
A Ar�entina anuncia
-

"BUENOS AIRES, 26 (U.
P.) - O' presidente Peron
anunciou, com orgulho, que
à Argentina - com métodos
inteiramente novos e únicos
� conseguiu a Iibeetação
controlada da energia atô-

mica em forma similar à li
bertação da energia pelo
sol e das estrelas, chamada
reação termo-nuclear. Esta!
reação é a base da chamada
bomba de hidrogênio. Pe
ron anunciou que a liberta-

.
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Um Govêrno fecundo
o TE;t\fPO

Previsão do tempo até 14
horas do dia 27.
Tempo - Bom, passando

a instável.. com chuvas.
Temperatura - Em de

clínio.
,

Ventos - De sul, com ra

jadas frescas.
Temperaturas - Extre

mas de ontem: Máxima 23,6.
Mínima 18,7.

EDlÇ!� DE HOJE
8 Páginas
Cr$ O.ãO

II

Hoje ocupar-ncs-emos da Ãgua de ,Florianópolis, para relatar
como foi solucionado êste fundamental problema, com a constru

ção de uma obra pública que, pesadas bem as consequências que
dela advirão, pode ser considerada como a maior e mais importante
de quantas já foram levadas a 'efeito, por uma administração es

tadual, em Santa Catarina.
A Adutora dos' PilÕes, com seus 26 quilometros aproximados

de 'canos (não incluidos os de distribuição); com capacidade ime
diata para servil' uma população de mais de 300 mil habitantes;
com seus quatro belos reservatórios de cimento armado � um na

Capital, outro no Estreito, um terceiro em São José e o último na

'Palhoça -',com capacidade total de 5 mil metros cúbicos d'água;
com sua estrada de muitos quilometros, construida até o reserva-

"tório; com suas pontes de cimento armado, foi obra em cujo pla- ••••••••••••••••••••••
nejamento e execução colaboraram três beneméritos govet'nantes:

ONerêu Ramos, Udo Deeke e Aderbal Silva. -

.
s americanos

-Se o primeiro deu início aos serviços, contratando-os com a -
.

dComp��hia Auxiliar dr Serviços de Administração ("CASA") e o 030 acre 'Itam
-segunde, depois de firmar novo contrato Com o Escritório Satur- W·ÀSHING'rON, '26 (U.
:nlno de Brito, poucos dias antes de passar o govêrno -ao seu su- P.) _ De .urna maneira. ge
-eessor, Irriciou os s'el'vi�os da Adutora, procedendo ao chumbamento ralos meios americanos re
da Primei,rll junta, em

1,llarço
de

19,47,
na reta das Gà1I1pina�" nos

cebel'am,' com, espa� a no
-terrenos 'd� Aéro q!uóe Cat�lnen::e, ao úlii.m'b"ou� .a-exeeução,' ·t��·qtle·1r7-Xl"g�nà tÍ'-

� ;:., " ]j()de-l$:1! ,dizer.i,·1t�( dà" ebra.: afinal inauguran.do-a, para gaudio e nha conseguido a forma de
'felicidade nossa, em janeiro último. '

controlar a deaíntegração
(Continúa na 3a página) do hidrogenio. Alguns cien-

"'''I.IJ'·...,..;-...:.,-P'Io_I'I·.".·.'''-w.·....•...P'Io-.".·_"'-_'J'°w......-...I'I·.".·_"'·w_·....•...-"".o"I·.".·_'J'·w......·.._",·."..."'·w...........,...-_""·."'-....-.....-.........,..••""-...........""'......"""'.... tistas ianques chegaram até
a ridicularizar o comunica
do do presidente Peron, a

firmando que a noticia não
é verdal(leh'a..
.....·.-............· .......- ...........·.-_·w.........

j'

�7C1iH "0'0" Iflantico, Otn :avião
aJllericáno COm 53 pessoas
SHANNON, 26 (U.P.) -. viam sido 'avistados sobl'e

Cerca de quarenta apare. viventes do aparelho: Mais
lhos cruzam as aguas gela- tarde, o Almirantado des-

.. das do Atlantico, à procu- mentiu esta noticia. A mes

ra de pm gigàntesco, apare- ma não pôde ser confirma
lho dé transporte dà:s for- da em Londres ou qualquer.
ças aéreas dos Estados Uni- outro lugar.
dos, que tem cinquenta e NOVA YORK, 26 (U,P.)
tres pessoas a bordo. As - Romney' \Vheeler, corres
buscas concentram-se espe- pondent� em Londres da
cialmente na zona a 450 mi- "National Broadcasting
lhas a oeste da Irlal'ida. Company", informoU que o

Uma transmissão, da Natio- Almirantado britanico de!)
llal Broadcasting ,Company a conhecer que estavam
de--Londres, disse que o AI- sendo recolhidos, rio Atlan
mirantado britânico tinha tico,' os sobreviventes do a

�m seu poder uma comuni- parelho de transporte norte

cação, segundo a qual ha- americano C-124.
.,._...�....,.",...".�_-_.,_..,...............,..-.-�.....,;.-.-•.._,...._.....J

-

Mac Artbor: cru·-,
tem o Paratelo
TOQUIO 26 <D.P.)

Mac ',Arthur fez nova via
gem' à Coréia e �rdenoll que
as forças da ONU cruzas

sem o paralelo 38 se· e

quffildo a segurança dessas
forças o exigissem.
"Fiquem prontos", - dis

se MacArthtir, - "pal:a 'en
frentar os comunistas e p.ôr
f�m a guerra".

.

o riso da cidade...
J. N. ,da Fontoura em

visi·fa a Acheson
WASHINGTON, 26 (U. D'nJdos. João Neves da Fon.

P.) - Em visitas de proto- f toura na conferência foi
colo estiveram no Departa."I pel'guutaclo pelos jornalis�
ment() de Estados os minis- tas acerca da situação do
tros de Relações Exteriores preço do café, disse: "O ca

do Brasil e Uruguai com o fé é nossa principal fonte
fim de saudar o secretário de dólares. Não cremos que
de Estados Achesou �,se- o preço fixado seja máu: Es- \

cretário de Estado adjunto u

encal'l'egado de assuntos in- péramos que não seja final
ter-americanos Miller. Tam- mas que fique sujeito ao

bé� visital'am Acheson os I custo .da produção. A este
eh�nceleres da Argentina e ponto de vista não renun

Bolívia. O ministro de Rela- ciaremos em nenhuma cir

ções 'Exteriores da Colom- cunstância. Entendemos, .,- Ele velO pedir nos�a
bia

Visit,
ou a Miller. Todos que não fomos consultados

I fd.ha
em �asam�nto. Nao

estes ministros chegaram sôbre a fixação do preço seI se sera partIdo. . . I
ao Departamento de Estado I como está estipulado na a- - Se é partido? Claro I
acompaU,hados por seus em-, ta de Chapultepec em tais � q�e. é! Part�dão! É f�cio- jnaixadores nos Estados casos. t nano da Usma dfJ LeIte!

.

Dom�a. oe,: �i�roúenio
cl�claraç��,.na Casa Rosada, Peron declarava que o mê
durante !;"uma entrevista 'co- todo- argentino para obter a
letiv.a aQ.S jõrnalist�s, � ti' libertação da� energia atô

qual_comparece).l o' dr. Ri- mica era mais barato pois
chtei/9iué f'oi apresentado não requeria o uso de ma

por Pero� aos jornaHs�as. A f t�riais difíc-eis, como o urã

ínformação do presidente mo, por exemplo.

Ivo dSAquino presidirá a de Finanças e Carlos Gomes
de Oliveira a de Legislação Social.

RIO, 26 (U.P.) - Como
consequencia das conversa

cões mantidas, no decorrer
da semana que ontem fin

dou, entre os líderes dos

partidos politicos represen
tados no Congresso, ficou

pràtícamente resolvido o

problema da distribuição
dos órgãos técnicos das du
as Casas do Legislativo fe-

deral, cuja eleição se dará .c,erto que os ,aêÓrdos a que

amanhá, quando a Câmara. chegaram os ',I. responsaveís
dos Deputados e o Senado pelas diferentes bancadas

retomarão o fio de suas a- permit.irão seja' cumprida.
tividades ordinárias, inter> sem maiores novidades, a

rompidas durante a Sema- tarefa de composição das
na Santa. comissões incumbidas de

Os entendimentos cele- estudar e dar parecer sobre
brados nestes últimos dias, os projetos apresentados ao

ao que tudo indica, resul- plenário.
taram frutíferos,-.,parecendo OS NOMES INDICADOS

Bilhete Aéreo

I

a posse da
ção dessa energia foi feita

I
Lago Nahuel Huapi, perto

em escala técn�ca pela P,
ri- de San Carlos de Barriloche

meira vez durante as pro-
.

,
._

vas realizadas a 16 de feve-I
no sul do pais, sob a direção

reiro último, na fábrica .ar- d� físico austria�o Donald

gerrtina de energia atômica, I Richter, naturalizado ar

situada na ilha Nuemul, do l-gentino: O presidente fez a
------------------------------------------'-----------

Os comissões na Câmara e no Senado

OLIVEIRA E SILVA
(Especial para «O Estado)

Paris, março, 1951. (

Encontro Paris, cinzenta efr'ia e, depois de

algumas chuvas rápidas, mostrando õ seu céu

um azul que se parece com o azul do Brasil.

I .

Às margens do Sena, em belas alamedas, as

criancas já brincam. Um sol amedrontado es

corre; às vezes, pelas arvores nuas. 'Sente-se que
a primavera, com as f'lôres maravilhosas de

Franca, não tardará.
Iiücia-se a greve dos serviços' do "metropo

litano" por onde .se escoam 80% da população.
O govêrno procura evitar a crise, fornecendo
caminhões militares, aliás insuficientes, aos que
moram nos bairros e subúrbios.
Não tarda a greve parcial dos "taxis", velhos
carros vermelhos, cujos motoristas pleiteiam au

mento de prêço nas corridas.
Leio, no "Pigaro", que.: 'depoi� da Liberta

ção', em 194,5, é a vigésima quinta gieve dos, que
trabalham-no "metropolitano", p�a aumento de
alár io: P�.r'Ru-nta-st! .. e o 'interesaadõ pú_de pá-'

,
-

gar-.maís? Não ê possível. Vejamos quanto per

cebe, mensalmente, o comerciário, seja baleo- ).

nísta ou de escritório, em Paris. O balconista,
vinte mil francos, e o de escritório, trinta a trin-
ta e cinco mil, ou sejam, em moeda brasileira,
no câmbio oficial, respectivamente, .

Cr$ 1.080,00, Cr$ 1.620,00 e Cr$ 1.890,00,
Indagar-se-á:. '""7' Pode viver um francês da

classe média com <semelhante salário? Sim, com
economia. No Rio de JaneÍl'o seria. ÍÍl1possiveL
Atente-se' no� prêços dos restaurantes delicio
so.s, aconchegantes, de Paris, ricos de, arte e

bom gosto.: 500 á 600 francos, prato à escolha,
inclusive o. vinho e café. No. Rio, semelhante re

feição, ficaria entre Cr.ji; 60,00 e Cr$ 70,00.
Dirá O' leitor que sou um brasileiro atacado

de esno�smo, já fazendo restrições ao seu

país ... Na verdade, o Rio é uma das cidades
de vida mais cara do mundo, principalmente no

triângulo: casa, alimentação e empregados.
Noto 'que êste bilhete está nei'rejando de ci

fras ... Falemos nos bairros, nas livrarias, nas
exposições, nos teatros, nas grandes avenidas
que embelezam Par\i.

A novidade do-dia é ô romance de Henri
Fro.yat: "La Fête SUl' les epaules", com o seu

estilo, cortante e brusco, de cirurg'ião, do qual
já devorei duzentas páginas.

As livrarias sãõ instaladas em prédios mo

destos. Não têm o defeito das nossas: oferecem,
em pilhas, �nas calçadas, obras novas e v�has,
.em vez de, pudicamente, escondê-Ias '"

Grande povo o francês! Como frequenta ex

posições e teatros! Pretendo uma cadeira no

"Comedi� des Champs Elísees", e a bilheteira
pergunta-me espantanda: - "P8"ta hoje?" É que
a's entradas são adquiridas com uma semana de
antecedência.

O Brasil é conhécido, aqui, como a t�r1'a do
calor. Nem há mérito nisso, porque não contri
btiimos para o calor ... Falta de propaganda?
Sem dúvida alguma. ,Abro um jOl:nal e, do Bra
sil, surge esta notiCIa telegráfiça: "Na, cidade
de Patos, interior do Ceará, por causa da. sêca,
morrem vinte crÍ<:mças por dia". Não é desola
dOl' ?

Em viagem, ao saltar em Dakar, "observo
como a África civilizadissinw, pretende julgar o

nosso país: no grande mapa mural do mundo,
ocupando uma pm:-ede do l'estaurante do aéro
pôrto, aparece o Brasil representado por um

macaco. e um Índio de arco e flecha ... Será
pl'eclso comentar?

Já se acham indicados os

nomes para ocuparem a

presídencía dos . principais
órgãos técnicos. São os se

guintes:' Samuel Duarte, do
PSD, para a Comíssão

'

de

Cnstituição e Justiça; Is
rael Pinheiro, do PSD, para
a de Ffnanças ; Miguel Cou-.
to Filho, do PSD, para a de
'Saúde Pública; Brígido 'I'í
noco, do PSD, para a de
Serviço Público; Lima Ca
valcanti, da UDN, para a

de Diplomacia e Tratados;
Segadas Viana, do PTB, pa
ra de. Legislação Social;
Menotti de} Picchia, do-'

PTB, para a de Redação;
Edson Passos, do PTB, para,
a de Transportes e Comuni-,

cações; e Artur Bernandes,
do PR, paraa de Segurança
Nacionsd: Faltam ainda, as.

indícações para às seguin
tes <;oniil$s�es: Valcrização
da Amasonía, Bacia do São-

E'raJ!:c!,sc",o., MQdança da Ca-·
pital da República, Leis

Complementares e Revisão
do Código do Processo Civil.

,NO- SENADO
No Senado, também os

entendimentos foram reali
zados com êxito. São os se

guintes os )Jomes indicados
para presidir os principais,.
órgãos -técnicos' da Câmara,
Alta: Ivo d'Aqu'ino, do PSD•.
para a Comissão de Finan- ..

ças; Carlos 'Gomes, do PTB,.,
para a de Legislação Social;
Dál'Ío Cardoso, do PSD, pa-
ra a de Constituição e Jus·,
tiça; Ezequias da Rocha, do

I
PR, pam a de Saúde Públi··
ca; Euclides Vieira, do�
PSP, pará a d-e Transportes.
e Comunicações.
Quanto aos demais ór·,'

gãos, não houve até o mo-·

mento, indicações, o que se·

fa-rá provavelmente ama·

nhã, por ocasião dos traba.·
lho:;! de sua composição.
Concluida essa tarefa, � es··

tarão aptos as, duas Casas
do Congresso, p'ai-a�dar iní
ci? .ao�eus tr§lbalhos, ordi.·
narl68. "

.-

--�.._-';'�.�.

Condenado a 30G
anns dA prisão
OKLAHOMA CITY; 2.1'

. (U.P.) - William Cook Jr.,
culpadQ._ de ter assassinado�
há meses, uma família dê
cinco pessoas, entre as

.quais três crianças, foi con ...·

denado hoje a trezentos a ...

nos de prisão.
Após' o crime Cook fugÍl'a .

para o México. Detido pelru.

I
policia mexicana, foi extra
ditado. Pronunciando sua

sentença, o, JUlZ recomen-

I dou que o criminoso. seja
"recolhido a uma ptisão on'-

I de não ténha possibilidade
de fugir".

'
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o E�TADO-Terça-feira.

DR. MAr'RIO
WENDHAUSEN

Clínica médica de adultos e

crianças.
Consultório _ Rua João Pinto,

16-- Tel. M. 769.

Consultas: das 4 às 6 'horas;
Residência: Rua .Esteves Jú

nior 45. Tel. 812.

DR. Á.

DR: I. LOBATO _J

FILHORADIOTERAPIA
RAIOS X'

DI. ANT�ino MODESTO
Atead.. diària.eate. ao 8...,ltaI 4. euwa••

,
. i

.�. '.' -

"

Doenças do' aparêlho respiratório.
TUBERCULOSE

Cirurgia do Torax -rc-

Formado pela Faculdade Nacio

nal de Medicina .. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pe-lo S. N. T. Ex-interno e Ex

assistente de Cirurgia do Prof.

Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felip� Schmidt, -38.

Consultas, diàriamente, das 15

às 18 horas.

--------__----------------

DRA ..�WLADYSLAVA 'WOLOVSKf\ MUSSI
-

E
� _) DR. ANTÔNIO -DJR MUSSI

Médicos

Cirul'gia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS_ DE SENHO-

RAS, com modernos métodos de diagnósticos e tratrmento.
Res.: Rua Durval Melquíades,

COLPOSCOPIA _ HISTERO .� SALP1NGOGRAFIA _ METABO-
28 - Chácara ào Espanha:

LISMO EASAL

Radioterápia por ondas curtas-Eletrocoagulação Raios
Violeta e Inj'ra Vermelho.'

Ultra DR.NEWTON
D'AVILA

Consultório: Rua Trajano, n? 1, .L * andar -:-- Edificio do Monte- -Círurgla geral - Doenças 'de Se-

pio. nhoras - Proctologia
HoráTio: Das 9 ás 12 "horas - Dr. Musal. • Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vital' Meire

les n. 18 - Telefone 1.507.

Consultas: Às 11,30 horas e à

tarde das 15 horas em diante.

E Residência: Rua Vidal Ran�os,1
-- Telefone 1.422•.

-�----'- _.

Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi_: \

Res idencia - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

DR. DiJALMA MOELLMANN
CLíNICA NEUROL0GICA E 'DE OLHOS - OUVIDOS NARIZ

GARGANTA

da

CASA DE SAúDE SÃO SEBASTIÃO

SANTAELA

DR.ROLDÃO
CONSONI

Cirurgia Geral - Alta Cirurgia
.:.... Moléstias de senhoras -

Partos -

Formado pela Faculdade de

Medicina 'da Universjdade de- São

Paulo, onde foi assistente do Ser

viço Cirúrgico do Prof. Alipio
Corrêa Neto. "

Cirurgia do 'éstomago e.' 'Vias
circulares, intestinos delgado e

grosso, tiroide, rins, próstata,
bexiga, útero, ovários ,e trompas.
Varicocela, varizes e herhias..

.

Consultas: Das 3 às. 5 horas.

Cons.: Rua Felipe Schrnidt, 21

(altos dá Casa Paraiso).
Telef: 1.598.

Residência: 'Rua
-

�steves Jú

nior, 1.703 - Tel. m. 764.

Sob a direção do 01'. Djalma llloellmann.

-Cóm o concul:S0 de especialistas /�m fama européia.

�xall1es e tratamento moderno das doenças do sistema nervoso.

Diagnóstico e tratamento completo das 'moléstias dos olhos -

ouvidos � nariz e garganta.
Aparelhagem moderníssima importada diretamente da Suiça.
Consultas na Casa de Saúde São Sebastião das 9 horas ás 10 e

das 14 ás 18 "horas diàriamente.

Telefone i.153 - Largo' São Sebas.tião.

-Florianópolis - Santa Ca,tarina.

DR�tALFREDO
CHEREM (Formado pela Faculdade Na.

de

clonal de Medicina da Universt

doenças dade do Brasil).Curso Nacional

mentais,
�x-diretor do Hospital Colonia

Sarrt'Ana.
. Doenças nervosas e mentais.·

Impotenéía.Sexual.
Rua 'Píradentes n? 9.

Consultas das' 15 ás 19 horas.

FONE: M. 798. _

Res. Rua Santos Saraiva, 64

- Estreito.

DR. ARMANDO VA
�ERIO DE ASSIS

MEDICO
Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Munid�l e HOII

pital de Caridade
CLINICA MEDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia

Consultór!o : Rua Nunes Macha

(lo, 7 - Oonsultas das 10 ás 12

e 'das 15 ás 17 horas,

Residência: Rua Marechal- Gui

lherme, 5 -: Fone: _ 783.

'= Doenças gla�drlares, tiroide,
ovários, hípopíse, etc. ".

Disturbios nervosos - Esteri

lidade - Regimes.
Consultóri.o: Rua Fernando Ma

chado, - Tel. 1.481.

Resid. R. 7 de Setembro-::.._ Edif.
Cruz é Souza -- Tel. ·846.

Médico por concurso da Assis
tência a Psicopatàs do Distrito

Federal. I

.

Ex-interno do Hospital Psi
quiáti-ico e Manicômio Judiciário
da Capital Federal.
Ex-Interno da Santa Casa de

Misericórdia do Rio de Janeiro.•

Cl�a Médica - Doenças Ner
vosas.

Consultório: E(ljfíl!io Amélia
Neto - Sala 9.

Residência: Avenida Rio Bran-

co, 144.
.

,

Consultas: Das 15 às 18 horas.
Telefone:

Consultório: 1.268.

Residência: 1.385.

DR. M� S. CAVAL
CANtIl

Clínica exclusivamente de cri

anças.

Rua Saldanha Mat'inho, 19.

Télefone (M.) 736.

DR. PAULO FONTES
Ctíníco Operador

Consultório: Rua Vítor Meire

les.

Telefone:' 1.405.

Consultas: das 10 às 12 e das

14 às 18 horas .....

Residência: Rua Blumenau.

\ Te lef'on e ; 1.620.

-

27· de março

--o ESTADO
Administração

Redação e·Oficinas. à
rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Te!. 1022 - Cx. Pos
tal, 139.
Diretor: RUBENS A.
RAMOS.
Proprietário e DÍr.
Gerente
SIDNEI NOCETI

- Representante:
ArS. LARA

Rua Senador Dantas,
�O - 5° andar
Te!.: 22-5924 � Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira
n? 21 - 80 .andar

Te). : �873 São
Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano o-s 100,00
Semestre . Cr$ 60.00
Trimestre .: Cr$ 35,00

No Interior"
Ano ..... Cr$ 120,00
Semestre .. Cr$ 10,00
Trimestre . Cr$ 40,00
Anúncios mediante con
tráto.
Os originais, mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos, con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

\,

DR. POLYDORO E.
S. THIAGO
Médico e parteí ro

do Hospital de Caridade de Fio.

rtanépolia, Assistente da

Maternidade

D�. IRenato Ramos da �ilva
Advogado

Rue Sanha Dumon., 12 - Ap. (4

BASAL

.--

de 1951

Doenças dos órgãos" inter;;;;,
DR. LINS NEVES especialmente do coração e vasos.

Dlretor da Maternidade e mé- Doenças da-tíroide e demais.
dico do Hospital de Caridade. glaudllias internas.
êUNICAS DE SENfIORAS

-,
Clínica'e ciru rgia de senhoras

.

CIRURGIA - PARTOS - Partos.
ASSISTENCIA AO PARTO E FISIOTERAPIA - ELETROCAL-

OPERAÇõES OBSTÉTRICAS DIOGRAFIA _ METABQLISMO

,Horário de Consultas: .; Dià
rÍamente . das 15 às 19 homs.

CONSULTÓRjO: Rua Vitor

�;�;�les n. 118 - Fone

.manualjRESIDÊNCIA: Avenida TrQm-- .'
powski, 82. Fone manual 766.

. .

!i'r;6:z? LIMA & lRMÃOS
CODS. Mafra, 37
Florianópolis

ADVOGADOS'
QRS.

WALDEMIRO CASCAES
,E

ROBERTO LACERDA
AD'VOGADOS

Causas cíveis, comerciais, crimi
nais e ·tra?,alhistás

Rua Trajano, 33 ._ 10 andar -

Fone: M 711

(

DR. WALDEMIRO
CASCAES

ADVOGADO
Causas cíveis, comerciais, crímí-

nais e trabalhistas

Não é funcionário público,. nem
filiado a partido político algum.

Ace�ta o patrocinio c\e causas

contra a Fazenda Nacional, Esta
dual ou Municipal.

. Trajano, 33

Fone: M-711.

COr1PRAE

VENDAOE�IJ������������CASAS E T[RR{"O�'
IIIPOT[CA�

AVALlfÇÕE5
LECiALiSACOfS b:=====�=="""",;;;;,=';;;;:;;;",,:�
ADI111U5TRAÇÃO to!T.�'E'�EF�O"C�;---"''''''IlA-'''Dr�o'''Do!!'!R�O-_''''J'-----
DE IMÓVEIS M. nt rlOl7IANOPOJ.I.s -.$AlfTA CATARINA

(TC
.

CASAS À VENDA

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

terreno 20 x 33 '(Cr$ 23,000,00) financiado .... ,. 55.000,OQ>,
AVENIDA MAURO RAMOS;- com todo conforto, 3

quartos, garaje et'c.,. terreno 10 x 40 (financialo
pela Caixa c/ Cr$ 50.000,00) .. ,.".,., ..•...• ,.. 180.000,($,

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

de madeira, toda pintada a oleo, alugada por

Cr$ �oo,OO. ., , . , . , , . , , . . 35.000,00;),
. RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas, cons-

truidas em um de 51 x '70, ótimo' local para depo-
• sito. e tc., f'undos para o. mar

:;_.:..;.'
.

SERVIDÃO FRANZONI, 2 quartos, varanda, cozinha,

chuveiro etc. terreno 9,.5'0 x 32 (finan;,iada pelo
Montepio Cr$ 53.000,(0) , .' .

COQUEIROS (rua Des. Pedro Silva), 5 quarto§, ban

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

rão habitavel, deposj to etc. $erreno 24 x 60, poden-
do ser vendido 3 lotes (f'i nanci.ada pela Caixa

110.000,0{j,)'

70.000,O�'

Cr$, 40.000,00) 200.000,OOlo
ESTREITO (Travessa 10 de Janeiro), casa de madeira,

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

ESil'REITO (Travessa 10 de Janeiro); 3 quartos etc.

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

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

15 x 35 , , , . , , , .

80.000,Otl;!

50,000,00>
..__._

70.000;0<J3.
ESTREITO (rua 24' de. Maio), casa dé materiàl, terreno

9,90 x 56 8fr.000,OO>.. ", - � '._'
.

TERRENOS A VENDA

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

por _casa Iote, . , . , .. , , , _

RUA RAFAEL EANDEIRA, 2 lotes juntos de lI) x 21

(preço dos 2) " ,." , ..

RUA FELIPE S-GHMIDT, um lote de 11,50 x 30, frente

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

BAIRR" BOM ABRIGO, 1 lote de 12 x 18,70 .

COQUEIROS, um terreno com a área de 27.829,0'01112 ..

COQUEIROS (Palhocinha) um ótimo terreno para 3

construção ,. . .. , '.' , .

CAPOEIRAS (um terreno com a área de 84.000,001112,
extremando com uma rua nos fundos, com possibi-
lidades de loteamento .': .

'I'ÉRRENO À VENDA EM PRESTAÇõES
BELO HORIZONTE (Minas Gerais). temos lotes de terrenos â.

venda em' prestações, situados enr: Bel;" Horizont�, com grandess
possibilidades de valorização.

COMPRA DE CASAS, TERRENOS, CHACARAS e SITIOS
.Tenios sempre interessados em comprar easas.. terrenos, cha-

60.000,00J!

60,OOO,OCl�

5O.000,Ol}>
10.000,00>
2p.000,oar

40.000,Otv

·50.00.o,O�

--

caras· e sitias.

Hlf)OTECAS ,�

Recebenrôs e aplicamos quasquer impo rtancia com gárantialõ>
hipotecarias. I"

ADMINISTRAÇÃO DE PREDIOS

admi-Mediante modica comissão, aceiüamosvprneurnção, para

nistrar prédio, recebendo aluguel, pagando empestes etc.
PROCESSOS IMOBILIARIOS

.
Organizamos processos Imobí'liãrlos, para os Institutos, Oai-.

;,a Economica ·etc. Temos tambem possibilidades de conseguir qual-
quer documentos sobre imóveis.

, FICElARW
O . cliente que desejar compgar casa, terreno, sítio, chacaras,

poderá vir na séde deste Escritório e prehencher uEla ficha dizen
do o que deseja adquirir e assim que conseguimos avizaremes a�

Interessado, sem' despeEas para o cliente;

INFO�MAÇÕES
Sem compromisso, para o cliente, damos qualquer informação>

dos negociai imobiliários.
,

--��------------���--�------------�---------w

SE
Ó'imB sala no centro

15 \ de Novembro, 20, 2' endali<
Restaurante Rosa).

Tutar no mesmo

A' Pfeça
(�Itos do

�! � :'-.,
Fabrloaut. e dl.trlbuldol'e• .lati afamada. aoa
feagõe.· -DISTINTA- e RIVET��Pouue '11m gran;

_
d. 10l'tlmeato de aa.embalá 'IÍGado_.' bl'IIlI
bO"8 _ ba�ato.; algodle., '1II06UI • a.lamellto.

_.
pGlPe aUalat... cjul reaebe diretamente daI

'I!!!utf'bof•• Idbrlaa.' A 00•• ·Ii' CAPITAL-' .hamo • -·ot8l11g80 cio. ,Sftr.i Comelol••t•• do IDt••lol no .eatbio d."'lh. fCl•• :E'.m�.m�
.-leite Cii\t�a do .f.tuarCjm aaal: oompIG.� MATRIZ .em FlolPIGIlI6pcU•• !i FI�IAIS em B1Ulmeuau _ Laill!l.

"

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Um Govêrno fecundo' Na Policia
Essa .notável reallzação, que deu cabal e definitiva solução ao

problema 'de fornecim,ento d'água, por muitas dezenas de anos, às
cidades de Florianópolis (inclusive Estreito), São José (ínclüsive

I Coqueiros) e Palhoça, custou aos cofres públicos - a importância de

I
Cr$

_

31.001.980,70, estando incluidos Resta quantia todo o material Esteve na Polícia Civil,

I
e m�o de obra da Aduto ra, tais COI11O: canos, chumbo e corda, cons- ante-ontem,' pela manhã,

.. truçao de estradas, pontes de cimento armado, despesas de adm i- Aristiliano de Abreu Neto,
n,.p _ -...

---

._
•

'

, -
- -- .. 'A'a/' nistração e de pessoal,_ de veículos, de desapropriação, d� censo funcionário da Prefeitura

liação e Julgamento desta I imobiliário, de cadastros, niveJmento e planejamento, de fretes Municipal desta Capital, re
Capital e pelo' -sr. Charles terrestres e marítimos, seguros, impressão de títulos, etc" etc, sidente à Avenida Mauro

Edgar Moritz, Presidente da I À CASA foram pagos, de acôrdo com o contráto firmado, .". Ramos, 4, que, em seu nome

Federação do Comercio de Cr$ 2.404.301,80, re lativos aos serviços executados, dentre os quais e no das familias ali resi- ,._-_ --r- _ _

'Santa Catarina.
_

c,'

I' mer::e,m'.destacados: .0 censo imobiliário de Florianópolis (obra dentes, foi solicitar provi- _. ,.O__ �, of.-'eíassFALECIMENTO perfeltlsS1rna), os projetos completos da adutora e o planoçfínan- deneías no sentido de ser � I �

Em sua' residência à rua .

cei ro de financfamento da obra, trabalho original e interessantissi- posto côbro às desordens e - Cícero Machado da

Esteves Júnior, 118, fale- I mo ';ie autoria do fulecido engenheiro Almeida Gomes _ baseado algazarras provocadas du- Silva' foi' nomeado para _De

ceu, sábado último, a sra.! na contribuição de melhoria, ônus fiscal pouco usado entre nós _ rante horas da madrugada, legado Regional de Polícia

Lavinia da Luz Siqueira,
I e que deve estar arquivado n-a Secretaria da Fazenda. no lupanar de Aurora Re- de Porto União e Nelson de

funcionária estadual apo- _
gis, naquelas imediações, on Abreu, delegado regional de

sentada, filha do saudoso É, absolutamente, fal,sa a afirmativa: -de que a "CASA" haja de se desenrolam cênas que po'icia for removido para
sr. Felix Siqueira.

-

causado qualquer prejuizo pecuniário ao Estado, pois que as im- dispõem contra a moral, Tubarão.
O sepultamento do seu portâncias que lhe eram devidas e i�.m pagas, só o foram de i conforme aconteceu na noi- - .Foi nomeado Dantina

cadáver efetuou-se, ontem, acôrdo e em observância à cláusulas contr�tuais expressas e por
I te de' 25 para 26 do corren- Cesar Laureano para, inte-

no Cemitério do Itacorobí, serviços já, efetivamente, realizados. •
te. rinamente, exercer o cargo

com grande acompanhamen- O queixoso pediu à Pôlí- de Atendente do Centro de

to.
�

o financiamento da -obra correu por conta de empréstimo le- 'cia que o fato seja de uma Saúde desta Capital.
À família enlutada as

vado a efeito com(a Sul Am�rica Capitalização S. A. (SVLACAP). vez considerado porque não - Foram' removidos: Se-

condolências de "O Estado". Inicialmente, celebrado no govêrno Nerêu Ramos, foi .êle feit� no pódem .aquelas cênas ser bastião Bonnassís de Albu-
valor de 36 milhões de cruzeiros e teve como garantia uma emissão reproduzidas justamente em querque, Oficial Adminis
de títulos especiais, denominados "Obrigaç�s Sanitárias", emiti-. local onde residem famÜias. trativo, da Diretoria de
dos de acõrdo com aquêle plano financeiro t que já aludimos e O assunt� comporta lon- Economia e Assistente ao

cujo valor se baseava na testada e área de cada prédio, elementos I gos comentáríos, uma vez Cooperativismo para o Te
que constavam do censo i�obil�á�io elaborado. Dito empréstimo foi que êsses dolorosos fatos souro do Estado e dêste pa
contratado em excelentes condições de prazo, juros e amortização. merecem e merecerão sem� ra ra Diretoria de Terras e

Posterioi'lllente, em 1946, 'n(l govêrno Udo Deeke, aquêle con- pre dos homens de bem a Colonização, Maria de Lour
tráto da "CASA" foi _rescindido, por escritura pública e firmado mais rispida censura. Mas, des L. Carvalho.

- /
outro com o Escritório Saturnirro de Brito, que se obrigou a exe- estamos seguros - 'porque I'

- Para membros da Co-
cutar as obras da água de Florianópolis, Palhoça e São José, por -já nos havia sôbre êsse pro- missão Administrativa do

I administração. Naquêle govêl'no ainda, verificado que o empréstimo blema falado o dr. Delega- i Hospital "Miguel Couto", decontratado era insuficiente para atender à construção não só da do Regional de Policia da Ibirama, foram nomeados
i Adutera (."'s Pilões, como de outras obras que estavam nas cogi- Capital - que êsses "lupa- Fortunato Veleda Bermuda,
I • \
i tações do govêtno, tais como a água de Tubarão e o esgôto de La- nares", situados em artê- Jamil Tuffi Mattar e Irmã

�iiiííí•••••Ii"fllilliI.
: [es, a Secretaria da Fazenda iniciou demarches para aumentar o rias próximas ao coração da Veiga Eleonora Reis.

ii I financiamento, o que levou a bom têrmo, depois de demorados e cidade terão outro destino, - Alberto Causs foi de-
------------, repetidos entendimentos Com a direção <la Sulacap, já então na

I com a sua localização em signado para Chefe da Es

Os recursos I administração Aderbal Silva, conseguindo o aumento para 45 mi- locais onde não residam fa- tacão Experimental de Vi
Ilhões de cruzeiros, em condições exfcepcionais e -sobremaneira van-

-

milias, porque asªim o exi- deíra.

d T SE' I tajosas para o, Estado. Pelo novo con tráto assinado em fins de
-----------

(',I •.•• 1948, foi prorrogado o' prazo de amortização e juros, que passou a G r,av'emente te r'l- ,d'o ,8 I bala-'
,

D I ,1,'.·
ser de 17 anos e o do {nício das awortizações para junh o de 1951e qua quer -mo�o, ISSO', . _ _" _.

' .

-

1� .. '.: e auto.l'lzada_um
-:

a ermssao de 4::>.000 apohces ao portador ao par
,

vem reve ....r que muito .. ,. "t"
. fi -;,_. ��J': _ ,:'

, 'Tanto' o s'acerdo,te, que
, d f' d ! JUl os --de 8,.0. ao ano e cUJO resgate d{evera estar concluido eUl '3). tem r'ecebI'do ·I·numel·as ma'-,glan -es Olam os' escon- 'd d I}' d f �'1

-

-
-

tentamentos contra o resul- I e, e:em 10 ,� 96. Convem ressaltar que essa foi a primeira nifestações de estima como

tado das urnas. A título de
I ellllssao de apohces ao par feita em S2,nta Catarina, o que significa os dois menores feridos es-

.' 'd d d
. i haver a Sulacap entregue ao Estado, por cada título de 1.000 cru-CUllOSI a e, amos, aqUI, a

I'
, I' . tão hospitalizados em Tu

distribuição, por Estados,
zelros, �gua quantia em dinheiro. Ademais, relev.a notar, que ha- parendi. O estado do sacer-

d 627
.

vendo SIdo N'orrogado o prazo de amortizaçã,o, embora haja o em-os recursos encam!- " , ,dote inspira sérios -cuidados
phados ao TSE: I pr.��:JnlOd SIdo a�men)tado de, 9 milhões qe cruzeiros (36 para 45 tendo o padre Jacob Spen-
Amazonas 9, Pará / 40, I mI o,es e

cru�ell��s , a amortização, antes de 5 milhõ_es e 200 mil gler ontem mesmo antes da
Maranhão 92, Piauí 55;'Cea- cl'�zelros .anuals, JCOU reduzida a pouco �llais de 4 l?�ilhões e 800 meia-noite: recebido os ,sa-

,

23 R' G d d N
,1111 cruzeIros, COI11 o que se desonerou, o ,o,rçamento estadual em t él I

.

C tOlO Almiro Antonioli tem 28ra

2 p' I�b' r2a4n pe o b°:V� mais de 300 mil cruzeiros anuais.
' cramen OS a greJa a o 1-

te , araI a , ernam u- O, f ,'d ., . • .

'

I
ca. anos de, idade, é solteiró e

co 6, Alagoas 8, Sergipe '34, l� ell o emprestllllo fo. todo ele, rIgorosamente, sem desvio . PRESO O CRIMÍNOSO aparentemente debil men-

B h· 22 E "t S' t 27
de um so centavo para qualquer outras obras ou serviços -

emprega- O d I d d 1" d'a la , spIn o an o 'd _. .
,

' e ega o e po ICIa e tal.
E t d d R· 42 D' t't .

o nos de agua das CIdades de Flonanópolis, Palhoça São José - _

S a o o 10 , IS rI o -
--,.

" ;

F d . I 19 S- p' -I 17
Tubarao e no de 'esgoto de LaJe",-, _e, os documentos comprobatórios!e ela ,ao au o 'd' I'

- I
P '1 S t C

.' .t sua ap Icaçao, encontram-se todos arquivados em ordem 'crono- ,

arana an a atarma I''.
' -

•

I.

' oglca,_lla Contadol'la Gel'al do Estado. •

'

11, RlO Grande do Sul 3, '. _ .

M· G" 137 Mat
Cumpre amda ,esclarecer, que as quantIas necessárias �s obras, '

mas elalS , o t À. d 'd t
. -

I'
Gr'osso 14 G' 41

a en ...en o a e e:rmmaçao e P aneJamento da Secretaria da Fazen-
e OIas. d f d' t d' I

-

a, oram sempre a ta-n a as pe o Tesouro do Estado que, poste-
riormente el'a delas reembolsadó pela Sulacap, através processa- . •

'

1 t
.

I . ; partICIpa aos parentes emen o espec�a, em que ;t;lcava provado, por documentos e parecer' _ /

1II..1IIi.....�...IIII� (de comissão técnfca, e emprego certo do dinheiro adIantado. I
pessoas �e suas. relaçoes participam-aos pal-entes e

D t,·
_.

.
. que seu fIlho FLAVIO con· pessoas de' suas re�õesamos e� as exphcaçoes pormenorizadas para que o público, •

• '.

tenha conhecimento e algum intere s d
. .

f' I tratou casamento com a se- que sua fIlha ADIR aJustous a o, SI qUlzer, lque apto a -.. • .

solicitar um exame dos (t�cumento .

t t Cd' G
nhonta AdIr C. Damasceno - nupClas com o sr. Ftávio

'I" s eXls en es na onta orla e- . _ ,.'

ral que comprovarão o zêlo e a honest'dad �

h
da SIlva. Jose FIlomeno.

, I e com_ que se ouve o .
"

•

govêrno Aderbal Silva - COlIJO em ,tudo o mais _ na feitura e na
Florianópolis, 25/3/1951. Florlanopohs, 25/3/1951.

Civil e religiosamente re
--;;aliza-se, hoje, à&, 9 horas,
::.uesta Capital, à rua Tira
"dentes, 35, o enlace matri
--monial da prendada senho-
. i'inha Lenir-Maria Brasil,
: fino ornamento de nossa'

�sociedade, dileta filha do
·,sr. Orlando Brasil, alto fun
,:eionário do Ministério da
,.Agricultura na Capital Fe
'«leral, com o dr. Jamil Mát
-tar, diretor do Hospital
-

"MiguerCouto", de Ibirama,
>� filho do sr. Tuffi Máttar,
'residente na Laguna. I '

A cerimônia religiosa se.
,.

:-:realizará às 9 horas, na Ca-I R-'---·-t---d-'-'--f\d-,
....-

--:tedral Metropolitana, onde I egls ro e 1(1 o
"-os jovens nubentes tecebe-
'l'ilo, após, os cumprimentos '_ A �iretoria R;gional dos

",das pessôas de suas rela- CorreIos e Telegrafo� de
: Santa Catarina, avisa aos

senhores possuidores de re

ceptores de rádio-recepção,
.

que o prazo para o registro
sem ,multa dêstes apal'êlhos,
expirará a 31 do' corrente

mês de março. A partir· de
1 de abril serão I'egistrados
com multa de Cr$ 25,00 .

.L.. "__.....__

21_

ANIVERSÁRIOS
Completou ante-ontem o

. :seu primeiro aniversário, o

-menino Marcelo, filhinho
«do nosso conterrâneo 'sr.
.Acy Cabral Teive ê de sua

,_<exma. espôsa sra. Amélia
:Maria, Bianchini Teive.

O an iversar iante que, ja
_ -conta com grande circulo
"de maizades, ofereceu uma

-.:festinha aos seus amigui-
-..nhos.

REINOLDO ALVES
Transcorre, hoje, o ani

-versárío natalício do sr.

:Reinoldo Alves, alto fun
-cionârio da Prefeitura Mu-
-nícipal desta capital, e pes-
.sôa grandemente relaciona
-da nesta Capital.

Faz anos, hoje, o sr. Au
,::gueto Roberto Jaques, sócio
.-,da Livraria Xavier.

FAZEM ANOS, HOJE
- Sr. Dário Alexandre

-

• -da Cunha. \
- Jovem Hamilton Mou-

::l'a Borba.
- Sra. Maria Luizã da

-

;:-Silva, esposa do SI'. Leandro
.,_José da Silva.

NASCIMENTO
Acha-se em festa o lar

-do nosso presado amigo sr,

,---Wilson Mello e dona Onnet
",-cardoso de Mello com o nas-

-cimento de uma robusta
'menina, que na pia batis
':mal receberá o nome de
.

:ROSELENE, ocorrido a 25
-do corrente.

Aos pais as nossas con

_-;g'ratulações.
NOIVADO
- Com a gentilissima se

..nhorinha Adir C. Damasce
.:.110 da Silva, prendada filha
,oStio nosso prezado colega de

:imprensa dr. Alfredo Da-
:masceno da Silva e de sua

----exma: espôsa, e fino orna-

--.mento de nossa _,sociedade,
,.-.ajustou núpcias o sr. Flávio
-,..Tosé Filomeno, filho da
c'exma. viúva Texesa B. Fi
]omeno.

CASAMENTO
BRASIL--MÁTTAR

• çúes.
"O Estado", cumprim�n

!'tando-os e a seus dignos
'pais, deseja-lhes felicidade.

VJAJANTE
DR. VENANCIO LACERDA
Via aérea. chegou a esta

"capital, quinta-feira última,
• «) dr. Venancio Lacerda, se

<cretário do Tribunal Regio
'_-nal «;lo Trabálho, em Porto

Alegre.
S. ex ia. foi recebidG, no

<campo da Ba\e Aérea - por
'inúmeros :m,embros e funcio-

I '

<,

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

o ESTADO- 'I'erça-Ieíra, 27 de 3
--------�----�-----------------------

1951demarço

.., .......ws
,--

- ç,

I
O BARULHO NO "CHATEAU" QUEBROU O SOSS1l:GO

BA VIZINHANÇA

ge o bom nome da Capital.
Registemos o fato Jevado

ao conhecimento da autori
dade policial na certêsa de
que será considerado e solu
cionado' dentro de algumas
horas talvêz.

�
·JçiO DUPLA

(1i1lJpo por dentro e por foro)
só com -r!eko escôva ••

Santa Rosa- sr. Serafim Ina

cio, descobriu e pl:endetl o

individuo Almiro Antonioli,
pertencente a conhecida fa
mília de Centen!!:rio que
friamente confessou o cri_
me. Até o, momento, entre
tanto, não são conhecidos
os move�s dó atentado.'

Participa.ção
VVA; TEREZA B.

FILOMENO
.MFREDO DAMASCENO
DA SlLVA E ESPôSA

A5THMAn
MODERNO TRDIDMENTO

ii
-'

DO ASMA. .'

f TOSSES REBELDES�
;:;; ..

• BRONQUITES'
,JlSMDnCnS E CRONiCaS
'-';.;"�-'<�<_�'''':';,,:·,r ,_ .. , ",";'-.,

aplicação daquêle empréstimo.
FLÁVIO e ADIR
confirmamE por essa forma, em janeiro de 1951, pouco 'menos de 4 anos

após o seu início, poude, graças a probidáde e a dedicação de um

Rel·DI"slth S.A. ICome'rlt,"o egovêrll!', ser inaugurada, completamente concluida, essa monumen-" "tal obra pública, da qual aliás _já vinha se beneficiandia -a- popula-
çã� da Capital, desde 27 de outubro de 1949 - data em que fôra Indu«'trt"a de 'Ma-;.l!.-feita a primeira ligação da sub-adutora com a rêde de dIstribuição

a
. Ue 'ras---

da Capital, - e por mêrce da qual, certamente, por muitas decadas, A bllt/ O I O d'·
'

•

não sofrerá mais, como vinha sofrendo, a população de Florianó- � sem (i18 era' r IRaria
polis, Palhoça e São José as agruras e o n)artirio M falta dágua.. . .

, ... FICam os snl's. aCIOnIstas
\

�

"d d .

E assim se. conta -a história da água, mais uma prom�ssa tor-I CO�.Vl a os pal:a ,-a. assem-

nada realidade, po�' ,um gOVêl'110 honradô e fecundo, que ficou no b.lela geral O�dlnal'la, a rea-_

coração do povo e que, sem dúvida, tanto mais ,por- êle será lem-
IIsar-se no dIa 23 de abril

brado com saudades, quanto mais o tempo haja trans'corrido.
'

p. vindouro, ás' 15 horas,
.*..--....,. _.__;

_
..__ _,. '-•••_ _

,. •

ná séde soci"l á rua João
Pinto �, nesta Capital, pa-

U discur�o ,d O sr. Jo·a-o 11_,.,"'"ves �i��!i:b_erarem sobre a se-

M ORDEM DO DIA
RIO, 26 (U.P.) - A ora- I retransmitida, para todo o a) Discussão e apr�vaçãoção que o ministro João Brasil, pela Agência Nacio- do balanço encerrado em 30

Neves pronunciará por QC:a-- de dezembro de 1950, relato
sião da inauguração da nal, através de seu notkiá- rio da diretoria e parecerConferência dos Chanéele- I rio radiofonico e em cadeI'a d C Ih F' Io onse, o Isca;
"po, 1"'>1 \Vaol-Jing'ton, será com Tl�-. "�:':e cl�' ",;}lis,;,:,!':>:. ; b) Eleiçi'\.o "

Fiscal e suplentes, pat'a o

exercício de 1951);
c) Assuntos de interêsses

gerais--d� SocÍedade.
Acnam-se, outrossim, à

disposição dos 'enrs. acionis
tas, no escritório da soCie
dade; no endereço supra.
mencionado os documentos
a qu� alude o art, 99, do De
creto-lei N0 2.627, de 26 de
Setembro de 1940.

Florianópolis, 21.de l\lar
ço de 1951.
Ca:dos Gassenferth Netto�

Co�tinúa na 6a pág. letra A
Anuncie n'''O ESTADO"

CARA l\HSCELANIA distri
buidora dos Rádios R.C.A.
Victor, Válvulas e Discos.

, .

-
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" O·· Esíado"
nil'f'do de PEDRO PAULO MACHADO

Esportivo
ti .

'

NOVAMENTE SOBREPUJADO PELO
PAY�ANDU o ONZE DO AVAl

Bonita exibição do conjunto brusquense, 4x3, a contagem.
tentos de Chadéco ,(3), Heíntz, Nlzeta, Saul e Amorim-

'\

Nova marca mundial'
/"

de natação
.

CAMBRIDGE, Estados ceu, com efeito, as provas
Unidos, 25 (U.P.) - O na- de 220 e 440 jardas e a de
dador australiano John 1.500 metros, nado livre
Marshall, na prova das 440

I
tendo na segunda prova su�

jardas, nado livre conse-. perado o 'seu recorde mun-

guiu o. tempo excéPcionall dial anterior. _,

.

de 4 minutos e 31 segundos',
-superando o=seu proprio re

cord mundial e estabelecen- Torneio Rio
São Paulo

do, assim nova marca.

O antigo recorde de Mar
shall era de 4'21"2/10.

Continuando a disputa do
Torneio Rio-São Pauló, fo
ram realizados os seguintes
encontros.

Sábado
No Rio - Bangú 'l.x Por

tuguesa S.
Em São Paulo - Corin

tians 3, x Palmeiras O.

DOMINGO
No Rio - Vasco 2 x Fla

mengo 2.
,

Em são Paulo - Améri
ca 1 x São Paulo 1.

o 'Arsenal cancelará
compromissos

seus

Cam·peonáto 'Amadorista
,

de futebol
Empataram. Iplranga e Treze de Maio. na prí
" meira da «melhor de três»-sábado

a segunda partida.
Dando início á "melhor zinho, Saroba, Osni, Dico

de três" em disputa do Cam- e Albi.

peonato Citadino de Amado- IPIRANGA - Sílvio, Bo
res de 1950, teve lugar, sá- Ião e Serapião; Biscoito, Bo
bado último, no "stadium" telho e Flávio; Zininho, Ma
da rua Bocaíuva, o espera- neca, Anastácio, Dim e

do embate entre os conjun- Danga.
tos titulares do Tr,eze de Juiz: Geraldo Antonio de

Maio e Ipiranga, presencia- Oliveira, com boa atuação.
do porrum público reduzi- O 20 ENCONTRO
díssimo. Conforme determinou a

Logo nos primeiros minu- F. C. D., o segundo encontro
--...__

tos de ações, com o onze da "melhor de três" entre

ipiranguista dando mostras Ipiranga e Treze de Maio.
de que necessitou de treino pelo Campeonato Amado

para tal encontro, foi o rista, será disputado no pró
Treze diversas vezes até o' ximo sábado, com início às
reduto de Sílvio, sem resul- 16 horas.
tado. Aos 14 minutos, Osní,

........,._...........---_••,jõ•._-..........do quadro "treaísta, co,:!se-
gue abrir a contagem.
,

Aos -29 minutos, quando
esboçava a' reação, Zininho
empata e decorridos mais 6
minutos Anastácio desem

pata a partida para o Ipi
ranga. Aos 44 minutos Os
ni empata, terminando o

período' inicial 'com 2 x 2
no marcador. O período der-

T ii N I C A A P E R I T I V A
radeiro foi bem disputado, U.·

:

notando-se equilíbrio 'de I
forças. Aos 3 minutos Ma
'néca, de cabeça marca o.

30 ponto e aos 10 Anastá
cio aumenta para 4 a favor
do Ipiranga, Aos 13.minutos
Dico diminui a contagem e

aos 25 o mesmo jogador em
pata, com um shoot espeta
cular. Resultado: 4 x 4.-.

Como e�tava anunciado, I ao� .38 minutos; por intel:-
1 nela, Jair,. Waldir e Danda.

j
Av�í - Brognolli (�rí),teve lugar, ante-ontem, no ttnedlO de Chadêco, em brí- As equipes atuaram as- Waldir e Danda; Mmela

estádio da r�la Bocaiuva, o )hante jogada:
.

. siQ,! constituidas: (Joel), Boos (Minera) e

enc�ntro a�llstoso entre o,s No bando vencedor todos Paysandú - Ludinho, Jair; Didi (Bolão); Nizeta,
conjuntos tItular�s do Aval, convenceram, sendo de des- Renaux e Irineu (Afonso); Saul (Amorim), Amorim
local, e Paysandu, de Brus- tacar Ludinho, um guardião Cachaça, Ar} e Branco (Bo- (Niltinho) e Caréca (Sau!).
que. que promete, Renaux, Cha- lonini); Chadéco, Nasci-

,'-

A peleja entre alvi-celes- déco e Heíntz. .No Avaí os mento, Wilmar Heintz e A renda foi fraquisaima :
tes e alvi-verdes, bem que melhores foram Nizeta, Mi- Chico.

'

Cr$ 3.700,00.
não tenha sido das melho- -----'------------__,.----..;__-.,:_-------

���li:!r����en��. pequeno I Ca.mp. Brasileiro de 'Remo II Nova façanba
A equipe brusquense a- de Okamotoiuou convincentemente, ofe- RIO, 26 (V.P.) - No dia No dia 1° de maio, no mes-

.recedendo um espetáculo de f9 de abr-il proximo,. reali- mo local e em homenagem RIO, 26 (U.P.) - O gran
bom futebol aos florianópo-

za-se na Lagoa Rodrigo 'de às classes trabalhadoras, a de nadador brasileiro Tet
litanos que verdade seja di- Freitas o Campeonato Bra- C. B. D., fará realizar uma suo Okamoto, nadando
t.a saíram do estádio com

sileiro de Remo, que deverá grande regata internacio- quarta-feira, na piscina do

impressão agradavel do contar com a participação nal, denominada "Regata Fluminense, cobriu a dis
conjunto orientado pelo

Grande do Sul, Santa Ca- da Boa' Vizinhança". Para a tâncía de 400--metros nado
nosso conterrâneo Newton tarina, São Paulo, Distrito participação nessa regata a

Monguilhot. Federal, Estado do Rio de C. B.D. expediu ontem con-

QueI' pela técnica apura-
Janeiro, Espírito Santo, Ba- vítes para as entidades de

da, quer pela vontade de
hia e, provavelmente Pará.

f
remo da Argentina, Uru

vencer ou quer pelo "corpo-
As inscrições serão encer- guai, Chile e Peru.

a-corpo", os visitantes me-
radas no dia 29 deste m.es ...

.

Ihor se conduziram. Os ata
ques melhor tramados, com

/...-.c---
chutes a torto e à direito e I" _

'

as defesas bem organizadas, "ampea' que abandona a
assim como acertadas 315 '.
improvisações, eis o conjun- 'I pratica '-:dos esportesto que no� oferece�l New- S. PAULO, 26 (U.P.) - de abandonar a pratica do
ton l\�o�gUllhot. _

A grande atleta brasileira esporte base, tendo sidq a

�osItlvamente 1.951 na?, Elizabeth Clara Muller, que sua despedida das atívída
esta nada azul pala o Aval, I tantas vitorias tem alcança- des desportivas, nas recen
embora o clube azurra (do para o atletismo nacio- tes, competições do Pan
conte com .uma turma de. nal, varias vezes recordis- Americano, 'realizado em
excelentes controladores da tas acaba de anunciar ofi- Buenos Aires
pelota. O vice-campeão da cialmente a sua resolução

.'

cidade já. disputou vários \
-

amistosos e ainda não viu
os louros da vitória.

Ante-ontem.jquando era
-

. esperada a resposta .do Avaí
aos 6 x 4 de Brusque, eis
que o

t
quadro visitante sur

preende e vence novamente
o seu opositor.
A contagem foi de 4 x 3.

Chadéco, ótimo extrema.

inaugurou aos 3 minutos.
Aos 8 Nizeta empatou,
Heintz numa boa jogada de
sempatou aos 25 e aos 39
Chadéco aumentou a dife
rença, assinalando 3 x 1.
Aos 10 minutos da 20 fase
Heintz é expulso do grama
do, ficando os· visitantes Cambrípge (Massachuset
com .um elemento de me- .ts), 25 (U.P.) - John Mar
nos. Aos 31 minutos Amo- shall, o famoso nadador
rfm, de penalfi, diminui a australiano, foi o grande'
diferença e 3 minuto .depois triunfador da competição
SauI desempata. Lutando em disputa do campeonato
ambos pelo goal da vitória, universitário de natação,
leva a melhor o Paysandú, --nesta. cidade. Marshall ven-

LONDRES, 26.- (D.P.)

-I
cio de maio proximo. O Tot- P 1-" �

A mais recente. divulgação tenham Hotspours, por ou- au Is.as J
não confirmada, da impre_n- tro lado, informa a reporta-- U·

. •

'2'sa, especializada britanica, gem, atenderá bem cedo aos X l.....IOelrOS �

infoilna que', a English seus compromissos do Fes- 'São Paulo, 26 (U.P.) -

..I

Footb.all Assocüttion pode- tival, partindo para a Amé- Paulistas e mineiros, vence- Rua General BIUencourt. 48xá vil' a concordar em can- rica do Sul quando 6s hou- dores dos catarinenses e f A. (Esqu;nà Ibergue Noturno)eelal' os compromISSOS do ver cumprido a contento. dos paranaenses, defronta-I ,...",.__

Arsenal para o Festival da Nenhum desses dois times ram-se ontem á tal-de, pelo
Grã-Bret::nha, para que es- ingleses confirmou

-

defiti- Campeonato BrasHeiro da
se time britanico possa 1'ea- vamente a aceitacão do con- Juveritude Amadoristat Os
lizar uma excursão' pelo vite 'para visitar -3, América bandeirantes levaram a me-'
Brasil e Argentina Tio ini- do Sul. Ilhor pelo eScore de 3 x 2. '

livre no tempo de 4 minu
tos e 41 segundos, superan
do, assim, a marca anterior
de 4 minutos e 50. que tam
bém lhe pertencia e que até
hoje era considerado tempo
recorde. Tetsuo Okamoto
firma-se assim como um

dos mais completos nadado
res do continente sul-ame
ricano.

Leonidas esteve,
em floriuoopolis
Visitando seus parentes

e amigos, esteve em Floria-
nópolis durante alguns No quadro alvi-verde os
dias, tendo regressado on-

Biscoito, Flávio, Anastácio
tem.j-o .

destacado player
e Dim. No Treze: Climaco,

conterraneo ILeonidas, anti- Natalino, Acimar, Saroba,
go defensor do Caravana do

Osni e Albi.
Ar e da seleção catarinense As

.

equipes jogaram as-
seu valioso concurso ao fu- sim formadas,
tebol. paranaense, onde a-

tua com grande destaque no I TREZE DE MAIO - Cli
conjunto titular do Pales- maco, Na'talino e Amauri;
tra Itália. I Enio, Acimar e Walter; Ba-

\

DATILOGRAFIA
Correspondenda

-

(omerclal
(onlere
Diplom.

i
METODO.

M OIlIH'flO .,
Cí,.;lfHH

Espiões estran
geiros nos EE�.(JO.
WASHINGTON, 24 (U_

P.) - Segundo o represen
tante d-emocrata Clarence
Cannon, do Missourr, pre-"
sidente da Comissão de Cré
ditos da Câmara, o F. B. L
possui uma lista de 4.500
espiões estrangeiros que o

peram nos Estados Unidos
e que poderiam ser detidos.'
em 24 horas, logo após uma

declaração de guerra. Es
ses-agentes estrangeiros -
acrescentou o representan
te - são deixados em liber
dade, para maior fac.ilidade
de fiscalização de seus pas-
sos.

GR\PES
1liPl1'DA� .,

tome

RHUM
CREOSOTADO

C4�
�..f

l'4'.«i;S
OIREçAoI
Amdh M

PigOZZI

CURITIBA TELECRAMA.; PROSEBRAS

FERIDAS, REUMATISMO
E PLACAS SIFlLI.TIC.\S

EUx.;r de Nogueira
Medicltção auÉliar no tra

tamento da sifilis

...'
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o ESTADO Terça-feira, 27/ de março de 19.51
/

5

Instituto de Aposentadoria e
I F_"aquezas em serei

Pensões dos Induslriários Vlnbo çre�sotado
,

'

(SllveJra)
'Deleliaeia em Sta. Catarina

No intuito de chamar a b). redução dos juros de
atenção dos srs. emprega- móra 'de 1% (um por cen

dores industriais em dêbí- to) ao mês, para 0,5% (meio
to, para as vantagens da por cento).
moratória \ concedida pela 3 _;_ A moratória abran
Lei n. 1.239 - A, o I. A. gerá as contribuições até a

P. 1., presta os seguintes competência de outubro de
esclarecimentos : 1950� inclusive as referen-
I - A moratória conce- tes a débitos já ajuizados.

dida pela Lei n. 1.239 - A, 4 - Depois do dia 15 de
de 20 de novembro de 1950, maio de 1951, não tendo ha
deverá ser requerida pelos vido pedido de moratória,
empregadores ,até o dia 15 voltarão os' empregadores
de maio de 1951, conforme em atrazo a ficar sujeitos
prazo fixado no Regulamen- à cobrança e ao próssegui-
to aprovado pelo Decreto n. mento dos processos execu-

29.124, de 12 de janeiro de tivos já, instaurados, bem
1951. 4 como aos juros de móra de

1% (um por' cento) ao mês.
5 - Para maiores escla

recimentos, o órgão arreca--
dador do I. A. ·P. r. forne- Podemos fornecer a domicílio (ruas por onde passa
cerá aos interessados as o caminhão do gêlo) pelos seguintes preços:
instruções necessal'las à.
utilização dos favores da
Lei n. 1.239 - A.
Florianópolis, 16 de mar

ço de 1951.
Paulo Felipe, Resp. P IEx
pediente.

Ilesapareceu O dir'ejor de
, \

�«La Prensa)
BUENos AIRES, 24 (U.

'P.) - A Comissão Parla
.mentar Investigadora deu
:publicidade a um comunica
-do, informando, que o dr.
.Alberto Gainza Paz, dire
'tOl' de "La Prensa" desapa
'.l'eceu depois de haver sido
«ordenada a sua detenção.

O comunicado acrescen-

·tª-.'Yâ que êsse desapareci
- -rnento "tem todos os carac

"terísticos de uma "fuga". O
<documento, publicado pouco
-depoís de uma hora da tar-
-de, dizia ainda que, além de
-ter sido dada a oi-dem de
«detenção de Gainza Paz
'''por desacato' ao Congres
,;;80", corno foi noticiado, es

»sa medida se tornava acon

-selhável, por outro lado, "La, Prensa" por ser ím
'por ser do conhecimento de prescendível o seu interro
membros desta Comissão gatório.
::Investigadora que Gainza. JESUS PAZ SE OPORÁ
-:Paz h�via obtido passagem WASHINGtON, 24 (U.
<de avião para" ausentar-se P.) - Durante sua confe- ,

'para o Exterior, iludindo e rencia coletiva de 90 mi
<dificultando dessa maneira nutos com os jornalistas, o
-<O cumprimento das diligen- ministro das-Relações Exte-
-cias e investigações que se riores da-A_rgentina, Hípol i-
-estão realizando com o ma- to Jesus Paz, declarou que
ior zêlo e imparcialidade. seu país não tolerará a "in-
A Comissão disse que ha- tervenção estrangeira" na

'via pedido à Policia Fede- questão:do fechamento dó
IraI que detivesse Gainza jornal "La Prensa".
.Paz, mas a Polícia ,"infor- Disse o chanceler argen
':mau posteriormente a esta tino - Vindo a esta capital
-Comissão Investigadora que para participar da Canfe
;::até agora n� havia podido rência dos Chanceleres

. -cumprir essa ordem porque Americanos - que o fecha
'�Gainza Paz desapareceu de mento daquele jornal e a
:.seu domícilio sem deixar ocupação de suas oficinas
"endereço' e deixara de com- são assuntos de ordem in
:'parecer aos lugares onde o terna de seu país..

fazia habitualmente",
O comun ícado diz ai�da:
"A Comissão Investigado

ra assinala. o desapareci
mento do direto-r de "La
Prensa", com todos os ca

racterísticos de uma .fuga,
como qma manohra.evidente tendente a dífícúltar as

investigações, retardando o

seu pronunciamento .dentro
da brevidade que ela firme
mente se impôz e pede para
o fato a atenção da opinião
pública, à qual esta comis
são Investigadora deseja
satisfazer plenamente. In
sistiu-se com a Policia Fe
deral para que esgote as

medidas tendentes a lograr
a detenção do Diretor de

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

Sífilis I
"

Ataca todo o organismo -.

EM SIFILIS OU RE(jMA�
TISMO DA MESMA OHI

GEM1
O PUPULAR PREPA

RADO

Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar' no
tratamento da Sifilis e Reumatismo ,da mesma

origem.
Inofensivo. ao organismo, agradável corno li- �

cor.

Participação
-VIÚV.ç\ BLIDES DAS �E- I VIúVA ANTONIETA SA-

,

VES SEGUI' CILOTTI DE OLIVEIRA
,

participa aos parentes e' participa aésparentes e

-:pessoas de suas relações pessoas "de suas relações
<que sua filha adotiva ZE4

I que seu filho HÉLIO con�.
�LITA contratou casamento I tratou casamento com a

-com o sr. Héliõ Sacilotti de
I
srta. Zelita dás Neves Cal_-

'�Oliveira.' lado........ .

HÉLIO E ZELlTA
noivos-

Estreito; 23 de março de
1951.

Florianópo'lis;-23 de mar
ço de 1951.

�'�------------------------------------------

OliU VESnR·SE COM CONfORTO

PROCURS A

E ELUiAMCIA'

AlfaIataria Mello
c(_,� �·e\-!;.I",e Scticnidt 4A

, -..'....

ISIVEL"
* QUE É "DESGASTE INVISIVEl"? - E o desgaste,
pro'gressivo das peças do motor, em fra

ções ínfimas de milímetro, mas suficiente para

provocar o seu desajustamento total. Ajudado
pela oxidação, corrosão e pela formação de

"bõrra", o "Desgaste Invisível" resulta de lu

brificação imperfeita e produz queima exces

síva de óleo, redução de qúilometragem por
litro de gasolina, consertos dispendiosos e. final
mente, diminuição da vida útil de seu carro.

Isento de entupimento os canais do sistema
de circulação do lubrificante.

OS GASES ÁCIDOS' E OS RESIDUOS, ORIUNDOS DA COMB�STio, exercem efeito corrosivo só

bre diversas partes do motor. Os mancais das bielas, que são fabricados com ligas
especiais, estão sujeitos a desgaste prematuro devido à desintegração ,d':. suas ligas,
provocada pela corrosão. E para isso que o Atlantíc Motor Oil de "Ação, Dupla" é dotado

de um aditivo' químico que neutraliza os

�itos da corrosão, protegendo o seu

motor e aumentando-lhe o rendimento,

OUTRAS NOTÁVEIS VANTAGEN� DO kTlANTI(

MOTOR OIL QUE LIMPA, E LUBRIFICA:

Contém um Detergente poro limpar as par
tes vitais do motor.

Contém pma película lubrificante de excep
cional resistência.

Mqntém "livres os anéis de segmento.

ATLANTI'C R E·F I ,.,. I N G BRAZILCOMPANY OF
�SOLlNA • MOTOR OIL • LuaRIFICAÇÃO • PNEUS • BATERIAS

CENTRO CATARINENSE
DE ESTUDOS E DEFESA

-

DO PETROLEO

Em 12 de Março de 1951.

Exmo. Sr.
Tenho o prazer de comu

nicar a V. Excia. que, por

eleição .realizada em Assem

bléia Geral ordinária, a 10
do corrente mês, ficaram
assim constituidos, para o

biênio J,951-1V53, a Comis
são Diretora e o Conselho
Fiscal dêste Centro,

,

os

quais serão empossados em

sessão -Solene a realizar-se
no dia 28 do corrente mês,
às 20,30 horas, na sede do
Democrata Clube, á Praça
15 de novembro, nesta Ca

pital:

COMISSÃO DIRETORA:
Presidentes de Honra:
Desembargador Sálvio de

Sá Gonzaga; Desembarga
dor Henrique Fontes; Dr.

Carlos Gomes de Oliveira;
Dr. Telmo Vieira Ribeiro.
Presidente:
Dr. José do Patrocín io

Gallotti.
Vice-Presidentes:
Deputado Braz Joaquim

Alves; Dr. Fernando Fer
reira de Melo; Desembarga
dor Hercilio João da Silva
Medeiros; Dr. Saulo Ra

mos.

Secretário Geral:
Dr. Aldo Avila 'da Luz.
10 secretário:
Eglê Malheiros.
20 secretário:
Ury Coutinho de Azevedo.
10 tesoureiro:
Silvio Marques de Olivei

ra.

20 tesoureiro:
Manoel Prates.
Bibliotecário:
Dr. Helio CaUado Caldei

ra�
Conselho Fiscal:
Alvaro Camargo, Antonio

Fiuza',Lima, Dr. Fernando
Emilio 'Wel1dhausen, Jupy
Santandreu Ulisséa, Silvio
Eduardo PÍrajá Martins.
Suplentes do Consenho

Fiscal:
. Anibal Climaco, Jorge da

Luz Fontes, Laura Filome

no, Renato Machado, Rober
val Silva;
Outrossim, tenho a satis

fação d'e convidar V. Excia.

para assistir a referida ses

são solene.
Atenciosas saudações
José do Patrocinio Gal

lotti, Presidente

•.•-.-.-_._.�._---_••._-_._._---..,..-.>

Agência:
Florianópolis' - Itajaí - Joinville - Curitiba

Viagem' com segufdnça
e rapidez

só NOS CONFORTAVEIS A1ICRO-ONIBUS DO

RI?IDO «SOL-BRASILEIRO»
Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

I
2 - o.s principais favo

,rés estabeleaidos pela lei
acima citada - são os se-

GÉ.L O
1 - barra ca. 90 cm. Cr$ 6,50

1/2 - barra ca, 45 cm. Cr$ 3,50
1/3 - barra ca. 30 cm. Cr$ 2,50

ESTREITO e COQUEIROS - mesmos preços (en
trega a domicílio pelos distribuidores locais).

Barcos de pesca etc. PREÇOS ESPECIAIS POR TÓ
NELADA.

guintes:
a) "pagamento em até 48

prestações mensais, acres

cidas dos juros de móra;

TINTAS PÁRA PlN1ÍJRA II

COrrOMAI,

o Remédio de Confiança da Mulher

RECiUlADOR XAVIE�,
Duas fórmulas diferentes para dois males diferentes

tio 1 N° 2' FALTA ou
sr . - �XCESSO * - -

ESCASSEZ
��.:.....

,

CARLOS HOEPCKE SIA.
Comércio e Indústria

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESfADO-'J;erça-feira. 27 de março de 1951
-------------------------------------------------------------

6

André Nilo Tadasco mos:

Caro leitor e distinto amigo: Cristo morreu por mim Temos a súbida honra de

e por ti. Que faremos nós por Êle? levar ao vosso conhecimen-

Nossos primeiros pais, Adão e Eva, residiam na mo- to, que dia 18 do corrente

rada florida do Jaedíms do Éden, onde pagavam de mara- .mês, tomou p.ósse em ses

vi lhas e encantos mil, gozando da maior felicidade en- são solene a _Diretoria elei-

quanto não cometeram o nefando pecado. ta, em '4-3-951, para reger 27 DE /MARÇO· ./

,

A lágrima e a dOI' eram desconhecidos completa- os destinos desta Socieda-
.

A data de hoje recorda-

mente daquele ambiente de paz incefável. de, no periodo de 1951/1952, nos que:

Mas ... invejoso como sempre, Satanaz incorporan- estando assim constítuida : - em 1635, um dos mais

do-se numa astuta serpente, invadiu aquele risonho arn- Presidente de Honra: agressivos chefes dos ho-
,

biente, lançando a infelicidade e o manto do negro pe- Jornalista João Batista .Pe- landeses, o mercenario po-

cado ao jovem par. o

reira, Élpidio Barbosa, 01'- laco Arcizewsky, investiu
. E então operou-se trágíea '.e infinita transfOl'nlação! laudo Scarpell i, José Elias com grande força o Outeiro

Perdia a doce paz'e a comunhão com o seu Criador, o e Cláudio De Vincenz í. do Conde, que dominava o

gênero humano, tornando-se o mundo um vale de lágrí- Presidente: Osní Ortiga. Arraial do Bom Jesus, to-

más, tornando-se a terra maldita, cheia de .espinhos.. 1° Vice Presidente: Oscar mando-o;
Deus chamando os infratores às contas expulsou-os Cardoso. - em 1637, o príncipe de

ao .Maravilhose Jardim e eil-os seguindo caminho o

em 2° Vice Presidente: Édio Nassáu, chegou às margens

fóra com o fardo da maldade.
'

Ortiga F'edrigo. do Rio São Francisco, no

,
O homem, desde então, passou a trabalhar sob os 3° Vice Presidente: Mi- ponto em que está a cidade

maiores .rigores e fadigas, afim de ganhar o pão de cada guel Aterino.' I
de Penedo, mandando levan

dia, enquanto 'a mulher, nas maravilhosas funções de Secretário 'Geral: Paulo tal' um forte, ao qual deu

rMãe, passou ao, exercício cruel de. seus sofrlmentos, Gevaerd Ferreira. seu próprio nome;

transmitindo-os a sua inditosa posteridade. /" 1° Secretário: José 'de, - em 1734, uma ordem do

Foi quando Deus, no seu inefável e infinito amôr, Oliveira. .rei 'de, Portugal determina-

abriu o caminho da salvação para a raça- decaída, pro-12° Secretário: Walter-Li- va que os magistrados não

clamando que da mulher haveria de nascer um Salvdor '. no. casassem no Brasil sem li-

para a humanidade, esmagando a cabeça da serpente 1° Tesoureiro: João Sil- cença de el. Rei, sob pena

diabólica. va. de serem "riscados do rei- CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE

Com a desgraça do pr-imeiro derramamento de san- 20 Tesoureiro: Dupui no, suspensos e logo, reme- REPRESENTANTES

gue pelo> assassinato de Abel, o mundo entrou no fragor Cõrtes. tidos para o reino pelos ga- SESSÃO DE ASSEMB�IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

tempestuoso da dõr, das lutas e outras sortes de .sofr i- Ajudante Tesoureiro: Os- vernadores"; I Na conformidade do Edital do sr. Juiz Presidente do

mentes, e a Morte, a maior e mais encarniçada inimiga valdo Silva..
,

-

e:n 1821, .ch:gou a �- Tribunal do Trabalho da 4a Região, publicado n.o Díârí«

do homem, passou a ceifar vidas, semeando luto, exor- Orador: Zedar P. da Sil- ta entao Província a notí-, Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, do dia 20 de

tando. desgráças." >, va e Osvaldo Mello. cia de haver, sido jurada a 'março do corrente anô, à página número 24.064, e eon-

.

-

No decorrer dos tempos as geráções foram se de- Diretor de Publ icidade ; Constituição Portuguêsa, .no soante o' disposto dos nossos estatutos, tenho a honra de:

senvolvendo e. com elas a, maldade tornara-se eada vez Adão Miranda. Rio de Janeiro; convocar os senhores delegados representantes dós Sín-

/�aior.: "
.

-, .,

CONSELHO FISCAL - em 1847.'I\LU�z. �1��S dicatos f iliados para uma reunião de Assembléia Geral

r: Dentre a geração, de então" Deus escolheu homens João Pires Mach�do,..Ha- \ de Lima e SI;� 01 e eI? Extraordinã�i3;' a se realizar às 9 horas e� primeir�
piedosos para conduzirem o plano da salvação, võcacio- roido Glavam, Inerí SIlva, membro honorário do Insti- convocação, e as 9,30 horas em segunda, no dia-ê de abnl

nando Seth, Noé, Abraão, Moisés e outros mais, inclusi- Pedro Gevaerd, Felipe Car- r tuto Histórico' e Geográfi- do ano em curso, na sala de sessões desta Federação;
ve os abnegados profêtas que anunciaram a vinda do neiro, Alfredo Nogueira e co Brasileiro; r Edifício IPASE - 5° andar.

\

Messias prometido. Narbal Alves. - em 1857, esteve em vi- ORDEM DO DIA

Passados' quarenta séculos, da velha dispensação; DIRETORIA DE GALPÃO sita à Laguna, sua terra Eleição dos Juizes Classistas" representantes dos

eis que um grito reboou: - "Nasceu o Redentor-!" Era Diretor Geral: . Juvencio natal, sendo' recebido com empregadores, a serem indicados para o Tribunal do

Jesus, o Pilho- de DelIS: nascido pobre em humilde -man- Braga. grandes festejos, o Conse- Trabalho da 4a Região, para o .biênio de 1951-1953.

) .gedourazde Belém, entre cânticos dos anjos. 1° Diretor: David Geva- lheiro Jeronimo Coelho; Ploríanópcl!e, 24 de março' de 19�1.
Cresceu Êle num lar pobre, o lar de José e Maria, erd. - em 1866, à bordo do en- ( Celso Ramos - Presidente,

Trabalhou no ofício, de carpinteiro para legar-nos o 2° Diretor: Osvi Souza. couraçado "Tamandaré",

€xemplo do trabalho que dignifica.
)

Almoxar ife : José Bruno., durante o combate do Forte

Aos doze anos de idade conversava admirâvelmente Diretor Artístico: Mário -de Itapirú, na campanha
comos doutore� da lei, -com provas evidentes da', sua Jacques Dias. � contra o Pa::p�guai, morreu

missão gloriosa. '
Diretor do Bando: Tte. gloriosamente. o bravo cata-

Depois de' haver_sido batisado no Jordão e ter sua 'Teseu Muniz. rrnense 1° Tenente José Ig-

missão por Deus proclamada, enfrentou as lutas de seu Esperando continuar a nácio da Silveira. Ao expi- LONDRES, 24 (U. P.) Outro funcionario disse:
ministério para fundar a sua Igreja e difundir o Evan- merecer a vossa atenção e rar proferiu: - "Agora me Em todo o Oriente Medio "As principais reservas de'

gelho do seu ReillO eterno. apoio, para o período recem vou... ade?s, .camaradas!. aumenta o clamor pela na- petroleo conhecidas da'
Com ° seu notável . 'trabalho acendeu-se o fogo da inaugurado, aproveitamos :.', 'Andr� NIlo Tadasco

I
cionalização das industrias mundo inteiro estão nos;

perseguiçâo contra a sua augusta personalidade, por . _,

'-- de propriedade estrangeira. países junto í ao golfo 'da

parte de seus ínimígos. -O Redentor profére então, no auge da agônia : .:.- como consequencia .da cam- Pel:.sia. Este poderá ser o

EiS- que chegou, enfim, o dia 6,de Abril do ano 30, "Pai, perdoa-Ines, pois não sabem o que fazem"; e olhan-I panha . i>ró-nacio�alização campo de batalha da luta.
de nossa éra, e naquela magnifica tarde 'Jesus presidiu do para o ladrão arrependido, à sua direita declarou: do petroleo 11.0 Ira. De Bag- material pelo petróleo e pe:
a última .ceia com seus discipulos, aproveitanu; para "Em verdade te digo que hoje serás comigo no Paraizo!" I tlad informam que o' parla- las bases aéreas e da luta

'apôntar Judas corril> traidor do Filho de Deus, o qual au- Olha para os Céus e clama: - "Eli, Eli, lama sa- mento iraquiano pediu ao espiritual entre a democra-
sentou-se da mesa pela determinação do lVIessias: - ",O bactani" (Deus meu� Deus meu, porque me desampa- primeiro ministro Nouri Es cia e o com�nismo".
qu-e fazes, faze-o depressa". raste?"') ...

,' Said que nacionalize a "Irac
...................

1\pós a seia encaminharam-se para o Monte das Oli- "T�nho
'

sêde" . :. "Tudo está consumado"... "Pai, Petroleum Company" de

d .I"
veiras, onde os aguardavam tétricos acontecimentos. nas tuas mãos entrego o meu' espír'ito", e c\J.rvou a ca- propriedade ocidentaL ti DfilCA t ln fl ula

A noite já tinha estendido o se,U negro manto, en- beça, enquanto a terra tremeu, o véu do templQ -rasgou- Ao mesmo tempo, no pro- CUIDADO COM OS PUR-,
quanto o regato de ,Cedron chorava €'Atre pedras. I>e de alto a baixo, as rochas fenderam-se e muitos mor- prio Irã, os nacionalistas

"

� GATIVOS
'

No Jardim de Getsemani orava Jesus enquanto seus tos antigos r�ssuscital"am.

I
tentam extender a campa- A prisão de ventre, em:

discipulos dormiam, quando, ao aproximar-se da meia O centurião admirando êstes fenomenos teve seu nha d.e nacionalização. Ia grande parte dos casos, e!l'-

noite uma comitiva chefiada por Judas Iscarlotes chega- coração comovido oe exclamou: ' Bahrem, pretotorado brlta- fá longe de ser causada p(fr'
'\la com tochas acêsas� iluminando soldados armados. _ "Verdadeiramente êste éra o'Filho de Deus!" nico no golfo da Persia, bco preguiça intestinal. Muit..aS'

O beijo traiçoeiro foi dado,por Judas na face ainda Mas Jesus estava morto! Estava cruxificado em uma em petróleo e sobre o qual vêzes o intesti:tl..Q, está exici-
molhada de suor de sangue e a turba prendeu Jesus, cruz instrumento de vitupério, fatibulo do desprezo hu- o Irã tem reivindicado direi- tado, fortemente contraidor
conduzindo-o de mãos amarradas à presença de Anaz e man�! "

"

tos de soberania desde 1783. não precisa de purgante O�

Caifaz, para a formação da culpa, estando o Sinhédrio Satanaz estava completainente derrotado, pois que Tambem no, Egito advo- coisa parecida, mas de tTa-
l·eunido.-

, ChÍ'isto não permaneceu morto, no m.ieiro infamante ga-se a nacionalização. AO'- tamento adequado da exci-
Ao raiar do dia imediato - Sexta-feira - JestHl ou 110 túmulo" mas ressu'scitou no terceiro dia para ga- que -se infol:ma, varios de- taçã'J.

:ainda era inquerido. Depois foi arrastado até Pilatos e rantir. a -salvação de quantos, confiam ,na sua magestosa putados pretendem< levan- Não fente tratar a prisã...
,dêste a'"Heródes, que; cheio de contentamento esperava obra.

'__.-r \

'. tal' a questão da 'nacionali- de vcntr� com purgante e-

ver Jesus operar milagres. Mas uma curiosidade não foi Hoje, o' contemplamos na cruz. zação da Campanhil! do .Ca- lax�ti"'(ls; consulte o medi--
:satisfeita porque o Salva'dor perm�neceu em silencio. Consolador dos aflitos, conforto das abatidos, ali- nal de "Suez, empresa fran- co. SNES.

Herodes, demonstrando desprêzo 'mandou vestir mento dos famintos, médico dos enfermos, libertador dos c,=sa, mas da qual o.s brita-I ,�
Jesus de uma roupa brilhante encaminhando-o nova- que se acham presos do pecado, ressurreição �os mort?s, n�cos possuem mU,ltas a-I --

mente para Pilatos, tendo êste, depois de minuciosas pão da vida, luz resplandescente do mundo, verdadeIro çoes. , ,_

'

,

perguntas che,.gado à conclusão de que a vítima estava amigo que_ derramou seu precioso s�g'ü.e pmia re::;taural' RESERVAS lMPORTAN!VElH t ( Einocente e apresentou-a ao ROVO juntamente c(_)m o fa- a comunhao do homem com Deus! -TES .

moso Barrabaz para a escolha da punição. Aceitemos, então, o seu voluntário sacrificio, para Um funcionário britânico
ALEGRE E FECUNDASequioso o povo, numa gtitaria infernal, pediu que sermos salvos da perdição,., ......erua!!!' declarou que as jazidas pe- '

..,
com nervos fortes e saúde

o Cristo fosse cruxificado e Barrabaz solto! As necessidades espirituais dos homens, hoje como troleiras ,do Oriente consti-
E Pilatos, após lavú' as mãos, apresentou a conde- sempre,. sãQ" as mesmas,' e o niaravidhoso tema do Calvã- tuem as reservas- mais im- perfeita?

nação.'
'

rio nunca envelhece!!!
.

portantes do mllndo, e "ne-
GOTAS

Çoroado de espinhos Jesus tomou a pesada cruz e Leitor amigoo, aceita esta incontestável verdade! nhuma potencia ag.ressora MENDELINAS
:seguiu caminho ao 'sacrificio supremo no Gólgota, em Examfna-a, com todo carinho, em sua fonte maravi- se atrevia a ir à guerra, en- "As gotas da Juventude"
cuja colina foram levantadas três cruzes: uma para lhosa, a Biblia, e a-ceitando-a, viverás para sempre feliz quant'o, não contasse com o Dão vida nova. aos fracos
Cristo e outras para 'os dois la,drões. no seio da,grande familía de Deus. domínio sobre essas reser- ênE)_l'VOS08, de ambos 08 se-

Lúgubre e terrivel foi a cena ... "Este é o Rei dos Sê tu, pois, um filho de Deus, por Jesus -Cristo, nos- vas". Acrescentou, que todo xos, cedos envelhecidos pe-
Judeus!" est�va escrito n-a cab-e-ceira-de sua cruz e das so Salva®r. o conceito estrategico n� lo excesso de trabalho :f'Í&_ico
nove às quinze horas-daquela dita Sexta-feira, o Salvador 'Só vós, tenho bendito, luz querida, Asia é baseado nos dois fa- e mental. :;-'
Eofloeu insultos. Em.) vossa bela, sa.crosanta históri,a tares principais da guerra Não tem contra-indicacão.

Aindá-cin pleno dia o Universo foi coberto de' t:n�vas :Me 'ensinais o caminho da vitória, modern-a -. -o petróleo e a Nas fa:rms. 'e drugs. do Êra-
;/ como sina.! doe prot�sto da-Nabreza, pelo crime nefándo!

•

N�"I 11)1;'''' :y,n�, "�ta;; �:.:sta vit1�'!! T'''tF:'1cia a�t:ea. I si!.
"

I

nos com protestos de eleva
.da estima e consideração.

t .".

Federação do éomércio do
Estado' de . Sta. Ca-tariOB ..

.

�

CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE,
REPRESENTANTES

SESSÃO DE 'ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Na conformidade do Edital do sr. Juiz Presidente do

Tribunal do Trabalho da 4a Região, publicado no Diário

Oficial do�stado do Rio Grande do Sul, do, dia'20 de

março do corrente ano, à página número 24.064, e con

soante o disporto no art. 29 dos nossos estatutos, tenho
a honra de convocar os senhores 'delegados representan-'
tes dos Sindicatos filiados para uma r'éunião de Assem

bléia Geral Extraordinária, a se realizar' às 9 horas em

primeira convocação, e à� �;30 horas em segunda, no dia

2 de abril do ano em curso, na sala de sessões desta Fe

deração, à Av. Hercílio Luz, 57 ..
ORDEM DO DIA

Eleição dos Juizes Classistas, representantes dós

empregadores, a serem
I indicados para o Tribunal do

Trabalho da 4a Região, para o hiênio de 1951-1953.

Ftoríanôpolls, 24 de março de 1951.
-,

"

I Charles Edgar Moritz - .Presidente.
-------_.- ----,-

Federação, das ·Indusfriôs
do EsJadõ de S. C,ôfarina

A batalha mundial
·pe)o petróleo

(
!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE'DB AGOSTO
28 -, 4a FEIRA - ÀS 20- HORAS _. - "SOIR ÉE MIGNON" -- DIA 30 - 6a F�IRA -.ÀS 20 HORAS -, SESSAO DE CINEMA.

,

DIA 31 - SÁBADO. -- ÀS 22 HORAS. "SOIRÉE". N O T A: -- PARA 10 DE ABRIL, DIA 7,-SERA APRESENTADA AOS SO

CIOS, UMA ANIMADA FESTA DENOMINADA "FESTA DA SAUDADE", COM A EXIBIÇÃO DE GRANDES SUCESSOS DO

PASSADO

EC·ITAL.

e João Stahelin, ambos brasilei- reito. Era o que se continha em

ros, casados e residentes em São. o dito Edital que bem. e fielmen

Pedro de Alcântara, que compa- te extraí a presente cópia, que

Tecerão independente de citação. dou fi;. Está conforme. Dado e

Vende-se OU troca-se

PONTIACRequer, outrossim, depois de fei- passado nestà cidãde de São Jo-

1;3 II justificação, a citação de sé, aos dezesseis dias do mês de

:seus pais Cândido Domingos maxço de mil novecentos e cin

Cunha e Verônica Maria Cunha quenta e um. Eu, A. Mariano, ,e5:
e dos confrontantes pessoalmen- . crevente. Eu, Arnoldo Souza, es

te e dos representantes do Mi- crivâo a subscrevo.

nistério Público do Estado e o

da União, todos para acompanha-
1'em os termos da presente ação
de usocapião, por meio da qual
deverá ser reconhecido e decla

rado o domíuio do Supte. sôbre

o aludido te r reno , mansa e pací-
ficamente, illintel'l'uptamente
sem oposição de qualquer pessôa
-ou seus pais, ficando; ainda, ci

tados para, no prazo legal, aji!'e

.sentarem contestação se o qui-
zerern e para seguirem a causa

até final sentença, sob as penas

da lei. Protesta-se provar o ale

gado com depoimentos pessoais
.de interessados, de testemunhas, Ivistorias, etc. Dá-se a pres�J1te,.
para os efeitos de taxa

jUdiCiá-IIria o valor de Cr$ 2.100,00. Ter

JI10S em que, com a procuração
inclusa, Pede deferi11lel'�to .. São IJosé, 10 de janeiro de 1951.

(As�) A. Wan_derley JÚ!1ior. A.
I

à conclusão. São 'José, 17-1-951. !

(Ass.) L. P. Oliveira., Petição:

Sedanete 4 portas 1941 em estado de novo. Vende-se
ou troca-se por carro pequeno. Tratar com Waldemar
Costa no serviço de aterro da Prainha.

e

Trortl!lporteo regular�8 de ca.rgo I. f (-

S40 FRANCISVOr DO SUL para NtJV4 fOUI
fnfol'maçõec como. Aqente�

i!·c, IIUlÓPO!ll!- Cstloa HeepckeS/A - Cl- 1ele1cfTt },21? ( Bnd. te t.g
j o

r rancisco do Sul-Carlos Hoepcke SA; -CI - Ter�Jo1H' 6 MOOREMA(. R·

I

-

.

'Dores \

nas". (ostas.
Nervosism'o,:
Reumatismo!

CiSTITES PIElITES E URICEMIA

TAO

Convocação
acionistas a comparecerem
à assembléia geral ordiná
ria, a realizar-se no dia 31
de Marco do corrente ano,
às 9 ho�as, na sede social,
à rua Felipe Schmidt, nO
14 em FlorianópoliS-; afim
de deliberarem sôbre o se

guinte:
Ordem do Dia

10 - Apresentação, dis
cussão e aprovação do ba

lanço, conta de "Lucros e

Perdas", relatório 'da dire
toria e 'parecer do conselho
fiscal referente ao exercício
findo de 1.950.

SOCIEDADE DE ASSIS
TÊNCfA AOS LÁZAROS E
DEFESA CONTRA A LE-
PRA EM SANTA CATA

RINA
Assembléia Geral
/ •

Ordinária
São convidados os senho

res SOCIOS para a Assem
bléia Geral Ordinária, que
se reunira em primeira
convocação no dia 2 de abril 2° - Eleição do conse-

de 1951, às 20 horas, com a lho fiscal.

presença de um terço dos 3°- - Diversos assuntos

sócios, e em segunda e úl- de interêsse social.

tima convocação, com qual- Florianópolis, 21 de mar-

h ço de 1.951.
I quer número, às. 20 oras

do dia 6'do mesmo mês e Luiz Fiuza Lima, Diretor-

ano, no Salão do Clube 12 Sup:rint��ente. _

de Agôsto, afim de elege- EFEITO
rem os membros do Conse- SENSACIONAL 'NA
lho Deliberativo, de acôrdo

AS" iii
com os artigos 14 e 19 'dos

"

IVI �
Estatutos sociais.' Remédio.
Florianópolis, 24 de mar- REYNGATE

ço de 1951.
"AS I

-

d A âtí ,�

S RI" I P d
. I - a vaeao os sma ICOS

ara u�pe e erner-
As got�s que dão alivie>

ras - Presidente.
_. ..

imediato nas tosses rebel-
�

Camisas, Gravatas, Pija� . des, bronquites, crônicas e

files Meias das melhores, I asmá1!cos, con�ueluc�e, su
pelos. menores preços só na

I
focaçoes e ansras, chiados e

CASA MISCELANIA - Rua dores no peito. Nas drogs. e
Conselheiro Mafra. farmácia".'
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Anunciam os jornais do Rio que a secção -catarí- , Êsse apêlo, ninguem mais o ignora, não foi acolhi- votos dos deputados federais do seu partido para o ca--

nense da União Democrática Nacional, acaba de inter- r do: Os srs. Wanderley Júnior e Waldemar Rupp decla- harinense preclaro, que é Nerêu Ramos.
_.J

pôr recurso da .decisão do Tríbunal Superior Eleitoral, ra�a� o se� voto em. branco. E.o �r. Plácido Olímpio de I .. Por sôbr� isso, � seu partido reiter� um recurso, ju-«
que negou provímento a outro recurso, da mesma pro- Oltveira deixou-se ficar em Joínvílle. '

, rídícamente imprestável, contra, precisamente aqueles-
cedência, contra a expedição do diploma ãô sr. Nerêu Indicam esses dois fatos que a U. D. N. barriga-ver- para: quem o governador queria os votos da representa--
Ramos. de, que tudo exige do .governâdor, nada lhe quer dar de

I

ção udenista de Santa Catarina.
Ainda da Capital da República nos vieram, há dias, contribuição 'para os prometidos cinco anos de paz; con- I,

�

E, aqui no Estado, se de um lado o governante dia a-.

notícias de que" quando da eleição pata a presidência córdia e trabalho. E isso, sem alusão ao desprestigio a dia aumenta incompatibilidades pessoais e políticas, a-
da Câmara, o sr, governador Irineu Bornhausen solící- que lhe lança o' nome, com a desobediência ostensiva e

I
tendendo, ao que dizem, exigências do partido, neste nâo-

tara telegráficamente aos deputados federais da U. D. N. declarada. 'I há intenção de prestigiá-lo e dar-lhe um cl'ima de segu-:
que votassem no eminente sr. Nerêu Ramos. A subida da bela peça do sr. Wanderley Júnior, ao' rança administrativa .

......................................�... Supr�mo �ribunal Fed�:al, quando J.á passada a eleição I Um partid? que ao Exe.cutivo tudo quer, como 8;"

do SI. Nerêu Ramos, aliás com o apoio maciço da U.D.N.' U. D. N. catarinense, deveria corresponder, quando me--

nacional, vale, assim, apenas como demonstração do des- � nos, com um sólido apôio no legislativo. '

ligamento entre o Chefe do Executivo e a bancada fede- I Nem isso a U. D. N. pode oferecer ao sr, lrineu Bor->
ral do seu partido, tanto mais que, sabidamente, o autor nhausen. Nos municípios, como no da Capital está 6'

daquele recurso dele nada espera, depois que os seus ar-] exemplo, a base política da U. 'D. N. é de equilíbrio OI1f�'

gumentos fundamentais foram, na última instância eleí- I de desvaxtagem com a da oposição. .

toral, por conformidade de votos, julgados sem consis- O' Ilustre governador, sôllie cujos ombros, no futu--
- tência, jurídica e politicamente.

,
ro, recairão tôdas as responsabilidades de tudo quanto.....

A interposição inútil desse último recurso tem, pois, éstá ocorrendo, cabe. meditar, em tempo oportuno, sêbre
a finalidade exclusiva de in:dic�r � ind��endência que a

I'
as con,sequ�nci!ls dess� política, su� e do seu partido.

U. D. N. quer manter em relação a política do Governa- AI estilo bem exphcado, o sentido de um recurso.
dor do Estado. Não logrou o sr. Irineu Bornhausen os '

. RUBENS DE ARRUDA R.<\MOS

�T-íiVm::GrãvéõíêõtêlerííiõãbaliõlÍ
t�:��a�R8;;j;�ál�- rins da_ ��ef81'" 'sacerdote' dnrante a procissão
ABERTAS E o BOM SEN- tora Moolclpal d t fp·' ,S' t RSO FECHADO, lembrava Em decreto ontem publi- _

e sex a- .Jra, em ao a osa
que isso de- a sua pátria'es- cado no "Diário Oficial", 'o

ta1' vivendo das glórias do dr. Prefeito da Capital fi- SANTA ROSA, 26 (D.P.), gidos pelas balas do tres-
passado era muito bonito, xou o seguinte horário para

- Esta cidade foi abalada l.oucado assassino dois me

muito edificante, muito pa- os funcionários lotados nas por um tragíco incidente 0- nores.

triótico, mas UM TANTO 'Diretorias e demais Servi- corrido durante' a procis- O criminoso detonou o re--

FRAGIL. ços Administrativos, a par- são efetuada ontem, Sexta- volver cinco vezes, causan-

Diz-nos 'agora, a impren- 'til' de 2 de abril vindouro: feira Santa, quando foram do panico entre os fiéis que
sa situacipnista, "que se to- :- Das 9 às 12 horas e das' baleados um sacerdote e acompanhavam o 'pl'estito"
das as atividádes do' govêr- 14 às 17 horas, e, aos sába- dois jovens. religioso. O padre foi atin->
;w lrineu Bornhausen estão dos, das 9 às 12 horas. Na procissão pouco antes gido por' uma das balas -no

sendo, pela oposição, aver- Para o expediente exter- das 21 horas, um moço, a- pescoço, mas o projetil fi-
badas de erro, uma, pelo no da Tesouraria - encer- parentemehte debil mental, cou localizado perto do fi-,

menos, até aqui, escapou à ramento uma hora antes do

I
desfechou cinco tiros

con-I
gado. A ou�ra. bala p�rfurou;

qualquer crítica honesta e da repartição, tra o padre Jacob Spengler, a orelha direita, ferindo 0:>'

justas a supressão dos ccr- Para o pessoal especiali-I
da paroquia de. Centenarto, couro cabeludo.

ros oficiais". L zado de saúde da Diretoria causando-lhe dOIS graves fe-
O encômio é frágil! A de Assistência Municipal -! rimentos. Foram ainda atin- (Contlnúa na 3a págin�}

f;O;��!���il�:;e;:: i: ��:r��e:t:ras às ,13 horas, i _o,---��----'-;-Q'
_'--.',,_

a��n!�e:a;:�l: :t�zse�ej�:r�i�� ,��d:��J�1r�:���n;:ate-;�: to�:-�a d� ��������sna��.����� T 11'eCI' ·

-

an' · G·
mo e sentimento de solida- ro do que os outros, pelas I

Obras e Viação e no Serviço -

.

riedade humana à tôda pro- práias, e pelas portas de ci- de Fiscalização, e Lança- Depois de fazer a via-sacra pelos postos ditos
va nema e de clubes; n(io con-' mento - êste terá horário.

I vendedores de leite, ainda in albis, garreí pela Es--
1l:sse o dever da imprensa. firma a supressão. Também especial'; de acôrdo com os teves Junior, de passo fincado para a última

_ espe-

n,
ão será

moti,vD
de

tempes-l.
respectivas exigências � me-

rança: a Usina.
'

tade o ser visto, numa fila diante portaria. Ali pelas alturas da Faculdade de Direito en-.
de autos que o desastre a-

-

.

viatório provoccou, um 1:Iu- Os relf'tur'sos
centrei-me com um cara feliz, �e subia a rua }'Íso--

" nho e contente de Deus, com' um maravilhoso, meio-
tro chapa-de-bronze, de .re-

.'

'

litro cheio do branquinho. (E eu desarmado I) ,gresso' de Tijucas, carrega- do T S E .r-r-: Eh! Moço! Tem leite nãUsina?
dinho de' cebolas e de ca- • • •

- Fartura!
chos de banttna! E por ta- RIO, 26 (U.P.) - Con-
lar em bananas, um cami- Quanto na sua maioria este
nhão de número branco, a- jam consolidados os resul
inda em fevereiro,- em via- tados do último pleito, rea
gens noturnas, mudou 'm:td- lizado em outubro do ano

ta bananeira para um apra- findo, pelo menos no que se

I �zivel chácara 'do Saco refere aos cargos de maior
Grande! E ali na Palhoça, destaque, numerosos foram

1,.f,m D. 'N. andou iranspor- os reCursos e�lcaminhados
tando lenna de Massiambú' ao órgão supremo' da Justi
para a casa/de um ch�fefe ça Eleitoral, procedentes de

udenista, (como também vários Estados, coÍltra a

fez o batizado de 'l.pn filho diplomação de gr.(lnde nú�
do SOBA de Práia de Fora, mero de eleitos, Estes re

no distrito de Enseada de cursos estão sendo aprecia
Brito. . . '<los metodicamel).te e mui-
Sabemos que o S1·. Go- tos dêles já foram solucio

vernador não pode ser c'l.�l- nados, no decorrer desses

pado disso. Nem iremos cinco meses que sucederam

fazer barulho por tão pou- à realização das leições.
co. Queremos, apenas, mos- Outros t<idavia pendem, a

tra'l" que, no tocante, o inda, de
_ pronunciamento

elogio é frágil, por tm'a e judiciário.
por dentro. Continua na 3a. pagina

!
I ,.
I

o 'SENTIDO DE UM

Florianópolis, - 27 de Março de 1951
---

... o Irágico desaslre' aviatório
, de quinta-feira última
OUTROS HERóIS.QUE FAZEM JúS À'MEDALHA DE

I}Is:..1:!NÇAO --- HONRA AO MÉRITO

Esteve em nossa redação,
na tarde de ontem, o sr.

João Balbino da Silva, de
clarando-nos que, efetiva
mente, com seu filho ASrSis
Balbino da Silva foram dos
que prestaram socorros aos

passageiros do PP-CCX,
Caeté, da Cruzeiro do Sul,
à -tarde de 5a feira última,
mcntavel tragédia com a

quela ,belonave, e de cujo
fato esclarecemos o' público
em ampla e detalhada re

portagem.
O sr, José Balbino da Sil

va salvou, com o seu filho e

mais o sr, Orlando Silva,
êste residente em Palhocí
nha, o sr. Francisco Dias
Costa, viajante comercial,
passageiro daquêle aparê
lho, e que a nossa reporta
gem teve a oportunidade de
falar no apartamento nO 6
do Hospital de Caridade,
momentos após aquela do
lorosa ocorrência.

-

/
Os nomes dêsses denoda

dos e intrépidos- brasileiros)
á cujos atos de heroismo de
ve o sr, Francisco Dias 'Cos
ta a vida nós os omitimos,
ínvolutariamente, entre os

que estão a merecer do Go
vêl'llo Federal, atravéz ato
do sr. Ministro da Justiça,
da Medaiha de Distinção
instituída pelo Decreto nO
58, de 14.-<1e Dezembro de
1889, que sugerimos 'naque
la reportagem, proclamando
os nomes dos heróis.
Assim, os srs. José Bal

bino da Silva e seu filho As
sis Balbino da Silva e, ain-

da, o sr. Orlando Silva, ês
te residente

-

em Palhocínha,
merecem também aquela
l\{.edalha de Distinção e nós
- num ato de inteira justi
ça - os incluimos na rela
ção que publicamos naque
la oportunidade, levando-os
ao conhecimento -de quem
de direito.

..

Divulgue "O ES1AUü"

Outros nomes possivel
mente omitidos face à exi
guidade do tempo naquêles
dias, de quinta e sexta-fei
ra ultimas, que também, não
chegaram ao nosso conheci
mento, mas "O Estado" terá
o grato prazer, de .reg'istra
los, para que tenham do �o
der Público o reconheci-

'---

Devoção de São
Judas Tadeu .

CATEDRAL
Quarta feira, dia 28 ás

7 e ás 7,30 4l1issa festiva
.

em honra do �xcelso prote
tor de todos os necessita
dos - SÃO JUDAS TA
DEU - Ã noite ás 19,30
benção solene com· o San
tíssimo Sacl:amento e em

seguida benção' de São Ju
dasa todos os se,l{s fiéis de-
votos.

Gal. Tristãl�de AleIJe8r Iraripe
Em visita de inspeção à Guarnição Militar de Flo

l"Íanópolis, éonstituida dos 140 B. C., 16a C. R. e Hospi
tal Militar, deverá chegar a esta Capital na próxima 5a

feira, dia 29, o exmo. sr. General de Divisão Tristão de
Alencar Araripe, Comandante da 5a Região Militar' e 5a
Divisão de Infantaria (Paraná e Santa Câtarilfa).

S. excia. que se faz acompanhai' de oficiais de se,u
Estado Maior permanecerá em nossÇt capital até sábado,
quando se dirigirá a .Blumenau, no mesmo caráter de

inspeção.
"O Estado", faz-Ih� votos de 'bogs-vindas. Desalojadns OS vermelh95 à

fôrça de baioneta calada------�_.------------

O ministro ',João eleofas
TOQUIO, -- 26 (U.P.) � tima que os agressores têm

As tropas das Nações Uni- na Coréia Meridional.
das lançaram-se em massa A luta desenvolve-se a

sôbre as fortificações aos poucos metros ao norte 'do

comunistas chineses e nor- local onde o general Mac
te-COl'eanos'ao longo do Pa- Arthur se encontrava, pt"e
raleIo 38, desfechando ata- senciando a preparação de

ques com abáioneta calada \ artilharia ao assalto da in
e granadas de mão para

ex-I
fantaria aliada às ultimas

pulsar ,os vermelhos de posições fortificadas dos
suas trincheiras e tocas. Es- comunistas, ao sill do Para-
sa linha comunista é a ul- leIo 38.

,
'

S. EXCIA. PERNOITARÁ NO PALÁCIO DO GOVÊRNO
E, DEPOIS,DE AMANHÃ, IRÁ À LAJES

Em avião especial da F. A. B. chegará a esta Capi
tal, amanhã, e acompanhado de vários outros membros
do. seu gabinete, o sr. dr. João CleDfas, Mínistro da Agri-
cultura.

,

S. excia., que vem as'sistír à 6a Exposição Agro-Pe
cuária, a se realizar na cidade de Lajes,' com início a 29
do corrente, pernoitará nesta Capital, sendo hospede ofi
daI, e; ria manhã do dia seguinte, sgeuirá, no mesmo

aviào!-pal'�t àquéla cidade.

,

I

RECURSO

, Prossegtíí '\o caminho já um tanto remorseado.,
O dia clareava, Um sabiá, jovial madrugador, não"
me trouxe à/mente o Guerra JUllquenro, mas a guer-·
ra do sr. Secretário da Viação, a quem prometi um'
baita elogio. Pensei também, com a mais consan

guínea simpatia, nêsse esforçado
-

prometedor de�
leite gordo, que é o magro Ministrinho. E ao me de...,.
frontal' com o Palácio arquiepiscopàl, por associa-
ção de idéia, e sem cuidar da heresia, fechei os três;.
menores dedos da inã!J, levei-a ao alto, abaixei-a"
moví�a para a esquerda e para a direita e bendisse::
- Que Deus os abençoe, a ambos!

Antes de penetrar na Usina tive o cuidado de
destapar a vasilha que levava e soprá-la bem, para..
evitar algum pózinho bactericida. E, já no Q. G.,.
fui' pedindo:

- Quatro litros, faz 'favor!
Um f\ü'lcioná!'io de' bata branca olhou-me cani-,

balescarpente e grunhiu:
- Leite, é? Mofas!
Senti uma porção de-coi�as pelas fressuras.,.

Atolei, todavia, a alma de humildade e esmolei:
- Um litrinho só já serve! Magro mesmo, não>'

faz mal!
- -Mofas, já disse!
À saida, o Zé Cal'eca deu.me uma passagem,

para os restos mortais.- E ali na esquina da Padre'
Miguelinho reencontrei ô sujeito que me falára da.
fartura. Saltei do imortal Fordinho e fui às falas:

- O cavalheiro cometeu uma deselegância co

migo, quando, há POUC9, me informou que na Usina
do leite havia fartura!

O homem àpenas explicou:
- Descurpe. Falei fartura. Disse até em voz:

bem arta: fartura! Falei craro! Farta de leite aqui':
é como farta d'água lá! É·.fartura o ano inteiro!

E lIs sete e meia entrei em casa, trinnJalmenteF.,
com três latinhas de condensado!
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