
Churchíll I

apresentou no.va 15Lfg�.�BERg; af�:����:�
sario dos Estados Unidos,H

,moça-O - de . na-o c"oofian".a sr. Mc Gloy, rejeitou o ape-
, ., lo de ultima hora do chan.-

LONDRES, 15 (U.P.) -o- tiveram, início hoje. Di!';se' celer Konrad Adenauer, a

O sr. Winston Churchill a- Churchill que o governo fim de adiar a execução de
presentóu uma moção de trabalhista não está em con- sete condenados de guerra
não confiança no governo dições de levar avante o nàzistas. Eles serã:o execu

trabalhista, durante os de': programa rearmamentista tados na madrugada de a-

:bates sobre a defesa, que da Grã-Br�tanha.
'

manhã.

�
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O COMANDO COMUNISTA NÃO_LEVA EM CONTA po, os marinheiros coreanos do sul levaram a efeito um I ATAQUES SUICIDAS

I
at'aql:le'�CQ�ra Wonju; cen

A,PERDA DE HOMENS E PROCURA, A QUALQUER raide espetacular de comandos contra o-Porto de Won- TOQUIO, 14 (U.P.) - tro ferroviárió 'e rodoviário,

CUSTO, ROMPER AS LINHAS DAS NAÇõES UNIDAS san, na costa oriental, a 150 kms. em Unha reta do Pa- Milhares de comunistas chi- qU,e leva. �o coração d� Co
- O DESEMBARQUE ANFIBIO CONTRARIA AS DE- raleio 38. Prova-se assim que, enquanto o general Dou- neses e corean_os atacaram i r�la mendl�nal. Essa CIdade

CLARAÇõES DE ONTEM DO GENERAL MAC glas Mac Arthur considera como questão academiea com despreendimento verda- fica 88 qu ilometros ao su-

ART-HUR
'

a discussão sobre o cruzamento do Paralelo 38, por ou- deíramente suicida toda a deste de-Seoul, Chipyong es-

TOQUIO, 14 (U. P.) - Os comunistas chineses, tro lado permitiu que se façam do lado norte da linha I faixa dê 3,2 quilometros do tá �ituada 32 quil?metros
sem levar 'em conslderação as grandes perdas sofridas imaginaria operações ao largo desse porto de abaste- montanhoso front central ao noroest: de Wonju, Uma

pelas suas quatro divisões de choque, ren�aram o seu Cimentos dos comunistas e atingiram o centro de Won- coreano. Tentam os verme- coluna chmesa avançou 9

macioso '-:ássalto 'ao setor central coreano;' de 32 quilo- �san, sob o fogo protetor dos cruzadores e destroíers alia- lhos, deste modo, uma irrup- quílometros ao sul de Chi

metros, numa tentativa de conseguir uma profunda ir- dos. Na frente ocidental, as forças aliadas mataram ção naquela área, onde pyong e cortou a ,estrada de

rupção da frente das forças das Nações Unidas. Despa- 1.152 coreanos do norte que se infiltraram em suas li- aliás já estabeleceram uma socorro para a cIdade.' Ou

chos da frente de batalha dizem que a luta continua em nhas, ao sul "'de'SeouL Segundo calculas oficiais, duas cunha de qua�e_ 30 qui�ome- i tra� unidades ver�elhas es-

�esenvolvimento, depois. que as forças aliadas com o divisões chinesas f'orarn destruídas como força organi- tros nas posrçoes .

aliadas : tavam _atacando Chipyong de-

apoio da artilharia e da aviação, liquidaram as primei- zada, enquanto que as duas outras estão sozinhas lutan- desde domingo á-noite. Cen- todos os Iados.-D fogo de

Tas ondas de soldados inimigos ontem. Ao mesmo tem- do na frente central
'. tenas de aviões aliados ata- morteiros e da artilharia co-

-

,

,

'
-

,-

I
caram os' comunistas com o munísta, desfechado por ca- �

�••••••e••••�••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�••••�•••�•••••e.o••••••••e�&oe fogo de metraihadora� fo- nhões instalados nas col�
.

,

" O TEMPO guetes e gasol ina gelatino- nas dos arredores, cairam
sa, A artilharia das Nações dentro da propria cidade.
Unidas abriu intensas bar- REPELIDO ASSALTO

ragens contra as forças ver- TOQUIO, 14 (U.P.)
com melhas que estão .descendo Forças americanas, france

aos enxames pelas vales e sas e holandesas repeliram
assaltando as âncoras, orien-I

o renovado assalto de ver

tal e acidenta'! de Wonju e dadeiras ondas de comun is

Chipyong. Os ataques mais tas no front central corea
fortes foram desferidos con- ,no. O ataque foi levado a

tra Chipyong, pequena cida-II cibO,
sob tr�mendo custo pa

de coreana que, 'os aliados ra o potencial humano chi
defendem desesperadamen- nês e coreano; Os aviões a

te, como âncora 'ocidental; ltáâós sobrevoaram os ver

de suas posições do front l melhos que enxameavam pe
cen traI. Mas, os vermelhos las colinas, e vales, ao longo

� desfecharam
também outros -de um front de 32 quílome-

�
tros de largura. A artilharia

A sro, Darcy Vargas A festa dominqo, no"tutero varU,as ���ii:::�:�:';,'�7��is
voltou a L B·�R Maracana para a chefia dfl REPUELIGANOS

.I. Ii III .n II ..

TO.
DE ALGUMA PARTE DA

o sr, Getulio Vargas discursará em meio" à um p' carioca COREIA, 14 (U.P.) ':_ Uma
RIO, 15 (U.P.) - Reuniu- ,rou que o retorno de dona pro�rama artístico e esportivo orerecldo ao povo

, RIO, 15 (V.A.) _ Está fonte autorizada das Nações:
se 1l0je àS,10 horas, sob a

I
Darci à presidencia da LBA

RI'O 15 (V A)
-

1'7 que poderá ingressar livre- prestes a extinguir-se o Unidas informou que os f'u-
'-presidencia do sr. João, é um fato auspicioso na vi-

"

. .
- As ,

, . mandato do sr. Segadas VI'- zileiros navais norte-amer í-
I 30 do próximo domingo, e,,- mente no estádio, reservan-Daudt .de O'liveíra, o- Conse- I da da organização. ana na p�esidencia do PTB canos e sul-coreanos desem-

tarão abertos ao povo Os do-se apenas a, Tribuna de e-
lho Deliberativo da LBA. Eacrescentou: "Fundado-

Honra para as- autoridades carioca. Os trabalhistas 10- barcaram esta tarde em

Depois de alguns assuntos ra que foi da LBA, ninguem. portões do Maracauã ; os Wonsàn, porto da costa 0-
, cariocas, poderão então aco- e portadores de convites es- cais começam a movímen-

lli'eliminares trataram os mais do que d. Darci Vargas tar-se no sentido de eleger' riental ao norte do Parale-
,

'" modas-se para__ ,
assistir à peClalS. .

conselheiros, presentes da 'poderia contribuir com iim 'f ':' 'f' 'a �
'�. -'..-,,--_' �___ seus � 'novos dirigentes. -�'Ó 10 3�., WQl,1s,an fica' 140 qui-

e-Ie;'�ç:"'a'o ,TO' novo presfdente f" .;';'; .. esta PQIlufa'l' {) el'em,.a,-}Je,Q -:.�" . -

'I troa a 'd d'
.

• u es orço maíor para que o
sr. Getúli� Val'gas, em sinal �COMAN'DANTE 'DO própl·ib':"'sr. "'Sêg�adãs Vian:i' orne l'OS ao notce 'a rvísa

da Legião, recaindo a esco- grande orgão de assíatencia
de reconhecimento pelas de- OITAVO EXERCITO há múito vem manifestando Os fuzileiros:-'_sul-coreanoslha no nome da sra. 'Darci social venha a atingir ple..

monstrações de apreço com DOS ESTADOS UNI- o 'desejo de afastar-se da ocuparam,,,u.nía ilha ao lar-

Vargas, fundadora daquela namente os seus elevados
que o recebeu o povo da cí- DOS NA COREIA chefia de- PTB do Distrito. go de Woi'1 ano O desembar-

organização e sua dirigente, objetivos". 'No momento toma vuÍto o que anfibio das Nações Uni-
.durante alguns anos. ....,.___- -......_....._.......-....

,dade. O chefe .do govêrno
movimento no sentido de fa- das foi feito com todo êxito

pronunciará nessa ocasião '

Entre os participantes da .0"" novo pre,sl·dau- um discurso. zer. do deputado Lutero Var- e contra uma resistência
.reuníão estiveram o sr, Ri- U gas o novo presidente ,do muito leve. �as anuncia-se

ff id
-

d'
Organizado pela Prefeitu-

'

Ih
-

<cardo Ja et presi ente o te ,d'a oDd!ll'a-o, ra, com a colaboracão Ile' Habalhismo carioca. A idéia que os verme os estao ser--Banco do Brasil, o ministro U\I " , esta' sendo receb'I·Q.a com movimentando em grande
vários, órgãos do govêrn o eAtaulfo de Paiva, o prof. Brasl-I' Cenlra'l simpatias gerais. número; da área de -Ham�

.Martagão Gesteira, Pedro '

"de 1?articulares, o programa hung. Os. fuziieiros norte-

Magalhães'Correia, o minis- RIO, 15 (U.P.) - O pre-
terá�o seguinte desenrolar: ameriGanos chegaram aos

tro Saboia Lima. Artur Mou- sidente da Republica assi- às 17,30: aberfura' dos por- Na-o sará di·" I'o',ti·_ 'arrabaldes sentetrionais de
Ta, Herbert Moses, Orlando nau decreto designando o

tões do Estádio Muni�ipal; 11 Oll Wonsan, com pequena re-

Mendonça, José Fernandes sr. Archimes Pel'eira Lima, às 19 horas: desfile, de bem- do -o' dl·re'l- to sistencia inimiga; O desem-
e Eduardo Pederneiras. para exercer ,o cargo de das militares (Ex'ército, Ma- " barque foi efetuado com um

Abordado pela reporta- presidente da Fundação rinha, Aeronáutica e Ba'Jc{1, dR 88'-'0- , I fort� bomb.ardeio naval das
gem o sr: João Daudt decla- Central. da Cidade do Rio de ,fanei- L' N U d

1'0) i às 19,30: discurso _ do WASHINGTON, 15 (U.' açoes nl .as. _,____ •

presidente da República,: P.) - O Conselho da Ol;-ga- O O 8"1
'

Ràs 2Ó horas: desfile das f;-; nização dos Estados Ameri- CDS I va a-
gremiações premiadas no' canos rejeitou a proposta ml'i [t nova túltimo carnavaÍ: Frevo

--j'
,

- .". destinada ii. discutir o direi-. d� " ,meu e '

::Len?�<jores", Ran<;ho. -:;
(;;

Tenente-g e n e r a I Mat- to de asilo de parte da pró- BAYONNE, 15 (UP.) -
DeCIdIdos de QUI�tI.no,' thew B. Riadgway, que foi xima conferencia dos minis,.. Um segundo relatório esta

�scola de Samba - Impe- nomeado comandante do Oi- tros das Relações Exterio-, belecido pelos técnicos 'em
no Serrano'.'; 20,30: apre-, tavo Exercito dos Estados res. toxicologia a respeito do ca--

sent�:ão do� "Vassouri'- Unidos, uma das unidades so de Monique da Silva Ra-
.. nhas , do Re<;lfe ;/21 ,hor�s: que integram as forças das AI ·d-' J

·
'

mos será entregue breve-
De órdem 'de S. Excia. o Governador do show.com artIstas. da N�CIO- Nações _ Unidas na Coréia. meJ a DOIOr mente ao juiz de instrução.

Estado, faço público quer a partir' àesta data, naI, Tupy e Mayrmk VeIga; O tenente-general Matthew D�' t t
'

,
Os técnicos, que começa

será observado o seguinte expediente exte-rtto, e 21,30: Vasco x A�érica. ! .13 .. Ridgway substitui o te- DO epar amso O ram a trabalhar em novem-

]),0, Palácio do Govêrno:
_ _Em pop�os que am�a se-", t.ente-general Walton� H. Nae·IDO!!1 de

bro último, deveriam res-

1) ,fl-udiêncías 'públicas para- (LS pessôas resi- rao _anuncla�ús, havera con- "W:alker, que morreu na Co- U ponder a um questionário-
d,elftes no interior: às quartas-feiras, das 11 às 16 <}l.lçao gratUIta 1>ar�,o povo, 'réia quando o "jeep"

• e!ll Ed-u·C8"a-O
que abrangia mais de qua-

.noras; I que viajava éolidiu com um 'J renta perguntas. Após a 'co-

2,) Audiências p'úblicas par,a as pessôas desta .

h- RIO 15 (V A) O' munl'ca-"a-o do relato'rl'o a'
, Divulgue "o. ESTADO" camm ao.

'

,. .
- ml- y

capital., ás (qui1;ltas-feira�, das 14 çlS 16 horàs; GI;aduado pela Academj'a nistro da Educação, sr. Si- defesa e à parte civil, o juiz
3) Fóra dêstes dias e horário o Governa- I

Militar dos' Estados Unidos, mões Filho, convidou o pro-' de instrução procederá à no-
,dor só atenderá ,em audiência préviamente mar-,ExeC,DPão de cri...,' instalada em West Point, fessor Almeida Júnior, ve- vo interrogatório do sr. João-
cada. '-

, V no Estado de Nova York, o lho educadur paulista para da Silva Ramos. O processo
lIERCILIO LQZ FI�10 - Oficial de Gabinete minosos nazistas general Ridgway serviu três vir a esta capital.. Esse con- de instrução. deverá estar

anos na
-

segunda guerra vite será uma preparação concluído no mês próximo.
mundial como comandante para oferecer' ao ilustre
d� 82a Divisão Aero-trans- paulista o cargo de diretor
pOI'tada (tropa!? par.aquedis- do Departamento Nacional
tas) ão� Est<tdos Unidos. dç Educação.
Antes de sua ultima nomea-

. O professor Almeida Jú
ção, serviu, entre agoRto de nior pertence ao grupo de
1949 e dezembro de 1P50, co- educadores que participou
mo delegado do chefe do Es- no gOVerno ,Washington,'
tado Maior de Administra- Luís, intentando a moderni
ção do Exercito do>: Estados zação do sistema educaclo·
Unidos. I nal dô Brasil.

'

Previsão do tempo até, 14
horas do dia 16.
Tempo - Instável,

chuvas.
• Temperatura - Estável.
Ventos - Do quadrante

EDIÇÃO DE HOJE
8 Páginas
,Cr$ O,bO

o .t4An! J,NTlGU mARIO UE SJI,WI'A CATARThI.il.
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norte, frescos.
I Temperaturas Extre-
mas de hoje: Máxima 26,4.
Miníma 20;'7.
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Ano XXXVI t YlorianÓPoli�,����t�-f��ra, �'6-�'�'Fever'eir��:'�e 1951: ��. 11.071

DO' GAB1NETE DO GOVBRN4DOR

�,

I

AVI'SO" '

Sábado -- 17 do corrente
às 1.9 horas, na capela- dO,
Asilo de Orfãs, será inicia

da, mais uma vez, a podero-
sa novena,. de Nossa Senhora
do, S'agrado_ boraÇ.ã(}� corres

'pondente: ,?o_'trie�' défeverei:--
,
.roo

,

( ,

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estatis fica I
I '

I
Em São �����a�ií�aíor. COIl- I

!

/'
A recente e-Ilção do A- I

nuârio Estatisci ,) do Bra
sil, publicação do Instituto
Brasileiro 'de fieografia e

Estatística, divulga 03 re-"
sultados finais da apuração
do censo dos segurados do
I. A. P. L, real izado em

1948, segundo o quai' foram
recenseados 1'.031.5'/7 ope
rários em tod i o país.
Através das cinco regiões

fisiográficas, êsse contin
gente assim se distr íbuia :

568.355 (55',09%), na região
meridional; 335.937 (ll.�
57% ), na região oriental;
113.212 (10,97% J, no Nor- 1'0 de operárlos absorvia era

deste; 9.660 (O,Mo/, j, na o têxti., que contava, na da
região setentrional: e 4.413 ta do C( L so, 144.(16':;' " ...

(0,43%), na região cenu 0- �3..j,46'.;() operários. EÍr: sc
ocidental. gundo lugar, figUl'':'' I. a ín
Segundo as Unidades Fe- dústria metalúrgica, com

deradas, São 'Paulo apre- 54.4:,i' i ..1.2,96%), vín.Io L

sentou a maior concentra-I' seguir, as de papel. químíe s

ção: 419.759 (40,69% ) .ope- e borrar ha, com J � 0137 .. , .

rário�. �Ogo após aparecia I (12,17�)" � de .S\'irren�aç:lü
o Distrito Federal, com €. subs.. iarras, com 39.85�
158.022 (15,33%), seguindo- I (9,5(J';C) trabalha 10J:(s. No
se Rio Grande do Sul, com I Distr.to Federalv a iIlJ(I!>-
85.955 (8,33%), Rio de Ja- tiin '1 u maior úmero de
neiro, com 69.129 �ô,7ii��,\ operários possuía era a de

. \

Minas Gerais, 63.9 (9 ....• , construcão, que ocupava "

(6,20%), e Pernambuco. J�.!)05 \20,25%) operário».
DR. MILTON--S-IM-O-N-E-PE-R-''EIRA-----I com 62.982 (6,105'1)' Ne- P.. mdústrta têxtil emprec.a-

Clínica Cirurgica
nhum .dos demais Esta dcs \', �8 �C.h (17,87 % operá-

Molestias de Senhoras chegava a reunir 3.5% do �.; .. ';: .:'l", de papel, quirni.ra
CIRURGIA GER)AL total. e borracha, 17.798 (1 :.,:::6 �)

dos Serviços dos Professores Benedcto M t
Em São Paulo, <) ramo de e a metalúrgica, 15,'i08

.on enegro e
indústr ia

.,'
(9 94 OI )Piragibe Nogueira (São Paulo) que maior nume- : \, 10·

Consultas: Das H á§_17 horas.
Rua Fernando Machado, 10.

CONTINGENTE OPERA
'RIO DO BRASIL

,
I

<, RADIOTERAPIA
RAIOS X

D�. ANTONIO MODESTO
"teade• .Jiàriamente, ao HOIPitaJ tle Culd.tI.

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do Hospital de

Caridade .

CLINICAS DE SENHORAS - CIRURGIA PARTOS
ASSISTENCIA AO l>ARTO E OPERAÇÕES OBSTÉ-

TRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ovários, hipopíse, etc.
Disturbios n.ervosos - Esterilidade - Regimes.
Con�ultó�io: ,Rua Fernando Mach�do, - Tel. 1.481.
Resid. R. 7 ue Setembro - Edif. Cruz e Souza -

Tel. 846.

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

Eletricidade Médica

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

em diante.
Residência: Rua Vidal Ramos; - Telefone 1.422.

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Cliníca médica de adultos e criancas.

Consultório - Rua' João Pinto, 10 :__ Tel.
Consultas das .4 ás 6 horas.
Residência: Felipe Schmidt, - Te1. 815.

M.769.

----_.. _ _._--_ _--_ _._-_._---

o.�, POlydoro E. de S. Thiago DATIL·
Corresponden(la
ComercialaV:'1 80S ;seu, dientes' que

ausente até o dia 15

,

se encontra

de t" OIREclol
oi cerren e mes. Amélla M

Pigozzi
DR. ROIDÃO CONSONI

Cirurgia Gera�·..,- Alta Cirurgia - Moléstias de senho
ras -'Partos

Formado pela Faculdade de 'Medicina' da Universi
dade de São Paulo, onde foi assistente por várias ..vezes
do Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio Corrêa Nass.

Cirurgia do estomago .e 'viãs circulares, intestinos
delgado e grosso, tireido, rins, .. próstata, bexiga, utero

, .
"

.

ovarios e trompas. Va�ic.9cel,.a, ???,?1???, varíses e her-
nes.

'

r
.

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

Telef. 1.598.
.

Residência: Rua Esteves Junior, 1.703 - Tel. m. 764.'

'DR. A SANTAELA
(Formado pela Faculdade Naciona'l de Medicina da

Universidade do Brasil).
Médico por concurso da Assistência a Psicopatas

do Distrito Federal.
I.

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

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

Clínica MÉdica - Doenças Nerfosas.
.

,

Consultório: Edificio Amélia Neto � Sala 9.
Residência: Avenida Rio Branco,'144
Consultas: Das 15 ás �18 horas.
Telefone:
Consultório: - 1.268
Residência: - 1..385.

----_._-------

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

•

I
Transportes regulares de carga .. . , ( .

sIo FRANCISCO DO SUL para NOV4 YURI
i o

Informacõell como. Agent.. .

ao6poli.- C.rlos Hoepcke S/A --OI - TeJtic ne 1 117 ( End te cg
ranei.co do Sul-Carla! Hoepcke SA - CI -Telt.lone 6 MOOREM AC R

AFIA
Confere

- Dlplom.

METODOI
Moderno 8

Eilci8Dte

FO-I

Júlia ·W. Vieira da Rosa
,

MISSA

Rua General Blttenco�rt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade Nacional. de Medicina.

Tisiologista e Tisiocirurglão do Hospital NerêuRamos.
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, diaríámente, das 15 às 18 horas.

, Res. : . Rua Durval Melquiades, 28 - Chácara do

Espanha.

DR. CLARNO G. GALLETTI
Advogado

Crime e cível

Constituição de Sociedades
NATURALIZAÇõES
Títulos Declaratórios

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

t
General Vieira da Rosa, filhos, noras, genros, ne

tos e cunhadas senaihilizados agradecem as manifesta··
ções de pezar recebidas por ocasião do falecimento de
sua querida espôsa, mãe, avó, irmã J.úLIA e convidam,
os demais parentes e amigos para a missa de 7° dia que;
mandam celebrar por sua bonissima alma dia 16, sexta
feira, às 7,30 horas, n. altar' do 'Sagrado Coração de!
.J esús, na Catedral Metropolitana.

Missalle 30 dias
JOSÉ MARIA CARDOSO DA VEIGA

Érica Olsen da Veiga, filhos, nora, genro e netos.
convidam seus parentese amigos-para assistirem à Mis
sa de 300 dia, que mandam rezar por alma de seu ines

qúecível espôso, pai, sogro e avô, que será rezada no dia, ..

'

16 do corrente às 8 horas, na Capela do Colégio Catari
nense. Désde já confessam-se gratos a todos que com

Ilarecerem a êste ato de fé cristã.

<COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em '1870 - Séde: BAHIA

Incêndios e Transportes
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$ 50.900.000,8CW,
Responsabilidades .. ,' Cr$ 5.978.401.755,7()'
Receita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 87.053.245,80>
Ativo

" ',' . . . .. Cr$ 142.176.60880>'
Sinistros pagos nos ultímos 10 anos
. . . . . . . . .. . Cr$ 98.687.81686>1
Responsabilidades Cr$ 76.736.401.806,3(»o'

Diretores: _

Dr. Pamphilo p'Utra Freire de Carvalho, Dr. Fran
cisco de Sá, Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de'
Araújo e José Abreu.

'

r �

CURSO ·80,5CO
Preparatório aos exames de admissão ao Curso Gi-

nasial, Comercial Básico e art. 91.
Dirigído e orientado pelos' professores Ar} Kardee

de Melo, Oswaldo Melo Filho, Pedro José Bosco, Gerson
Bosco dos Santos e Eugênio Doim Vieira.

Inscrições de 1° 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 diretamente !lc0ll\Y

interessados diariamente.
R. Crispím Mira, 4� ,- ou na Livraria Rosa ';
'GERSON BOSCO DOS SANTOS - Diretor

1 _ •

Fabrloante • dldrlbuldore. da. afamada. 0011.

f.oOa•• -DISTINTA- • RIVET�lPonu. um gl'an�
d. 'Ol'tlm.nto d•.. ,aatl.mira.' ..S••ado._' bl'lDI
bani' barato'; algodlu,'moRD•• avlam.ntos
pala' alfalat... que 18a.b. dlntam••t.· dai

8ftr.� Comelol_t.. do intol'lol DO ••nticilo d.:lh. fa:a'erem�'1m•
FlaJ1lftID6poU•• 'g FILIAIS.m Blum.nau e Laj••� I

W·

...Iko.... Idbl'loa.' A Cala wA CAPITAL- .hamG" ··.t.s�ao 11ft.
vl.lla ant•• d••fetuoiosm I\lQB Clcmpl'aa1 MATRIZ .m

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rádio Guulljállpanetas de PreSsãQ ARNO
PROGRA:t.r�Ã� P�RA , "a fr$ 5tO,00",. i�'{

ÁSe! G�����ões. Varledades Grelhadores Erétrícos. ,

Á� 11,30 horas' - Ofereci- ã (;r$ 300 00
_

16 DE FEVEREIRO . men,tos musicais.. , ;
•

' ,
.

,;
, ,

,

A data de hoje re�orda-l AS�:t�gp�f:as -, Diário da
na Elefrolandlft'

nos que: .

17 h M I di R'" t P
.

Edf I T
1497 B tt I

As oras � e o las ua Arcrpres e - alva - . pase - en eo

niversariante será, por cer-
- em ,em re en, Italianas.

'

to, muito cumprimentado. n� _Vale do Rheno, nasceu Ás 17,30 horas - Orlando C hRUI MARGARID:A F'Ilíppe Mlel;nchthon;
,

Silva. omerou O Irabal o de co-
Faz anos, hoje, o jovem

- em 6 O,. travou-se o Ás 18 horas - O Instante Y

Rui Margarida, filho do sr. �OI�ate �o R.�o. Doce, �er- da Prece. d
-

d líd d
Acarí Margarida, funcioná- d:ndeo ��in�:�I eiroaa cida- Ás i8,05 horas --:: Varieda-

or " enaçao O' 1 er O
rio da Diretoriá de Obras

' des em Gravaçoes.
g

Ao C Ao

Públicas e apreciado artís-: _-?� 175.1, umaTl:ebsolu- Ás 18,30 horas1- Pensa- overno ,na' , amara
ta conterrâneo; çao regra errou o 1'1 unal

m t S
.

I C' tóli
'

d R I
_

R' d J
" en o ocia a o lCO. ' \

, SRA. PAULO SCHEIDE-
e e .aç�o isdicãc e aneI- Ás 18,45 horas - Paginas

.

J'

, M il.NTEL
1'0, cuja jurrs içao se esten- R ti '(L'

." R.IO, 15 (V.A.) - H

ábill' dÜ.·et_ora
da Cârrl..:ara e as os-

I .c;!- "

• oman Icas - IVl'ana T

A f êrtd
.

�. ,dIa, pelo litoral, desde Es- M d ).,
'

e discretamente, o sr. Gus- rrussoes de Finanças e de

E? emerr � de hoje aSSI- píríto Santo até C I'
o erna .

tavo Capanema, que será o Constituição Je Justiça, des-
nala o aniversário nata-lício 'dI S t

e a o o�a Ás"'i9 horas - Momento Es-
-

I
d ' .

o acramen o e para oeste "t' B .: h
Iider do govêrno na Câmara pertou invariavelmente ape-

a exma. sra. d. Mana de l . tê f' d M'
pOI IVO, Ia ma. .

I' I A �C •

'DR ADOLFO KONDER L� . la a e aos con ll1S e mas t v h
.. -. que se insta a,ra em março tites. o sr. apamena, 00-

, .
, ourdes Scheidemantal, es- G

.'

G'
-

M t G
As 19,30 oras - Noticiario

,Transcorre,\ nesta data, o posa do sr. Paulo Scheide-
erais, oraz e a o ros- da Agencia Nacional. -proximo, começou a fazer mo cordenador; que outra

aniversário natalício do dr. portante firma Carlo� Hoe-
so; Ás' 20 horas _ Em Ritmo

suas sondagens sôbrê a coisa não afinal um Iider

lf K
- em 1824, assumiu a composição dás comissões no 'p'arlamento nacional, in-

Ado o onder, ex-Governa- màntel, funcionário da im- de Bolero. /

d
Presidência desta então dessa casa do Congresso cumbirâ desembaraçar o ca-

dor o Estado e um dos diri- pcke S:"A. comércio e Indus- Ás 20,30 horas � Calouros

gentes da U.D.N. catarínen- tria. P:"ovínci� o' dr.: João Antô- Ao Microfone _ (Indus-
Nacional. O regimento, co- minho, articular e acomo-

/

.se. FAZEM ANOS HOJE'
010 Rod,ngue� de. Carvalh�. trias Moritz).

mo a Constituição, facilita- dar seus pares, A luta êste

JO
-

O JOS' M . '.
" Este fOI o prrmerro Presi- . lhe sumamente a tarefa ao an� começou pelos postos

,A E ENDONCA - Srta. Ohndma Damas- d te :
,As 21,30 horas - Lendas de

O h
. .

-

en e v contemplar a todos os, par- da mesa. A presidência não
corre, oje, o aníversá- ceno de Oliveira, filha do '1835 f I st Todo Mundo - (Fogões

,

t I" d J
_

J O ld EI
"

- em ,
. a eceu nes a Bt)

tidos C0m representação na é mais objeto de competi-
-rro na a ICIO o sr. oao 0- sr. sva o oy de Olíveí- tã D t B' dei

er a .

-sé Mendonça, construtor ra.
en ao es erro o rlg� erro Ás 21,45 horas _ Espaço'

casa, Há, porém, distribui- ções asseentada como se a-

-civil e pessôa muito relacío- _ Srta. Olga Brasil. da Man?del CoeSI�o M�Odnlgue.s, Musical.
' ção de postos, escolha de credita esteja a elevação do,

'nada nos meios comerciais L
naSCI o em ao igue a 16 A" 22 h AI P t' nomes e nisso consiste

_

ou sr, Nerêu Ramos para o di-
uz.

d Abril d' 1755 E filh
s oras - ma 01' e-

d d
'

.e sociais desta Capital. � Sra. Lindina Moura de
e ,r:. e

A' r� 1 'O nha. eve ser emprega o o es- fieil posto.

"O ESTADO" cumprimen- Carvalho.
de AntOnIO Corrêa LIsboa e Ás' 22,30 ho�as __: Melodias forço dum lidero A primeira secretaria, po-
Maria Leonarda Rodrigues; , O ex-ministro da Educa- rém, está dando que fazer

'ta-o, com votos de felicída-" - Sra. Luiza Beirão Nu- Selecionadas.
(de pessoal. nes Pire's,' esposa do

- em 1886, faleceu no Rio Ás 23 horas _ Encerramen- ção e deputado por Minas com dois deputados traba-

JúLI
sr, de Janeiro, o Almirante Je- será, como já foi dito e êle lhistas a disputarem-na :Rui

'

O GONÇALVES Cristovão Nunes Pires, to
A J '1' G

' suino Lamego da Costa, Ba- �_'_________ não contestou, o líder do Almeida e Gurgel Amaral.
'v sr. u 10 onçalves, re- - Sr. João Cândido Del-

-

rão da Laguna, nascido em govêrno no Palácio 'I'ira- 'Também a presidência da
-presentante comercial, faz fino, funcionário público 13 de Setembro de 1811. Es- Assine "O ESTADO" A'- C

. -

d F'
,

anos hoje.

I
federal.

'. dentes. s reumoes prepa- ormssao e manças e

Pessoa largamente reIa- _ Sr. Júlio Gasgreffi'
te bravo catarinense fez a ratórias terão, itlicio d·,r. 10 pl'éiteada por dois candida-

cionad,a nesta Capital, o a- funcionário da Casa Meyer: campanha da Arg�ntina, to- 80"Sp-.IAI de daquele mês e já a 11 se tos: um pessedista, o minei-
mou parte nas lutl1s civis do Iv procederá- à eleição a su.a ro.Israel ,�inheiro e outro

Pará e ,Maranhão;, CAF.·dado.,. presidência, da Casa. N\)s trabalhista, o carioca Séga-
- em 1889, a Companhia U ., • ,dois dias seguintes se fará da; Viana. Assim se apre�

de Infantaria áquarteláda MOV1MENTO EM JANEI- o mesmO' elp relação aOil vl- senta ,no momento a situa

nesta capital teve seu efeti- RO ce-presidentes, secretáriorl e ção que o hábil e caut.elQSI)

VO aumenf�o "pará- Bata-"'
,

O fuõvimentó. de assistên- aos suplentes destes. Ma:.; a- Gustavo C.apanema pl'ocura

lhão, tomando o fiúmero 25; eia aos indigentes interna- 'êsse tempo 'as principais co- resolver a tempo, longe n�s

- em 1918, foi nomeado ,dos neste Hospital durante municações dev.erão, estar lutas mais aguerridas e da�

20 suplente do Juiz de Di- o mês de Janeiro próximo cpnc'lttida-s, mesmo porque competições mais acesas .

reito da Cómarea desta Ca- passado, foi o seguinte: não se- interromperá a elei- Tem êle, para isso e para

pitaI, o sr. Oswaldo Lob'o Consultas;-882; Operações" ção agora dos membros das os trabalhos prep3ratõrios
Haberbeck.· 118; Ex. Laboratório, 135; comissões. de sua liderança uns eacas-

André Nilo Tªdasco
; Raio X,,100; Ondas curtas, A Mesa, que é a comissão sos 20 dias ••.

70; Raios Infra Ver,melh'o,
!' -."_••••,N).-...-....".. ;.......

33; Ultra Violeta, 5; Meta:-
bolismo basal, 4; Elétrocar
diograma, 4;, B-adium, 5;
Radioterapia, 33; Ionisa

çõ�s, 12; Eletrocoagula'ção,
4: Bisturi Elétrico, 1 ;

Transfüsão, 1; Inhalações
O GABINETE' DO MINIS- c/penicilina, 1; Curativos, Pereira, 1° Secretário da

TRO D.I\ GUERRA 1211; Injeções: 7850 e For-
- Câmara Municipal de- Flo-

O novo minlstro di G�r- 'mu1as aviadas, 2246, rianópol�! 'el,lviou-nos com

ra prossegue organizando o, data dé ,,13 do corrente, o

s'eu .&"ahjn:�ete,,�tendo �ido. no- Anuncie n"'O ESTADO" seguinh� '9fíç.io, à cuja gen-
meados ont� ''Para compô- tileza SÔIllos gratos:
'lo os s�j(uintes'o.f�ei�is: c9� Nê'O'ad.8_autorlza_; tome "Senhor 'Diretor:

RIO, 15 (U.P.) - Foi en-, O sr. Serzedelo Corrêa já' ronel I. ',E: Leo!lhlas AmarPl - Tenho a honra de comu-

tregue esta tarde ,1\0 minis- 'ocupou funções ,de relevo, tenent�-c()ronels Irapuà� ça-O para' demolir nicar a Vossa Excelência

tro do Trabalho um memo- tendo sido secretário dQ de A:lbuqu�erqlie Potigual'a, '

.

'

que, a' 6 do corrente, insta-

"rial com, mais de 500 assina- Chefe de'P(jlicia, secretario de Infantaria - Mauro O 'toa' tro· 'onll "'-',' .'",ufA lou a Câmara Municipal de

:turas d� 'bancarios perten- geral da Camara de Reajus- Moutinho da Costa, de Ca- .

ti '"
Florianópoli� os trabalhos

,centes ao quadro do Banco tamento Economico e chefe, valaria - Ivan Pires Fer- RIO, 15 (U.P.) - O pre- .

"SO�ADO par� o período' legislativo
rel'ra, de Artl'l'harl'a - ma-

feito Angelo Mendes de Mo- 1(-=0 'd 1 't,do Brasil e da Caixá Econo- do gabin�te do diretor da .

'd
.

t C � "'" ,', de 1951, tendo SI o e eI a,

'J:ores ·lturiel do Nas.cimen- ralS, examman o' o proJe o

mica Federal indi�an"do al- CEXIM.'
to, M'a'r,l'�Lopes Mar.tI:-n'" e

no qual o sr ...Arna1do Guinle 'i'!< '''',.h',· : em sessão preparatória, a

<guns n'omes de figura'de ex-
,,,

'd l'
_

d T � ,�;>, .,' seguinte Mesa:
Milton ernande.s de Me}{>, requer ,a 'emo lçao o ea-

,,�',", ""
'"

'D AI"pressão de classe, para a

O i S t' '�n '" tro Fenix 'Para à' construção Presidente - r, varo

(direção do Instituto dos r. II. , !1,P a�' ," ru.}nfantariá- Clovis Gon- '

"'Ml'llen da Sl'lveira.{I r: '" de um ,edificio_'!le aparta-'
�:Bancar"I,·oS. REASSUMIU A CLtNICA çalves e Laúro Moutinho dos .

. '�.J_ ........�'�'n

Vice-Presidente - Dr.
R· 'd A t'lh

.

Al'd mentos, aprovando parecer' ..•«,Q'.§, ,.,

eIS" e r I ana,
.

CI es
do procurador Povina Ca- Vitor da Luz Fontes.

,Entre os nomes indicados
I AmaraI Barcellos, de'Cava- , ,,/6Mh4$ 10 Secretário - Antonio

'figura o do sr. Armando "

,
...

laria e' éapitão Da,nilo Dar- valcanti, negou a ,autoriza- , b,«f,1",Vf1',
'S dI' C A

d t d ,.,. G t p" ção solicitáda pelo ,reque- r de Padua Pereira.
"

,�rze e o orrea" es aca o ",amlsas, rava as, IJa- cí de Sá' da Cunha Melo de 20, Secret.ário _ Vitorio
'advogado do Banco do Bra- mes Meias das melhores, Infantaria. "rente,- porquanto a�q�isi- ,

'1
.

d t I 'I' cão do referido imóvel, feita,
' Cechetto.

!SI, se�n. o ?- �a mente na

I
pe os me�ores pr,eços

so na Esses oficiais já se apre- e'm 1906, pelo atual proprie-! , 1_ 1 Sirvo-me do ensejo para
acessona Jundlca da CE- CASA MISCELANIA - Rua, sentaram e se encontram em !

'

:XIM.
'

Conselheiro Mafra.; pfeno exercicios de suas no-
tário, foi condiCionada à .�... f:'!f:-:t:l� apresentar �_Vos�a Excelê�-

t
_

d um teatro no LeI'a' "O ESTADO" cia, protestos de �,lta esti-
vas funções. São todos de cons ruçao e

f
.

d 1cal' ma e distinta consider.ação."
Estado Maior;cultos e com re�_e_r_I_o__O__.

�� _

um passado civil e miJitar e.==========� ,

que muito os recomendam PA R A F E R IDA S,
•

para os novos cargos com
Z 5'

que foram distinguidos pelo E C E MA,
chefe do Exército. I N F L A M A çÓ E S,

,

COCEIRAS,
I f R I 'E I R Â S, I

: l E 5 P I. N H AS, E TC, Jj ,

--,- ------

;�--:7S={!-�'l
!i _

'

..-,........

��.'.�.,
. _, ..

+ Ft/
,:ANIVERSÁRIOS:

'

WANDER RIBAS
O lar do sr. Oswá(do Ri-

'bas e de sua exma. esposa,
«I, Valéria Grams,Ribas, es

tá, hoje, em festas, com a

-comemoração festiva do pri-
-meiro aniversário do in te-
.ressante menino, Wander.

O galante pequerrucho
-receberá, por isso, os pre
.sentes dos seus parentes e

.amíguínhos.

ORA. WLADYSLAWA WOLOW8KA 'IIU!W
.:__-

.

DR. ANT.ONIO DIB aUMI '<

Médicos �(

ClrurgIa-CHni.,. Geral-Parto.
.,

8e"too compieto e espectalisado dI' DOENÇAS DI
SENHORAS. com modernol-métodos de diQDÓlUco • tr..
-tamento.
COLPOSCOPIA - BISTERO - 8ALPINGOGRAPIA---:_ II.

TABOLlSMO BASAL /

al,dioterapla por ondas curtu-EIetrocouolatlo
a.ios Ultra Violeta e (Dfr. Vermelho.

Consultório: RUI Trajano, DO t. tO udar - Jldlflet..
do Montepio.

'"
Bor6rio: D.a t ,. 12 bor.a -::- Dr. lIalft.

0&.- t5 .. 18 bot:�. - Ora. lIa.al.
1leatdên6ia - !lua Bantoa Dumont, 8, Âpto. L

'1)8 ,bançarios pleiteiam �m 'rf'pr8-
seDiante da classe DO 'I ..A.P.8�

l

Cr$ t.750.0o
_.)

o quanto custa uma enceradeira

A R �N 0/
EL(CTRO�ANDIA

)

Rua Ar(jipreste Paiv�-Bdificio Ipase:-Terreo

•

, I

\

.J

,VIDA '.

MILITAR

\

/Lflis'allvo
�

. Municiaal
O sr. Antô�io de ,Pádua

NUNC� EXISTIU IGUf..lLj

CASA MISCELANIA distri ..
-

búidora dos Rádios R.C.A,
Victor, Válvulas e Discos.

Rua Conselheiro Mafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,.(
Estado" \

Esportivo
Direçio de PEDRO PAULO lUCRADO

--------------------------------- ..__�A __ .. �-------------------

Dois DOVOS recor
des mondiDll i

MOSCOU, 15 (U.P.)
Dois novos records mundiais
femininos de velocidade, em
patinação sobre o gelo, fo
ram estabelecidos em Alma-
Ata. Maria lsakova bateu' o ,

Brecord dos 1.500 metros em futebol na v.argea- ri-
2'29"5/10 9 antigo '·record .,

d I" iera de 2'36"7/10 pertenceu- Ihante viforia
.

n "ax 8�
te a Rimma Jokova. Prelia�do na tarde do do- sof�mavel, I?or ser a equipe
Por seu lado, Tatiana Ka- mirl:�d último, na vizinha ci- que melhor atuou, tanto �arelina melhorou seu proprio dade de Palhoça, a equipe parte técnica como na,par

record mundial dos 5.000 do Caxias obteve brilhante te disciplinar. _ » ;

metros, em 9,10"7/10, sendo vitória ao abater o- forte O Caxias jogou com a se-

o record precedente de conjunto do Continental (10- guinte constítuíçãot Walter
9'16"4/10. cal) pelo escore de 4 tentos I, Adernar e Delcyr; Josoé,

--------------------,----

a 3.,
-: '"

Edegar e WaHerlI; Oswal-

D progr_ama' esp'ortl·vo das ' Apezar do estado lama- ���i�:i�a��::;áviO, Man-

,� .

cento do gramado, que nes-

f t· de, d J·"I tes dias não era aconselhá':
es eJo� O eu. e. 010V1.8., vel à pratica do futebol, as

Noticias chegadas de Joinville dãó conta dos pre- duas equipes. entraram em

par-ativos que estão sendo feitos para comemorar fes- campo dispostas, a vender
tivamenté o Centenário da cidade� a realizar-se

..
,em 9 c"aro a derrota. Os dois ti

de março próximo, Pal�a comemorar � acontecimento meS jogaram com muita fi-
'

.... tão grato a Sànta Catarina acaba !le ser confeceionado bra e a numerosa torcida
e dado á publicidade o programa esportivo, que é o se- presente ,não poupou aplau
guinte: soos no ·decorrer da pugna.

DIA 10 - Provas de Ciclismo, Motociclismo, hipis- não poupou aplausos no de
mo e jogos de punhoboi; demonstração de ginástiça em correr da pugna.
aparelhos e solo e lutas de box e catch-as-catch-can. Os goals de> Caxias foram

DIA Jl - Jogos de futebol, punhobol e voleirol; consignados por Horávio
Demonsttação' de Ginástica em aparelhos; Lutas de' (2) e Lumar (2), enquanto
box 'e catch-as-catch-can. que para:' o Continental go

DIA 12 _;_ Torneio Aberto de Tenis de Mesa; Tor- learam Ari (2) sendo um

l1eio de X;3.drês e lutas de box e catch-as-catch-can. de penalidade máxima, e Ne-
DIA 13 - Jogos 'e volei e basquete. ri.

/

DIA 14 _:__ Jogos de basquete e voleibol. O Caxias ainda perdeu
DIA 15 - Competição de atletismo e jogos de vo- uma pena maXIma muito

bem assinalada pelo juiz da

partida .:_ Horávio encarre

gado de cobrá-la, por infe
licidade chutou fraco' e nas

mãos do goleiro local.
É de se noiar, que a vitó

ria do Caxias foi justa e in-

será campeão
laia c à reportagem do «O Estado Esportivo» o preparador, Manoel

\Tourinho�-Juarez e Nitlinho, imprescindiveis à équipe.
Manoel da Paixão Touri- em ação" arrebanhando era- de trabalho, encontramos õ nho: "Se existe problemas que considero ímprescindi- mas condições técnicas. Pa

I1h0, sargento da nossa valo- ques. Tourinho foi convida- nosso patriício e assim a- na equipe do Avaí posso di- vel à eqúipe. .ra o ataque contamos com

rosa Base Aérea, é um ele- do, tendo acedido em diri- proveitamos a ocasião 'para zer que sim. Como é sabido, I ,Enquanto não o tivermos Bentevi, Nizeta, Amorim,
mento que,' dado o seu-cora- gir o "onze" azurra por mais con�guir dele algumas pa- o Avaí vem Iutando para ob- e à Niltinho não poderei fi- Bolão, Didi e Saul.
cãobonissímo à sua manei- uma temporada. . lavras sôbre o conjunto a- ter o-concurso do centro-I cal' descançado, pois não E concluiu, despedindo-se
ra de tratar o próximo, tem Ontem, quando-nos diri- vaiano. avante Juarez" do Grêmio possui o Avaí um centro- "De qualquer manerra es-

conseguido obter a amiza- giamos para a nossa tenda I Disse-nos Manoel 'I'ouri- Esportivo Olímpico, jogador atacante à altura dàs p�rti- tou certo de que o Avaí fará
de dos esportistas flor-ianó-

,.

das de responsahilidade, as- sucesso na temporada de

politanos, nos poucos anos O ass'u·01'0' do ano·. a vl-nda d-o' sim como' um meia-esquerda 1951, isto se contar com a

em que aqui se encontra ra- da qualidade de Niltinho, boa vontade de todos que
dicado. Nascido na gloriosa para jogos pelo sistema constituem a família' avaia-

Bahia, Tourinho se consi- C. ,R.' Flamen'go "diagonal". Na 'linha de na. Hoje, mais do que nunca

dera catarinense de coração frente estão os problemas,. estamos dispostos a tudo
, e aqui pretende permanecer já que nada falta nos trios realizar para ver o aivi-azul
o resto dá sua existência.

'CD d' d d·· t d
final e intermediária, onde com o cetro de campeão da,

Tivemos contacto com ele_.< A à espera a re5 posta os, lrlgen es' o contamos com Adolf irrhç cidade. Falando francamen-

-pela primeira vez, quando Waldir e Danda; Minela, te, o Avaí será campeão de,
dirigia, na qualidade de pre- robro ..negro carioca Boos e Jair, todos em óti- 1951".
parador 'técnico, o conjunto / .

'\

•

"'\
• , •

vice-campeão do Caravana Como não podia deixar de gora .sob:�
.. orient.açã..

o tééni-, resposta dos dirigentes ru- O NaCional em Florlanopollsdo Ar Esporte Clube, q.u�- ! suceder, teve simpática aco- ca de F'lâvio Costa., bros-negros, tudo levando a

.

,

dro que desde logo de mi- lhida nos meios futebo1isti- A ES'PERA DA RESPOSTA crer que as condições serão.

2 2 d' Icio grangeou as simpatias cos do Estado a vinda a' A respeito, 'ont.ffin::estive- aceitas, pois é pensamento a 4 e 5 o co rren edo -públíco e revelou entre esta Capital do famoso '!e-' .mos na séde da eritidade, on- da entidade proporcionar ao
.

,

outros Waldir, Leonidas e leven" do Clube de Reg�tl),� depalestramos com o secre- publico florf--nópolitano o

Sanford, os dois primeiros Flamengo, do Rio de Janei- 'fário da mesma, sr, Hélio maior es�eta,cul0 futebol is
da -seleção catarinense e o

1'0. ,Quint, o qual nos informou tico já viSto-em Santa Cata-
último da seleção paranaen- Bem acertados andaram estar a F. C. U. a éspera da rína.
se. os mentores da F. C.D., ao
Depois vimos "I'ourjnhp escolherem para a partida

na direção de partidas ofi- inaugural dos refletores !YC?
CIalS como apitador não estádio da rua Bocaíuva o.

foi bem sucedido, confessa- valente grêmio da Gáve;;t,_�
mos e ele próprio admite.
Entretanto teve ensejo de
dar uma parcela do seu tra-

. balho à F. C ..D:, sempre ne

cessitada de bons árbitros.
Deixando o apito, Touri

nho foi treinar' o

Bocaíuva e mais tarde o

Paula"Ramos, onde seu es

forço foi muito elogiado. No
ano passado o A�í foi bus
cá-lo para a direção do seu

plantel !le profissionais, de
novo se fazendo sentir a uti
lidade do trabalho de 'I'ourí
nhó, tendo o<ávaí cónquis
tado o vice-campeonato:
Para o ario que corre, .o

Avaí tem grandes esperan
ças de recuperar o título
máximo do futebol citadino
e para' tanto já se encontra

"O Avai
I

1951"
-

em

'.

Transferido o Campeonato
Brasileiro de Basquetebol
Segundo. nesínformou o. dr. Osmar, Cunhal-presiden

te, da Federação. Atlética Catarinense, o Conselho Téc
nico. da Confederação Brasileira de Basquetebol' aten
dendo. às solícitações das suas filiadas reso.lvê\Ütransfe
rir de março. para setembro. do. corrente aoo"o..:Campeo.
nato. Brasileiro. de Basquetebol, nesta Capítal,:

A decisão. da entidade. virá por certo façtlítar o.

trabalho. dos mentores da F.A.C. no. que diz respeito. á
construção da cancha para os jogos do. certame máximo
de Bola ao. Cesto.: ,

.

Já foraei assentados os

I seguinte
teremos nova exi-.

entendimentos para uma no- biç_ão do quadro de �a �az•.
va temporada dó Nacional, desta vez contra 0_ combina
de porto Alegre, em grama- do da cidade. -Aguardemos
dos catarínenses. Segundo os interestaduais que prome
estamos seguramente infor- tem ser dos mais empolgan- .

mado�a equipe campeã do tes.·
torneio-início do campeona-

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

to gaucho fará sua extrêía Lira 8 Ubiratan
no dia �4 do corrente n<? e!'!- ,.

tádio da F. C. D., enfrentan- esta noite,do o "on�e" do. Avaí, vice

campeão da cidade. No dia Dando prosseguimento ao.

Torneio Municipal de Bas

quetebol, a F.A ..C. marcou

para esta noite; na quadra
do Lira Tenis Clube, a pe

leja entre Ubiratan e Lira"
líderes da tabela.

I

o Alài contra o

á{bitro Tomazini
o Avaí deu entrada ontem

na F. C. D., com um recurso'
contra o sr. Sérgio Tomazi
ni, em virtude da péssima
exibição deste como juiz no

prélio de domingo, dizendo

que, além das falhas de 01'-
Neca e Pirilo renovaram,

dem técnica e moral, foi fac:' contrato por mais um --aBa
clOSO demais na direção da

com o Botafogo, recebendo.
partida, pelo que solíclta ambos as bases maxrmas.
seja o mesmo punido de a-

prevalecida no reduto alví
côrdo com as leis esportivas.

negro, ou sejam 7 mil cru
Ao que soubemos o recurso

zeiros mensais.
av�i�no será._ julgado .na_ _ O Vasco da Gama, d�
proxrma reumao -da entida-

Rio, acaba de contratar o
de.

zagueiro Clarel, do Grêmio..
de Porto Alegre, .tendo pa
go pelo seu passe a quantia'
de 500 mil cruzeiros.
- O Botafogo jogará no

Chile a-18 e 25 do corrente"
sendo seu pl\imeiro, adver
sário o Colo-Colo. O alvi-ne
gro estenderá sua excursão
à Bolívia, Perú, Uruguai,.
Inglaterra, Portugal, Fran

ça e Espanha.
- Começara amanhã a

disputa do Torneio Rio-São
Paulo, com '()§ seguintes jo
gos: Flamengo x Portugue
sa, no Rio e Corintians x

Bangú, em São P41ulo. Do
mingo, o certame prossegui
rá com dois encontros, a sa

bel': São Paulo x Palmeiras,
em São _paulo e Vasco x

América, 'no Rio.
- Frente ao Aváí treina

rá hoje a seleçãQ amadoris
ta que disputará o Campeo
nato Brasileiro. O local se

rá o estádio da F. C. D.

Diversas

lei.

o figueirense pretende
.

ir a Parao,*,{Juá
.

Afim de� não perder a' li-. taduais nestes proximos me

nha, está a diretoria do Fi- ses antes da disputa do cer

gueirense disposta a efetuar tame citadino( Assim sendo,
uma série _ge jogos interes- vem a diretor'ta do campeão

invicto de endereçar Mm

telegrama aos mentores do
Rio Branco, de Parana.guá,
propondo-se a efetuar uma

exibição naquela cidade pa
Brilhante' foi o desenro- ranaense a 25 do corrente.,

lar das competições de Vela As condições propostas pe
realizadas sábado e domin- lo alvi-negro são bastantes
go últimos na raia �o Iate

I razeaveis e se. aceitas os

Clube, pela Federaçao de

I
parànaguaenses terão o pri

Vela e Màtor de Santa Cta- vilégio de conhecer o maior
rina, concorrendo aquele conjunto catarinense da a-

clube e o Ve'leiros da Ilha. I tualidade.
.

No computo de pontos veri- .-y"........ .........,._.._-.-._.._�-.... '__•

ficou-se a vitória do Iate Camisas, Gravatas, Pjja
Clube, pela diferença de a- mes Meias das melhOl:es,
penas um ponto, o que- dá pe'los menores preços só na

uma idéia do �quilibrio de CASA MISCELANIA - Rua

forças. Conselheiro .Mafra.
}II' I

DifíCil vitória dO
Iate Cluhe

DIA 16 - Competição de tiro ao alvo e fIexa; Jogos
-.de Bolão.

'

DIA 17 ._ Competições de tiro ao alvo e jogos de
.Bolão.

_

DIA 18 - Grande desfile esportivo pela manhã. À
,

tarde ..:_ sensacionais partidas de futebol.
I

-

i
I

\
...
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o ES�ADO
Administração

Redacão e Oficinas à
rua éonselheiro Mafra,

.

nO 160.
_

Tel. 1022 - Cx. Pos-

tal, 139.
.

Diretor: RUBENS A.
RAMOS.

*** - Se você fizer

sempre mais e melhor,
do que é seu dever, fi
que certo que sem que
você o peça, o mundo
lhe oferecerá mais do

que você jámais pen
sou em receber.
Um empregado que

sistemáticamente faz

mais do que lhe exige
.

seu patrão está auto

máticamente sendo cre

dor de um aumento' de
ordenado.
Nenhum patrão que

seja inteligente deixa

rá de- prender em sua

organização, um em

pregado desta nature

za. Sabe êle que mais
- tarde ou mais cedo, a

reputação -de homem

capaz e eficiente, de

que goza seu emprega
do, fatalmente ultra

passará as quatro pa
redes de sua casa, não
demorando que outró
patrão mais, esperto,
venha a fazer propos
tas mais tentadoras pa
ra o mesmo 'empregado.
Esta reputação en

tretanto não. se conse

gue da noite para o dia.
Precisa trabalho, precí- "

'sa esforço, precisa uma

luta constante e tenaz

para se conseguir uma

hôa reputação.
Muitas e muitas ve->

zes você terá vontade de

desistir. Levar uma vi

da fácil, sem muito tra

balho quer manual ou

mental é sempre o so

nho de todos q� ain-
.

da não decidiram ven

cer na vida a custa de

seus próprios esforços,
não medindo quaisquer
sacrlfícios para atingi
rem seus objetivos.
Não importa quantas

vezes você tenha que

recomeçar a palmilhar
o caminho que tiver de
terminado seguir e que

algum obstáculo tenha-.
o forçado a abandonar•
Nunca desista comple-.
tamente. Cada nova ten
tativa o levará mais

perto do fim almejado.
Risque a palavra "im

.possível" de seu dicio
nário e tenha seJllpre
em mente que os fracas-
1 ,.,

sos temporanos e· que
conduzem mais fácil-
mente à vitória final. '. . Duas ótimas casas à .Rua
Decida, mesmo hoje, e· Frei Caneca nOs. 152 e 158

comece imediatamente com um grande terreno de
sua luta para conseguir. _ esquina.
r�alizar s�mpr� mais.�." Tratar com o Tabelião

p:e"ínelhor. . • ,Brito,1 à 'rua Deodoro.
.

CONTRIBUICÃO SUECA À ONU NA
COREIA

.

Diário .da Mefropole
ti

(ALVARUS DE OLlVEJRA)

calçada���,!�nha�!:
qperávamos algo à beira da

�,ealçada de ruazinha tipica
:mente carioca ...

E o tempo passando, os

�:pol;teiros do relógio a,'an ..

.·çando implacavelmente, co

:;MO a nos relembrar a f:',>

·,sofíia da vida: - Caminha

"St para o fim .. o E, a fiI03;)

./fia da vida nos rcz f ilosof'ar
em a vid- ..

E a f'ilosof'tn d : vida ecta
-s a alí aos nos-os o. -. S, na

�palsagem da run cariocrr. ..
A existên � :l 110; jovava

''1:'1 la alma a J0tli.1 c, a sua

.:fl:>piência ...
.

A viração PI ovin ha das

'�árvores que c:J'..(,:r.avam a

'v,a pública e "m' cujos ga
i!lros os par 1·. '. IW suu cl).ii.

•
.' t

'_H'JO, encan v,- �11l! �l I TI a a

·:'!l'ais. De qu 111(',) em vez 1.1111

�IJn17dal desc.a 2 rua e o pás-

B ••ro do asfa ''), no primo irc
b .zinar de ,�a'�:·.:) que passa
v \ célere, l't�".'l':la va 'iI ár
�I J'e ...

Estava 1 vi 1 L, ali,' a' pos
ó'1'é olhos. NI.l'1\'l rua que
cJ. spertava i;;' ",1 as

. Iuurs
cr tidíanaa: .!... La .ia uma

"íS1anfina' e on: a err pregn
.'1,'. atrás, ca rcg.m do a bol
s' de COntJ.)" JS da feira li
,.) c mais lFÓ nm.'L A dona
d : casá rnars pr:tJ:'e passava
do outro Ia.lo, carregando
ela mesma a bolsa pesad -;t ...

Um garoto pequeno ii mão
da sua "babá", rumava pa
ra o jardim próximo, pro
curando terreno para correr,
fugindo à exiguidade de e;;;

paço dos apartamentos ...
Um homem de mais ida

de carregava táb�a" velhas
de alguma demolição e ii
moleza do mais novo (pare
ce que as gerações de hoje
nascem cançadas), ia fa
zendo corpo mole ... E o ve

lho resmungava e pragueja
vã: - "Diabo, tinha que
pegar no pésado � .. ele só.
Ninguém hoje em dia quer
saber do pesado. Só querem
"moleza": - Ganhar mui

to, trabalhando pouco";
Passou um garoto com-os

companheiros, com bola á
mão, e se encaminharam a

lugar :�lquer, 'um pouco
mais lalto para armar o

seu "team"... Enquanto
pela janela de uma, velha
casa, um estudante estava

agarrado aos compêndios ....
'Isso nos trouxe .uma ·obser
vação já corrique;ra:
Qual dos dois t".n;( mais fu
turo, o que estudava ou o

que ia treinar "futebol"?
E de repente a nossa ob

servação enc ...minhou-se pa
ra o outro lado d.'l calçada;
- Lá'ia um velhinho andan
do tão .devaga.·. .. Como se

estivesse carregando mais
peso que o homem das tá
boas ....E pOi' ele passo·u.
como um COI'.i;;<::" \in1a ga1'0-
tinha gr�cio';. atrás Clt
companhein ...
Alí estan o quadro mais

.

tocante da ,�'�agem da rua,
que era a pai�ager.l da pró
pria vida:- Dr.} que estava
no fim. ,. Ollt:::t se inic:ia\'a
na cáminhad:1 ria existên-

Proprietârío
Gerente
SIDNEI

Dir.-e

Representante:
A. S . .LARA

Rua Senador' Dantas,
40 - 50 andar
Tel.: 22-5924 - Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira

nO 21 - 80 andar

Tel. : 2-9873 Sãó
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 publlcados, não se

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsàbiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados .

, r

A primeira parte dá contníbuíção da Suécia às fôr
.ças das Nações Unidas na Coréia, que consiste num

. hospital de campanha ínteiramen te e com um corpo de
médiéos e enfermeiras rÚl total 'de 176 pessoas, é desem-
.,barcada no aeroporto de Idlewild em Nova Iorque, de
onde prosseguirá em direção ao teatro de operações.

ilElimine as

:tSPINHAS
A causa Combatida no 1.° Dia
Logo á primeira apücação, Nix<!

.•de,m começa a eliminar as espi
:·:nhas como si fosse por rn

á

g
í

ea,

'Use Nixodarm á noite e V. vera sua

:.:pele
.

tornar-se lisa, macia e Iímpa,
,:Nix"da,m e uma nova descoberta
-q u e combate os p a r a s

í t os

,-da pele causadores das espmhas,
-frieiras, manchas �ennelhas,_ acne,
impingens e erupçoes V. nao yo
.derá libertar se destas afecçoes
,<'Cutâneas a menos que elimine �s
. :ogennes que 'Se escondem nos rm

.músculos poros de sua pele.·portan
+ta, peça Nixodarm ao seu farma

.«Cêutico, ..hoje mesmo. A nos�a �a-
.'

d
r:'rantla e a

Rmo eran suamaior
. Pira IS IIIc�es Cultalll proteção.

Sim I Comprando uma mp,auora Jalda, 18x
1 ',acompanhoda de t es fo.,tesde tipos- V
s. está praticamente fabricando dinheir ,uma
vez que se-ão enormes os proventos que de s
frutarâ imprimind J"cartões de visita, conví
te" bo.eitns, progran.asr-etíquetas, listas de
preço-, bilhetes (> toda uma serie idinlta
de serviço ttpográtt-os.

Vfll��S a YlSTt COM GRANDES DESCONTOS· VENDas A Pfiii,ü •• :1 SR�N.
DES FfCILlDADE�.Ir.lormaç6es ti �áqulnas Jalda, C. Pololal6:l14· S. Paulo _I

Instituto· de ftpose�tadoria e
Pensões dos Comerci-arios·
Delegacia. em Sta, Catarina'

AVISO

tome

<O pre·ceitQ do dia
Mastigação Corretá
A mastigação correta e

-demorada é necess� à
=fase bucal da digestão, além
,,,de ativar a circulação. do
. ��angue nas gengivas, e, pe
:.10 atrito, contribuir para' a

'limpeza dos dentes.
Não coma apressadarnen

'.\te. Mastigue bem os alimen
'.:tos, ora de um lado da bô
"''1Ca, ora de outro. SNES.

�.>--
- ""'-' r � ......... ,...,...' ,"

.

. .... .- -... -'

Levo ao conhecimento dos srs. 'empregadores em de-
bito com êste Instituto, que, em face do que dispõe o

Decreto n? 29.124, de 12 de janeiro do corrente ano, que

aprovou o Regulamento para execução da Lei nO 1239-A.
de 20 de novemorõ de 1950, as contribuições devidas ao

Instituto e cujos recolhimentos estavam em atrazo, em

27 de novembro de 1950, poderão ser pagas, a requeri
mento do devedor, até em 48 prestações mensais; acres
cidas dos juros de móra de 6% ao ano.

Os empregadores que quizerem pagar os débitos
até em 48 prestações deverão apresentar seus requeri
mentos, sob pena de caducidade des seu direito, até 15

de maio do corrente ano.
.

-

Esclareço que sómente as contribuições em atrazo

até 27 de novembro poderão ser pagas em prestações

/

Fraqu!za,' t'm geral
linho Creosotado

(Sil veíra)

mensais. 7.
Florianópolis, '13 de fevereiro de 1951:
Oswal Pereira Baix01 Delegado.

I' ,

-J�'It:t,�ii·IJ!1lli(i\ Curso !!URE�!�!.�lidades
,. ". . CURSO EM FUNCIONAMENTO DESDE 1940

lO REGULADOR VIEIRA) - O único que venceu as crises por sua qualidade
A mulher evitará dores MATRICULA: dias 10 e 2 de Fevereiro, das 18,30

ALIVIA AS CóLlCAS UTERINA� às 20 horas.
J:..llJprega-se com vantagem para LOCAL: Faculdade-'de Direito - Sala dos fundos.
cOfl�baler as Flores Bra_ncas, Cóli- Início das aulas: áos 8 -de Fevereiro.
cas Uterinas, Menslruaes e ap �8 Ó PAGAMENTO INICIAL: Cr$ 150,00, corresponden-

parto, e Dores nos õvã�io!l. do a uma mensalidade e à taxa,
.

,. -
.

É poderoso calmante e' ReglJla- IMPORTANTE: É de suma influência apresenta-
dor por excelência. rem-se os' candidatos desde o início, para pegarem aa

I;"LUXO SEDATINA, pela sua com- bases necessárias ,ao !:\proveitamento integral.
,Jfovada eficacia é receitada por

:'.
O fracasso de muitos é motivado pe1a entrada

tar-Imédicos ilustres. dIa.
.

.

FLUXO SEDATINA encontr9.-se em Informações antecipadas: Arm. Lamego 67.
toda parte. O Diretor:. José Warken

Viagem com segurança
rapidez·

sO NOS CON:.FORTAVEIS l\rICRO-ONIBUS DO
.

RA�IDO «SUL-BRASILEIRO»)
Florianópolis - Itajaí - Joinville - Curitiba

e

AgêncIa: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

fttlântida Rádio Catarinense. Umilada
) ,

apres.enta mais 2 iltSuperaveis modelos:_para 1951
CA·RACTERISTICAS: '.

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

== -
..-:a

dAlto-falante 61[2 pol�.f;l.adás, tipo pesado _
Toma .0. para toca-discos..

-= Tran;formador universal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts v.

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

: GTande alcance: Alta sensibilídade : ·Som natural.
.

Modelo ARC 515Modela ARC-S·P

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"

NOITE APóS NOITE
Ronald REEGAN - Vive

ca LINDFORS __:. Osa MA-
SEN.

Censura:

Impr�rio até 14 anos.

(No.Programa :
-

A Marcha da Vida.
Atualidades Warner,

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20.

ODEON

/
sua

ft (Alvarus
-

de Oliveira)
Antigamente os europeus

- -faiiàm as maiores confusões
com respeito à - geografia
sul-americana. Buenos Ai
res era, muitas vezes, a C2�

pítal do Brasil e o Rio de
Janeiro passava a ser a

principal cidade argentina ...
� Falta de cultura dos eu

.ropeus ? Não. Porque a cul

tura tem seu centro na Eu

.ropa, é o velho mundo, natu
zalmente, que irradia civi

lização e' sabedoria para to
do o globo terrestre.
Era falta de propaganda

das coisas nossas.

Chegamos a vêr, certa'

vez, um filme cinematográ
'fico europeu em que se di
zia: "Fulano é um doido, pa
rece que foi para a África
ou f9i para o Brasil" ...
Era a mesma coisa no vêr

do velho continente: ---'- Bra
stl -

e África...
'

Hoje, felizmente, as cOÍ-
sas se modificaram, ,

Há, avidez em todo o mlLnj
do em conhecer-se o Rio de
Janeiro que é uma cidade

moderna, linda pela exu b,�
râricia da sua natureza que
-escreveu poemas de arte a

través das- suas montanhas,
das suas praias, dos seus

recantos pinturescos.
Todavia nada há que a

tráia mais o estrangeiro!
que o carnaval carioca. !É a época em que mais I'
movimento se nota no nos�o i
porto.
Já deixou de ser coisa no

tá'\éel aos olhos do mundo o

carnaval tão falado de Nice. r o N I G A . A P E R I T I V A
Agora o que atráeé o me

Iher carnaval do mundo: -

() carioca com suas carac

teristicas, com sua exístên
dá bem nacional, bem bra-
sileira. Não pode haver Car-
naval melhor nem póde exis
tir quem nos queira tirar o

cétro da folia, da anima

ção e do entusiasmo porque
só mesmo o carioca póde
.ser carioca e carnavalesco.
E não é só nas ruas onde

,se vêm as Es\!úla's de 8"111-
hâ, os ranchos, os blocos, I)

}ivVO que se diverte e se es- '

...._;:::::;;::;:;c:=--........-----:'----:'.---;--�-'---.'ituece da vida ; é I).OS s�l\(,s
e.egantes, é nos - clubes, é
no Teatro Municipal com

seu esplêndio.o baile de g/l.
Ia, nestes quatro dias (por
que o carioca já conta o sá
bado 'kordo como' dia de
Carnaval também e sem pe
-dir licença a S. S. o Papa... )
se cqngregam - em torno da
folia máxima; todos são
iguais perante as leis, -dis
cricionárias de S. lVI. Rei
l\[{)mo ... E não. há espetá-

--�------------------���-------------------�-----

carnaval, carioca ·e, a

atração tunstica

,

E O,ME�HOR F'OGAO
do BRASIL

culo roais belo sendo uma

demonstração popular, 'de
que o desfile das grandes
sociedades no último . dia,
em seus.carros, lindos, gran
des, colossais, cheios de luz,
ricos de movimentos.

O carnaval carioca cons-

o 'FOGÃO
PALAVRA PARA

titui mesmo uma grande no

vidade para os olhos ávidos
dos turistas estrangeiros.
Cansados de ver sempre as -

mesmas coisas por êste
mundo. afóra, encontram a

qui no Rio de Janeiro, no.

meio da sua explêndida na

tureza tropical, com seus re

cantos sublimes, no meio do
seu progresso que é grande
uma coisa outra, nova, di
ferente que é bem típica e

'

bem brasileira:' - O Carna-
vaI Carioca ...
(Lida ao microfone

Rádio. Guarujá).
.

da

/ r

..

Anlas de radiom
telegrafia'
Aceita-se alunos

Rua Conselheiro Mafra, 33
1° andar,

Das 19 ás 21 horas
Nesta

Di'stribuidores: . "I!t..�,...,..- c'-'"
.,

��C:H.�CO �,Cib-. S/ACOMÉRCIO e /:,GENCIAS
,

Dr. Jose Boabaid
ADVOGADO'

Rua Oral Biuencourt, na

GUI'SO por Gorrespondã-noia
'CURSO GINASIAL em um ano (Decreto-lei nO

4244), Preparatórios -para Direito, Medicina, Engenha
ria, Escolas Militares, Escola Tecnica de Aviação, etc.
CONCURSO p/o. Banco. do Brasil, DASP e outros. CO.
trículas abertas.
MERCIAL PRÁTICO. Taquigrafia, Inglês, etc. Mas

Peçam propecjos hoje mesmo. á Caixa Postal 3.379
- Curso. de Madureza "BRASIL" - Rua Vitorino Car
milo, 782 - SÃO PAULO.

Sua beleza e sua mocidade dependem de sua saúde'
E sua saúde depende do remédio (onsagrado:

'REGULADOR· XAVIER
\

N� 1 - !XCESSO N� 2 - FALTA.'OU ESCASSEZ

R,EGULADOR XAVIER

Ipsfituto '-de' Aposentadoria e
'Pensões dos" Comerciários

D'elegacia de ISta. Ci!tarioa'
4

AVISO�
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
pr!a sujeitará o empregador ao pagamento de juros de
1% ao mês.

,

Eloríanôpolis, 9 de fevereiro de- 1951.

OSWAL PEREIRA BAIXO - Delegado

QUER VESTIR..SE COM CONfORTá E ELEGAN(IA'
PROCURE A

ftlfamtaria Mello

Ás 8 horas
Fred MacMurray - Gi1-

bert Roland Patricia
Morríson.
Figuras do Mesmo Naipe

Censura:
Impróprio até 14 anos.

No Programa:
Esporte na téla. Nac.

Fax Movietone. Jornal,
Preços:

Cr$ 5,00 e 3,20.
ROXY

Ás 8 horas
Rota 'de Criminosos

Lutas. .. torcidas... ação...
Censura :

Imprópriõ até 14 anos,

No Programa:
Preços:

o-s 5,00 e 3,20.
IMPERIAL
Ás 8 horas

Desenho,

Preços ;

Cr$ 6,20 (único).
. IMP'ÉRIO

Rua FeUppe Scbmidt 4R

.

(Estreito
Ás 8 horas

1) - Cine Jornal. Nac,
2) - Johnny MacBro.wn

-num western de lutas e tor
,/ cidas , ':.. '

ENTRE HOMENS �.

3) .i., Continuação de Tex
Branger -10;11° episódios.
4) - Continuação de Se

gredo dos Tumulns - 111;1.2
episodios.

- .

Censura:
Impróprio até 14 anos.

Preços:
Cr$ 3,20 (único).

(l remédio dé confiança da mulherJ CURITIBA rf.LLCRAUA., PROS9BRAS PARANA. �

�IUZA LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37

,

,

Florianópolis
FERIDAS, REUMATISlWO:
E PLACAS SIF1LI.TIL<\S

'Elixtr de Nogueira
Medícacão auxiliar no tl;a�

tamento dasifilis
.

TINTAS PARA PINTUR.�
C O ,T TOM A R

o 81bio

"VIRCiEM ESPE(IALlDA E"
C1A,WETZEL"1,INDUSTRIA.L-JOINVLLL �J

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMl\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



das jazidas de Cresciuma
. \

--------------------------------�

ais uma vítima da fatalioaoe
Do chéque entre um automóvel e um. C3-"

mlnhãe,'na estrada Jeinvile-Curltíba, perdeu:
centro, não deixa, no entan- íd t- d fd dã

_. 'Ito, de merecer o título àcí- a VI a es Ima o CI a ao )OlnVI ��se, e.nquan-
m� vadiagem de menores, te outras pessoas ficaram ôravémente feridas'

••••00••••3•••••••••••$................... que é o prato do dia, está 6
ligado a dois departamen- JOINVILLE, (E.) -- 15. sua senhora recebeu, por to realizado ontem pela ma-

tos cujas funções __ a nosso
-- Tiveram consternadora intermedio de uma comuni- nhã. Exercendo aqui o car-·

entender-se fundem,
. nêsse repercussão na .cidade as cação feita através do Ser- go de agente do Serviço Ro

particular. trágicas consequencias do viço Rodoviário da R.V.P.S. doviário da Rêde Viação Pa-·

há, para cada caso de me-
desastre de automóvel ocor- C., a infausta notícia. raná-Sauta Catarina; sendo"

Não
-

desconhecemos que
rido domingo na rodovia tambem um desportista en--

nor, específico remédio no
Joinville-Curitiba e na qual O SEPULTAMENTO tusiasta, espirito sempre a-o

Código de\Menores. Não íg- perdeu a vida o sr. Arno O corpo do sr. Arno Kum- legre e comunicativo, o sr.,

noramos, também, que a Kumhlen, pessoa largamen- hlert foi transportado em Arno Kumhlen .era grande
ação da polícia __ preventi- te relacionada e muito esti- ambulancia para esta cida- mente relacionado e es-tima-

va, repressiva, etc __ vai até mada nos meios sociais, co- de, tendo sido o s'epultamen- do em todos os meios.

onde não colida com aquêle merciais e esportivos locais

estatuto.
-,

e cujo desaparecimento é

A nossa Capital conta, sinceramente lamentado por

mercê de uma assistência quantos tiveram a oportuni
aos menores abandonados dade e o prazer de seu con

ou 'transvíados, com mode- vivio.

� E
,ao

d
• A

lar estabelecimento para
O DESASTRE

VnO"ll'!lO O pr!tXlmn m
Tinha ido o sr. Kumhlen

Ai' ,J' \1\1 ij .. 'II es' edu:ação dêsses fut�ros ci-
a Curitiba com o objetivo de

. dadaos. Conta, tambem, com
�Prepal'a�-se os

pecua�Is-1 jável situação em que se en- um Juizo-de Menores, onde obter, da direção da Rêde
tas de .LaJe:, �ara, em,fI�s contra no m�n:.ento que pas- a Justiça dá, a cada questão, Viação Paraná-Santa Cata
de mar,ço dêste a�o of'ere- sa ....A Expoaição, pois, que I remédio salutar-e adequado. riria, autorização para que
cer mais um espetaculo

.

de . está sendo . preparada com, Mas __ aqui o verdadeiro uma maquina planadora, de

r�al valor com a Orga!llZa- decisivo carinho para mar- sentido dêsse comentário propriedade da Rêde, fosse I

çao de seus gados de linha- ço próximo, não será apenas rápido __: há zonas, notada-
cedida á Sociedade Amigos

gem apurada e, naturalmen- gadeira nef!1 apenas agríco- mente da Pedra Grande, a
de Joinville para prestar

te, .com certeza,. de tudo la, mas será- uma exposição 'poucos passos do Ju izo de serviço nos trabalhos da
mais que. se relacione com o geral de todos os produtos, Menores, onde a vadiagem, Praça da Bandeira. Viajara Iramo, e que p�s�a demons- de todas as indústrias que de menores campêia, noite e

num carro de propriedade
trar, a luz meridiana, quan- existem nesta vasta comuna dia. do sr, Helmuth Falghater,
to faz, quanto. se esforça, da região catarínense, onde Frente 'aos edifícios do 50 diretor da SAJ servindo co

quanto se dedica e quanto a-vida é estuante de fé num Distrito Naval em vias de mo motorista o sr. Francis
obtem o homem do campo, futuro que se avizinha rá- conclusão não há quem' não co Ozowsky, 'que exerce as
êsse homem quasi sem a de- pidamente, celeçante �cheio fique pasmado com o prece- funções de chaüf'er da Rêde
sejada e necessária- assis-f de meses. Em suma, a para- dimento de uma verdadeira Viação Paraná-Santa Cata
tência ou amparo mais efi- da dos que vivem voltados quadrilha que, sem cessar,

rina. Cumprida sua missão,
"ciente -e fácil, que merece para as lides nos campos, 'Provoca ali arruaças, depre- retornava o sr. Kumhlen do-
como elemento de indiscuti- para as terras de agricultu- dações de edíficios, etc. Até mingo de Curitiba, viajandov�l ação río progresso in- ra e para outras atividades altas horas da noite· os me-

em sua companhia, além do
dustrial. industriais, será de sensivel nores, com alguns adultos motorista, o sr. Dimas Si-
Quem não conhece, bem significação e grandeza, ca-' no comando da turma, levam queira Campos e mais um

de-perto, o que representa pazes de empolgar 'quem a a intranquilidade aos lares engenheiro da estrada de
a indústria pecuária lagea- visite. circunvizinhos, provocando ferro cujo nome não conse-
na na economia de Santa Ca- badernas dignas de uma a- guimos apurar. Cerca de 40
tarina, deve fazer todos os O sr 11«1101'·0 o' a-o titude severa das nossas au- quilometros para cá de Curí
sacrifícios e visitar a expo- • Uu . toridades. E fazem coisas tiba verificou-se um encon-

sição que a grande classe cOD"ordou "0m a do arco da velha! Isso, dia tr<1 do aútomovel com um
de criadores' de gados fará V U e noite, quer chôva ou faça caminhão. Em consequencia
em março vindouro, a fim -8·lta do'; orecos s01, quer seja dia de traba- o Garro capotou. Segundo al-
de que possa formular jus�' ., lho ou de descanço, É um g.Ul;nas informaçôes,�ue di-
to juizo 'desse setor de atíví- RIO, 15 (V.A.) _; Por de- verdadeiro pandemônio! ficflmente �o�'am obtidas, .0dad� e avaliar quanto já é terminação do presidente da A quem cabe a provídên-

I sr. Arno viajava adormeci
êle �mportant�, embora .l�- República, foi sustado o au- cia para coibir tais abusos do, daí ter sido p�ojeta?o.tando contra mumeras difi- r mento dos fretes e de pas- _ à Polícia ou ao Juizo de para a frente com víolencia,
culdades que, todos os dias, sagens para o transporte de ; Menores êste localizado a

sofrendo rudemente o cho
se avolum�m cada vez mais. mercadcrías e passageiros

I
alguns passos daquele local que: Efetivamente, sofreu

-, � exposição pecuâría e entre o Rio e ·Niteroi. Essa verdadeiro quartel-general ê�e fratura do craneo e fe-
agrIcola que tera lugar no detetminação foi adotada de menores vadios? rImentos graves em outras
seu

. p�rque especial, nas por não ter a Comissão da Seja a êste ou

.

àquele, regiõe� do corpo, tendo tido

pr?Xlmldades da Escola A- Marinha Mercante se diri- mas o fato é que tal-estado- morte mstantanea. O d.esas
grlCola

.

"Caetano ,Costa" gido as autoridades compe- de-coisas não-póde, ·sob pe-
tre deu-se cerca das 11,30

�esta .

CIdade, sera uma tentes que deveriam opinar na de se formar ali uma ver- horas.

grandIOS� festa do .trabalho sôbre o aumento das tari- da1f:ira escola· de "gangs- FERIDOS
do ru�ahs�a de LaJes. fas. O chefe do governo de- ter", permanecer nêsse an- Os srs. Dimas· SiqueiraSera �als um certame em terminou ao Ministério da dar. Deve hav,!lr um remédio Campos e Francisco Ozows
q?e o crIador la�ean.o sabe- Viação o reexame do assun- porque as famílias residen- ki, bem como o engenheiro
ra patentear maIS amda a to ..., tes naquéla

-

-

.

, cujo nome não pUdemos a-
boa fama de que' goza a sua

.

d'
zona, nao �o-

Td
.

d' t
. em contmuar a presenCIar purar, sofreram ferimentos

so 1 .a m us l?a, a que p�o- Exp·edl"l'a--o aroau atos de verdadeira malan- de certa gravidade. Fôram
porCIOnou La�es, �roporclO- \I. fJ

-

dragem e vadiagem, provo- eles transportados para o
na e proporCIOnara ao lado ti-na ao 40f·art,-. "O cados por menores que, sem hospital de São José' dos

d,� outdras codm?, por exe�- U 'ocupação hónrada, passam Pinhais, onde ficaram in-
p o, a a ma eI_:a, as caseI- BUENOS AIRES, 15 (U. dias e dias .na ociosidade ternados.
ras; dos �ue na,o: e. tantas P.) -- A Argentina enviou preparando um futuro dign� UM DETALHE DOLOROSO
maIS, .8: VIda proP:la que uma expedição cie�tifica de compaixão e lástima! Na residencia do sr. Arno
sempre teve e tera. Esta de nove homens, a fim de Uma prov'd"

.

Kumhle.n, á rua Abdon Ba-verd d ,. t
.

I t b I
1 encla, pOIS,a e e H!r,re. orqUIve., es a e ecer um posto e uma precisa ser executada __ e tista, realizava-se ontem

porque o mum.clplO por IdI- estação de tempo, ao sul. do esta deve partir 'de quem de uma festinha intima. É que

�at:dos anos vlveu,. em ver- circulo antartico, no territo- direito __ da_I::01icia, ou do seu filho, o jovem
.

Marioa e, quase -exclusIvamente rio cujo soberanisrilO ela Juizo de Me
.

'I Ney, havendo sido convoca-da pecuária e da sua l' d d' t I I .

nores, �I � � e
" .

.

lt
a la a ISpU a com a ng aterra e couber, CUJos �oniIssarIOS do para o serVIço mIlItar,agncu ura que embora in- out,·"" paI'ses O presI'dente "d d'l' . "

d'
.

R'..

t
'''"''. po em 1 Igenclar, SI este eVla segUIr para o 10 e

�I!)l�; e,
I
concorreu, não há Peron, membros de seu ga- fôr o caso, no sentido de a-I estavá se despedindo dos a

U�I a a guma, �omo _as dde- binete e chefes das forças presentar MM.M .Juiz r.,_e- mi;'Sabe-se que, durante

�a!s, para a .e e;�çao e armadas foram desejar boa latório sôbre a vida de cooa a viagem; o sr. Arno pediaâJes,.a um �IVte de Pdro- viagem ao gru'po que tomou vadío, especificando elemen- que o motorista se

apressas-,gresso que maIS ar e se e- a direção sul, a pordõ do t
' . .

d' 1
.

.

.

senvolvetl surpreendente- d�s netcessarIos ad um p:'oce- s�, dPOIS, f eseJava f a. c�nçar
..... t t' I

'

I
.

cargueiro, de seis mil tone- Imen o, como o etermma () am a a - _esta. E 01 'Justa-I'men e a e co oca- a na mve- ladas Santa M' '} t'
.

I
...

,
. .L Icae a. respec IVO estatuto. mente em melO desta que

o . 8provertamento in�ustna'
� -

RIO, 15 (U.P.) -- Dentro
de uma ou duas semanas, o

Conselho Nacional de Eco
nomia terá pronto seu pare
cer sobre o aproveitamento
industrial do carvão das ja
zidas de Criciuma, Estado
de Santa Catarina. A ques
tãof'oi encaminhada ao Con-

blema, durante o transcurso
do mês de janeiro do corren- NiÔ Po tieiate ano. A questão foi expos- . A

ta, através de um estudo do' O fato que Iremos, n�s-
engenheiro Mario Pinto -en-\

te cantinho, comentar hoje,
. ,

não é bem de polícia. Muito
tão diretor do Departamento embóra se refira à tranquí
de Produção Mineral do Mi- I lidade pública, que se rela
nistério da Agricultura, ha- cione, em muito, com a 01'

vendo o Conselho Nacional 'dem em nossas ruas, princí
de Economia, a propósito, palmente em zonas da cida

de mais distanciadas do

selho Nacional de Economia

ouvido em audiencia espe
cial o general Silvio Olivei
ra, diretor da Companhia Si
derurgica Nacional.

nas últimos dias de dezem
bro de 1950 pela presiden
cia da República e consumiu
a atividade dos conselheiros,
dada a complexidade. do pro-

---------_._----------

Floríanópolís, -- 16 de Fevereiro de 1951
_.__._---

L J E 5 aGRaDECIMENTO E MISSA�

José
Daux

.

Familias Miguel, Jorge e Nagib Daux, Jacob Boa-«-

baid, Mussi Díb Mussí e Aldo Neves dos Reis, João Díb
Mussí e Senhora e Maricha Daux, sensibilizados, agra-·
decem as manifestações 'de pesar, recebidas por ocasião- ..

do falecimento de seu querido Pai, sogro, avô e bisavô o

.

JOSÉ DAUX,
e convidam todos os amigos para a missa de sétimo dia;
que será rezada a 20 do corrente, às 7,30 horas, no al=
tal' ..do Sagrado Coração de Jesús, na Catedral Metropo-«
litana.

Agradecem ia todos que comparecerem a êste ato>:
de Fé Cristã.

- O meu nome já foi anotado para a prtmeíras ..

vaga. Não posso esperar aqui. Vou-me embora 6>'

volto qualquer dia destes para tomar posse.
x.x.x'

Quando aquele desconhecido disse isso, berm,
alto, alí no Chiquinho, eu, por coincidência, estava..
lendo no Correio da Manhã, uma história engrá=
çada.

Lembrava o jornal, a propósito das audiêncíass
do vice-Presidente Café Fi1ho, um episódio atrí->
buido a Nilo Peçanha. •

Em véspera de uma excursão política pelo Es- ,
tado, o notável chefe fluminense determinou ao seu,

secretário -- o mavioso e consagrado poeta Raul de,
Leoni -- que adquirisse um grôsso caderno para..
anotar os pedidos dos correligionârtos. Alguns dias:"

depois, Raul comunicou ao saudoso brasileiro:
-- Dr. Nilo, o caderno está cheio. Entrego-Ih'�

para os devidos fins.
Mas Nilo, em vez de receber o rol dos pedidos.,.,

apenas. ordenou, impássivel, ao ilustre secretário::
-- Jogue-o fora! E compre outro!

x.x.x

O ilustre.e saudoso mineiro dv. Antonio Carlos"
Ribeiro de -Andrade, quando diretor da Sul América,.
também costumava dar -aúdiências púb1icas, um3l_,.

vez por semana.

Segadas Viana, hoje líder trabalhista, era .selE'
G .

secretário.
O velho Andrade, ouvindo os postulantes de,

emprego, costumava voltar-se para o secretário: '

-- Ouviu, seu Segadas? Tome nota do pedido·
aqui do amigo!

E o ·Segadas escrevia, com o lapis especial que-�
Antonio Carlos lhe dera para usar dm'ante a au--

diência.
A ponta desse Iapís rera de b�rracha ...

x.x.X. r

E há· também a história daquele sujeito im-

permeável, que não compreendia, em que pesasseIlh
explicações e exemplos, �'. diferença entre,.homens;.
para os cargos e cargos para ,.os homens.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


