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posições chinesas e norte-ikcerca d� doze quilometros
coreanas, empurrando-as. d-e ,�r1.bfürtdidade. A cabeça _

para tráz ,e infl igindo-lhes de ptlute .dos comunistas a�

pesadas baixas. A 25:1 Divi- tingiu' um ponto ,situado' a
são, que inclui o 65°, Reg i- oito quilometros a sudoeste
mento portorrtquense, atin-, de Hoengsong, Duas un ída

giu o climax de seu avanço dades amertcanas (ficaram.
sábado, Nesse dia capturou' isoladas ao norte da cidade.,
Yongdungpo, subúr1:Íi� iil- Unidades, ianques de tan
dustrial .de Seoul, ua mar- ques e de infantaria procu-·

gem sudoeste' do rio Han ; ram alcançar os norte-ame

Inchon, porto no Mar Ama- ricanos isolados. Informou
relo da primeiracapital Rul- se tambem que um regímen
coreana t-.e Kimpo, (I maior .to republicano coreano con

aeroporto da
. Coréia ... Em tinua ce�ca€lo a nordeste da

questão de porás, a Divisão cidade 'em consequencia do
fez o mesmo trabalho que, ataque comunista que teve.
da primeira vez, fôra feito inicio ontem.·
a custa de varios dias de Urna patrulha coreana de,

sangrentos combates, denois sul, que penetrou oito qtu
que fôra estabelecida a' ea- lometros em território da

beça de ponte Inchou, em Coréia .do Norte ontem, te
'Setembro último. Enquanto ve de recuar seis quilome
a 25a Divisão norte-ameri- tros e meio, em consequeu-

'

cana e os turcos se dirigí-' cia de um co rtra-ataque O(!g
ram para Q norte, pela pr ih- cemunista.s, As noticias che

cipal estrada que leva a gadas ao quartel-general do
Seoul, a 3a Divisão tornou a 'Oitavo Exército indicam que
direção nordeste paraHum= a. divisão Capital' voltou a

O mandado de segurança coo- Conta com as simpatias ge- Ya::a;:�NTE CENTRAL ��:R:�;;ii���:c�10r�:E��
Ira a convotação do Conu resso

.

neralizedas -da UDN �:,o�?:a����e (�;�;�nta :�:': �;:;;:l�ap'a��;;�ov��:
o conhecido comentarteta dificil que a UDN terá de rni'l comunistas penetraram A julgar-se pelos aconteci

Declarações do Procurador Geral da Republica político Murilo Marroquim, subir, nas suas relações f'a- nas linhas-das Nações Uni- mentes conhecidos, os: co-

n'O Jornal de domingo in- ce ao novo governo, das, no amplo setor de 48 reanos repuhlicanos es+ão
�
RIO, 13 (V.A.) ,- Conti- blíca : "Não hárlúv ida, mas seriu o seguinte. na sua crô ..

· O partido bi-igadeirista quilometros da frente cen- do outro lado do Paralelo

nuam em poder do procura- não é matéria de que e::>g'!le nc ia jiabitual : está recebendo as man ifes- tral, conseguindo avançar 38 .

.dor geral da República, sr. o mandato de segurança. O "A formação das mesas tações r dos seus -represen- .tYY_••__...._•••_............_..... • ...............__••_._......E.W....,;.-_._.__.;-;.-�
Pfínie Travassos, os autos pedido do impetrante não da Camara e do Seriado es- tantes estaduais ; dif iculda-
rio mandato de segurança feriu esse ponto e, portanto, capam, de certo modo, ás des, corno é do conhec imeu- Le-Is &::8'nCI-O IJm m'�r"ti!l sub'impetrado pelo deputado ele não pode ser abordado influencias diretas 'dó Çate- to publico, surgem aqui e .-;::';I.

"" li U \lU U
"

�-'
Carlos Casfllho Cabral CUH- no ju'lgamento, Não-dízcom t" ali A direção nacional 1'(Tu d m

lO -� d'tra o ato da Camara dos De- o mérito do 'péd'ido, Será ��d:���:.a�:������Ç���I��);� ni;ta está no �ile'�'�:
..

�.� na as t Illçau, o� pre-
... ,'Pu'tados que convocou o con- m�téria,·t,atv'ez, pa�'ft outu_ ve, á propria direção '"dos' cOntornar a crise esboçada

RIO, 1\ (V.A.) _ o' 'pre- .fel"to PUr"I·O"8,gresso até 9 de março pro� acao,' se for concedIda a. se- t'd
.

t '-,..d . a fim de não perder .sel.,lS, U \I
,

h da.. par 1 os 111 eressa os, pO'IS 'd t /d R 'bI'
,

xi�Q. E.stran an o a d�mo- gura.nça pleIteada pelo no-· 'f t
_

. ," t;{'uadros' ou enfrentai' deci- SI en e a epu Ica "san- ,

"

-

'.

I' d '.. ..'i"." . mam et' açoes pessoaIS' ,HJl- .' .',
'

·.e
.

1
.

de' "

S PAULO 13 (V A)
Ta n,a 80 uçã,o o processo; )'0 �'e_;p�'��}!Q,.,. E p. sr"PI,l[!.J0 per-a.m.�ne ,moUo<�qiie.i1ã'o' s� ,�)p�1pel+;�, o�_ n�calcltra�.j-e� ClOnOj-l' ao; el �0:C.· ongresso- ; ..'" ,.-

llma vez il'l-le' se tratá. de T,.X;:tw),,:;;sç$:. concI,um� pro.IN!�•. devêm �ll's'ic1�l'�lh;o,n{� (l'Jrr,,,: Jtgo�t�-�hef;" a p.orta·' d.e... Nq�l�n�I'<iue}t�tor�za 'i:t .'��, ,Seg�iu �.n�ém pára o, Rio o

procedimento 'fudicial, de 'tendo, ql\e dentIO dt! ;1lgull� t s' t·< '< ;':1:> ,c,
. 'b�l'� .sa1,..da ,do,s quadros do p".rtl- bel't:lra ,de�.,cl'�dlto eSp'f;'i:G�a.J 's!- ?Jl]JrJ,e!""Pedr9- �98;rff.r.

'd t d'
. ..

'. a es a Ol1•.aque a p.6SS1 1:1--' -, .

' ..,
d lh- d' d t 'd PSP d R

, curso rapl o, a repor agem las emItirIa seu parecer.. d Â I
_

.

do."!' e cmco mr o.es" e. cruzel- preSI en e' o .' o. / 10

,ne 1'0 Glo1:Jo" foi ouvir' ho-' �.; � -. _ _ _ _ _ ���. e� ::e açao a nomes � 1'os ao' Mirí'isterio d� Agri- 'Grande do Sul e elemento

je o 'procurador P1inio Tra-
nr.n� - .�. or_� - - - - ,....,._...._."'! dIStI lblpçao ?e po�tos. Do·s·. �-...,.-.---•••••- ......_._--•••-......... cultura para' atender . as de confiança do Sr. Adhemar

vassos que disse o seguin- LeD�ol ·patro·I'.·,a' n�m�s eJ11t:vldenctla, bapenas: M' t
lo

t' despesas no combate à rai- d'e B!lITOS. Iuformou' o pro.
t

.

.

y U" (1-
um e pra Icamen e em a-' or 'e- SUSPSI, 8 va dos oerbivoros.'A lei q'Je cei- político que reina com�

,e;'Ainda não emiti meu pa- O 'dascobe to em' c-eito. por todas os partidos:
.do co·.usu·l. do autoriza à doação. à co.')P�- pleta .p�z �o,cenáriç políti-

.

.

.

d r u r, o do s�·. Ne::eu Ramos, para ração. do Ministerio oa .t\- co'do pais. Quanto à-Prefei-

�ec;:�p�:s'��n���:�o a�e,;�l� Igua Orando
-

a presIdencla da Camara. E

U··rast·I.�· gricultura e dos criadores tura do Distrito. Federal a-

vesse deliistir da convoca- li' u
não �pe�qs por que o PSD o de Itapoca, no Ceará, de diantóu estar informado de

-

}" t d
'. deseJe, mas, por que 'o ex- FLORENÇA, 13 (.U,P.) - terreno que mencion�': lei que' o 'nr.ellíden. t.e. Getúlioçao, corno, a las, o os espe- v-ice-pre,sidente da Repúbli::

J�

.ravam. Entretanto encer- RIO, 13 (u.r.) -:- Depois As autordades
.

jud:ciárj:..�: que concedt isenção de di- Vargas sõmente tratará do

I
.

I t t de profíwos 'estudos técni-
ca conta com as simpatias âe Florell'c._... �'. ordenara'T! hOJ'e reitos para a im,t)ortaçjlo de aS,sunto em m.arço.� próximo.J.·OH-se a egIs a ura e o a0., generalizadas da UDN. C'on-

l' -

da convocação. foi mantido. cos 'realizados pelo Conse"
taro, os partidos� em que" o

a autopsIa do corpo do Con- aeronaves e mate�'i,a1.3 .para Desmentindo a notícia pu·

Mas, acontece que Q Tiibu- lho Nacional do Petro'leo na sul brasi\eiro Luiz .\tlgu�to a aVlação as empr":-ti1s d'e blicáda no Rio .de que esti·
.' sr. Nereu Ramos realizará ,-

bunal está em féi-ias e, cer- região de l\iacapá, no Estr.,- Blake de Alencastro., que,' navegaçfl,l) aerea; l�i que vera ,apenas doÍ's minutos
tamente, não julgará o ca- do do Pará, ficou revelado.

urna bqa tarefa á frente da ontem à noite, fói encontrã- cónsidera a ani&1ia aos in: corri o sr. Getúlio V'al�gaS ê
. Camara, tal como Stl desem-. f

.

,

'So. D'epoÍs <ie dizer que só a existencia ali de petro!eo, do morto em seu ap,,: ;:'l- ratores tias leis eleitorai�, que se 'retirara visivelmen-

:em casos rarissimos e ex- em seguida' â perfuração de penhou na direção do Sena.- mento:. .'" I revoo
gadas pelo atu�l Codigo te aborrecido" declarou:

do. Quanto,aos demais car- .

. .

eeepcionais é que wTribuna! um �poço, cujo rendimerüo O medIC'O dIsse que a mor- Elelto.ral. ,"Estive realmente com o sr.

'julg8, n'o 'período de féria,s, diário' foi con-siderado em
'gosÇ"'as conversações mal se te do Cor..sul, de 31 anos de

' ,', Getúlio Vargas há três dias

acrescentou: 'M�s vou dar, 200 barris. Está a localida' iniciam: i�dusive pJ!', que idade, foi. provav�lmente e com ele conferenciei du-

,agora, meu pare'cer, embol:il âe de AlSua Grande situadá-
-a .�enov�çao dos manaatú6 provocada por um arafj'.1e M' Ih'

.

d
rante urna hO'l'á - e quarenta

<esteja em férias. Não d'Jero entre D. João e Candeias nó eXI�e_a preS'en�a dos nov�s cardiaco, mas, ao mesmo e' orou o ,pa re", mirtútos sôbre assuntos po-

'(}_ue fique dependendo de Recôncavo baiano, que dista eleItos, d� selO, �os qual.:;;'. tempo, dn·cobriu u;!, a con·

I
r

p.
líticos. Corno nada aspiro

mim o julgamento do mal1- 65' quilometros 'ao 'norte, de podem .�aIr alguns, �SCOn)l- tusãó na 'fronte dire'li;:1,' do DtOOIO lOtO lião poderia ter deixado o

.dato. S. Salvador. Dos 32 P�.ços dos. AlIas, os e�t.:ndl.ln(')1b)s extinto: Paiácio contrariado".-

Corno o J'ornalista qoizes. abertos jorram ali petrolep. para a composIçao (1:1" m:- Revelt)t.-se qUe o �: onsul RIO, 13'- (V.A.) - Opa·.
. "sas revelam nos seus Pl'I- ".. .'-

'Se saber-qual era o' ponto Acrescentam as mfol'ma- '.
.

' ,'. :'. ,. brasileiro estava acama.�o, dre Antônio Pinto. continúa - ------_.;....----""'"'
de visf-a do procurad::>r ge- c

..
Ões ·que. o poço piloto de, melros, degraus, a 9scadal'�� com influoe!lza, e, de a.côrdo melhorando, tendo sido, ,na ::..

.

•

].'al daY República, este de- Agua Grande constituirá com várias pessoas {f'H} Ó tarde, de ontem, retirado da ·Homen,agem de emi ...
'é.larou: "Bem. A verda,cle {; ponto referencia para os es- Divulgue' "O ESTADO" visitaram, ele tivera febre tenda de o,igenio, Falando. .

h I
j()_ue, embora: convocado, o tudos que estã� sendo fei-

... "-', f. alta nos últimos diag. à Í1ossarep'-'i·t�lqfm, no Ho'�- gos e. compll n e ro'S

Con.gress; não está re\.;nido tos 110 local pelo's� especia� Pib' I
. Ã autopsia fõi ordenadf'. pital dos Marai�os, o m�- de Fard· .. gal

1 o ieia, r'si .-ire e.� f' d b'
u.. •

'e, assim, não está em fU.n- listas d6,Conselho Naciona � a 1m e se esta ele"::t'r "e a dICO assi-;�enj-e 'do vigárb

ção. de Petróleo, que realizam paraguaia, extermi,.. contusão .ll:l fronte do Con- de Urucn.rw�· mformbu que fl Cti nrobert
Mas _ objetou o repor· novas perfurações. sul foi resultado de uma estado de saude do padre lÚO,13 (V.A,) - Hoje no

!-ter _ e os subsidios? Com nam clngaceirós queda· da cama, dUl'anto á tem melhora.do, de fOl'lm, Joe-key Club o general Can-
Leia "O ESTADO" .

'" ;febre, ou deum ataqué p:)J' surpreende;'te, !lcrescentao.� robert Pereh'a da Costa foi
PONTA'--PORA.N, 1:�' (V. 'outra pessoa. do que apesa:' da idade -

:1' homenageado com um aln�o-
A.) - As polícias Bl'Hsilei- vançàda,_ t' (,rgan!smo d,} ço oferecido pelos seus a·

ras e Paraguaia, gm ação padre Anf/>ni',' está reagln- migos e companheiros de

conjunta e com asseutin1.en,-
.t

do rápidam",'lt.e'J permitindo farda". Saudou o ex-ministro
to das autoridades superÍo- In�iste. na sua um rapido desellvolvimefito da gue'l:râ o sr: Rodrigo
res dos dois países, ex.1 ermi- ' também I,ij p';,otesso de � 1 Otavio Filho, que se referiu

RIO, 13 (H.P,;' -- Espt.ra-. naram u'm baudo de '1qlia- dem' .-'ssa-O catrizaçãJ :;a· intervençã�J às atividades' do general
se que àté quada·feira pro,.. ti'eiros" na povo1ção. (lB' cirurgica.· Canrobert nos àItos postos:
xima sejam assinados' os Sanga Puitan, 12 Q\:Ilüme- RHI, 13 (V.A.) -- O sr.. Finalizou_,_:Jizendo que tu- da administração nacionaL

decretos' provendo os car- tros desta cidade.,Os ban- pyefeito Mendes de l\1.0rais do está lhe �)enrútindo 'u'm Campareceram'-� á hOIPena

gos de presidente dos insd- -doleiros reagira�n á hala dirJgiu flova carta ao _pre- prognóstic0 '\ie que o padr� gem' autoridade,>, ,grande
tutos dos Ban.�arios; Indus- travando-se violento camba .. sidente Vargas; reiterando Antônio Pinto esteja com- número' de amigos e admi

triarios e Transp()l'te e Caro te havendo dois mortos e' seu: Vedid9 'de d'emissdo do" pIetamente restabelecido radores do ex-ministro dr...

gas. vários feridos. cargo. nos próximos 15,dias. Glíerl'a'-

gue-�;�a
CONTRA-·ATAQUE'

'COM A 2511. '

DIVISÃO
lJúS EE. UU. 13 (U.P.) -

Os chineses, valendo-se de

-cerrado fogo de armas pe

.quenas, obrigaram urna pa
trulha coreana a retirar-se
da cidade de. Seoul, que já
j'oi ultrapassada. pelos alia
dos.

O antigo s�búrbio indus
trial - Y::ongchu_po, � que
foI' ocupado sabado pelos a

liados, foi submetido à mais
violenta .barragem de arti
lharia desde que as forças
das Nações Unidas chega
ram ao Han. Um informante
disse 'acr�ditar que os chine:

ses estão util-izando peças
de artilharia de fabricação
russa, de 120 milímetros.

tados Unidos e a Brigada da

Turquia atingiram as portas
de Seoul. Em dezessete dias,
varreram completamente o

flanco do extremo ocidental

I O TEMP.o
.

I Previsão do tempo até,·I�
: horas do dia 14.

í "Tempo - Em geral in s-

i tável, com chuvas.
, _.i'

.1, Temperatura - Estávejl.
i Ventos - Variáveis. trcs

I coso .

l Temperaturas - Extre

! mas de ontem : Máxima 26,8,
_ I Mínima 20,4.
I'
(

. _ .. ..

\.( , _Edição, d.e hoje

I -,
"

8 pagmas
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o lUIS .urI'IGO DUElO DE SANTA CATA.RINA
,>n""�1'h � i. �1I?��<nltê I R<IDNEÍ NOCETI

-

Dintol' Dr. RUBENS DE ARRUDA JU.IUI§

ANTES DO CQNTRA-ATA--
QUE

,"

QUARTEL GENERAL DO
3° EXERCITO DQS EE. uu.
13 - A 25a Divisão dos Es-:

das linhas das Nações Uni
das das tropas vermelhas.
Estas unidades, avançadas
infiltraram-se através das

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

.'

a -eonvocação e, embor;t não

].'eunidos, não percebem os

deputados antigos o suhsi
<dio, isto é a part� fixa?
'Sim, peréebem. Só não fa
:zem juz ao ':jeton" - foi a

resposta.
O jornalista -fp.z ainda

desta outra pergunta' "E
isso não equivale a e<;tarem
-em exercício, após o térmi
no do mandato em 30 de ja:
.neiro?

. .:...Eis como respondeu o

,:procurador geral da Repú-

A' .presídencia
dos Inslitu tos'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AL NETO
A fábrica de chapéus

Adam, que patrocinava o

programa do comentarista
DrewPearson, acaba de de
clarar que não renovará o

contrato. Fearson recebe
por êsse programa ·1.3U(' do
lares semanais.
Segundo fontes "em in

formadas, a atitude do pa
trocinador resulta das acu

sações não há multo feitas
contra Drew Pearson pelo
senador Joseph McCarthy.
McCarlhy afirmou que Pe·

DR. NEwTON d'AVILA arson serve a interesses da

Cirurgia geral _ Doenças de Senhoras _ Proctologia esquerda, e exortou o pú-
Eletricidade Médica ---- ·blico a não comprar mais

Consultório: Rua Vitor Meiréles n. 18 - Telefone 1.507. chapéus Adam enquanto a

Conoultas: Ás 11,30 horas e à tarde das 15 horas fábrica patrocinasse os co

em diante.
.

mentários.
.

Residência: Rua Vidal Ramos, _. Telefone 1.422. � Os diretores de Adam :le-
----.-----�,.. -- ram também a conhecer

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Cliníca médica de adultos e crianças.

Consultório _l_ Rua João Pinto, 10 � Tel.
Consultas das 4 ás 6 horas.
Residência: Felipe Schmidt, - Te'}. 815.

RADIOTERAPIA;
RAIOS' X

DI. ANTôNIO MODESTO
Ateade, GàriUl.ate. ao Hospital", CarhI....

DR. LINS 'NEVES
Diretor. da Maternidade e médico do. Hospital Je

Caridade
CLINICAS DE SENHORAS. _ CIRURGIA PARTOS
ASSISTENCIA AO PARTO E OPERAÇõES OBSTÉ-

i TRICAS
Doenças glandulares, tiróide, ovários, hipopise, etc.
Dísturbíos nervosos _ Esterilidade'- Regimes.
Consu'ltório: Rua Fernando Machado, _ Tel. 1.481.
Resid. R. 7 de Setembro _ Edíf, Cruz e Souza _

.

<, Tel. 846.

,
, .

M.769.

DR. MILTON SIMONE PEREIRA
Clínica Cirurgica

Molestias de Senhoras
CIRURGIA GERAL

dos Serviços dos Professores Benedcto
Piragibe Nogueira (São Paulo) �

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

Montenegro
,

\ O : iIr;;P01"prt E. de S. lhiQo .

/ �'

.vira aos seus cliente. Áu� se encontri

awente .té· o dia 15 do corrente mês.
-..

DR. ROIDÃO CONSONI
Cirurgia Geral - Alta Cirurgia _ M�léstias de senho

ras - Partos
.

Formado pela Faculd�e 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, intestinos

delgado e grosso, tireído.vríns, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicoce1a, ????????, varíses e her
nes.

Consultas: Das 3 ás 5 horas.
Cons.: Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Qasa Paraíso).

Telef. 1.598. /. ,
'

Residência: Rua Esteves Junior, 1.703 -:- Tel. ll);. 764.

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

Uníversidaâe .do Brasil). '

.

,

Médico por concurso fta Assistência a Psicopatas
do Distrito Federal.

Ex-interno (\0 Hospital Psiquiátrico e Manicômio
Judiciário da Capital Federal.

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

�, Clinica MÉdica - Doenças Nervosas.
r Consultório: Edificio Amélia Neto - .Sala 9.

Residência: Avenida Rio Branco, 144
Consultas: Das 15 ás 18 horas.
'I'elçfone :

Consultório: - 1.268
Residência: _ 1.385.

DR. M. S. CAVALCANTI
. Clínica exclusivamente de crianças.
Rua Saldanha Marinho, 19,
Telefone (M.) 736.

-

No mundo do Rádio
situação internacional, ..s

emissoras norte-amer icanas
estão aumentando o número
e duração dos noticiários e

comentários radíofônicos.
Nota-se um acréscimo es

pecialmente no número de
correspondentes mandados
ao exterior. Da Coréa, en

tretanto, 'já não é possível
transmitir. Em virtude dos
acontecimentos das últimas
semanas, tôdas as comuni
cações da frente de batalha
estão interrompidas ou

acham-se em uso· militar.
Porisso os correspondentes
de rádio no extremo oriente
estão fazendo seus comen

tários de Tokio.
Para que se possa avaliar

o crescimento da televisão,
eis aquí as estatísticas re

ferentes a Baltimore: neste

FO-

Curso de Humanidades /

uma declaração segundo a momento, o número de re

qual as acusações de Mr. ceptores em uso é de

Carty não foram as razões 252.200. Há um ano atrás

para a terminação do coa- era de 112.517.'
trato. A atitude da eornpa- O que. se dá na cidade de
nhia foi um caso de mera Baltimore dá-se em todos os

coincidência com a atitude outros pontos dos Estados
dosenador ... I Unidos. Em um ano, o n ú-

A revista Variety infor- mero de aparelhos passou

e ma que, em consequência da do dôbro. '
,

Viagem cem segurança
,

\ "e
.

rapidez
.

só NOS CONFORTAVEIS �llCRO-ONIBUS ])0

RA�IDO «SUL�BRASILEIRO»
Florianópolis' - Itajaí ..;.:_ JoinvHle ..,- Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

MADUREZA DO A{T. 91
CURSO EM FUNCIONAMENTO DESDE 1940
O único que venceu as crises por sua qualidàde
MATRICULA: dias 10 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.
Informações antecipadas: Alm. Lamego 67.

O Diretor: José Warken

I
---------------------------------------------

E ELECiAHCIÀ'QUER VESTlR·SE COM CONFORTO

PROCURB A

Sirr. I Comprando uma mpressora Jalda, llx.
I', accmpanhada de t es fontes de tipos, v
s. está praticamente fabricando dinheiro, uma
vez que serão enormes os proventos que des
frutará írnprímíndo cartões de visita, convi
tes, boletins, programas, etiquetas, listas de
preços, bilhetes e toda uma série infinita
de serviço, tipográficos.

VENDaS A VISTl" COM GRANDES DESCONTOS· VEHoas a PRilú ;:0:1 SRAN.
OES faCluoaOES.lnlormaç6es cl Máquinas Jalda, C. Postal63t4 - S. Paulo _I

DR. I. LOBATO FIL�O
Doenças do aparêlho respiratório

T�ERCULOSECirurgia do: Tora
.

Formado pela culdade Nacional de Medicina.
Tisiologista e ,Tisiocirurgião do Hospital Nerêu Ramos.
Curso de especialização pelo S. N.· T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof. Ugo 'Pinheiro Guima
rães; (Rio.)

Cons.: Felipe Schmidt, 38. \,,_

Consultas, diariámente, das 15 às 18 horas.
'

Res.: Rua Durval Melquíades, 28 ....:.. Chácara do

Espanha.

Dlfaiataria Mello
Ri.l8 Felippe Schmidf 4�

DR. CLARNO G. GALLETTI
Advogado

Crhne e cível
Constituição de Sociedades

NATURALIZAÇõES
'Títulos Declaratórios

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

DATILOGRAFIA
Correspondencla
Comerciei

(onfere
Diplome

. DIREQlol.
Amélia M

PigOZZI

METODOI
Moderno .,

Eflclto'.

Rua General. BltlenCourt. ,48
(Esquina Alber-gue Noturno)

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAm,A'�
Fundada em 1870 � Séde: BAHIA

Incêndios e Transpor�es
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS .'. Cr$ "50.900.000,8�\'
Responsabilidades .. : .'

'

Cr$ 5.978.401.755;70'-
Receita . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. Cr$ 87.053.245,80"
Ativo .. ;....................... Cr$ 142.176.6088()�
SinistrQs pagos nos ultimos 10 anos

" ... " ... ..:. . "..... . Cr$ 98.687.&1680>
Responsabilidades Cr$ 16.736.401.806,3Oc'

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

cisco'de Sá, Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de
Araújo e José Abreu.

/'

Insfituto de Iposentadori@ e
Pensões dos Comerciários

Del'egacia de 8ta. Vetarin8
A Y7"·1 S O·

O Delegado do Instituto de Aposentadoria e Pen
sões dos 'Comerciários, no Estado de Santa Catarina".
avisa aos Srs. empregadores que, estando' em gozo de- -\
férias o funcionário encarregado da cobrança, as con

tribuições referentes ao mês corrente deverão ser reco

lhidas na Tesouraria desta Delegacia,' à rua Felipe,
Schmidt, n. 37, até o dia 28 do corrente.

O não recolhimento das contribuições na época pró
pria sujeitará o empregador ao pagamento de juros de
1% ao mês. J

Florianópolis, 9 de fevereiro de 1951.
OSWAL PEREIRA BAIXO - Delegado-

/

,
f
t
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us 1.750.00
.".- na., B

T')I"lneAFuiôriO' entroI
RITZ

�

\

'

Ás 5 e 8 horas No proximo sábado, dia

NOITE APóS NOrr}'� 17, às 20 horas, será apre-

com I sentado, no palco elo' Abr+-

Ronald REA,GAN __ Vi go de Menores, a lin da peça

veca LINDFORS Osa I que tantos aplausos. arr�n-_
MASEN. cou, quando de sua estréia

no Teatro Alvaro de Carva
l,ho, - O JURAl'iIB.;;-JT(; VE
LEILAH,

Grandioso, ,. Sublime .. ,

No Programa
1) - A Marcha da Vida.

Na�
rDiário 'da �efrflpole,

�Eft@.çif!*íl P44Xt;::�m'1ig41g ...Ç4"$=��
,- 2) - Fox Airplan News

Atualidades.

IHOJE NO PASSADO
, 14 DE FEVEREIRO segundo combate de Sobra-
- em 1630, Olinda e R€- dinho, no Maranhão, duran

cife avistaram a expedição te a insurreíçã-i conhecida
holandesa do General Hen- como "Bai'üH"',";
drich Corneliszvon Lon q : - em 1'J : ". telegramas de

- em 1636, o Capitão Berlim anunciaram o re

Francisco .Rebelo, que se gresso de t�'est-Litow!'oky.
achava destacado em j-ôrto dos dele;;Úk. � alemãs que
Calvo com 40Q homens, a- ali forarn tl);un, 'pur.'� na

vançou contra as trmchei- ccnferênr ia 0,1 paz;
ras que os holandeses ,lIa- - em-l'l·13, foi encontra-

Drama oriental em 4 atos, viam erguido em Barra ào morto, ,,' seu quarto. à
e conta como princ ipa is ir.- Grande, comandados por Rua Saldar.lia Ms rínho, o
térpretes : Córa N,l11t.',�, Te- J 'I'al iban : Profes 1"1 1 T

.

, an 1 n, L' SO '

�l' '1,'1oe -'- 111Z, uma{'ezinha, ,Ra1p.os Scnaefer, _ em 1676, os paulístãs das mais '11 rorosas fi.�uras
Elia -Gomes, I0I1e 1'úve do sob o comando de Francisco' do mag isc >: ) catnrruens«,
Freitas e a graciosarnen ína Pedras Xavier tomaram a O seu pa.�:; m.en to se teria
Ana Catarina de Oliveira Vila Rica,' no Paraguai; verif icado li 'i ) rês dias não

Os ingressos estão sendo
_ em 1824, em virtude tendo' .sid» autcs e-01' l.er ído

veI:�id?s a Cr$ �,(·O. petas dos sucessos da Indepen- em virtu 18 de morar sosl-
c�wqUlstas da l�re.1a d; I dência do Brasil, separam- ilho.
Sao. LUlz., ? festival sera se na Banda Oriental; as

-

André Nilo Tat1xsco
em �e,n.eflcIO das obras da tropas brasileiras das POI-
Paróquia. tuguesas, havendo o Gene-

. ------ -�.

ral Lecor, com as �1'.')pa3
Leia "O ESTADO" brasileiras, sitiado Mon te ..

.-- --- -.-- vidéu, onde se encontr.tV::llll

,os portugueses comandados
pelo General D. Álvaro de

I Macedo; , RIO, 13 (V. A.) - O pre.-
i - em 1834, faleceu JO&O sidente da Repúblicà assi
Inácio da Cunha, Visconde nou decretos nomeando, em

de Alcantara, Senador, Con- comissão, diretor de Rece
selheiro e por duas vezes bedoria do Distrito Federal,
'Ministro de Esrado : Janserico de Assis, diretor

- em 1839, o (j,)vêl'U:J P..e- dos Serviços do Patrimonio
vo'ucioná:rio do? TIio Grande da lJllião) Ulplano de Bar
do SlJ) transferiu sua sede ros e diretor da Divislio do
de Piratinin püra Caçapura i Impôsto dG ,Renda, Cc'l::ar

- em 184 I, tl'éP ·Ju··se o Prieto.

I
I .

lliua .Ar(Jipreste Pah,a-1;_;dHicÍo Ipase:- 'I'erreo

o quanto custa uma enceradeira

R N O
ELJECTROLANDI{�

(ALVARUS DE OLIVEIRA) Precos :

I Cr$ 5,00 e 2,2J.

C�tt:; � �B��Gi1 �'rfi�frin�. "Imp. até 14 anos",
�U ��

_ 6 fJn�U IHj�t Hllll
ODEON

Ás 5 e 8 horas
(Alvarus de Olh-eira) f Esquecem-se de que a di- ,

O TOüRO SELVAGEM.
Outro dia comentamos a 1 visão, a sepai ação dDS U03::.! Colorido

questão da fal�a. de se:180 I ses, vem do prôprio Deus, com

de responsahilidade com I do próprio Criador Que a I Sonny TUFTS.
respeito ao trabalho. 'Ho,;e I uns deu : rtel igência mais Barbara BRI'rON.

'

8Ó f'.? vê gente que deseja I aguda que a ouLr6s. Que a I George "Gaby" Hayes
ganbar muito} faZD1' pou- Ui] s dc.: mais fôrça para 1 u- I William Bishop, Eugar B'L-

.

' co! N [(ma. campanha desta.:> I tal' e sorte para vencer que
I

CH�NA!,L \

.

de produzir pouco 1301' m nr- a outros.
" ORIGINAL ALEGRE

to, encarecendo a vida. �611 Esquecem-se que a -cspé- No Programa
nós m�sm_os poderemos ,Sc'f Ci8 humana sempre f'ot as-II) - J�rnal da TélJ.. NlJ-C.
-os prejudicados. O Bras íl é sim e assim sul sempre : ._ : Prcços :

o s�ü povo. E �ó produzi-'ld.J I Haverá toda vida as elite", �ras. e srtas, .- Cril 1,50.
mars s: poderá cheg.'lL'. a n-, o� que mandam. E ?s que l!_;stu�an�es - �;Ol)..da mais barata.

.

sao mandados, os simples, Cavalheiros - ;),20.
POI' êste comentário reCf�- os humildes, sempre .nave- "LIVRE" Crean ças

hemos carta o bem ínteres- rá !
'

'lr'ciores de 5 anor pocerão
.sante de senhora do.na de

.
entrar, ;'13 5 hor J:"

,casa em que nos )ldianta e- Se uma coisa vem do a!.. ROXY
,xistir também o problema to vem da criação, '-,l,'Y'1 da I, Ás 8 hora,>
com respeito às empregadas t atureza, c01_Uo se pode] 'Í. Espetacular Programa.
domésticas. A mesma falta _;llegar a ponto de absoiu:a I I.
de senso de l'esponsabilida- 'igiialdade? Nunca h�tYel 1. Çontinuação do espetacn-

;(,.,";;'PORQUE, E ... COMO?de. Nada querem com o tra- ;gu,aldade �bsoluta. � <J_'i'� I lar seriado: ,

"

'balho. Exigem mil e uma v,ce haver e, uma a.3S1,,+eH- I TEX GRANGEI1 ," >

coisas e na hora de dar al- c�a mais cuid,ada d.'3 c�as-I �/90 Episó?ioS .

Aqu'eles que querem ven-

go em troca faltam e negli- �E'S desprotegl�aS pei:J.

:',O_I"!
Sensaçoes. . . M1stenos. .. ceI' na vida, sejam emprega

,genciam. :i); - E o maIOr J ",�r.: ('.0 ,II dos ou patrões devem tel'

Quebram tudo. "Não cui-, Cierta assistência completa LUTAS... TORCIDAS. .. por mandamento estas duas
dam do �atel'ial ca�eir? . e per�eita não ,vem da p.lÍ�'1 NOVAS EMOÇÕES... perguntas:
NecessItam de uma flsca-I Sla, mas de país demLicl'<l,l- . em Porql1� se faz ou se fez

lização severa. E também 'cc como a InglatelTu r O TOURO SELVAGEM, determinado objeto, ou se

elas foram trabalhadas pe- I Colorido / praticou e continua se pi"a-
las doutrinas dissoLventes I 'Como se vê, � fa�ta de com ticando d�terminado ato

.que )hes prometem que se sEilSÓ de resoonsabilid::de é Sonny TUFTS ---" Barbara desta ou daquela man-eira?
':Vingàr um dia o govêrno' c'o- g'�Ial, em todos os Bel;o:e5. BRITON - 'George -:"Gap- Como, se poderia fazer

Club'ft OO'ze de 11··'U'us'tomunista, passarão as cria- Il,felizmente paTa nós q ler' by" Hayes.
-, -' "., '�, -mefu�r. visanaõ�n,ªo sómen,

_

�
.0 : r. ,,'

'

_

.

'

..

'

.� �
� _.das a serem donas de casa, l�.izer, para o Bra'sil! (O Barbicha� te o nosso interesse ma� - '

-

_
'

a mandar nas que mandam (Lida ao microffllW dá William Bishop - Edgar tambem o interesse da em, J{ea�a-se hoje nos ealões do Clube Doze de Agôs-'
agora . .-. l'lidio G�arujá). Buchanan. ' preza a que servimos e o

to, uma sessão cinematogrãfica especial, dedicada aos

--o-- No Programa inte�esse gerr..l da coletivi- associados do Clube, quando serão exibidos filmes se-

'VIDA SOUI
1) -j- Cinela:-HIía JornuJ. ,dade? Estas a� duas per, lecionaçlos e interessantes... ,

"'i! .'
..

t..

,.
.

'. A·L.
Nac. gduntas qUt? (,OJI3iantetmeni;� A iniciativa vem tendo a. melhor acolhida entre os

.

,. Preços: evem es 3': pn sen e3 :: _ associados, pois. que durante a quaresma não ficarão
Cr$ 5,00�e 3,20.

- mente de t"do homem en·
privados de ,todo as suas habituais recr>ações _._

"Imp. até H li, 10S". cíente. Estas sessões serão sempre -às quarta-feiras de tô-
IMPÉRIO (}ijstr�ito) Sabenuo-in õ,: ',rql1e se faz das as semanas.

VIAJAN�('t;3: MONSIEUR VINCENT, (->�.- ou se fez des!"� modo; a�l,lt:i- A sessão de hoje terá início à noite, não sabemos
JOÃO GO};JlAGA PELÁQ DAS GALf;RML rimos a experiencia sobre

ao çerto a hora.

d:o����:�fl:,r���:�J:': p;en\E�F!'�� ��:::r;;��::u:o,::!i�'i� --C--U--L-'--U-R---'"
-,

--O--O----,-'·-·-l-H-·-0--nário da Caixá. Econômica AMANTES EM F{J.·GA
em nos a certeza de estar- 1-1 J.I,

Federal de Santa Catarim:. com)-- mos desempenhado

cons-, A serie de mono�rafia�� Os nossos agronomos até'
G· BECIJI A tt' cientemente Q papel qae nosDEP.' OSCAR DA NOVA mO·:1. - ne e

d
.

; populares sobre 'lavoura e criaram variedades eSp'e·
Encontra-se nesta CapitaL,·BACH. "foi reserva o n.esta Cl1..IS,en-

! criação ip.titulada VAMOS ciais de maior rendimento e

ontem chegado de Joaçaba, I No Program1. ei�rocurando saber como PARA O CAMPO! editadas de maior res-istencia às mo�

o sr. Deputado Oscar c1a Atualidades em Revista. com itlvulgar sucesso pela lestias criptogramicas.
Nova, ex-Prefeito municipnl : Nac. poderemos fazer melhor a-

veterana revista agricola O folheto nO 60 é justa·
daquele município. P quilo que já sabemos, !Ir.r-

brasileira CHACARAS E I mente em boa parte. dedica·. reços:
que foi feito de determina-

.

.

FALECIMENTO: Cr$ 5,00 e 3,20. .
. QUINTAI$., acaba de ficar do ao combate as dItas mo-

N
-

NIO JOSÉ FERREI do modo, estamos Cú!lt.n- -

I t' d IhA TO - "Imp. até 14 anos". enriquecidapor um bom 1.1'3- es las e as pragas o a o,DR' OSWALDO-BULCA-O : bU.l·ndo dentr·o das po;,sibili- 1'.

RA IMPERIAL - 6a Feira. '

balho prático, sobre uma alem, naturalmente, a cu-.

VIANA" dades que a natureza nos
Faleceu, na madrugada A MASCARA AZUL das culturas que constituem tura propl'lamepte dita.

Transcorre. hoje, o ani- .de ontem, no Hospital "Ne- O Al deu, para obtenção do bem
,

! O t b Ih 'r d mente
versário natalício do dr.

. pereta
.

emã.
comum. Mais tard�, nosso legitima fonte de lucros ..

ra a o em, a -

�
rêu Ramos" .onde, há ano e, qual a do alho Impresso-Oswaldo Bulcão Viana, ad- modo de agir beneficiará . ..-/
meio se encontrava em tra- Cultura facil dando se ad 'I'vogado no {ôro desta.Capi. t A t'

'

J '110SS0S proprios descendefu. .

- -

_, -_

tal. t�!,ll;n o,
.

0- s�. � O�l� 0- des Abreu Noronha, faleceu
I tes com os melhoramentos mlravelmente em terras do I

'

O L d t
se errdelrad" 'SUi1ClOnt�r.lO da- 'I no dia 12 do corrente. rla-, que' conseguirmos, como ho:' Brasil, entretanto os nossos i FERIDAS, REUMATISMO

corre, ne.'l! ..'l ,a a, o a-
t diCAS �TF'lLITI' 'Sniversário natalício do mE'- p03er::t. o ,a. ec.r::,;na _

o

I residência de seus paes. I je nos estamos beneficiando merca os estão .abarro,tados i E PLA �,-
1

- L�

nino Carlos, filhinho do S1". �n�:�l��. e JllstIça, l_i;

ucaç,ao., "� Esbdo" a�resent,a I
com o que no� legaram a- com produtos vm�os ([C tO-l�Hx: r�;ll I! onneH'!�Oscar Pinto, ll;a.j�nte t .•,_,

'
' sentldo3 pezames as faml- queles que aSSIm pen:>aram das as partes, desue Ar\5�n- ! �h� . !ti i' t�� J' I. iiU

mercial. O sepultamento do seu ca- l.i<J,s Abreu e Noronha pe'o "e assim agiram anted de tina e Chile, até a Italia, Medieação auxiliar no tr8.�
, I claver se realizou, ontem, à3 ,de5.elllace prematuro' de nós.

'

Hespanha. e Portugal. j ---- tamento da sUilis
Fazem anos, hoje: 17 hoy;J,s, com grande acamo : Paulo Roberto. A satisfação que se ano-
- Sra. Mal'P;rtrida Schr.j· panhamento saindo o fél'e-I dera daquele que ;;oc.segne

dto tro do necrotério daquêle I' VISITA:-; com seu esforço :n(�i�lOrar
- Sra. Laura ?ereir::t Gc· n��o�omio p!'ó o C�'mitério Estiveram, (}Ji!;p.m. ne!'lta algo, a confiança em si mes-

!fies. PUbllco do ltacorob1. I redação, as ,e "mas. na,s. mo que o individL�) vae ad-
- Sra. Dil'cr� Ort!ga Li, "? �S�AD?" ap.r�senta Ides. Osmu::H!" vvande.rley d.a guirindo compensa HOb8ja-1gocki.

. _ .. ,�onu(lle�as a fafilha

en-I' Nóbrega e Carlo)', S2-1da.nha, mente um pequeno esforço
- Menma Ve"ê, fllh,uln .utada.

. que nos tronxer-arn agrade- para que usemos como nos- I

do sr. Tolentin ') �<.nta;}a_
. i FAUl:CIMENTO - I cimentos, em 11(>11:13 da famí--" so lema as perguntas: por-I- Sr. Kosmos �P?stol��, I Paul? ,Robe�to, ántcl'e;;- IEa, pel,o r�g!sb. q:te fizemos qu� é feito ,isto assim? Co-.- Sr. Cap. /Am3nCQ SI,' I cante fllllluho a8 n03SO �wc- do Cem311::;'l'l0 da Ilustre da-I mo podereI f a z e r me-

veira d'Avila, Út POlie:'1.: sado conterrâneo Ald:J N(;-: ma, cxr.1�'. 31'a. d. H:<l'ia Isa- Ihor?*'H I
Hilit:,r.

I

"n:iha e st':l éicnhora LO�li'- 'bel da ("lnl}n :�a�T,e:ro. • SINO I

Uma

Novo, diretor do
Impr,sto de RendrJ

JOSÉ MARIA CARDOSO DA VEIGA
Érica Olsen da 'Veiga, filhos, nora, genro e netos

convidam seus parentes e amigos para assistirem à Mis
sa de 30° dia, que mandam rezar por alma de seu ines

quecível espôso, pai, sogro e avô, quê será rezadá no dia
16 do corrente às 8 horas, na Capela do Colé�do Catari·
nense. Desde já confessam-se g'ratos a todos que com-

parecerem a êste ato de fé
..
cristã.

'

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

ANI\;"ERSÁRIOO :

SIZENANDO MONTEIRO
A data de hoje assinala

o aniversário natalício do
sr. Sizenando Monteiro,
guarda-chefe_ da Penitenciá-
'ria,

O aniversariante, que'. é
pessôa muito estimada Íla�

quêle estabelecimento, rece
berá, por certo, muitos cum"

primentos, aos quais nos as-

. sociamos.

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



clubes Atlético, de São
Francisco, campeão da Liga
Joinvillense de Desportos e

Clube Atlético Carlos Re

naux, de Brusgue. campeão
da Liga Blumenauense de

Desportos.

4 '. O E�TADO-Quarta-feira, 14 de fevereiro de 1951 /----------�._------- - ---_._._----- ----,-----_-----------
-

"O Estado" Esportivo
DireçÃo de PEDRO PAULO MACHADO

Cnm três·�se·nsacionais cotejos prosseguirá,
.

domingo, o Campeonato E. de Futebol
r Está programada para do- Campeonato Estadual de

I
Ferroviário x Comerciário

j
peão local Comerciário e.o roso ao local da luta. - Na

�ingo ,próximo � re�lização 195�, promo�ido pela Fede- Em Cr!ciuma reina in�('n .. Ferroviário, campeão de Tl,.l-I primei�'a partida real izaúa
de tres sensacionais cho raçao Catarínense de Dos- so entusiasmo pela efetiva- barão, prometendo a peleja domingo em Tubarão, o Fer
�ues em prosseguimento, do , portos. ção do embate entre o cam- arrastar um' público nume- roviário levou a melhor pe-

-�_. 10 escore de 2 x 1.

Cogita-se no Rio a realização O Carlos JR'eniux, de BrD�qo8. Ie
da Sul-4miric8no de F. Juv8DU vaoloD n titulo máximo da L.B.D.

BLUMENAU, 13 (E.)

-':'Ilocal
do Palmeiras, sagran

'A equipe do Carlos Renaux, do-se assim campeão invic
de Brusque, conseguiu em- to da Liga Blumenauense
patar ontem com o quadro de Desportos.

dos vários aspectos dos J 0-
gos Pan'americanos, de Bue
nos Aires. Outro. assunto da
"ordem do dia" é o local do

próximo Campeonato Sula-
..

mericano Masculino, para -o

qual o candidato é o Uru
guai. Na parte dos interês
ses gerais, o delegado do
Brasil sugerirá a realiza
ção do Campeonato Sulame
rícano Juvenil.

RIO, 13 (V.A.) _ Foram
convocados para uma reu

nião extraordinária, com a

Comissão de Zona Sulame
nícana da Federação inter
nacional de Basqutebol, os

delegados das federações
aulamericanas. Na referida
reunião; que será efetuada
às i8 horas, na sede da

�Confederação Brasileira' de
'Basquetebol, serão aprecia-

Cinco ,partidas na Saêcra
disputará o Vasco da Gama
RIO, 13 (V.A.) _ Está residente há muitos anos e

definitivamente assentada a um amigo dos esportes.
data do embarque da dele-

gação do Vasco da Gama pa-
A CHEFIA DA DELEGA-

ra a Suécia, onde disputará çÃO
uma série de partidas com

Como chefe da delegação
,

os melhores quadros locais. do Vasco da Gama deverá
(Continuação) seguir o próprio presidente110 METROS COM BARREIRAS

'

A embaixada vascaina '

MUNDIAL -_13,6s R. A. Atlesey Estados partirá no dia 7 de' abril do clube, ceI. Otávio Póvoas.
,

.

�

próximo e se comporá de 25 Os_diretores que aC0I_llpa-Unid;tL�AMERíCANO � 14,Os. _ Alberto Trinlzi pessoas, devendo seguir 17 nharão o �asco. provável-

Argentina, jogad�res, o 'técnico Otto mente, seraa, os 81'S. ��it:o
, BRASILEIRO 14,078. _ Wilson. Gomes Carneiro Gloria, um massagista, qua-" ,�ranha, .Jose Amaral .)80-

, . -' ,-' '" ,t di etores e o sr Per no, Artur Soares da Fonse-
- F. ,M. ,A.. ro Ir .

• .

p
".

L I
CATARINENSE ...... 18,08. _;: Érico Straetz Júf!ior _ Soldenberg, da Legação �" e 11 ocencio Porem;".Ça.

Lira TenisClube., sueca em nosso país, aqui �j)f':PL�:OE DÓ 1-01!NE'fÜ
.

400 METROS COM BARREIRAS N' U\ S CAMPJ.�<)F;S

:) .

MUNDIAL _ 50,6s. _' Glen� Handín- - Estados O Dilmante C9'0 O Va co da G ma. caso
Ullldos" t·

'

..
'

S' P I seia 1': Jizado o "Torneio"SU'L-AMERIC "N�O ;.._" 53,3'8'.' _ Silvio de Maga- con Inu.,a no - lU o .:: -" '1
..

A
V A )'

(I,. .. '�ihpeoes .;; l JIIII (I
Ihães Padílha _ B'rasI·I., S. PAULO, 13 ( .. -

-

t t ..; ,

_ ,:ao ( :. " empo ve I'r.\.on-
BRASILEIRO" _ 53,3s. _ Silvio de Magalhães Pa- Vários órgãos da imprensa

gar a excursão por outros
dílha _ São Paulo: , local; referiram-se ao fato .

. países. Fracass 1.1(1) esse
CATARINENSE 58,5s. _:.. Osmar Cunha - Es- de se encontrarem sem con-

-ertame, o Vasco poderá .....i:
porte Clube F'lorianópolis.

�

t r a t o os popularissimos sita]"· tros países h.:'Iu�ive
4 XI' �100 ,METROS COM�REVEZA'MENTO "cracks" do São Paulo F. C.,

í-rança, Portugal e Espanha.
MUNDIAL _;_ 39,88. _ Owens, Metcalfe, Draper e Leónidas e Bovio, desde 31

Wykoff -t Estados Unidos. -\
de. janeiro último. Quànt.o

.R B
r

I; SUL-AMERICANÓ _ 41,7s. - Fondevila, Sande, ao "Diamante", é certo que
u. Ingo r_BC ama: Hoffmeister e Beswick _' Argentina. terá seu' contrato reformado

DI

BRASILEIRO _ 4i;9s. _ Edgard Augusto dos em ótima base, considenill- a 'Tapa nliCiBDcl,a, , '

ld -L R do-se o seu grande valor' a- Y:Santos, José Bento de A:ssis Júhior, Gera o 'uz e e- RIO, 13 (V.A.) -- O Ban-,

AI d P
.

N t I Z
. inda como jogad�H' e como.nato Bastianon e �xan re .er!nra e o, van anonI

gu pleiteará, J'unto a direto-
P

.

d S'l C D B t.écnico. Mas Bovio, está fo-Rausen e Aroldo erelra a' l' va - �. . . ria da Federação Metropo-
CAT Rl'NENSE 47 1

•

S'l' C t S'l A
.

ra de cogitações, náo havel1-A J., _ ,s. _ 1 VIO os alva, ,r- litana de ;Futeból, a .com})u-, .'
..

J 'B
-

F A C do mesmo no seio do cluhelete Perfeito, Silvio Ney SonclllI e ose ara0 _ . . .

tação do voto adquirido le-
4 400 MET""ROS COM REVEZAMENTO qualquer, interess'l,d ... na sua
x " ,

galmente, ao conquistar .
a

MUND�AL --- 3m08,2s. __;_ -Flúlua, Ablowich', War- c;in�i?,uação.
"Tasa Disciplina", de 1950,,

.ner e Carl' _ Estados Unidos. '

Ped�laDdo na Próxima assembléia de
SUL-AMERICANO _ 3m16,Os. _ Carrera, Evans, U amanhã.

Avalos e Pocovi _ Argentina. ,

joW' Como se sabe, o América,
BRASILEIRO _ 3m16,5s. __:" Rosalvo da Costa Ra-' com yOS'O... mantinha a liderança dêsse

mos, Mário Carvalho Pini, Agenor da Silva e José Ben·· LONDRES, (D.P.) - Se- t��ofeu com vantagem sôbl'e
to de Assis Júnior _ C.B.D. ' ri realizada uma corrida de o Bangu até a penúltima

CATARINENSE _ 3m51,Os. _ Arlete Perfeito, W, bicicletas de seis dias (seis rodada. AcontE:ce 'que no

Bernardini, Paulo Gonzaga e E. Medeiros _ Clube dia.$ mesmo, leitor ... ), ês- choque ,contra o Vasco, o
Atlético Catarinense. te ano durante as corridas América teve quatro j0ga-

(Continúa) internacionais de Empire dores multados, e, por essa
.------------------------

Pool, Wembley, Londres, de' razão, o Bangu venceu a

,OS adversarios dos catarineDSeS 27 de maio a 2 de jm;lho. ÊS- "Taça Disciplina".
'

se será um dos acontecimen- A F. M. F., em face do
to esportiv:os ligados _

ao recurso feito pelo, América
Festival da 'Grã-Bretanha dê contra essas decisões, man-
1951. teve o voto, que é votante,
A última corrida de bi- �a favor do América.

cicletas, de seis dias, . do Sentindo-se prejudicado,
Rei,no Unido, teve lugar em o Bangu, por intermédio do
Wembley, Londres, em 1939. seu advogado Abram Tebet,
Estão sendo convidados I nossO c01ega de imprensá,

corredores dos Estados Uni-' apelará aos poderes da en

dos, Austrália e muitos paí,· tidade, alegan9.o que o re

ses européus. ,curso int,erposto, pelo Amé�
Está sendo construido um rica, no caso em mérito, não

velódromo especial. tem efeito suspensivo .

Recordes atléticos
n·
\ L

I

no Cam'peonato da Juventude Amadorista
Escalada a equipe paulista

1-
--

.

S. PAULO, 13 (V.A.: -
'Está vil'tualmente formada,
-a seleção paulista de- juve·
nis, que disputará"a Taça
'''Paulo Goulart de Olivei
ra" e o I Campeonato Brasi
leiro de Futebol da Juven
tude Amadorista. E segun
do o parecer dos ' técnicos,
José Teixeira Soares e Dan-

te Pietrebon, a equipe que
se apresentará contra os

mineiros, em Belo Horizon
te, a 18 do corrente, �elo
Troféu Paulo Goulart, será
formada na seguinte base
- Sergio, Mario e Rubens,
Eni, Abdala ou Jardil e Sil
vio, Benedito, Tico Gamba,
Guerra e Totio.

•

Juventus .x Cruzeiro
Cruzeiro e Juventus, cam-

peões aquele, de Joaçaba e' ._-_....__:. -_�
este de Prto União, voltarão
a jogar no próximo domin

go, decidindo uma das semi-
finais do Campeonato Esta- Informam de Nova 101'....

dual de Futebol. O jogo, que:

que vem atraindo todas as
I "A equipe dos "Anjos do'

âtenções do publico, será e- Cemitério", de Bínghamton,
.

fetuado em Joaçaba. Na. bateu recentemente o qua

primeira. peleja venceu o dro dos "Wizards", da mes

Juventus.per 1 (C O atuando ma cidade, por 100 pontos a.

em seus domínios. zero. Todavia, este não é o

Carlos) Renaux x Atlético maior escore já registado
É o prélio "sensação da nos Estados Unidos. O re

rodada .a ter .lugar em Join- corde se verificou em 1923.
vile, domingo próximo, mar- quando o Kansas City\arra
cando .a estréia I,l0 Carnpeo- zou o quadro do Raínhowr
nato Estadual. d�.).�50 dos por 234 pontos a 2.

100 X O !

Campe'o'nalf) Estadual de 'Dlabo[
,

,Vence.(:lótê's Ferrovíarto e Juventus
_ �

. "

.;.. ,':' ,êfn seus domínios
'

TUBAR:(,Q�:,13" (10 - PORTO UNTAO, J.S �t1.i
Realizou-se 'oüténí nesta cí- _ Jogaram ontem nesta ci
dade o cotejo ,entre o Fer- dade, pelo Campeonato ];;:;t-

. .." • •

tadual de Futebol de 195()
r-QviárlÓ-,':'locál.' ,.4!"O, Comer- os conjuntos do J-U\l\ell'tus,.
cíário,"dé'·{\,:riéiutn&;:.em dís- local e do Cruzeiro Atlético
puta' dd Gámpé'ánató, Esta- Clube, de Joaçaba, vencendb
dual de FU�f:t.ril: V�iiceram o primeiro pela contagem
os lócais' pelo' esc9re de de 1 x O. Grande público
2 X 1.

j,. '

assistiu o encontro.

1950 e os clubes, prrncí
pai� da Capital

BocaiuvaVI!."'�•. ". r ...

A'J t; \, !-. tI -"
.

I

" ....... �...... . .. ,
.

...

ImbftuI:UL.."(Jmbit'u»a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -3 X <1

I:IeIli.:i<i�I(;�aiir :JLauro Müller) 1 x 8

GUll:!fI;Dl ;>�. ',,::_:, .':
• •• • ••••••••••• ;........ 1 x ()

Atlético' ," O x 1

G�'&j_,iní
-

,:
'

'. : . . . .. . , � . . . . . 1 x 5,

Paula Rimos 1 x 1

Avii '_,.: '.. .1 x 6
Ag�a' VelXIe Curitiba ,... . . . . . . . . . . 1 x 2

,�, t., '

1 10Atlétiço" .. " . .. •.............. x

RESUMO.:"9 jogos, 1 vitória (torneio-início), 1 empa
te e 7 derrotAs, 10 tentos a favor e 37 tentos contra, co.m
um à�f.jcit de 27 tentos.

NbTA: Desistiu de mais de metade do Campeona
to, s�ndo o. _"lanterna" com 19 pontos perdidos e apenas
1 ganho.,'

." - 1,:"

Rua MG�e,hGJ Deodoro, 341, l.0 onda; '\...... )�"vO.y
fONES.· J.2/2 42.8 CoillG POllo.l. 545-

CUR;TIB�. TELE.CRAJlA: PROSEBRA.S PARAN4 ':-

. --�

CUR,SO BOSCO
Prep�r�tório aos exames de admissão ao Curso. Gi

nasial, Comercial Básico e art. 91.

Dirigido e orientado pelos professores Ari Kardec
de Melo, Oswal.do Melo Filho, Pedro José Bosco, Gerson
Bosco dos ,Santos e Eu�ênio Doim Vieira. '

Inscriç'qes de 10 a 28 de fevereiro, mediante paga
"

mento da taxa de matrícula.
A frequência será condicionada ao pagamento an-

tecipado das mensalidades.
.

........

As informações serão prestadas diretaménte aos

interessados diariamente.
R. Crispim Mb:!!, 41 ou na Livraria Rosa
GERSON BOSCO DOS SANTOS _ Diretor
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'Estatistica
ESTABELECIMENTOS
,.INDUSTRIAIS

Dados numéricos eoinidos
-no Anuário Estat.isticn do
Brasil, publicação recente

znente entregue :'l. puhlí-ri la
.de pelo 1. B. G. E., permí
.tem-nos conhecer o número
e ,de estabelecimentos indus
·�triais localizados nos muni
o cipios das capitais, -co.n mo

-vimento anual de vendas
.não inferior a 100 mil cru

�zeiros, assim como o pessoal
<ativo, segundo o sexo e a

,categoria.
Verificou-se que os e:;·.r.

rbelecimentos informantes
.:somavam, .em 1948, 10AG::>,
-contra 9.166 e 9.184 regis
"irados nos anos de 19,17 e

.. 1946, respectivamente.
Segundo o sexo, trabalha

"vam nesses estabelecimen
;.4;o-s, no ano em aprêço, ....
-:59.8.768 indivíduos, dos

v-quais 426.737 homens e ....

�.:172.031 mulheres.
Em 1947, o total sornava

...fA6.795 pessoas, sendo ....
. ;389.967 pertencentes ao se

.rxo masculino e 156.828 ao

.:femipino; em 1946, das ...

;'-Ô01.572 pessoas ocupadas,
,,,,os homens totalizavam .

··420.690 e as mulheres,
'

�J.80.882.
No que respeita à cate-

_) ._-goria, apurou-se que, em

:1948, 19.549 eram proprie-.
:-:tários ou sócios; 66.15H

,,-ocupavam :D-mções técnicas
",.e adrn:inistrativas; 454.116
-erarn especifrcamente ope-
e.T,·rios; 16.1''-1 eram uttíí
.�. dos nos sctore i de trans

:'"J.ories e co '.lll'! icr.ções , . •..

. :i'�.894 "eram O\�,l pados em'
.se-víços brr.:;<ll,. 2.300 tra-

<, �;b� lhavam com-: viajantes e

....-eompradorcs o, ri iatmente,'
,l0-479 -funcio-t; VH como cai
:Xt iros+e vendedores.

O maior II u-aero de esta

":b�leciníentos tndnstriaís 10-
,,'1('1 11zava-se 11,,', !':�lllicípios
",dI' São Pau-o e Rio ide Ju
=ru iro, com, rQ��óI�('r rvamento,
·;-4 �30 e 3.078 unidades, I'õr
·�.tl) Alegre vinll'-t em téreeiro

11' gar, com df:ó estabeleci
rn entes e, a.c(:'fE-, Pro qU1Il"
'!to com 29d; tiguravar». 1�1rI

«segunda, Bel) Horizd'hte.
-cr m 281; C lC\�:l·h. com 26::$;
=e. Niterói, com �(i'i.

Fraqueza' em ge-ral
··\Tinbo Creo50tado

(Silveira)

�1J pre«Jelto do dia
VENENOS DO FUMO
o fumo não faz mal ape

znas pela nicotina, mas tam
.bém pelos produtos que se

:--_formam na combustão do
. tabaco. Iludem-se, pois, a

-quêles que procuram sub
·.:trair-se aos males do fumo
xfazendo uso de cigarros
�'sem nicotina".

Não adquira o hábito
de fumar, e, se já o tem,
abandone-o quanto .an

teso - SNES.

/
/
I

Preferido em São Paulo r
� /

/

)

Na experiência de milhões de quilômetros
rodados diàriamente em São. Paulo, os

pneus Super-Cushion provaram suas quali
dades de resistência, confôrto e economia,
tornando-se os preferidos pelos paulistas.

, .

r». ".

- Preferido no Brasil e no mundo intei-ro!
No Acre, a 4.000 kms. de São Paulo, na Tur

quia, 11.000 kms. distante - nos quatro can

tos da terra - onde quer que rodem pneus,
• i

.

repete-se a liderança do Super - Cushion,
assegurando milhões de quilômetros a
"

mais de confôrto, segurança e economia.

Pneus Super·Cusbion, ,

-

às pne!1s Super-Cushion são os preferidos
.pelos maiores fabriéantes de au�omóveis
no equipamento dos carros de sua fabri

cação. E se os técnicos da indústria automo

bilística preferem ,os pneus Super-Cushion
é porque sabem que nenhum outro dará

aos' seus carros um rodar tão macio e

tão seguro, reduzindo os gastos .cem con

sertos do automóvel. Prefira confôrto.

Exija segurança. Faça economia! Equipe
seu carro com Super-Cushion!

. - .

®�g��J� �-
CRIAçÃO' 'A'''CAçÃO ""U"VA

GOOofiEJ.\R
15.43.

-

. O Sahão

"VIR<iEM 'ESfECIALlDADE" da
elA,w ETZEL:�INDusrrR1ÂL-JOINV[ LL �. (Mllroa rei s.

TORNA A ROUPA BRANQU1SS1MA
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1Nelson A. Rockfeller

NELSON A. ROCKFEL
LER

RIO DE JANEIRO CUSIS)
"
_ Nelson A, Rockfeller, de

longa data interessado no

progresso. e ,bem-estar dá

América Latiria, _alcançou
uma posição distinta e ra

ra, combinando idealism(� e

realismo no setor das reia

ções internacionais.
Desde cedo inspirado pe

las possibilidades de so' li '

çito dos problemas das d�

mais repúblicas ameríca

nas, teve na última década

amplas oportunidades, para
expressar sem interesse, em
1-'01 de S3U,S setores dipio
D-l:..)ticos, 1'0t!�1.�f) e econô
JrlCO,

7

/ (

PORTO ALEGRE
J

primeiros países atingiram
cêrca <}j 20 milhões' de dó
lares,
Além de amplas ativida-]

des comerciais nos' Estados
Unidos e em-outras nações,
Rockfeller dirige grandes
movimentos cívicos, educa
cionais e culturais, Em No
vembro último, recebeu uma
medalha da Conferência
Nacional de Cristãos e Ju
deus, pelas contl'ib<.:icões e

que fez à "Frater�idade
Humana", principalmente
por meio de esforços pelas
relacões inter-americanas,
R�ckfeller "-é Presidente

do Museu de Arte Moderno
de New Yoric e mer,:bro do
·Conselho 00 Dartmouth
College, no qual se diplo
mou em 1930, Dep')iF de à i
plomado, fez nma viagem ao
redor do rnur.í » e desde lo,
go se interessou pelos as.
suntos int'l"'ll�ciónaif,. que,
gradualment,! centrauzando
êste interesse na .A.m&rica
Latina, Nascei a 18 de -Iu
lho de 190'3, em Bar Har
bor, Maíne. É o segundo fi
I!! de JOl1'1 .o, Rockfeller

,>

A NOSSA' COMPAN�I,A
.•..... "

,":k "

Rockef'erl •.r á.atualruer-te
]-', esidente li.! Internation al

Development Corporation,
-t., cidade de f'J:w Y «rque
i stituiu aLl.J�'):; programas
a.,'. ícolas ,., cc Plôrr.!Co:i para
o' Brasil e Venezuela, Rocir
feller também chefia a Co
missão Consultiva sôbre o

desenvolvimer.t.) \Íl1 terr.acio
nal, criada pelo Presidente

Truman, a qnal estuda o
,

f'
.It.r íor e ,:h)i," Greene Al-modo de aplicação mais e 1- �

clr;ch,
ciente dos 'l)l'ogramae do
Ponto 4,
Já era anteriormente bas

tante conhecido como um

-dos primeiros e maiores.
expoentes da Política de .� lU d l 'MABoa Vizinhança, Foi desig- 'W rmU(US if",
nado, em 1940, pelo Presi- Dissolvido RU!idamentedente Roosevelt, para Coor- Os ataques deses' radares e via
denador dos Assuntos ,Jn- lentos da asma e b nquíte envéne-

,

(
nam o organismo, minam a e�a.'ter-Amerfcancs. Teve am- arrutnam a saúde e debilitam ",,"co-

t id d . diríai ração, Em 3 minutos; Mendaco,pla au OrI a e pala IngU. nova fórmula médica, começa a cír-
-os programas de cooperaçãô I cular no sangue, don,ünando rápida-

• " A mente os ataques. Desde o prtmeíroeducativa, técnica e econo- dia começa a desaparecer/a dificuI-
mica dêsse órgão nas Amé- , g��:d�� f���r�rq';,:��af�Z ����s�r.:
ricas. A partir de Dezembro rio é ton_:ar 2 p,astilh,as de Mendaco

:.;, A ás r'efeíções e f í
c a r á+a l í

v
í

a do.Hade 1944 -ate Agosto de 1945, asma ou bronquite, A ação é muito
f

'

S cretá rI'O de Estado rápida mesmo (lue se trate de casos01 e rebeldes e a n t
í

g o s . Mendaco tem
.Assistente 'lidando com as tido tantõ êxito que se oferece com.

-

"
"a garantia de dar ao paciente respi-relações ínternacíonaís. ração livre e_fácil rapid�mente'e

D' d
'.

- completo a l
í

v
í

o do soêrímento daeIXan O OS SerVIçOS go �sma em poucos dias. Peça Mendaco
vernamentaís ao .térmíno noje mesmo, e':l qualquer farrnácía,

, .\ nossa garantia e a sua maior proda guerra, contmuou sua .eção,
-

tarefa através das empresas
particulares, para apoiar a

cooperação econômica in
ter-americana.
Com seus quatro irmãos,

John, Lawrence, Winthrop
e David, Nelson Rockfelle,;
nos princípios de 19,17, or-

.

.ganízou a Corporação In-
ternacional de Econr,mi�
Básica e a Associnção Ame
ricana Inte-nac ionat para o

desenvolvi-nentc Econômico
e Social. Ambus as f; rg:J,1d·
zações se destinam a elevar
1>S padrões de vida uns

âreas me-ios .desenvolvídas
do mundo, A Corporação In
ternacional de E�onomia
Básica se encarrega do tra
balho das empresas de ne

gócio no setor da distribuÍ
ção da prQdução de genêros
i!ssenciais. A Associação se

ocupa' de um projeto educa-
.

tivo, sem bases lucrativas,
de treinamento e nutrição.

O Brasil e, a Venezuela:
foram os camposc de expe
:riência da IBEC, que agora
se extende ao Equador, As
inversões feitas nos dois

VIVE'RI MOR·"R'ERI-O ESTADO
• ...• Administração

----

Redacão e Oficinas à
Depende d�- sangue. O sangue � a vida rua éonselheiro Mafra,

.

. Tonifique-se com SANGUE-' nO 160.
NOL que contém excelentes Te!. 1022 - Cx. Pos-
elementos tônicos, tais como: tal, 139.

Fósforo, Cálcio, Vaaadato e Diretor: RUBENS A.
Arseníato de Sódio, etc, RAMOS.

Proprietário e Dfr.«
Gerente
SIDNEI NOCETI
Representante:
A,"'§, LARADr. ,t S�"t8flla'

REASSUMIU A CLíNICA

ORA. WLADYSLAWA WOLOWSKA .MU�J
•

DR. ANTONIO DIB MUS8I

Médioos

Cir:orgia-CIínioa Geral-Parto,

Servico completo e eapecíalísado das DOENQAS Dl
SENHORAS. com mod,arno) método. de diagnó.Uc1) e lra,
tamentó.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - 'II:JJ:

TABOLISMO BASAL

Radiot&rapja por ondas eurtu-Eletroe().atUla�o.
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, na 1, ia andar - Bdifielo
do Montepio.

Horário: nas g is 12 hora. - Dr. MUI".
Da! 15 áa 18 bora. - Ora. Muni.

Re.ldência - .l\ua Santo. Dumont. 8, Apto. 1.
TINTAS PARA PIl'l'TURA
COr.TOMAR

•

Transporte .. regulares de carga &

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA YOBI
. '

, n

-
- - Infol'maçõe, como. Agente.

an6polia- C.rlos Hoepcke S/A - CI- Teldcnt 1,212 ( End te ca
rand.co do �ul-Carlo, Hoepcke SA - eI - Telr.lone 6

. MO�R�M AC K

Rua Senador Dantas,
40 - 50 andar
Te!.: 22-5924 - Rio de
I Janeiro

.

RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira
·no 21 - 80 andar

Te!. : 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 pub'licados, não se

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

Dr. José'Bóabaiçl
ADVOGADO-

\

,Rua Gral.Bittencourt, 112

t ·JÚlia W. Vieira .da. Rosa
MISSA

"

General Vieira da Rosa, filhos, noras, genros, ne
tos e cunhadas sensi1;>ilizados agradecem as nianifesta.
ções de pezar recebidas por ocasião do falecimento de
sua querida espôsa, mãe, avó, irmã JúLIA e convidam
os demais parentes e amigos para a missa de 70 dia que
mandam celebrar por sua bonissima alma dia 16, sexta.,
feira, às 7,30 horas, no altar do Sagrado Coração-de
,J esús, na Catedral Metropolitana.

�AtlâRlida· Rádio Calarinense. Limitada
8pr'esenta mais 2 insuperaveis modelos para 1951

.

,

- CARACTERISTICAS:
-

5 valvulas
-

Ondas: longas de 550 a 1.700 kc[s; curtas 6 a 18 mcs. 50 a 16 mts.
== A1to-falant"; 61[2 polegadas, tipo pesado: Tomada para toca-discos,
=

Transformador universal para 90, 110, 180, 200 e-;'20 v_olts v,
==

Variavel de 3 secções: FI- com nucleo de fel'ro ... Calxa di;! IMBUIA de luxo,
=-

Grande alcance: Alta sensibilídade : Som natural.-
Modela ARC-5-P Modelo ARC 515

-

I
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me�as do NA CIMIRO MUNICIPAL
.CaAmara .

A SESSÃO DE ONTEM _.:..:. ENTRmÚZAçAO DA
_ IMAGEM DE CRISTO NO RECINTO DJ..S. SES-

I

SõES CONGRATULAÇÕES AO PRESIDENTE

VARGAS - OS �RESIDENTES DAS COMI::-lSóES

Jornais, o qual mantém o

jornal fechado há 16 dias.
Informou ainda o jornal

que enviou uma mensagem
ao Ministro dô Trabalho e

Previsão, assinaland() 'que
não for'am tomadas ·quais
quer medidas desde o can

celamento, quinta-feira pas

sada, da reunião entre o

Sindiéato de Vendedores dE'
Jornais 'e os representantes
do matutino, ,isto porqúe o

representante sindical ale
gou que estava com um fi
lho enfêrmo. seguinte telegrama:
Em sua m'ensagem, '"La "Ao iniciar-se o govêrno

Prensa" diz que "não se po- de V. Excia. quero, na qua
c!e aceitar que o funciona- lidade de candidato nas e
mento do Sindicato e sumI Ieições de 3 de outubro, ao
responsabilidades 'legais e

cargo de governador pela
sindicais dependam tp'tal e UnI'a-o, Democra'tI'ca NacI'o- Após os trabalhos do plenário, reuniram-se �s Co-�'
exçlusivamente, de inconve- nal, reiterar pérante V. missões para elegerem os respectivos presidentes, sen-

A d'· ,-

d O·á'
Excia. os votos publicamen- do o seguinte o resultado: Comissão de Constituição, Le

Ireçao O I - te. externados por que seuJ gislação e Justiça: Antônio de Pádua Pereira. Comissão

rio da' Tardo"
.

govêrno� tenha feliz êxito e de Indústria, Comércio e Agricultura: Miguel Daux; Co-
, ," seja, benefico para' a terra missão de Redação de Leis: FlávIo Ferrari. Comissão

Folgamos em registrar a mineira. Apresento a vossa de Educa'ção, Saúde e Assistência Social: Rafael Di-

presença do sr. Major Ál� excelênCia felicitações e giácomo. Comissão de Viação, 9bras Públicas e Urbà!
varo Tolentino de Souza na atenciosos. cumprimentos. nismo: Rafael Digiácomo. ..

'

direção do Diário da Tarde. la.) Gabriel de Rezende VEREADOR MIGUEL DAUX

Velho e conceituado lidador Passos". 'Por motivo de molestia em pessôa de sua família,
da imptensa, sereno e res- Em resposta; o sr. Jusce- deixou de comparecer à sessão dé ontem, o sr. vereador

peitáve1, o ilustre confrade, lino Kubitschek, dirigiu o Miguel J..)aux.
estamos certos, exercerá a- seguinte telegrama ,ao sr. -------------------,,--,

------

quele cargo com 'a correção Gabriel Passos:

I·'da' 8 h·::s:���des, que lhe é marco ci�n:��u:in::�·�od:;;:�:� POIO O mazonas' a a 18
De nós, o no�so abraço,' cer a V. Excia. os cumpri- ( .. RIO, 13 (U.P.) - O de- inten';,l :itividade 110:'; meios

com. votos de felicidade na
'mentos e felicitações que putado udenistã .fosé Cand" políticos ligados ao atual

espinhosa missão. me dirigiu, ao iniciar-se o do Fer!'a� neste3 ultimos govêrno. Entre as conferen-

I meu govêrno. V�jo nas pa- tres :lia,> vem dese'lvolvendo cias n1?ntidas pl'Jc lll"ocer'

Diroç--ao .·nterl·no' lavras de V. Excla., que su- piauiense nestas uH;ma�, 24
11 mamente me sensibilizaram, horas, Gestacamos a que

para O'IIPT"C a expressão de sua �econhe- Sec t
.'

d teve com o presidente Gctu
ii r, cida cultura política e de' r8 arla' a lio Val'gas, no Palácio Rio

/ RIO, (li P.) - O ministro seus nobres sentimentos de Se'g Negro. Segundo ::>e ,informa
do Trabalho DantO'1 Coelho cidadão devotado a grande- UraD�a n'os circvlos 'Udenistas favo-
assinou portaJ:"j'l deslO'nando za da terra mI'neI'ra q l' P bl·,E,

_� , ua 1-

O IVO
raveis i colabora,;i'í,) da TJ

o atuário Er.1elh Pereira dades que também se evi- D. N. (cm o atual g-overnJ
de Souza chefe, do Serviço denciaram na campanha em 'Foi nomeado secretário o sr. ,José Candic[f) Ferraz
Atuarial do L�PTEC, para que me honrei de ter V. da Segurança Pública, o dr.
l'esponder p,!I,� presidllncia Excia., como, competidor. Luiz de Sousa, deputado do teri� �'l'ocurado c é1.efe do

daquela autarquia ul€: que Saudações cordiais. (Assi- Pó R. P. eleito pela legenda governo para lhe ,ecJal'ar
seja nomeado i) novo titu:ar nado) _ JQ.scelino .Kllbits- da U. D. N.. O novo titular, que os ude'nÍ-stas d, Amazo-
do cargo. 'chek".

'

tomará posse hoje. nas. até a Bahia estão dis-
,------'--- -

_ ,_ __ _ postos a empresbr �3Ua co-

laboração. ao pre�lÍdcllte
PA R A f E R IDA S, Vargas, discordando assim

E C Z E MAS.'
da orientação do Diretorio
Nacional dó partido do ,Sí.. i-

I N F L A M A çO E 5 � I gadeiro, que, como se sabe,
,

-,
.

I é radicalmente contrário a

C O C E I R.AS,
,

essa colaboração, para se
-

colocar na posição de' rigo-

I rosa independencia politica,
como reiteradamente tem a-

• nunciado.,

Compasição das
'Senado e da,

RIO, 13 (V.A.) - Cami
nham para seu término os

entendimentos que o sr. Ca
fé Filho vem mantendo há
dias com próceres políticos
de diversos partidos para a

composição das mesas da

Camara e Senado. De acordo
com esses entendimentos,
segundo fomos Informados,
três nomes já estariam eH

colhidos: Nereu Ramos, do

P. S. D., para a Presidêncu
da Gamara ; José .A ugusto,
da V.D.N., para a vice-pre
sidência; Amaral Valente
do P.T.B., primeiro secreta
rio. 'Os entendimentos por
parte <1,0 PSD estilo sendo
conduzidos pelo deputado
Gustavo Capanema que CO:1-

tinua sendo apontado como

futuro líder da maioria na

Camara.

Florianópolis, - 14 de Fevereiro de 1951
---------------------------------------.-------------

Prensa» a-inda
está circulando

Repercutem no mundo as. restrições peronlstas
BUENOS AIRES, 13 CU. nientes de ordem privada

P.) - O matutino "La I que possam apresentar-se a

Prensa" anunciou haver
I
um de seus membros".

enviado nova nota à Chefa- "La Prensa" reitera sua

.

tura de Polícia, solicitando, declaração de 7 do corrente.

pela terceira vez, _A>roteção isto é, que o problema não é
policial por motivo do "boy- um conflito nem uma greve,
cot" estabelecido pelo Sin- mas sim um "boycot" do
dicato dos Vendedores de Sindicato de Vendedores de

«La não

Jornais. Assína.la que o pes
soaI do jornal declarou ofi
cialmente que nada tem' a
ver com c problema.

Trocam telegra
mas Gabriel Pa's"
sos e Juscelino
BELO HORIZONTE, r3

(V.A.) ._' O governadol�
Juscelino Kubitschek, rece

beu do sr. Gabriel Passo,;; o

-

NUNC� EXISTIU IGUr:ll

Realizou, ontem à noite, a Câmara Municipal. ele

Florianópolis" a' sua primeira reunião ordinária, sob a

presidência do sr. dr. Álvaro Millen da- Silveira.

Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior,
foi lido o expediente que constou de ofícios das Câma
ras Municipais de Nova Trento e Lajes, comunicando
.a instalação das respectivas mesas; do Prefeito de La

guna comunicando a sua posse; ofício do Dtretor de "A

Gazeta" credenciando o sr, Waldir dos Santos como seu

cronista junto à.Câmara; telegrama do sr. João Clau
dino da Rosa, felicitando os vereadores pela instalação
dos trabalhos; ofício do dr. Adalberto Tolentino de Car-'
valho, encaminhando" o Relatórfo relativo ao exercício
financeiro de 1950.' .:'

, .' •

Por preposta' do SI'. vé'ió�<J;"do� �ar Cunha, líder
da maioria, foi dispensada.a leitura do referido Relató

rio, devendo o mesmo ser distribuído, em avulsos, a to

dos os srs, Vereadores..
A seguir foram lidas duas indicações do vereador

Mário Couto, uma relativa a reconstrução da ponte, sô
bre a Lagôa e outros melhoramentos no interior da Ilha"
e outra sôbre a criação de-postos de saúde nos diversos

distritos do Município, sendo a primeira encaminhada à
Comissão de Obras Públicas, e a segunda à Comissão de

Educação, Saúde e Assistência Social.
Também foi lido um requerimento do mesmo verea·

dor' Mário Couto relativo à entronização da Imagem -de

Cristo Crucificado, no recinto dos trabalhos da Câmara.
O sr. presidente, em seguida; deu a palavra ao pri

meiro orador inscrito sr, Vitória Checreto, líder da ban

cada..trabalhista, que propôs uma moção de congratulu
ções ao sr. Presidente da República pela sua investi,

dura, no alto cargo de Primeiro Magistrado da Nação.
CI)T!l a palavra, o sr, vereador Osmar Cunha, requereu
que a mesma moção f'ôsse extensiva ao sr. Governador

do Estado e ao sr, Prefeito Municipal, tendo esta pro

posta Dido apoiada pelo hder da bancada da União De"

mocrática Nacional,' sr. Cercino Silva.

"Ocupando a:tribuna o sr. vereador Osmar Cunha
líder ela ma ionia, justificou com oportunas considera

ções, 1'm te!egrama ao Presidente d{f Banco do Brasi'..

sojieitando reconsideração ,do ato que suspendeu o ':'0-

mércio de compensacão, visto os incalculáveis prejui'zós
que-essa,medida iI:á �ausar à ,economia bárriga-verdc.

'

'sr. veteador Vitor da "Luz Fontes é de parecer que o te

legrama seja, antes, submetido à apreciação de uma co

missão, mas o sr. vereador Osmar Cunha salienta a ur

gência do assunto e o telegrama é aprovado. A seguir o

sr. ',ereador Antônio d'e Pádua Pereira pl;opóe que do

teôr dêsse telegrama se dê conhecimento'a tôdas às Câ

maras Municipais do Estado, pois é matéria de interês
se de todos os municípios, sendo a proposta aprovada.

Não havendo outra matéria, o sr. Presidente convi
'dou os -81's. Vereadores para fazerem uma visit� cole
tiva ao sr. Governador do-Estado, em hora que será pre
viamEmte marcada por S. Excia., e encerrou os trabalhos.

PRESIDENTES DE COMISSÕES

Atos oficiais
- Foi nomeado Herbert

F 'R , E I R ,A 5,
ESPINHAS, ETC,

Na PlIleil
'Geor:g para exercer o cargo

de 'Delegado, Regional de

Polícia de Blumenau.
,- Foi. nomeado o Capitão'

O movimento.. na delega�c
cia de polícia nêstes último&.
dias, tem sido, como já ().
afirmá'mos dêste cantinho
dos mais serenos e, por is:
so, paradoxalmente, de ver,
dadeiro seio de Abrão ...

'

Parece "incrivel mesmo,
que isso s contêça - nada.
de novo ou, melhor, fato al,
gum que inder-t ifique aquê,
le departamen: o. • • Será
mesmo que, no prédio , da.

- Foi nome.i-to o Eng.
Álvaro Bittencourt Lobo Fi- Praça 15, on ie SI! ach a l.wa.

lizada a Secretaria da SeIh" para exercer, em comis-
s ão, o cargo de Iviretor da �,�rança ;púbii�a. no a_nda
D·,· t

.

d T ',.... C ln . terreo, ha uma delegacia d�
ire orra e,�, ,as e 0.-

lícia ?
.

d
'

nização, sendo '�xolleradlJ pO,lcla.
- In agara, sur·

--' . E I: .' �:. preso, quem tem observado.
cesse cargo o f,g., ose ".�l-

d I d
.

colau Horn.
o esenro ar. o, s.ervlço na

F desiznad T sala dos cormssarios,
- oram eDlgnau0S· 01'-

_, ,
'

ge Ocampo da Cunha More, E e mesmo.

1 I 'I t I P'" '1')' O delegado, apenas desps;
, enen e (ta ,1):)C1:1 :v 1 1- •

dchando e assman o o eXlle
tal, para DeteA:L 1. Especial
de Tubarão e Avelino HeI- diente corriqueiro. O comls,

menegildo Rocha sargento sário, ontem de dia à dele-

d Delecad: gacia o sr. Bispo de Castro,
a reserva, para �n v

de Nova Trento. apenas atendendo telefone-

F
.

id f" 'mas, papeandó, nada mais]
- 01 removI o, ex-o 1-

.

J 'M
.

'1' d O cabo da guarda, descon,
CIO, ose arra erres :3 I

•

M· d d T f d
fIado..detantacalma ... En,

Iran a e opogl'a (.. a.
.

.
, _

R idê
.

d Io íuvil
f irn, verdadeiro mar-de-ro.

eSI encia e, o iuvi e para I t tã
d Chanecó sas para aque a gen e ao

a e apeco. da u rnovi t
F

.

r "',"rI' acostuma a a movimen os".
- 01 nomeano 1_ 1S0n

I d d d ld d.

'

.' " '" .
n agan o e um so a o

da SIlva Jardim para o car- .

d t t id d
go de of ic ial j

de Cahiue ce
a causa e an a serem a e,

d S 't" , V' - tanta santa paz, o repórter
o ecre ano -ie viaçao,
Obr P rbl icus ,I .;" "1' obteve, em resposta, esta,

las un 1,.1S e .",gL"l, -

'íd di d
.

t
t '

I
sal a, igna e reg'is o:

ma.
. ,_ 1<; moço ... Hoje, o Co-

FOI nomeado Co En g. ., _. d d'
,

. ')'

.José da Costa Moellrnann rmssar lO e la, e o sr. 1)18-

po ...

!

nené Verges para exercer

interjnamente � cargo de

In.jietor-Geral da Inspetor-ia
.de Veículos e Trânsito PÚ

blico,
- Foi dispensado Anté·

n io=Ramos Alvim d« repte
scntante do Est )..:1,) na Jun
ta Deliberativa d,) Instituto
Nacional do Pi .ino,

para à Presidência do Con
se'lho Rodoviário do D. E.
R.
- Iroi designado Perci

João, !fe Borba, par.l res ..

pond�r'\ pelo expe::lier.te da
·Colônia.'SanfAlla, no .impe
dimento do titular.

\

Camisas, Gravatas, ,Pija
mes Meias das' melhores.
pe'los menores preços só ,na.

CASA MISCELANIA - Rua
Conselheiro Mafra..

No dia em que, no ano d� 1945, o ilustre Brigadeiro>
Eduardo Gomes fazia um comicio monstro nesta Capital.
fomos, com ,Leoberto Leal, Giovani Faraco, Al1tonio Almeida,

e outros,trabalhar �leitoralmente o município de Tijucas ..

Saimos ao clarear do dia. AI).tes mesmo de chegarmos ao Es·,

treito, já con{eçámos a encontrar automóveis, caminhões e,

onibus l�tados com gente d� i�t�rior, q�e vinha para O<

meeting. E ao cruzarem conosco, explodiam os gritos:

,- Bri-ga-dei.�·o! Bri-ga�dei-ro! Bri-.gá-dei-ro!
A viag'em até Tijucas foi um

-

encontrar permanente de:.

veículos e U�1( ouvir 's�nl intervalos de:
"

- Bri-ga�dei-ro! Bri-ga-dei-ro! Bri-ga-dei-ro! .

Reg.ressamos alta noite. E o que aconteceu na ida acon-,
_.-

teceu na volta: quando iamos 'encontravamos os brigadeirista3'
que vinham; 'quando ,vinhamos encantravamos os brigadei-'
ristas qUE) voltavam. E a zoada, nos 50 quilometros, era um>l:' ,

só: - Bri-gli-dei-ro! Bri-ga-dei-ro! Bri-ga-dei-ro!
Os nossos comidos nào �aviam sido grande coisa. por"

onde andamos só se falava: Bri-ga-dei-ro!' Bri-ga-dei-ro! Bri
ga-dei-ro!

Vinhamos, p'ois de cara amassada.

,

E por azar, na curva dle um 11101'1'0, lá pelas 2 da madru-'

gada, um pneu foi experimentar se era mais forte que um

,.caco ue pedra: não era! Enq�anto' o socorro revertesse ao'

serviço ativo, caminhamos um pouco, para desanestiziar 0$,

músculos. E topamos, àquelas horas, com um velhinho, de,'

fogo feito, a esquentar agua para um café, ao lado do ran-

, chinho humilde, à beira d_!l estrada. Aquele pobre, por certo",.
ouvira o dia inteiro a mesmo coisa: -_Bri-ga-de4-ro! Bri-ga-
dei-rol Bri-ga-dei-ro!

.

Vendo-o e, ad,vinhando-Ihe a espert�za de matuto, 6':

também para acertar pelo menos uma vez naquele melancó
lico dia, repeti-lhe a senha geral:, - Bri-ga-dei-ro! Bri-ga
"dei-ro! Bri-ga-dei-l'o!,

O v,elho, que estava de 'Cócoras, levantou-se quase de Uni"

pulo.
E el:guendo os braços, troveJou:' _

_:_ Du-tra! Du-tra! Du-tra!

Abraçamo-lo comovidos, que êle era máis que cerne --'

era nó-de-pinho! Fizemos uma vaca, deixando-lhe as garantias"
do café e dos feijões.

Hoje, reparando nas modas ,em voga, eu ainda não de

'sistí da idéia de, no local dêSse episódio, e por subscrição de'

todos os partidos, levantar uma estátua, de convicção e leal-'

dade, ao Correligionário Desconhecido.

�
,

y:;��
;/
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