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Drama passional abala ,8
sociedade carioca

Existe a 'de" 'Santa Catarina

,

Talvez nenbum outro catarinense, nem mesmo o

grande Lauro Müller, tenha chegado a alcançar, no Bra

sil, o conceito, o prestígio e :a .projeção de Nerêu Ramos.
,

Duramente, e digamos mesmo, não escondendo 1,10S
sa mágua pelo fato, injustamente, derrotado em seu Es-

, 1. tado, em nossa querida Santa' Catarina, o lageano in-
....�................. sígne . venceu no Brasil. ,

I: t -t I- Quando .um político é vencido em sua terra, quasi

migra0 es I ala-' sempre passa a ser alvo de ironias, para depois passar

E t/ d
ao ostracismo. Com Nerêu verificou-se o inverso. Parece

DOS" S a o que o Brasil, sentiu a injustiça contra o grande barriga-

do 81·0
verde. Ao regressar ao Rio, depois da derrota das urnas,'foi alvo de estrondosa homenagem do Senado, e de Depu-

Na' e ídê
-

d NA' t' d S
"

RIO, 20 (U.P.) - Ontem tados federais, de tôdas as correntes políticas. Seua.ad-
r SI enC'la e ereu o enCOD' ro e oares à tarde, estiveram em visita versários teceram ao seu nome verdadeiros hinos de glõ-

F Ih G
ao governador Amaral Pei- ria. A imprensa de todo o Brasil elogiou-o, exceto alguns

1.° O COm, ustavn Capanema .. A ,di-sirI·,bUI- _ xoto, no Palácio Itaborai, os jornais catarinenses.

srs. Eugenio Bernadete e E agora, depois de tudo, parece assegurada sua elei-

çãO d P t s I' P tid Arnaldo Marzotó, do Consu- ção para Presidente da' Câmara dos Deputados, à qual

.

OS OS, O pe OS ar 1 OS lado Italiano, sendo nessa 0- será levado pelo seu incontestável valor pessoal. Nerêu

RIO,20 (V.A.) _ Os srs, Gustavo Capanema e Soa- � _- _w" casião entábolada conversa Ramos vence sozinho, mesmo quando seus coestaduanos

:res Filho, lideres do góvêrno e da UDN, respectivamen- ,.. ••
sôbre a vinda de imigrantes o abandonam. num equívoco que algum dia repararão,

i:, deverão reunir�s� hoje, na re.sidência do deputado Ne- tJontlDuam a lotar italianos para o Estado do sem dúvida alguma.

reu Rmn08, para micrar entendimentos durante os quais
� .Rio, que se.localizarilol,m com 1

BARRIGA-VERDE, cem por cento nereusista, nas

será, acertada a composição das comissões permanentes cJ;naram que a segunda suas familias e maquinario horas de triunfo e hoje que estamos em plena planície.

da Câmara dos Deputados: Essas conversacões vão esten- guerra tenha terminado e�pe��alizado nos Munici- desliga�o� �os governos, a não/s�r. do federal porque so-.

der-se por tôda a semana em curso.
' », I

pIOS de Macabu, Trajano de mos solidários com o grande Getúlio ,vargas, congratula-
_ ""••"".,.•• '"

TÓQUIO, 20 (U.P.) Moraes, Madalena, Andre- se 'com seu líder, com Nerêu Ramos, porque sua vitória

Autoridades japonêsas in- landia etc. não vem de conchavos, nem de consciências ou votos ven

formam que um grupo de J á, existe em Petrópolis, adidos oJI ignorantes, porque vem dó ,reconhecimento de

obstinados japonêses _ sol- hospedaria de Imigrantes, seu valor pelos elementos mais representativos da inte

dados, marinheiros, e maru- em S. José do Rio Preto, dis- ligência e da cultura da gente brasileira.

jos da marinha mercante, tríto rural, onde se poderão - --•••� -- --------••-- �•••••••••••"oJ

���Íl�����e ;;re���::I� re- ���t���r��:;��:.en��s�: Em tôdas as fren18s o grosso das
10 V A ) P sistencia numa -pequena ilha mesmo distrito ;de Petrópo- t I dR ,20 ( . . .-;- ouco mando o taxi, a senhoraRel-'" fiA p,!.lS a 10a as aprox'·lma s

depois das Onze horas de ho- ba mandou que o chauffeur
do arquipelago das J.\'tIaria- Iis, ficariam alguns <\el�s,

'
.

-V,:U::.
-

'

, ,. 8
je, teve desfecl;l.o ·n.i�1'jju«?- Fumasse p,ara a�nele local. nas) 'convencidos .de, que a pois trata-se de zona rural 'e d n J I' 90 ].

'impressionante tragédia que t, ali,' d,es"êlnharcou enca-
29. Ghérra :M:fuftél,itl d.h nA de óH�f) (:u-Jtivfr,. ,,_'

.

0,. 1:""8r8:18 O»,, lIO' <

foi o desenlace de longo dra- minhando-se a pé para a rua não acabou, Essa providencia do go- TOQUIO,. 20 (U.R) ao sul .de Chuehon. Despa-

-:ma conjugal. O capitão Ro- dos Araújos. Deparou-se-
Yoshiharu Takeno, chefe vernador Amaral Peixoto Cinco poderosas colunas �- chos ontem' publicados in

berto \l3r"andão Mascarenhas lhe, então, quando parava
da Divisão de Repatriação faz parte da' nova politica Iíadas tres das quais se a- dícavam que a cidade f�ra

de Morais foi assassinado na esquina. uma cena de a-
do Ministério das Relacões

.

imigratorta anunciada pelo proximam da linha simbólt- abandonada pelos verme

pela própria espôsa a senho- lucinação r o marido despe- Exteriores, transmitiu' a presidente ,Getulio Vargas ca do Paralelo 38... contin-iam lhos. Incendios foram verí-.

:ra Helba 'Silva Mascarenhas dia-se de sua rival, beijan-
uma Comissão da Camara em sua recente mensagem ao progredindo na dírecão se- ficados em Chunchon esta

de Morais. Desenrolou-se a do-a na face. Alta e s s a informação Congresso.' 'tentrional da Coréia,-enfren- noite. Ignora-se si são bom

cena violenta, em plena via �dentemente sem poder que recebeu- da senhora Ka-
••••••••••••••••••••••

tando reduzida ou nenhuma bas de demolição dós alia

-pública e seu desfêcho teve controlar-se, a sra: avançou
zuko Higa, de Okinawa. Se- resistencia dos comunistas, dos ou os comunistas este�

-várias testemunhas. Suas para a companheira do ma-
gundo essa senhora, 'aquele SR CE''LSO RA'MOS que se retiram ao long0 de jam fazendo destruições pa�

earacterísticas foram bru- rido com o intuito de agre-
grupo de japoneses acha-se.. ' toda a frente. As tres refe- ra a r�tira.da. A cidade está

tais e, mesmo, emoc_ionan- di-la, intervindo, o capitão
na pequena ilha de Anata- Via aérea regressou, an-

ridas colunas já se encon- localizada a 12 kms. ao sul

tes: Tão rápida, porém, que não só a deteve, como a es-
han, nas Marianas, a cêrca te-ontem do Rio de Janeiro tram a menos de vinte e oi.- do �ralelo 38. Na frente 0-

:não comportou qualquer in- l;Jofeteou repetidamente.Nes-
de 1.500 milhas a'suléste de onde fôr� assistir à 'poss� I

to quilometr�s do Paralei? cidental, ,patrulhas norte

.tervenção. te instante, a jovem que a-
Tóquio, e todos estão ceitos

do sr. Núêu Ramos no

ele-I'
Os carros blIndados do 01- americanas, em avan,ço pa-

Os antecedentes da tragé- companhava o oficial desa:' de que a guerra continua. ° vado cargo de Presidente da tavo Exercito, os tan�nes. e ra o norte, de�de Seoul, dis-

dia sifo os seguintes: pareceu. A sós, os doJs co-
marido da sra. Riga fazia

Câmara dos Deputados, o sr.
as _pa!rulhas da artllh�.na persaram grupos comunis-

O casal estava separado meçaram a discutir.' 'B-st'a- ��rt� do grupo e m�rreu Celso Ramos, prestigioso e.stao a frente �as forças �- tas a tres, kms. ao su1 de

já há um ano. A :;Ira. Rober- vam ,então, na es'quina com l'
Ja ha alg.um tempo. DIZ a Presiüente da Comissão E- lIadas em ofenSIva. A tocah- Ujosein. Trata-se, de' uma

to Mascarenhas de Morais a rua Conde do Bonfim. O
mesma Informante

.
qu�, xe,cutiva do Partido Social zação e�ata destas .patm- importante junção. de corÍlu

resolvera abandonar o espô- oficial teria ameaçado de' quando os norte-am�rIcanos Democrático, em \Santa Ca- lhas esta sendo conservada, nicações aõ norte de Seou!.

00, depois de certificar-se, sacar o revolver. �esembarcaram na Ilha, os tarina. em segredo pelo alto coman- Pode-se afirmar, al?;ora,

io que se informa, de que o (Continúa na 3a pagina) Japoneses esconderam-se Ao seu' desembarque, no
do das Nações Unidas. Bm que os ,comunistas chineses

-:marido fugira aos compro- ..,._.........,.. ....,.._�.--- -'" ft_-.....
nas montanhas e a senhora

campo da Base Aérea, com- alguns pontos pelo que foi sofreram severas puni9ões
missos conjugais. Após se- Assine "O ESTADO" . Riga apresentou-se aos nor"

pareceram numerosos ami- possivel saber, as patrulhas nesses dois últimos meses.

narado.s, marI'do e mulher' ...._-_.__..�.-.-••--.......-.-••.,..,._..,..' te-americanos pedindo p"ra alI'adas expel'l'mentando ,'"> O
. ,-, t d d '

.r

... gos e correligionários. ' . eqUlva�n e
,
e eze..;ece

conversaram para cogitar Wb·lsky a pa rt-I.r
ser levada para Okinawa. 1'V'o.-....._-••••.,..,...,..,......_....._••Y'oI" terreno, chegaram a pou(:o,:; divisões comunistas foram

-do desquite. Poss'uiam um
Takeno diz que as autor} Novo pl.aoo para

quilometros da linha diví$O- destruídas nessas operacões.

d I daues
aliadas esta-o I'nt�l'�s- . ri I

..
'

filho, o menino RoJ;>erto, de
OS quarent!l

. ", .__, na. re a prImeIra vez, nas Os aparelhos aliados e o�

:ano e meio de idade, que'vi- ,u sadas na: repatriação desse 'l·otensl-fl-car a
ultimas vinte e quatro ho- vasos de guerra castigaram

-via em companhia da mãe.

I DETROIT, 20 (U.P.). - grupo.
.

ras, foi possivel saber algu- Continua na 3a. pagina
Na manhã de boje, a sra, Segundo informam dois mé-

..........._••••_._.,.••__.;__..__- ••.,._-..........-� campanha d'o.· ma cousa de positivo sobre

Helba, que reside à rua das dicos norte-americanos, é o movimento das patrulhas'

Laranjeiras, fora avi'sada aconselhavel que os homens, 4 r'epercu' .sJtO"o d'a trl·Oo . .'
nesse setor. Um' porta-voz, O' r'l"so da "-Ida'de' .••

pelo telefone de que o es-' depois de 40 anos, bebam.., do Q. G. aliado di;se: "Ele- \I

JlÔS� estava em companhia 90 grms. de wisky pa"r dia, ,-'

a b tRIO, 20 (U.P.) - O mi-
.

mentos avançados estãci a

de uma m�!lher na residên- O dr. Harry Ungerleider, di- camp O a. COO ril nist"ro da Agricultura, sr. 28 kms. do Paralelo 38 em

da desta, à rua dos Araú- retor do Serviço médico da' João Cleofas, apresentou. ao cincô pontos". Todavia, es-

jos. A sra. tomou então trá- Sociedade de Seguros de Vi- O cancer presidente da República um ses pontos não 'foram men-

gica resolução, armou-se da de Nova York e o dr. Fre- RIO,20 (U.P.) - Em me- novo plano para intens.ificar cionado"s.'

com um pequeno revolver, derik Swartz, d'o Hospital nos de dois dias, a campa- a campanha do trigo, esta- Ã censura permitiu ab

que colocou na bolsa e par- Saint Lawrence, 'em Lansing nha contra o cancer, de que belecendo bases mais con- correspondente William C.

tiu imediatamente ao encon-
" Michigan, declararam que se tornou pioneiro o medico eretas' e objetivas para o Bernard, da Associated

'iro do oficial. Não' sabia e- esta prescrição não curará paraibano Napoleão Laurea- amparo dós produtol'es e,no- Press, informar que duas

xatamente o número da ca-, todas as doenças, mas, na na, vitima do terrivel mal, vas diretrizes- para rri�ihor colunas norte americanag,

sa da rival. maioria dos casos, auxilia-
.

conta, já, com cerca de qua- distribuição do produto 'a- em avanço para o norte, na

Em sua determinação de rá muito., Disseram que o trocentos mil cruzeiros. Es- lém de construção de siÍos. direção de Chunchon, en

�sperar o marido, fosse a "homem será um l,ouco se sa importancia e mais ou- Espera-se que adotado o no- contrarar'n pelo caminho pe

que horas fosse, à esquina ingerir bebidas alcoolicas tras que vierem a ser arre- vo plano aumente sensivel- quenos bandos comunistas.

da rua dos Araújos, com a antes dos 40 anos. Será um cadadas serão-. etnpregadas mente nossa produção de Ao contrario do que fora

Tua Conde do Bonfim. Dei-flouCO' porém, se não beber' na reconstrução de centros trigo, resultando grande e- informado, os' comunistas

;xando a residência, e ·to- depois dos 40".. de combate ao cancero conomia para o país. chineses aínda se encontram

norte, frescos.
'I'emperaturas Extre-

mas de ontem: Máxíma 26,4.
Mín ima 20,2.
...� �.
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hO�::v�!�.:r���o até \4.linda, 111 aluai govêrno, será
Nerêu- Ramos' o catarinense'
a 6xercer posto mais elevado

"na vida brasileira !

-;

RIO, 20 (U.P;) - Em ert- Cabello, vice-presidente' da'
-trevista coletiva concedida Comissão Central de Preços,
à imprensa paulista, abor- b problema da unificação da
dou o sr.. Benjamin Soares politica de preços, principal

I objetivo da mesa redonda

,

dos vice-presidentes de Co
missões 'de Preços que den
tro em pouco será realiza
da na capital federal. -

Tempo - Bom, com neblo
sidade.
Temperatura - Estável.

<, Ventos - Do quadrante

EDIÇÃO DE HOJE
8 Páginas I
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- Já disse que quero so·

pa; Isto aqui é restaurante-
ou Grupo escolor?

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o EfsTADO-Quarta-feira, 21 de ID2.rçO de 19512

DR. MÁRIO
WENDHAUSEN

Clínica médica de adultos e

crianças.
Consultório - Rua João Pinto;

16 - Te!. M. 769.

Consultas: das 4 às 6 horas.

Residência: Rua Esteves Jú

nior 45. Te!. 812.

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DI. ANTôNIO MODESTO
Alta•., ......te. a. B..,.. 4. euw.••

DRA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
Médic{ls

Cirurgia-Clinica Geral-Partos

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE SENHO

RAS, com modernos métodos de diagnósticos e tratam�nto.
ÇOLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - METABO

LISMO BASAL

Radioterapia por ondas curtas-Eletrocoagulação Raio! Ultra
• Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, I' andar - Edificio do Monte-

pio.
Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Mussi.

Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Residencia - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

DR. DJALMl\ MOELLMANN
,

CLfNIOA NEUROL(,>GICA E DE OLHOS - QUVIDOS NARIZ

GARGANTA

da

CASA DE SAúDE SÃO SEBAST.IAO
Sob a direção do dr. Djalma Koellmann.

Com. o concurso de especialistas oom fama européia.
Exames e. tratamento moderno das doenças do sistema nervoso.

__
Diagnóstico e tratamento completo, das moléstias dos olhos -

ouvidos -:- nariz e garganta.

Aparelhagem modernissima importada diretamente da Suiça.
Consultas na Casa de Saúde 'São Sebastião das 9 horas ás 10 e

das 14 ás 18 horas diàriamente.

Telefone 1.153 - Largo São Sebastião.

Florianôpolts - Santa Catarína.

DR.ALFREDO
tHEREM \

Curso i4acional de { doenças
mentais.

Ex-direto� do Hospital Colonia

Sa'l\t'Ana.
Doenças nervosas e mentais.

Impotencia Sexual.

Rua Tiradentes nO 9.

Con�ultas das' 15 ás 19 horas.

FONE: M. 798.

Res. Rua Santos Saraiva, 64

- Estreito.

I DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universi
dade do Brasil).
Médico por' concurso da Assis

tência a Psicopatas do Distrito

Federal.

Ex-interno do Hospital Psi
quiátrico' e Manicômio Judiciário

da Capital Federal.
Ex-interno da Santa Casa de

Misericórdia do Rio de Janeiro.

Clínica Médica - Doenças Ner
vosas.

'Consultório: E�ifício Amélia

Neto.- SalaD,
.

Residência: Avenida Rio Bran
co, 144.

Consultas: Das 15 hs 18 horas.

Telefone:

Consultório: 1.268.

Residência: 1.385.

Doenças dos Órgãos internos,
especialmente do coração e vasos.

DR. ARMANDO VA
�ERIO DE ASSIS

MEDICO

Dos Serviços de Clínica infantil
da Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade

:CLINICA MEDICÁ DE CRIAN

ç�S E ADULTOS
- Alergia- ',DR. POLYOORO

S. THIAGOConsultório: Rua Nunes Macha-

E.

DR. I. LOBATO
FILHO

Doenças do aparêlho respiratório
TUBeRCULOSE

Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio

nal de'Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de espeeialíaação
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex

assistente de Cirurgia do Prof.

Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, 38.

Consultas" diàriamente, das 15

p,s 18 horas.

Res.: Rua Durval Melquíad'es,
28 - Chácara do Espanha.

,

DR. NEWTON
D'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Se
.

nhoras - Proetologia
Eletricidade Médica

'Consultório: Rua Vitor Meire

les n. 18 - Telefone 1.507.

Consultas: Às 11,30 horas e à

E
tarde das 15 horas em, diante.

Resi,dência: Rua Vidal Ramos,
- Telefone 1.422.

.

DR.ROLDÃO
CONSONI

Clrurgla Geral - Alta Cirurgia
- Moléstias de senhoras -

Partos
I

Formado pela Faculdade de

Medicina da Universidade Ih! 'São
Paulo, onde foi ássistente do Ser

viço Oirúrgfco do Prof. Alipio

DR. M. S. CAVAL
CANTI

Clínica exclusivamente de cri

anças.

Rua Saldanha Marinho, 19.

Telefone (M.)' 736.

DR.'PAULO FONTES
Clínico Ope�ado�

Consultório: Rua Vitor Meire

les.

Telefone: 1.405.

Residência: . Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Fone: - 783.
rianópolis, Assistente da

Maternidade

do, 7 -'Consultas das 10 ás '12 Médico e parteiro Consultas: das 10 às .12 e das

e das 15 ás 17 horas. do Hospital de Caridade de' Fio- 14 às 18 horas.
Residência: Rua Blumenau.

/ Telefone: 1.620.

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e mê- Doenças da tiroide e demais

dico do Hospital de- Caridade. glaudulas internas.
CLINICAS DE SENHORAS -' Clínica e cirurgia de senhoras

CIRURGIA - PARTOS 1- Partos.

ASSISTENCIA AO PARTO E FISIOTERAPIA - ELETROCAL-

OPERAÇõES OBSTÉTRICAS DIOGRAFIA - METABOLISMO

Doenças glandulares, tiro íde, ,!lASAL
ovários, hipopise, etc.

Disturbios nervosos - Esteri

lidade - Regimes.'
Consultório: Rua Fernando Ma

chado, - Tel. 1.481.

Resid. R. 7 de Setembro - Edif.

Cr.uz e Souza - Te!. 846.

Horário de 'Consultas: - Diã
riamente das 15 às 19 horas.

,CONSULTÓRIO: Rua Vitor

�;�;�les n. l18 - Fone manual

IRESID11:NCIA: Avenida Trom

powski, 82. Fone manual 766'.

o ESTADO
Administração

Redação e Oficinàs à
rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Tel. 1022 - Cx. Pos
tal, 139.
Direto}': RUBENS A.

_ RAMOS.
Proprietário ,e 'Dir.
Gerente
SIDNEI NOCETI
Representante:
A: S. LARA

Rua Senador Dantas,
40 - 50 andar

, Tel.! 22-5924 - Rio de
Janeiro

:RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira

nO 21 -- 80 andar
Tel. : 2-9873 São

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

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

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

não publicados, não se

rão devolvidos.
A direção, não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

CASA
Aluga-se uma na Praia da

Saudades - Coqueiros,
Tratar com Erval Mellin:
Florestal.

Vende-se
Por motivo de mudança,

uma sala de jantar. '1'ratar à
Rua Martinho Callado, n. 6.
(Chácara do Hespanha).

Vende-se'
Duas ótimas casas à Rua

Frei Caneca nOs. 152 e 1ã8
com um grande terreno de
esquina.
Tratar 0I0l'l1 o Tabelião

Brito, à rua Deodoro.

Quarto
Aluga-se quarto a rapaz

solteiro, com ou sem pensão.
Conselheiro Mafra nO 160.

CURITIBA TUECRAAfA: PROSEaRAS PARANÁ·

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

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

AVENIDA ,MAURO RAMOS, com todo conforto, 3

quartos, garaje etc., terreno 10 'x 40 '(financiado
pela Caixa cf Cr$ 50.000,00) , .

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

,
de madeira, toda pintada a 'oleo, alugada por

Cr$ 400,00 , .

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas, cons

truidas em ,um de 51 x 70, ótimo local para depo-
sito etc., fundos para o mar .

SERVIDAO FRAN1ZONI, 2 quartos, varanda, cozinha,
chuveiro etc. terreno 9,50 x 32 (financiada pelo
Montepio Cr$ 53.000,00) ' , .

COQUEIROS (rua Des. Pedro Silva), 5 quartos, ban

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

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

Cr$ 40.000,00) ' .

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

ESTREITO (Travessa 1° de Janeiro), 3 quartos etc.

(desocupada) , .

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

15 x 35 '"

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

9,90 x 56 ...........•........................

TERRENOS Ã VENDA

AVENI�A MAURO RAMOS, 3 lotes de 12 x 45, pre. o

por casa )ote .

RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de 10 x 21

(preço dos 2) .

RUA FELIPE SCHMIDT, um lote de 11,50 x 30, frente

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

" .

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

COQUEIROS, um terreno com a área de 27.829,oom2 .,

COQUEIROS (Palhocinha) um ótimo' terreno para 3

construção . . . . . . . . .. . .

CAPOEIRAS (um terreno com a área de 84.000,00m2,
extremando com uma rua nos fundos, com possibi-
'!idades de loteamento : .

TERRENO À VENDA EM, PRESTAÇõES
BELO HORIZONTE (Minás Gerai�) temos lotes de terrenos á.

venda em prestações, situados em Belo Horizonte, com grandes,
possihilidades de valorização.

Co,MPRA DE CASAS, TERRENOS, CHACARAS e SITIOS
Temos sempre interessados em comprar casas, terrenos, cha...

HI�OTECAS
Recebemos e' áplícamos quasquer ímportancia com garantias,

hipotecarias,
ADMINISTRAÇÃO DE PREDIOS

Mediante modica comissão, aceitamos procuração, para admi-,

nistrar prédio, recebendo aluguel, pagando empostos etc.

PROCESSOS IMOBILIARIOS

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

xa Economica etc. Temos tambem possibilí'dades de conseguir qu\l
quer documentos sobre imóveis,

FICHARIO

O cliente que desejar comprar casa, terreno, sitio, chaeara.,
poderá vir na séde deste Escritório e prehencher uma ficha dizen

do o que deseja adquirir .e assim que conseguimos avizaremos ao"

interessado, sem despesas para o cliente.

INFo,RMAÇÕES
Sem compromlsso, para o cliente, damos qualquer Informação

dos negocios imobiliários.

ótima sala no cemro
A' Pfaça 15 de Novembro, 20, 2" ande,.
(altos'do Restaurante Rou).

Tratar no mesmo local.

COMPRA'

VENDA.E';���Ii���������cASAs f .TfRREnoli!!
HIPOTECAS

AVAlI!"Õ[5
l[6AlISACOE� t======"""'===""""",,;�==:
ADHIII15TRAÇÃO�:-:::�---�Il�(I"�D'�O�DO�R�O-'J�'�----

-

DE IMÓVEIS TE';"�'r:f: r,onIA"ciPoLI5 • .5A1tTA CA rARINA
'"

CASAS Ã VENDA

caras e si'tios.

A LU GA -

Vende-se ou
Corrêa Neto.

Cirurgia do estomago e vias nermufa-se
circulares, intestinos delgado e r-, '

Uma casa à rua Fernan-
grosso, tiroide, rins, próstata, doMachsdo nO 64" completa-
bexi t

- J.
t

'

exiga, u ero, ovarros e rompas. mente reformada e desceu-
Varicocela, varizes e hernias. pada.
Consultas: Das 3 às 5 horas. Tratar na "Casa das Ca-
Cons.: Rua Felipe Schmidt, 21 semíras" Rua Conselheiro

(altos da Casa Paraíso), Mafra n? 8 •.
Telef. 1.598.

Residência: Rua Esteves Jú

nior, 1.703 - Te}. m. 764.

I -;_-;_IA (CA,.I'7'-IA'�t.I6� Fabrloante e dl.trl�uldol'•• da. afamada. a;n.'" J
., ., .', '

'1111 feogõ.. -DISTINTA-'. RIVET:�PODU. um IIl'an;

Id. .ortlm.nto d. aa••ml!'a. li ..llaadol: bll..1
','

I
bonl I bal'ato.� algodl.. , "baOftDI • a9Iam.ato•

. pala alfalat... qUI ...oela•..dlzo.tam.nt. da.

I31.1110'.. .fdbl'laal1 A Cu. -. CAPI'rAL- ehama a '-at.DllaO d08 Slifl� Co".Hlut•• do lat.rlol no ••nthlo d.:lh. fa••••m l.lD.
•1.IIa .D't•• d••f.tuor.m Iual GOmpICl.� MATRIZ em FI01'IaD6poU••• FIIaIAIS.m 8111nalnau • LaJ... :

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

55.000,0�

180.000,0()<

35.000,01)

110.000,000

70.000,00>

fOO.OOO,OO>

80.000,0�

50.000,00.

70.000,00>

80.000,O()-

,60.000,00>

60.000,001

50.000,00>
10.00Ô,00>
25.000,00-

40.000,00-

50.000,0&

SE

-

..
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-- --.... I Em 'fôdas' as frelltes o grosso das' tropas - aliadas
aproxima-se do Paralelo 38

severamente as COmUÍliCa-j rada em direção ao parale- em cinc? pontos diferentes

ções e as forç-as inimigas lo 38. As tropas, da Coréia através de todo o front. As
como nunca. I' a parte central do plano pos- patrulhas que estavam fa-

, to em prática pelo Alto Co-. zendo penetrações nesta:s 'á-

TRANSPOSTO O RIO mando e, de acordo com o reas aproximaram-se ainda

HONGCHON qual, o 80 Exercito dos Es- mais da fronteira, sem loes-

TOQUIO, 20 (U.P.) - As tados Unidos mobilizou

nu-,'
lizar as forças vermelhas em

tropas sul-coreanas transpu- merosos contingentes esta- r'etirada. Foi entretanto

seram o rio -Hongchon, na belecendo uma linha de ata- mantido em sigilo até onde

Coréia Central, em perse- que que se encontra atual- ! as patrulhas chegaram. O

guição às forças comun is- mente a apenas 23 kms. da Exercito não especificou tão
tas que continuam sua reti- linha divisoria das duas Co-

pouco os cinco pontos nos

quais o grosso das tropas
chegaram aquela distancia
do Paralel9'

.

Uma mr8são em massa dos

caças a jato norte-america
nos bombardeou e arrazou

objetivos vermelhos ao sul
do rio Yalu, mas os pilotos
vermelhos ignoraram este
desafio.

Dr. Renato Ramos da Silva
'Advogado

Santos Dumon,t, 12 -:- Ap. 4RUI

21 DE MARÇO
A data de hoje recorda

nos que:
- em 1635, os holandeses

que sitiavam o Arraial do
Bom Jesús foram desaloja
dos por André Marim;

NOIVADO
- em 1777, chegaram ao

Ajustou nupcias a gentí- N' P 'I'
., Rio de Janeiro e foram íme

• '1issínra senhorinha Alba Ma� a o leia diatamente presos pelas

ria da Luz Fontes, dileta fi'-
'

, Fortalezas, por ordem d.

lha do sr, Des. Henrique da :ONDE ANDARÁ Marques do Lavradio, então

Sil Vice-Rei, o General e demais
, I va Fontes, professor ca- O delegado de Capturas
'tedrático da Faculdade de de Curitiba solicitou ao dr.

Oficiais que, vergonhosa

'Direito de Santa Catarina e delegado regional de polida
mente entregaram a Ilha de
Santa Catarina ao Govêrno

.Preaídente do Instituto His- desta Capital a apreensão do
,.

G 'f' Hespanhol de Buenos Aires,-tOrICO e eogra ICO, com o automovel FORD, 1937, a-

,:sr. Walter F. Píazza, nosso zui, com capacidade para
D. Pedro Ceballos;

,��_ '5 passageiros, chassis n?
- em 1823, tomou posse

1'S-2.38.905, de � cilindros,
do pôsto de Primeiro Almi
"ran te da Armada Nacional,sedan 4 portas, placa 908, hasteando seu Pavilhão na

do PR, roubada por Paulo
náu "Pedro II', Lord Coclç

Barreto de Lima Gomes,
cuja prisão também foi soli- rane;

citada.
- em 1832, no antigo Des-

QUER ANTECEDENTES terro, hoje Florianópolis,

O dr. delegado da Segt{- nasceu o eminentissimo con

terrâneo Antônio Justiniano
rança Pessoal, e Vigilância, Esteves Júnior, falecido no
de Porto Alegre, solicitou

Rio de Janeiro em 9 de Mar
an teceden tes criminais de

ço de 1900;
Mozart de Souza Miranda, 1842 tã B'. 'f"

- em , o en ao nga-sentenciado UgÜIVO da ca-
d

.

B
-

d C
.

f' de posse, o sr. Getulio Var-
d

.

'd C'
"

E
erro e· arao e axias, OI

Ás 8 horas' ela e rrcruma, neste.

s-I
nomeado Comandante das gas, Ao deixar o gabinete

LEGIÃO "SINISTRA tado, ;0 qual, na "Capital A d C� t ministerial, sem contudo
, . " , 'rmas a OI' e;

No programa gaúcha, �a se acha preso por 1843' R' d J informar qualquer coisa à-
.

d h
. 'd" I'

- em ,no 10 e ao'

Cinelandia Jornal.. crrme e ormci 10 a I pra-. , .

d imprensa sôbre o resultado
ticado

nelro, SUICI ou-se com uma
. . .

Metro JornaI: Atualída- '. punhalada no coração, o da sua visita, deixou entre-

'ldes. /'

'T
" Conselheiro Júlio Wallens- tanto transparecer que o

Preços : e I f riramas te in', Consul Geral da Rús-' chefe do Exército atenderá

Cr$ 6,2{) e 3,20. é sia;,' o pedido que o levou a pro-
ROXY relidas - em 1849, uma lei da As- ,�cNUIF'áO-lRo'l\IAÇA-O'B SOBRE' OÁs 8 horas sembléia Provincial de São 1Y

..A ILHA DOS RENEGADOS I R-elação dos" telegrama� Paulo elevou acategoría de' óDIGO DE VENCIMEN-
20 I retidos: Vila a freguesia de Guara- TOS.,

AS CAVEIRAS DO '\' B. Egon Becker, Deputa- puava, passando a fazer O gabinete do ministro da

TERROR do Raul Schaeffer, Artur. parte desse novo Município Guerra informa que, apesar

7/80 Episódio. - .Camíle Silva, Manoel Bízar- o Campo das Palmas; dos esforços dispendidos I l-t' d
.:

'A deriCensura:
'

1'0 Borges, "Alberico Talari- � em 1869, em Liverpool, pelo sr. General EstiJac OS I uto e 'p�seota o-rla e
.Até 14 anos. co, Francisco Latorre, Hibir Inglaterra, faleceu o Almi- Leal,. junto ao sr. Horacio

No programa ,Baeta, Francisco Neves, rante John Pascoe Green- Lafer, titular da pasta da Pensões dos IndustriáriesEsporte na tela. I Emilio Farias, 'Lídia Gon- fell, veterano da Guerra da Fazenda, ainda não foi pos-

Preços: çalves, Maria Lisboa, Bene- 'Independência e Consul Ge- sível dar cumprimento ao DOjl�gac'I·,a· e"m (lf�. "Ja-farl·naCr$ 5,00 e 3,20 dito Teresio Carvalho, J,oão ral do Brasil; Código de Vencimentos e fi .., .) �J �J
IMPERIAL Vitorino, Ari Henrique'Sil- - em 1870, o segundo Vantagens. ,O Ministério No intuito de chamar a ' '� - A moratória abran-

Ás 8 horas va, Pedro Quicio Reinisch, COhtinge!1te de Voluntários mantém junto ao Ministé- atenção dos 81'S. empregado- gerá.as contribuições até a,

,() ,-GRANDE PECADOR Osmar e Alda, Antônio Fei- da Pátria, 'regressando do rio da Fazellda um oficial res industriais em débito, competência de outubro de

Censura: jó, Antônio Machado, José Paraguai, chegou a Côrte. encarregado de acelerar a para as vantagens da mora- 1.950, inclusive_ as referen-

\Até 18 anos.' Domingos Alves, Nila Çar- C�puI\Jfà-se do 230 Bata- sua execuçã'O. É destituido tória ,concedida pela' Lei nO tes a débitos já ajuizados.
No prograIQa 'doso Lemos, Rotativa, Pedro lhão (0 antigo 10 da Côrte), de qualquer' fundamento, 1.239 -,A, o LA.P.L, pres-

.

Esporte na têla. Breineisen, ;Marcus Petro- do 300 de Pernambuco e do que para a observancia d� ta os seguintes esclareci- 4 - Depois do dia 15 de

Preços: pulus, Raul Laus, Medeiros, 390, o antigo 90 da Côrte: estatuido exista qualquer es- mentos: maio de 1.951, não tendo·
\
Cr$ 6,20 e 3,20. Libania Meireles, Ninete, ,---:- em 1871, foi cantado tudo. I - A moratórià concedi- havido pedido de moratória,

CINE IMPERIO Dr. Armando -

Simone, Ha- no Teatro "CarIo Felice", N .. R. - Segundo notícias da pela Lei nO 1.239 - A, de voltarão os empregadores
Ás 8 horas' rold Micres, Ana Maria Coe- em Genova, p.ela primeira radiofônicas o caso em a- 20 de novembro de 1.950, de- em atrazo a ficar sujeitos à

O GAVIÃO DO MAR Ího, Sindicato Industria vez, a ópera "Salvador Ro. preço foi submetido' pelo verá ser requerida pelos em- cobrança e ao prosseguimen-
Censura Marceneiros, Ligia Moura, sa" do maestro brasileiro Ministro da Fazenda ao Pre- pregadores até o dia 15 de to dos processes executivos

Até 14 anos. JO!'l.,é Barcelos, Gumercindo Antônio Carlos Gomes. sidente da República. maio de 1.951, conforme já instaurádos, bem como

Pl'�ços: Medeiros e Antonieta Bar- TRANSFERENCIAS E NO- prazo fixado no Regulamen- aos juros de móra de 1%
Cr$ 5,00 (único). ros., André Nilo Tadasco MEAÇÃO to aprovado pelo Decreto nO (um por cento) ao �ês.

Foi transferido do Qua- 29.124, de 12 de janeiro de

e:.=P=A=R====='====�. dro Ordinário para o Qua- 1.951.
'

, A f E. R IDA S, dro Suplementar Privativo 2 - Os principais favores

E C Z E MAS e nomeiado para servir na estabelecidos pela lei acima
/

' Escola Preparatória de For- citada � são os seguintes:
I N F l A M A ç O E S, taleza o 1° Tenente .José a) pagamento em até 48

Lanter Peret Antunes. pre'stações, mensais, acresci-
C O C E I R AS, O oficial em questão é ir- das dos juros de móra;

mão do 1o Ten�nte Delson b) redução dos juros de

Lanter Peret Antunes, que móra de 1% (um por cento)
serve presentemente no 1'10 ao mês, para 0,5% (meio

I B. C., aqui sediado. ' por cento).

_ wF lW1 J'"St/
ANIVERSÁRIOS' colega de imprensa e funcio-
VALÉRIO GRAMS .,' nário da Prefeitura Mun ici-

<Ocorre, nesta data, o arn- paI de Florianópolis.
versário natalício do jovem I FALECIMENTO

'

, Valério Grams, filho do sr. I JOSÉ TH. FISCHER
.João Gr�ms, e estu�an.te da I Em Itajaí, faleceu ontem
Academia de Comércio : de às 19 horas, o Industrial Jo
Santa Catarina. sé Th. Fischer, benquisto cí

,SRTA. MARLI MAURA dadão daquela cidade. O en-

MEIRA terro dar-se-á hoje à tarde,
Festeja, hoje, a gentil se- saindo o feretro de sua re

':nhorinha Marli Maura Mei- aidência à rua 15 de Novem
ra, filha do sr. José Meira, bro n. 8 em Itajaí.
-o seu aniversário natalício.

RECREATIVO CLUBE'
SRA. HÉLIA PACHECO CONCÓRDIA

ZANINI O "R. C. CONCÓRDIA",
Transcorre, hope, ' o aní- �à rua Xapecó, no bairro da

-veraáeio natalício da exma. Pedra Grande, realizará, no
,

ara, d. Hélia Pacheco Zanini, próximo sábado, com início
viuva do nosso saudoso con- às 22 horas, um animado

terrâneo, sr. Antônio Zaní- baile para os seus associa-
ni. dos.

réias,
A 27 KMS. DO PARALELO
Anuncia-se que o groséo

do 80 Exercito dos Estados
Unidos está .fi apenas 27

quilometros do Paralelo 38,

Drama passional abala a
sociedade carioca

Antes, porém, que o fi- de Morais e sua esposa a se

zesse, a esposa já, com a mão nhora Helba Mascarenhas
dentro da bolsa, empunhado de Morais, repercutiu dolo
o revolver, deu ao gatilho; rosamentena sociedade e no

despejando ,sôbre o oficiàl seio do Exército,'onde o ma

toda a carga.
•

rechal Mascarenhas de Mo-
a capitão Roberto tombou' rais, pai daquele oficial, é

imediatamefrte 'e morreu co- f'igúra de mais larga proje
mo fulminado. Um guarda ção. Pela brutalidade do a

municipal, auxiliado por um contecimento, uinda não se

transeunte, ,prendeu a sra. conhecem todos os detalhes
Helba que, aliás, não ofere- do crime. E' certo, porém,
cia a menor resistencia. que, o capitão Roberto Mas-
Levada à Delegacia mais carenhas de Morais no pro

próxima, ali foi apresentada cesso do 'seu desquite, acusa
ao comissário de plantão e ra a esposa de adultério, di
logo autt1\da. Sua confissão zendo-se mesmo que chegara
foi longa e iinpressionante: á insistir junto às autorida
acusou .o marido acerbarnen- des por flagrante. De qual
te. E descreveu os fatos tal quer forma, havia' uma in
como foram registrados ací- compatibilidade completa,
ma. Entre outras acusações, talvez mesmo irremediável,
frisou que o marido a .deí- entre o casal. A senhora
.xara em. completo abandono, Helba Mascarenhas de Mo
sem a menor assistência. raís tem formas elegantes
NelI'l mesmo, o filhinho me- e traços fisionomicos de be
recia do pai qualquer auxí- leza.
lio. Desinteressou-se intei-
ramente pela familia. A sra.

Helba conta trinta e três a

nos de idade e 6 capitão Ro
berto' tinha trinta e cinco.
Eram casados há onze

anos.,,ERA FILH-O-Do. GE"-
.

NER'A.'L�MASCARENHAS
DE MORAIS
RIO, 20 (V.P.) - O dra

ma passional 'que 'se desen

rolou na manhã de hoje no

bairro .da 'I'ijuca entre o ca

pitão Roberto Mascarenhas

CESPE
Estiveram reunidos, na

manhã de ontem, os novos'
membros da CESPE, cujas
funções assumiram, os srs.

Wilfredo Currl in, presiden
te, Ney de Aragão Paz, Ha
milton Hildebrand e Alcides
Ferreira.

Vida Militar

RITZ

REPATRIAÇÃO DOS NOS

SO!:? PATRICIOS SEPUL
TADOS EM PISTÓIA
O ministro Estilac Le�l

recebeu ontem, pela manhã,
em seu gabinete de trabalho,
o Marechal Mascarenhas de

No programa
Cinelandia JornaI.

Ás 5 e 8 horas
SEDUÇÃO TRAGICA

Morais, que foi acompanha
do até sua presença pelo ge-'
neral Osvino Ferreira Al
ves, chefe do gabinete, O an

tigo comandante da FEB ali
foi tratar de assuntos liga
dos ao í'epatriamento dos
nossos patricios que estão

sepultados em �is}óia e' da

proteção social aos ex-com

batentes de que há pouco
fez alusão em seu discurso

tine-Diário

Fax Movietone.

Preços:
c-s ::t;-DO e' 3,20

ODEON

. \

\

5 - Para maiores esclare
cimentos, o órgão arrecada
dor do LA.P.L fornecerá
aos interessados as instru
ções necessárias à utiliza

ção dos favores da Lei nO
1.239 - A.

r'lUf'.!cn EYIC:TIU iGUqL,
-,�--- -------------.-- .._---'

FRIEIRAS,
E S P I N H A. 5, '

E T�
'--_---- ...._ -=-�)

Florianópolis, 16 de mar

ço de 1.951.
Paulo Felipe, Resp. P/Ex:

peàiente.
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o ESTADO-Quarta-feira. 21 de março de 1951

"O Estado�'
-, Dire4;1o d. PEDRO PAULO IlACJLU)O

Esportivo
Amanhã a luta das emocões

Em todo o� Eslado só J

se
. f.la· no gigantesco embate que' amanhã trava

rão os selecionados de Sanla Calarina· e São. Paulo, . pelo Eampeonato
Brasileirõ da' Juventude Amadorista. Espera-se uma renda superior a 20 mil cruzeiros.

,( , ,

,

BrilbaDte a festa de do- Uma palavrinha E.m,torno do emba:';
mingo no C. R. Aldo Luz o jornal "A GAZETA", desta Capital, acolheu ôntem te de do�ingo,�

,

em suas colunas uma nota que obedeceu' ao titulo acima, Apreciações sobre os dOIS selecíonados
O lançamento aO, -rnar do «Florianópolis. e a de autoria de conhecido esportista que, segundo estou O foot-ball barriga-verde obteve a tão desejada re-

entronização da.frnagem de N. S. dos Nave- informado, preferiu ocultar-se atraz de um pseudonimo, habilitação de seus numerosos reveses, quando, na

gantes, aconiecímentos que ficarão na hístó- com mêdo de expor-se ao ridículo. tarde de domingo, uma turma de juve�is amadores dest�ria do remo catarinense. A ele dou a seguinte resposta:, Capital e do interior do Estado, pelejando contra os. g�
As suas "alfinetadas" não se causam mal, conhecida gantes de São Paulo, no Primeiro Campeonato Brasflei-Bhílhantissimae as festi- armado na Secrtâria do

d Amadorí t b I var bem alto o
"

que é do povo esportivo minhas atividades na imprensa 1'0 da Juventu e ma orrs a, sou e. � e
" .. ••vidades realtsadas ontem na Clube, estando presente ai)

d S t C tar
í conceito do ' assocíation

'

local, pois deixo bem claro o meu nome no alto desta sec- nome e an a a arma no.sede do tradicíonal' e glorio- ato, autoridades, todos os
nacional:.so Clube de Regatas "Aldo associados do Clube, senho- ção, ,

'h' desfecho da eletri-,Que queria o amigo que eu' dissesse sôbre o seu clu- Para quantos acompan aram o
,Luz", com o lançamento ao ras da nossa melhor socie>

b Ih
'

t tar! paulistas não 'poube, o Figueirense, na fracassada atuação contra o Fer- zante ata a en re ca armenses e ,
-

.

.mar do primeiro auterrtgue d'ade. 'As dependencias do
d dei d' tit

.

'a a' atuação dos primeirosroviário ? Que tecesse mil louvores, perfeitamente à sua e erxar e cons I UIr surprez ,a 8 remos em Santa Catari- Clube de Regatas "AI{}o'
I

.

t t l íd d d rbli como incapavontade? Não, meu amigo! Elogiar o Figueirense por julgados pe, a quasr o a I a e o pu ICO
,

"

-

na, que recebeu o nome de Luz", encontravam-se linda-
d brea I te e disciplinada falange douma "performance" daquelas seria dar uma contribui- zes e om real' com a va en '

·"Florianópolis". As. _

10,30 .I mente ornám.entadas, vendo- ção para o colapso do alvi-negro nos futuros compro,mis. _ grande terra dos bandeirante..horas, grande multidão se se" -as bandeiras "do,s clubes
d O' f da nossa representação e aceitável le-u

sos do Campeonato Estadual. Velhinho, você não eseja racasso ,

comprrmia nas imediações natlticos iocais e Federação d t um ensaio realizou sob asque tal aconteça, deseja? van o-se em con a que apenas ,da sede do símpatico grémio Aquatica. A todos os presen-: ,

E vejam só que pseudon imo foi escolher: Claris- ordens do "coach" Jose Ribeiro. O descaso dos clubes e
e após a chegada do repre- tes foi oferecido coquetel,

mundo Coelho Lobo! Não tenha medo que não revelarei da entidade para com os esportes amadoristas, consrí-
.sentante do Exmo. Sr. Go- guaranás' e sorvete. A dire- ,

.

tuí t f t decisivo para a nossa 'derrota Mas nada.o seu verdadeiro nome. Fique descançado l Aqui estarei UIa ou 1'0 a 01' '
"vernador do Estado, Co- toda do aivi-rubro foíincan- ,

disso aconteceu e a seleção brilhou como nunca, pondoN l-à disposição do amigo.mando do 5° Distrito ava, caveI no tratamento dispen- Pedro Paulo Machado abaixo todos os prognósticos. Por que? Devemos a vitó-Comandante dos Portos, re- �ado aos presentes, saindo
ria ao, técnico e aos jogadores que em nenhum instante

presentante da Camara j\1u- todos otimamente impressio- neste. recinto festas, I agora que vão ter "armas da porfia se deixaram abater técnica, física e moraI-
nicipal desta Capital, Co- nados.

i

esta para nós grandiosa. prnprfas", muito bem pode- mente. Ao contrário, bradaram bem alto o nome de San
mando da Força Policial, Os meninos do Abrigo de Embora modesta tem, est rão honrar o Brasil esport.i- ta Catarina, como nunca o fizeram outras representa
sr, Secretário da Seguran- Menores, gentilmente convi- festividade um sentido supe- vo, em competições interna- ções .

ça Pública, outras altas au- dados, estiveram presentes rioÍ' ás anteriores, visto tra- cionais". Realmente não encontramos palavras para frizar
toridades civis e militares, as festividades. A banda de tar-se desta vez do benzi- �j conceito dos gauchos só com mais eloquência a conduta do quadro de Santa Cata
.associados do clube, despor- Música da Força Policia, mento e batismo do pr ímei- ncs pode orgulhar, não como riria no mais empolgante e renhido cotejo que já assis-
tistas foi iniciada a solení- gentilmente cedida pelo seu 1'0 auterrigue a 8 remos em I aldistas, mas, principalmen- timos. Todos deram a sua .parcela de ardor coragem e de
dade, tendo o sr. Alcides Ro- digno Comandante, abri- Santa Catarina e o primei- te. como catarinenses 'que dícação nos 90 minutos da peleja e se a vitória não pre
sa, digno Presidente do Clu- lhantou as festividades, .to- 1'0 Clube a entronizar em SU3 somos. miou os seus esforços foi tão somente devido à faltabe, convidado o sr. Major cando peças do seu escolhi- sede a imagem da padroeira Ao enderrar esta obscura de sorte, tão comuns em competições desse genero. ToAmeríco d'Avila, represen-. do repertório. \ dos homens do mar: N. S. oração quero de todo o ;:0- dos batalharam com muito sangue, técnica apurada e
tante do sr. Governador do Foi o seguinte o discurso dos Navegantes. O auterni- racão agradecer as exmas.

presença de espírito.' "

/
, .Estado, para presidir a sole- do presidente do Aldo Luz: gue que dentro de instantes a·joridades, esportistas e A atuação de Laudares mereceu francos elogios. O,nidade. Após usou da pala- - "Exmo. Sr. Representan- será batísado- e lançado ao exmas .• senhoras que nos rapaz, repetimos o que ontem afirmamos, foi o maior e

vra o sr. Alcides Rosa, que te do Exmo. Sr. Governador mar receberá o nome de honraram com a sua presen- -Iemento na cancha. É um zagueiro e tanto. Aliviou a
em vibrante discurso disse do Estado, Exmas.' auto�'i- "Florianópolis", como home- ça; 'prestigiando o nosso Clu- área catarinense da pressão adversária em muitas oca
do significado daquela fes- dades civis e militares, Ex- nagem a nossa querida capi- be e ao remo da nossa ter- siões e sua cabeca funcionou com precisão, chegando porta. Seguiu-se o benzimento mo. Revmo. Sr. Padre San- - tal, barco este que além, co- 'rit. A todos o nosso muito e vezes a auxiliar'o seu companheiros da zaga e da inter
do barco e da imagem de N. tos Spricío, senhores repre- mo ficou dito, ser o primei- muito obrigado. Tenho dito". 'mediária, vencendo de forma brilhante os duelos mais,S. dos Navegantes, tendo sentantes da Imprensa fala- 1'0 a cortar aguas catarinen- .,.._·........_w.,.._.._............... sensacionais com csvavantes paulistas.ness1t ocasião discurssado o .da ê escrita, senhores re- ses é o tipo de barco mais '

Calíco,
-

o colored médio direito, foi outra' atração
revmo. Padre Santos Sprt- presentantes de clubes, gen- importante nas competições Manoel do embate. Muito seguro nos avanços e recuos, realizou-cio, congratulando-se com tilissima menina Selma Bo- remistícas nacionais e mun- jogadas de vulto. Além disso, como marcador, deixou a,
esportistas catarinenses por telho, meus senhores, mi- diais. .Sendo o auterrigue a Tourinho todos baquiabertos. Foi Um verdadeiro alicerce do suces-.

mais essa iniciativa do Clu- nhas senhoras. 8 remos de alto custo, calcu- Assinala a efeméride de so do "onze". Valério, o centro-médio, marcou bem e apo-.be de Regatas "Aldo LQz". Por circunstancia ,supe- lado em quarenta mil cru-
hoje o aniversário. natalício iou a vanguarda da mesma forma que Calico. Técnica

Deu-se a seguir' o batismo rior, eis-me substituto do 0- zeiros, para muitos poderia do nosso estimado patrício mente um grande "player". Toinho, sobressaiu-se no
<do Florianópolis, pela rnení- rador oficial deste Clube. parecer Impossível que tor-

sr. Manuel da Paixão Tol,l- ataque. Explêndida atuação tev� o mignon m�ia. Cirona Selma Botelho, tendo os Desnecessário é dizer que nasse-mos realidade o que rinho, Sgt. da! Aeronau- nãda ficou a dever. Foi espetacular nas intervençõespadrinhos ao redor do barco me falta a devida competen- neste momento realisamo.s. 'tica, há muitos anos ser'/�r\. que praticou. Betinh6, embora contundido, teve papel sa
e enseguida lançado aomar, cia para tão honrosa missão, Mais isso devemos em gran- do na nossa Base Aérea, o tisfatório. O extrema esquerda Walmir controla e chuta
sob indescritivel entusiasmo contudo procurarei desem-' de parte ao arrojo de nossos distinto esportftsta, baia") bem. Meireles, Dadica, Leo e Ibrain esforçados.,dos presentes. Ó barco ao penhar esta obrigação, certo remadores de concorrer em

aproveita as noras de fazer No quadro paulista, pouco combativos os dois meias. '

passar em frente ao Clube,

I
de que, todos vós hão de to- J'anX:'iro último, em São Pau- d' O "center'; chuta mi-iito e sem pontaria. Todavia, em algu-quer apitando pelejas ou 1-,tripulado pela' seguinte lerar esportivamente mi- lo,'e duas regatas, em bar- - .. mas ocasiões o trio atacante manobrou com uma perfei-rig!t.ndo com eficiênCIa eqUl-,'guarnição: patrão Mario Ro- nhas gafés, tratando-se de cos deste tipo, onde tivemos I d cão incrível, o que poderá dar-se no' jogo de amanhã. Ospes de futebo , sen o que <t- • ,sa e remadores -Hamilton, uma festa esportiva� prome- destacada atuação, tendo tualmente é o diretor técni- dois e,stremas tramam bem e chutam com perícia. Na li�:Boabaid, Kalil, Cordeiro, tendo, entretanto, não cace- mesmo os bravos remadores

co do Avaí. Ao Tourinho en- nha média Jadir foi um,espetáculo e seus companheirosOtavio, Osni, Vasconcelos e tear tão distinto e seleto gauchos declarado pública- viamos o nosso abraço,de fe- satisferam nos ataqpes e 'nas defesas. O ponto alto da
'Chierighini, estrondosa sal- áuditório.' mente os catarinenses fize-

licitações; com votos de equipe residiu na zaga, onde Rubens e Mário estiveram
va de palmas coroou as rit,- Senhores. O Clube de Re- ram verdadeiro milagre. impecáveis" principalmente o primeiro. O guardião, co-,prosperidades.madas remadas que impul- gatas Aldo Luz, do qual te- Quando possuirem barco se- mo Ciro, esteve seguríssimo.

-

.,sionavam õ "Florianópolis".' nho a honra de presidir, rão para nós os mais sérios Foram essas as nossas apreciações sôbre o sensa-
Nesse momento dava-se vem nestes últimos anos adversários. Com isso, nos BELO· HORIZONTE, t20 cional match de domingo na velha praça esportiva da

inicio o desfile de guarni- sendo orientado por velhos, animou a compra do bÇlrco (U:P.) - No prélio de do- rua Bocaiflva.ções do Riachuelo, Martinel- desportistas, que 'acima dos e aYnda ajudados pelo insig- mingo entre as seleções de • ·.·.w.· · · ·.· · ......

li, Aldo Luz e barcos' do gosos mateI�iais, creem ain� ne desportista gaucho José Minas Gerais e do >'Paraná, VI-tOfJ-a do Cal,avana"Veleiros da Ilha" e "Iate da nos altos disignios do es- Weimer Viana, dignissimo ém disputa do Campeonato
Clube", cOrnboiando a ima- pirito. pI�esidente do Cluhe de Re- Brasileiro da Juventude
gem de N. S. dos Navegan-' Esta pleiade de abnegados gatas Vasco da Gama, 'que Amadorista o "onze" minei
:tes, qUe era tra�sP\ortada companl:ieiros tem me T nos cedeu o barco por pre- 1'0 venceu pelo escore de
num dos veleiros. Desembar- bilitado a atual administra� ço inferior ao seu custo real, 3 x 2. Amanhã' será efetua
cada a, imagem, procedeu-se ção do clube e aqui e, fazendo isso como afirmou: do o segundo e decis,ivo em
a entronização da milagro- dentro de um ano, pela "porque os catarinenses 8'iO bate entre as duas represen
sa Santa, em .artistico altar quinta vez, propo'rcionahd'o fortes e em futuro prÓximo, tações.

Na quadra .do Lira Tenis
Clube, perante grande assis-,
tência realizou-se ante-on

tem, à noite, o anunciado
Torneio-início do Campeona
to Extra de Basquete. pro- Base Aérea, vindo,em segun
movido pela F. A. C�, com fi

,
dGl lugar o Ubiratan.

pa'rticipação dos clubes Ca
ravana do Ar, Ubiratan, Li
ra, Tiubaté, Barriga-Verde
e Clube Doze de Agosto. O
triunfo sorr�u ao -el:tibe ria

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o

\0 govêrno intervirá no A' A'GONIA DA Pergunte o que

RIO.,9��:.)v��on-n��!!�o�!n"lhoN.- ASMA qolzer à BBC
..

�elho Nacional de.Economia I cional .de Economia funda- Aliviada em Poucos Minutos
I A partir ?o dIa 5,d� abril

.acaba de concluir o estudo menta-se em que o carvão é Em poucos minutos a nova receí- p.f., O Serviço Brasileiro da

-para a Instituição d PI I d ta, Mendaco - c om e ç
a a cír- BBC voltará a transmitir tô-

.
o' ano I pro uto essencial à econo- cuIar no sangue, aliviando os aces-

'" -do Carvão Nacional. Deli- I' mia do país, cuja importa- S9S e os ataques da asma ou bron- das as quintas-feiras um

"'- I
- quite, Em pouco tempo é possivel f d

nerou aque e orgao que se I çãe é sujeita periódicamen- dormir bem respirando livre e fa- programa que ez gran e

-torna imprescindível a in- te a dificuldades decorreu-
cíímente. Mendaco alivia-o, mes- sucesso há alguns anos a-
mo que o mal seja antigo, porque

·<tervenção. governamental I! tes de conflitos externos.
dissolve e remove o mucus que trás. Trata-se de "Pergunte
obstrúe as vias respiratórias, mínan- Q' ." d

'

'Para estimular, pelos meios I Considerou, ao mesmo do a sua energia, arruinando sua
O que uizer', que po era

.. técnicos e financeiros, o a- tempo, que as reservas car- :���t�a;:'�g�:oMs:����� ���m�i�� ser ouvido das 20,30 às 20,50

,'proveitamento do carvão bon íferas nacionais são de
tanto êxito que se oferece com a (Hora do Rio de Janeiro),

"-
• garantia de dar ao paciente respira- D� t'

.

'�urasileiro, criando coincí-" qualidades inferiores e loca- ção livre e fácil rapidamente e com- ,esse programa par ICI-

«dentemente possibtlídades Iizadas em' regíos 'd'I'S'tantes pleto alivio do sofrimento da asma pará o próprio ouvinte, pois
em poucos dias, Peça' Mendaco, hoje

:para o surgimento de [ndus- 'dos' meios de consumo tor- "lesmo, em qualquer farmacia,; SUBIS perguntas se'rão res-
• IlOssa garantia é a sua proteção. did

.

f I--trias novas baseadas na uti- nando o produto antí-econô- pon I as ao micro one on-

llização dos sub-produtos. mico, DR. WALDÊMIRO drino; e da cooperação do

,

CASCAES
ouvinte dependerá o êxito

S
"

V
do programa, Por essa ia-

angne e a ida Causas c���?:.!�i?iS, crfmí-
zão a BBC' cordialmente

DepURE o SANGUE COM nais e trabalhistas convida todos a enviar suas

ELIXIR 91' N- perguntas em maior número',. ao é funcionário público, nem

INOFENSIVO AO ORGANISMO filiado a partido político algum, possível, sendo que elas po-

AGRADAVEL COMO UM LI"'OR
' derão se referir a qualquer

, , '. Aceita o patrocinio de causas

REUMATISMO' SIFILISI
. assunto sôbre a Grã-Breta-

• contra a Fazenda Nacional, Esta- Correspondenel.
T nha e o Império Britânico,ome o popular depurativo composto de dual ou Municipal, C 1.1

Hermofenil e plantas medicinais de alto' Trajano, 33 _ 10 a�d. _

.sua história, sua cultura ou OftIerclCtl

valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S. Fone: M-711, seu modo de viver; sôbre as

.�'. como medicação auxiliar no tratamen- grandes ou pequenas coisas

II smu R I TINTAS PARA _PINTURA da comunidade, seus esta-
'lo' a I I IS e eu.matismo da mesma

C O T T O .. A I distas ou estivadores, suas

,origem. ..
_____

-:- __._
guerras e tratados; ou o que
o povo em geral come, veste
ou discute. Tôda pergunta
será respondida pelo perito
mais competente no assunto.
A BBC lamenta não poder

mel'hores ��:,p���te:. �::i:ô%::g��n!:� Viagem com segurança
, 'manas será respondido a-

,

través do microfone o maior e rapidez'número possível de pergun-
tas. Aliás, essas deverão ,sú NOS CONFORTAVEIS ��ICRO-ONIBUS DO

ser expressas tão 'colfcisa- R á qlo'O � «SITL-8RA,�ILEIRO»mente' quanto possível, sen- aí' U �
do preferível o uso de car

tões postais.
Enviem, então, por obsé

quio, as suas perguntas à
British Broadcasting Corpo
ration, Latin-American De-

partament, Broadcasting
House, London, Inglaterra,
ou então ao Diretor Repre
sentante da BBC, no Brasil,
Av. Rio Branco 251, 140 an

dar, Rio de Janeiro. Deverá
ser indicado claramente no

'cartão postal, ou no envelo

pe, "Pergunte o que ,quizer".
,

No trimestre que se ini
ciará aIO de abril, a BBC

passará a irradiar para os de contar com.as sugestões Vende-seseus ouvintes brasileiros dos ouvintes, e para tanto,
mais uma série de progra- pede-lhes o obséquio de en

mas musicais interessantes, via!" seus pedidos para o re

que foram intitulados "A presentante da BBC no Rio
PEDIDO DO OUVINTE",' de Janeiro (Av. Rio Branco
organizados segundo os di- 251, 140 andar) ou então di

�mes do gôsto dos nossos retamente para a British
ouvintes. Assim, todos os Broadcasting Corporation,
domingos (das 19,50 às Latin-American Departa-
20,15), Maria Helena de ment, Broadcasting Rouse,
Carvalho apresentará as me- London, Inglaterra. Em am-

lodias que nos foram solici- bos os casos deverão acres- FERIDAS, REUMATISMO
tadas dos diversos recantos centar no envelope, "A PE- E PLACAS SJF1LlTICAS
brasileiros onde é ouvida a DIDO DO OUVINTE" a fim "I·

.

'd N
·

BBC. Para 'o completo su- de que as cartas sejam dirí- I n IXlr e oguelra
c�sso dest,a i.niciativa, o Ser: gidas diretamente aos enol Medicação auxili.a:: .no tra-

VIÇO Brasileiro da BBC terá carregados do programa. tamento da sifilís

'�LiTP.ICOS E À Ll!.NHA,
, VENDAS À PRESTAÇOES

EXP051CRO P€RMANENT€ à

�� çJcImUdt,42� FLORIANÓPOLIS

Para

I
f

.

�
f

.� .

; �

OISTRIBUIDORES�

MACHADO
& CiA. S/A

E AGENCIASCOMÉRCIO

ptt\s1>.O ........._
,.. �\.N� ""'{\tE .•.--- �,! -��Oe "e,,, �:.� ::...

� �'.�I
.

.._/
/.

ENO é de efeito �
•.• ::.

\ À I I

seguro. Laxante/::;"'- r��

�suave, eferves-

jj�W'Lcente 5au�av.l, \-� '-I�alcalino e -='\ ..) �
./A�

élntiácido, yg' I •
• 7

-

exija 'o

legítimo:- "SAL DE FRUCTA"

..�[ijS�C·L
MAIS DE 70, ANOS DE IEI'UTAÇAO

!;
I
,I

Modelo ARC-S-P
.,

'

DATIL\OGRAFIA

ouu:çAot
Amélla M

PitO!!i

, ,;," �,� :':���-'..i'

..�:�, .:,�,'
.. �!!�!!!!!.! .. 1h

.{}SijjkW;:/ METODO.
"'o(temo 8

BtlCUtD.tt

(onfere
Dlploml

Ru. Genera' Blitencourt. 48
(Esquina Albergue Noturno)

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

Florlanópolis - Itajaí - Joinville -'- Curitiba

Rua Deodoro esquina da
Rua- Tenente Silveira

,

QUER, VESTlR·SE COM (ONFORTe E ELEGANCIA'
PROCURB A

Alfaiataria Mello
Ru. lPelippe Sc::bmidt 4R

Um terreno de 16 x 27 me-

tros, no centro urbano, pró
prio para a construção de
uma oficina cu pequena fá
brica. Preço de' ocasião.
Informações à rua Felipe

Schmídt, 41.

,
'

.ftUântida Rádio, Catarinense Limitada
apresenta mais 2 insuperaveis modelos para 1951

CARACTERISTICAS: '

'

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

1:111 Alto-icuuite 61[2 polegadas, tipo pesado: Tomada para. toca-scos.

1:1 Transformador universal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts vdi

=.I
Variavel de 3 secções : FI com nucleo de" ferro: Càixa de. IMBUIA de luxo.

,

_ Grande alcance: Alta ,sensibilidade: Som natural.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A grande 'decepção'Ni . munde do Rádio e da T. Y.
,

' I Por AI Neto quer bom produtor de radio,
Por .�alter J. Taylor Mas, a explicação do fe- Um p.rogr�ma de radio é, n:s u�a reunião de ,�rin.ci-

As notícias chegadas re- nomeno das frequentes de- , por assim -dizer, uma aven- Nao sao portanto' Cr'lú(�'Je'"
centemente da Europa, so- fecções de líderes' comunis- tura de cooperação, na qual ressoais. Representam iL,."

bre defecções de numerosos tas, na Itália' e nos demais varias pessoas interveem. pios já comprovados por
líderes comunistas, na Itá- países do mundo, brota, sim- Isto é uma verdade que se muitos.
lia e na 'I'checoslovaquia, ples e Irrespondível. Muitos pode comprovar até nos pro- A primeira coisa que é
entre os quais Waldo Mag- comunistas, não importa de gramasmais simples. preciso entender com res-

nani, Aldo Cucchi e Vlado que nacionalfêade. são idea- Um programa complexo peito ao radio '-é a relação
Clementis, ex-Ministro do listas sinceros que abracv- exige a intervenção de' ato- que' existe entre o homem e'

Exterior tcheco, parece con- ram o comunismo na espe- res, sonoplastas, musicos, o microfone. Em outras pa
ter a confiTmaç.ão integral r�nça de, alcançar l11�lhol'e8 l�cl1tores, .narraqores, tec- lavràs, é preciso entender
do que se tem dito no mun- dias. para a humanidade! nicos, e diretor, Cada Um qual é o' poder do r-adio na

do livre a respeito do domi- Mas, agora, estão começ ar- desses individuos precisa formação das ideias dos ou

nio russo sobre as nações do a compreender que a che- entender pelo menos um, víntes.
sovietizadas. fia de, Moscou é muito dif'e- pouco-o trabalho dos outros.• Nos séculos que precede-
A falta de esclarecimentos rente do que imaginaram. Uma vez que não existe rarn o atual, as ideias de

e o tom irritado dos comen- Cada vez mais claro, estão em portugues um livro au- um homem eram formadas
tários 'da imprensa verme-

I
vendo que a Russia, não torizado sobre a produção de principalmente por tres e-,

lha de toda parte deixam en- importa o que tenha sido programa
-

de radio, e aten- lementos básicos: a família,
trever que tais defecções ti- antes, está transformada na dendo a varias Sugestões a igreja e a escola. Esses
veram todas por causa prin- antiga nação imperiliasta do que recebi, vou incluir nes- tres elementos básicos for

cipal a recusa daqueles líde- tempo 'dos Tzares, tendo por ta. coluna, de quando em mavam as ideias do homem
res em colocar as ordens de objetivo um império eura- quando, algumas indicações com relacão a outros ho

acima das necessidades re- 'siano, sob as ordens do sobre a produção de prog ra- mens, com relação à socíe-
ais dos povos de seus países. Kremlin. I mas de rádio. Recomendo dade em geral, à pátria, 'ao'
Há muito' podia-se obser- aos estudiosos da matoría mundo e ao conceito da.

var, pelo contacto diário Anuncie
-

n'''O ESTADO" que colecionem estas notas. própria, vida.
çom a política internacional CASA M;ISCELA'NIA distrí- Dessa forma, terão um acer-

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

K I·
.

h d Camisas, Gravatas, Pija-
que. o rem m vm a e- buidora dos Rádios R.C.A. vo de indicações, pváticas mes Meias das melhores,monstrando apreensão e a- Victor, Válvulas e Dl·SCOS. sobre o assento.

.

I id N pelos .menores preços só na
borrecimento pe a moroSI a- Rua Conselheiro Mafra. aturalmente, estas n",:13

C
de com que alguns chefes ' apresentam assunto que é

CASAl�I�C��NIA - Rua

comunistas italianos davam

UOI-a-o Cultural,
do conhecimento de nut!··

onse elro ara.

cumprimentos a suas deter-

minações concernentes a

B -I EE UU ,,'ADO
mudanças na linha do par- rasl -

. .

.

. Sofre dp. a�mà 1 RISf
tido. Já em meados de 1950. Só a expectativa de um "'ÃO QUE. '

Palmiro Togliatti fora cha- Ensaistas Americanos acess� de asfixia asmática QUE.,
mado jl Moscou, evidente- A União Cultural Brasil- com o seu cortejo iterrador. ACABAR. ?mente para receber de seus Estados Unidos acaba de abate o êspírito mais resís- �senhores russos admoesta- b

A

I
.

'

rece er e expor 9 novo vo u- tente. Ser asmático é viver ..'6
cões pela incapacidade d!', d C I

-

-ci
" I I � �J .

_

- me a' o eçao- assicos sempre de baixo dessa obs- � �
manter no partido a disci- Jackson", ENSAISTAS A- sessão nervosa e díssolven- 'I

r �I· ,,' Iiti
'

"
.

'

P ma mono I ica que o MERICANOS t t, recen emen 'e te. O remédio do dr. Reyn-
Kremlin exige como base de editado pela Editora Jack- gate, a salvação dos asmâtí- t' tome
seus movimentos. Todavia,' A b 'f'sono o ra magrn icamente cos, combate eficazmente,
o desenvolvimento da pol iti-, impresa inclue trabalhos de não só a própria asma, corno I 'RHUM
ca democrâtica Jla,:;_ Itália, B

. .

F klí W I
-

enjamm rran 111, as- qualquer bronquite crônica
todo voltado p' ar�� 'a recons- h' torí Trvi R lfh W I, 'ing on rvmg, a a - ou não, tosses, chiados, etc.' CREOSOTADOtrucão do país, não permitiu d Em Ed A P C êdí .Jdi,'_ o erson, gar ., oe, om o reme IO ..O r. Reyn-' -

que o líder vermelho puzes- Henry David Thoreau e Ja- gate, as gótas antiasmáticas, I
se em vigor as instruções mes Russell Lowell. puramente vegetal, o 'doen-

Senhores, com o Pavilhão Nacional, pela eternidade recebidas na Russia. Tanto A t d
-

t
.'

1 1#.da Terra Brasileira.
' 'mais "ue, não sendo ainda d rSa uçaotesdeveB � car- te adquire Imediato alivio, -

�" go e armen o e elres�, voltando sua respiraçãologo
- govêrno, Togliatti não podia: José Duarte vindo precedi-' ao ritmo natural. Não en-

C h
·

C' b
.

'1 f I
., .

da de estenso prefacio de contrados no local, enviem 'titJ,J-OmPa n Ia' a r on I e ra o�z;'�r�aUl������ass 1�:��:i�J� autoria do dr. Rone Amoxim antecipadàmente, Cr$ 25,00
dos tribun-ais populares e f t d d E d TI' 'f' M '-_/. ,;4�que ez um es u o os ensa- para n. e egra ICO en- ',:'-b�lHvPvS

-

'M' t: IA
da policia política, de memo- is.tas americanos e sua posi- delinas, Rio, que remete- r

«( ao
_

(trcOS) \.., •
ravel crônica nos satélites ção na literatl�a I1orte-ame- mos. Não atendem'1s pelo'da Eur3pa Ocidental.

-

)ricana. reembolso.EDITAL DE CONVOCAÇÃO Por ouUo lado, mesmo os
Assembléia Geral Ordinária l'deres que mais sincera;-

, '."
.

(lJ_a CONyO�AÇÃO). . �ente se esforçam por co-!
_
ConVIdam-se o� �r�. aCIOlll?tas a se rel�lllrem em

a,s-I
nhecer a teo'ria marxista,' a

-semb1eía geral ordman_?, no dIa 26 de abnJ de 1951, as cham dificuldade em harmo-
1.4 horas, na séde social, sita no lugar São Marcos, neste nizar os textos clássico.s do
município, a fim de deliberarem sôbre o relatório, o ba- comunismo com' ,as teses

l�nç� e a conta de lucros e perdas ref�reht�s ao :xercí- stalinistas que, invariavel
CIO fmdo de 1950, apresentados pela DIretona, e sobre o

me te criam vantagens pal
T:s�ectivo p�rece: do Conselho Fisc�l, fixarem os hon�- pa;ei� para a União Soviéti
T�rIOs da DIretOrIa e do Conselho FIscal .para ,o exerCI-

ca sem considerar de ma-
CIO -de 1951 e elegerem o novo Conselho FIscal. neira prástica os interesses

A V I S O dos operários e_ c�mponeses
Acham-se à dispos�ção dos srs. acionistas, na séde italianos. Quando a Italia

..gocial, sita no lugar São Marcos, o relatório, o balanço desfalecia de inanição, após
,e a conta de lucros e perdas referentes áo exercício fin-

a trágica aventura de Mus
-do de 1950, aprese,ntados pela Diretoria, e o respectivo solini, a ordem de Moscou
parecer do Conselho Fiscal.

era sabotá!" a todo custo o.

Cresciúma,' 15 de março de 1951. plano Marshall, que no ca-
Jorge Carneir() - Diretor Comercial.

80, representava alimentos
José C. Portella - Diretor Técnico. 'e artigos tle' consumo. Con-

vencer um povo faminto de

que a ·solução para seu pro
blema está em' dés�reiar
qualquer socorro e passar
mais fome é tarefa dificil,

E porque a tese.é fals�, � o po
vo prefere comida.
Sem dúvida, alguns líde

res atuais, que usaram as

fantasias da propaganda co

munista como escada para
as altas posições, compreen
dem que sua f/orça 'estar't

\

perdida, no momento exato
em que os verdadeiros pro

positos do comunismo int",
nacional se tornarem conhe
cido por todos os cidadã'J$.
Por isso prosseguirão fieis
a Moscou, contra seus pró
prios países, até -o dia d"
derl'ocadà final/do imperia
lismo soviético.

Câmara , MuniCipal
Espiritualizando esta hora de rara beleza para a

Câmara dos Vereadores, há, aqui, senhores, dois altares.
Num, a imagem' de Cristo, com os braços, incansàvelmen
te, ab xrtos.: como a chamar e a esperar os homens de boa
vontade; noutro, a imagem, sacrossanta da Pátria, na

invicta Bandeira do Brasil.
A alma brasileira, pelos seus dois traces mais nití

dos e indeleveis, aqui, palp.ita e vibra, pois: na sua.vinte
gridade: é o Brasil cívico, é o Brasil cristão. É o Brasil
Brasil.

Pátria e Bandeira confundem-se e unificam-se no

nosso sentir. . <,
,

E, neste instante, .olhando o pedaço de 'pano que o

nosso amôr civico sagrou, como o .símbolo do Brasil, a

mim que parece, por um desses milagres inexplicáveis
de sensibilidade, que tenho presente, palpitante, e viva,
.a própria Pátria, o nosso querido Brasil.

E na mudez de auri-verde pendão : na linguagem sem

som 'das cousas, o meu coração ouve a história sublime
de uma: terra que os pcrtugueses acharam, e que cresceu
e se agigantou, pela altivez e bravura de um povo bom'
-e humano que nela se formou.

E na doçura das suas dobras, guarda a Bandeiral
-visiveis pela comoção patriótica de todos nós, os nomes
dos que têm procurado fazer do Brasil uma.Pâtria eter

.na, desde o s,onho esmeraldino de Fernão Dias Pais Leme

que lhe alargou os horizontes, desde os primeiros senti
:mentos .natívtstas, concretizados no heroismo de Henri

que Dias, Camarão e Negreiros, até as páginas de extra-

,ordinária bravura, escritas, ontem, nos campos do Velho
Mundo, pelos nossos inolvidâveis pracinhas.

E tôdas as lutas, cruentas ou não, na Bandeira se

-síntonísam.. Não é só Farrapos; guerra do Paraguai, as

lutas da Independência, a República, mas; também, é Isa
bel, Nabuco e Patrocinio, redimíndo uma raça; é Rui, de
:fendendo a Liberdade e fazendo boquíabrir-se os sábios
-dos outros continentes; é Osório e Caxias e Tamandaré,
:aniquilando o inimigo audacioso, é Deodoro proclamando
a República; é Osvaldo Cruz, sagrando-se sábio, e Bilac;
'sentindo a beleza harmoniosa da Terra e da gente e cris
-talizando-a no verso.

Tudo isto, que é a própria Pátria, viva e palpitante,
'tu sintetisas e mostras aos nossos corações, plenos de
civismo, Bandeira do Brasil! Bandeira do Brasil! tu sig
nificas a fôrça incomensurável da unidade Nacional, con-
tra a qual todo poder ré vão! •

.

És o êlo moral que identifica e coordena a grande
Farqilia Brasileira! -,

\

Que a magnifica fôrça moral que de ti emana, fa
'zendo de cada Brasileiro um soldado, progrida 'e se in

tensifique; para que mais 'alto te coloques, e aôs povos do'
UnivftT,Su- lembras, agora e sempre, a perpetuidade da
'Pátria do Brasil.

'

Impºsto sindical
Exercicio de 1951

SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDORES
VIAJANTES DO COMÉRCIO NOS ESTADOS DO

,PARANÁ E SANTA CATARINA
O SINDICATO DOS VENDEDORES E VIAJANTES

DO COMÉRCIO NOS ES�Abos DO' PARANÁ E SAN
TA CATARINA com séde instala!la � rua Riachuelo 454,
vem, pelo presente, levar ao conhecimento dos senhores
empregadores, em geral, (comércio, indústriá, etc.) esta
belecidos nos Estados. do Paraná e Sãn ta: ICatarina, com

base territorial no Estado do Paraná, que o recolhimen
to do IMPôSTO SIN�ICAL de 'seus empregÇtdos enqua
drados na representação dêste Sindicato, Viajantes -

Vendedores - Comércio - deverá ser feito durante o

mês de abril p. vindouro, nesta cidade' de Curitiba ao

Banco do BTasil S. A. e no interior às filiais do mesmo

ou outros estabelecim'entos, bancários credenciados, tudo
conforme o disposto nos ar�_igos 58� e 586 da Consolida
.ção da Leis do Trabalho (decreto-lei 5.452, de 10-5-1943).

/
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o ESTADO-Quarta-feira. 21 de março de 1951

CLUBE, DOZB DE· AGO'
DIA 21 _ 4a FEIRA _' ÀS 20- HORAS - SESSÃO DE CINEMA-DIA 24-SÁBADO'-- ÀS 22 HORAS _ "SOIRÉ�1',�ClAN..

DO A NOVA TEMPORADA DE REUNIÕES DANÇANTES. _ DIA 25 _ DOMI�GO _ ÀS 16 HORAS---"BAILE INFANTIL". DIA'-
28 _' 4a FEIRA _ ÀS 20 HORAS - "SOIR ÉE MIGNON" - DIA 30 - 6a FEIRA - ÀS ,20 HORAS _ SESSÃO DE CINEMA. -
DIA 31 _ SÁBADO. _ ÀS 22 HORAS. "SOIRÉE"� NO T A: _ PARA 1° DE ABRIL, DIA 7, SERÁ APRESENTADA AOS' Só
CIOS;UMA ANIMADA FESTA DENOMINADA "FESTA DA SAUDADE", COM A EXIBIÇÃO DE GRANDES SUCESSOS DO

,

PAS�ADO'

'E D I T A· - L.
' ' ..

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

.JUIZO DE DIREITO DA

I para
a comarca de Florianó- ..�. / ..�.

COMARCA DE BIGUAÇU polis, afim de ser citado o .::.

DAKO
'

t
..�. -

Edital de citação com o pra- Domínio dà União na pessôa ..�.

'apresen a
: MATERIAL HUMANO E

OZ�!:t!�i��as�3�_> :��;ado
.

�;r::; :i��.!��ni:r:ç�oont�� :1·
'

1: ��������:i��oNOAtii=
de Otíveíra, juiz de, direito usocapião no prazo de dez :!. ' �:."+ COLA AMERICANO .

da comarca de Biguaçu, Es- dias que se seguir ao térmi- :r �:."+
tado -de Santa' Catarina, na no do prazo do edital, e por �:."+

'

, �:." Diversos fatores contri-'
forma da lei, etc. sentença seja declarado o �:."+ F

-

'EI
'

t
·

M d
'

buiram para a expansão in-
Faz saber aos que o pre- domínio da suplicante sôbre �� uuoes e ricos' o ernos dustrial dos Estados Unidos;

sente edital virem ou dêle o aludido terreno, a qual lhe �1., �1. entre êles, a agricultura. Já
conhecimento tiverem que servirá de título paraa..... ....

é doutrina firmada e de re-

por parte de Ana Precina de transcrição no registro de ,.. � conhecimento mundial o fa-
,. .."+ UM FOGÃO "DAKO" .... '

Jesus, por seu assístente ju- imóveis. Valor do terreno, ,.. � to-de ser a 'agricultura a ba-

diciário, dr. Carlos Lourei- Cr$ 5.000,00. Rol das teste- �:." �. se da potencia industrial de
1'0 da Luz, lhe foi dirigida a munhas: Francisco Setubal, �:."+ SIGNIFICA SEGURANÇA, �:.. qualquer nação. Hoje em

petição do teôr
-

seguinte: Manoel Lopes, João Costa, �:."+ �:."+ dia, não se concebe expan-
Exmo. sr. dr. juiz de direito Augustinho Coelho e José �:." QUALIDADE E ADORNO

.:."+ são industrial sem o neces-

da comarca de Bíguaçu. Ana Coelho Vieira. Nestes ter- .... •.... sário progresso no setor a-

Precína de Jesús, casada, mos, P. deferimento. Bigua- .:. PARA A CASA. SUAS Ll- .:. gricola, quando ambos de-
brasileira, natural dêste Es- çu, 15 de maio de .1950. .;. .:. terminam o volume e a ím-

tado, não sabendo ler e nem (Ass.) Carlos Loureiro da '"'
NHAS ELEGANTES, ACA- � portancia dos intercâmbios

. � �
escrever, doméstica, resí- Luz. Em dita petição foi- da- .....

'

..�. comerciais nacionais e inter-
dente 'e domiciliada em Flo- do o seguinte. despacho: A. • BAMENTO ESMERADO, � nacionais, fatores de desen-

...... ..�rtanópolís, à rua Lajes, vem, Como requer, designando-se : :. volvimento econômico que'
respeitosamente, por seu as- dia e hora para a jusfif'ica- �:." MANEJO SIMPL,ES E EX- �t afeta, dirêta ou indireta-
sistente judiciário, a presen- ção, feitas as intimações le .. �:." +."+ mente, o padrão de vida de

ça de v. excia. expor o se- gais. Biguaçu, 16 de maio de .... 'CELENTE RESULTADO .:. um povo.

guinte: I) que sua mãe, Pre- 1950. (Ass.) José B: Salga- ,.:. .:. Para que a 'agricultura
cína Maria lnácia, falecida do de Oliveira. Procedida a .... NO USO, CONSTITUEM ..... se desenvolva de modo a su-

em 31-8-1924,' possuiu há justificação foi esta julgada ..:. ..�. prir .as necessidades da na-

,mais de trinta anos, mansa por sentença do teor seguín- : JUSTO :ORGULHO PARA :. ção, necessário se torna um

'f' '.
�� -��

e paci ícarnente, sem inter- te: VIstos, etc. Julgo por : : planejamento adequado, de

rupção nem oposição, um sentença a justificação re- �:." A DONA DE CASA. �:."+ acôrdo com o �nsumo na".

terreno situado no lugar AI- tro para que produza seus �:." �:."+ cional e o solicitado para as

to Biguaçu, nesta comarca, jurídico e legais efeitos. Fa- �:."+ 'Ele',trl·,CO, Ga'z .:."+ quotas de, exportação. tste
onde tem suas plantações e çam-se, por mandado, as ci- ••"+ �� planejamento requer o em-

moradia; II) Que, depois da tações pedidas na inicial; ...... ..:. prego' de material humano
,morte da sua mãe a supli- 'quarito aos interessados in- ..�. C

-

..�. e equipamentos agricolas,
cante continuou na posse certos, expeça-se citação por ..:. 8U a arvao, ..�. assím e ,

o Departamento de
mansa- e pacífica -do dito ·e"dital; com 'o prazo de trintã

..�. ..: Agricultura, por meio' de

imóvel, até a presente data dias publicado três vezes : :. seus orgãos especializados,
não cessou de trabalhar no (3) em jornal da Capital e �:." SeJea DA-BD O seu Foga-01 �"+ as universidades e as ínsti-
terreno, pois, é a única fon- uma (1) vez no "Diário Ofi- �:."+ �:."+ tuições de ensino agricola,
te de subsistência, em com- cial do Estado", juntando-se �:." �:."+ 'dos Estados Unidos, contri-
panhia de seu espôso e fi- nos autos um exemplar de �:." �� buem para o forneCimento
lhos; III) que sentindo-se 'cada publicação. Biguaçu, ••"+' VI'"sltem, nossa' aIPOS'- "a-o à rua Joa-o PI-nto, '9 .!. do pessoal técnico necessâ-
doente e cansada a suplican- 14 de fevereiro de 1951. .... ti Y '..... rio e para a indicação, da
te veíu, em princípios 'do (Ass.) José B. Salgado do ..�. ..�. maquinária e implementes
ano corrente, residir em Oliveira. E, para que chegue ..�. DISTRIBUIDORES C S OS : empregados não só nos la-
Florianópolis, afim de pro- ao conhecimento de quem : '

,EX LU IV: �:."+ boratórios e nas estações

��r::' t�aa::�;;�c��:o: t: :��e:e�sr:�::tS::;;;:�d�o�S� �i: Comérc'io & Transportes C: Ramos s.a� �I: ���r��:n�:!:;po;n:s�a:a�=
reno tem a área de 65.340 prazo de trinta dias, que se- �t �:."+ zendas, através de todo o

metros quadrados ou sejam rá publicado e afixado na �t ••• país.
1.500 braças de fundos por forma da �ei. Dado e. passa- �."+ .' _,' .:. Os adubos químicos de-
9 braças de frente, limitan- do nesta CIdade de Biguaçu, .:..:..:..:..:..: �t; �........... sempenham papel importan-
do-se ao norte com Frederi- aos quinze dias do ,mês de

� � � � � � � .' � � � � � � � � � � • � � • � ,,'.. •• te no cultivo dos campos.
co Sebastiana e Vida-l Mar- fevereiro do ano de mil no- Várias experiências foram

tendal, ao sul com Domin- vecentos e cinquenta e Um. feitas e provaram O' vâlor

gos Joaquim, Cardos,o, a les- Eu, Orlando ROD7ão de Fa- d'as culturas dirigidas, con-
te 'Com '" Travessão Geral e ria, escrivão, o fiz dacfíto� tribuindo para a melhoria
ao oeste com o rio Biguaçú; grafar e subscrevi. Bigua- dos típos e espécies de plan-
V) que não possuindo título -cu, 15 de fevereiro tle 1951. tas. A agricultura'mecaniza-
de P-lsse e de domínio quer, (Ass.) José B. Salgado de da veio aumentar enorme-

perante v. excia. regulari- Oliveira, juiz de direito. mente a produção em virtu-
z� tJs seus ,direitos, sôbre o Confere com o original afi- ,

de de terem sido introduzi-
referido imóvel, pela ação xado no lugár de costume. dos grandes melqoramentos
do usocapião, com funda- O escrivão: Orlando Romão nas instalaçõ,es de campo e

mento no artigo 550 combi- de Faria. aperfeiçoados novos imple-
nado com o artigo 552, am- mentos empregados no culti-
bos do Codigo Civil e segun- DRS. vo do solo. Maquinas perfu-
do o processo estabelecido WALDEMIRO CASCAES radoras foram inventadas,
no artigo 454 e seguintes do E, bem como escavadoras, corr-
C. P. C .. Assim, em face do ROBERTO LAC�RDA tadoras, aparadoras, semea-
exposto requer a v. excia. ADVOGADOS doras, 'extirpadoras e colhe-

que, na forma do artigo 455 Causas cíveis, ,comerciais, criÍni- doras. A fotografia mostra
e seguintes do C:- P. C. St; nais e trabalhistas uma dessas maquinas que e-

proceda em dia e hota e lu- Rua Trajano, 33 - 10 andar - xecutam diversas trabalhos

gar designados, com ciência Fone: M 711 simulta'neamente. A que se

prévia do sr. representante vê na ilustração, em opera-
do Ministério Público, a . -I ção num campo de trigo,
justificacão initio litis, feito

•

colhe, debulha, armazena

o que julgue v. excia. a jus-
I

num tambor superior e en-

tificação, ,mandando citar saca o trigo que vai reco-
\..
pessoalmente os menciona- Tran.porte. regUlares de CCl7g0 , ( • lhendo à proporção que se.

��ss n:osn;��fJ��!��s r;:i�= sio FRANCISCO DO SUL para NOV4 fURI _mov_im_enta_.--
vel, bem como o dr. Promo- Informoçõ•• comoo Agente. 'Fraquezu em geral'
tor Público e por editais de [tI". Ilnópoltll- C.rlos HoepckeSjA - 01- '!eletcnc 1,212 (- End. te ti, V· b 11 t dtrinta dias os interessados }i'JUZ)J LIMA & IRMÃOS i 6

•. ranciiico do Sul .....Carlo! Hoepcke SA _ Cl _ Telr.loDe 6 MOOREM AC�. In o ureoso a D
• incertos, bem como, a expe- Cons. Mafra, 37
di�ão de precatória citatória', Florianópolis

Boletim
Agricola

(Silveira)

•
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/Lamelltam-se os .sttuacíonístas de estarmos averban
'dÓ d� erro todas as atividades administrativas do Go;êr-'
no Irineu Bornhausen.

Não há procedência nos gemidos.
Temos por dever a crítica honesta e justa, sem pon

ta-pés na dignidade do ádversárto, Se, muita vez, li iro-
-

nia salta ao bico da pena ou o sarcasmo se anexa ao co

mentário, o agravo está menos no exame do jornalista do
que no próprio ato censurado.

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

Florianópolis, - 21 de Março de 1951

o Escritório Imobiliário 4. L. Alves·
compl�ta 5 anos, hoje, de

,

sua instalação
Mais um aniversário de deve pelo trabalho honesto

sua fundação completa, nes- e bem administrado que há
ta data" o Escritório Imobi- realizado.
Iíário A. L. Alves, sito à ru� "••""._"".">1......-.....,......"••".........,.......,..,.....·.".·.".·101.·....·""........".,·.".·....•.....•

Deodoro, 35, nesta Capital.
.

Periquttos contra.Data a sua fundação de 21

de março de 1946, fáto a m8C�CfiS
que nos reportamos, àquela
época, e, desde então, tem

- aquela modelar organização,
única rio gênero em nossa

Capital, quiçá no Estado,

prestado pela honestida
de, presteza e interêsse,
os melhores serviços a quan
tos lutam na aquisição e

permutas de imóveis. Além
desse trabalho que presta à

Florianópolis, há ainda a se

considerar o que se refere
à admínístração 'cuidadosa
de muitos bens e valores lê-

. vada .a efeito, bem como as

cobranças de aluguéis e ho
norários, exercendo numero
sos mandatos de procura
ção, encaminhados às repar
tições públicas e à entidades
autártícas, Dentro, pois,
dêsse ramo de negócio, o Es-.
critôrío Imobiliário A. L. Al
ves, cujo quinto 'aniversário
'hoje completa, ele vem pres
tando serviços à população
da Capital e de Santa Cata
rina, que em muito já lhe

LONDRES, 20 (U.P.) .

Vinte e quatro Periquitos
derrotaram seis macacos nu
ma batalha travada em ple
no ar, durante um vôo de'
Simgapura a Londres, dian
te de uma platéia de 12 rapo
sas e 494 outros macacos.

Os seis macacos fugiram de
suas jaulas num avião de
carga da British Overseas
Airlines e brincando, liber
taram os periquitos çle suas

gaiolas. Os macacos' come

çaram a pers'iguí-los mas os

periquitos repeliram-nos I

com seus bicos afiados e os

sim lOS recuaram. Técnicos
em animais foram ao avião,
quando êste aterr'iscu em

Roma e puseram os macacos

e periquitos novamente em

saas jaulas ê gaiolas. Entre:
tanto, os periquitos através
saram as grades da gaiola
'e ficaram novamente em li
berdade, antes do aparelho
chegar a Londres.. Os ani
mais são destinados ao jar
dim zoológico.

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

, «o ESTADO» preCisa de ven
dedores DO Estreito e nos distritos.

Sovietismo . em aça,o

Obr-igatcrias as quotas·de leite
mesmo que não hajam vacas

"As fazendas de 32.000m2 ou mais, deverão entregar
a quota obrigatória de leite ao' Estado, me'smo que nelas
não exà;ta gado", especifica o artigo 4 da "Nova Decisão
Sôbre Coleta de Leite", baseado no decreto pràmulgado
pelo govêrno rumeno· à 13 de janeiro último, e publicado
no órgãà oficial do govêrno "BULETINUL OFICIAL"
nessa mesma data. Os proprietários de gado caprino tam�
bém são afetados por estas decisões. No julgamento da
quantidade de leite que deva ser entregue por cada fa
zendeiro, especiHca o artigo .15, não deve ser levada em

consideração a condição ,de cada animal, individualmen
te "mesmo no caso dê nãp estaren;I as-vacas no período
de lactação por ocasião do julgamento. A quota. será de
20 'litros por vaca..

Aqueles que falharem na entrega da quota compul
sória, aentro dos limites e das condições determinados
especifica o llrtigo 39 - terão suas quotas aumentada�
d� 5% para uma demora de quinze dias, de 10% para de
mora de 30 dias, e assim por diante. De acôrdo com' a
ptevisão 'do artigo 40, as pessoas que falharem na en

tregue de suas quotas dentro de 30 dias anotados em
seus livros; as pessoas que venderem leite seus sub-pro
d?t?s sem hayerem antes entregue suas quotas compul
sonas; e as pessoas que inflingirem ou impedirem a apli
cação das determinações desta Decisão serão punidas de
acôrdo com o Código Penal".

o elogio aberto, metódico, sem intermissões, é fun- que nunca ocuparam, cuidamos estar no, exercício de o,PO-

ção dos orgãos da propaganda oficial e oficiosa. E se sição construtiva, tanto mais quanto, o próprio,' Govêrno.,
estes, até agora, se quedam na deificação, dos homens, é refazendo os atos, nos assiste de razão.

.que minguada a safra de atos dignos de gabo. Opulenta, / Se podemos, de véspera, adiantar o resultado de

por consequência, a colheita oposicionista. um simulacro, de concorrência pública, que à data se con-

Se increpamos de menos avisado o, Decreto nO 2, do firma, será irrisório que nos creditem a irregularidade.
Govêrno, ao nosso lado forma, de imediato, a prestigiosa Da mesma sorte, que pecado, o, nosso, se predizemos a,

Associação Comercial e Industrial de Blumenau, de con- falta' do leite em função, de uma interferência desas-·
firmada e ímáeúla ínsuspeíção para o situacionismo.

'.

trosa, de saber errado, do, poder? Se falhasse o nosso-
.

Se assinalamos, co,mo'má solução, a dispensa sumá- vaticínio" por cedo, as espingardas oficiosas estariam a

ria de operárlos, o, fato, de o, Estado estar evitando as chumbear-nos. Infelizmente faltaram antenas para as.

sanções da Justiça do Trabalho por meio, do amistoso pa- nossas ponderações. E o resultado, aí está!
gamento de indenizações - em quantias que garantiriam Se o, Prefeito da Capital, ao assumir o cargo" se atira.
a permanência dos despedidos no trabalho - vem de- ás nuvens, prometendo paraisos e canaans, com sobras
monstrar a excelência da crítica.

.

de cum-quíbus, não, é da nossa responsabilidade que, aI--
Se apontamos atos axiomátícamente errados e ínsus- guns dias depois, volte a falar, para revogar as primei

tentáveis, como o, preenchimento de.,Fargo,s extintos ao ras dísposições e informar que .as suas programadas e'

se vagarem ou como, a exoneração de titulares de funções prometidas, realizações seriam 'efetivadas no curto, espa--·
ço de cinquenta anos!

Se apelamos para o restabelecimento, da sopa esco-·
lar, estamos, tão apenas, levando, ao Govêrno não um :

grito de revolta, mas uma mansa solicitação em prol de
humildes e necessitados, que têm boca e não são eleito-

.. - -----_..._-_....- ...._.......-.-.._.----_".,...-_..,.--.-..._---.,...........-----.�-.,,'

.X X X EM dOINVILLE
O dr. Gaio VieiraEscreve a "Região Serra

na", de 10 do corrente, sob
o título acima:
"Os fatos escabrõsos que,

da Capital do, Estado, che
gam ao nosso conhecimento,
são bem o fruto de uma épo
ca.

Epeca já passada de ir
responsabilidade e de deso
nestidade tão gritantes, que
abatem, por inteiro, a mo

ral de um povo.
São tais e tão revoltantes

esses fatos, que não se sabe
mais, até onde pode chegar
a capacidade de corrupção
de seus responsáveis.
Mas tenhamos a coragem

de. afirmar que por eles es
tão, - comprometidos a honra
e a dignidade do, povo, cata
rinense, a quem compete a

gora, por atos e palavras,
desmentir o conceito infa
mante que lhe fo,i criado" si
não inteiramente por sua

culpa, também não" inteira-
mente à sua revelia. Sim,
Po,rque o povo,

. catarinense
não, se pode eximir da res

ponsabilidade de ter criado
essa situação e postergado a

oportunidade de sua própria
redenção, que se poderia ter
iniciado em 1947.
E quanto se poderia ter e

vitado nesses quatro a

DOS •••
"

E, nesse diapasão, o, ór
gão Iajeano 'estica mais de
uma coluna.

-,

Nós, entretanto, 'que vive
mos aqui na Capital não sa
bemos nada desses fatos es

cabrósos; não, vimos ainda
as provas da passada irres
ponsabilidade e desonestida
de, ambas, como diz o jornal,
tão gritantes, que abatem
por inteiro, a moral de um

povo; não encontramo,s e

nem nos mostraram as coi
sas que comprometem a

honra e a dignidade do po
.vo catarinense.

O que aqui, de começo
fervilharam, fo,ram boatos,
leviandades, balelas, inven
cionices, cochichos, patra
nhas, inco,nsiderações, calú
nias, perfidias, imposturas,
mentiras, diz-que-diz-ques!
Fatos, não!
De fato, sabemos que ês'se

pulguedo de intrigas e calú
nia!t, foi co,ndenado formal
mente pelo sr. Governador
do Estado, que nele viu ape
nas dificu.ldades criadas pa
ra O, seu govêrno,.
E, de fato, a enxurrada já

passou, sem respingar nin
guem, a não ser o,S que a

--------------�--------------------------�_. -----
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, es.

JOINVILLE,20 (A.N.) �I Se anotamos atos admínístratívos fundamentados ,

Teve
.

carinhosa recepção a- sómente nos interesses de uma já superada política de -

qui, ontem, na sede do Sin- perseguição, aos adversáríes, os que vieram PARA SAL-·
dicato de Madeireiros, o sr. VAR E REDIMIR O ESTADO, recuam aos exemplos,
Caio Júlio Cesar Vieira, adi- como sugestão a que repitamos o, que diziam alhures, es-
do comercial da Embaixada quecidos de que, com o método, indicam a mais arrazad�
Brasileira e diretor do Es- ra prova da insinceridade dos propõsitos anunciados.
critório de Propaganda de . Acolhidos, já agora, pelos aplausos do povo conti-·
Expansão Comercial na In- nuaremos no desempenho sereno e altivo, da missão que
glaterra, Aproveitando a 0- nos adveio, de uma derrota eleitoral.
portunidade foram debati- Os nossos propósitos de oposição são invariavelmen-
dos vários assuntos impor= , te os mesmos: Como Ruy, QUEREMOS CONSIDERAR'
tantes dentre os quais o da NO POUER UM INSTRUMENTO DE DEFESA CO- r
madeira brasileira no mer- MUM; AGRADECER NAS OPOSIÇõES AS VÁLVULAS,.
cado inglês.' ASSENCIAIS .DE SEGURANÇA DA ORDEM; SENTIR
Hoje aquêle patricío

'

via- NO CONFLITO DOS ANTAGONISMOS DESCOBERTOS.,·
jou para Blumenau, Itajaí e A,MELHOR GARANTIA DA NOSSA MORALIDADE".
Florianópolis.' RUBENS DE ARRUDA RAMOS,

....-J"_••-.-_-:.• .-_..................�....._-.• ...-w-.-_---.-_-.-.-;..-..-.......-�...-..-...........

Dep. Gallolfi NaPeixoto I Câmara Municipal
EM SESSÃO SOLENE, ONTEM, FORAM ENTRONIZA-
DOS, NO RECINTO, A IMAGEM DE CRISTO E O

PAVILHÃO NACIONAL - OS ORADORES

A efeméride de hoje as

sinala o aniversário natalí
cio do nosso prezado conter
râneo, sr. dr. José Gallottí
Peixoto, figura destacada A' Câmara Municipal realizou, ontem, às 20 horas,.-
das hostes do P.S.D., no mu- uma sessão solene para entronização da imagem de Cris
nicípio, de Tijucas, sob cuja to e do Pavilhão Nacional no recinto dos trabalhos.
legenda foi, no último plei- Os trabalhos foram presididos pelo sr, Alvaro Millen_
to, eleito por expressiva da Silveira, estando presentes os Vereadores de tôdas as.

maioria, deputado à Assem- bancadas com assento naquele Legislativo e, ainda, os
bléia Legislatíva, para a le- srs. Major Américo Silveira d'Ãvila, representante do
gislatura que se Iniciará sr. Governador do Estado, o sr. Arcebispo Metropolitano'
no próximo mês de abril. D. Joaquim D: de Oliveira, o sr. des. Ferreira Bastos, re--
Moço ainda, o an iversa- presentando o Tr ibunal de

_ Justiça, o sr. Paulo Fontes,
riante é uma das figuras 'Prefeito da Capital, o' sr. Comandante da Base Aérea, o.

mais promissoras no cenário sr, representante' do Comando da Guarnição Federal, o'

político estadual, tendo ja ST. Celso Ramos, Presidente da C. E. do PSD; neste Es-
prestado à sua terra nat�l tado; várias outras autoridades 'e grande' número de ,pes
serviços que lhe valeram, a soas que superlotavam o recinto.'
3 de outubro, expressjva ma-I'

'

Após aberta a sessão, o sr. Presidente concedeu a

ioda dos seus. conterrâneos palavra ao ,sr. Vereador Antônio Apostolo, que saudou,..
para representa-los no Le- em nome daquele Legislativo, a Bandeira Nacional, cujo
gislativo Estadual. discurso publicamos linhas abaixo. A seguir, o sr. Ve-·
Pertencente à tradicional reador Jupy Ulysséa, também. em nome da Câmara, usou

família tijuquense, o ilus- da palavra, para dizer do ato que determinou a elltrQ
tre deputado, cujos dotes de nízação da imagem de Cristo no' recinto dos trabalhos,
cultura e inteligencia o tor- cujas palavras mereceram àpla'usos gerais. Após, proce
nam estimado e prestigiado 'deu-se, pelo sr. Arcebispo Metropolitano, a sotene benção:
pelos seus conterrâneos, re- da imagem, assistida por todos de pé.
cebel'á, no dia de hoje, as Concluidas essas solenidades, o sr. Presidente agra
mais ju�tas, homenagens, às deceu a presença de todos àquela sessão, feito o que
quais "O Estado" 'sé associa, deu·a por encerrada.
com prazer, desejando-lhe Damos, em seguida, o discurso do sr. Vereador An-
felicidades. tônio Apostolo. qu� s&liIdou o Pavilhão Nacional:

Sr: Presidente .

Exmo. sr. representante do Governador do Estado
Exmo. sr. representante do )Tribunal de Justica
E�mo: e Rev. SJ·. Arcebispo Metropolitano

>

Meus senhores e exmas. senhoras
Meus p.obres colegas.

. Não escondo a emoção dêste instante em que, por'
determinação do sr. Presidente, levanto a voz para uma'
saudação ao "Símbolo Augusto da Paz".

A grandeza e a honra do encargo, se superam os

meus dótes intelectua-is, não se avantajam ao sentimento·
do orgulho civico, com que me -�sa o meu coracão de

brasi!eiro, -nesta solenidade. '

>

ftpartamen:to'
A1uga-se um bom aparta

mento na rua D� Jaime Ca·.
mura nO 20-A.
Tratar com o proprietúrio

ao lado.

o prpc�"o do dia
PREVENDO A VIDA FU

JTURA
,(Continúa na 3a página)A criança precisa habili

tar-se desde cedo a partici
par da vida. Brin'cando, di·
vertindo-se 'com outras cri
anças, é <lJ.ue adquire me

lhor compreensão das coisas
e das pessoas.·
Cont.ribua p:ua o de::;:�n·

volvimento, no,rmal da perso
nalidade de seu filho, crian
do-o em contato com outras
crianças e educando-o para
a realidade da vida.·SNES.

criaram ...

Atos oficia 1"
- Renato Vieira ValeIite

foi nomeado para a 'carreira
de Dentista, em Joaçaba.
- Foi removida de Itajaí

para esta Capital Alzira
BIummer Quint, atendente
do D. S. P.

Pelo que se lê, tudo, bem, abraços, seguem fo,r-·
ças!

•
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