC1ôfa· _:_. FLORIANO'OLIS
;Vw êOMPANml ""mÂNÇA-Dr"ilAiiíA,;'&�T&_,

• .�, ..." ..,,�- �N-!» F1Jwda em í870 - Séde � BAHiA I
'.

,� ',f' "'

. lNCANDIOS �-T�ÃN�PO�l'E8.�:';"
. � ...,- ....·1

CIfru d. BaJa.�. d. '114' ,

.

CAPITAL 11 RÊSERVAS _ .' •.::'. ; •• rCr' -; lJO.toO ftOft,Jo
Re&ponsabildadea ...... • ...�: �_., Cr' 1 1.978.401:755,.7
Receita •••••• •• � • • • • a' � • • • • • • • • • • • • • • Crt '7.061,245,10
Ativo '.. CrI 142.176.IIOI,I!o

I
Sinistros pagoa Doa tlltimoa 18 aDa. • •. • Clt '8.88'l 811,10
Relponaabilidadea •••••• ,... • • • • • • • ... Clt' 7••7H�40Úoi,tJo

.

DiretorN: �
Dr. PalllphUo d"Utra Jl'rolr. d. Carval�.. Dr. Pra.e SI,

,

Alllslo Ma�rn. Dr. Joaqlllm Barre_t,O' 'de AratJo • J Altr.L'
·fIL,:-li,.....__-..,r""!,..

-

..
-

..-_-...-,...-JJ..-.-...-_...-,,...,..,_-.,-J ...,........w..r•...-_'""""'_' • _ • _ w u •�_.,

OOMPAN�� � OS 'CO�l'RA
b,AÇÇIDENTE5 . DO JRAJ�AI.HP :=Ef

s
é

o e SOÇtA,I.1

PORTO AlEGR�

RUA VOLON (ÁRIOS OA PÂTRIA ,N.· 68 • t.· ANDAR

CAIXA POSTAI,.1iII9 • TELgFONE §64() '. 'rEi&GRAMAS.: .eaOT-EcrORAo

Dr. MárioWendh.usen
ílUIII. à6Uai' c. guJa • áf.....

...
OCIaIUltórto - Bua ..Joio PIDto. 1.

- Telef... 7.
0nInlta du 4 iii $ ......

........ : J'ellM ............
T'" 111

,
. \

Tl'an.port•• regulare. d. calga l (I I I; H clt;
_ sIo -fUNCISÇO no S�L p8!ra' NOVA 10BI

. Infol'magõe. ,oamo. Agente. .

� •

Florian6poU. - C.rla. ,Haepc::keS/A -'01- Telelone li212 ( Sad, teles;
São Pranei.co do Sul � Carlol Hoepcke S/A -el - Telelone' 6 MOOREMACK

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

Dr. Paulo Fontes
CUateo ii otender

e.uuJt6rio: Rua Vitor 1It11r111111. iii.
T-éIefou: 1••'.

c-nsltu .... 10 iii 11 • .. If U
fi 'In. Ruld6�: R_ 111--.

n. - Tdefoú: L611

RDa Vitor Meirelea a. U!
Fone manual 1.702

�ID:&NCIA2
.benida Trompow.k! n

Fone manual 7ft

j
1
I

�

,

I
- I

".1 Dr,!Milton Simone Peleir.
.

Clinica Cirurgia
l lIoleeti.. tle Senhora.

I ...'!������of��r�s��e_I
U�O iIIontene8l'o e Piragibe No-

gueira (Slo Paulo)
,

Oolllultu: Oa8:U ia 17 hoi'u
'

BD Fernando Machado, 10

" .. . . . . . . �
.

CAaU • TIIBBD'.,.
POl8l1e T... euu 011 ........ _

---------------- .Yender'
'

Dr. M. S. Cavalcanti . ._Nlo�ebcODtra eompra4or,
Ilntregue 'ao I:iIc11t6r1o .....,-.,CIMa JiUI....... di! �

llllll &ldalllla lIariIIII8.)U " L. Alve.. ..li
'� .. I.

'

•• DaocIcJN ..

o Sahio

'!ViRGEM ESPECIALIDADE"· da
elA,WETZE'L)INDUSTRIAL-JOINVI LL'� >

(Maraa rJtl�:
--

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
� ,

Df. A. S.nt.'el-e
'(:hrmado pela pacu1dade Raeto
aI de 1Ied1ctna da Unh'era1dade

cio 'BrUll)
lItdtco � concurso da .&ufatta.
ela • Patcopataa do DUtrtto

Pederal
lb·lDterno de I!Iosp1tal PstquJA.
tr.tco e IIan1cOlBlo JudlcSlol1o

da Oapltal Pedf#'al
lIlt-lDtemo, da -5aDta Oua dá ....
Hl1córdta do B10 de J_1rG
OLmIOA -.mIOA _ DODO'"

KDV.08A8
OonaultGr1o: IId1ffc1o ...ua

IMo - 8ala ..
.

�: .,-

Avenida Rio Branco, 144
Das 11 .. II 1I0l'llll

Telefone: ,

OoDllUltórlo - 1.J(í8.
ae.ldlDcIa - LIlI.

::.-'

,s��Ã2 yIR�í:��
,-ti •• "..,

Esp EC.lAUDADE
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,P o GOVÊRNO DO ESTADO TEM A SATISFAÇÃO DE CONVIDAR AS ALTAS AUTORIDADES -FEDERAIS, ESTADUAIS E ECLESIASTICAS E O POVO EM
CERAL, PARA AS SOLENIDADES DA INAUGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE LUZ À CAPITAL, A REALlZAREM"SE"
A PRIMEI,RA, ss-n HORAS, NO RESERVATORIO DO ESTREITO E A SEGUNDA, ÀS 20 HORAS, NA ESTAÇÃO TRANSF01UdADORA DO ESTREITO,--'

AMBAS NO PRóXIMO ÍlIA 20 DO CORRENTE.

!
, Florianópolis -,19 de Janeiro de 1951

FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO

'"

Ã litur�i:;t católica comemorará, igreja para 'a' Catedral Metropoli-
'_'oje e amanhã. nesta "Capital." o . tana. com o' acompanhamento de
martírológío do grande. santo-sol- milhares' dé pessôas,

. muitas das
<dado. -que foi Sebastião. ,e que, no quais .:ostentarão" cirios aeeses, em

ano 202 da nosse era servia iem cumprimento de promessas.
Roma nas hostes do imperador A procissão sairá cêrca das 20.30

Deocle,ciano, em cujas funções de horas 'dé )loje, e seu trajeto. se

-capitão de arqueiros foi, trucidado gundo consta. será o mesmo do
a. flechadas, à 20 .de

S

Janeiro da- ano anterior, 'ou seja, ruas Bocaíu
-quele ano. va. Brmrqlle", Blumenau, Almirante.

Seria longo enumerar-se as vir- Alvim, V,i.s'côride 'Duro Preto; Pa
tudes �e os ratos qJe evidenciaram dre Míguelínho e tínalmente, en

a fi Inquebrantável em Cristo pro- trada na. Catedral.
ressaêo pelo venerando santo. Sába:do, dia 20. às 9 horas' da
"Em

.

Florianópolis. estas
'

come- manhã será rezada missa festiva

'mor.ações são tradicionais, remou- em altar erguido defronte à 1ma

tandQ há qllasi um. século.• ,e den- gem, Durante _o dia háverá visita
iro de cinco anos ocorrerá o pri- cão e osculação do milagroso
meiro centenário' de lançamento Santo, e_ cêrca ,das 17.30 horas,
da pedra 'fundamental da' bela realizar-se-á a procissão de retor

ígreja sita no Largo' São SebasUão no à igreja: na Praia doe Fóra, sen

à rua Booaiuva. . , do o trajeto seguinte: saida da
- As novenas -em honra da mBa- -Catedral, Praça 15 (lado do ,Palá

gros� imag·em tem sido,ml.1ito con- çio), ruas Fe'lippe Schmidt. Jerô
cCorridas e hoje ,e.feiuar-se-á a ul- cimo Coelho, Tenente -Silveira,,

, ,

tima, fipda a quaLo andor do ve- Alvaro de Carvalho. Esteves Junir,
nerando santo, cuja imagem virá Bocaiuva e Largo São -Sebastião,
enoerrada em biombo de sooa encerrando-se o imponente presti
vermelha, descerá em imponente to. Como nOs a�s anteriores, pre
procissão de trasladação. de sua

�
vê-se grande ·afluência de fiéis

_

AFLll:IVA SITUAÇÃO ATRAVESSAM OS AGRICULTORES DE.
A POUCIA QUER TRANCAFIA- IrAJAf - EM BLUMENAU UM MENINO MORREU VITIMA

LO NA PENITENCIARIA DE UMA PICADA DE MARIl\tBONDO

NOTICIÃRIO' DOS MU-
NICíPIOS _..� O; .:...!';�/

MAJ)'RA. 18-' (Corrcsp_). - Foi
firmado. na Prefeitura Municipal
desta cídade, na semana passada.
entre o governo municipal e a

Companhia TeI'efôJ.l�a Catarinense RIO. 18 (V.A.) � Teve a mais de das anulações feitas pelo Tri-
o contrate para a instalação de te- ampla repercussão nesta -capital,' para governador; em eonseqaeeei...
Iefones autemâfíees em Mafra. principalmente nos meio. papulis-I do falecimento do eleito.
Conforme fomos seguramente tas. a infausta nctícia, do fal(,Ci�1

bunal Regional E1eitorat, de

.va-,informados, os tr!aJ,la,lhos. de ins- meato. ontem, em S. Luiz do Ma- rias secções em que ,ele teve mai.

talação dos
.

telefones se.rão in:i;- ranhão, vitima dum ataque cardía- ria . esmagadora. EBtl"'�nlo. t�
cíados dentro doe breves dias. co do sr, Saturnínc llel(�. candi- como aconteceu qo Pará, IlctllIe

- Domingo próximo haverá, na dáto ao go:y<erno do ES[.J.d(J pelas recursos das oposíçêes e�J'igadu
Matriz desta cidade, a tradi<:ienal OpOSlÇoeS coligadas. () �xtinto, para o Tribunal Superior EIrito,.,
.festà religiosa' em honra de São. que gozava de grande influ'�llcia' ral, onde estão sendo julg,adu&-

,

Sebastião. Os festejos "estão sendo nos meios politicas
'

era o candí- Se afinal for proclamada a viM-

organizados pela Associação dos dato mais votado, somente per- ria do sr. Saturnino Belo. devni

Congregados Mariános e pela As- dendo o primeiro lugar em virtu haver no Ma.ranhão novas e1eit.(íes,,·
socíação das Filhas de <�Iaria_

CONTINUA FORAGIDO
O, LOCl}TOR CARLOS
FRIAS

RIO, f8 '(V.A·,) - Ao contrario
do que foi noticiado. Carlos Frias,
vereador eleito pela UDN que não

pode ser diplomado por, ter sido
condenado a 14' meses de prisão
pelo juiz da 15a Vara Criminal por
crime dfi falencia fraudulenta nãó
se apresentou ainda a prisão.
Achando-se Ioragido, a Secção de
Capturas Recomendadas da Poli
cia está procurm'idõ-o para tranca
fia-lo na Penífenciár-ia,

,
A G U A

NAS CONVALESCENÇAS

<,;,

às 'solenidadeS. <Iue serão abri
lhantadas pe)as bandãs do· 14° B.

C. e da Policia Militar, eonvindo
assinalar-se que 'São Sebastião tem
honras de. oficial do Exército e é

por outro lado padroeiro dos mili-
'

tares.
/

'(
AfECCOn DO

COURO CABELUDO.
TON,CO CAPILAR

POR EXCELENCIA

. h_ J

f

AMEAÇA A PRAGA EXTERNnNAR AS
PLANTAÇõES DE MANDIOCA

-

lTAJAI'. 18 (Pelo Correio) - - Um menino de 12 anos faleeetr;
Nêste municipio, a, Iauvora de ai- nesta cidade. vitima -da mordedn
pirn e' mandioca está sendo asso- ra de um marhnbondo. Trata-se
lada por uma praga .que -ameaça do menino Harry Pagekolp, filha
prejudicar sériamente essa cultu- do sr. Carl Pagekolp, o qual foi
ra, Trata-se do manduruva. inseto 'mordido. na testa. por um dêsses
que se multiplica com rapidez es- írrsetos. O menino não doeu impor
pantosa, não havendo nenhuma tâncía ao fâto, nem mesmo seus

pequena plantação que não tenha pais. Mas. passados dois, días, <t
sido atingida pela praga, caso começou a se agravar. sendil>

Os IP1,e,juiz�s são- i_gealcQÍláve�s, necessário' levar Harry ao Hospí
atingindo também as firmas que tal. onde os médicos declaram nãf*
trabalham no fabrico de fécula e haver. mbaís recursos. O meniru.
farinha. extraidas do aípím /e da veio a .faleder, em consequêncía
mandioca, do, envenenamento produzido pe1&
BLUMENAU..18 (Pelo Correio) picada do MARIMBONDO.

.. \

-- \
'

FALECEU OSR� SATURNINO BELO, CANDIDATO
AO GOVERNO 'DO MARANHlO

. AGRADECIMENTO
. Dál'io Cunha vem

.

de 'público agradecer- ao ,abalizado cirnTgii:Ot
i
dr. N�wp)ll Ávila a dedícação. que demo�1StrO\1 ao. �rai" e tratar G

seu filho Cesar :,Cunha. a quem f aquele Ilustre medIOO atéadeu coa· .

inexcedível solicitude e .admírável perícia: _.

.

_I •

. Agradec-e 'também as devotadas Irmãs de Carídade o. ln�nlssa

'que revelaram durante � tratamento e o espírito de sácrifkj1) de �
,

deram provas. '...
,;

Mais um testemunho de gratidão quer deixar aqui regístrade .
sr, governador Aderbal R. da Silva, que tudo fez par.! que _se tomasse.
possível fi. operação e a cura do enfermo•

. Florianópolis, 15-1-51. ,DARI() CUNHAc

NOVENA DE NOSSA SENHORA DO, SAGRADO
CORAÇÃO

Amanhã, às 19 horas, na capela do Asilo de Orfãs� terá inicio «

novena de Nossa Senhora do, Sagrado Coração.
Completa 3 anos, neste mês, que a Maravilhosa allvogada tias

causas difíceis chegou à nossa cidade. Desde o primeiro dia - laDeire
de 1948 - continua ELA de

�

braÇos abertos . pronta a acolheI" a todos.
em suas necessidades. Vinde devotos de Nossa Senhora Pl'eStal" a ....
menagem que lhe é devida, durante a novena deste mês.

"
\-

FV0Gltanõc:)
Sem alàrdes, de mansinlto como é do seu pessoal, o ilustre:

governad.Qr Aderbal Ramos da' Silva faz· coincidir o fim da sua.

adminislV'ação com a entrega ao uso comum de várias e impo!':
tantes obras que roealizou.

E são realizações em vários .pontos do Estado, l\ atestarelIl;
a. visão de eonjunto de quem viu o que de mais urgente recla..-
m:avam diversas populações.'

.

Na Capital, par exemplo. os três problemas de abastecimenfEl'
que a casti.gavam -foram solucionados.

A pro,pósito disso contaVla-me há dias. um conterrâneo. 1'.
sid-ente no 1ll;o: "'--.:

- Eu percebi que o dr. Aderbal resolvera o prp-blema da;.
água da luz <e do leite. Assino o Diárif) da Tarde •. _

_:_, P,erdãol interrompemos. Mõas o piário não teve a cor�

gem de' uma linha a respeito .

- Foi por isso mesmo que eu percebi que 'a solução 'fôra da?
da. O Diário, que só falava em água, luz' e leitoe; emudeceu. A,l .

minha eonclusão estava certa cem por cento.
.

*

* *

Ê sempre assim. Nas eleições suplementares. a U. D. N. andó'llí
perdendo terreno. -o P. -s. D. manteve o resultado anterior e aÍn.
da poud,e interferir em alguns deslocamentos, nos quadros dos:
outr-os par�dos.· Em Cocal, em Urussanga levou 101' votos por.
42. Em Jaraguá apoiou candidatos de outras facções. Ganhou. eD;'"-
quanto a U. D. N. perdia - em resumo.

.

E o Diário teve que ficar bem quietinho. Apenas um gaiato.
compr.eendendo a derrota udenista. comentou:

- A comissão de, compras do lrineu vai funcionarl yfE as:sim estão' sendo julgados os homens ...

____ I GUILHERME TAL
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