
Mudou a direção do- � ataque chtnês
TOQUIO, 14 (U.P. - Os tal e anunciou'em seu 1'€- da estrada le>,t1'al de Hoen- Sete divisões ehinesus pe- tanhas na direcào da esvra- -m�n'teJ)do a !inna na fr<tl'"

comunistas chineses muda- gresso para Toquio que o song, 16 km ao norte de natraram em massa na area da Wonju-Yoju. Os ·(!h:ne- te central, perto de "1'1imjll�
rarn a direção de seu ataque inimigo ainda mantem a- Wonju e 50 n,:�has aéreas ao oeste de H wl'eg!<ong e :t0 ses estão se movendo em

em massa e se dirigiram pa- bundancia de homens tl de ao leste de SE.0Ul. APa!·c':it'�·- norte de Cnipvoug, dir igiu bandos de cerca de mil ho- DESCOBERTO O PRO<.-::ES·

ra os corredores das monta- �uprimentos. A primeira mente, essa fOI porem ape- do-se para o srl, terça-f'eiru. mens cada: correndo debc'l)j:: SO DE CAMUFLAGEM

nhas, ten taurlo lUebral' hS onda dos comunistas que- Qas a asa ori�lltal de um Passaram 8_PÓS por Chi- xo de implacaveis ataques CHINES

linhas aliadas entre Wonju brou as Iinl.as aliada"! em mais pesado ataque que es- pyong., 30 km a) oeste de aeréos aliados. A Força Ae- 5a FORÇA AÉREA DOS

e Yoju. O general Mac Ar- cerca de 29 km, e varreu as tá sendo esperado a qual- Hoengsong, e �u encaminha- rea aliada os aviões da Ma- EE. UU., Coréia, 14 (U.P.):
thur visitou a frente ociden- forças das N'l�ões Unidas -quer instante. ,

ram para os vaies das mon- rinha e do Corpo de Fuz í- - O Quartel General da 5a
_ leiros, têm-se mantido em Força Aerea disse que des-

.........(,\)0••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••O•••••••OO•••••••••Ci incessantes ataques à baixa cobriu o processo de camu-

I
'

O TEMPO altura visando quebrar a fIagem comunista, nas mon-

- iminente/ameaça à pr-incipal tanhas da Coréia, não quis
�Previsão, do tempo até, 14

I horas doI dia 16.
estrada que liga o leste ao porem divulga!' o segredo,

TEMPO: Instável, com
oeste entre o norte e o 5u1 'Iludo o que dis.se, num co
da Coréia.Un'H vez de oosse mun icado de ontem à tarde

das estradas os comunistas foi que seus aviões destru i

estarão e.n ;,)(lf;i�ão de

an:n:1-1
ram ou danificaram mais de

çar tanto o-leste como o OP.f;- duzentos veiculos inimigoa,
te, por detras das linhas a· na f.rerrte.centi al, hoje pelo
liadas. Portam em petige,11 emprego de "novas taticás

assim, ·i ou ·'·l"IS dívisõec a'! I
de descoberta de objetivo".

longo da f'rei. te ocidental, I
reeentemente descobertas, e

na area de �I·;_·.ll e as un ida ,que tinham sido utilizadas
nAS do 10� Corpo que �%áo pela primeira vez' .

I'
.

I·' t
LAKE SUCCESS, 14 (U.

u8mO o. sr. I .too P.) - A Assembléia Geral

1��lf1'imp.Ot? GlaiXUi'\
da ONU rejeitou a acusação

UU fi l} IÍli,n u russa de que os Estados

f
Unidos são culpados de a-

as HHluças gressão contra a China. Em-
, .. bera tal acusação tenha si-

Se o numero dos que ali foram, comparecesse à Câmara, diariamentê, -nngeHaS do repelida na semana pas-

sempre haveria numero 'para as delib rações:' x.o, 14 (U,P) __ 111[01" sada pela: Comissão Polítí-

RIO, 14 (U. P.) - apre-I zar j;i depois das 17 horas. teve o inicio o desfilar dos mam de Belo Horizonte, que I
ca da ONU, a Rússia insis- gurança que desse "os pas

sidente Getúlio Vargas deu É que o ministro João Ne- congressistas perante o- sr. o governador Jus c e I i no tiu em apresentar novamen- sos necessários para asse

hoje, no palácio Rio Negro, ves da Fontoura, cujo dia de Getulio Vargas. Na -,'lute- lÚlbitscheck'í'lO transcurso I te a mesma acusação ante a gurar a suspensão imediata

a la audienéia aos- congres- despacho era hoje, tornou sala, ou melhor, no gabine- úe uma audiencía, que COi> sessão plenária da Assem- da agressão dos Estados

aistas. Havia uma dupla cu- cerca de duas horas na con- te do sr. Louri-val Fontes es- cedeu aos díreccres da Asso- bléia. Unidos contra a China".

ríosidade em torno desse fa- ferencia que manteve com te ia determinando a entra- ciacão Comercial de Minas A proposta russa foi (1er-

to, pois que enquanto uns se

10
chefe da nação. Em se·· da dos congressistas em '::ez' e=ta metar.cclica decla- rotada por 48 votos contra, CODt'l�nua n·j\e';h'o�-id h

,.

d grupos que eram formados nt(,·ão: "Acabei de visitar a 5 a favor e 3 abstenções .."
preocupavam, apl"nas, em _gUl a, ouve o Ilnmeu'o es·- � u

.J •

saber quais os-que compa- pacho do ministro da agri- pelos Estados de que são re- i'ecretaria de F'irrancas e gBOirs�a,!7a}a),.- Indonésia e Iu- "-'/r!�nIiO 1\ padr1l.Teceriam, outro: pl'oeura-! cultura, sr. Jóao Cleofas se- presentantes.
- pude certificar-me, com da- -li U U U

.
vam indagar se il'Íam tam-

I
guido depois de·uma 2.;;I��ien· (Continúa na 6a página) dos concretos que a situr.- A moção russa, que si! .

� f
bém a Petropo! ii'; alguns dos cia dadiretoria da Sodeda- çào em"qJ,le se enco.(ltra o con�eguiu o apoio do blof'o "n Il n 10
dep',teados eleitv, a 3 de ou- de Rural do Triangulo :Mi-

-.....----...--"!-...--......................-......... Tesouro mineiro é simples- ru��o . pedia �ue a As{em- RIO, ,14 (U.P.) - Opa-

tubl'o ou, aperJ:l'l..}8 q�Je ai neiro, constituidà pelo seu JUNTA DA l">RODU_

mente caotica". Disse, de- ble�a declarass� os Estados dre .A:ntônio Pinto, vigári�
estão f'lll reces'3 i ., presidente"dr..-Carlos'SmIth, CAO DE DEFESA DO pois; o governador, que seu UnIdos agressores pela "in'" de Urucânia continúa me·

A nossa repolw.gem poli- e srs. Adalberto Rodrigues ATLANTICO NOl"TE Estado e�tá_com uma di�ida vasão da ilha de Taiwan lhorando cada dia que pas-

tica, que foi á cidad,! das Cunha e Ji1ario Almeida
,... de tres bIlhoes de ('�uzelros, (Formosa) pelas forças ar- sa, tendo. 'sido retirado da

.Hortensia's, come(·.()i·l p-1r ye-, Franco.
madas ·norte-americanas. tenda de oxigenio. Está rea4

Tificar que se todo" os qi.l�,. I Já tendo feito parte' de
,Dizia ,qu,e HQ8 EstAAos Uni� gindo rãpidamente no pro..

boje subiram a serra ios- uma granda coml�sáo de :{\':
. ,

cessO"de cicatrização da in�

sem, diariam�nt� ao Pala- pecuaristas d·;. Brasil Cen- cruzeiros são 115 mil mo-til rdS tervenção cirurgica. Tud{)
.

cio Tiradente15 as sessões traI, que h:'. ·tempos visitara representados por cheques

d d
permite p'rognóstico s�u res-

'Poderiam ser 2.bertas dia- o presidente G�tll!io Vargas. a prazo. e cor a para tabelecimento dentro de 15

riamente. Adiantamos, 'nes- ainda na fazenda de S. Pe-

N O Br�sl·1
dias.

mo, que somados os atllais dro em Uruguaiana, volta- omeações dlo u _

representantes aos que, em· vam eles agora á presença

b f d N
- LONDR" c 14 ('

..

p'
-

300bora já diplomados, ainda de s. ex. para um novo con- C e e à avao Os OP�l"l!:j��' de u�� .i.irrr,a' cartas em
não se empossaram talvez tacto em torno do problema RIO, 14 (U.P.) - O pre- britâuH'a estão traba1haa::" doas vema08S(}ue houvesse número até da pecuada em geral e da sidente da República assi- horas extra para c!;mpleta- a

Jlara as deliberações. carne, em particular. So- nou decreto nomeando para rem a· cor.:'trução dê lU;.OI)O RIO, 14 (U.P.) - O gene-
A audiencia,que éstava

I
mente depois

dess.
as audien- diretor do Lloid Brasileiro e motores de corãa, num valór ral Ciro Rezende, chefe de

./ .marcada para ter inido clS cias e outras de menor du·· presidente da comissão de total d;: qU::Ee 10 lib "as es. Policia, já recebeu em duas

,
16 horas, só poude se reali- ração e importancia, ii que Marinha Mercante, o almi- terlin«s. ?,·'lIa a majo� fá- semanas de administra�[:o

William L. Batt, chefe da rante Alberto de Lemos Bas- brica ÚE: brinqued,>;-; da mais de tre�entas cartas, :L

missão da A"<Íministração tos; para diretor da Estrada Amério!··. ,;(. Sul, uma fábri- m; ioda dae; ql ais cont"ndlJ

dos Estados Unidos em Lon- de Ferro Central do' Brasil' ca br.t·,lIe:ra. i n:lamações e pe'lidos de

dres, foi nomeado pelo pre- o tenente.-coronel Eurico de Diz-l'ie que essa e.1 �omen- e.·"pregos. M'l '1<\:: das car

sidente Harry S. TrUm!:1.�l Souza jomes Filho; para da resultou ele 'uma visita à tas tratam ':!c:'ÍaIuente de

Chefiarã a n.ossa delegação '() sr. João Neves para membro da'l('cem-c!'ia- diretor da Estrada de Ferro Feira das Indústrias Bri- ql E'ixas contl',.t funcionários

da Junta da .Produção dE' Noroeste do Brasil, o te- tânicas, feita pelos brasi-. l' ;Iciais, do� rr.U,1 gradua-
RIO 14 CU P ) i\. x'eu- v.>lta, a qU'J não reluwcia- I

. J', . . --. .

Defes.'1, do Ailantlco NOt"·e. nente-coronel Améri'Co Ma- elros. a ·i· aos maÍs sUl)altern� .

.... l·a-o de doml· ... ':> III'tI'mo no j'elnos. AII,·i." J'á o chanceler ...._

�. "e·
.�

E
-

d 'rinho Lutz', para diretor-ge-
R· ,. d ,Toa-o Nev('.':�. ,·el't,'I·<ltl.<L1I1.cl:te.

ssc novo Ol'gao coor en'lra

]>u ack do .. .., �"iegTc, a. .'

d ral dos Correios e Telégra-
I t·· i expôs o D. i!lI,a· ..;entJ e a ati_' os programas e rearm.:�-

qua par IClparam o c lance-
mento das doze naç··ões sia. fos o tenente-coronel Adau-

� J
-

N da F ntoUI'a tude do Bm,;il em face da IS_

..e1' oao eves o , ,.at 'll'iaS do P:le�o do AtLa�l. to Pereira de Mello; para
ministros militares e o che- conferencia de Washington. . ... t f

-,
<l diretor ge.ral do Departa-

f d b· t 'l't d Precisamos, antes de tu- tl('O ;,01' e e o�:entara
e o ga me e mI I ar a

rn.•cn,ão dos lT�.teriais a�- mento Nacional de Estradas
-presidencia da Republica, do, reforçar a nossa propria �e'"l'á' :os ás f rcas de defe-' de Rodagem o dr. Edmundo
serviu para consolidar a 'defesa E;! a 'nossa economia.

s·; .'H Europa O;idt:Trtal. Régis Bittencourt; para di
·posição que o Brasil adota- Assim, é que seremos mais

� ;'scido em Saleril,', no J';s- retor geral do Departamen
:ia na Conferencia de Was- uteis á America e ás demo-

tado de Ind'Ía'l", en1' 1855, o to Nacional de Estradas de·
hington, que se realiza élln

I
crac�as: A repr�sentação 81'. William �. Batt Já foi 'I: Ferro o dr. Vicente de Bri

ma!'çQ proxilllo. brasIleIra constara apenas,
pl'esJdente da bdusõ. 1.'1'\5 to Pereira Filho e para Di

do sr. João Neves. Os de
:-: !'�F, de Fii.i'l.·;h!, fabri-! retor geral do Ensino Se-

Cada ministro e�pôs seus mais integrantes serão con
"uptes de arti,s.c:; Je preci cundárj.e Dona Maria Lúcia

:pontos de vista, ou seja, os
•

selheiros:' um da guerra, ou- <ii" Dur�ntc a segunda de Andrade Magalhães.
interesses de sua pasta em tro da marinha e, finalmen

�.uejTa mundh', s�rT;iu co-

:relação á defesa nacional. te, das clus�es eco!l·Jmicas.
mo npresentl,te dos Es-

.E ficou assentado, depois ele P6demos adiantal' que· ('!fI)9 Unidos na .Tunta Com-
amp10 deb'ãte que l'eivindi· tambem participarão ti a _.

d d M·
.

F', .'. ,.<lna a e a :'!'Jas 'fimas
caremos na Jleunião dos confei"encla como con':leihel'

J t
.. ,. d de. .

d
� na un a I..)ommna a

'Chanceleres, através da- nos- ros, pohtIcos recruta os 1108-
-P .... -

.R
d I B '1 dI·versos· partI·dos. Aman.h;l ,�,.! çao e �cur80.�.

.--
sa e egação, para o ra)'ll. -

uma posição firme: emból'a uma l'eun ,ãoàe econ()mj;:ta�

coerente com as tradiçõc$ e financista� para uma troo Camísas, Gravatas, Pija
de nossa poHtica panamp.l·i- ca de id�� lS sobre o; pontúr. mes Meias das melhores,
'cana e da n'jssa soli.darieda· de'vista de ordem economi·1 pe'los menores preços só na

de cominent·1.1 ca, qu � o Hrfi,E'il defendera I CASA MISCELANIA - Rua

Teremos II nosso po:11'u de'. na Conferencia. , Conselheiro Mafra.

chuvas.
TEMPERATURA: .Está-

vel.
.

VENTOS: Variáveis,' fres-
cos.

Temperaturas extremas

de ontem: Máxima 26;5. Mí
nima 21,3.

V ttUI.� AN l'1GO DURJO

EDIÇÃO- DE .HOJE
8 Páginas
Cr$ 0,50

.��> . ,. ''''''''".'1.'''' 'O!lf1l"i'FI NOCETl
flIt,.8tor' Dr. RFRF.N� HK ,i teR. DA k ..... If,

A primeira· audienci a do Presidente da
RepÚblica aos Pa'rlamelllares

o Brasil na próxima reu

nião dos chancele_res

FalecóÍl .0 sr.
Cneu Aranha

POR'J'O ALEGRE, 14 (V.
A.) - Fa:leçeu na'manhã de
hoje, em ltaquí, o sr. Cneu
Aranha, irmão do sr. Os
waldo Aranha e antigo re

volucionário. O extinto era

conhecido peão e rádio-ama�
dor.

I

//

l.

-
,._,._..;..�.- -.-.------.. - ....... .---__- .....--......-.-_.._..............................,

Repelida acusatao russa
dos violaram o Acôrdo do

Cairo, d}'lO de dezembro de

1943, entre QS Estados Un i

dos, Reino Unido e China",
que reconhece a ilha "corno

parte inalienável do .territó-:
rio chinês". A proposta pe-

. dia que a Assembléia sol i
citasse ao Conselho de Se-

Pio XI elevado' às bonras:
. \

dos altares
.

SÃO PAULO, i4 (U. P.) - Quatro séculos após a;

heatificação de Pio V, falecido em 1592 e canonizado por
Clemente X, evento idêntico se repetirá no próximo mês
de março, quando o Santo Padre elevará às honras dos

altlJ,res Pio X. Honrou o "Pater Bonus", com a sua gran-

de bondade, a Igreja e glorifi�ou-a com seus milagres, \.
sendo por demais conhecidos os seus anseios pela Paz
e o seu trabalho para pôr ao conflito que êil.'sanguentoll
o mundo de 1914 a 1918.

Revestindo transcedental importância tal evento,.
assumirão caráter excepcional as homenagens que serão
tributadas ão Pastor Angélico, seguindo de tôdas as:

partes do, mundo delegações representativas do clero e

do povo.
Entre os presentes estará o Rev. Pe. Antônio Sarto". \.

que acaba de· fazer um'pedido de reserva de local e111

um dos iBandeirantes da Frota Transoceânica dessa em

prêsa brasileira que escalam na Cidade Eterna. O Rev.

Pe. §_arto, do..Instituto Teológico-Pio XI, situado 110 bair

r9 da Lapa, na capital paulista, é ligado por laços �
parentesco de Sua Santidade Pio X, registro êste que

honra sobremaneira os circulos brasileiros vinculados;

à Igreja de Cristo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTADO-Quinta-feira,
í

15 de fevereiro be 1951

Onde estás,
RADIOT�RAPIA fe'licidade l'

R.A.IOS X
Em vão o homem debate-

I

. se em busca', dessa cousa

'. DI. ANTôNIO MODESTO que, desde épocas remotas,
t

-e-

A. d i!:l.-!__
»:

H· tem' sido
..
a' preocupação

/
tn e, ..........eDte� ao OIpita) ti. Carld.tI" .pr íncípal, 'o, objetive único

_______...... 'das creaturas humanas: a

Felicidade t.-
DR. LINS NEVES Procurâmo-la nos hbs,

Diretor da Maternidade e médico do Hospital de- terrenos, na riqueza, 'na
Caridade 7

opulência, rias posições so-

CLINICAS DE SENHORAS ---' CIRURGIA -PARTOS ciais e nas "gloriolas'v-efê
.

ASSISTENCIA AO PARTO' E OPERAÇÕES OBSTÉ- meras, sem contudo, 1061'ar-
'TRICAS mos êxito.

Doenças glandulares, tiroide, ovários, hípopise, etc. Buscamo-la, ainda, no

Disturbios nervosos - Esterilidade _ Regimes. Amôr sublime e verdadeiro,
Consu'ltório: .Rua Fernando Macllado, _ Tel. 1,481. e o resultado é quase sem,::
Resid. R. 7 de Setembro - Edif. Cruz e Souza �. pre negativo. Quando ama-

-Tel. 846. 'mos, o mundo se nos apre-
.

- �'" senta sob um aspécto ma-

DR. NEwTON d'AVILA ravilhoso! Tudo é riso, fes-
Cirurgia geral - Doenças de Senhoras - Proctologia ta e alegria! Ma�, ó desilu-

Eletricidade Médica
-

são! Não tarda muito, e eis
Consultório: Rua-Vitor Meiréles n. 18 - Telefone 1.5'07 que começam a surgir as

Conoultas: Ás ri.so horas' e à tarde das 15 horas rusgas, os desentendírqen-
em diante. tos, frutos do egoismo e da

Residência: Rua Vidal Ramos, ___,. Telefone 1.�22. incompreensão tão genera-..

---_- DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Iizada 'entre -os povos. con-ICliníca médica de adultos � crianças. sequentemente, somos atin-

Consultório -:- Ruá João Einto,.lO - r-r, M. 769. gd�dOS pelõt_sofrimdento, Pde.ht I
Consultas diis 4 ás 6 horas.

' 01', e, en ao,' esperta os ...._, ". �"

Residência: Felipe Schmidt, ___: Te1. 815. para as realidades da vida

Icomeçamos a vislumbrar um -

",
.

I
.

,

DR. MILTON SIMONE PEREIRA 'panorama bem diferente. . . �TRANSPORTES -AÉREOS CHHlRINENS�S/:ft / (
'Clínica Círurgíca O mun-do maravilhoso '�,ralls-

,

-

. / ' l

j' ��I����I!esss:
'

��:m:c:�����::�l�!����!l��� I nQEi�af::::li���d:o��::: ��:: It
' Jru' II-a' -W. ,Y:!--el·ra da Rosa·,'dos Serviços dos Professores Benedcto Montenegro e ceu ... e a l' e .. eidade mor-I d� d AI do Esní .·t

-

'
.C

P· ib N
.'

(S- PI" )"
'

f'
•

tê
.' va .as a ma, o SUlIl o, '

,

lra��nesul�f:�lri:s 14°ás �� �éas: \

' ;�ttoid�d:�3,��;s :x�;,�C�: ! �:e�'n: /mperecível, i�ortal;
,

'M IS'·5'-ARuaFernando·Macnado"I,Õ.,· ���ou-um'eto�;-'�'I' dI,
.

'"

'.<. - -,.:, >',..� : .. '. ,'.

'

""., -r,·;
',j,...': . '!.�,

'

ar� .as :f� 1Xía<;
.

tO! icac as, Cultivemos, pois, os bons General Vieira da Rosa filh
'. para os -cor3:ç6e<; sensíveis, [-sentimentos, as boàs ações, ",' '., '. ',' ,l, os, noras,

_ genr�s, �e-

O dr Polyd'oro E de S fbl'8g0 'essa :dôr'é;;bem maíor ; f,{mando e perdoando o nos-
. ;t�s e cunhadas sen�:lblhzados agr.�deeem as,�al!-lÍesta-

.

.

'
., ,,", , : .' Cófu muita l'a,zii') i:h.sst' ü;:jso' próximo,' pratíeandd ��o.e�-p.�,<�;ez.�:r .�:ce}j},�}t_s/:por: :?s�as��� d_l? f�le,7-�m�nt.o, de-

•
�

. � '.'. poeta: �._�. '; " "

- r, J. Caridade, como' disse Jesús ;
,sua 9.uepdr- �s�osa, r!.a·r: avo; Irma J'��IA e con:VIdam,."

"Coração' .. , �!)rá�ç�lo"-7 i e trafíalhemos,
'. sobretudo, OS demal_s pareütes e 'a�llgOS !>.ar� a missa d� 7°f dia que

escrínio de ternura ninho' pelo nosso progresso mo- m�n:d::n celebrar-por sua bonissima alma dia 16, �eJd;a.
onde mora oculto o vário ral-espíritual, procuranrlo, fel,r�, as 7,30 horas, no al�ar do Sagrado Coração de

m.is.' sentimento si mats sensível em primeiro lugar, o reino Jesús, n� Catedral Metropohtana.

'és, maior teu sofrimento. 'de Deus e a sua' Justiça
E qúanto mais de amôr , '. "porque o resto virá po�

,': .

.

DR. RO_H)ÃO CONSONI mais 'víves de amargura".. acréscimo"! ... mas

'Cirurgia Gesal -,Alta Cirurgia - Moléstias de senho- A FeÜcidade existe sim, Felicidade, onde estás?! ...
ras - Partos \ mas não nas cousas terre- (Colaboraçãn de GALILElT

Formado pela Faculdade de- Medicina da Universf- nas, fugases, passageiras ... ' SANTANA).
'

dade de São Paulo, onde foi assistente por várias vezes:
do Servíçô Cirúrgico do Prof. .Alípío Corrêa ·Nass.

Cirurgia do esto:tpago e vias circulares, intestinos
delgado e grosso, tlreido, rins, próstata, bexiga, utero,
ovário.:;!, e trompas. Varicocela, ??? f? ? ? ?, varises ·e her
nes.

Consldtas: Das 3 ás 5 horas..
Cons.: R�a Felipe Scnmidt; '21 (altos d� Casa Paraiso).

Telef•. 1.598. .

Residência: Rua Estev�s Junior, 1.70,3 -'- Tel. m. 764.
----_._-_._---_.... _ ...__..

'.-'

6'1;'1 . ,101 s'US' ·cliente'f_qu. se ,.n�ontr�
. I •

"

lusent'��:I��" o' di•. 15 do' corrente
.

' -J;.'

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

DR,'A SANTAELA
(Formado pela Faculdade Naciona1 de-Medicina da

Universidade do Brasil). �
"

Médico por- concurso da�AssistêíÍcia a Psicopatas
do Distrito Federal.

.

Ex-interno do Hospital Psiquiátrico e Manicômiq
Judiciário da Capital Federal.

.

E_:lÇ-interno d� Santa Casa de Miserieórdia do Rio
-, -_'de J�neiro

Clinica,MÉ-dica - Doenças Nervosas.
ConsJ.litório:. Edificio Amélia Neto - Sala 9.
Res,idência: Avenida Rio Branco, 144

F-,' .consultas: Das 15 ás 18 horas. r' -;',:.""". �!. ,�-,,,
•.

Telefone: ,�
i

Consuitório: -;_ 1.268 f
-' ,

u' ,j {�<
Residência: - �.385.

/ .

.:_ DR. M. S. CAVALCÀNTI�
Clinica e�clusivamente de crianças.
Rua Saldanha Marinho, 19.
Telefone (M.) 736;

,

A'CJiRINtMS[ aulorisada a escalar em
I ""�U' 'N'�'L...�� ,

6�

/

r,

\.

;:ta,Missa de 30 dias
Érica Olsen da Veiga, filhos, nora; genro e netos:'

convidam seus parentes e amigos para assistirem à Mis"'�
sa .de 300 dia, .que mandam rezar por alma de seu ines-

quecível espôso, pai, sogro e avõ, que será rezada no dia-..
16 do corrente às 8 horas, na Capela do Colégio Catari-
nense. Desde já confessam-se. gratos a todos que com-

parecerem a êste ato de fé cristã. c'

CURITIDA

-.- �

FON�S:· J.25� 421' Cai.lO PolI.l. S.f$

rutCltA""'; PROSEBRAS PARANA �

Dr. José Boabaid
.'

.

;'ADVOO-ADO/ <

-
�

Rua_ Oral Bittencourt, 112

LUYSO por GorreSpondBncia
, ) 'CURSO" GINASIAL �m' um ano (Decreto-lei noP-

4244), Preparatór�ós Pilra DireÍto, Medicina, Engenha--,-
ria, Escolas Militares, Escola Tecnica de Aviaçãq, etc.,

CONCURSO p/o Banco! do BrltSil, DASP e outros. CO
triculas aberta& .

MERCIAL PRÁTICO. TaquigrafIa, Inglês, etc. Mas-

Peçam p'ropectos hoje mesmo á Caixa Postal 3.37,Sh
- CUl;SÕ de Ma,dureza "BRASIL" - >Rua Vitoriho Car--

.

milo, 782 - SÃO PAULO.
•

ONt�EM ffulanó:u

tt�lACUHA"

(
,

,/
-

,

,
"<".,-.�.

.

JOSÉ MARIA CARDOSO DA VEIGA,

DR. I. LOBATO FILHO'
Doenças do' aparêlho ,re�piratório

TUBERCULOSE
Cirurgia 'do Torax

, Formado pela Faculdáde. Nacional de Medicina.
Tisiologista e Tisiocirurgjão do. Hos'pital Nerêu RaÍnos.
Curso de �pecialização pelo S. N. T. Ex-interno e Ex

as§istente de Cirurgia do Prof. Ugo Pinheiro Guima
rães. (Rio.)

,
'

Cons.: Felipe Schmidt, '38.
COl').sultás, diariámente, das 15 às 18 horas.
Res.: Rúa Durval Melquiades, 28 - Chácara do

Espanha.
,"

DR. CLAR,NO G. ,GALLETTI
i_ .

Advogado (

Crime e cível "-

Constituição
/

de SociE}dades
r NATU�ALIZAÇÕES
Títulos Declaratórios

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

FO-
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D ctfS� .

do preç.o máximo do café nos EE.OO. Na CâllJara.
-

Mo�ic;paf'rõjÇ.l�p11fIfa..uos 6,8 cp,rcn�odS C,afe,8iros dos EI. n�. VÁRIAS INDICAÇÕES E UM PROJETO-DE.LEI-
!� ro vauo pe, o reSl

, �D e a ruas o memorial �USPE�SOS os T�ABALHOS EM HOME�AGEM I
,

'

" ,prensa brasüeíra que sejam ado- A MEM0!lIA DO SR. JOSÉ DAUX, ONTEM FALECIDO
IN, YOI que, .'lJj, .(U_ P,) - FIca- tadas medidas afim de coincidi- los cafeicultores, sôbre a fixação _

'Iam grandemente .aâarmados os rem C6m o preço do café, o pre- do preço máximo do café nos EE, À .hora regimental realizou, ontem, a Câmara Muni- 15 DE FEVEREIRCl
. -círcu los cafeeiros estadunidenses, ço médio dos artigos importados UU, Declarou ainda o sr, Presi- cipal de Florianópolis, a' segunda sessão da presente _ em 1635, Luiz Barba':
com a reação provocada no Bra) dos Estados Unidos. dente que pedirá ao govê rrro dos reunião ordinária, tendo sido lida e aprovada a ata da lho,. 0 bravo guerrilheiro,,'si!, pela'- fixação .,dos preços teto RIO, 14 (U. P.) - ° Presiden- EE. UU. um reexame sôbre as sessão anterior. que se encontrava com seu

• -do café, F.2rl\m porém muito a· te Vargas, aprovou hoje o merno- condições em qu_e foi feita a fi-" Do expediente constou o seguinte: Indicação assi- destacamento no Engenho_preciadas as sugestões da im- .:rial.que lhe foi apresentado pe- xação. nada pelo sr. Vereador Flávio Ferrari e outros, rela- de Santa Ana de Mouribéca,
tiva à providências. no sentido de se conseguir a doação, foi atacado por grantre con

ao Município, da Estação Agronômica, antiga residên- tingente holandê,cia dos Governadores, afim de ali ser instalado um gran- _ em 1641,' cHegou à Ba
de Parque Municipal. Indicação assinada pelo sr. Édio hia uma caravela com a no

Fredigo, relativa à reconstrução de três pontilhões na. tícia da Revolução em Por
estrada de Cacupé. Indicação assinada, pelo sr. Rafael' "tugal, a 1° de Dezembro de
Digiácomo e outros relativa à reconstrução de uma ponte 1640,' sendo o novo Rei D.

Gostas do teu 'tra" na estrada Vila Operária-Coloninha, no Distrito de Saco João IV aclamado na capí-
balho? dos Limões. tal do Brasi'l-Colcnia ;
Executas tuas tare- Com a palavra o sr. vereador Vitor Fontes, leu e

_ em 1823, nas linhas a-
fas com prazer jgual justificou um projeto de lei, que visa a mudar para Vi- vançadas da Bahia travou-
ao que te proporciona tor Konder o nome da Rua Blumenau, desta Capital. Sa- se combate entre as tropas
" prática do teu espor- lientou o orador, que ,o ilustre catarinense Vitor Konder, brasileiras do General La-
te predileto? r pela sua atuação pública, bem merece a homenagem do batut e as portuguesas do
Tens posslbüidade dê povo de Flonanópolis, pelo muito que fêz em pról do General Madeira;

progredir n» vmprego progresso do Estado. Quando à mudança de nome não
_, em 1869, chegou ao Rio,

ou no ramo de negócie , constitui inovação, pois já se estabeleceu o principio de enfermo, o Marechal Luiz
que exploras'? substituir o nome de Municípios nas vias públicas das Alves de Lima e Silva, então

. Respondas para ti- cidades, afim de evitar confusão na distribuição de cor- Marquês de Caxias;
mesmo estas três per- respondência.

.

_ em 1918, no Largo' "Ge-
guntas. Com a palavra- o sr. Osmar Cunha, líder da maio-j neral Osório" (Campo do

Se as= resuostas fo- ria, fez o necrologio do sr. José �aux, .progenitor ?O ve- Manejo), o 150 Batalhão ?o
rem negativas estarás reador Miguel Daux, um dos mais antigos comerciantes 50 Regimento dé Infantaria,
trilhando um caminho de Florianópolis, e cuja vida sempre foi dedicada ao de- sob o comando do Capitão
errado. senvolvimento das classes econômicas e ao engrandeci- Antônio Joaquim de Souza,
Teu traba :110 não po- 'mento da cidade. Propõe, assim, que se transmita tele- fazia uma série de exerci-

derá trazer-te Ielicida- grama de condolências à familia do extinto e, que, c01l!-0 cios, após desfilar garboso
de'. homenagem da Casa, seja a: sessão suspensa. por diversas ruas desta cí-
Muda então o mais Com a palavra o sr. Gercino Silva, líder da UDN, dade, puxado pela sua apre-

rápidamente possível declara-se solidário com a homenagem proposta, a mes- ciada Banda de Música;
de emprego ou de ne- ma atitude tendo o sr. vereador Vitório Cecchetto, líder _ em 1919, um telegrama
g·óciõ. da bancaria trabalhista. do Coronel Albuquerque
Estuda, porem antes o A sessão é suspensa e marcada outra p�ra hoje, à Souza .informara ao Minis-
que melhor gostarias de hora- de costume. tI'O da Justiça o lançamento
fazer. na cabeceira do Rio Negro
Mesmo que na nova (0511"tOto de 4po- Falecime'Dto de do marco da divisa entre os

atividade não ganhes .

Estados do 'Paraná e Santa

��:toe:i�:o �:��:e�!�� sentadoria- dlls um j�rDaUsta CataI��a{919, êste jornal "O
::�oÇã�a;����s��:'�::�, � cla�ses liber_js

.

Q�f(t�í��U.P.) � VI:irr;a, ���ft��'����i�::asr��:���:porque' "t.atalmeni'e ête:'< -

S�ra apresentado no ,Se- do por um colapso cardlaco, tário d.o InterlO.r e Justiça,
te conduzirá ao êxítõ nado, pelo �r; Moz�r� �ago,

faleceu na Central de Assis-
f prevenindo aos interessados

Trabalhando satis- tão logo sejam reíniciadas
I d E cola Com.

id d I t tencia o nosso colega de im- que as au as as. -

feito e com os olhos as ativí a es par amen ares, . ,
-

D _ plementar anexa ao Grupo
voltados para o futuro um ante-projeto de lei cri- prensa, Humberto antas

E I "L Müller"
� ando O Instituto de Aposen- Filho, representante do ves- s.co �r. auro

. ,não ha 'érá obstáculo I
prmclplavam no dIa 20 as

tadoria e Pensões das Clas- pertino "A Notkia" jmlto
que possa deter/ tua

ses Liberais. Muito embo-ra ao Departamento Fedp.ral 14,30 hor�s e que se acha-
marcha vitoriosa pau

d d ..
'

'p b"ca A vam matriculados, entre ou-
a matéria ainda esteja em e .,egurança u '11 •

•

t
estudos - sabe-se que a no- morte surpreende'u-o no e-. tl�os, os segum es:. "

. . - no 10 ano: AberclO Vas .........
va autarquia incluirá, entre xerClClO de suas funçoes

I S'l D I 'I
e sentindo-se mal na sala conce os e � vl\."'). e;"lerva

outras, as classes de médi-
d t d P 1" Cordeiro; Joao %Ixelra da

d f e repor agem a o ICla
,. J' C II d'co, a-dvoga o, pro essor,

Central, Humberto Dantas Rosa. JijnlQr, �lro _.a a o,
dentista, engenheiro; far-

F'lh d'" f' Orlando Neves, Chto de
1· 1 o IrlglU-se a um ca e -. .

macêutico,' jorna ista e ra-
onde,as forças começaram a Souza �Ias, e o�F�os; .dialista. Para fazer face às
Ih f lt F' t- I d no 2 ano: ObvIa Pua-

e a ar. 01 eu ao eva o .

despesas, prevê o ante-pro-
ao Pronto Socl)rro, onde se curuca, Olga Plracuruca,

jeto a criação, de um novo Lucy Gomes Ramagem, Norfinou em poucosmomentos.selo, a semelhança do de
O extinto era filho do dr. ma Ortiga, Almira Linha-

Educa"ão.
.

res, Julieta Gou'vêa, PE-" Humberto Dantas ex-parla-
Segundo ,ainda estamos mental' sergipano e que du- TRARGHA CALLADO, ltU-

informados, o presidente da rante toda a administração BEN AYRES DA LUZ, e

República, tomando conhe- do coronel Landri Sales ser- outros; e;

d
..,

t' t' no 30 ano: Octávio de Al-cimento a lllICla iva,' ena viu como chefe d.e gabinete.
manifestado o seu pleno as- '.....",_,...- meida Machado e Natiialia
sentimento. Leia "O ESTADO" Gouvêa.

André Nilo Tadasco

----------------------------------�====--��

I
I�

-ir- .-n_ "Jt,r
Manoel

-

. _ANIVERSÁRIOS i nha, filha do sr.

O' dia de hoje assinala o Alfredo Barbosa.
.aníversárío �atalício da I - Sr. Vitor Klappot, fun-
,.gentil senhorita Tânia-He-, cionár io federal.
.Iena Fialho, filha do dr. - Menina Shirley Mene
.Hem-ique Abreu Fialho, en- gilda Rocha, filha do Sar-
genheiro civil.

, I gento Avelino Rocha.
FAZEM ANOS, HOJE:

- Sra. Marieta Cardoso 'FALECIMENTO:
.Buck, espôsa do sr, A�'noldo I Faleceu domingo último,
,-Buck, funcionário da Inspe- na cidade de Joinvile, onde
'toria Regional de Estatísti-j resi�ia, a v�ner�nd� sra,

oca.
"

, Mana dos AnJOS Silveira.
- Sra. Cecí Lobato Ra-: A extinta d-eixa os seguiu

mos; espôsa do sr. dr. Oscar tes filhos: José Silveira,
de Oliveira Ramos, residen- func íonárto jia R. V. P. S.
te em Pôrto Alegre. I C., em, Joinvíle, João Nor-

- Sr. dr. Emílio Thon- berto Silveit:á:, chefe da con

. sen, médico, residente no tadoria da Delegacia Fiscal
Rio de Janeiro.

.'
do Tesouro Nacional neste

- Sra. Ondina Vieira Estado, Norberto Silveira
-Cardoso, espôsa do sr, Ace- Júnior, secretário da Dire-
-Jino Assonipo Cardoso, 2°' cão Geral do Banco Inco em

. Sargento, do 14 B. C. Itajaí e dona Rozinha Sil
- Menina Cléia' Teresi- veira dos Reis.

�lJa ban'cada d&' PSD na tâmara
·uportuna. indicação do "Iíder Osmcr Cunha '

O sr, Osmar Cunha, líder
,da maioria na Câmara Mu

,nicipal de Florianópolis; a

-presentou na sessão de an-

-te-ontem, com ·\;árias .

assi-

naturas, a indicação que a

baixo transcrevemos e que
:se refere à suspensão das

.. operações vincúladas pelo
Présidente do Banco do Bra

;
. .sil :
,- "ConSiderando <lue o

:Presidente do Banco do Bra-,
-si! suspendeu, há dias, as

"operações vinculadas;
'- Considerando ,que a pa

raiização súbita dêste gê:
nero de comércio acarretara

preJUlzos' incalculáveis .à
. economia catarinense pOIS
'tornará impraticável a ex

'portação de seus produto.s
básicos, tais como: Madei

ras, féculas e tapioca;
- Considerando que a

'concurrência internacional,
'Principalmente dos países
'que depreciaram as suas

moedas, não permitem a co-
.

locaç.ão de tais produtos em

condições normais;

com o exter ior tendo em

vista que a súbita paralisa
cão dêsse gênero de cornér
cío trará a economia cata
rinense prejuízos incalculá
veis e que a c!>llcurrência
internaç_ional 'principalmen-
te pelos países que depre
ciaram as suas moedas. não

permite a colocação de seus

,produtos básiéos em condi

cõ�s normais pt A extinção
das ope-rações vinculadas d� \
mádeiras vg féculas e tapio
ca 'arruinará exportado�
res vg industriais e agricul
tores vg deixando sem colo

cação a produção já indus

trializada". )
Conforme noticiámos on

tem, o sr. Vereador Antônio

de Pádua Pereira, de P. S.

D.', solicitou que fôsse soli
citada das Câmaras Muni

cipais dêste Estado idêntica

providência, por ser dó in

terêsse geral a medida do

seu colega de bancada autor

da indicação acima trans

crita, o que mereceu unâni

me aprovação daquêle Le

gislativo Municipal.
- Considerando, ainda,

.([ue o ato que suspendeu as_
-operações do comércio de

compensação ar,ruinará ex

portadores e serradores de "O Chefe da 16a Circuns

madeirás, exportadores e cl'icão de Recrutamento Mi

ulantadores de mandioca, lit;r, de .conformi<j.ade com

'deixará sem colocação toda o 1VIemorandum .s/n, de

':,a produção industrializada 13-2-51, do Sr. Presidente

:..(Ios derivados da mandioca; da J. D. de Florianópolis,
Submetemos à considera- convida o cidadão Alcinn

ção da Casa o seguinte tê- Henrique Pereira, filho de

legrama a ser expedido ao João Fernandes Pereira e

sr. Ricardo Jaffet, Presi- de d. Dorvalina Fran_çisca
den"te do Banco do Brasil: -Pereira, da c'lasse de 1932,

I
'

A Câmara de Vereadores residente no distrito da

de Florianópolis solicita de Trindade, a comp'1-recer no

vossa excelê!,!cia reconside-l Qu�rtel do 140,B.C .

.' impr�-Iração do ato que suspendeu tel'lvelmente ate o dia 14 dD
i

'tO cO�1:2.i.·C�D de cor..1YJensação J .;( 1'1'211te·'.

16a P
-

R�(,. .

"ó ESTADO-Quinta-feira, '15 de feVereiro
--:----- .. _-, -_ .. - .._------------------

de

-'o •.

'\ �< ,:.:" - ',', .

PASSADO

o progresso.
Alguma queda que

possas .sofrer em teu

caminho não deves con·
siderá-la como um fra

�asso e I'1Ílil aproveitar
a

.

experiê!l'!í'l d e.I a
póssa advir l1tili�l\ndf)
a como um degrau na

escada da vitória.

Traça um pl�no t: !!oe;;'

gue-o sem t:sn,oreci
mento; nã,;) h.'. impor-, .1
tando com o que de h'»

possam dizer.
Procura fazer teu

servico �:! t!pr�� melhor
e le�brd-t.,� que todo
esforço será recGll1-

pensado, e qU(', sem es

forço nalh de bllm é
durado,!_" Sl� c.-:nst rl).·.

SINO

:Fraquez'à9 em geral
Vinho Creosotado

(Sil veíra)
- ,

Instituto de aposentadoria' e
Pensões' dos Comerciários

D�'egacla ile Sta. Cí!tari08

A"\l"IS()

-X'**PORQUE, E ... COMO?

ORA. WLADYSLAWA wotOWSKA MUSSJ
•

DR. ANTONIO DIB MIJSS]

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-PartQa,

o DeleO'ado do Instituto de Aposentadoria e Pen

sões dos C;n;le�'ciários, no Estado de Santa Catarina,
avisa aos Srs. empregadores que, estando em gozo de

férias o funcionário encarregado da, cobrança, as con

tl'ibuicões referentes ao mês corrente deverão ser re�o-
--ihidas' na Tesour;:tria desta' Delegacia; à rua Febpe
Schmidt, n. 37, até o dia' 28 do corrente.

, ,

O não recolhimento das contribuições na epoca pro

pria sujeitará o empregador ao pagamento de juros de

1% ao mês.

Florianópolis, 9 de fevereiro de 1951.

OSWAL PEREIRA BAIXO -oDelegado

Serviço comp�eto e 'especialisado daa DOENÇAtS Dl

SENHORAS, com moderno!! método. de diagnóalic\) te in

tamento.
GOLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFL>\. -_ M:�

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas' ourtas-E.letroooQulaç1o
Raios UlLra Violcts e Infra Vermelho�

Consultório: Rua :rrajano, nO i, ia andAr - F.d!fie1·

do Montepio.
Horário: Das II ás 12 hora. :_ Dr. MU8gi.

Da .. 15 Ali 18 horas - Ora. Mussi.

Ret;ldêntúa - );in:!. Santo;! Dumont, 8; Apto. !.

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o E�TADO-Quinta-feira, 15 de fevereiro de 1951

"O
j

Estado"
i'

--

, fleições
��,: ,'I
�� pr íncípal da reunião de an-

otado para a_ presidência do eampeao de, 47jllW48 te-ontem do Conselho Arbí-

'"
-. tral da F.M.Fo, prendia-se

,�I"
? O nome do sr, Ltnerafn CarioD,i à participação dos clubes

pequenos em um- torneio ex-

t :' no Rio-São P a ti o. ;'.I',)S
'Os numerosos entusiastas

I
eleger a diretoria que/rege- mos tal movimento com a tarinense de Despor-tos e a a exposição do assunto pelo

o Paula Ramos já esta"aJ?I rá os destinos ,dO clube no maior simpatia, conhecedo- sua grande atividade nestes ,pres-idente Borgerth, man í

preensivos .quarito ao SI- periodo de 1951-1352. A res que somos da capac ida- ú'1timas anos exercendo di- festaram-se os chamados
êncio há meses reinante na sessão de amanhã. promete' de administrativa do ex-te- versas funções no grêmio grandes clubes pela aceita-
iretoria do clube tricolor. ser concorrida, esta.ido des- soureiro . da Federacão Ca- paulaíno. ção dêsse certame. Em 'face
época não. é para hesita- de já convidados todosos·' ,

dêsse pronunciamento favo-
ões. Há muito já se iniciou asaociados do clube.

W ldl-r e o Av '1- _ '8a th faito ,rável,
sal ientou o sr. Álbe_r-corrida' para a COI1QUi.��"2. a, D ' 'li UI u to Borgerth a cooperaçao

e bons elementos para os Cotado o nome de Liberato .
.

h d
onjuntos que disputam Caâoni'�'. DO alv! -ceies te O zagueiro da ',��le f�l�!�l�: "::�: °se e�:;i�
�::;�e:��s,dac�;:(:ld:; ge!O p���ea a;�l:'��" re���'!�� selevão �atarineDse I :e:i�e�eI7�s f::��;ando .��
os "trasgrandes", já devia

um grande movimento entre Ingressar no Avaí, sentir infelizes _ isto é, os clubes
l:estar munido de um bom, os associados do clube das o ambiente "azurra", cons- grandes auxiliando os im-

� lantel de craqúes. Como já três cores, tendo por obje- tituiu <sempre um dos so-
.

própriamente chamados pe-

�I t�v�mos oportunidade �e no tivo conduzir à presidência nhos dourados do zagueiro quenos".
� ItIcIar em dezembro nao se. do Paula Ramos Esporte direito Waldir Vidal Fonsc- Ficou acertado em prín-
� . .reuniram Os associados e di=- Clube o destacado esportís- ca, É ele me"mo quem nos cipio que os clubes cariocas
:1 retores paulaínos Para a e- ta sr. Liberato Cariom. Ve- confessa, dizendo entre ou- fariam as preliminares dos
;j leição damova diretoria. Q \ jogos entre os clubes do

� que não deixou de causal' a- Rio. Tomariam parte po�tor-
i Iarme nci�clube praiano. Se-

De.c'o' rdes. ".a'-t,le'"tl·C'OS neio extra: Olariá,,' BóJ,1su�
gundo soubemos agora,des-, cesso, Canto do Rio, .. .sse:
de o termino do certame .de Cristovão e Mad��eira."
1950 que a diretoria se' eu- ,'_',

'

(Continuação) Seria.. estabelecido o sis-
contra acéfada, não tendo

SALTO EM> ALTURA tema de caixa única e vigo-
havido uma só reunião pa- MUNDIAL _ 2,llm _ Lester Steers - Estados raríam as seguintes �axas, .Decorde mundlaalra tratar do futuro da que- , .

em favor de cada um desses n, Unidos.. -.; , ...'
-, '

rida agremiação. .

.

. L'
SUL-AMERICANO ::__" 1,97m 2 Guido Haníng -

Amanhã a 'reunião Chile. .. A '> a' -.._
BRASlLEIRO - 1,97m :_ Adilton de. Almeida Luz -

Diante da crítica situação _ Rio.
. -c

em que-se encontra o cam-j .

CATAR:gmNSE. _ .1,72m -;:- Milton, Ver�slimo Ri-
peão de 47-�8, um-grupo de beiro _ Barr-iga Verde.

'

velhos adeptos do clúbe. de-
....,..;. . SALTO El\:CPISTANCIA

e ídíram convocar pal:a' ama- •._' MUN{}IÁL _ 8;13m _ Jesse Owens _;_ Estados
nhã, à noite, na res1i'dênciit. Unid·os.", ,Íc

"

-,

ÔO sr. J o ã o
, Ki'istakís, SUL-AMERICANO _ 7,55ni _ José Bento de As-

uma reunião de Àsserooléia .,
,

.... " sís JÚnio.:_',Brásil. /'

Geral com a fina1Ídade de. BRASILEIRO _ 7,55m - Jose Bento de Assis Jú-
ni@r - São Paulo.

•

...........-.-.-•••-•••- - -.- -'1 �

CATARINENSE - u,15:m - Hercílio 'Nazário

p()Dt�_né latal ",.C:�;N'. Cachpeira.W -" SALTO TRIPLO
PRAVIA, (prcvincia'" de MUNDIAL - 16,OOm _ Naoto Taj troa "(Japão) e

Oviedo), 13 (U.I:.) - O: €f..- Adhemar Ferreira da Silva (Brasil), este ainda não ho-
contro realizad') 011'Gn 'tl!l' mologado.

"
.

I tras coisas seI�tir-se mais à
tre as equipe<; do Pra'\ia e SUL-AMERICANO ...,- 16,00 _ Adhemar Ferreira vontade nas fjleiras do r;lu-
da União Espon�n deOv;e' - da SÚva _ Brasil.

'

be alvi-cele'lte, onde coma

do foi assinalada P')lO um 11- BRASILEIRO _ 16;00 _ Adhemar Ferreira da Sil- CO�' 'crescido número de a-

cidente mortal va _ São Paulo. .' migos e admirádores. Logo
Um jogador a03t:. !iltima 'CATARINENSE _ 13,20m _ Hélio Amàral tange que o seu coutrato .com' o,

êquipe, Fernando lV!'::lIlendez _ Lira Tenis Clube.' .
Atlético foi rescindido ami-

, :Alvarez foi morh} em con- SALTO COM VARA gavelmente, Wâldit trans-
sequência de Uin llOnta pé MUNDIAL _ 4,77m _ Cornelins' Warmerdam _ portou-s,\ imediatamente :Ia- plên.dido, zagueiro da Sele-
recebido de um colega da Estados Unidos.

.'

m o clube do si', ; úlio Ce<;�".. ção catarinense. Danda, 011-

equipe do Pr'1ill'l R'etirado
.

SUL AMERICANO....::. 4 12m _ LÚci:o, de Câ:stro - rumo da itO';rl, assinan'10 tro val�r jovem que enrlque
do campo sem sentidos, AI- Brasil.' _ �,. ._/' .

, ',v,uÚàjoso CO�Úl!lto pelo prá ce o firmamento futebolísti-.
"arez faleceu [l')VCO' <:i.ellOis BRASILEIRO -.412 _:_ Lúció de easÚo � São 1.0 'de um ,.a;10. E<:ncontra r-e co da ilha será o seu cóm-
(le entrar num h(::>pi:�'l!. Paulo.

' , , .

na sua melhor forma, com panheiro na zaga ';azurra"o
dATARINENSE _:_ 3,15m - Sílvio Ney Sonci'ni � JllUita disp<'"iÇã, para bri- Os dois se compreendem às

ira Tenis Clube. lhar em toJa 'liLha, sob :iS mil maravilhas e pelo vist(r YIUZ)l LIMA & IRMÃOS
ARREMESSO ])0 PESO (J; dens do 'cu,d" Manoel os dianteiros adversários Dons. Mafra, 37

MUNDIAL _ 17,68m _ G. Fonvi1le Estados To'urinho. t: uUl eleme:1to irão encontrar diante deles' / Florianópolis
Unidos., ( que vive para o futebol. �ão tlm, obstá�ulo difícil de

V
'

SUL-AMERICANO _ 15,36m - Emílio Vitor Mal- falta aos treinos e, nas pe- transpôr. en'd� .'s�
chiodi _ Argentina. " lejas emprega o máximo das Vamos aguardar as futu-,

� �

BRASILEIRO _ 14,83m --: Nadim Marreis '_ F. suas energias pelo triünfo ras perfomances do Avaí, Duas ótimas casas à Rua'
M. A., 'das cores que defende, agm

.

certos de que Waldir Vidal Frei Caneca nOs. 152 e 15S

CATARINENSE - 13,03m _ Nabol' Schlichting _ de possuir uma disciplina Fonseca brindalrá o público com um grande terreno de

Lira Tenis Clube. / que está a merecer aplausos. atuações que enriquecerão esquina.
(Continua) Daí crescem de dia para dia a sua ptoveitosa carreira Tratar oom o Tabelião

a nossa admiração pelo ex-
i futebolística. Brito, à rua Deod'Oro.

Direçio de PEDRO P.AUW iUCHADO
. '

E'sporti,ro
" , / '

, '

)

aman�ã 'no� Paula Ramos Os pequenos c'lube,s farão as

,preliminares do Riu-S. P�uto"
RIO, 14 (E.) - O motivo pos neutros. Para t'sl;les úl

timos prél ios, o Bot.af'ogo o

fereceu a sua r,"aça c'!e es

portes sem ônus e a Federa

ção prontificou-se a dispeu
Sar a cobrança da taxa de,
2 '?{So. , d'/ j.' ct/; ."" '

era 1spn.a () o J rJ-

féu Banco Predial do Esta

do do Rio" o (lu:"l foi doado

pelo sr. Wi'l�;(\':1 Yr..vier.

Argentina
X Irlandi\
DUBLIN, 14 (U.P.) - A

data de 13, de maio foi defi
nitivàmente fixada para o

jogo de futebol �tre a Ar

gentina e a Irlanda, a se

realizar nesta Capital.

Batido mais um
recorde mündial
COLUMBUS, (Ohio), 13'

(U.P.) - Jack Taylor bateu
o "record" mundial das lOO'

jardas, nado de costas, per
correndo essa distancia em

56 segundos e r; decimos,

part.icipantes ; c-s 6.000,00
em jogos que rendessem até
Cr$ 200.000.00; Cr$ 8.1)00,00
até Cr$ 300.000,00, e ... o ..

Cr$ 10.000,00 ae ima de ...

Cr$ 300.QOO,000_
Como es1','i, program-idos

para o Maracanã somente 6
jogos entre' os clubes lrJCais,
sobrariam três parridas, que
seriam disputa-ias em cam-

de tiro
BUENOS AIRES, 14 (U.

P.) _ O atirador argentino,
PabIo Cagnasso, integrante
da equipede tiro que inter
virá nos Primeiros Jogos,
Desportivos Panamericanos
bateu o record mundial da
tiro por fuzil durante uma

sessão de treinamento. Cag-
"

nasso totalizou 541 pontos"
melhorando a marca de 530>

pontos que estava em pOtter
dó fin\landês E!o e o fran
cês Gênor desde 1937 e 19�!}

8rande Prêmio
«San Martio) l_,

MONTEVIDEU. 13 tU. respectivamente. Ca�nassG'
1'.), - O cavalo urvgi,laio" empunhava um fUZIl de

Trebolar venceu ',na tard guerra argentino, modêl�

de ()ntem, no HipodronlJ de 19�9,..e obteve. o� pontos na�_.
Las Piedras, o Graride Pre- segumtes pos�çoes:. em pa

mio "General Josl'i de San 181 pontos, aJoelhado 180 e

Martin", disputado na dis- dei�ado 180 pontos.
tancia de 2.500 :netrol e do· .-_....._...-_-.......- ......-.-.......-.._.._.

tação' dé 10.00 pesos ouro.

,

155 atlétas-
II

.

mexicanos
O Mexico comparecer:!

com 1'55 atletas, alem de

uma.delegação de 47 pessoas
na qualidade de delegados e

'treinadores. A viagem se

rá no dia 21 de fevereiro,
por via aérea. Na represen- c�

tação mexicana estão inclui-
-----------------------

:�i�:�b;�a�l:t����e::á;,�� Basquele brasileiro DOiS jogos'
ção e tenis. Concorrem os II

mexicanos em 'todas os de- panamertcanos
zoito esportes do progmma" RIO, 14 (U.P,) _ A dire- Algod[o, Alfredo, Godinho,
tendo ainda solicitada per- ção tecniCa do selecionado Tião, Zé Mario, Mario Rer
missão para que acompanhe brasileiro de basket-ball re- més, Ardeli:n, Tales, Almir,
.a delegação de atletas um solve'u finalmente selecionar
't t' t' ,Stefanini e Montanha do

�onJun o .ar IS lCO, eonstan- os quatorze Jogadores que R' M' M' .

tte de uma orquestra méxica- d
- ,

B
10 e arson e assane e,

everao segUIr para. uenos

I d S- P I O
.

1
na, uma duplá de, cancionei- Aires, a fim de nos repre-

e ao au o. UlllCO e e-

ros e um corpo de ballet re- sentar nos Jogos Pan-Ame- mento "cortado", foi o mi-
gional. ricanos. São os seguintes:

I
neiro Fausto.

/ PARA OS MALES DO,
/

FfGADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

f
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�urso de Humanidades
MADUREZA DO ART; "91

CURSO EM FUNCIONAMENTO DESDE 1940
o único que venceu as crises por sua qualidade
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 mensalldade e à taxa.
IMPORTANTE: É de suma influência apresenta

:;cem-se os candidatos desde o início, para pegarem as

)bases necessárias ao aproveitamento integral. ,

O fracasso de muitos é motivado pela entrada tar
(�.

. -ala.

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

�,�---------------------'------'---------

.,$A

kJudeus. na Russia
Por AI Neto Pela religião; não se deve

A situação dos judeus na trabalhar aos sábados.
;

1União Soviética está se tor- Entretanto, na Russ i a
mando cada vez mais difícil, o trabalho é obrigatório du
'" Segundo um relatório que rante os seis dias da sema

,;acaba de ser publicado pelo na sendo que o dia desttna
,!:Comitê Judaico dos Estados do ao descanso é o domingo.
'Unidos, a campanha sub ter- Até agora, os judeus pra
zrânea do Kremlin contra o ticantes

. se1npre achavam
judaismo foi intensificada um jeito de não trabalhar
:nos últimos meses, aos sábados.

O relatório baseia-se em Mas agora isto é
-cartas e declarações feitas impossível, porque o

:por judeus que conseguiram rabino os denuncia.
-escapar da Russia. Não.. trabalhar aos sába-

De acôrdo com O· que di- 'dos constitue, desta forma,
zzem êsses refugiados ju- uma grave ofensa contra' o
-deus, as sinagogas estão so- govêrno comunista.
.frendo agora a mesma pe:r:- O judeu praticante sofre
;�eguição que há muito se imediatamente as conse-

«íesencandeou contra as quências.
:igrejas católicas. . Como resultado, desta sí-:
Na verdade, ás sinagogas tuação, os judeus estão or

-estão agora debaixo da su- gan izando um culto subter
:;pervisão da MVD. râneo, liderados por sacer-

A MVD, como já lhes ex- dotes e rabinos fiéis.
)

:":plíquei em outros comentá- Reunidos em pequenos
.ríos, é a política .secreta do grupos, ora na casa �pe um,
.Kremlin, a Gestapo comu- ora na de outro, os judeus
);il-ista. vêm lutando par eo.iservar

A fim 01,; controlar as si- o judaico livre da ll'it'rVen
. :. agogas, os chetões rtll''>OS ção comunista.
mtilizam-ao de muito'! 1:1(.1,1)- �las o '�.emlin possue ou-

�os. tros métodos para perseguir
() pr

í

rclpa: de�:,es mêto- os -israel st.ic.
-dos é 'j �1es,Ill.0 já ltt.li��d( I 9aracteris�ico é c caso de
'<em relacào a 19'1·e.]a Católica Ilya Erhenburg. .

.

-ou seja, a Ui.i!iza�;io de se- Ehrenburg vem de uma

-cer-lotes renegados. I velha família
de judeus.

Assim é que agora exilir- � :Il:le é, sem dúvida, um dos
tiem em tôdas as sinagogas

I
maiores escritores e jorna-

-da Russia um rabino da con- listas da Russia.
-

::fiança do Kremlin: Recentemente, a revista
.

:Il:sse rabino tem por rr.is- OUTUBRO, que é o orgão
.>são fiscalizar a vida da co- oficial da União dos Escrí
:munidade israelita (;[11 que tores Soviéticos, a t a c o u
-atua, drástícamente a Ehrenburg,

Quando um judeu faz al- Disse a revista OUr.U-
.;>guma coisa .pode servir de BRO que "os personagens
::pretexto para "uma acão dos romances dêste escrt
··:contra êle, o rabino o �je� tor não. possuem a verdadei- .

muncia.' ra consciência

comunista"'l'.

Neste sentido, uma das Assim o Kremlin está in-
ocdenuncias mais comuns re- tensificandó, por todos os

:fere-se à atitude dos iudeus meios, a campanha contra
'<com relação ao sãbado.' os judeus soviéticos.

quasi
falso

I

QUER VESTIR-SE COM CONFORTe

PROCURa A

E ELEGAH(I& I

ftlfaiataria Mello
R.!a Felippe Scb.:nidt 4'<

-----------------�._---:-------.-------_.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------..

Atlânlida Rádio Calarinense Limitada
apresenta maIs 2 iusuperaveir modelos para 1951

CARACTERISTICAS :
:=

5 'valvulas: Ondas: longas de 550 a 1700 kc[s; curtas 6 a 18 'mcs. 50 a 16 mts.

�
A lto-falante 61[2 polegadp.s, tipo pesado : Tomada pa rc. toca-discos.

= Transformador universal paTa 90, 110, 180, 200 e 220 volts v.

:=
Variavel de 3 secções: FI com nucleo de ferro: Caixa de IMBUIA de luxo.

.... Gr.ande, alcance: Alta sensibilídade : Som natural. •

f

Modela .4RC-5-P

o PRINCIPAL '10 MOTOR! Eslalistica

,1-

IVEi"
* QUE É I IlESGASTE INVISíVEL"? - É q des

gaste progressivo das peças do motor
em frações ínfimas de mílímetro, mas

suficiente para provocar o seu desa

justamento total. Ajudado pela oxidação,
corrosão e pela formação de "bôrra",
o "Desgaste Invisível" resulta de lu

brificação }mperfeita' e produz queima
excessiva de óleo, redução de quilo
metragem por litro. de gasolina, con

sertos dispendiosos e, finalmente, di

minuição da vida útil de seu carro.

o MOTOR É DOTADO DE "CANAlSII,
pelos quais o óleo circula atra
vés de suas partes vitais. Cir
culando pelo motor, o Atlantic
Motor Oil de "Ação Dupla" limpa, lubri
fica, remove os resíduos. Um notável
ingrediente químico de+ação díspérsante"
mantém êstes resíduos em suspensão,
para serem eliminados na troca do óleo.
Até os pistões e' anéis de segmento re

cebem' tal limpeza para mant ..r boa com-
<,

pressão. O Atlantic Motor ou' de "Ação
Dupla" assegura. por isso, maior rendi
mento ao seu motor.

AS BôLS ..\S DE VALORES,
NO DECÊNIO 1939/48
Divulga o Anuário Esta

tí stico do Bras ii. pu b licado
recentemente pelo 1. B. G.

E., dados acêrca do movi

mento .das princtpuis Bõl
sas de Valores, pelos quais
se pode sentir, ao longo do
decênio compreendido entre

os anos de 1939 e 1948, a

expansão experimentada pe
lo mercado brasileiro de tj
tulôs mobiliários .

Segundo êss�s elementos;
o valor das operações rca

lizadas pelos referidos es

tabelecimentos ascendeu, de
798,0 milhões de cruzeiros,
em 1939, a 1.884,5 milhões
em 1948, no que se verifica

" um aumento de 236,15%. O
máximo foi assinalado em

1946, com a cifra de 2.002,9
milhões de cruzeiros, con

tra 1.848,6 milhões no ano

precedente, e 1.623,8 no

subsequente.
Dentre as Bôlsas de Valo

res de país, apresentou
. maior movimento, em 1948,
a de Sã9 Paulo, com opera

ções no valor de 1.193,8 moi
lhões de cruzeiros, contra

758,5 milhões, no ano ante

rior, e 274,2 milhões em

1939. A seguir, vêm as do
Rio de Janeiro, com 626,8
�ilhões de cruzeiros, em

1948, 816,4 em 1947 e 508,4
milhões em 1939; Pôrto

Alegre, com 37,4 milhões,
em 1948, 27,1 em 1947 e 12,1
milhões em 1939; e Recife,
.com 16,5 .milhões, em 1948,
15,5 em 1947 e 2,4 milhões
em 1939.

O movimento das bôlsas
de São Paulo e do Rio de
Janeiro totalizou, em 1948"""
96,61% do valor das opera

ções .
\ realizadas, contra

96,98%, 'no ano anterior, e

9l:!,07% em 1939 .

OUTIlAS NOTÁVEIS VANTAGlNS DO ATLANTlC
MOTOR OIL QUE -liMPA E LUBRIFICA:

C t'
/ D' I'"• on em um . etergente para Impor'

as partes vitais do motor.

• Contém uma película lubrificante de

excepcionol resistência.
'

/

• Evita a oxidaçõo, épÍ'{osãO �1.�rJ!l�'i:·
ção de "bôrrc'".:

• �on'ém livres (!S anéis de segmento.

• Isenta de entupimento os canais do
-

sistema de circuloção do lubrificante .

ATLANTIC REFINING COMPANY OF BRAZIL
GASOLINA - MOT�R OIL - LUBRIFICA�ÃO - PNEUS - BATERIAS

o pref}8lto do dia
NEGóCIO DA CHINA
Uma mesma doença tem

caráter violento no homem,
- a varíola - e evolução
sem gravidade na espécie
bovina, .:_ a. vacina. Provi
denctalmente.. se transmiti
da l). espécie humana, a va

cina conserva sua benegn.
dade e impede o ataque da
varíola. Quando nos vacina

mos, em tioca do in�!l?;üfi-
, cante incômodo das v.�cin.,

que "pegam", adquír.oi .s �

imenso jJl'ivilegio de não ter
variola e alastrím,

V aclne-se contra li "a

rrola � o alastzim.
SN!�S.

sIo FRANCISCO DO SUL para' NOVA Y08B·
Infol'ma.�õ.' oomà, AQ8nt••

8DÓpolil- Carlos Hoepcke S/A - C I - 'I eletr De 1 2J 2 ( Hnd te ea
raodlilco do Sul-Ct-Io, Hoepcke SA - CI - Tt<Ir.looe fi MOOREM A(:t,

\

Modelo ARC -515

/ (

Transporte. regulo-re. de cargo f tf
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,Cinturá. de a-eródromos'A prl.meira audieD�ia. d�11 ·Ct$ 1.750.A)0
costa oeste. Onze bases de Presideate d a República o quanto custa uma enceradeira

�:n�:�,ei�a�in;:�a��tll0;'��� aos Parlamentares A· R 'N O·demhall, Waldington, wu. /." ,
tom" Bashingbourne, Bur- Uma- das primeiras foi a lio Carlos, A, Jarbas, Ler í '

representação' do Rio Cran- Santos, Segadas V i a n a, I E L E r T R O L A-ND I Atonwood, Fairford, Brize, - "
Norton e Upper-Heyford. Os de do Norte, quq estava for- Ariatides. Largura, Cartcs ] I

3 últimos estão sendo melho- níada pelo senador Georgino Nogueira, Joaqui-n Pamos e! Icua Arcípreste Paíva-c-Edlflcío Ipasey'I'erreo
Avelino e deputado Deocle- José Joff'ely ; Alarico Pa- Irados agora com pistas am- J

���a���e� r�:rç:�;:n��r;;o� ��o :a�\���:�o,d�a:t��lebs�n�:: �:���d���::t�� �oe;:;, �i��: I M-1orreu de at!lque c�'rdl·acomilitares. 2 grupos de bom- zia� acompanhar de n_ov�s ton �an�ana, Benicio Fonte-] .

_

U U
bardeio cujo número, com eleitos, como. o sr. DIX_LlIt �elh,. Bltte�court Azamb.u- -

-

FLORENÇA, 14 (U. P.) - Um júri de médicos la-

quadro completo, seria .65 Rosado .. Depois sempre ena-
_ Ja,. DIOclecIO Duarte" D1S-- gistas, que levou a cabo um inquérito quanto à morte (1

B-29 e B-56, cada um. Es- ma,dos por Est_ados, prosse- XUl: Rosa,do, cel. Jose Galo-I do cônsul brasileiro, sr. Luís .Augusto Blac� �e Alen-.
'pera-se outro grupo dêsses gUlU.a recepçao aos COJ�- mal, Jo�e Nóbrega, Deor��- castro, de 51 anos, declarou hoje, que o brasileiro mor...

bombardeiros norte-ameri-I gressls�as. ,Embora atendi- to Moreira da Rocha, Dío- reu d� ataque cardíaco, no domingo à' noite, e não de
dOR aSSIm em grupos, o pre- genes Magalhães., .Arí .P,i- golpes na cabeça, recebidos durante uma disputa comcanos. ' , '

d R rbl i lá
Marrocos: - A França a- srcente a epu ica, atombo, -Joel PreSIdIO, Eg idio um amigo. \.

_

cedeu em colocar 5 aeródro- dentre, faladva tamdbem. ,a Michaelsen_!. Virgilio Santa O 'laudo apresentado pelo professor Giovanni Gillie-F
mos de seu protetorad'J a- sos com cac a um, os }11 ;e- Rosa, Artur André Felix, do Instituto de Medicina Legal, diz: "A morte foi cau-,

fricano à' disposição dos a- gl'ante� do grupo q�le ycr- Valois de Araujo, Daruiz sada por doença cardíaca, em avançado estágio, agra,...
,

viões dos Estados Unidos mnnecra no seu _gabmer.c.. Paranhos, .Viana Pereira e -vada por edema pulmonar .. '- Os golpes na cabeça não' '"'

di te acôrdo recente- A representação que mais Sebastião Vieira Lins. podem ser considerados como tendo, contribuído para,me lan � �_. . '. !_
mente assinado. Nesses ::tE.- se. demorou n?dmt�r�oT. 00 .Apuramos que entre os

I
causar a morte".

'd o nos J'á manejados pe-I
c aí.inete presr encia foi a decretos' hoje l�vados pelo Miguel Pereira, de 32 anos, sargento do exército1'0 10, , ,. i\I" h- O" al iás

dos frauceses, serão usavs
ao •. a ran ao,. que era. novo ministro da Agricul- brasileiro, estacionado no cemitério brasileiro de Pís-

também aviões franceses. numerçsa, --POIS .qHe se com- tura para seu primeiro des- I tóia, foi interrogado pela polícia, ontem, a propósito da:

A marín l,a dcs E,>'ados jll.lI l.a dos, atuais :ep,nn,�<).� pacho com o presidente da I morte de Alencastro. Declarou à polícia que o cônsul.
Unidos tem também ,t:L���i- i; �f'nadores e .�als de al- Republica, figura o que no- I -que estava sob cuidados médicos desde'há algum tem

dàdes esucc i
..�1.is na base na-

I
gnus novos eleItos.'� m��m� meia para a Caixa de Cre,.' po, procurou subir a uma janela, quando com febre. Pe.

val de Pr no Liautey. deputados estaduais, EH; os dito Cooperativo, do Minis reira lutou com Alencastro e bateu-lhe na cabeça, para.
Áfric J dr, Novte t .-- Estão: que c'·mrLnham a r��)1'esen- terio da Agricultura, o ex- impedi-lo de suicidar-se.

Alemanha Ocidental..: -- o sendo ) eal izados acôrdos -tação mar�nhense: 8CI�atlO- deputado udenista, pela Pa- O cadáver de Alencâstro foi transferido no necro-

<''l' base� aéreas na zona de

I
com os L ('<âniL�s para

o

a r6." r.�?��' 11'Ca:dos�:, I·'.�':ll:_ raíba, sr. Fern�nd_o NoLre- tério para a igreja .de San Pao1ino, onde jaz atualmen-

ocupaçao dos EE. UU. 2 gru- contin :acú-, das ínstulações dIO"\ 1,<1.:.1-1 e J�se Neiva ; de ga, que na Comlssao de FI- te. A embaixada brasilei�a cuida agora da disposiçã�
])OS ?e. :aça-?ombardeio da facilitad�s durante, � guer- putado,o _AlarICO l-:t,Cll.::C(,� -I nanças da Camara te-:e senl- do cadáver. Amanhã pela manhã, terão os serviços fú-
2a dIvIsa0. aerea destacada, j ra n05 campus fioxlmos a A?tenol :E?ge� e �1als o" e pte destacadas atuaçao.. nebres, na mesma igreja.
ali com uma fôrça tãticalCastle. He�:to e ncnghazi;ll�rt�.Cl�omIT Mll� e J'- ��������������������������������

.aproximada de 180 F-8·1 de I'próxim." Canal d!� Suez: _
>;c 1\eiva.

fj])ropu'lsão' a jato'� 70 avi.'ícR
I Foram feitos p�dido;; idên: Ol�ra lancada que d�mo.

'

-de transporte de ,�ropas e: ticos Dl>.·. o lidO lÍe hases rou ,Jast�wte tempo fOI a

.outros transportes de diver- t britãl1i�-lS <>nl Devezuir, do Ceara, notad�m�llte o

t;os tipos. Bases em Wiesba-I Lhalafa, F!ltins, Kl;;.bdt e senador Olavo OlIveIra, que
.

(fen, Remo-Meno, I;'nrst.en-: Smallia; Ir'lqut': 0- Ã b2,se palestrou
. demo�adamente

:felderbruck, N e n bi h,e r g britãnica de Habbanvia, com o presl. GetulIo Vargas.

Landesberg, Erd;.-, e Tem·! uma das maiores do mundo, Q�ando a noss� re�ortàgem
pelhof, em Berlim; Austria: I

entrará no mesm) plano.,.lá p.e�xou o P�lacIO .RIO Negro,
- PeqltenO des�aca.mento

I
se aéhàm áli vádos cficiais pOIS qu: nao.po�la pelodel' apALAVRA RIA'R-Ano ,ael'odromo d.� Tüuin. em 'norte-am�ricanos. Ha·,erá conduçao am?a fal�avam ,

,
,..,..,

Viena; Inglaterra: -- 1:� também
-

3'-.bases pequenas para ,ser- recebidos ?" df..l'u-"·
bases usadas pel·);> norte�! próximas às jazidas petrolí- ta.dos por' San�a ,Cat�rma.
americanos ou, pal':,�lhada.;

.

feras do Oriente MédIo; RIO Grande dQ Sul e feiTI·

com os ingleses. Q (X, cL., 3a, C�ipre: _ Constroem-se aí torios. Eram, então, I') }lo·

divisão aérea em RllÍsEp,' uma das maiores base;; par? ras, o que faz prev�r que o

que usa o aeródromo) de BG ; oS EE. UU.; Maltá: _ Es- sr. Getulio, Vargas, na sua"
vington. Uns 15 mil homen� tâo sendo realizadas negO- primeira audiencia ('·om os

ija -fôrça aérea na inglatcl'- I ciações para partilhar do congressistas os atendeu

Til. 1 grupo 31.0' de caça e. aeródromo britânico nessa
desde as 17 até 19 horas e

escolta com 70 a 70 apare -I base; Jordânia: - Também meia.

Ih F 84 F 84E-Salvo um .ou outro nomeos - e -- ,

'�_ Jato e

I
realizaram-se negociações

4 RB-45, bombardemo; de com os inglêses para o uso que nos haja escapado, pas-
re�onhecimento _a jatü, esta I nor.te-amerIé'ano da base de sa;nos a relac.iona� os q�le
cionados em Manston. na i Anejan. a�l anotamos, lDclum�o .!aO

.

I
so os 'nomes d(!s atuaIS, ;:!o-

.-_��_�_�___;.�_��_��_�_��_ mo dos deputados �6em-p.-
, leitos: senadores Valdemar

Pedrosa, Mozart Lago, Pe
reira Moa-cir, Francisco Ga
lotti, Atilio Vivaqua" Wer
niau Wanderley, Epitacio
P,essoa, Pinto Aleixo, Clodo
mil' Pedroso, Evandro Via

aa, Apolonio Sales, Georgino
Avelino, Olavo Oliveira; e

deputados PedToso Junior,
Osvaldo Studard,

-

Crenory
Franco, José Fontes Rome

ro, Coaraci Nunes, Leite
Neto, Deodoro Mendol1�a,
Aloisio Ferreira, Vi(�ira de '

"elo, Hugo Carne',o, Erri-

�I;';TE:' A NO?s._A EX'PO 91r:ÃO' A >

O pr.eceito d,O dia '. J� g�, "'2 A
E CONHEÇA AS'

, NOSSAS CONOI�OES de VENDAS'
Faces Côr de Rosa

LONDRES, 14 (U.P,) ,-.

O cinturão, contínuo de ae

ródromos da Alemanha à
Inglaterra e África do Nor
te e Oriente 'Médio está
sendo 'preparado pelo Co
de '20 mil e o de aviões a uns

mando Supremo da Estra

tegia Aérea dos
-

Estados
Unidos, para uso no caso

de guerra. A cadeia e for
mada por 30 campos ue a

viação, alguns já utilizados.
Em outros não hâ ainda sol
dados ou aviões americanos,
mas "realizam-se negocia
ções com outras nações pa
loa partilhar dos mesmos. O
total de pessal da fôrça aé
rea no sistema aproxima .. se

de 20 mil de aviões a uns

500. Êsses aviões são de to-

dos -os tipos. Mas a sua ma

ioria, segundo se informa

compõe-se de caças de pro
pulsão a jato, Contudo, o

número atual de: homens e

.aviões não significa muita
coisa como capacidade po
tencial para o caso de g\!2r
:ra. Os detalhes são os- se-
.gu intes :

r

:,' Vi-agem' com segurança
,

_

e rapidez '

80 NOS CONFORTAVEIS �.lICRO-ONIBUS· DO
,

BA?IDO «SOL-BRASILEIRO»
Flo�ianópoÍi� - Itajaí _:_ Joinville - Curitiba

Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

• DATILOGRAFJA
'(orrespofidenda
'� Comerciai

f (�n'ere
Dlplom.

JDIReclo.
Amélia M

�!gozzj

METOOO, .

- MOderno e
Etlci8nt8

Bi:RTA É A ÚLTIMA
OConjortcr DE SEU LAR,

o- FOGÃO

,

J

;

j""

A pele do rosto da., mu

lheres é a maior vitima das

imposições da moda, -- al

tel:a-se, em geral, eom CrE,�

.. mes, pos _de arroz, pomadas,fRua General Blttencourt, 48 rouge, contendo, nã,) raro

(Esquina Alber�ue Noturno) substâncias nocivas, que

,
lhe matam a vitalidaC!e, a--'

�------�-------------�-

:IDane'las de Pressa-'o An-...l0; cabando-por e?ruga,la p:'e-I- • ..ln" 'cocemente. A agua e sabao,
oi •

fi r r� 5"0 00 I alim�ntação �a�ia: vida au

'[, 'l' .iI., ar lIvre e glllastIca ,�on fe-

� Greln'adnre� E�e'tF:coS rem à pele aquela côr rO��-1
Si '\,.1 � i 1 j da que nenhuma droga �a-

; ii Cr$ 300 00 �'
mais poderá dar.

� n!:t>. E'liJe•• !f I.e.
'
ei'

Aos c::osmét-icos, pomadas
.!IS JiJllU ".;: .iz; \1:hiunulft )e pós, prefira os tônicos qUIil

� Rua Ai'cipreste Paiva -Edf. Ipase _ Teneo a..,Natureza lhe oferece gra-
tuitamente. SNES.

, [JJ�
E, O MELHOR F'OGRO
do BRASIL

i'� ",i

D· t
'

b
.

d' --...,�IS ri UI ores: ..... ,..a ...� ,t-
' -

'-
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7

A princelin�a, e ,o J080 Nin�uem
(Crónica maluca com os Ilha. "(·jrcular" P.' ouve-se ma. Você está ironizando.

nomes de algumas das mú- 'di,�intall1E'ntP. a \ó�, do Não está tãg zangada a'�sim.
Vocês, amigos estrangeí- ruas, para os b<líles. para as sicvas do Concurso "Por um i

condutor . Isso é tapeação., ,. ,

ros, irmãos de outras, pá- praças, para os nossos cor- Carnaval Melhor, 'do Lira "Cheg"i ;r'-:.'a�:,"l'ell:e. Fáz Surgem :t;'elâmpagos de

-irias distantes que estão no -dões ... 'yenhám aprender Tenis Clube). favo"!" malícía nos olhos claros da

Brasil nesta hora de plena êste rítmo que tem cadên- Osmar Silva Prlucea.nha :,',';'1 um so- Prínéeainha, que diz zombe-
alegria e pleno esquecimen- cia mas não tem fuzís, que Quarta-feira de cinzas. bressalti: taudo i "

to das tort.uras da vida nos- tem ronco ... mas de cui- Mômo despediu-se, na véspe- Ouviu, João Nin-e
.

',� Você está rmdo por-
�

sa, venham formal' nos blo- cas, não de motor de avião ra, deixando na "CIDADE guém?,.. A "StNFONI�: qÚ�Jiã� sabe da novidade ...
eos, nos nossos cordões ... I assassino e destruidor' .. , ESMERALDA;' 11m ar de DO CONDUTOR"... Foi ,";:".Q:âe novidade ?

,

"cnham esq�ec::r.as sU,as i Venhamrtr, venham garga- pecado e contrição. Missa ela que me amaFelo� a vi- :.:..:.::..' QI,l;�ndo você foi .pré
mágoas que sao muito maio- ;'lhar pelas' ruas, venham das 7, Ela sáí da' igreja, de da. Nunca mais viajarei de miado.o'tivÍ alguém iii dizer :
Ies que as nossas,e os dis- para a farra ruidosa dos cabeça baixa, meditativa, a- ônibus, só para não ouvi-la. ':0 RAPÁZ ESTÁ MALU-"
.l:>:lO.�OrCd que são muito mais quatro dias gordos, com to- titude padronizada para as João Ninguém responde CO!" _

.reais '-lUE' os nOS�lJ._! ... Ve- do amor, com toda graça, circunstâncias. O rapáa.pa- mal humorado : João Ninguém n:s"ponde,
nham esquecer os seus la- com todo vigor ... Venham, rado à esquina da "Sobera- - Não há tanta razão pa- espicaçado:
.res destruidos pelas bombas' pois queremos vêr vocês to- na" olha-a interessado, e, ra isso. Afinal essa Sinfo- - Só póde

-

ser coisa de
dos aviões que arrazam tu-

','
dos cantando, queremos vêr quando ela passa... nia só é cantada mesmo pe- mulher. Conheci três !lU

.do .,. Venham esquecer as vocês fantasiados' de algu- - Bom dia, Princezinha los condutores, por dever de Quais não dei confiança. A

convenções raciais .,. Ve- ma coisa ou de nada, (mas da Ilha. Como vàí-você ? ofício... "(OLOMBINA", a 'PORTE-
A

Na CacPit$al100 00d d
.

l..
-

,'-.14,'I'l'A' e a-"DOROTÉIA". no r, ,;nham passar -uma esponja remexen o as ca erras lIOS - Ela, para, encara-o e Princezinha repara no -

I!f_ Semestre .' Cr$ 60,O(}
nas dores íntimas, Il.as dosi- bamboleios bem cariocas, responde surprpza : tom pouco amistoso da res- :::'ó s�-t0i uma d ·;.LS.

Trimestre. Cr$ 35,O(} 1gualdádes de raças e de :re- bem brasileiros.,. Venham - Bom dia, mas não o co- pósta e.pergunta : -- Nada disso. Vi essas
No Interior jiigiões e nas divergências. participar de nossa alegria nheço!... ---'- Vovê parece, também, Quaill\) h'''o:;�ar:l111 a Co-

O.

I to u má d
.

f
'

'h'? I bí
- "VAMOS Ano, ..... Cr$ 120,0ÁÍlve em ao ros o a masca- e e nossa maior es po- - Não me conhece, hein? aborrecido. Que é que a. om ln 3. projos :

Semestre .. Cr$ 70,00 Ira disforme, porque ela fa- pular, na qual o brasileiro Como você é esquecida t ! Eu Estou aborrecido porque PARA.A, COItÉ!A ?" Como
Trimestre. Cr$ 40,00 IIará bem das comédias de' esquece o aluguel, os dêbi- sou o João Ninguém.'. . "O MEU ABONO" não saiu.' a pro iosta não encontrou
Anúncios mediante con- I

fôrça e das tragédias mun- tos e os compromissos por- Ela sorri, divertida. Fiz projetos no Natal e na- éco, ca.í a un:a tornou rumo tráto.
{-

ruais sem qualquer outro que só tem isso para pen- - Ah! o João Ninguém da,
'

ignorado. Perderam -se ,no liI - Os originais, mesmocomentário. Venham' vêr sal' .. , Venham estrangei- Aquele do COl!cU�·SO. O pri- Fiz para o carnaval. Co- anonimato, comoas'ÕutrãE'. !
, '

I
não pub'licados, não se- I.como no Brasil todos são ros, amigos. Nós queremos metro colocado "! Então' co- mo os nossos políticos são Pr íncesinha .d� "

Ilha" cO,n- rão devolvidos.
,iguais, e que pretos e hran- vêr vocês todos aqui tiran- mo passou o carnaval? uns pândegos é possível que sulta o seu Omega de

PIe-I' A di
- -

cos nesta hora de expansão do a máscara da vida, pon- João Ninguém responríe, tenhamos o "Abono da Qua- cisão: (o' autor dtir:,ta crôní- , Ireb�la_o naol se res-

J. . -

t d
' "1" d'

.

d
" '

, t' , ,
,-.-"-,, _., l+ '�1'" -1

To·ponsa.llza pe os con-
,'� alegr ia são o os e eva os do 'outra que não é' a mor- êrítl"e'Va:ldh'3'o� e' '{lecepc'lon:[, resmá"· Para ajudar (Í" je- ca em a pl e,cIsao", La�.,a, ae. .r-

éítes
_. "'t'd

,- '

ou .descídos ao mesmo n í- te nem contra gazes ... Ye.: .le : jum. o Omega). ;,�'<-
. {�'J. as e�l 1

dOS nos ar-
�

vel ... Venham vêr como se nham vêr o melhor Carna- _ Diverti-me muito. FI!' Saem camianando. mutua-' - Bem, Joã6" �'Ninz!�én1. .. 19-o,S assma, os. f

,dansa pelas .ruas, em demo- .val . do mundo,: •. Nós .de- o iI ustre (!r: conhecid l., F mente.preoc-ioa tos. A,e.;'lqui- Estou encantada com 'a �on- ,'" ;)',.
crática união, demonstl'ari- sejamos �·êr'vt)cê3 ..-aq�i, (!o- \'(;ce iE'z �Ud:�SO? na da Felip·=1iS-:hn':dt com �e�sa (ci p'ra -nqs)';' �â� j'á

,;.-' ,

'"� I;"� 'I
do o quão o povo brasileiro nosco, alegres.J conter,tes, l1ma �;,)mhra de dú \: LI': a Trajano, crl'zam com uma são onze horas. Antes • de ,,' "

./é pela índole, liberal e de- esquecidos das suas tp.rras entristec!:!u IJor mom� l��", garôta sofisticada, pr0duto me despedir, uma confid,;n-'

�/�,r 1[17';mocrata ... Venham' conos- onde o terror se alastra, 011· o 'belo ro�to da Pririce7.11úa. da' ilha' ap:l"tri'::lrir;:) proce� cia. Muita gente não.gostou � �. ,1�; ���tJ
-co esquecer os seus sofreres de vidas preciosas se per- -- Não sei. Achei o povo dência esb'anjeim, ,Prií1ce· da sua classificação. Per- .........��

""

_ �
nestes quatro dias de plena dem, tudo pelo egoiMllú hu- j_ihéu mais, (urioso do q!' zinha finge nã0 vê,!?, ol!lan- guntam mesmo porque car-� i �_

' ....

folia, de plena gra�a. e de mano, pela fa!h de hum�- Interf'ssat!o I'I ia nossa ;(lI,tC. do, interessa lI, pala o int.e- gmal,Saddo'.á.g.ua foi você o pre-

�\ \,:-.", '�'!_'''''-_'
�

��0-plena a'legria! Nós já lhe� nidade. dos povo,;; ou de cu 1- ,,('m cor.t ii r " indiferen, t to· rior tia Cõ11 ft';ü.ri 1 Chiqui· - \1 I ,."., I"t
oferecemos o nosso cantinho tura bastante para' saber tal ue muita f ente. COI1'; ',i' i nho; mas .hib Ningu'ém, - Ora, isso é muito fácil �.... /'

ameno no sossêgo e placidez, discutir as COi,�3S, pelo di- algum- �·<-J.f!Jit à cus�a I,n maldoso, cotuf;).-a por bai- de saber, Princezinha. É só ,.r::._ . -:>
das Américas unidàs 'e ror- reito e pela ler e' pela 'jus- um'a' p,.'::-p�i!:"anda sistem ,:l- xo: perguntar ao�Abelardo Sou- �"�' .;:; \ �'�,'\.�

_ tes; nós já lhes oferecemos tiça! Venham estrangeiros zada e gastei t3.1gum di.ll,e;- - Viu, Pri lcezinha. ,. A za. Éle talvez responqa que � • �
o r!osso expontâneo acolhi.. amigos, irmã·)� de outras 1'0 tan�bém. Francam� 1 ��, ,1ua diferença pasciOU aí '( foi "FEITIÇO OU MACUM- � �
mento dividind0_ c.pm,;Y:(),��ll", _�I,�gAs,:, ',_'�. y,_e�)��'I1t�rm�r n:w e,;toll ,; ,tisfeita ,com, Of ,-:-:- Pd�ce"i!,l!a rc:,ponde BA." " � 10 RrSP [RI ft"R �.
o que temos do ,mundo todo alas h9 n'oss'o c6rdá:o,.;-:.· \:esliltaó-os;"nem com a colo- em tom de;<r.b,!.'ido: Princezinh� dá:'lhe - um �" ' L t i4 ••• �
(e não temos�q,iasr lla{ia�.

"�... "�'. "_'" .'"

'., 7'. ca-ção obtida. Disseram que - Vi, sim. ,',l "SERE,IA até'_l�go POUC,Q .�onvinc.ei':te.,�. . '_ �
Vr'nham taIilbé:r1 sambar, "': (Lida ao Jl1icrofone da eu era "a maior, a melhor I,Í) BOM AB15,Ü,.O". ,úIl}wla e retira-se rapIda, VIV�.Z, � �COfJOSCO; venhar!:'. pê,ra 'flS Rádio Guarujá), e a única capáz de alegrar ii.: maiô "a'18 ',tajadr/' e e:-c. pensando, ainda, no trono � uma bõa dose de ti

os festejos de Mômo?!"... L';zem que e'3�a :leJ:lmbida que não chegou a ocupar. � �NO 9�nt. o bem �
Portanto, era de" esperar fo! mais cada'h do tiUe eu João Ninguém, enfia, fleu- § .star e o bom humor �

CUR"'5,0""', ":., B'O�S,C,O
muito mais. n calrnda\·tJ,_ Allti�ati�l:'i �o�!!�c:���:,pa�o�:�i��� � de t�do o dia, ENdO �

" _ Ora, Princezinha,' pre- . CI, ln e a. es t,� t) pl'lmelrO � c:om�cte a prisão. �.
sunção e 'água benta nunca �Ia. � am�a l�"; pa�ar� .

percorrido, assobiando, de- § ventr., elimina as' �Preparatório aos exames de admissão. ao. Curso Gi:
fizeram mal à nfnguém. Os

' Joao N�ngue,m 1'1 CInI:;a- poü; de olhar a� n�vens. car- �" toxill1:ls do crganis- �nasial, Comefcia-I Básico e' art. 91.
idolos geralmente são de 1 I r te. Prl�l(! �í::!�h:l se exas- rl'gadas, o.S pl'lmeIrOS con,1- §, mo. regul::lri%� as

IDirigido e orientado pelos professores 'Ari Kardec barro. Quanto à sua coloca- rt 1 a e exc. \'_-:,3 : passos, mal al.inbavados, ';0 � f u n çó. 5
de Melo., Oswaldo Melo Filho, Pedro José Bosco; GersOfr ção "FOI VO€É A CULPA-

- "JÁ NÃO CHEGA" O f"'lmba "SE C1l0VER Al\-IA· � intestinais.
Bosco dos Santos e Eugênio Deim Vieira. DA". Você se apresentou ME� TORMENTO?" Quér NHÃ"... � �Inscrições de 1° á 28 de fevereiro, mediante paga- mal no desfile. Daquele v?ce?au�entaI:..? m.e�ueses- NOTA: Os (omentários�. imento da taxa de matrícula.
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'louros seria gongada. sofnmento? vIdos na rua, nos cafes (COI"� (M T R t s ,�

tecipado das mensalidades.
• Princezinha da Ilha de- João Ninguém, ri, agora, tfldo do Edg'ar\ e �m outos § TAMANHOS �,As inf_ormações serãõ prestadas diretamente aos fende-se com veemência: a ball.deiras despregada�: kJo!,ares onCl) ge co;:.tun:'\ co-�. �interessados diariamente.

-Aquilo foi obra e gra-
- QllaÍ tortura, nem a- mtntat fa�.os f, ,�.co�t;7"imen-�,,- �:R. Crispim Mira, .41 ":"., ou na Livraria Rosa

d t margura, nem coisa nenhu- t'J� ou a V-Id:.t a,nela" .. , � �'.ça a orques p que mo es- � �GERSON BOSCO DOS SANTOS - Diretor
tragou o p.artáz, embóra di- � "SAL DE FRüCTA" �:
gam poc ai, CJ�le a ComJ!'s�o COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA" � tr �
;�l;:u��l:�a�liíu I)el'�eheu a

,,':';�',"_,�.'� Fund;!�ê��io1s87� Tra�!::;t!AHIA �,t."III��'
- Sim, diz ,Irão. N�nf,uém, ,.

�, ('om:�,são Julgado-ra devia Cifras do Balanço de 1944 "A",''as, de radio*'ter percl>\)jdo êSl\c cVialhe. CAPITAL E RESERVAS Cr$ 50.900.00-0,80 IJ.I
�e :l ln(;sicâ é rr;al apr� Responsabilidades. . Cr$ 5.9780401.755,70 te'leor'ali�s�ntada, o a3ar é do c<-mpo- Receita Cr$ 87.053.245,80 IV

sitor. Foi » I�ue ,.f<l")�' teceu Ativo Cr$ 142.176.?0880 Aceita�se alunos
(( m a ".MULATA J,'OA"., Sinistros pagos "nos ultimos 10 anos :nua Conselheiro Mafra, 33
'Ela er:t t·, � de ü tv, mas o Cr$ 98.687.81680 � 1° andar

I
FOIl'lcc'a güindou·a a alturas Responsabilidades , Cr$ 7-6.736.401.806:30 'Das 19 ás 21 horas-
inalcan,;an'is z (,

l'':SlltadOj
Diretores: Nesta
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� ·u in vai o er![�r uma
.

�� � i� ��v� [�rio[m
RIO, 14 (D.P.) - No pro- de sua posse na- chefia d'J

' .

ximo domingo, o presidente governo' nacional. EUl meio ��
\

da Republica oferecerá, no ,Jla festa o presidente Getu- Re.cordar Crunice da
I "...

lCris\1 no nu�ern(l
estadio municipal, uma

'

I!! fi'�
Y

;���de��:e��� ��ri::�it:�� �� �i:.I;;��d!a:á,��a�;:C��:' é vj��!:�CENO .

Meio de sen�!�!lq�l� JOSe liaUX' JERUSA�!���U. P.)
tações que recebeu no dia povo da cidade. quer novidade no front so- .-

Ontem, pela manhã, urna cial. Pouca coisa digna de Em sua residência, à Rua; Derrotado no parlamento, pediu:,
notícia infausta veio ferir em .

tA'
, 'd . -

t d bi tr�gls o. coreana contmua Arcipreste' Paiva- veio a fa- ermssao o o o ga me e que es�
cheio meu coração de arni- firme na sua derrubada de 'I, . O f d t
go: morrera o sr. José Daux! ordem geral. Ninguem esca> lecer na madrugada de on- I

tava no po(\er. ato e er todo"

Conhecendo, muito de per- pa, general! O que há é mui- tem' nosso venerando con- o gabinete perdido a confiança
to, muito mais do que a to E t' f ltd' I

, zum-zum. s a a an o
t

- J' D e dos representantes do povo pren
maioria daqueles que os cer- um ... 'Fulano, cicrano e bel- erraneo, sr. ose aux,qu,

' -.

cam, os .sentirnentos de Mi- trano já sobraram. Não se por longos anos se dedicou de-se a questões religiosas.
guel e Jorge, pude bem aqui- trata de coreana. Estou fa- "

t d 'ltI' Ilatar a perda irreparável que lando do govêrno que subiu. ao comerCIO, es an o .u
-

haviam sofrido e o quanto Êle, também, continúa . no mamente no gozo de Justo FORÇA MILITAR PARA'"deveriam estar tristes! - E t
-

t d
-

O
C

,mesmo. s a oman o pe. '

repousoom êsse estado de espírí- perigo é se afogar. Há uma
"

.
, . OS ESTADOS DE MATO"

to, após 25 longos anos de turma �;t0rme de desconten- A notícia do seu. flllecI- GROSSO E SERGIPE
ausência, fui visitar nova- tes: Aliás, sempre os. houv_e. mento causou a maior cons- d did

'

mente aquela família amiga. Afmal de contas o Irmeu não _. Atenden O O pe I O ür-.
E como foi diferente mi- foi eleito, apenas; com os vo- ternaçao na Capital, oon�e o

,gente do Tribunal Superior-
nha visita! t�s udenistas. As substitui- extinto, pela sua austenda- :

EI't I
..

tr dMentiria a mim mesmo se çoes e nomeações devem ser '
• bi I I ei ora, o mm is 10 a

não confessasse que não feitas proporcionalmente: de e pela
. s�a prover la

Guerra pôs à sua disposição.
chorei porque ... tive ver- ,u?enistas, petebistas, 'pe�re- bondade, VIVIa cercado da i

a Fôrça Federal para segu-.gonha! pistas, pesaeprstas e crtstãos, estima de todos. Desde que I
.

Naquela sala de jantar, O bolo nao da para todos. . . " . rança dos Estados de MatÚ>'
naquela varanda, muitas ve-

.

A turma, grande, aliás, de a noticia do se� passamen- Grosso e Siergipe em face�
zes matei a fome que um .; ínconf'ormados deve ter um to foi conhecida afluiram à

I
',jF'

tO
-

lítiestudante pobre sente, dià- pouco de calma. Não deve . _ .

' do grave momen O po 1 ICa..
riamente! estar fazendo ZUm-zum, Um sua residência pessoas sem

I por que atnavessamaquêlea
Depois que meu pai morre- pouco de paciência; com o conta, de 'tôdàs as classes' d

. 'E t d
�.

ra, a casa de .Jorge Daux, tempo a coisa há de me!ho- ociais que alí foram levar I OIS s a os.

que era meu colega de tur- raro Quem aguentou vinte '. I
ma no Ginásio Catarinense e anos n:;t oposição, pode espe.- aos seus filhos e parentes,

I
�'W """"""'"'J'Y"_..

que se fizera, graças a seu rar h P I' -

boníssimo coraçãormeu amí-" men:al:o�:e'::�i��nm��o:a� palavras de ,conforto. .

Dib Mussi, casada com o sr,

go, tornara-se, por assim di- as bodas de prata do Pan- O sr. Jose Daux era pai ] Mussi Dib Mussi e senhorí-,
zer, o meu segundo lar! t I -(1' O dí b "d M' I D d I

Quantas e quantas vezes,
a ea

:'. , la_ o, _porem, e os srs. ! igue aux, O nha Zilda Daux.
que a Insatisfação e grande. '.' I I . d .

'
-

sai daquela casa sobraçando A sêde, ainda, maior... comerc io oca e verea OI a As 17 horas de ontem,
grandes embrulhos! Eles não É o que se escuta à bôca Câmara Municipal, Jorge h

-

continham nada que pudesse pe I t t
com enorme acompan amen-

envergonhar à uma família daque���d:. 01 qioan�;n�::c�� Daux, diretor dos Estabele- to, realizou-se o sepulta-
que, embora pobre, era de dos situacionistas, não con- cimentos Cinematográficos mento dos restos mortais no
bem! Continham roufas que �,em�lados,,' se, faz d�ante do e Nagib Daux, também do
Miguel e Jorge, 't:" prmci- QUIdoca . Ali no RIO Bran- ,.

Cemitério da Irmandade do
palmente dêste último, - co. De manhã à noite, se comercIO e das exmas. sras. 'Senhor dos Passos.
não mais usavam mas que formam gruplnhos. Papean- Joana Daux Dib Mussi, ca-
bem me serviam e a meus do. Alguma coisa sempre es- da « J

_

D'b
O ESTADO apresenta à.

irmãos" então pequenos! capa. E essas austamos. A sa a com o sr. oao 1 família enlutada as home-
Quantas e quantas vezes,'" M

.

S
.

D Bconversa .media" é.mais ou USSI, orala aux oa- zens do-seu intenso pezar.após as aulas recebidas, em o.

companhia de Jorge retornei m�,nos.' af!slm: baid, casada com o sr. Ja-
POIS e, a gente que pen-

àquela casa amiga! Era uma sava que ia ficar por cima, cob Boabaid, Marta Daux
casa alegre, apesar daquele continúa na mesma. Resta--
pseudo-carrancí srno que o nos um consôlo: não estamos
sr. José Daux fazia questão por cima, mas, por baixo,
de pôr 'em evidência. mas que também não. Quem "tá" le-
Nagib, então pequenino, tarn- vando vantagem são os pete-
bénr fazia questão, não me- .. b!stas; nunca vimos acôrdo,
nos cerrada, na sua incons- tao i caro. -E os perrepistas?
ciência, de contestar! E Na- Com apenas dez mil votos de
gi b, para satisfação minha e legenda, estão COJU a mala:
de Jorge, era, sempre, ... o um deputado federal, dois
vencedor! estaduais e uma "mama to-
.... , ... , , . , . , . , . ' . , , .. , . , . , na", a: secretaria de Seguran-
Tempo bom aquele, que não ça, Vejam vocês, pr'a nós

voltará- jámais! Eu preferi- nada. Leve-se, ainda, em con-
ria, hoje, continuar a sobra- ta que os ademaristas e os
car aqueles embrulhos' de cristãos não entraram no
roupa usada a vivér os dias páreo .,. Isso não está cer-
que estamos vivendo, cheios to. A curriola do arranca-
de preocupações e sobressal- rabo, aquela que aguentou
tos, de tristeza e. melancolia, duro, é a mais prejudicada.
como melancólica e triste é, Fez barulho e movimento,
hoje, aquelá casa amiga! mas não tirou nenhuma cas-
.. , , , . , , . , . . . . quinha É sujeira! (grita
Todavia, felizes daqueles um mais exaltado) ... E da

que, como Miguel e Jorge grossa! (afirma outro). Quem
podem dizer: a casa de' nos- manteve o fogo sagrado da
so pai, foi uma casa feliz, oposição foram os udenistas
porque ela abrigou a muitos da capital. No fim da histó-
que tinham fome e sêde; ria só se aproveita gente do
porque nela nunca impera- interior. Nós também somos
ram o ódio, a maledicência, a gente e precisamos viver. Ou
hipocrisia, a mentira; porque êsse negócio acaba ou somos

-

nela nós "fizemos, sem que o obrigados a "botar a bôca
percebessêIltos, as mais sóli- no ,mundo".
das e queridas amizades, não

, E êsse zum-zum vai conti-
essa amizade que todos vi- nuar por mais algum tem-po.
vem apregoando, mas aquela Aliás é. preciso que continue.
que divide conosco os seus Se não, como é que vai ser?
momentos de alegrias; que Precisamos de assunto. As-
se preocupam conosco nos

I
sunto e movimento. A cidade

momentos de incerteza; que não pode ficar parada. ISQ>_é
choram conosco nos' momen-

� que não! Parar ela não
tos de tristeza. "pára ... Até lobo mau já
Ess.a, - poderão diz-er Mi- tem. Cuidado com as crian-

goel e Jorge, - fcOi a casa cinhas. Bem -amigos, até do-
de nosso pai!

-

mingo.,_Até lá pode aconte-
Foi urna casa feliz! cer muita coisa. Pode, até,

haver novo carnaval ...
HAVILLAND

•

Florlauópolis, 15 de Fevereiro de 1951

Avião anfíbio «SEnLINO»

"

Um novo tipo de avião inglês. está fazendo um gran
de vôo de 35.000 quilometros (ida e volta) pelas costas
do Brasil até a Argentina.

O objeto dêste vôo é para fins de propaganda do
.

"Festival of Britain" e da Cia. Short Bros and Harland
Ltd em Belfast que são os construtores destes aviões.

E um avião de cargo e passageiros, até oito, e de
signado para localidades impractiveis para aviões co

muns. Tem velocidade de 241 KM por hora.

,

Visitará esta capital no dia 15 de fevereiro, quinta
feira o material de propaganda do Festival da Grã-Bre
tanha será d�strib;uido durante a sua visita.

Na ·Polícia I rS'( pas alemã�
no exé'rcito
europeu

WASHINGTON, 14 (U. P.) -

A'os, oficiaj�

O livro de registo das
ocorrências policiais apre
sentou, ontem, apenas uma

queixa, que registamos:
- O' sr. Francisco Pra:

zeres, com 35 anos de ida

de, residente no Lira Tenis
Clube, nesta Capital, quei
xou-se de que lhe roubaram
um estabilizador, no valor
de 1.700 cruzeiros.
A Polícia prometeu envi

dar esforços para capturar
o 'ladra0 e restituir ao seu

dono aquele objeto.

Esclarece o govêrno dos EE. UU.
não ter' proposto para tomar par
te no exército de defeza da eu-

rnpa ocidental, tropas
Pedem porém os alemães, ainda
vir a fazer parte daquele exer

cito se aSsim o desejarem ex-

pontaneamente.

- Hermeningildo Cirilo
Corbelini foi designado re

presentante do Govêrno do
Estado no Instituto do Pi
nho.
- João de Deus Machado

Filho, Escriturário do Qua
dro Único do Estado, foi de
signado para ter exercício,
por dois anos, na Junta .Co
mercial d() Estado. .

- ErnaIii Abreu: Santa
Rita, foi ,removido ex-ofíció
de Engenheiro Residente em

Joaçaba para 'J mesmo car-

A
- . go em Joinfile.

razao de tanto mOVI- 'L 'd C b I H
t t I 'd d I

- eOnI as a ra er-
men o es ava na so enI a e, b t C 't- d P I'

.

s er apI ao a o 'Claàquela hora, da posse dO'sr. .,.'
,

1

Luiz de So-uza, no elevado MIlItar, obteve e:con_eração
cargo de Secretário da Se-

do cargo, em comlssao,
, d.e

gurança Pública de Santa Delegado. da Ordem POhtl'

Catarina, -elemento do' P. ca e SOCIal.

R. P. e deputado �tadual-V-.-.-t--á----'A---eleito na cl;lapa da U. D. N. ISI ar ii' me-
* *

rica Latio;,

* *

*

Às 15 horas, intenso era

o movimento em tôdas as

dependências da Secretaria
da Segurança Pública. De
susatlo moviment.or {lue cha
mou a' atenção do reporteI'.
Gente que subia e descia a

escada de acesso à Secreta
ria da Segurança, sendo_que
todos se' manifestavam ale-

gres.

*

Nada mais se verificou
ontem na Polícia, que che
gasse ao conhecimento dos
homens de imprensa.
Alí tudo azul, sem novi

dades no-f-l'ont

WASHINGTON, 14 (U. P.)
Noticia fornecida a imprensa pe
lo sr. Dean Aches.on, infol'ma que
dentro em breve visitará o Bra

sil� Uruguai, Argentina e Chile,
o sr.) Eduardo Muller Jor.

alemãs.

/'

VIDA
MILITAR Chef-e da Casa

Militar10 TENENTE' ALCEBIA
DES DE SOUZA FREITAS

O Exmo. Sr. Presidente da:
República, de acôrdo com a

Lei 1.156 de 1950, assinou
decreto na pasta da Guerra,
promovendo ao pôsto de 10
Tenente o nosso prezado
amigo Tenente

'

Alcebiades
de Souza Freitas, a quem,
com justas razões, apresen
tamos nossas felicitações
pelo justo e merecido ato. REASSUMIU

,

Pelas suas elevadas qua-
lidades estamos certo ver- Guerra Civil
se-á cercado de inequívocas,

I ,.provas de satisfação po.r ameava a tR ta
quantos gozam. de su� amI-, ROMA, 14 (U. P.) - O líder
zade leal e desmteres::sada. I do partido comunista na Câmara

CASA MIS'CELANIA distri-! advertiu o govêrno �jaliano de

buidora dos Rádios R.C.A. que no caso da Itália entrar e�
Victor, Válvulas e Discos., I guerra com a Rússia, deflagara

Rua Conselheiro Mafra. uma guerra civil em seu país.

Para exercer as funções
de Chefe da Casa Militar do
Govêrno do, Estado foi no-'
mead.o o sr. Major Américo
Silveira d'Ãvila, da Polícia
Militar, em substitui�ão ao

sr. Coronel João Alves Cân
dido Marinho.

Dr. A. Santaelta
A CLlNICA

!.

Jairo Callado.
Nesta.

Na Câmara ou no Senado, quando algum re

presentante do povo promete um discurso de es

cândalo ou de sustância, costumam os taquígrafos
registrar um movimento geral de atenção, ao subirv
o orador à tribuna. No geral, ef\sas parlas de sen

sação ante-datada decepcionam.
É que delas se espera muito e não sal quase

.

nada de novo, ou se sái, é coisa diversa do espe

rado. Os que, hoje, lerem este cantinho, pensarão,
de comêço, que vou tratar de assunto complicado.
Nada disso. Venho apenas comunicar-lhe, sr, Jairo
Callado, que o sr. Armando Ramos mandou-nos de

Lajes, uma notável'manta de xarque saborosíssí
mamente sa�oroso. Metade para você, metade para,
mim.

Serrano desconfiado 'e matreiro, o Armando>
enviou a encomenda para mim, e a carta comuni
cando a remessa, para você. Cercou dos dois lados.
dando-me a opção entre o xarque e a missiva. Es

colho aquele, 'legando-lhe esta. ,

E explico as razões. Recebida 'a linda, eorrf
um arame entre duas paredes da cozinha para de

pendurá-la. Olhando êsse improvisado varal de bai-"

:lÇO para cima, o arame seria o talvegue da nossa

propriedade: o Sul, seu; o Norte, meu. Nêsse dia.

-garrei da faca.:ae-cozinha e avancei palmo e mei�
nos .meus dominios. No dia seguinte, quando quiS'
r'epetir a façanha, talhando no meu, a manta perde
o equilíbrio e quasElvai ao chão. Fui obrigado, em
que pesassem os remorsos, a restautar o .»ível. '

cortando abaixo do paralelo 38. Na outra nlhnhá.
'mui honestamente, servi-me do meu. Já na s�guin
te, pelos motivos expostos, fui coagido a respeitar
a .lei do equilíbrio. Malvada 'lei! Lei execranda �

. A quanto obrigas! J,

E assim, meu velho Jairo, cheguei à dolorosa. "'i(.;
situação de não ter mais nada a equilibrar. Ficou,
de souvenir, apenas o arame esticado: antena inú

til e testemunha quieta, que viu o seu Sul confra
ternizar com o meu Norte, na dura realidade do náIJ

ser, como o Werther, de Grethe/no suicídio.
-"

.

E agora? Cumpre-lhe agradecer ao nosso- A�-
mando a generosidade do presente para mim e '3

santa ingenuidade da intenção para com você.

Quando o fizer, elogie-lhe o xarque, que é bom,

superiormente bom e digno de louvores sem reser-

vas!
_.

. �

Sob palavra, o produto merece as adjetivações
tôdas que de laudatórias contÍverem os dicionáriollf
Elogie, que eu me responsabilizo! Elogie, corno

elogiam Kolinos .. : os americanos! Não lhe poupe
loas, hosanas e aleluias r É _d'apetite! Cria sauda..
des. Jurq-lhe!

Do seu velho e pecador amigo
.

GUILHERME TAL,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


