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cometeram 323 violações
dessa natureza, durante as tanque ter abordado e per
quais teriam sido mortas 16 seguido um navio mercante
pessoas e feridas 115. Pede da China comunista. No en

a União Soviética que os I tanto,
o principal ponto da

Estados Unidos sejam res- acusação vermelha é a de
ponsabilizados por todos núncia de que os Estados
esses danos causados à Re- Unidos estão transformando
pública da China: A argu- a Formosa em base militar,
mentação soviética, acusa, em vez de devolvê-la ao seu

ainda, os Estados Unidos "govêrno legal" - o de Pei

pelo fato de um destroyer ping.-

Tropas para
a Europa
WASHINGTON, 8 (V.A.)

- o secrtário de Defesa,
George Marshall, apoiará a

petição-do general Eisenho
wer de que se envie tropas
à Europa sem restrições,
quando na próxima terça
feira comparecer ante as co

missões do Congresso. Os li
deres do Congresso estimam
que o general Eisenhower
ganhe esse ponto.

LAKE SUCCESS, 8 (U.
P.) .,.- O.r,epresentante rus

so, Seyon K. 'I'sarapkín.> a

presentou às Nações Unidas
uma resolução pedindo que
a ONU "condene os atos ile
gais do governo dos Estados
Unidos", de violação do ter
ritório chinês, através de
avioes. Os russos alegam
que os Estados Unidos já
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um substãncial aumento em

J9"-Te 194�.. o lp:t:S:n0 �on..,
·tM$l'tt()�fn �aS"'el�&ses .'il�,.

guintes. 'Daí o crescimento
do número de contribuintes
que de 170 mil e 616 em

1947, passou a 200 mil e 600
em 1949. \.

�

O total da renda liquida
declarada'subiu no período
em apreço de 14 biliões e

902 milhões para 16 biliões
e 210 milhões. Em 1949 o

total do impôsto notificrdo
pela Divisão encarregada do

serviço, foi de 1 bilião e 312
milhões de cruzeiros, ca-:

S. PAULO, 8 (V. A.) til' novamente para o estran- bendo maior parcela aos

Um vespertino divulga que geiro, desta vez porém em contribuintes incluidos na

o sr. Ademar de Barros vai missão oficial. Iria chefiar classe de 200 a 300 mil cru
chefiar a embaixada do Br'a- a delegação do Brasil na .zeíroa vindo, em seguida, os
sil na ONU. O ex-governa- ONU, a cuja próxima assem- que ganham mais de um e

dor bandeirante deverá em- bléia já deveria comparecer menos de dois milhões 'a
barcar dentro de poucos na qualidade de nosso em- nuais, °

dias para a Europa, onde baixador. Revela-se assim a Como dissemos, poucos
pretende passar dois ou três natureza do encargo que o são os Estados que contam
meses. Por seu gosto, se- sr. Getúlio Vargas reservou com "milionários". As pes
gundo revelou, da Europa para o presidente do tsP. soas que tiveram renda lí-
iria à In'dia e à Austrália, quida superior a dois' mi-
visitar o Tibet e caçar can- Sub-chefia da lhões de cruzeiros em 1949
gurus. E' possível que vá

• • declararam residir em oito
também �os Estados Un}dos. casa clv'll da . primeiro lugar, está a capi-
Em �egUld,a regressar� ao

•• tal da República, com 57,
�ra�nl a fim ?e .assumlr a ,preSidênCia 'cujas rendas reunidas so-

Importante missao que lhe

I I (C A' maram mais de 186 milhões.
,

f' da nelo nresid R O, 8 . P.) - dian- .

sera con la a pe o presr en-
., Em segundo figura São

te Vargas. Uma alta perso- .

ta-se que o presidente Getu- '" ,. " "

. . . [Tio Vargas convidou o jorna- Paulo, com 28 milíonáríos
nal.idade do. PTB, muito 1I-

lista e escritor Almir de An- e um total de 80 milhões e,

Novos dl"reto.res do' íaase, l'apco e
gada ao sr. Adernar de Bar-

d' d
'

" 'bl'
. em terceiro, Bahia e Rio de

ros segundo a "Fôlha da r a e, notar 10 pu ICO, para .

,
.

h f d G bi t Janeiro, com 4.
T rde" informou ter ouvido i sub-c e e o seu a me e

Per b t'

d E I rpor�das
a,

I'
c' 'I E Ih f' erriam uco con a com

as ,mpreS8S oco Ir
.

do sr. Gétúlio Vargas esta 1:'1. �sa e�co a 01 aclo- três homens ricos, enquanto
d t f "as'e' "So' não convido o lhlda SImpatIcamente pe a

,

t d'
..

RIO, 8 CV. A.) _ O sr. escolhido o novO preSI en e I ,
-' .

d somen e OIS mmeIrOS ga-
d A t d Ademar para uma missão Imp�ensa por se tratar

.

e
nham mais de dois milhõesOtacilio Gua:lberto foi esco- do Instituto e posen a .?-

t."., �l· um 11 ustre colega de proJe- . . .

�hl'do pr'esI'dente do Institu- ria e Pensões dos Comercla- no ex ellOl' para que e e nao
. de cruzeIros anuaIS. Para o

1

d H
.

d ta a inJ'uria de supor ção nos meios intelectuaIs
t.o de Pr"evI'de�ncI'a e Assis- rios. Será o r. ennque e come

.

.

t
.

d des com uma bagagem de obras
te'ncI'a dos Ser'VI'dores do La Roque Almeida, que

am-I
que es eJam,os,q,ueren o, -

IAPC f d I E rISCO de destaque como escritor e

Estado CIPASE). Outra es- da ontem eflteve no azer-nos e e. sse .

,

>

Ih f' I chefe do em visita de cortesia ao sr.. entretanto, parece ter sIdo como jornalista. Almir de

Gco � elfta. pedo 'd t Re'mi Archer- Espera-se pa-I superado. Nesse sentido o Andrade até 29 de outubro
overn" 01 a o presI en e .

,.

h f d t' ca go de dI'reto'r WAS'HINGTON 8 (U P)
d

v

I d ra hOJ' e a posse do dr. Hen-
.

propno ex-c e e o execu 1- exerceu o l' , ..

as pEmp�"e�a� ncdorpoUra.•
as

r'I'que d.e La Roque que es- vo paulista, acresc�nta a- da Agência Nacional·e como - As baixas dos Estados
ao atnmonlO a nlao, '

., t d t t b" 'deu
.

b A teve em foco também, para quele vespertmo mformou a ra u 01' que am em e, -

:posto que cou e ao sr.

n-,
'

, . " 'nte 'essallte edI'ça-o
_. , ri" a presidência do InstItuto um amIgo que apos sua Vla- nos uma 1 I
oUre IJarrazzonI.

I d" d T .'
par do Plano Beveridge.

RIO, 8 (V. A.) _ Já foi do Açucar e do AIcoo. gem e recreIO, e\ena -

Churchill procura derrubar
trabalhistas, mas ...

LONDRES, 8 (V.A.) - O
.sr, Winston Churchill deu
inicio hoje a mais uma cam

panha contra o programa
do Partido Trabalhista bri

tâníco, denunciando a anun

-ciada nacionalização do aço
como uma medida que fará

perigar gravemente o rear

mamento da nacão". O líder

conservador fri�ou' que es·

tará ell1 guerra contra o

Partido do sr. Clement At

tlee, até que as suas forças
-sejam derrubadas e haja no

país novas eleições gerais.
Os conservadores, no ini-

cio dos debates de hoje na E'eit6 �.. f) 081_._Câmara dos Comuns, ° apre-

Z
�

sentaram uma moção de ecertes _

�

.não-confiança no" govêrno. '

- RIO, 8' (V. A.) ...::.. Infor-
Caso a mesma seja votada

mam de Belém do Pará, .que
hoje, o fato terá lugar às

com a apuração das urnas

.22,00 horas mai� ou menos, de Marapan- e Nova Imboe
'e a sua aprovaçao pela Câ- tena a margem de votos do
mara implicará na díssolu- general Zacarias Assunção
ção do atual Parlamento e

sôbre seu competidor, coro
convocação de .eleições ge- nel Magalhães Barata, ele
.rais, o que há muito vem

vou-se a 452 votos, passan
sendo pleiteado pelo Parti- do esses candidatos a con
do Conservador e seus amí-

tal' com os seguintes totais
gos, os liberais. de votos: Assunção 94 mil e
A situação se tornou difi-

643; Barata, 94 mil 19í.
cil para os trabalhistas, que _----------
possuem alguns elementos
doentes. No momento, a di-I n choven 3 d·'8Sferença entre os governistas D .

«

e a oposição é de apenas oi-
. sem parar»to membros.

.' Dado inicio aos debates,
o deputado trabalhista Les

lie Hale declarou que a mo

ção conservadora' estav;' f'o
Ta de ordem. Frisou que a

questão da nacionalização
das indústrias do ferro e do

aço estava liquidada, uma

vez que já fora firmada a

legislação competente· e de
via a mesma entrar em vi

gor no dia quinze do cor

:rente. Por êsse motivo, de

.nada adiilntaria a moção

os
conservadora quanto à re

vogação do ato de naciona
lização.
LONDRES, 8 (U. P.)

O govêrno trabalhista do
primeiro rnin ist.ro Clement
Attlee derrotou o esforço do
Partido Conservador para.
precipitar sua queda, por
motivo de nacíona'lização da
indústria do"aço, saindo vi
torioso na votação realizada
na Câmara dos Comuns pe
la margem de dez votos:

CURITIBA, 8 (V. A.)
O Carnaval passou aqui
quase despercebido, haven
do apenas relativo entusias
mo nos clubes. Foi profética
quase relativo entusiasmo
nos clubes. Foi profética,
aqui, a marchinha "I'ornara
que chova três dias sem pa

rar", pois choveu a valer

durante os festejos carna

valescos, desanimando ainda

mais .os foliões.

Padre Antônio
foi �perado
.RIO, 8 (V. A.) - O pa

dre Antônio Pinto, que se

encontraInternado desde os

primeiros dias de janeiro no

Hospital dos Mar itimos 110

Andaraí acaba de ser ope
rado. De fato hoje OS médi
cos que o vinham assistin
do resolveram efetuar a in

tervenção cirúrgica, uma

vez que o paciente se man
teve num estado, geral capaz;
de assegurar o bom êxito da
operação. Há cerca de uma

semana, uma comissão de
médicos o examinou, con-.

cordando com o -tratamento
feito pelos facultativos Otá
vio Dreux e EmerGusfilkel,
'tendb

-

à • frente'todlr. José
Condeixa Filho. .�
Na manhã de hôje a ope

ração foi levada a efeito por
este cirurgião. Padre Antô
nio Pinto passa bem e tudo
indica que o seu restabele
cimento seja rápido.

-�-----

Dias de despacho
no Catete
RIO; 8 (V. A.) - O pre

sidente Getúlio Vargas de
terminou que os despachos
e conferências obedecerão à

'seguinte escala: Segunda
feira: Justiça, Educação e

chefe de Polícia; terça-fei
ra : Agricultura, Exterior e

diretor do DASP; quarta
feira: Fazenda, Trabalho,
presidente do Conselho de

Imigração e Colonização
. (primeira e terceira quar
tas-feiras); quintas-feiras:
Marinha, Guerra e F. Arma
das (primeira' e terceira
quintas�feiras); sextas-fei
ras: Aeronáutica e Viação,
chefe do Estado Maior e

presidente da Companhia
Siderúrg ica Nacional I (prí
meira e tiJ.F.ceíra sextãs-féí
ras): presidente d� Caixa
Econômica Federal do Rio
de Janeiro (primeira sexta
feira). Os despachos serão
às 15 horas. A audiência aos

congressistas será dada às

.

terças-feiras.

Embaixador do Brasil na ONU,
o s·r. Idemar de -Barros

Os

ará ficam os

ce que o n 'ê� milionários.

que tem gra Pessoas com renda líquida
Brasil diminui de ano para compreendida entre um e

ano. Pelo menos é isso que dois milhões de cruzeiros.
demonstram as estatísticas não são encontradas no Es-·

da Divisão do Impôsto de pírito Santo, onde os que
Renda relativas ao trienio mais ganham não ultrapas-·
1947 a 1948, já que para ..

' sam os 990.
1950 os levantamentos só

•

No total de 200 mil e 600

serão completados depois contribuintes, esta capital
de junho. Em 1947 .existiam concentra 68 mil e 129 e o

68 pessoas físicas que de- Estado de São Paulo 67 mil

clararam possuir renda su- e 173. No Piauí existem ape

perior a três milhões de nas 645 pessoas que ganham
cruzeiros anuais. mais de 24 mil cruzeiros por
Já no ano seguinte esse ano, sendo esse o mais baixo

número decrescia para 43 e, nível de todas as unidades
em 1949, os milionários não da Federacão. No que se re

passavam de 34, distribui- -fere 'a pessoas jurídicas -
dos por uma meia .duaía de empresas, firmas, compa

Estados, destacando-se es- nhias, fundações, socieda

ta capital e São Paulo. des anônimas, etc. - a Di
,

O mesmo fenomeno �veri- I visão de Renda notificou em

fica-se com as rendas elas- 1949, 284 mil e 407, das

sificadas a partir de 700 quais nada menos de 269 mil

mil cruzeiros anuais. Te- 208 tiveram lucros ínferío

mos, assjm, que entre 700 e res ii 100 mil cruzeiros.
um milhão de cruzeiros as Outras 15 mil e 10 figuras
pessoas notificadas pelo im- ganharam no ano em apreço,
pôsto de renda passaram de mais de cem mil até 10 mi-

765 para 645, em 1949. 'lhões de cruzeiros. Restam,
Na classe de um a dois. portanto, apenas 189 compa

milhões, o decrescimo. no nhias e empresas de todos

mesmo periodo foi de 509_ os tipos, cujos lucros ultra

para 442, e na de dois a 3 passaram a dezenas de mi

milhões, de 116' pessoas em lhões. Dessas, 166 ficaram

1947, 64 em 1949. Portanto, aquem dos 50 milhões, e 20

existem no Brasil precisa- "são íncluidas na classe, que
mente 540 individuos que vai até cem milhões de cru

têm anualmente renda su- zeiros. Das "três grandes"
perior a um milhão ele cru- duas declararam' à Divisão
zeiros. Mas são as pessoas do Impôsto de Renda lucros

compreendidas na classe de e cem a 150 milhões, en-

24 e 30 mil cruzeiros que quanto a última aparece
formam o maior grupo de isolada na mais alta cate

contribuintes. goria de lucros
.

que inclui
Em 1949 essa classe con- sem especificações· compa

tava com 37 mil e .:1,36 índi- nhias e empresas cujos ga-'
viduõs, enquanto a que en- nhos líquidos ultrapassa
globa rendas entre 30 e 60 ram os duzentos milhões de

mil cruzeiros incluía 60 mil cruzeiros ..
e .389. Em ambas verifica-se ----._:.--------

Luz- dei 'nego
freou de fora
RIO, 8 (V. A.) - Efeti

vamente, Luz deI Fuego, a

irrequieta bailarina das co

bras, conseguiu um trt-cam
peonato, qual seja 0_ tri

campeonato da "barracão"
no Municipal, pois que, bar
rada nos carnavais de 49 e

50, em virtude do seu fana
tismo pela nudez, ali voltou,
ainda no mesmo estilo, na

última segunda-feira. Vol

tou, e voltou a ser barrada.
Assim é que Luz deI Fue

go, agora, poderá sair para
o tetra- campeonato ...

Leia "O ESTADO"

Procnrbdores
da 'Prefeitura

RIO, 8 (V. A.) - Consta
va ontem em circulos geral
mente bem informados que
o sr. Barbosa Lima Sobri
nho, ex-governador de Per
nambuco, f'ôra nomeado pa
ra substituir interinamente
o sr. Lourival Fontes, como
procurador da Prefeitura, e

que o sr. Edgar Arruda,
candidato derrotado ao go
vêrno do Ceará pela UDN,
com o apoio do sr. Getúlio
Vargas, ficaria na substitui
ção, em cargo identico, d()
sr. Fr�ncisco Negrão de Li
ma.

Assine "O ESTADO"

Is baixas americanas
,

Unidos na Coréia atingiram
47.388 homens, assim distri-

buidas: mortos: 7.014; feri

dos: 30.941; desaparecidos =

9.433. Em relação à semana

passada houve um aument�

de '574 homens.

'\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Debates-demOEráticos
Por Charles Collingwood ,terminou, por 'declarar , que
NOVA YORK - "Debate" não faria objeção a tal me
- eis a palavra em voga a- dida. Apenas, frisou êle, tal
tualmente, em Washington.' envio deve ser feito na mes

Ao mesmo tempo quexela é ma proporção das forças
empregada com referência á que forem sendo criadas pe
politica exterior presente- los países europeus. Vê-se',
mente adotada, poderá tam- .por esse exemplo, que nas

bém ser usada para caracte- questões de, primordial im
rizar a atmosféra geral da portâncía os dois poderes
capital do país, nos dias que estão de pleno acôrdo, A
correm. O que está aconte- diferença entre o que pensa
cendo é o seguinte: Os Es- o Presidente e o que o Con
tados Unidos, o seu povo, "gresso decide, prende-se a

seus legisladores e seu Go- penas a questões de deta-
<vêrno, estão empenhados no lhes e no modo pelo qual o

processo' de decidir sôbre principio deve ser aplicado
uma série de problemas sem O prtncípío em questão é o

precedentes na historia da de que os Estados Unidos
nação. não abandojiarão seus alia-

Talvêz existam meios dos, pretendendo basear sua
mais simples de 'se prece- própria defesa na defesa da
der; mas, acontece que os comunidade de nações li
Estados Unidos são uma de- vres.

mocracia -e, como ta}', torna- Embora o colossal 'orça
se necessário que se deba- mento para a defesa (cêrca
tam as idéias para que se al- de 71 bilhões), o preço do
cancem as decisões. E é isso rearmamento do país não
exatamente, o que está a- pode ser medido em dólares
contecendo. Washington é, sómente. Outras comissões
no momento, um enorme fo- do Congresso estão tentando
rum público, onde se "deba- medi-lo em termos de ser

te em todos os cantos. No viço militar. O Departamen
Senado, discute-se a questão to de Defesa pretende con

do envio de tropas ao exte- vocal' todos os jovens que
várias moléstias mostra,

rior; na Agência de Mobili- já tenham atingido a. idade claramente, que são ele

zação da Defesa, .trata-se de minima de 18 anos. mentos de defesa. do orga

resolver se é oportuno im-' Tal fato' é rigoroso de- nismo,' verdadeiras sen tine

pôr-se, imediatamente, um mais para uma nação que
las �vançadas contra �s in-

estrito controle. econõmico ; jamais conheceu 'o serviço I fecçoes. • .

o Departamento de Defesa e militar obrigatório em tem- Procure o médico espe-
-'

as Comissões do Congresso por de paz. Seria de admí- cialista, quando sentir, na

debatem sõbre a necessida-r rar, se tal assunto não tos- garganta, secura, ardência,
de de chamar-se ao serviço se objeto de acalorados de- irritação, dôr ou qualquer
ativo das' forças armadas bates. sinal de -ínflamação, SNES.

aos jovens de 18 anos; ou- A, população civil terá
tros, discutem impostos, que pagar parte do preço, e

despesas do Govêrno, etc. não o fará sórnente com
Enfim, de- um modo ou de, impostos. Segundo o orça

outro"o;panorama, geràl QO mento apresentado pelo Pre
esforço de. defesa; norte-a- sidente 'Truman, 18% dã-a-'
mericano está inteiramente tual produção será desviada
devotado á discussões. para fins militares. Isso

O processo {não só edífí- quer dizei' menos artigos de

'Cante, como também elucí- conforto para o consumo ei-
dativo, e a pouco e pouco vil.

.

vão-se definindo as posições Até agora, não se faz no

e as decisões vão sendo to- tal' nenhuma restrição o,u

madas," Vejamos, por exem- mundança no estado de coí

plo, o caso da politica exte- sas, a não ser, talvêz, o

ríor, assunto que vem ocu- inexoravel aumento nos pre
pando o Senado. Em síntese, ços, começo de uma nova si
trata-se de saber se os Es- tuação inflacionaria. Afim
tados Unidos devem coope- de evitar que isso aconteça,
rar, em larga escala, na de- sugeriu-se à adoção imedia
fesa de seus aliados ou se ta de controles nos preços e

esposam a idéia de empre- nos salaríos. Imediatamente
gar seus vastos recursos ex- dividiu-se a opinião, achan
clusivamente , na defesa do do uns que se devêm tomar

,

território americano.' O as- medidas drásticas e outros
sunto, em última análise, que é. melhor ir devagar.
cristalísou-se em torno da O defensor do último sís
questão do poder do Presí- tema, Dr. Alan Valentine,
dente Truman em enviar, resignou imediatamente ao

tropas norte-americanas ao cargo de Estabilisador Eco
exterior, como parte das 0- nômíco, sendo - substituido
brigações assumidas pelo pelo Sr. Eric Jonhston, ex

país na qualidade de signa- poente da doutrina do tra
táríovdo Tratado do 'Atlâti- balho liberal. A mudança
co Norte. Discursos elo- indica que os controles não

quentes foram feitos; pró e se farão demorar.
contra, e á proporção que os Nota-se, em linhas gerais,
debates foram-se desenvol- que o processo do esforço
vendo, tornou-se perfeita- nacional de defesa está-se
mente claro que a diferença acelerando. Decisões cru

entre os dois lados diminuiu ciais eS'tão sendo adota
dramáticamente. Até mesmo

"das
ao calor dos impor

o Senado Taft, responsável tantes debates que se

pelo primeiro obstáculo, travam em Washington e

ecoam por toda a parte. Mas,
os debates não terminarão
depois que as decisões fo
rem tomadas. 'Novos proble
mas surgirão: novas deci
sões terão que ser tomadas,
e novas discussões apaixo
nadas tornar-se-ão necessâ-
rias.. ,

É por esse democrático
processo que os Estados

Unidos tomam' suas deci
sões.

J'IUZA LIMA & IRMÃOS -

Cons. Mafra, 37
Floríànõpclís

o pre.,eito do dia
"'.Amídalas e Saúde

As tonsilas ou amídalas
não são órgãos de importân
cia secundária. O fato de se

inflamarem no decurso de

.

Anuncie n"'O' ESTA:DO'''

DESPE�lAR.�.
uma bõa dose de
�NO garante o bem
estar e o bom humor
de todo o dia, ENO
eembe te a p[isão de
ventre, elimina as

toxinas do orgQl'iis. ,

mo e regularixa as

,f u n ç: Ó e s

intestinais.

•

Á VENDA
EM T R�Ê 5

TAMANHOS

•

o SaDio

J
I

I

J

InsUto,to de· Educação l

e ,eolegio Ve�de-se
fi t d 1 O· V Ih

Duas 'otImas casas a Rua,

S a oa '« Ias e O» Frei Caneca nOs. 152 e 15g'�,
ANO', LETIVO' DE 1951

'

com um grande terreno de-

CURSOS GiNASIAL, CLÁSSICO E CIENTfCO .esquína.
MATRíCULA: dias 19 'a 28 de fevereiro. Tratar com o 'I'abelião-

Exames de 2a época: Bxito, à rua Deodoro.

Inscrição: dias 8, 9 e 10 de fevereiro.
Provas: dias 12, 13 e 14 de fevereiro. Pulseira
Examesde admissão: "

Irtscrição: dias 8, 9, 10, 12, 13 e 14 de fevereiro. Quem perdeu"!'Provas: dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Ha dias foi encontrada
Exames previstos no ·art. 91 da Lei Orgânica do uma pulseira no trajeto da.

Ensino Secundário: Rua Fernando Machado _

Inscrição;' dias 8; 9, 10, 12, 13 e 14 de fevereíro., Catedral.
.Provas: dias 15, 16, 17, 18, 19 e 20 de fevereiro. O seu legitimo dono pode-CURSO NORMAL

.

,-;' l·', , procura-la à Rua Saldanha
,;MATRíyULA: dias 26, 27 e 28 d:e, fe;vereird'. \'� 3:-1 Mal"inho 1:�:' ,_i. �;

Exam�s de 2a época:. '

; , , '"
, Inscrição: dias 8, 9 e 10 de fevereiro.

' ""
, Provas; dias 12,' 13 e 14 de fevereiro;
Exames de admissão:
Inscrição: dias 8, 9, 10, 12, 13 e 14 de fevereiro.

- Provas: dias 15, 16 e 17 de fevereiro,
CURSO FUNDAMENTAL:
MATRíCULA: dias 26, 27 e 28 de fevereiro.
Exames de 2a 'época: .

.

Inscrição: dias 8, 9 e 10 de 'fevereiro.
Provas: dias 12, 13 e 14 de fevereiro.

lulas. 'd,e radio ..
ti'legralia'
Aceita-se alunos

Rua Conselheiro Mafra, 3�"
r andar

Das 19 ás 2.1 ho'ras
'Nesta

\

t

Transportell regulares de (largá I " Cf;« • 1 '

...i

SÃO FRANCISVO DO SUL para NOVA 'OUI
rnfol'lna(õ•• como. Agente.

.

enôpolís-e- Csrlos HoepckeS/A .,._ CI- TeletcÍu 1 2J2 ( Eod te ell
nanci.eodo Sut"':'Cllrlo, Hoepcke SÃ-CI-Telelrme 6 MOOREMACK "

:&0

"VIRCiEM ESPECIALIDADE'I- da
CIA,WETZEL:IN�USTRIA.L-JOINV[LLI4J (Marca 'Hil:

TORNA A ROUPA, -BRANQUISSIMA

.,-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIário da Mefropole

VIDA SOCIAL
ANIVERSÁRIOS:
SRÃ. GUIDO BOTT
'A efeméride de hoje as-

. -sinala o àniversário natalí
-cio da exma. sra. d. Marina
. .Bott, digna consorte do sr.

Cel. Guido Bott, gerente do
.Banco Nacional do Comér
-cio, nesta Capital.

A ilustre dama, que conta

-com vasto circulo de amiza
v-

des em nossa alta sociedade,
será, no dia de hoje, alvo de

-expresaivas e carinhosas ho

.rnenagens, às quais nos as

.soclamos, respeitosa e cor

dialmente.
'SR. HENRIQUE RIGGEN

BACH
A data de hoje assinala o

aniversário natalício do sr.

Henrique Riggenbach, do
alto comércio local e pes
sôa relacionada em nossos

meios sociais.
"O ESTADO" cumpr i

.menta-o, cordialmente.
JORN. JUVENAL MEL
CHIADES DE SOUZA"
Transcorre hoje mais um

- aniversário natalício d0
nosso conterrâneo e confra
de, Juvenal Melchiades de

Souza, digno diretor da a

preciada revista barriga-
verde, "Bússola".

Fazem Anos, Hoje:

Cine-Diário EstaliSlica
RITZ

Ás 5 e 8 horas
Monsieur Vincent. Capelão

das Galéras
com

Pierre FRESNAY
No Programa

1) - Noticias da Semana.
Nac.

,

2) - Atualidades War
ner Pathé. Jornal,

Preços
Cr$ 6,20 e 3,20.
"LIVRE" Creanças

maiores de 5 anos poderão
entrar na sessão de 5 horas.

ODEON

com

Fred Mc MURRAY
Gilbert ROLAND - Patri
cia MORISON.

(Alvarus de Oliveira) Quinta do Bôa Vista. 8 ho-
Mas dirá, você, será que ras da manhã. Sentíamos o

,.o Rio é a única cidade que frescor do dia que começa
-possüe alma, como mulher, va. A viração -do arvoredo.

,que possúe um coração que O sossêgo da manhã. 'Tudo
',']lalpite, que ama, odeia, go- nos convidava à observação.
za e sofre? Será que ape- Fóramos emplacar o, carro.

.nas o Rio possúe essas, coi- Novo ano, nova licença ...
"sas extraordinárias que vo- A Inspetoria melhorou o

-cê procura divulgar? Será serviço e foi rápido ... Mas

,que apenas você pode en- junta-se em torno dos car

,contrar a alma da cidade ros que se arrumam, em

::maravilhosa? Não existirão fila, uma gurizada que pro
,.outras com o mesmo viver, cura "defender" uns cruzei
.com o mesmo coração, e ros, Uns com latas de tinta
.com alma feminina tam- para repintar as placas. A
:,bém? , Inspetoria exige placa visí-

Claro que existe. Claro vel... A gente deixa o ga-

-que em qualquer cidade,' roto pintar a placa, mas por Ás 8 horas

::procurando-se, encontra-se vontade de dar alguma coi- Figuras do Mesmo Naipe
.0 seu diário onde ela, vi- sa aos meninos que procu
vendo, escreve páginas tris- ram ganhar a vida. Um ou

',tes e alegres, dolorosas e tro 'levanta o "capeau" do

,empolgantes! Eu canto as motor e limpa o número do
;belezas da minha cidad-e, motor ... Adiante uma se

'você poderá cantar as for- nhora vende selo para a li
.mosuras da sua. '.. Como a cença e pede gratificação
.mulher, amamos... Cada pelo seu trabalho... Se se

"qual eleva aquela por quem tem rádio no carro e não se

�O coração anseia. . . registrou, uns rapazes da
O Rio possúe uma sínte- agência dos correios fazem

.ise da vida" do mundo, de o registro e lá se vão mais
.tudo. Cidade gigantesca, uns _ç_ruzeirinhos ... Alguém
-díferente, cosmopolita, o se defende. É natural. E'o
�Rio é o mundo em miniatu- motorista não volta para
.ra ... E quem ama o Rio tráz por falta de solo ou de
.encontra nas suas coisas, registro de rádio, pela pla
.mais simples, beleza, poe- ca não muito visível ou pe-
,;;sia e originalidade. . . lo número do motor sujo No Programa

,

Uma simples rua em que pela ferrugem. 1) - A Marcha da Vida.

.se para por minutos, um e- Interessante aspeto da Nac,

«dificio que se contempla,' cidade, que mostra a dure- Preços
]>01' momentos, um' fato hu- za da vida na metrópole. A Cr$ 5,00 e 3,20.
mano que ocorra no cotidia-I cidade lembra um velho, dito "Imp, até 14anos".
.n ismo da sua existência, po- que ouvimos quando crian- IMPÉRIO (Estreito).
riem dar azo a que se encon- ças : - "Aqui é como a ca- Ás 8 horas

tre motivo para uma estro- sa de João ,Gomes, quem não MOTIM EM NEVADA

.f'e se poeta, para página se trabalha não come ...
" Alan LANE.

,é escritor. . . I e (Lida ao microfone da TEX GRANGER 8/9 Eps'.
O SEGREDO DOS TUMU�Outro dia estávamos na, Rádio Guarujá).
LOS 7/8/9/10 Eps.

IMPERIAL

Consoante elementos con

densados pelo LB.G.E., no

Anuário Estatístico do Bra

sil, inscreveram-se na Dire
toria do Ensino Secundário,
do Ministério da Educação
e Saúde, durante o ano de
1948, 3.053 professôres, dos

'quais 1.870 (61,25%) para
'le'cionar no curso ginasial e,
1.183 no colegial.

, Dos .professôres registra
dos no curso ginasial, 872

(46,63%) eram do sexo mas

culino e 998 do feminino. No
tocante aos do ciclo colegial
891 (75,32%) eram homens

e, 292, mulheres.
Segundo a nacionalidade,

dos registrados no curso gi
nasial, eram brasi.Leiros na

tos 1.692 (90,48%) brasilei
ros naturalizados 167 ..... ,

(8,93%); e, sem declaração,
11. No colegial, 1.039 .....

(87,83%) eram brasileiros

natos; 136 (11,50%) estran
geiros e brasileiros natura
lízados ; e, ,8, sem declara

ção.
Segundo o estado civil,

eram solteiros, no ginasial,
1.064 (56,90% do total) pro

fessôres; casados, 453 ..

'

..

(24,22%); viúvos, .......
16 (0,86%) e, sem declara

ção, 337. No colegial, 523 ...

(44,21%) eram solteiros ;

43IJ (36,35%) casados; 9 .....

'(0,76%) viúvos; e, 221, sem
declaração.
Para fins de registro, a

purou-se que, no ciclo gina
sial, possuíam Q., curso se

cundário 882 professôres;
normal, 288; e superior, ...
178; figuravam; sem curso

completo, 44, e, sem decla

ração, 478. No cic'lcf'C.olegial;
possuíam o -curso secundá-
rio 562; normal, 60; e su- 9 DE FEVEREIRO Coronel Timoteo Aparicio,
perior, 291; 7 não possuíam A data de hoje recorda- fez constar o aprisíonamen-
curso completo, e, 263, fi- nos que: ' to de uma Bandeira, que foi
guravam sem declaração - em 1558, foram execu- arrastada pelas ruas de
dessa natureza. tados no Forte de Coligny Montevidéo;
Durante o referido ano, (Ilha de Villegaignon - Rio - em 1867, na cidade de

.

fôram expedidos, pela men- de Janeiro) os proto-marti- São ,Gabriel, no Rio Grande
cionada repartição, 5.436 res da Reforma no Brasil, do Sul, faleceu o General

,

certificados, sendo que "," Jean du Bourdel, Mathien João Propicio Mena Barreto,
3.441 (63,30%) para o cur- Vernenil € Pierre Bourdon; veterano da guerra dos f'ar-
so ginasial, e 1.995 para o - em 1618, nasceu no Rio rapos e que tomára parte na-

colegial.
'

de. Janeiro, Diogo Gomes campanha contra o ditador

Segundo as disciplinas, Carneiro, que veiu a ser no- Aguirre;
,

cabia, no curso ginasial, meado, em 1658, cronista (\0 - em 1893, irrompeu' no
maior número de certifica- Brasil, tendo deixado várias Rio Grande do Sul a chama
dos a História, seguindo-se, obras; da Revolta Federalista. Os

Português, Ciências Natu- - eril1630, um "patucho" revolucionários chefiados

rais, Matemática, _
'I'raba- chegou ao Recife, enviado por Gumercindo Saraiva

lhos Manuais, Desenho e pelo Governador João Pe- pretendiam depôr Júlio de

Francês; e, no colegial, Ma� reira Côrte Real, das Ilhas . Castilhos, Aos federalistas

temática, vindo, após, Por- do Cabo Verde, com a notí- juntaram-se os revolucioná

tuguês, Histôría, Franc ãs, cia de que para ali partira rios da Armada, em 6 de Se

Geografia, Inglês, Latim, uma grande festa holandeza tembro do mesmo ano, co

Desenho e Química. afim de assaltar a Capíta- mandados por Custódio de

nià; Mello;
,

- em 1822, o Principe D.' - em 1918, o Jornal "A

SR. ANTONIO ALTHOFF Missa em' ação de graças I ;:I?;�:t��g��!if}�:;ea�eG���: ����Z��aq�:p��:�oe�e :��
Deflue "hoje a data nata-' , . ..

• lez que não mais teria quar- número �88, publicava o se7
, .

' ,
� .

Alth ff '

A Famílía Carneiro convida os parentes e pessoas tel se não se embarcasse até guinte:lícia do sr. AntOnIO o,

1
.

"
.

t·"·
-

de - - ,.

, � ti d
amigas pala assrs Hem a missa que, em açao e gra

o dia imediato conforme ha- "Os preços sao baratíssí-
pessoa largamente es ima a I tenâ d id

- oe ' ,

. .

I lt -rça, pe o cen enarro e sua queri a mae, sogra, avo, via sido ajustado: mos! Levae as creanças às
em nosso meio socra e a o 1 tená d id

- ,I -'

. _�. it d ça, pe o cen enarro e sua quert a, mae, sogra, avo,
_ em 1853 em Ouro Pre- Matinées."

funclOnano da conceI ua a b'
,

t t 'MARIA ISABEL DA CUNHA CAR '

.
' '

d t
Isav.o e e ravo, ,

-

t faleceu solteira e com I Entrada geral 300 réis
fIrma M. L. AraUJO, es a

NEIRO, mandará celebrar às 8 honis, do día 10 de fe-
. .o'.

d 80 anos de idade p.odendo ser ocupad.o as fri:
praça... vereiro, n� Catedral Metropolitana. I mDaMls �

J qllina Dorothé� i zas camar.otes e' reserva-
Ao a11lversanante, nossos . arIa .oa,

parabens. de Seixas, a éélebre Marilia dos".
,

de Dirceu d.o poeta Thomaz! Só não dizia em que "Ci-
Anuncie n'''O ESTADO"

DATILOGRA"FIA
Gonçalves, um dos inconfi-' nema" também ... pu-
dentes mineiros..;

,

déra .

------------------------
- em 1856, o Decreto \ n. - em 1919, o General De

�JPanelas de P,;ressào ARNO, \ 1.722, cI'iou a Repartição Lauro Müller foi a Petrópo-
Especial das Terras Públi: lis, atendendo um convite

� a Cr$ 5tO,00 Correspondencla (ontere
cas, sendo seu primeiro Di- que lhe foi feito pelo Minis-

Comerciai Dlploml retor-o Coronel José B.oni- tro da Inglaterra para um

II
Grelhadores E fétriCOS fácio Caldeira de Andrada; almoço que o diplomata in-

OlREÇAol' METOOOI - em 1865, o Govêrn.o
I glês

lhe ofereceu comemo-
.

� Cr$ 300,00 Amélia M Moderno e uruguai.o, Candilho Aguirre, , rando ai data do aniversário
U PigozZi Eficllnte inimigo do Brasil, depois de I

da nota-pr.otest.o d.o Brasil
, na It'leirolalldía mandar atacar a cidade de I contra o bloqueio alemã.o.

L R4-.UI General Bltlencourt. 48 Jaguarão, pelas forças d.o i
I Rua Arcipreste Paiva -Edf. Ipase - TerIeo

(Esquina Alberl!1ue Noturno) GenenJ Basilio Munh.oz e do
'

André Nilo Tadasco

- Sr. Antônio Althoff, do
comercio local.
- Sra. Eva Jocelina Sil

va, progenitora do dr. Al
fredo Damasceno da Silva,
advogado.
- O sr. Valentin Terst

chitsch, comerciante.
- O menino Valter, filho

do sr, Jacob José Jorge.
- Menino Alvaro, filho
- Sra. Lucília Amaral

Costa.
,

.r+: Sr. José Tolentino de

Souza.

- Sr. Egídio Rêgis.
- Sr. Walter Gosten.

,

- Sr.. Osvaldo Lehm-

'kuhl, comerciário.
- Menino Jaime Lember-

No Programa
1) - Cinelandia Jornal.

Nac.

2) -,A. Voz do mundo.
Atualidades.

Preços
Cr$ 5,00 e 3,20.
"Irnp. até-14 anos".

ROXY
Ás 8 horas

Lábios que Escravizam
com

Robert TAYLOR - Ava
GARDNER.

REGISTRO DE PROFES
SôRES DO 'ENSINO SE

CUN:PÁRIO

Sírr, I Comprando uma mpressoro Jaldo, 18x
1', acompanhada de tres fontes de tipos v
s. está pratrcarnente fabricando dinheiro, uma
vez que se ão enormes os proventos que des
frutará Irnprrmíndo cartões de visita, convi
tes, boletins, programas, etiquetas, listas de
preços, bllhetes e toda uma série infinita
de serviço, típográrícos.

VENOAS • VISI•• COM GRANDES DESCONIOS • VENDAS A PRAZO COM'GRAH
DES fACILlDADES.lnlormaçOes cl Máquinas Jalda, C. Poslal6314 • S. Paulo

Ás 8 horas
A Valsa Da Ne'\-"e

, com

A encantadora .LISE DE
LAMARE.'

No Programa
1) - Noticias da Semana:

Nac.

2) - Short. Revue .

Preços
Cr$ 6,20 e 3,20 .

"Imp. até 14, anos".
{'YV._• ..-.-. -.- .,._ ,.-y

INGLESA
[fi ;'i'�Ii' III]
TONICA·APERITIVA

NAS CONVALESCENÇAS

Ministério
.

da Marinha
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SANTA

CATARINA
Exercício de 1951
EDITAL'

1. De ordem do Senhor Capitão de Mar e Guerra
da R. Rm. Plínio da Fonseca Mendonça Cabral, Capitão
dos Portos dêste Estado, faço saber a quem interessar
possa, que se acham abertas nesta Capitania, até 28 de
fevereiro corrente, as inscrições para os exames a se

realizarem na primeira quinzena de Março próximo vin
douro, para MESTRE DE PEQUENA CABOTAGEM,
PRIMEIRO.E SEGUNDO CONDUTOR MAQUINISTA
MOTORISTA, CONTRA-MESTRE, PRÁTICO, PRATI
CANTE DE PRÁTICO,.ARRAIS, PATRÃO DE PESCA,
ATALAIADOR, MESTRE AMADOR e CONDUTOR
MOTORISTA AMADOR.

2. Também poderão se inscrever nas Delegacias
de Sao Francisco do Sul e Itajaí, e prestar o respectivo
exame, excetuando-se o de Mestre de Pequena Cabota
gemo

3. Para melhores esclarecímentos sôbre o assunto
em apreço, os interessados, deverão procurar a Capita
nia dos Portos e suas Delegacias.

" Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina,
em Florianópolis, 31 de janeiro de 1951.

Nelson do Livramento Coutinho - Escriturárfo da
classe G, Secretár-io.

os t.750.00
o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

Rua Arcipreste Pajva-,�dmcío Ipasey'I'erreo {

HOJE NO PASSADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ateade. ttiàriamente. ao HOIPftaJ II. Cari••••

DR. LINS NEVES
Diretor da -Materriidade e médico do Hospital de

Caridade
CLINICAS DE SENIlORAS - CIRURGIA PARTOS
ASSISTENCIA AO . PARTO E OPERAÇÕES OBSTÉ-

'

.

TRICAS
Doenças glandulares, tiroíde, ovários, hipopise, etc.
Disturbios nervosos - Esterilidade - Regimes.
Consu'ltório: Rua Fernando Machado, - "I'el, 1.481.
Resid. R. 7 de Setembro � Edif. Cruz e Souza -

Tel. 846.

DR. NEwTON d'AVILA
Cirurgia geral - Doenças de Senhoras -"- Proctologia '

. Eletricidade Médica .

Consultório: Rua Vitor Meiréles n. 18 - Telefone 1.507
../ Conoultas: ,Ás 11,30 horas e à tarde das 15 horas
em diante.

Residência: Rua Vidal Ramos, - Telefone 1.422.

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Cliníca médica de adultos e crianças.

Consultório � Rua João Pintó, 10 - Tel. M. 769.
Consultas das 4 ás 6 horas:
Residência: Felipe Schmidt, - Te�. 815.

DR. MILTON SIMONE PEREIRA
Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoras
CIRllRGIA GERAL

dos Serviços dos Professores Benedcto
Piragibe Nogueira (São Paulo) \.

Consultas: Das 14 ás 17 horas.
Rua Fernando. Machado, 10.

Montenegro e

o. dr. PoIY�Dro E. de S. Thiagu
Ivi.1 lO. seu. clientes que .e ,ncontfã

lusente .té o di. 15 do corrente mês.

DR. ROIDÃO CONSONI
Cirurgia Geral - Alta _Cirurgia - Moléstias de senho

ras - Partos
Formado pela Faculdade de Medicina da Universi

dade de São Paulo, onde foi assistente por várias vezes
do Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio Corrêa Nass.

Cirurgia do estomago e vias circulares, intestínos
delgado e grosso, fireído, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varicocela, ????????, varises e her
nes.

Consultas: Das 3· ás 5 horas.
Cons.: Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa Paraiso).

Telef. 1.598.
'

Residência: Rua Esteves Junior, 1.703 - Tel. m. 764.
---._-_ _--_._._ _._ .. __ ._.�_ _ -,---

DR. A SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil).
'

Médico por concurso da Assistência a Psicopatas
do Distrito Federal.

Ex-interno do Hospital Psiquiátrico e Manicômio
Judiciário da Capital F'ederal.

'

Ex-interno da Santa Casa de Misericórdia do Rio
de Janeiro

.

Clinica �É;dica'- D.oenças Nervosas.
Consultório: 'Edíf icio Amélia Neto _: Sala 9.
Residência: Avenida Rio Branco, 144
Consultas: Das 15 ás 18 horas.
Telef<me:
Consultório: - 1.268
Residência: - 1.385.

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE j

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade Nacional de Medicina.

Tisiologista e 'I'Isíocírurgíão do Hospital Nerêu Ramos.
Curso de especialização pelo S. N. T. Ex-interno e-Ex
.assistente de Cirurgia do Prof. Ugo Pinh�iro Guima
rães. (Rio.)

Cons.: Felipe Schmidt, 38.
Consultas, diariámente, das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquiades, 28 - Chácara do

Espanha.
'

Curso de. Humanidades
MADUREZA DO ART. 91

CURSO --EM' FUNCIONAMENTO DESDE 1940
O único que venceu as crises por sua qualidade
MATR'ICULA: dias 1°' e 2 de Fevereiro, das 18,30

às 20 horas.
LOCAL: Faculdade de Direito - Sala dos fundos.
Início das aulas: aos 8 de Fevereiro.
pAGAMENTO INICIAL: Cr$ 150,00; corresponden-

do a uma mensalidade e à taxa.
.

IMPORTANTE: É de suma influência apresenta
rem-se os candidatos desde o início, para pegarem as

bases necessárias ao aproveitamento integral.
O' fracasso de muitos é motivado pela entrada tar-

dia. I

Informações antecipadas: Alm. Lamego 67.
.. O Diretor: José Warken

o ESTADO

QUER VESTlR·SE COM (ONFORTO
PROCORB A

E ELECiAHCU 'I

Administração
Redação e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,
n? 160.
Tel. ,1022 - Cx. Pos
tal, 139.
Diretor: Rl)BENS A.
RAMOS.
Proprietário
Gerente

-

SIDNEI NOCE'J'l

e Dir.-

Alfaiataria Mello
R la l'elippe e. eb nídt 4Ji

De 1· a 10 de Fevereiro
Sensacional -dezena de vestidos ...
Serão 10 dias movímentadíssímos e extraordiná
rios, durante 9S quais serão vendidos milhares

de graciosos e modernos
.

, Ve_sfídos de Esfação
Modelos de alta elegancia! 'Padronagens de

Tecidos de Fino -Gosto e Atualidade ! !
cuja venda, por preços abaixo do custo normal
do feitio,

I

constituirá a mais agradável e tentado
ra oportunidade oferecida 'pela

A M-O'DELAR-
ao distinto mundo elegante de Floríanópolís r
Vestidos de seda-Schantung=-Linho - Imitação

de Línho-c.Anaruga-c-Catallna->Tobralcos
Piqués-etc. etc.

Essa dezena de dias de venda de vestidos será
mais uma conquista para a popularidade

d'A. MODELAR que, com a próxima remodelação
e instalação dp seu prédio; passará a ser' um dos
mais completos estabelecimentos do Estado !

IMPORTANTE - Tambem o belo sortimento de
vestidinhos para meninas será incluído nessa ven-

da extraordínaria e por preços arrazadoramente
baratos.

••

ORA. WLADYSLAWA W-OLOWSKA IIUASJ
•

DR. A.NTONIO ora MUS!l
Médicoa

Girurgia-Glfnioa Geral-Parto.

Serviço eompjeto e espeeíalísado das DOENÇA!! DI

SENHORAS, com medernoa método.. de diagnólUC9 e tn

tamento,

COLPOSGOPlA - HISTERO -'- SALPINGOGRAFlA - ME
TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas OUl't&s-EletroeoaIU1aQio
Raios Ultra Violeta e Infra VeTmelho.

Consultório: Rua Trajano, na t, tO andar - Miflei.
do Montepio.

Horário: Dili D ás 12 horae -, Dr. Mns8t
Das �5 á� i8 horas - Dra. Músai.

Relidênllia -::: aua Santos DUmont, 8, Apto. I.

Representante:
A. S. LARA

. Rua Senador Dantas,
40 - 50 andar
'I'el.: 22-592.;1 - Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR

. Rua Felipe de Oliveira
n? 21 - 80 andar

Te}. : 2-9873 - São
Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 100,00
Semestre . Cr$ 60,00
Trimesfre . -Cr$ 35,00

'No Interior
Ano ..... Cr$ 120,00-
Semestre' .. Cr$ 70,00
'Trimestre . Cr$ 40,00
Anúncios mediante con

trát{).
Os ongmais, mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nus ar

tigos assinados.

DR. M. S. CAVALÇANTI
Clínica exclusivamente de crtanças.:
Rua Saldanha Marinho, 19.

/
Telefone (M.) 736.

DR. CLARNO,G. GALLETTI
Advogado

Crime e cível

Constituição de Sociedades
NATURALIZAÇÕES
Títulos Declaratórios

Escritório 'e Fesidência: Rua Vitor Meiréles, FO
NE - 1468.

. Festa na Capela .de N. S.
dos Navegantes em Itaguaçu
Bênção litúrgica do Novo

,

Sino
Tríduo em preparação ao

grande dia: - Nos .dias 8,
9 e 10, às 19 horas novena

com 'ladaínha cantada. ÀI>
20 'horas, linda e animada

quermesse com banda de
música.
Domingo, dia 11, festa e

bênção do novo e artístico
sino.
Às 9 horas da manhã bên

ção soleníssima 'do sino.
À cerimônia do batismo

os padrinhos seguram 'as
fitas simbólicas que orna

mentam o sino. O ato da

bênção será explicado pelas
palavras do afamado orador

sacro e zelozo missionário
Pe. Frei Pascâaio Maria, o.

f. m.
<,

Depois da cerimônia, por
escolha comum, será pro
clamado o padrinho de hon
ra.

Em seguida, haverá festa
com banda de música, fogos,
barraquinhas, etc.
Às 4 noras .da tarde ha

verá novena durante a qual
o côro orfeônico das senho
rinhas cantoras executará
ladainha. a mais vozes' em
honra de N. S. dos Navegan
tes.
À noite, festa com barna

quinhas, leilões, bebidas, jn,
gos, surpresas, músicas e

"ogos artísticos.
.

A empreza de ônibus Bom

Abrigo, garante condução
fácil e rápida.

A comissão da Festa

. l

FraqU€ZH r m ge;i;!'
Vinho Vreo�H)tado

(Silv�cín�) ,

(oceira dos p�
(ombalida nOe1.o DI.
,Seus pés coçam, doem e ardE'_
.anto a ponto de quasi enlouque.
cê-lo? Sua pele racha, descasca 'lUl

sangra? A verdadeira causa dest3Si '

afecções cutâneas é um �erlJÍe qu�
se espalhou no mundo mteiro e e.

conhecido sob diversas denomina

ções tais como pé de Atleta. Co
ceir� de Singapura, "Dhoby" CQ-·

cetra. V, não pode livrar-se de;;tes.
sofrimentos senão depois de elimi
nar o germe causador. Uma nova

descoberta; chamada NixCld..r .....
faz parar a coceira em 7 minutos,
combate os germens em 24 horas e
torna a pele lisa, macia e lunpa
em 3 dias. Nixoderm dá tão bons
resultados que oferece a garantta.
de eliminar a cocetra e limpar li>

pele não só dos pes, como na

maioria dos casos de afecções cutã
neas, espinhas, acne, frieiras e

ímpíngens do rosto ou do corpo,
,Peça Nixoderm, ao seu farmacête

tíco, hoje mesmo. A noss,a ga

U'" rantía é a.

a-.lXoder... sua �io�

'Ift,_ II_iii CUlllUI proteçao_

tiN1A,.) .pA1{A P!NTlJKA
C(lT,TQMAR

I. v. 1. P•
Edital

O CIDADÃO RODOLFO
GERALDO DA ROSA, Ins
petor Geral de 'I'rânsítei,
no uso de suas atribuições:
LEVA ao conhecimento

_
de quem interessar possa.
que terá início no dia oito
(8) do corrente mês, o em

placamento de veículos, au
tomotores e biciclétas, dês
te município, observando-se:
o seguinte:
Dia: 8 a 17 do referido

mês, automóveis de aluguel
e particulares..
Dia 18 a 28 - ônibus, ca

minhões e caminhonetes .

Dia 1° a 5 de março -

motociclétas e biciclétas.
Dia 6 a 15 - veículos ofi

ciais.
As Repartições Públicas"

deverão apresentar seus

veículos por ofício no quaf
conste os dados necessários
a identificação dos mesmos..

Os proprietários dos vei-,
culos supra-citados, com e

cessão dos carros oficíaís;
deverão apresentar no ato
do emplacamento, o certí
ficado de propriedade.

O licenciamento deverá
ser feito no. município _do_/
domicílio do proprietário.
Inspetoríia de Veículos ec

Trânsito Público, em Fpolíe,
7 de fevereiro de 1951.

.-

Rodolfo Geraldo da Rosa" /

tome

-a\-,\UtA
c.tli.OS01AOO

c4�
doJ9

I'ttt�'s

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"'0 Estado" Esportivo
r. Direçio de PEDRO P.AUW MACHADO

linder Lins ingressou no futebol paranaense
Dirigirá em 51 o plantel de profissionais do Agua V�rde o ex-técnico do Figueirense

Do vizinho Estado do Pa
:l'aná chegou-nos ontem a

��otícia de que o conceitua

-do coach Zinder Lins assí
.nou contrato' com o Agua
Verde, para dirigir o seu

-plantel de profissionais no

.eorrente ano.

Destacada figura do fute
DoI no passado, Zinder que

,.:é gaucho, mas se considera

catarinense de coração, pois
conosco conviveu durante
longos anos, acha-se bem à
vontade para demonstrar
suas qualidades de "entrai
neur" num dos �'lubes de
maior evidêrrcia do Paraná.
No Figueirense soube dei

xar patente os seus reais
predicados técnicos, levan-

DAS INSCRIÇõES

.FCD)
b) bilheteiros (idem).
c) marcação de campo.
d) marcador.
e) Juiz.

f) Auxiliares de Juiz (2).
g) passagem e estadia da delegação visitante

"(conforme tabela organizada pela FCD).
h) delegado e auxiliares da FCD.

15°) - O clube mandatário fornecerá uma (1) bo
.Ia NOVA, marca superball não podendo, entretanto,
.ser incluida como despesas nem ser indenizada. I

16°) - A bola, após a realização da partida, per
tencerá ao clube que a forneceu.

DOS'DELEGADOS
17°) - A Federação designará um Delegado, 'in

'cumbido de fiscalizar e orientar os jogos dd' campeona

to, com amplos poderes para decidir sobre as despesas
constantes do item 14.

18°) - As despesas de viagem e estadia, bem como

a gratificação do Delegado, sairão .do Boletim de Ren

da, na forma da letra h do item 14.

190) - Havendo necessidade a FCD poderá desig
'nar, além do delegado, mais um auxiliar..

DOS JUIZES

20°) - A FCD escolherá quatro (4) árbitros de ta

·..categol'l:1 Que arbitrarão 03 jog03 de campeonato.

,
..

J

o campeão mundial
Iadíanénelís

. .

vai a

MILÃO 8 (V.A.) -

"EVi_j
incidente que obrigou Fari

dente qU� os organizadores na a re'llúnciar aos dois

do o alvi-negro á conquista pela vez primeira o ambi- argentinos procuram fazer Grandes Prêmios

q.ue
serão

do Campeonato Citadino de cionado cetro de' campeão com que, na Argentina, ape- disputados em fevereiro, em
Futebol de 1950. paranaense. nas possa vencer Fangio, Buenos Aires .. Essa opinião
Segundo a mesma notícia Não resta dúvida que o procurando assim diminuir seria confirmada 'pelo fato

procedente de Curitiba, o Agua Verde fez uma ótima o título de campeão dó mun- de que os organizadores ar

renomado treinador realiza- aquisição. do, conquistado no ano pas- g'enti.nos tambem se opuze-

rá vasto' plano de treina- Ao Lins aqui deixamos sado por Nino Farina" ram à participação de Cara-

mente baseado na sua lon- consignados os nossos votos ciola, que devia pilotar um

ga experiência, afim de que de felicidade e sucesso 'TIa tal é a opinião expressada novo "Mercedes", a fim de

o seu novo .clube logre obter direção do' plantel aguav�r-I n?s
meios esportivos mila- excluirem um concorrente

I deano.. neses a respeito do recente muito temido.
I

.

a) os árbitros serão designados à vista de sor

teio para cada jogo.
b) Para a partida final a escolha poderá ser

de comum acordo e em caso contrário será sorteado pe

la FCD.

Regulamento ·do Campeonató Paralizadas- as atividades no Paula Ramos
Catarinense . de Futebol ls d h'"

.

d' t
.

d bí
r

- -

eu
. egun o apuramos, a meses que a Ire orla o i-campeao nao se r -

ne e em dezemnro não toram e íetuadas eleições.-Fala-se em

três nomes para a completa reorganização do clube. .

1°) - Os campeões das Ligas filiadas e da Capital
-astarão automáticamente inscritos- para o Campeonato Agora:; quando se fala no Palestramos com vários

-Catarlnense de Futebol. próximo Campeonato Citadí- próceres paulaínos e todos

2°) - O clube que deixar de concorrer deverá in- no de Profissionais a íní- . declararam nada' saberem

-denizar financeiramente a Federação, cujo montante se-' ciar-se ·possivelmente em de qualquer ato recente da

'l'á estabelecido por esta. maio, não-se pode deixar a- diretoria. Nem ao menos foi

3°) - Os atletas serão inscrttos "ex-ofício" enca- ludir em primeiro lugar ao expedido edital convocando
.minhado com a antecedência de 5 dias ao da realização Paula Ramos Esporte Clube os associados para uma reu

do 1°· prélio que participar por intermédio da Liga res- naturalmente considerando- n íão, o que por certo virá

. pectiva, acompanhado da taxa de inscrição sob pena de se a sua fórma e a si- criar um clima de descon

. .seu não reconhecimento.
-

tuação precária que atual- tentamento entre os associa-

4°) - Só será inscrito o atleta que preencher as mente atravessa o simpático dos, prevendo-se para muito

< .seguintes formalidades: e querido campeão de 47 é breve consequências desa-

a) estar' regularmente registrado na Federação e" 48. gradáveis tanto para o clu-

-devidamente inscrito pelo clube respectivo. Acreditamos haver entre be como para o futebol da
.

b) não ter disputado partidas do campeonato por os dirigentes paulaínos falo Capital, que tem no Paula

"outra associação, dentro do território catarinense. ta de interêsse pelas futuras Ramos um' fator decisivo

c) .a inscrição implicará na fiel observância das competições em que neces- para o seu soerguímento.
..leis que regem o futebol. sária se faz a sua presen- OS TR.ÊS GRANDES

DOS JOGOS .,; ça, pois, como é notório, Alguem relacionado com

5°) - Os jogos serão melhor de quatro pontos. nenhuma atividade \ premo- dirigentes paulaínos apon-

6°) - 'Os locais serão designados pela Presldên- veu desde que encerrou o tau-nos os nomes de três be-

-eía da 'FCD.. .

/
. ,- Campeonato de 50. �<, �,� -nemêr'itos do clube para in-

\

7°) - Cada partida 'terá a duração de noventa mi- Mais acertado serra dizer tagrarem 'o Departamento de

.:nutos, divididos em dois tempos de 45 minutos, com in- que este estado de coisas se futebol do Paula Ramos.

i;ervalo de 10 minutos para descanso. deve ao fato de não terem São eles os srs. Liberato

�- Em caso de empate haverá uma prorrogação sido efetuadas eleições em Carioni, Dirceu Gomes 'e

-de 30 minutos. 15 de dezembro do ano pas- Irajá Gomide, todos de com-

9°) - Persistindo o empate, será realizada nova sado, data aniversária
�

e 'provada capacidade admi

�t>artida 48 horas depois, no mesmo 'local, procedendo-se consequentemente de reu- nistrativa e a quem o Pau

-em caso do empate, nos termos especificados no item níão para escolha dos novos la Ramos deve assínalados

.anterior,
.

mandatários do clube, como serviços. Todavia, ao que

10°) - A distribuição de quotas será feita após o manda os estatutos. Inexplí- nos informaram, será preci-
.. :término do jogo, no próprio local ou na sêde da Liga. cavelmente a data, tão grata so insistir muito para que

11°) - O Boletim de Renda será fornecido pela Fe- para quantos residem na eles aceitem cargos de ta

,rleraçã�, não sendo válidos os permanentes fornecidos Praia de Fóra, passou des- manha responsabilidade.
..Jlelas Ligas. \.

.

. percebida pelos diretores do considerando as suas multi-

12°) ::__ As cotas serão computadas depois de pagas valoroso clube da "estrela plas atividades no comércio
.ctodas as despesas estipuladas no Boletim de Renda, e solitária", ao contrário dos local. Em todo caso não cus-

-assim distribuidas. anos anteriores. ta nada tentar e, para o bem

a) - 40% à Federação. Não sabemos se ainda e- da valorosa agremiação, ur-

b) - 60% aos clubes disputantes.' xerce a presidência o ben- gente e necessária se torna

�
13°) - Nenhuma "despesa além das constantes do quisto esportista sr. Luiz a' presença nas 'hastes pau-

.Bôletím, poderão ser descontadas da renda.
.- .

Battistotti. Em todo caso a laramenses de esportistas

14°) - ,As despesas que poderão ser incluidas no novel agremiação dá a en- desse quilate, afim de que

-Boletim serão as seguirttes: tender que se encontra ace- o .Paula Ramos reapareça

a) porteiros (n? a combinar com o delegado da fálica. forte e respeitado no cená-

PROPAGANDA

21°) - O clube mandatário fica obrigado a con

feccionar cartazes de propaganda.
CAMPO

rio futebolistico catarlnense

e brasfleíro, formando no

vos valores para o seu forta
lecimento.

De passagem por Milão,
Farina expressou pesar por

não poder ir para a Argenti
na. O corredor italiano pre
para-se agora para o "Gran

de Prêmio de Indianópolis".
FILADÉLFIA, 8· (U.P.)

- Ike Willians, campeão do
mundo dos pesos leves en

frentará Welter Joe Miceli,
no dia 12 do corrente, em

Filadélfia.

1950 e os clubes: princi
pais da Capital
II-Avai

Paula Ramos 5 x 3

América (Joinvile) 4 x 1

América (Joinvile) 2 x 3

Hercí'lio Luz (Tubarão) 6 x 3

Hercílio Luz (Tubarão) .,.................. 3 x 2

Olímpico (Blumenau) .;............ 1 x 6

Olímpico (Blumenau) ...••................ 1 x 4

Guarani '3 x 1

Atlético .. ,... . ,............ O x 3

Mlético , .. ;., .. .:1.......................
3 x O

Guaraní .... ' ...• ".......................
2 x 1

Nacional TPôrto Alegre) � ',' .. 1 x 2

Bocaiuva
'

.. , .. . h, .. 6· x 1

Figueirense . . . . . . . . . . .. .
PPPPPP' 1 x 2

. Atlético . ! !'......... 5 x 2

Figueirense (Jogo inacabado) ',' 2 x.2

Paula Ramos ,
,.,............. 3 x O

Atlético ..-:... 4·x 1

Guarani ,.
2 x 1

Palmeiras (Blumenau) .......•............ 4 x 2

F'igueirense .: . . . . .. .
,.......... O x 1

Olímpico (Blumenau) 3 x 2

Figueirense . . .. . ;........

.

1 x 2

RESUMO - 23 jogos, 14 vitórias, Bderrotas, 1 em

pate, 62 tentos a favor e 45 contra, com um saldo de ,17
tentos .

NOTA - vice-campeão da cidade com 4 pontos per
didos e 16 pontos ganhos. Venceu, por desistencia, o Bo

caiuva e o Paula Ramos, no 2° turno do Campeonato. Em

janeiro sagrou-se vice-campeão catarinense de 1949.

Auxiliar para. escritório
"IMPORTANTE ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL

TEM VAGA PARA UMA AUXILIAR DE ESCRITóRIO,
QUE SEJA DATJ�OGRAFA, CONHEÇA ARQUIVO E

FICHARIO.
CARTAS PARA CAIXA POSTAL, 413, CITANDO

CARGOS OCUPADOS, APTIDÕES, IDADE E PRETEN

SõES."

22°) - As Ligas indicarão os campos para a devi-

da requisição porte da FCD, ficando esclarecido que CURITI�A

não estão sujeitos a qualquer pagamento, na forma da __

,

__ ,.;I_;·--------.-----------

:::i:�,��O�e6,":!:p�;g::��ãO 0'«00« todas '" ga- I�mso nOr corrasno ndênG ia
- 'POLICIAMENTO t-' t-'

24°) - As Ligas ficam obrigadas a' providenciarem CURSO GINASIAL em um ano (Decreto-lei nO

o policiamento necessário, capaz de oferecer todas as 4244), Preparatórios para Díreíto.,Medicina, Engenha-

g�rantias aos atletas, árbitros e auxiliares. da FCD. ria, Escolas Militares, Escola Tecnica de Aviação, etc.

25°) - Os casos omissos serão resolvidos pela Pre- CONCURSO p/o Banco do Brasil, DASP e outros. CO·

sidência da FCD.
.

tr iculas abertas,
'

26°) - Aos infratores do presente regulamento MERC�AL PRÁTICO. Taquigrafia, Inglês, etc. Mas-

serão aplicadas as penas constantes do Código Brasi- Peçam propectos hoje mesmo á Caixa Postal 3.379

Íeiro de Futebol. - Curso de Madureza "BRASIL" -'- Rua Vítoríno Car-

Florianópolis, 4 de janeiro dê 1951. milo, 782 - SÃO PAULO.

,

TULCRAJI.4: PROSEBRAS PARANA. '-
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Atlântida Rádio' Catarinense Limitáda I
, apresenta mais 2 insuperavllls modelos para 1951 II'CARACTERISTICAS: >il

'"
: �T���ff�i��t�d�[/��l;g�J::, �fp�5�e�a��0: ���a��r��Sra6 t�C!�d;:;���. 50 a 16 mts. �tl.. raJ_Ls arma ar un�ver�l para 90, 110, 180, 200 e 220 volts v.

!

I Modelo ARC-5-P lIiII
Vartavel de 3 secçoes _ FI com nucleo de ferro

-

Caixa de IMBUIA de luxo. ti

__

�����
__

��-:::��=-
�
.. G_r_a_n_d_e�a�l�ca_n__

ce

__

':
__

A

__l_ta__s�e_n_s_ib_t_·l_íd_a_d_e�:�_S_o_rn__n_a_t_u_·�_a_l_. � � �__�--M:=o:d:e�l:o-A�R�LC:-:5:15�---------�
'H I S T'O R I A IJustiça do

os MARTIR�S DE Em seguida orou: - "õ

I Ira ba Ih
.

COLIG�� .

Deus eterno, visto que pela O
Braaileiro consciente, com causa de teu, filho Jesus Pprocessos em pauta para

CONTROLE DA EROSÃO

o coração compungido re- Cristo hoje morremos; visto instrução' e julgamento DO SOLO

cordo hoje a tristeza de uma que pela defeza da tua San- Dia 7, às 13,30 horas: Um dos piores per iodos

página negra da História ta Palavra e doutrina nos
Processo n. JCJ-4j51. Re- por que passaram os fazen-

Pátria. conduzem a morte' lembra- clamante: Nivaldo José Án-" deiros do médio oeste norte-

Ilha de Coligny, baía de te dos teus servos 'e assiste- celmo .. Reclamada: Emprêsa americano foi nos anos que

Guanabara, Rio de Janeiro, os, toma em tuas mãos 'esta Sul Brasileira de Eletrici- se 'seguiram a 1930, quando

6a feira, 'dia 9 de Fevereiro causa, afim de que nem Sa- dade S. A. (Empresul). Ob- violentos ventos assolaram

de 1558 ... _ tanás nem os poderes do jeto : Aviso-prévio, indeniza- a região. Os fazendeiros fi-

A0 almirante Nicolau Du- mundo alcancem vitória sô- ção e férias.
,

catam observando ímpoten-
rand de Villegaignon foram bre nós". Dia 7, às 14 horas: tes enquanto grandes nu-

apresentados Jean du Bour- E após outra oração entre- Processo n, JCJ-146j50. vens negras passavam sobre

del, Mathien Vernenil e An- gou-se ao carrasco e, gri- Reclamante: Olindina Costa suas terras e se afastavam

dré la Fon que foram in- tando: "Senhor Jesus, tem Ribeiro. Reclamado: Emílio levando consigo a rica ca

terrogados se sustentavam piedade de mim", rendeu. o
Dinslaken. Objeto: Férias e mada superior do solo.

a "confissão" redigida pelo espírito. salários. Numerosos lavradores
,

e

primeiro/por imposição do O terceiro huguenote An- Dia 8, às 13,30 horas: I criadores das planices oci-

almirante (para fugir à in- dré la-Fon, alfaiate, sendo o
Processo n. JCJ-5j51. Re- : dentais d?s Estados Unidos,

fâmia de um assassino vul- único homem desta profis- clamante: José Antônio Pa- : p.reocupados co� _

a possibi

gar) ao- que responderam são entre os elementos de checo. Reclamado: Walde- I h?:de de repetição de con

ser a vontade de Deus, dos Villegaignon, foi perdoado. mar Fornerolli. Objeto: AVi-I dIçoe.s semelhantes, .estão
apóstolos e dos mártires da O último a ser suplicado so-prévio e férias. .' amphcan.d� os conhecírnen-

Igreja Primitiva. foi Pierre Bourdon, que
Dia 8, às 14 horas: .1 tos adqUlrIdos,�aquela epo-

Já Villegaignon havia de- exercia a profissão de tor- Processo n, JCJ-159j50., ca. Em 1949, por exemplo,

cidido que a execução seria neiro e que havia ficado no Reclamante: Lúcio Antônio! n? Estado de Kansas, ha

pelo estrangulamento e afo- continente em virtude de Botelho. Reclamado: Pru=] v�a 3.500:000 acres de terras

gamento no mar. seu precário estado de saú- dência Capitalização. Obje-, i nao cult�va?as. No entanto,

O primeiro a enfrentar o de. to: Aviso-prévio, indeniza- os �specIahst�s em. conser-
martírio foi Jean du Bour- Tão logo chegou nas ime- ção e férias. vaçao do solo sentiram a

deI. Ia confirmar a sua re- diações do rochedo, foi al- Dia 9, às 13,30 horas: necessidade de conhecimen-

solução quando o almirante, gemado pelo carrasco, e,
Processo n. JGJ-178j50. i t� mais básico sobre a ero-

num momento de cólera, prevendo o suplicio, com os
Reclamante: Nilton João I sao causada pelo vento .e

procurando desmenti-lo, vi- olhos ,fitos no céu e braços Teodósio. Reclamado: Hotel I.!:)�u controle.

bra-lhe tremenda bofetada, cruzados, não se entriste- La Porta. Objeto: Indeniza- '�ra ;,"'aha��es�a falha, o

em consequência da qual o ceu, e em alta voz recomen- ção. Colégio Estadual de Kansas,

sangueJarrou do nariz e da dou o espírito ao Creador Dia 9, às 14 horas : : em Manhattan, naquele Es-

boca do paciente '" e ... orando: "Senhor Deus. sou Processos ns. JCJ'-160 a' tado, e o Serviço de Conser-

como, pelas faces, lhe des- também como aquêles meus 164j50. Reclamantes: Pro- vação do Solo do Dsparta

'ligasse também .algumas iá- companheiros que em honra cópio' Dârio Ouriques e ou- mento de Agricultura dos

grimas, o tirano, zombando, e ,glória pelejaram o bom tros. Reclamada r. Sociedade Estados Unidos estão coope

chamou-o de "afeminado e combate 'pelo teu santo no- Exportadora
:

Catarinense • rando no estudo da erosão
tão sensível que chorava me, e,_ 'por 'isso; peco-te me Ltda. Objeto: Indenização, I do solo pelo vento. Os cien

por um simples piparote". concedas a' graça d� não su- salários, férias e horas ex- tístas que trabalham no Co-

E diante- de sua irreduti- cumbir aos assaltos de Sa- tras, légio Estadual de Kansas

vel firmeza, na demonstra- tanás, do Mundo e da Car- Dia 10, às 9,15 horas: construíram um tunel de

ção de sua fé cristã, foi, de ne. E perdoa, Senhor, todos Processo n. JCJ-180j50. vento para uso em seus es-

mãos e braços amarrados, os pecados por mim cometi- Rec'lamante: Célio Antônio tudos; Com esse tunel estão

conduzido pelo carrasco_à dos contra a tua magestade, Moreira. Reclamada: Dire- restabelecendo as condições
rocha que o almirante já e isto eu t'o impetro em no- toria de Estradas de Roda- do solo e do clima prevale
havia designado e "acima me dó 'tEm FiÍho muito ama-: gemo Objeto: Indenização e centes nQS anos seguintes a

da qual, nas preamases, as do, Jesus Cristo". férias. 1930 e realizando estudos

águas se elevam três pés". E o algoz, pela terceira
"Executado Jean du Bour- vez, cumpriu a suà missão.
del, o carrasco conduziu ao Estrangulado foi o corpo de
rochedo Matthien Vernenil, Bourdon jogado ao mar.

que estava assombrado com Assim morreram, em ter-
.
a morte de seu companhei- ras do Brasil, três dos cal
ro .. Comtudo, permaneceu vinistas, mandados estran
firme e confiante. Já no lu- guIar e atirados ao mar, pe
gar da execução, o almiran- lo "Caim da 'América" e

te, que não tinha contra "Carrasco dos genebrinos".
Vernenil o mesmo ódio pro- Eram os tentaculos da in
fundo que votava a Jean du qursrçao que alcancavam
Bourdel, interrogou-o sôbre Pindorama, a terra que é
si queria .arruinar-se e per- nossa- Pátria, o nosso mui
der-se. Êle, porém, repeliu-o querido Brasil!!!
nobremente. André Nilo Tadasco

Agricultura
COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"

': '

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

Incêndios e 'I'ransportes

• Cifras do Balanço de 1944

CAPI'fAL E RESERVAS Cr$ 50.900.000,80
Responsabilidades '. Cr$ 5.978.401.755,70
Receita .•..................... Cr$ 87.053.245,80
Ativo Cr$ 142.176.60880
Sinistros pagos nos ultimos 10 anos

'

.. .. .. . . Cr$ 98.687.-81681}
Responsabilidades Cr$ 76.736.401.806;30

.
- .

Diretores:
Dr. Pamphilo p'Utra Freire de Carvalho, Dr. Fran

cisco de Sá, Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de

Araújo e José Abreu.

que, segundo esperam,
.

re- pelo vento no Canadá, desde
solverão ou pelos menos os anos que se seguiram a

os .problemas envolvidos. Os 193'0.
cientistas estão procurando Em 1946, o Congresso dos

determinar como, onde, por- Estados Unidos consignou.
que quando,e quanto solo os verbas para a realização de.

ventos de superfície remo- estudos semelhantes no 'ter

vem.
- ritório norte-americano. Co-

Iniciando os trabalhos de mo local para esses estudos.

1948, os cientistas construi: foi escolhido o Colégio Es-·
rarn um tunel permanente tadua'l de Kansas, que fica

de 17 metros, um tunel por· nas bordas orientais da área

tatif para ser transportado . das Grandes Planicies dos

aos locais de experiência e Estados Unidos.
um separador de terras. Re- Realizam-se agora estu-é
guiaram os ventos criados dos para determinar quais
por um ventilador de 1,20 as relações entre as proprie
metros, de tal forma que os dades físicas e quimicas das

ventos no tunel são duas ve- terras das Grandes PIani

zes mais fortes <lo que aque cies e a erosão causada pe

les que sopram sobre os lo vento. As terras são ana

terrenos agrícolas. lisadas em laboratórios de.
física e química, para em

seguida serem experimenta
das no tunel de vento. Des
ses estudos talvez resultem.

recomendações para o uso>

de um material de ligação,
que conserve o solo compac
to para que não seja remo

'vido pelo vento. Natural
para isso deverá ser despro
vido de elementos prejudi
ciais á produtividade do so

lo.

O Sr. A. W. Zingg, res

ponsável pela execução do

projeto> já trabalhou como

especialista em conserva

ção do solo. O engenheiro a

gronomo e perito em contro
le de inundações, W. S.

Chepil, cientista especiali
zado em solos e que também
trabalha na execução do

projeto, vem realizando pes

quisas sobre erosão causada

o SUL-DO ESTADO
INCLUIDO 'NAS ROTAS

�� �[I�I.�[��[� 7bBAIiÃO
-��© I

A NOSSA C_OMPANHIA

/
PORTO ALEGRE

J

Dr. José �oabaid
ADVOGADO'

Rua Oral Bíttencourt, 1t2

1
,

t
I.

l

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'. .

1 rensportes Tenesnes
. Transportes Maritimos

•
· Acidentes PessoaiS

.

.

Automoveis'-
-

.

-

,

,

-" - Incendios'
.. Cascos .�

-, .

o EsTADO-�exta-feira, 9 de -fevereiro de 1951
I .------__;_,,__�__:_::___.�:___:::__:.:_:�------,.

7

�
i

� . -. .

t '

J �

"

� i
'i �, -,

. ,

ti

�

'. .

< , .

.' ,

, ,-

,

; !

-

.
\ .', ,

-r- .• "
- .'

, .

l,
,

;
,

� .:

i-', .

:' .

1" .

�.

"

,
.

i � .

,

i

..

, :

•

"

,

_.,
... -'_

. "
'"

� \.
'

: '�'. Sucursal.' de Santa
.

Catárina
,

Praça 15
.
de Novembro,' 22 -- 2· andar

'

.

\ "

� \

, ,

:

) .

i
�.
;t

,

. v
,-

.

"Aceita Agentes
.

no Inferior'

TELEFONES 1388 -- 324
"

- \

Telegramas: . PROSEBRAS
Caixa Posta,1 139

. ,
/ ,

" ,

! l

.

,

-

�. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Nos domínios de Momo Em plena luz do dia I Vigilância necessári
I

,'.' -'_ =: �-..,.",_._

Os Tenentes do DI-abo 08-0 pa"
Roubada uma -maleta de couro, com documentos, O problema da --1:tergia e-'

'
.. ,,' ;:'", "

,
« ,»

I
- do automóvel ao C �1L t. da E. A. Marinheiros.

�I Assim, apelamos' para
-

a

ticlparão do CarDavaI de 52 1 . A gatunagem, em nossa I Sabe-se até que alguns já ����c;e i:��'l��:de c;��iC:::e� ��s::����o�i:ad;�/o��!:!,
Capital, sempre esteve em, se encontram recolhidos à atenção do Govêrno Aderbal quem elementos que vigilan,

vida, o dêsâninio dos feste- ação, ora visitando lares, Penitenciária do Estado R. da Silva, que, antes de ciem e reprimam as ações.

jos momísticos porquanto é ora agindo nas vias

PÚbli-" cump.rin�o a pena que a lei . transmitir as redeas do Po- daquêles que, intencional,

inegavel que os "Tenentes cas, ora atacando 'ate pes- lhes Impos.· . der ao seu substituto, inau- mente ou por brincadeiràil.
do Diabo" concorreram, de sôas que trafegam 'calma- ROUBADO O COMAN- gurou-a. de máo gôsto, fazem alvo.
maneira decisiva até, para o mente, em cumprimento dos DANTE DA ESCOLÀ DE Florianópolis oferece, de das lâmpadas. da iluminação.
êxito do Carnaval de Floria- seus afazeres diários. I A. MARINHEIROS então, nêsse- particular, à pública.

nópolis que, êste ano, como Os roubos, na maioria das Os larápios ainda conti- populaçao, quanto de con-" A medida que fôr tomada.
no precedente, foi digno de vezes, se sucederam sem núam a sua faina hedionda fôrto só aquêle serviço póde para evitar dos malfeitores.
nota levando o nosso povo a que fôsse possível às auto- _.::. tornam a operar, agóra beneficiar. a sua ação só poderá mere,

bater palmas ao trabalho, ridades.và falta de elemen- dentro dos veiculos que se A iluminação pública, cer os aplausos gerais e nós.

Tal. fato, a ser confirma-l verdadeiramente notável, tos à a�tura das_ necessida- acham estacionados à rua. côm os seus postes novos, a-' destas mesmas colunas, re-,

do, Vira provocar, sem dú- dos seus organizadores. ' des, deitar a mao aos la- Ontem" o sr. Comandante companhados de abajours, gistra-la-emos.
\__ '. drões. da Escola de Aprendizes merece o cuidado de quan-

'

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

Mas, o ·esfôrço que dis- Marinheiros, compareceu à tos prezam o progresso des- - \
pendeu a Policia Civil, con- Polícia Civil para -apresen- ta terra. O DOVO Diretor d�,
seguiu, embóra não muito tal' queixa de haver sido Mas - e aqui G motivo II

a contento, capturar alguns, roubada, às 11 horas, de desta li-geira nota - aconte- Penitenciária
conhecidos larápios, levan- dentro do seu próprio au- ce que vêmos danificadas

d d
' "j is d b Foi nomeado, por ato d"',

I o-os ao xa res e processan- tomóvel, uma maleta de a gu�_as ampa as, que ra- c;

d f' da lei d I b 1 d ontem do Govêrno do Esta�.
lO-OS na' orma a er. couro amarela contendo os a guns que ra- uzes, e

t 1 d do, .para o cargo, em comís;
númerosos documentos per- cus o e eva o.

tencentes àquela Escola, os A continuar nêsse andar S�?'. de Diretor da Pen itên..'

, Comando 'd
.' d'd' _

f'
crarra do Estado, o dr. Se-

quais so ao oman o pu em SI me 1 as severas nao 0- '-

°

' , • bastião Neves, advogado e:
interessar. rem postas em prática,

te_j
di t d "R

._

S
h'd

Ire 01' a eg iao erra-
Isso se deu quando, à 0- remos, entro em. poucO,,, bl i

.

.

d h '1'
_

rbl i f d d' na, que se pu' ica na, CI-

Deliciando uma cerveja ra menciona a, se:_ac ava o a 1 �mlllaçao pu ica a a a
dade de Lajes.

.

geladinha, no nosso querido automóvel do Comando da- a nao embelezar a nossa Ca-

Bar-Rosa;' fui alvejado por quela 'Escola estacionado pital, oferecendo-nos os be- -, -,_.- ------_
três gentis senhorinhas. A frente ao Colégio Coração neficios que dela provêm. Leia "O ESTADO"

O
.

d
.

d f I do centro, a mais atraente de Jesus.
, s armgos e a mira ores' oi ouvida logo que o sr.
d Otá dOI" O de to'das, altiva, mas de' ati- Assim, à Policia Civíl o

o sr. avio e rveira, távio de Oliveira concluiu
,

it d d tudes delicadas, sorrísc en- sr. comandante da Escola de
aprovei an o o ensejo e sua oração, sendo êle abra- ,

'

t d
. cantador, uma .pr incesinha Aprendizes Marinheiros re-

sua aposen a oria no cargo çado por todos os presentes. -

de, Diretor do Tesouro, ofe- Reinou durante o ágape a enfim, adiantou-se e falou : ; correu, certo de que as me- I

receram-Ih� no Clube 12 de maior cordialidade.
- "O Senhor não quer ficar didas que o caso requer 10- �

Agôsto, - um jantar íntimo. com um ingresso para o fes- grem êxito" que é a prisão

Essa expressiva homenagem Mo'r te de um 1- r-
tíval. de caridade no Teatro do larápio e a l'estituição a

tem a presença de numero-
. Alvaro de Carvalho?" seu dono, da maleta referi-

�H:Fa2�:ifr�t::�;�}�� dmoãrOddoOpooveráoa- ����1r��1;�;:����it�fa�: Oda. dr "U)·o· r' Luzção. '

.

ara,D. instante. Segurei o ingresso, -, • N
Falou, interpretando o CURITIBA, 8 (V.A.) abri-o e olhei os íritérpre- d' d- tpensamento dos presentes, Vitima de um acidente, teso DOmea O Ire or

o sr. Osvaldo Ramos, dire- quando fazia exercicios de E ela, a princesinha, con- dOS' Ptor interino do Tesouro, que equitação no C.P.O.R. local, tinuou : - "O Senhor vai O. _. •

ressaltou as qualidades de acaba de falecer o jovem �gostar. Vai ser 'uma cousa O dr. Aujor Luz, foi; on-

caráter é de, cidadão do ho- Francisco Braga Munhoz da diferen-te. Não será um des- tem por ato do Govêrno do

menageado. Aludiu aos ser- Rocha, .írmão do atual go- lumbramento, pois algumas Estado, nomeado para o ele�

viços"prestados em quarenta vernador do Estado. O fato de nós, somos principiantes. I
vado

.

cargo de, Diretor do

e um anos de brilhante car- teve _a mais dolorosa. reper- Porém, quando te:o;ninar a I Departamento de Saúde PÚ

reira pelo sr. Otávio de Olí- cussao em todos os círculos peça, o Senhor terá algo a blíca do Estado.

veira, que, últimamente fôra políticos e sociais. A "causa comentar...
.

I' Segundo sabemos a sua

chamado a ocupar a pasta n:ortis" .,�oi fratura de crâ- ?lheia princesa, sorrí, a- posse naquêle cargo de con-

da Fazenda, onde também mo em virtude de queda. brj.a carteira, ela-agradeceu' fiança se verificará ainda.

se houve com grande brilho e se foi. I esta semana.

e dignidade. A oração do sr, Dr A' S�otaell'a A noite chegou. As luzes - ---o-----

Osvaldo Ramos ioi aplaudi-
'. ,. U surgiram no palco .e a peça' O novorDador�do

da com entusiasmo. Levan- se desenrolava. FOI na ver- •
C

tou-se então o sr, Otávio de
REASSUMIU, À CLíNICA

db�adne'teu,.m espetáculo deslum- "spirUo Santo
qOulie'!leairparopvaara daegreasdteimcear ae- C'onfere"DC·,'a

" D_
_ Uma apresentação admi- RIO, 8 (V. A.) - Inf'or-

simpatia, que disse tanto o
.

rável! Expressões magnífi- mam de Aracajú que tendo

confortavam. Emocionado, r
cas se observaram, cena a- o Tribunal Regional Eleito-

concluiu por agradecer ain-
CONFERENCIA DE FLA- pós cena. Moças compene- ral declarado, oficialmente,

da a colaboração dos seus
VIO DE AQUINO, HOJE, tradas de seus papeis, da- eleito o candidato Arnaldo

auxiliares, a cujo devota- NA FACULDADE DE DI- vam inteira naturalidade à I Rolemberg, por uma maio-

mento ao serviço devia o ê- REITO peça. Foi 'na verdade, uma' ria de 59 votos, seu oponen-.

xito de sua atuação como cousa. diferente! . . . I te, sr. Leandro Maciel,. se-

Diretor do Tesouro. O snr. Flavio de Aquino, E que interpretação! ... É guiu para o Rio de Janeiro,

Grande salva de palmas conhecido e bri:lhante criti- pena que não representem via aérea, a fim de tratar da

,co de Artes Plasticas do mais vezes, para dar-nos es- anulação, pelo Tribunal Su

grande matutino carioca petáculo.s assim, interessan- perior, das urnas de Saco e

"Diário de Notícias", reali:. tes, artísticos, morais, mais Itaporanga, onde seu com-

zarâ 6a feira, ás 20,30 ho� belos melhores. . . petidor foi vitorioso. I
ras; na Faculdade de Direi- Aquí fica o meu pedido,
to,' sob o patrocinio do. Cen- Princesa! Reuna, seu séqui- ... PROVAllO.tro Acadêmico XI de Feve- to mais vezes e venha outro �

reiro e do -grupo da revista
"SUL", uma interessante
palestra cultural sob o te
ma "A Identidad€ da Arte
Moderna com a: Arte de To-
dos os Tempos".

.

'

Em seguida á palestra,
cuja duração será de 45 mi
nutos, o conferencista soli
citará discussão em. tôrno
do tema de sua conferencia.

..

Segundo apuramos, desta
cado elemento- da S, C. "Te
nentes do Diabo" informou
nos que esta sociedade, fa
ce ao resultado da Comissão
Julgadora, não participará
dos festejos dedicados a Mo
mo I e Único,

.

no próximo
ano.

TEATRO
Florianópolis, - 9 de Fevereiro de 1951

HOMENAGEADO
O sr. Otávio de Oliveira

Nomeado ProcD�
rador -Geral
do Estado

RIO,. 8 (V.A.) - O mi

nistro da Agricultura apro
vou o relatorio da comissão
incumbida de escolher as

regiões do território 'nacio
nal onde deverão ser cons

truídos estabelecimentos
industriais de carnes e de

dvados que poderão gozar
dos favores e·vantagens pre�
vistos na lei.

As regiões indicadaspa
ra esse fim são as seguin
tes: de Campos, no Centro; ;

na campanha, �o Ei;ltado do
Rio Grande do Sul; do lito
ral em Laguna, em. Santa

Catarina; do ,P a n t a n -a I

e Campo Gran'de, em Mato

Grosso; de Goiania ou Ana

polis, em Goiaz; 'do m-edio
. São Francisco e de Mucuii
em Minas Gerais, de Campos
Gerais no Paraná e de Feira
de Sant'Ana na Bahia.

ingresso.
'/ E quando a eortina d�scer
no último ato, terei palavras
entusiasticas para escrever
elogio's 'sobre o belo elen
co, que conquistou, co

mo há dias, as aclamações
.

do público seleto que assis
tiu ao_ JURAMENTO DE
LEILAH! ...

Encantado

. O Govêrno do Estado no

meou, em ato de ontem, o

dr. Fernando Ferreira de
Mello, para exercer o cargo
em comissão, de Procurador
Geral do Estado.

O novo Procurador diri
ge, nesta Capital, o "Diário
da Tarde", órgão oficial da
U.D.N., de propriedade do
sr. Adolfo Konder.

!

G."atificn-se
Foi roubada do automóvel do Comand(nte da Es

cola de Aprendizes Marinheiros. Ontem dia 8 às 11 ho
ras da manhã uma maleta de couro amarelo contendo"
grande quantidade de documentos pertencentes' ames..

'

ma Escola. A pessôa que roubou certamente vai se des
fazer dos documentos que não lhe interessam para fi-·
cal' únicamente com a maleta. Gratifica-se a quem achar'
os referidos documentos e entregá-los a qualquer reda
ção de Jornal, Rádio Guarujá, Séde do 5° Distrito Na-·
valou Escola de Aprendizes, Gratifica-se também quem.
tenha visto uma pessôa carregando a referida maleta.
naquela hora e pede-se dar aviso a Chefatura de Polícia.

O roubo se deu com o automóvel parado- em frente'

ao, Colégio Coração de'-Jesús. '"

_

Por vinte minutos .estive ontem em oração Se'
invoquei os santos todos, invoquei São Pedro, em

particular. É que ao milagroso chaveiro dos Céus,
Nosso Senhor pr6meteu ligar lá no Alto tudo quan
to êle ligasse cá em baixo. E as minhas rezas tio,
nham por finalidade conseguir, de modo sobrena-·
tural, que a Telefônica ligasse o aparêlho aqui da,
redação. Os meios comuns de se obter essa medida.
foram. exgotados: já pedimos, já rogamos, já im

ploramos, já suplicamos, já requeremos, já exigi-
.

mo§,
. já I;ecorremos... E nada! O velho 1.022 lá:

está, na rua João' Pinto, inútil, fechado entre pa-
redes vazias. Como na' apóstrofe do poeta, se cha··
mam, nirtguem responde!' E nós aqui, a precisar
dêle, quando êle nos liga;. ,ou melhor, quando êle
se liga!

Que São Pedro tenha piedade �e nós. Amem r.

.

.

X.X.x
,

Um livro, às vezes, não diz nada. Uma simples;
frase, às vezes, diz tudo.

O dr. Aderbal Ramos da Silva, aos sábados e

domingos, fugindo às a.usteras funções de Governa
dor - de Jodos os catarinense, ex-vi da Constitui-'
ção - costumava ir à pesca, em companhia da sua·

gentil filhinha Anita. E acontecia que' a sorte' o'

protegia, dando-lhe os peixes preferência às' iscas.,
Quando a colheita éra de 15, pelo menos 12 ti·

nham sido apanhados pelo ex-governante.
No dia 1° do corrente, quando, portanto, já. d

havia passado o poder ao seu substituto, o dr. Ader- ",

pai, lá nos Coqueiros, convocou a filha:
- Anita! Vamos pescar! .

E lá se foram. E aconteceu que nêsse dia o sal
do foi a:ltó: 22, entre cocor0cas, parús, canhanhas,.
garopeta","- gordinhos, etc. E desses, o ex-chefe do,
Executiv<f apenas fisgára um curvinotezinho sem.

porte_e sem atitude. Qs 21 restantes .Anita os ti·'
rára do mar, radiante de alegria' e paga das decep-",
ções anteriores. De volta para casa, a pequena disse"
ao p::.i: _

- Agora sim, po'demos pescar juntos. Agoraé
somos iguai�'!

Nêsse episódio, que a frase completa, há uma

notável síntese da psicologia política dos nossos;

dias ...
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