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(USIS) - O caminho está
. � limpo para uma resolução

final pela Assembléia Geral
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. sexta-feira' vermelha. A8 tropas comu- pondentes da United Press, AO NORTE DE I mencana lllICIOU qU'art:t:fe�
. aJt�:� ':fcomu-

(Earnest Hoberecht, corres- nistas, que haviar ...\ estabe-j no setor central .da frente CHIPYONG ra, à noite, suas QÍ!�rações nistas, nos imos z� dias,
pondente da U. P.) - Uma lecjdo posições "ao sul de coreana, dizem '1'13 os ver- Segundo esses despachos, para Iibertar as�.",tropa·s' '�S:c:éli���ª :87.718. ,rturante
coluna de tanques norte .. a-

J
•

melhos concentraram .'... 'dois exércitos comunistas franco-norte amer:i1§.;;tpas o dia de
_,

quinta-feira, as

.mericana rompeu o cerco Chipyeng, f'oranr obrigadas 120.000 soldados chínêses ! de 30 mil homens cada um, cercadas-em Chipy6I{i: Pr ',(lrr'çiú!''':''aiitttlas continuaram
. Chrovi a fugir ante o ataque da co- r

I
.'

, I
�.

f b âti d "dicomunista a rpyong. na ao n,orte de Chill:,rO:J.g e estão sendo c,oncentfu,.u JS ao co una pos em uga um a- sua ta ica e izrmar os

'e luna ue tanques norte-ame, . � ." A b
'

'Zona central da
.

oréia, e 11- WOl1Ju, para t��tar novos i norte de Chipyong. Outros talhão comunista em torno comunistas". s aterias a-

bertou uma fôrça franco- ricana, que penetrou na 10- ataques em grande escala: 60.000 vermelhos encon- de Kokso, sete quilômetros liadas instaladas na zona

norte americana, que resis- calidade depois de urn avan- contra essas duas cidades,
!

tr'am-se ao norte de Wonju, ao sul de Chipyong, e pene- de Wonju mantiveram um

tia (Já quatro dias aos ata-
I ç<;> de 22 quilômetros.. Entre- que são importantes bases! 30 quilômetros a sudeste. A trou na localidade às 17,30 constante bombardeio

.

con

-ques suicidas da infantaria 'tanto, despachos de corres- I na linha de defesa aliada
I

coluna de socôrro norte-a- horas de quinta-feira, hora tra as concentrações verme-

'loc�l. lhas. Aproveitando o céu
�••G•••es•••�••����. .��•••�.�•••••••••••9•••••••••••e..................... claro, os aviões aliados ata-

BAIXAS COMUNISTAS, caram repetidamente as fôr-
O 8° exército norte ame':- cas comun istas, sendo quePrevisão do tempo até, 14

horas do dia 17.
ricano informou, em seu co- até às 17 horas de quinta-

I municado, que as baixas so- feira, os aparelhos da quín-.

Tempo - Instável com '"

I chuvas e trovadas.
•

'

•
ta fôrça aérea haviam reá lí-

I Temperatura -:-: E�tável. "0DSldera extinto zado 696 saídas. Inc iuit.uo

I Ventos - Variáveis, fres-I ti, _

as dos aviões de bombardeia

fi seu mandato o e de esquadrilhas de porta
; cO�emperatu;;s' _ Extre-} "

, . aviões, o . total das saídas

! m�s,de ontem: Máxima 26,6: � r Gabriel Passos parece tat' sido superior a

IlVIlll1m� ,2,2.,8.
• mil. Milhares de soldados

,

RIO, 16 CV. A.) - O sr. comunista- chineses estão
Gabriel Passos: enviou tele- morrendo r.os ataques con-

I EDIÇÃO DE HOJE grama ao presidente da Câ- tra as oos !�':f'.1 aliadas.
8 Páginas mara dos Deputados consi-

! No 11,072 i �--Cr$ 0,50 derando extinto .o seu man- MAO DOE�'fF:
t

.

dato a 31 de janeiro. HONGKONG, n lU. P.)
-...._ "'*,- O ex-líder da minoria a- I

- Mao Tsetung sofreu um

IJ' t b Ih- t f UMA ESCOL'HA FEL'IZ gradece, em sua mensagem' ataque cardiac.i, por exces-

,enceram os ra a IS as a o eu.. '. I �e despedi.da, a colaboração I so de �ral-·w.l�o. Parece qUI)
.

d d t to
' que lhe fOI prestada, naque- tem acido mOICI) no sangue,

511a conserva ora para erro 8- S .

le pôsto, pela comissão di- e tuberculose incíplente,'
JOAQUIM DE SALES I' ret.ora, funcionários e ta- mal?e �U,3 padec;m m.uitos

Pela votação de 3.08 a 287 votos foi rejeitado
P

o.

'd f' iti t d Ih d quigrafos da casa, bem co- 'funclOnarJOs bolchev istas,
O voto de «íesconfíaça» por íncapacídade arece e mi ivarnen e assegura a a esco a o sr,

I
-

d . " h d �
�

N
�

R idê
,

d C�
, '. i mo pe os representantes da segun o pessoa", c ega a",

pr0J2_0sta por Churchill e�'eu amos ,para a. presr -en�I,a a a�ara, na proxlII_:a
I imprensa ali acreditados. de' Pequim.

• Iegislatura. FIca,. pois, desde ja resolvida a restauração A a ência de propaganda
LONDItES, 15 (U.P.) -' ram a conhecer a declara- dos grandes presidentes daquela Casa do Congresso, p�r

I
CHEFE DO ESTADO "NovagClú'1't admitiu que

O gevêrno trabalhista do ção em que expressavam onde passaram figuras de prrmetra gran,deza. Na galena MAIOR DAS FOR M
- .

t'
à

recepçã
primeiro ministro Clenient que lamentavam que os con- d "d id t" N

�

R terá
- ao nao aseis 111 8

. o

los gdran e� prdesI en es o sr. el:eut damos era �� CAS DO PACTO DO oferecid"l qUénta.feira pelo
Atllee resistiu com êxito a servadores houvessem le- ugar e maIór estaque, por possuu' o os os reqUlsI- ATLANTICO 'b' d

'

tentativa dos conservadon(s d t- d
' .

d h d
em alxa 01' russo, no pn-

va o a ques ao o rearma- to�_e_ VIrtudes que se eXIgem e um ornem aponta o
'V lio1 meiro aniverf!ário da "alian-

::u�:���t�-�Oqu:o�r: i:;:�� mento ao terreno político. ��rR��d;;li;:�'a tão alto posto nos supremos conselhos
1]1I:i? ça" sino-russa. Hft pouco

petente para dirigir o pro-
........,.�....,........,._.......

Não é em verdade êsse ilustre catarinense qu'e me'
chegou a: Hongkong um mé-

.

dico chinês que assistiu
graJila de defesa nacional. O «N8i York TI-_ fez vibrar pela feliz inspiração dos chefes dirigentes da Mao. Tse-tung, e estão fa-
A CâJl1ara dos Comuns re- \I política nacional. É pela'Câmara, pe10 ·seu prestigio, pela zendo pressão spbre êle 'pa-
chaçou por 308 'votos con- me>; elo'01-8' () pra- sua pl<ópria so!:>revivência que o Aesejo ver à frente tia-

ra que' regresse a Pequim.
tra 287, a moç�o ,de "descon- \) quele ràrüo do GOl1gr�sso.. Dia a dia esse prestigio vem

StaÍin enviou há pouco a

fiança" apresentada pelo sldante Varg"as declinando, precisamente I?elo descrédito que cada dia
Pequim vários especialistas

chefe conservador Winston. (j ma�s lhe compromete a autoridade perante a opinião po- do' coração, qu.(! nada pude-
Churchill em que se pedia ' NOVA YORK, 15 'CUSIS) pular.'

ram fazer.
que a dita Câmara declaras- - O New'York Times qua- Ha' mUI'to que Mao sofre. Não é preciso demonstrar o valor de um exército,
se que não tinha confIança· lifica o nóvo presidente do
.na capacI'dade do g'ovêrno '1" S G t I' V ,.,quando está sob o comando de um. grande general. A di- do coração; não pode voar.

BrasI, r. e u 10 argas·, -,

t d
,.

1 t d t d
-

Seu .mal se agrava com o I'n-
f

,. reçao e u o, prmClpa men e en 1'0 e uma corporaçao
Para organizar as de êsas "eminente e controvertida

bd' 'd'd 14
-

5 t'd
- tenso' traba'}'ho, e por'fumardividida e su lVI 1 a entre ou 1 par 1 os que nao

da Grã-Bretanha. ? figura, uma grande perso- t d -h t'l' d mUI·to. 'Tambe'm na-o compa-.se en en em, que se os I Izam, que procuram esmora-
Em tom sumamente duro nalidade, um grande politi- lizar-se reciprocamente e cujos militantes não, se reco- réceil à apr�sentação do no-

os oradores de um e outro co e o mais habil adminis-
mendam �llUito. pela disciplina e pelo conformismo com vo ministro finlandês, quan-

'partido trocaram recrimina- trador da: America Latina".
as. deliberações dos dirigentes. '\, do sempre" recebia pessoal-

�Õ::u� �:�:;!�e�c�s��:�il� emOe��::;ii:l� ��:;r��do���s� O sr. Nerêu Ramos possui todas as c.ondições e pre- mente os diplomatas estran-

d· t b Ih' t d . -

d P
dicados de chefe, pela inteireza de sua conduta na vida

O. general DWI'ght ri. EI'- geirQs.,
bloco os ra a IS as a admilllstraçao o novo re- JJ

púhlica e privada. Dele se pode dizer, com o devido res- -....,..:.---------

esquerda de votar a favor sidente: senhower, c0mandante su-
peito, o que o Cristo recomendava a seus dhie.ipulos: "Eu

do plano de rearmamento "Nós, que somos vizinhos premo das Forças do Pacto
vos dei o exemplo para pautardes, pela minha, a vossa

contra suas convicções por- de hemisferio obeservare- conduta".' do Atlantico Norte, nomeou
. qüe tinham eleição. geraL-O mos os resultados com inte-

Um capitão que doutl:ina pela palavra e pelo exem:" recent�mente o tenente _ge-

ministro do Trabalho, Aneu- resse e com a mesma amiza- . neral Alfred M., Gruenther
pIo pode organizar uma grande fôrça, por mais diverso '"

rin Bevin, que encerrou o de pelo Brasil que sentimos
que seja o caráter, como a tendencla e afl preferências para chefe do �stado'Maior . ----"----'------

debate disse que a preocu- hoje, quando termina um
de seus milicianos.

' , das Forças Aliadas na Eu- AV·I'tado' um d·IS.-pação de Churchil1 não era periodo presidencial". ropa., _
&1

000
:a defesa do país mas voltar O general Gruenther, que "O ·v'o·ad'or ema ocupar o cal'go de primei- A f�vor do eminente chefe político militam tôdas serviu sob a.s ordens dO' ge- U'

,

.
TO ministro. Referiu-se que Comunicaçõe's ,as razões para a sua escolha. É certo q_ue a tentativa neràl E i s e n h ci W e r na Sant.a Tereza"não é ameaça !le guerra ou. . dos amigos, quê desejavam apresentar-lhe o nome como segundá guerra 'mundi'al, .

�oviética o que. tem o sr. Dos srs. drs. Luiz dé Sou-
o candidáto' único à sucessão do general Dutra, falhou considerado como um gran- RIO, 16' (V.A.) - Cêrca,

Churchill. Isso não é seu za e Alvaro Bittencourt LO- infelizmente. Esse fracasso, porém, elevou ainda mais de estrategista.. Dur'ante a de 21 horas de ontem, nu

inimigo. Seu inimigo é o bo Filho recebemos e agra- sua ascendência pessoal perante os correligionários, pe- segunda guerra
. mundial, méroSôs telefonemas de pes

tempo". decemos as comunicações de la dignidade com que recebeu a injustiça do golpe, como serviu como chefe do Está- soas residenteS em Santa.

O grupo liberal, consti- haverem assumido a �ec;e- autêntico fair playr que entrou no jôgo para ganhar.e do Maior dos Terceiro e Teresa;' anunciavam ao "O'

. tuido por sete legislado�·es. taria de Segurança PublIca
para perder, se{l1 perder, contudo, a 'cabeça porque a Quinto Exercitos dos Esta� JÓRNAL",' á �presença, no

que dépois, de· conferencia- ! e Diretoria de Terras e Co- sorte lhe foi adversa. dos Unidos; delegado do' firmamento, de
.

um corpo,

:rem privadamente quase até: Ionizações, respectivamen- A suprema direção da Câm_a,ra constitui um dos pos- chefe de Estado Maior do luminoso, qL(e, supunham os

.() momento da votação de- te.
'---

tos da maior importância e da máxima ... responsabilida- Q.G. das Forças Aliadàs 'em inforrrÍ::_U1tes, deveria ser um

de. O sr. GetUlio Vargas duas vezes dissolveu o Congres- Londres e Arge(; e chefe de disco voador.

so: em 1930, emrconsequênciá da' revolução triunfante, 'Estado' Maior e posterior-
.

A versão era que o refe

e em 1937, por conta da d·esmoralização. à que havia bai- mente comandante do 15° rido corpo" surgindo do ho

xado, especialmenJe a Câmara dos :geputados. A "ele�- Grupo de Exercitos em ope- rizonte, por traz do Pão de

ção" da bancada classistà, feita pelo ministro do Tra- ração na Italia. Este grupo Açucar, encaminhava-se rá

balho, vei<f"pôr côbro a\ essa desmoralização. E, se afi- de exercitos era constituido pidament.e--em direção à Zo

:p.al venceu a reconstitucionalização do país, todavia a de unidad>es cembatentes na Norte da: cidade, retro

catinga l"Ia:--desmoralização subsiste ainda hoje, e a ta- norte-americanas, britani- cedendo, por vezes, em mo-
'

refa do futuro presidente das duas câmaras do Parla- cas, fraqcesas, polonesasj vimentos incrivelmente rá

mento consiste precipuam.ente em eliminar por comple- neo-zelandesas e italianas. pidos, semelha�tes aos de

to êsse/ranço que nos traz à mentEl pensamentos(sinis- Nascido em Platte Center, uma aeronave dirigidà.
tros .:. Estado d� Nebraska, em .. Posteriormenté, 'o objeto

Para tão elevada e necessária tarefa ninguém mais 1899, o general Gruenther é luminoso tomou novamente

qualificado do que o chefe do Partido majoritário e êste diplomado Academico Mili- o rumo do Pão de Açucar.
não tem querido tomar conhecimento da sua renúncia. tar dos Estados Unidos, que desaparecendo no espaçe>
Há cerca de dois anos, o sr. Nerêu Ramos deixou a di- funciona em West Point, no após percorrer uma trajetó
reção do P. S. D.; e, apesar das sucessivas convenções Estadõ de Nova York. É ca- ria regular, mais ou menos

(Continúa na sa IJágina) sado e tem dois filhos. em direção Nordeste.

Rompido
Pesada's baixas enlre os vermelhos;'

o
A-

cerco

O TEMPO

CASA MISCELANIA distri�
'buidora dos-- Rádios R.C.A.

Victor, Válvulas e Discos .

Rua Conselheiro Mafra.

� IIil.t.I8 ANTIGO DUJUO D f. 8)...l��·A CATÁBINA

"'�";'('iI't, ,l,> H '�"'I'''�tsf SHlN'Ei NOCE'l'1
m"fJt.or Dr. RUREN'S DE ARRUDA JU...IW8

Florianópolis,-Sábado, 17 de Fevereiro de 1951

/

rlas Nações Unidas, sobre
uma proposta norte ameri
cana que declara agressora
a China comunista, uma vez

�ue o Conselho de Seguran-

ca retil;ou a questão corea

�a de sua agenda:
A proposta foi enviada à

Assembléia na t�rça-feira á

noite, depoj� de ter sido es

magadoramente aprovada
pela Comissão Politica da

ONU, a despeito de tremen

da oposição do bloco sovié
tico.

Próxima ação da Assembléia
Geral sobre a Coréia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Sábado. 17 de fevereiro be 19512

·1 Estalislica
VALOR DA PRODUÇÃO
·EXTRATIVA MINERAL

I De acôrdo com o que di-,l

vulga o' último número da,

Anuário Estatístico do Bra-'
I sil, concernente a 1949, e·

publicado pelo L B. G. E."
vem crescendo, do ano para".
ano.> o valor de nossa pro

dução extrativa mineral.
Considerando-se, aqui, os'.

resultados que apresenta
ram os principais produtos
no qüinqüênio 1944/49, ve-··

rifica-se que, de
_

412,6 mi-,

11hões
de cruzeiros reg istra-c

I dos no primeiro ano, passa-'
rarn êstes, nos seguintes, a,

I respectivamente, 471,6, 475,5,
I 528,2 e 634,7 mil?ões, o que,

T revela o crescimento de

14,29% para 1945, Í5,24%
para 1946, 28,.01% para 1941"
e 53,82% para 1948.

O ESTADO Entre as Unidades Fede-
radas .em que o valor da.

produção extrativa mineral:
maiores cifras atingiu, des
taca-se Minas Gerais, que.
contribuiu, nos refer'idosv

anos, con1202,.o, 2.08,9,173,7,
196,2 e 26.0,2 milhões de cru

zeiros, ou seja, 48,95%�,.
44,29%, .36,53%, 37,15% e

40,99% sôbre os totais, na-
cionais respectivos.
Segue-se o Rio Grande do-

.Sul, com 116,5 milhões de
.cruzeiros em 1944, 139,3 em.

1945, 12.0,6 em 1946, 125,7'
em 1947 e 121,5 em 1948, to-
tais a que correspondem as

�

relações d-e 28,25%, 29,54%�
25,37%, 23,8.0% e 19,15%.
sôbre as cifras gerais do
País.
Com exceção de Santa Ca

tarina, onde o valor da pro';',
_ ,dlição extrativa mieteral foi
da ordem de 41,1, 6'4,.0, 96;4,..
126,5 e 145,2 milhões de cru-
zeiros (9,97%, 13,58%�'
.2.0,0-6%, 23,95%' e 22,87%)"
nos demais' Estados, em nú
mero- de 17, o valor dessa.

produção é pouco expressj
\TO, por isso que nem mes-,

mo chega a atingir _ 19%�
em nenhum dos anos' do pe
ríodo acima.

.\

RADtOTERAPIA
RAIOS X

DI. ANTONIO MODESTO
, (

Ate.de. iiàriamente. 80 HOIPitaJ tle Cart�ld.
Trancportell regular,e!.'J de carga, ('.' ,c l,

slo FRANCISVO nó SUL para NOV4 rUBI
..

Infol'ma,õ,e. oomo. Agente.
'

anópolil- Carlos HoepckeS/A - Cl- Telekne 1 212 ( Rnd te ea
randeco do S�Jl :-Carlol Hoepcke SA - CI - Telelone 6 MOOREM AC E

DR.. LINS NEVES

Cari�:�:tor da Maternid�de e médico do Hospital de

CLINICAS DE SENHORAS - CIRURGIA PARTOS
ASSISTENCIA AO PARTO E OPERAÇõES OBSTÉ:

TRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ovários, hipopise, etc.
Dísturbíos nervosos - Esterilidade - Regimes.
Consultórío : Rua' Fernando Machado, - Tel. 1.481.
Resid. R. 7 de Setembro -:- Edif. Cruz e Souza -

Tel. 846.

(

CURSO 805C,0 ,I
Preparatõrío aos exames de admissão ao Curso Gi

nasial, Comercial-Básico e art. 91.
Dirigido e orientado pelos professores Ari Kardec

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

Inscrições de 10 a 28 de fevereiro, mediante paga-
mento da taxa de matrícula.

..-

A frequência será condicionada ao pagamento an

tecipado das mensalidades.
As informações serão prestadas diretamente aos

interessados diariamente. "

R. Crispim Mira, 41 ou na Livraria Rosa
, GERSON BOSCO DOS SANTOS - Diretor

Administração
Redação' e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Tel. 1.022 - Cx. Pos
tal, 139.

'
.

.

Diretor: RUBENS A.
-R.{\MOS.
Proprietário e Dtr.«
Gerente .:'

SIDNEI NOCETI

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

Eletricidade Médica
Consultório: Rua Vitor Meiréles n. '18 - Telefone 1.5.07
. <Conoultaa: Ás 1l,30'hc;>ras e à tal:a-e das 15 horas
em diante. 'j

Residência: Rua Vidal Ramos, - Telefone 1.422.
,

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Cliníca médica de adultos e crianças.

Consultório -' Rua João Pinto, 1.0 � 'I'el. M. 769.
Consultas das 4 ás 6 horas,
Residência: !elipe Schmidt, - Te'}. 815.

J Rep-resentante:
A. S. LARA

)

Rua Senador Dantas.
4.0 - 50 andar .:�
Tel.: 22-5924 - Rio deAGRADECIMENTO E MISSA

José·
�. Daux

Janeiro
RAUL CASAMAYORD�. MILTON SIMONE PEREIRA

Clinica Cirurgica
., Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL --\

dos Serviços dos Professores Benedcto Montenegro e

Píragibe Nogueira (São Paulo)
. Consultas : Das 14 ás 17 horas.
Rua .Fernando Machado. 10.

�
Rua Felipe de Oliveira

nO 21 -,80 andar
Tel. : 2-9873 - São

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano . . .. Cr$ mO,DO.
Semestre . �Cr$' 6.0,.0.0
Trimestre. c-s' 35,0.0

No Interíof
Ano •.... Cr$' 120,00
Semestre ," Cr'$ '70,.00
Trimestre . Cr$

,

40,00
Anúncios mediante con

tráto.
Os originais, ,tÍlesmo
não pub'licados, não se-

rão devolvidos.
.

A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar-

tigo� assinados.
'

(�
Familias Miguel, Jorge e Nagib .Daux, Jacob Boa-

baid, Mussr Dib Mussi e Aldo Neves dos Reis, .João Dib
Mussi e Senhora e Maricha Daux, sensibilizados, agra
decem as manifestações de pesar, l<é'cebidas por ocasião

. do falecimento de, seu querido Pai, sogro, avô e bisava
JOSÉ DAUX,

e convidam todos os amigos para a missa de sétimo dia,
que será rezada a _2.0 do corrente, às 7,3,.0 horas, no al
tar do Sagrado Coração de Jesús, na Catedral Metropo
Iitana, _

Agradecem a todos que comparecerem a êste àto
'de Fé Cristã.

'é·v;.à 101 sé.uI .die�te�.: que se encontra

<'i ausente ,tê Q dia ·15 do -Corlente araês.

Camisas, .Gravatas, Pija-,
mes Meias' das melhores;
pelos menores preços só na.

CASA MISCELANIA - Rua,
ConselheIro M�fra.

,<
DR. 'ROIDÃO'CONSONI

'

Cirurgia Gera(_:_ Alta'Cirurgia �.'Moléstias de senhc
ras. - Partos

Formado pela Faculdade de Medicina da Universi
dade de São Paülo, onde foi fassistente por várias vezes'

. do Serviço Cirúrgico do Prof. Alêpío Corrêa Nasso

Cirurgia do estomago- e vias' circulares, intestinoà
delgado e"'gros,SO, tíreído, rins, próstata, bexiga, ,utero,
ovâríos � trompas, Varíceeela, ????????, varíses e her-
�L

'

.
Consultas : __Das 3 áS' 5 hQras.,· ..".._

;

.,

. Cons. L\R�a Felipé Schmidt, 21 (altos da Casa Paraíso),
'.Pelef. 1.598.

Resídência: Rua Esteves Junior,.1.7.o3 - Te}. m. 764.

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

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

Tisiologista e Tisiocirurgião do 'Hospital Nerêu Ramos,
Curso de especialização pelo S. N. T.• Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof. =Ugo Pinheiro Guima-
rães .. (Rio.)

,

Cons. :
.
Felipe Schmidt, 38.

Consultas, diariámente, das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durvaf Melquiades, 28 --:- Chácara do

Espa�ha.
".' / .

IDsfiluto de' Dposentadoria, t
Pepsões dos C.omerciários

Delegacia de 8ta., C8tario8
A"\lISO------_._.__.- .. _ _ .. _ _._ _-_.

DR. A SANTAELA
,. (Formado pela 'Faculdade,Nacional de :J.\IIedicina da

Univéráídade do Braaíl), ,!', c' _/
"

r' Médic� pôr concurso (ta Assistência ,a Psicopatas
ao Distrito Federal.

'

.��-i�terno e� Hospital Psíquíâtrfco e Manicômio
Judícíârio da. CapItal Federal.

Ex-interno dá Santa Casa de Misericórdia do Rio
de Janeiro �

.

,

Clinica MÉdica -,Doenças Nervosas.
Consultório: Edificio Amélia Neto - Sa'la 9.
Residência: Avenida-Rio Branco, 144
Consultas : Das 15 ás 18 horas.
',Telefone :_
Consultôrio : __:_ 1.26�·

" Residência: - 1�385.

O Delegado <lo Instituto de Aposentadoria e Pen,....
sões dos Comerciârjos, no Estado de Santa Catarína;
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 'I'esouzaría desta Delegacia, à rua Felipe'
Schmidt, n. 37, até o dia 28 do corrente.

7O não recolhimento das contribuições na época pro
pria sujeitará o empregador ao pagamento de juros dei
1% ao mês.

_ r'
.' 'Ólt.., DR. CLARNO ·G. GALLETTI

"

Advogado
Crime e cível

Constituição de Sociedades
. NATURALIZAÇÕES,
Títulos Declaratórios

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

'I

FO-

,

OSWAL PEREIRA BAIXO - Delegado,

,.

;.

DR. M. S. CAVALCANTI
Clinica exclusivamente de crianças;

,

Rua Saldanha Marinho, 19.
Telefone .(M.) 736:

, ·1 , .... :a. .&.
.

�. ...
- ""'"7

'

t, t:=al!;,-IM��1d:;�7p!!�':':.�:=f 1..
/

� .... d••ortlm.nto---a. aa••miral. i'IIiGacloÍll bl'l••

"

_
/ .'. .

- paI'••!falat••, que I'.�b. dlntam.nt. dall-

I'.1lf:Jl.lbo.... Idbl'lca.. A CG.� A CAPITAL .homa .. :&t••llo dlU8 Snr.l ComeIrClI_t•• d� lnte,iól DO ••atlela d.:lh. ia••r.m�lJm.
vl.lt. Clnt•• d••f.t1,!clII�.m Buae aompl'a.� MATRIZ em Floll'ioIil6poU•• ii FILIAIS em Blu'Ra.aau .. Lai••� �

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

/
, I
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Ia Câmara MuniCiPalllvm�ni.·-'Iil-�'*,--,.,,-,-�snr��0±-bt&?-�,, VISITA CORDIAL '

'I�'
/. 1 ...

..

A Câmara

MuniciP�,l de F'Icr ianôpol is, .incorporada, " <�1"·il:.;-?,.':"VISitOU, ante-ontem apos a sessao ordínãría, em Palá- I

-cio, o sr. Governador Irineu Bornhausen. .

._/.'
Os Vereadores foram recebidos por S. Excia., f'a

.Iando, nessa oportunidade, o líder da maioria, sr, Osmar
"Cunha, em nome daquêle Legislativo, agradecendo o sr.

:Governador do Estado. íiUlIIII1i4LE:J:;$ _
, �)'A SESSÃO DE ANTE-ONTEM ii -... ;

Sob a presidência do dr. Álvaro M. 'da Silveira, rea- .

ANIVERSÁRIOS: ADOLFO MONTEIRO
.Iizou, ontem, a Câmara Municipal de Florianópolis, a I SRA. WILLY HüFFM-,?-N�

-

PINTQ
-,

-sua terceira sessão ordinária com a presença de 14 ve- OC,ol:re, nest� .data, o am- O dia de hoje assinala o

zreadores. versario natalício da exma. aniversário natalício do sr.

Depois de aprovada' a ata da sessão anterior, foi sra.' d. Luiza Hoffma�n, Adolfo Monteiro Pinto, fun

,:lido o expediente que constou de: ofício da Câmara Mu- digna esposa do sr. )Vllly cionário do Tribunal de Jus

::nicipal de "Cu'ritibanos .comunícando a eleição da Mesa; Hoffmanr;. .

tica do Estado e pessôa mui
.'Ofício do Prefeito Muh'icipal de Brusque, comunicando Desfrutando a anrversa- to 'relacionada nesta Capi
.,2, sua posse, e ofício do União F. C. solicitando uma taça. riante de sólidas amizades tal, razão porque muitos, se-

.

Pedindo a palavra, o sr, Bruno Schlernper leu duas na sociedade local, o acon- rão os cumprimentos que,

"Indicações, referindo-se a primeira à pavimentação da tecimento enseja a hornena- por certo, há-de receber, aos
_ rua principal do sub-distrito do Estreito até a Escola de geris e manifestações de es- quais nos associamos, com

,.Aprendizes Marínheíros, e a segunda à construção de tima de quantos a conhe- prazer.
um abrigo para passageiros de onibus, no ponto de pa- cem.

.rada junto ao edificio da Oficina Mecânica da' Direto- "O ESTADO", felicita a

_ria de Obras.Públícas, no Estreito. ilustre dama, desejando-lhe
Ocupando a tribuna o vereador do PSD Antônio felicidades.'

�jpaschoal Apcstolo.l pronunclou entusiásticas palavras SRA. OSWALDO MELO
-de exaltação à Bandeira Nacional e, a seguir, 'encami- Transcorre,' "hoje, o aní
nhou à Mesa uma Indicação relativa à entronização do versário natalício' 'da exma.

.Simblo da Pátria na Sala das Sessões. sra. d. Ana Bosco de Belo,
Passando-se à ordem do dia entrou em' discussão digna espôsa do nosso pre

·,::imica o parecer da Comissão de Justiçafavorâvel à en- zado confrade jornalista
·tronizâção da Imagem de Cristo no recinto- dos traba-' Oswaldo Melo, diretor apo-
1l.+&os, requerida pelo vereador Mário Couto. sentado da Secretaria 'da

Apoiando a medida, 'fítraram os srs. Osmar 'Cunha, Assembléia"Legislativa do
líder da bancada do PSD, Vital' Fontes, em nome da Est�49. I

,

'iUDN, e Vitórío Cecchetto; pelo PTB. As 'muitas homenagens de
b sr, Osmar Cunha requereu que, para benção da que' será 'alvo a aníversa

.Imagem de Cristo e sua solene entronização seja' con- riante, se associa "O ESTA-
wídado S. Excia. Revma. D. Joaquim Domingues de OÚ- DO"., ,._.,

' i <,

weira, Arcebispo Metropolitano, sendo a' proposta apoia-
,(la por unanimida'de.

' .

, " .

O sr. presidente comunicou à Casa que o sr. Gover
__n'ado'r' do Estado, havia marcado às 21 horas de ontem
:.:'para receber a visita coletiva dos srs: Vereadores e con
-widava-os, assim, para todos estarem preseutes.

A seguir a sessão foi suspensa afim de que as Co
'c:missões da Gasa dessém andamento aos respectivos tra-'
�'�:balhos.

A SESSÃO DE ONTEM
Em sua quarta sessão ordinária,' realizada' ontem' à

',;noite, sob a presidência do dr. Álvaro M. da"Silveira, a

"...câmara Municipal de FIOJ;ianópofis tomou' conhecimen;.
'to do seguinte: 1) Indicação assinada pelo sr. vereador
__ .Miguel Daux e outros, relativa' â cünstrução dê uma rua

-da. ponte Hercílio Luz, lado. continente, até a Capela d�
·,Coqueiros, como medida reclamada pf\las necessidades
".do trafego. e crescente desenvolvimento daquele bairro;
�:2) Requerimento assinado pelo mesmo vereador pesse
.dista e outros, no sentido de que a Mesa solicite d9 sr.

. -Prefeito, Municip"a-l, uma relação dos ter-renos e imóveis
'. 'perten'centes à,Municipalidade, sendo o. mesmo aprova
,�rlo; 3) Indicação assinada pelo vereador pessedista Ra

, __fael Digiácomo, relativa à instalação de uma Esco'la na

··{josteira de -Pirajubaé, em terreno já adquirido, para
.esse fim, pela Municipalidade. As indiCações foram en

\,;caminhadàs a Comissão de Obras Públicas e Educação
·,e Saúde, respectivamente.

Usando da palavra, o sr. vereador Miguel Daux a

�-lPresentou os agradecimentos da família ·Daux-pelas ho
. -menageris prestadàs pela Câmara à memória de José
Daux.

,

Ocupando a tribuna, o S1', Osmar Cunha; líder da

::;::maioria, referiu-se a uma carta recebida de um morador
,do Estreito, na' qual era solic.itado o seu interesse no

.,:sentido de serem feitos reparos na Rua 10 de Novem
,·..r.l'o: A .respeito o orador leu e:encaminhou à Mesa uma

" indicação.
Com a palavra o sr. vereador Vitor Fontes, renovou

•

<,() 'pedido feito na legislatura passada, de ser forne�ida
.,11o.S srs. Vereado.res, pela Presidência, uma carteira d'e
Jdentidade, segundo. é waxe em todas as casas do Par
,Jamento. O pedido é aprovado. ,

.

Falou, a seguir, o sr. v�reador Gercino Silvâ, que
também reno.'lOH__ um pedido 'formulado na, legislatura
'passada, de ser to.mada uma assinattira do Diário Ofi-
·eial para cada vereador. TMnbém esse pedido. é apro-
�ado.

-

Com a palãVra ainda na hora do expediente, o ve

_-reado.r Osní Lisboa encaminhou à Mesa unia indicação
relativa a melhoramentos na estrada de Ratones.

Passando-se à ordém do dia, são aprovados os pa
receres favoráveis às Indicações ns. 13, 14 e 15.

Aproveitando a discussão das mesmas, o sr .. verea- .

"do.r Gercino Silva iniciou sua investida' contra a banca
<la�do Partido. Social Democrático� declarando que as In-

,-dicações em apreço. e outras que-estão sendo apresen
tadas, pelos tnembros da maioria., vinham justificar as

:acusaçõ'es fo.rmuladas, na legislatura finda, pela 'sua
.

bancada, contra a adminisb:ação municipal, cujos ser
. viços ê1e considerara' -sempre desorganizados. �

, Aparando o go.lpe, o sr. vereador Osmar Cunha, lí
cder da maio.ria, disª-e que todos os membro.s de sua�ban
cada eram novos no desempenho de funções legislativas
,e que nenhum deles, estivera _ligado a qualquer admi

(Co.ntinú'a na 6a página) II,

Pretende fl Ministro do Trabdibo\
melhorar o salário mínimo

Nomeado dirigente da C. C. P. o sr. Benjamin
Cabello, autor de um plano sôbre preços

RIO, 1-6 (V. A.) - Se- go, o sr. Danton Coelho, ain
gundo informações' presta- I da' não. levou ao presidente
d�s à reportagem, é iriten-j da �epública qualquer indi
çao do ministre do Traba-' caçao.
lho promover a melhoria do I Ontem, o ministro rece

salárío mínimo. Nesse par-II beu dirigentes de diversos
ticular aliás, foram feito.s sindica,to.s, ten�� a�un?iado.
vários estudos pelas admi-.' sua proxima VIsita a CIdade

nistrações que o precede-I de Santos. Declarou-se favo
ramo Êsse salário passaria [rável ao fortalecimento do

assim, 'nos têrmos <!_a_...co.ns-·I sindicalismo. �isse que re

tituíção, a incluir as neces- ceberá mensalmente, os

sidades min�m.as de alimen- i gru?os 3indicais. �a apar

tação, vestuário, tratamento

I
tun idade o 'sr, O�Ilon Fur

médico, etc., não somente do tado Braga, presidente do
trabalhador indívidualmen- Sindicato dos Vendedores

te, mas de sua' família. O: Viajantes do Rio. de-Janeí
sr, Costa Miranda, atual di-Ira, apresentou ao ministro o

retor do Departamento Na- sr. José Zalles, secretário da
cional. de 'Imigração, quando Associação dos Viajantes da

FAZEM ANOS, �OJE.: ocupava à chefia .do Servi- Indústria e Comércio ...de
� Menino. Loul'lv�l, f ilho ço de Estatística e da Pre- Buenos Aires.

do sr, Francdsco Borja. vidência, do 'I'rabálho, orga- Também esteve no. gabi-
--:- Sr. Colombo Faraco,! nizou, a respeito, um estudo' nete do ministro, o. sr. Artu-

comerciante' �esta praça. quevserá igualmente apre-
i 1'0 Jáu<J11eri Hurtado, secre-

- Sra. Luiza Peluso Le- ciado pelo sr. Danton Coe- tãrio da Organização Inter
hmkuhl, espôsa do sr. Ca�'- 'lho. " americana do Trabalho, que
l'OS Lahmkuhl, do. comercio I

As substituições de díre- se encontra no Brasil em

local.
. . . tores do Ministério, por ou- 'I missão 'daquela entidade.

- Sra. BatIstma Moritz, tro lado, parecem estar prâ- l Seguirâ amanhã para São
viuva-do nosso .saudoso c?n- tlcamente concluidas. On-,I Paulo, onde se avistará com

.ãneo sr. Roberto �OrItz. tem, foi nomeado para vice- os dirlgentes sindicais, com
- Menina Vera, fIlha do, presidente da Comissão !,o propósito. ide estabelecer"

sr. Capitã.o Fortun.a�o �er-, Central de :r�ços osr. Ben- contacto- com' as entidades
raz ?ommh�, ?fWIal .do jamig Soares Cabelo, antigo paultstas. É portador de u�Exercito Nac'íona]. ,auxiliar do sr, João Alberto, apelo ao .Parlamento brasí
� Sr. G�rson.-Gevaerdr no tempo dá Coordenação. leiro, nó sentido de que au
- Srta. Mana .de- Lour- Tem êle preparado um pla- .tori��, o,mais depressa pos-

C· O'·'a' r-lo des- Oliveira. , ",' no sôbre fiscalização e ta- sível a filiação das co.nfe-

IDe., I - Srta. Nair Souz�. belamento e submeteu-o ao derações a federações na-

'... .' ,_:.' Sra. �aria��?mes. . ,chefe do govêrno antes de cion-ais de trabalhadores ,à
R1TZ .....,.. l\lenma VaDIa .. " fIlha

sua nomeação, condicionan- Organização' Inter-america-
Ás 4% e 8 horas do sr. OS,Gar dos Santos do esta última à aprovação na 40 ·Trabalpo e à Confe-:-

INFERNO OU GLORIA Pereira.
, '. .' dó referido .plano. 'Em fa�e, deração Mundia'l 40s Sindi-

com
'
- Sra. Honorlpa _,LIvra- do decreto ontem assinado,' catos Livres.

Wayne,MOlm�S -:-.:Janis menta.;
, .'

é .de presumir-se tenham ------------

IlUTT-ON' ':_ Alan HALE". ,- Srta. 'Mana I�a.- �a�, suas Sug�3tões merecido a- R'etyjela'
,

J I funcionária do MmIsterlO colhida. (l, plaflo compr.�,l'�- ' ." I. ': '

ner' Pathé. orna. J

"

/ Preços:
' do Trabalh.o. ' 1 ,de modific.. :,:(.és 'Básicas na' �rograma da lóetre,ta a ser

3 20
- Sra. Júlia Amália da lJolitiç_à.:. de' ..preç,os .,:'111. reali_?;ad�<.no dia 18; domin,-Cr$ 5,00 e , . l' "

. "

,

'lImpo até 14 anos". Costa. maior,SOmá de pqdere�l à C. go, no Jardim Oliveira :Belo,
.

ODÉON- 'I'
c. P., que f;. aTia com o en- pela Banda de M;úsica da

Ás 8 horas' Dr .. A., Sáotae a cargo d� intm!lificar a fis- Polícia Militar.

ColossaL Programa Duplo. REASSUMIU, A CLíNICA calização' 01'2 exercida pela Horário: - Das 20 às 22

1) - A Marcha da Vida. Delegacia de Eco.nomip., Pu- horas.

N
.' pular. Serian efetivamen'..p.ac.

d M N
.

,
..

6ir C R fiscalizados os estabp.!e.('�-Figuras, °con7smo alpe
'"

, :',i'
,.

li, •
mentos cOlT'erciai�, ficl:i.:!d.O

Fred McMURRAY - (iil- ,', obrigados av,El,xato Cu,nprl-

bert" ROLAND - Patricia SETERAN'OS DA Gl}ERRA menta do tabelamento vi·

MORISON. • ., ,DO P,ARAÇUA-Y (Pepsões gente, até que.se deciI.tIs::;�

NoiTE APóS NOITE
, Vitalidas) da converÜB(lf'ia ou nã.) dfl

; _com' O Capitão Jaldyr Bheriag liberar os l;reços, ou àe con-

Ronald REAGAN - Vive- Fau'stino da Silva, Chefe da trolá-los rr.ais rigidamentq.
ca LINDFORS, 16a Circunscrição de. Recl'u- Quanto à Fundacão Rádio

Preços: . tamento, lev'i ao conheci- Mauá, há vários candida.tos.

Cr$ 5-:00 e 3,20. menta dos 1nte�·'3."i�adog o Entre eles o sr: Gaia Gomes,

"Imp., àté' 14 anos". seguinte radlogi:ama: locutor, que acompanhou o
,

ROXY "Radio nO 41-P', de ..... sr. Getúlio Vargas em suas
, J;>r�rama do Barulho. 29-1-1951. Titulo orientação excursões da campanha e·ei-

1) - Cifie Jornal. 'Nac;', ess� Chefia, esclareço -Co- toraI. Teria o� apo.io do mi-

ENTRE IlOMENS "

,missão solicitou e obteve sr. nistro da Guerra. To.davia,
co.m ',; 'Ministro' Cr$

- 14.500.000,00 em face da disputa do ca1'-

William BOYD � (Hopa- paI:a pagamento pe�sões.re-
------------�------.----

long Cassidy). lativas·ano 1950, fIm eVItar

ENFER'MEIR'o' ('A)'RóTA DE CRIMINOSOS inconvenientes' exercicios
.

.

"

" '

"',.' com findos. -

Àlan 'LANE.', Todos pro.cessos existen-
O Segredo dos Tumulos tes comissão fora,m relacio-
Ílj12.Epis. (FINAL). . nados sendo despesa levada

Preç'os:
�

-

restos a pagar, para liqu,ida-
Cr$ 5,00 e 3,20. J

ção ano em curso. Comis-
"Imp. até 10- anos. são está concluindo instru-

IMPERIAL

j
ções ordena�as Lei. _1.169, sábados, das 9,00 às 12,00 horas.

Ás 5 e 8 horas - de 7-8-1950 e EXposIçao Mo-
A MASCARA AZUL tivos Presidente República I I"tu't .. ft n na i�dori� eKlara TABODY - Hans I soli_C"itanâo expedição De- OS I

.
'.
O Ue Ali, �"niUU '

' sO
MOSER. creto. resolva varias casos II

NO Programa duvidas inclusive acumula- Pen"so-'es 'dos Ind1tstrl" !i riDos1) - Notícias da Semana. ção pensão vitalicias co.m '. ' . ii ii
Nac. " qualquer beneficio estejam
2) j_ Metr?--J..Q.rnaI. Atua-I percebenflo., bem como fi-

lidades. xândo Cr$ 720,00 valor pen-
" Preços: são para cada ·habilitanda.

Cr$ 6,20 e 3,20.
. I Outras questões serão.

."LIVRE" Crealll;as : tambem resolvidas sentido
maiores de 5 ano_s poderão: faci'li�ade habilitação. Po
entrar na sessão de 5 horas. 'deis divulgar estes esclare-
IMPÉRIO (Estreito)

I

cimentos. Gen.. Waldemar
Ás 8-.Qoras Rocha, Presidente Comissão.

NOITE APóS NOITE· Habilitação de Pensão Vita-
com licia. (Nota n. 27-SjR-I-CP).

Ro.nald REAGAN. ! (BoI. Reg. nO 31 de 7-2-951).

la PARTE
1 - Reiterlust � Dobra

do - por H .. L. Blackenburg•

_2,-::- Danúbio,.Azul - Val
sa - po.r Johann Strlluss.
3 - Belizál'io - SeleçãO'

- por Dónizetti. ,

4 - Guaraní - Ave Ma�
ria _: por A. Carlos Gomes.

.

2a PART.E
1 - Aida - Hino, Mar

cba e Bailado - por G. Var-
di.

,

2 � .rosca - Fantasia -.
Por G. Puccini.

.

3 - Salve Irineu Bor-
.

1
nhausen � Dobrado --. "J)or
Brasílio Machado.

Delegaéia. do L A. P. I. à Praça Pereira e Oliveira -

, Ed. IPASE - 2° andar - das 12,00 às 1:7,00 horas e aos

,

Precisa-se. Salário mensal de Cr$ 800,00. Tratar na

DELEGACIA EM FLORI4NóPOLlS
AVISO AOS EMPREGAnORES

1 ::._ Os débitos rélativos à contribuições superiores
a 'novembro de 1950, estão sendo recebidos at� o dia 15
de maio de 1951, com juros de mora de, Yz%' (meio por
cento) ao mês, por fôrça de que dispOO-.o Decreto 29.124,
de 12-1-51."

&

2 - Os empregadores que não se prevalecerem do

prazo supra referido para reco.lhimento daquelas contri
buições em atraso, voltarão a ficar sujeitos ao.s juros
de 1% (um por cento) ao mês.

_) João Ricardo' Mayl' - Delegado. j

\ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direçlo de PEDRO PAULO MACHADO

�"O �Estado'"
Hoje e amanhã; no Lira, .x!j)i
Ç9ElS do Polmeírcs.: de Iolnvíle

Dois grandes embates as

sistiremos hoje e-amanhã na

quadra do Lira Tenis Clu
be, quando se exibirão o

"five" d'b Palmeiras, de

"

Joínville, campeão "catari-
nense de bola ao cesto.

Hoje o quadro joinvilense
fará seu prêlío de estréia,
enfrentando o quinteto 'do

Diversas Poslo de observaçües
- A Confederação Brasi

leira de Basket-ball vem de Escreve: HAMILTON ALVES

oficiar a sua co-irmã mexi- 1) - Nada se pode adiantar ainda sõbre a "perfo.r
cana coilVidando o selecio- mance" que o Figueirense irá cumprir no campeonato:
nado de basket-ball daquele Estadual de Futebol. Contra o Duque de Caxias a cousa.

Lira Tenis Clube, um dos país para a realização de foi muito bem. Contra o Avaí o. alvi-negro esclareceu:
mais completos da Capital: uma série de jogos ãmisto- aos críticos como está para o certame. Brechas na de
Amanhã, no mesmo local, sos nesta capital, após os fesa, desarticulação no ataque foi o que se pôde obsee

disputará/ o Palmeiras o seu

I
jogos Pan-Americanos de varo O campeão, da cidade precisa fugir dos passes cur-

jogo de despedida, tendo Buenos Aires. ',,, tos, dos driblings, das filigranas, das cátedras ...
'

por adversário o quinteto I - No proximo domingo' x xx /

da Associação Atlética Bar- terá inicio o Campeonato
..

2) - Aquele ataque que se apresentou domingo
riga-verde que vem fazendo: As provas serão iniciadas ás passado não soube em nenhuma ocasião envolver a re-'

grande figura no Torneie Brasileiro Infanto-Juvenil. taguarda avaiana. E é disso - desse negócio de saber
Municipal, ,17 horas, tendo como' local desorientar uma defesa -:- que o alvi-preto precisa fa
Tais jogos prometem ar- a piscina do Guanabara. Te- zer.: A espinha dorsal tem' uma função : lançar em con--

:

AREMESSO DE DISCO' rastar grandes públicos ao remos, por conseguinte, o' dições excepcionais na área os impactos... Enquanto.
MUNDIAL _ 5,i,97m .

.:_ 'Fortun'e Gordien _ Es- alto da "Col'ina" ersem pú- desfile da. "garotada"
-

de os próprios componentes da 'ofensiva de uma agremiá-
tados Unidos. J

vida serão dos mais empol-, vârios . Estados. Os .nadado-, ção.de futebol não souberem ':fazer o .cerco" e descobrir

SUL-AMERICANO _ '48,53m. _ Eduardo Julve _' gantes e s,ens_aci?��is, pelo res mineiros: ,f.a�oritos do '-- a situação do arremate, os goals semp?-,e nascerão �o�(}
,

Perú. :

'

,

;, \ � que reser
uem deverá deixar

I
certame.i.estão dispostos ,a J aqueles que .foram marcados, no 40.mingo, por qca�xa:o;

BRASILEIRO _ 46,51m . ...::...:, Naditn Severo Marreis de prese�éi�-lo�: .

\:
'levar JIUJ,jS, uma .ve� o eam- "dp �ig-.A.va.; .goals onde, a bola, é que procura .� jogador

_ F.M.A�q '1. -.
' , Todos, pOIS, a quadra- do . peonato para; as. altercsas.. ,e dIZ,: Chuta-me, p0t:" fa:'(or .... ,E� ,;futebol ha apenas

," 'CÀTARINENSE.:_ 38,10m. _ Érico Straetz J'úIlior -Líra Tenis Clube! -Ti O ConselhoTecnico da. ), um objetivo: a meta. Quando 'a meta for atingida estará
� 'Lira' 'Te'nis Clube. r

,

"

..
'

, .

• "': 'C.�.:D. vem' de aprovljtr'� se- alcançado, então, o objetiv� do-ataque, �4\lS��ili!
..--

,�;; 'AREMESO DE DARDO M·II C'" ,gl1mteforma,paraadIspu- -XXX'I..- ., .........
'

• MUNDIAL.-:-1 78,70m. __ Yrgó Nikkamen -l- 'Fin- I, 00... amargo. .ta do,Ca�peonat? �rasX��i�
.

3). .: Mas .aquí � diferente. Aqu] Q ,go�l nã.Q � ()

Iândia', '

, !
.

i .-", '

de" )01'·.1'o ·I"a '

' ro.Juveml, de Tennís, SIm- essencial.: O prmcipal é. ,o, "Iero-lero". negativo,' O· Joga
. SUL-'AMERI0ANO ,_:,: '65,56m.'..J.. Ricardo Herber _ UI, .ples de: rapazes, de moças, de tico-tico .no fubá. Isto é. que é o .melhor í

••• A bola

Ãrgentiná: r, ,:� fi", : f, ;', Encontra-se nesta Capital duplas e duplas mistas. Com vai daqui prá lá, corre, ,vira, mexe e o goleíroftca dor-
- fl BRASlliEIRO :.:_ 64,59m� -'- Egon Falkemberg -S�' desde ontem o nosso colega esta mudança as moças ju- míndo lá nos três. páus. Chutar ninguém chuta. Depois
Pàulo. "

"� ' .•", . :h" ,,:�' .,' de imprensa esportiva jor- .venís tambem terão a sua' não é só isso! ... É feio, muito feio aliás, -ã bola andar """__
'''CATARINENSE'- 5�,46-Ín. _;,patUo'Otto, Scheide- nalísta .Milton Camargo' de oportunidade de", disputar atraz do jogador ... A jogada, isto é, o ataque, a ínves-

,

manter .:...!.' Esporte cluhlfFllorhinópolis;. . ,". "

"

O'líveíra, 'redator' do matuti- um canweonato, pois do re- ,tida tem de ser arquitetada, tramada., Aqui, não! Aqui'
',s, "'ÂRREMESSO t>E' MA'RTELO ' ,; no "Paraná�Esportívo'l;que gulamento antéríer.aó joga- a bola surge, aparece um avante, chuta e faz o goaI. Sêi
'MUNDIAl:.' _:_. 59;88m .' '.:.:...., 'I. Nemeth ....;, Hungria. -lse edita em Curitiba: varn os rl!lpaqeij !roubando assim t

'

SUL-AMEí:ncANO'''''"- 53,51m . .L..,:F'Í'ed'êrico Kleger I' Apresentamos �o Milton às moças.a fáse de maior-de- .x x x
.

. ,

_ Argentina, "
'.,', , '

' " ' ; <' os rróssos cumprimentos' sénvoivimé�to que. como, ae A gente vai ao campo p:r:á vêr 22 jogadores em açãa
BRASILEIRO :::.. : 5f;gSm: '.l_ Assis Nª,ban _ São �o� v.otos de feli�, est�da sabe é a fase-juv,enil. e acaba vendo apenas �gia duziâ de elementos que S6:

Paulo. '

, "
' :;.,;' 7 na)metropole barrlga-yerde.

: _::_:O Conselho Têcnic.q da esforçam, que' ,se,.destacam 'e que -conseguem arrancar

CATARINENSE _' 31,05m, :..... "PaQI� Ardigó
' , C:B.:Q. vel)1 deí:!elecion,ar os, aplau�os Q_a ,assistência'." A assist�ncia ,'está cansa,da de

Atlético.' ; ; 'futebol .-06,
' ; l1Cnadadores do Brasil nos

.

,assistir pelada8, Querenros v,er'futebol e duas ma9-uinas
DECATLO jOgos Pan-AmeriCanos.. O em ca;mpo, " ,

.

MUNDIAL _' 7;900 pontos - Glen MOl'l"is - Esta" va'r'nea' , .'. Distrito', F,ed,eral forne�er4 . 4) - Hoje; à t_arde, 'no Rio e em São Paulo t(\rá inf.o. ..

dos Unidos. '," /. , j,
'

" I "'S . '�,-.,
' , '7' elementos e, São Paulo C�9,{) Torneio Rio-São Paule._Na Guànabara jogarão Fla-

SUI1��MERICAN6 -";'7.095 _ Énri'que ,Kistenma- i'
Um ?oteJo 'Verda�e;ra:�en- igual qu'antidad'é.,ORio for.. mengo,.� Portugu�sa, enquaptQ que na Paulicéia o Ban.-,

cher:'_ 'ArgeÍltiha;. ;', "

!' 'Co _., ". ,

, ';
te CheIO d!,! sensaçao·dlspU- necerá Aran Boghossiam, ·iú .d�l';á:ço,nib-ate ao Corintians. O;Flaínengo e o Corin-

BRASILEIRO _ '6.528� p-ontos ::... Celso Pinheiro taranrÍla tárd'e de' 'domingo," 'no Monteiro, Edisio;'�Soitza :tians, lJ,tuando sob"'o cal'ôr de s1,las torcidas são aponta- ./

Doria � 'são Pau16. .
_ "

'. _,' "

no�dístrlf(:t'ae Trindade, as e 'Ricài-do é�pane:rría. Na dos ,comô os favõdtos. ;-'�. .
'

"
" ,

CÀTARINENSE � Não hlL esquadras do I�d.ependent�, parte �;, fell\inilla, ,Pie4ade. , ' x x X

'I.' i �. '-,',' Too METROS RASOS '(moças)
local e do CurItIbanos" VI- Coutinho, Ana Lucia de San- Amanhã,.peJo compeonato Catarinense de Futebolo--

MUNDIAL � 11,5s. _ Helen Stephens, Estadôs ce-campeão do Tornejo Var- t� Rita, Ta'lita de Alencar ,E�rrovi�rio de Tub-lj.rão dará comoate ao Comercial de

Unidos ,e:'F.E. IÜankers--Koen, ':Holanda. " ' + zea,no de Futebol. Após 90 Rl!H:fdgues. Os paulistas for:: 'C!ricíuma; Sôbre esta peleja tinhainos alguns detalhes '��

, SUL-"kMERIC-ANO _ 11,98. _,: .Ahegret Weller _
minutos de ar,dor e 90mbá- ne�eram os seguintés �a,d.a- p�ra comentar, mas preferimos s,ilenciar ... Vamos vêr

Chile: ,,' ,�,,' -, ,.,
..
,'" tividade, assinalotr.' o pla- dores·,,'J',etsu Okamóto, Joã� primeiro, ,como <iecorrerá o jôgo. O Ferroviário solicitou

BRÁSI:t.EIRO .:.:..:. l2,4s. _ Beneditá Souza: Oliveira card a vitória do. quadro 10- Gonç�ives, _Wi1ly Oto j01'- gl}1'antjas, para jogar em Criciuma ".. Claro L .. A a-

e':Elizabeth Clara Muller _ São' Páulo.' .

c,a� ,pela e�pressI�a, cont�- dan, Pa�\o Ca.tunda e ,Fer- gres;;ão que �ofl'eu Q áÍ:-bitro Sérgio Tomazini reperca--
CATAR1NENSE -c- 13,6s. Ioland:{Bonassis -'- Lira gem de 4,x 2. N? Jogo preh- nando Pavan. As moças: tiu mal. Na minha opiniíio.o éstádio de Criciuma deve-

Tenis Clube.
"

i!, ,miriar entre' os segundos' Leda'de Carvalho Mari.l�na dá ser int:erditado. Segundo soube, a. F.C.D. não tem'fo:r-�

(C quadros dos mesmós clubes, Vieira ê Valida. 'ê�stto. A ça,s 'para isso..•..Se a F.C.D. não ,te,Ín,iquem,a tem?!"
. óntinua)

, "

.) "

,venceu tambem o Iildepen- 'equipe' de Sa1to�fjâ �st('es:" 'x XIX
,;,

'-,/
','

, '",' drenteporlxO. colhida: Dilla Costa'de Al- Em Joaçaba o Juventus'jogará com o Cruzeiro, a-

P.oss,ivel,m,eB'e "a,.1,1'·"1r'.B,O,hã;, meid�, 1'rapspolirit e Plata� quele' de P. Uni&o e este qe Joaçaba. Novamente, é de se
-

- - CASA MISCELANI� di�'tri;. forma';'Milton,B'q;jn, Tram- eSReral" que os animos se exaltem, Esperamos que tudQ'.'

e,m ,JO i,o,vi-'e ,o 'ÁV.,'ai.
'.1,

-bl\idora dos' Rádios,R.C.A.; 'polim e, J;l;aról�o" ,M�riano, ,decona, bem.
Victor, Válvulas e Discos.. 'Plataforma.' , x x:x .

Ao que 'apuramos, é bem

I
amanhã com º Aín_êrica, a Rua Cons,elheiro Mafra-:,'" Finalmente" em S.",Francisco, ,pelo certame barriO"s,..

, 'h
. ,

'd d
. dA;

.

,

.
._ Deu entrada na F.�.F. '"

provavel a Ida oJe a CI a e eqtppe o vaI, Vlce-cam- ,
'

verde, o Atlético de São 'Francisco duelará com o Car-
de Join'Vile, onde peWjará peã da cidade. . '" para registo o contra,to fir- .....

Torne' '-0 "R'--IO mado entl'é' 'o Fluminense�, 10s Renaux, de Brusque. Os nossos jurzes se negam 3.

-I,. A·
'

,., o técnico Zezé Moreira. 3;rhi�rar qualquer desses jogos por f�lta de garantta.
Yasco-

, In,e,r,,Ica CODl Sii,O" Paul.nr. ; - O g:oleiro Barbosa; d9 E tl'lste ,o panorama ,do fttt,e'bol catarmense.
ClAi ' II

,: c, Vasco; acaoa de .receber o /' '...
-----

elra'da fran'ca ,'lni�!and?, a_disputa do Prê�io "Berfort 'Duar�e", D'r.' Jose'
,

B.o·abatedç:_ .

- TorneIO RIO-Sao Paulo,. es- tendo a C. B. D. dado dISSO
RIO, 16 (V.A.)' - No pro- ,p 1

Vasco da ,Gama e o tão marcados para' hoje e ciencia à F, M. F. l
'

ximo domingo, no Estádio' América concordaram em amanhã os seguintes emba- - O Botafogo pediu à

'

'-::'ADV"r:\�GADOMun,ici�al, o p:eside�lte ,da finalizar essa:, festa de in- tes: I F. M_ F. o passe de Vinicius "�"
RepublIca, sr. GetulIo 'Var- gresso gratuíto, recebendo HOJE, do Sete de Setembro, de
'iras, comparecerá à maior cadaumdêssesclubes,aim- No Rio - Flamengo x Belo Horizonte eoBangúo R,u,a Gra,," Bittencourt. tt2
praça de esportes do mun- portâficia de Cr$ 250.000,00. Portuguesa.

'

de Barbatana, do Metaluzi- '

do, onde falará ao povo bra- sr. Mauro Cabral, diret6l' Em Sãó Paulo - Corin- na, da mesma cidade.
sileiro.

'

da ADÉM., _ tians x Bangú.
'

- Julinho, extI�ema-direi;:..
Para êsse .. dia... estão pro-I Q h I) I

\
,

A�ANHÃ "ta do J'uventus; de São Pau-

jetadas várias fest�vi�a�es i u'em BC OU, ,.

No R!o - Vasco x Ame- lo, vem sendo pretenp.ido pe-

populares e, por comClden-j
. • Ilca. lo Fhiminel;se, do Rio.

da, estava,programado par,a ,Perdeu-se, no trajeto en�.
. Em ,São ��ulo � São Pau-

.a.-tarde, o J.ogo Vasco x Ame-I tre a rua Felipe�Schmidt e lo x Palmeuas. II I d" d*
,

,,;;IC�, e�'dlsput�, (lo certame' o Cine Ritz, u�a carteira de Vende-s.Q aO as 6 ,ra 10-'
RIO-Sao Paulo-. reporter expedIda pela F.C.·' .,

�

teISlg-r�fl·.�"A comisRão encarregada D., contendo diversas foto- Duas ótimas casas ài Rua (j n u
dessa festividade, CQmpare- grafias, pertencente ao cro- Frei Caneca nPs. 152 e 158 Aceita-se alunos
<ceu, ontem, à assembléia, nista desportivo desta folha com um grande terreno de Rua Conselheiro Mafra,

.

33
representada pelos srs. Vi- 'o jovem Máriô Freyesleben. esquiI1'!t. 10 andar
tor Costa e capitão Couto, Quem a, encontrou é fav'Ol: Tratar oom o Tabelião Das 19 ás 21 h9ras
.comparecendo, tambení, o entregai- nesta redação. J Brito, à rua Deodoro., \ ! Nesta

Serão adversarios do campeão catarinense, de bola 'ao cesto "os Iíves
do Lira e Barriga Verue

. '

-'Recórdes
-,

JDéUCOS

\

, Cp�SO GINASIAL em um, ano (Decreto-lei nQ;
4244);' Preparatórios para Direito, Medicina, Engenha
ria, E,lc'lcolas Militar�s, Escolá Techica-, de Aviação, 'ete.�
CONCURSO p/o Banco do Brasil, DASP e outros. CO-
triculas abertas.

'

,

MERCIAL P,RATICO. Taquigrafia, Inglês, etc. Mas
Peçam pl'opectos hoje mesmo á Càixa Postal 3.3.79'

-: Curso dê M�dureza "BRASIL" - Rua Vi�orino Çar;/inIlo, 782 .-;;:_ SAO PAU�O.
,

I � ,

í

f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o E�TADO-1' ábado, ,17 de fevereiro de 1951
----------------�--��----------------------------�------------�--------------------------------------------------�----------------�

:Diário.· ,da MefropoIe r

(ALVARUS DE OLIVEJRA)'---

Q PETROLEO
, O posto onde costumamos

I
para que petroleiros? Para

,

:tomar., .gasolina, �stava. em- que usina�? Parece-nos se

-íbardelrado: - Já. havia a gundo OUVImos dizer, que a'

'�gaso'lina da Bahia. Uma e-' Usina de Matari já está pa
norme faixa verde e ama- ralizada.
relo apregoava: "Gasolina Para o Brasil õ Petróleo
'Nacional"! seria a libsrtacão da nossa

A gente tem que se sen- balança comer�ial. O maior
-til' orgulhoso, embora sai- desfalque de divisas
"ba que poderia ser'melhor... nosso país sofre é pela com

: Realmente a gasolina é su-
I pra de petróleo e com isto

, \'" .

penor mesmo a amerrcana, gastamos a ninharia de 150
'.certamente porque não tem milhões d,tl dólares por ano.

'mistura. .. Dá maior pro- Se economizarmos essas di
-duçâo, rodam-se mais qui- visas quanto poderíamos
.Iômetros por litro. E assim trazer de fora, para nosso

'que se espalhou o sucesso berief icio ?
da ,gaspiina bahiana, J todo Todavia a nosso vêr pre
mundo correu para ela. E o císamos de técnico estran

.resultado 'é' que se exgotou geiro. Precisamos- da expe
;tão depressa, e tão depressa riência e do capital estran
'tiraram�se QS 'cartazes ber- geiros para a exploração
.rantes verde e amarelo... concreta do 'petróleo. Esta
::É pena, usar 'o 'melhor pelo campanha do "petróleo é
.mesmo preço e ainda mais nosso", fícando ele embaixo
:;scen,d.o puramente nafiomrI, da terra, sem uso e sem pro
cera coisa para nos enaltecer .veito para nós, é campanha
,.o ,espirít? b;a�ileiro!, "

de fa,cções qu: tê:n int,:,.l'e�.1t TQdaVla ISS.o nos trás. o se que o Brasil nao saia d"
dissabor de cómentãríos em cáos econômico em que sem

torno do Petróleo. A' produ- pre esteve!
ção da Bahia em doze anos Se o petróleo é a nossa

.foi de 29 milhões de h��rís. salvação, flue venha a 8:\1-
]ls'to é a produção da Vene- vação de qualquer modo,

, �zuela em 29 diás ! O consu- contando -que venha. Mas
-

.mo do Brasil' em um ano é não fiq,uem.os com o'p,� em

«de 40 milhões.' Quer +dizer cima de -algo que não g:Q<.-a!
. que toda pr.odu,çã.o da Ba- mos ,énem: deixamos .ou ou

"hia em doze anos i;ó daria' tros gozarem.' •.
para o' Biasil mover 'seus

'

F""""""';;F;9"

-veículos 10 mêses! S'é não (Lida 'ao .microtone .da
;-'temos 'produção bastante; Rádio Guarujá).
--- !

Jn$tHQto de Aposentadoria;8
Pen,sões �'do,s ,Comerciariu's '"

.

,
.'

I...! j\
.

.' '; .
' J ' .��

•

,D�legaéiá"'�m Sta.'Câtárhlâ,
, "-.'

"AVISO �o' :,t" ' ,�

,

"
"

, (,; ... , '

,"
Levo a.o c.onhecimento dos srs: e,w,preg,ail.ores em d�

�hito cpm êste In$titut.o, q-i1-e, em face do que dispõ� , 9
. Decret.o ,n? 29:124, de 12 �� jane,ire;> d_o c!?rrellte ano, que
,;aprov.ou .o RegulalFent.o para execução da Lei nO 1239-A.
,de ,20 de novewbl;1:) qe 1950, as çóútribuições d�xidas ,ao
lnstituto e cuj.os recolhimentos :'estavam, em atrazo, em

':2'( de Jl.ov�embro de '�!t50,. poderão ser pag�s, a requeri
:mento d.o deveçlor, até'em 48 prestações mensais, acres-
',cidas dos ju.r.os de m61:a de 6%' ao ano.,

'

Os empregad.ores que' quizerem pagat o::) débit.os
:até em 48 pre,'ltações.de;::etã.o apresentar(seus requeri

)-., :mentos, s.ob pena de c-a'(fucidade des seu direit.o, atê 15
de maio do c.orrente ano,

Esclareço que sómente as .contribllições em atraz.o
até' 27 de novembro p.oderão_J3er pagas em prestações
mensais.

", '

Fl.orianópolis, 13 de fevereir.o de HJ51:
Oswal Pereira Baixo, Delegado.

'

5

MILHARES DE COREANOS 'FOGEM DOS
COMUNISTAS turso 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,oc>;" corresponden-

do a uma mensalidade e à taxa.
IMPORTANTE: É de suma influência apresenta

rem-se os candidatos desde o início, para pegarem as

bases necessárias ao aproveitamento integral.
O fracasse de muitos é motivado pela entrada tar

dia.
Informações antecipadas: Alm. Lamego 67.

I O Díretor ; José Warken

Á medida que 'as hordas comunistas chinesas av�n
çarn para o sul contra as forças das Nações Unidas ria
Coréia, milhares de civis norte-coreanos fogem de suas

casas para escapar a ameaça de ficarem novamente su- '

jeitos, á tirania comunista. A fotografia mostra homens,
mulheres e, crianças coreanas atravessando' o gelado
rfo Taedong, nas" proximidades de Pyongyang, antiga
capital da' Coréia do Norte" levando os poucos bens que
puderam transportar consigo.

QUER VESTlR·SE COM CONfORTe E ElECiAH(IA 1

PROCURa Ai"

Alfaiataria ello -

.
'

.' r

./ DRA. WLADYSt!W� WOLOWSlU MUf'SJ
�Ja"I'�":'il'is-"" .�. ',,,"'i'"W'I�.;biJi"';';'''''�,

DR. ÂNrONIO ora MUS!I
I

,

i�", Médioos 1_";,,,,�;;g'I�'
CirQrgia-GUni� GeraI-Part.�.

�-

'1t
"""

,
"\

,o< ",

.. � .. 1- ....._�

Rua Afar'çltol DeNoro. 341, 1,- 0".1., "'�""" J�yq"'
� FONE. S.:' J:2�Z .ZJB-C�iu P•.,.t. 649

CURITIBA TEUC......... PROSEBRAS
'

,...... "".40 ,_

.. :::::_..... :...-.__ ."._::;:...,-_ .. �,._- ._- -,-

Serviço comp.eto e especialiéado das DOENÇA! DI,

BENHORAS. com mod�rDo8'método. de diagnólt.icD e tra·

tamento: ,

'

COLPOSGOPIA - RISTERO - BALPINGOGRAlI'IA - 11:1-
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Variavel de 3 secções, ... FI com, nucleo de ferro: Caixa de IMBUIA de- Lu-xo.
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Câmara MuniCipal NOTICIAS EM BERLIM

nistração até 'a presente data, e que-as atividades que
'os mesmos vinham assumindo, só 'visavam o progresso

do município e o bem estar do povo, longe de qualquer
preocupação partidária. Quanto às palavras do líder do
UDN de que as Indicações em causa', provavam desleixo,
da- adn1inistracão_ passada não tinham a menor proce

dência, pois o; pontilhões existentes na estrada de Ca
cupé só foram danificados com as ultimas chuvas, prova
-de que na administração passada/vinham atellaendo às
necessidades do trafego local. '.

Ocupando a tribuna e referindo-;e' à Indicação que

visa a instalar uma Escola Municipal na Costeira, o sr.

vereador Antônio P. Pereira, disse que se permitia' su
gerir ao autor da mesma, fosse lembrado ao sr. Prefeito,

Mun�cipal a conveniência da .d�ação do terreno já a�-I
qu irido ao Estado, c0,'11 a condição de ser estadual e nao

municipal a Escola, Em abono de sua idéia,-:o orador sa

lientou que as escolas estaduais são sempre melhor apa
relhadas do que as. municipais; não só porque os pro

fessores são titulados! mas também porque são melhor

remunerados. Com essa providência muito haviam de lu-.
crar as crianças que a frequentassem, .

Não havendo outra matéria, o sr; presidente encer

rou a sessão marcando outra para hoje, à hora regimen
tal, tendo como ordem do dia, a ta discussão do projeto
de lei n, 60, relativo à concessão de um terreno na R. F.

Schmidt, à S. C. Tenentes do Diabo.
EXPEDIENTE

.

Do expediente da mesma sessão constou o seguinte:
�fício da Câmara Munícipal de São Bento do Sul, comu
nicando a eleição da mesa; ofícios 'de agradecimento rtos

Secretários de Segurança Públiéa e Obras Públicas, e

mais o seguinte telegrama:'
.

"Exmo. sr. Presidente da Câmara Municipal de Flo-

rianópolis.
.

, Tomei conhecimento, pelos jornais,. de uma Indica

ção apresentada pelo vereador Mário Couto, para cons

trução de uma estrada ligando a Barra do Sul ao Ri-
beirão da Ilha. Congratulo-me COm ,V. Excia. -por tão NO MUNDO,. DO R.RI" E \ D,� TVgrande empreendimento, esperando para breve a sua ,111 li ..
realtsacão. Cordiais saudações. Plínio da Fonseca Men- Por AI Neto. ;

I
târío, e não �epresentem

donça Cabral, Capitão' dos Portos". O número de pessoas que propaganda em �avôr dêste
-...:..--...:.....:.....:..--------.-.....------ asistem aos progran_tas �� l ou .daquels credo. Essa é a

'D� bancad' ..a d,n. PSD na eaAma'.ra tevê nos Estados Ullldos Ja. decisão que acaba de tomar

U ii passa de 40.000.0Q segundo I
a'Comissão Federal de Co-

, 4 ," afirma' Frank M. Folsom, mun icações dos. Estados
' Fiel ao programa de seu

I
Corisíderandóa importan- Presidente da Radio Corpo; Unidos, num caso suscitado

partido, a 'bancada do P.S.D. "da da estrada de' Cacupé, ration of America.. , pela Igreja Motmonic2..
na CamaraMunicipal est.á no .Distrfto de Santo Antonio Folsom indica que o apôio

.

desenvolvendo nQtavel_,ab- de Lisbôa, cuja estrada dá d� público à tevê é demons- Na-o V8'· 'r:eoo'nCOI!lrvidade em prol do bem es- acesso à séde do referido
trado cabalmente pelo facto n u

tal' do nosso povo e progres- Distrito, bem como à Capí- de que, durante 1950, o po- O "r"Mo'z'!lrt tanoso do municipio. , tal; vo norte-americano gastou �. \I� H.
Alem das Indíeáções de' Considerando que os pon- mais de um bilhão e meio, de RIO, 16 (U.P.) _ O sr,

que já demos noticia, fo-raro.. tilhões existentes' na refe- d Moza'l;t' Lago declarou-nos,dolar�s na compra e recep-
encamíiihadas ao

.
plenario rida estrada, pelas chuvas ontem, que as notícias que

.'. tores.., .mais
..
as seguíntes : '.

s-:

da última semana, ficaram
»: .Aquêles que temem a in- davam o P.S.P. como pleíte-

-, "INDICAÇÃO NO' 18 danjfícadas ; fI ência da tevê no sentido ando para um dos seus mem-

Autor: Antonio Pascoal INDICAMOS /
d
ue

ue a tevê fará diminuir' bros a Prefeitura do Distrj-
Apostolo. ao Senhor Prefeito Muni-

a

e c1rculação dos [ornais c to �ed�ral não tinham pro:'
Considerando que. os tra- cipal, de, no mais curto pra- 'tO g irá o rádio em forma cedência, acrescentando que

de carater eminentemente zo possivel sejam recons- Il, ta I nodem ficar tranqui- o referido partido já havia
.

.

tilhõ �;l a, .,...,
" di'

,_

cíVICO;
,

truidos tres pon 1 oes na
os, pois isso não .se dará, opma o, pe OS.I· seus orgaos

de carater eminente -cívíco ; Estrada de Cacupé, Dístrt-. Tal é o pensamento de Jer- comp�tentes, Junto ao
..

sr.

.considerando que eles se to.de Santo Antonio de Lis./
ry Jordan, um jovem gra- -Getuh� Vargas, no sMudo

devem desenvolver nó'senti- bôá. duado da Universidade de de apOlar u� nome do P.T.B.
do de sempre mais en"gran- S.S., em 14 de .fevereir;) P.enssy'lvania. para prefeIto.
decer a Pátria; de 1951. Falando durante a Con- As ultimas horas da noi-
Considerando qúe a Ban- INDICA<_,;ÃONoI5 venção Geral da Associação te, entretanto, circulava a

deira Nacional' deve �s��r Autor: Flavio Ferrari.
de Educação Física Univer- versão de que o sr. Adernar

prese'nte a-·esses trab�h6S ConsiderandQ, a""necessi-
sitária, que se reuniu rece.n- de Barros acabaria pôr re-

",parâ melhormente os legis- Jade de serem prop0t;Cionã-' temente no Hotel Adelphla, sistir de reivindicar o IAP
�

ladores corresponderem ás das diversões ao povo: 'ein Philaqelphia, Jerry Jor- ETC e o IAPI parà os seus

. suas graves responsabilida- Considerando q�e tal ob-' dan disse textualmente:, 'Col'l'eligionários já indica-
<leso jetivo se consegue princi-. Tanto os jornais como o dos a ambos os postos, em
INDICAMOS: palmente, pela construçã.o rádio continuaram, durante troca da garantia de ser da-
à Casa, a entronização da de parques. os últimos 12 meses, a fun- da ao P.S.P. a Prefeitura

'Band'eira Nacional cómo ho- INDICAMOS cionar com absoluto êxito, do Distrito/F�deral.
mena.gem permanente da Ca-

ao Sr. Prefêito Municipa.l
sem sofrer substanciais re-

-

mara Múnicipal,de Flbria-
a iniciativa de solicitar" do traimentos. Si isto se deu a-

'

nópolis, ao Simbolo Sagra- Govêrno do Estado, a doa-
gora, quando a tevê tem,

do da Pátria. ção ao Municipio, da Esta-
além das outras, a vantagem

S.S. 15-2-1951. ção Agronômica, antiga re- de ser' uma novidade, não
INDICAÇÃO N° 13 sidencia dos governadores vejo razão para que seja di-
Autor: vereador. Rafael afim de nela-. ser instalado

ferente no futuro. O jornal
Digiacomo: um grande parque Muniei-

e o rádio continual'ão a exis-
Achando-se inutilizada a paI. til' como até agora".

ponte que fica situada e�- S.S., em 14\ de fevereiro
Os programas radiofôni-

tre Vila Operária e Colol1l� de 195'1. cos' de carater religioso só
nha, no Distrito de Saco dos

podem ser irradiados quan-

Li���CAMOS ALUGA_SE do não tenham caracter. sec-

a0 Senhor ·Prefeito Muni- . , ", ..... 1 I
'Cipal a necessidade da re- Em Coqueiros ótima Ca-

.iPa'nelas de Pres5ao ARNO f'sonstrução da mesma, não sa. Entre praia da Saudade
�

só para 'atender ao transito e praia do Mero n. 268. i
A frllt. 510 O'O �

,comum mas também para Tratar na mesma. � UI -.q7, J
�:�o��j:l:e��i!:e:�n�:n����� ft I G'relhado r es E tét "icos t

-"'sc��s�,::ç��'de feve<eiro � iE:5,i.sR��::tJr���� I' n Cr$ 300,00 !
d\��icAÇÃO N° 14 Euxlr d,e NOQueira i na Eleírolandíô �
Autor: Ed,io Ortiga Fedri- Medicação auxiliar no tra--

.

&ua i\l'cir-reste Paiva -Edf. Ipase -'Jerleó"
tamento da sifili:;

Noticias não censuradas, divulgadas através dé le
treiros luminosos na parte ocidental de Berlim, propor
cionam uma "janela da democracia" para a população
da zona oriental da cidade alemã, controlada pelos rus- ;

�os. � letreiro l.umi�oso, instalado �elos proprietários d.e I. jornais da parte ocidental de Berhm, fica na zona OCl

dental da cidade, mas voltado para a zona oriental. As
·letra$ com as quais se formam as palavras têm um me

tro e meio de altura e podem ser 'lidas pelos habitantes
da zona oriental da cidade que se encontram a quasi u�"
quilômetro de distância.

A fotografia, tirada do setor britânico na função
leste-oeste da Potsdamar Plataz, mostra habitantes do
setor de Berltm controlado pelos soviéticos lendo al'no
ticias nao censuradas. (USIS).

:go.
!

***Os vereadores do

Partido Social Demo

crático, nas primeiras
sessões realizadas, já
apr-esentaram alguns
trabalhos que merecem

aplausos de quantos,
nesta época em que o

Brasil entra em nova

fase de sua vida demo

crática, reservam espe

ranças pa,a melhores

dias.
A ação dos elementos

que compõem aquéla
bancada, no Legislativo
Municipal, mal se' iní
cia -a presente sessão,
dá-nos mesmo razão pa
ra prognósticos os mais

ot i m i s tas possíveis,
considerando-se que à
mocidade cabe, como

sempre, papel marcan
te no que se refere à

vida político-adminis
trativa do-país,

Como dissémos, ao

. início dêste suelto, já a

presentaram alguns tra
balhos os vereadores

: da bancada pessedistá.
O' iíde.t da maioria,

sr. Osmar Cunha, ante
ontem, propôs fôsse te-' .

legrafado ao Presidente

do Banco do Brasil, p)'ll
pondo medida de alto
interêsse pára a econo

mia catarínense,« qual
seja. a suspensão das o

perações vinculadas.
"O sr, Flávio Ferrari,
iniciou ii sua operosida
de, com' uma índícação
ao Governador ,da cída- .

; de, propondo a constru

ção, na Estação Agro,
nõmíca, de .Jlm gran� ,I

Parque Infantil. . 'Éssa'

providência, não há dú

vida, si realmente aten
dida, virá corresponder
à expectativa geral,
porquanto transfõrma
aquêIe recanto desti
nado à residência' Idos
governadores,

. hoje sem;
éssa finalidade, em a;'

praaível Iecal onde a pe

tizada, os nossos garõ
tos tão neceseítados de,

salutares diversões pú
blicas, terão satisfatô
rio e seguro recreio,
aos olhos de seus pais
felizes que - sem dúvi

da alguma -: não dei
xarão de regatear a

plausos à tão magnifico
empreendimento.
Com éssas duas medi

das - uma de benefí

cios à economia catari
nense; outra de salutar

efeito na educação da

-Jóventude )Jde nossos

dias - os
.,

vereadores

eleitos '}leIo P.S.D. ini-
.

ciam a sua gloriosa cal.

minhada, no cumpd-·
mep.to consciente e leal

de um mandato outor

gado pelo povo da Ilha

de Santa Catarina, no

pleito de 3 de outubro •

do ano último. An�ré Nilo TadasC'Ct
_
__;_-----"''--

---'

Uni . esclarecintento
A Secção de Fómento Agrícola ha dolS (2) ��s:s.:

mántem . e continuará mantendo na IIh� e MUlllClpIOS'

circunvizinhos, um trator equipado destI�ado a prestar

serViços a preço de custo, para qualquer l�teressado em;.

arar as suas terras. • .

O referido trator esteve trabalhando na Gra�Ja S.

Jorge do �r. José Elias, na Granja Norma do dr. �Jalma'
lVIoeIlmann e na fazenda Santa Helena de propnedade:.

do sr. Miguel Leal, arrendada faz mais .de u� �no ao

progressista agricultor sr. Jacob SnoieJer, lmlgrante.

holandês. .

d M
Atualmente, acha-se à disposição do Abngo e e-

nores de onde seguirá para a proprieda.de do sr. Ma�
Hablitzel. Qualquer das pessoas supracitadas �ode:a.
atestar da vantagem de se utiliz�r a motomecanl�açaa

para o preparo do solo. Os interessados _podem procur�r
a Secção de Fomento Agrícola _ Rua Vlscon�e de OUlO

Preto, 53 - Chefe da Secção de Fomento Ag�·lcola.

17 DE FEVEREIRO

A data de hoje recorda-:

nos que:
- em 1787, em Portugal,"

nasceu José Clemente-Pé- f

reira um dos mais exaltados

partidários da independên
cia do' Brasil. Foi ministro

de Estado e legislador de

mérito. Faleceu em 20 de

Março de 1854; ./
_ em 1816, nasceu em

São João do Itapenema (São
Paulo), o historiador Fran- .

cisco Adolfo de Varnhagem;
Visconde de Pôrto Seguros

falecido em 29 de Junho de,

1878 em Viena (Austrra)';
- em 1832, na Vila de Ca-

-choeira, Bahia; deu-se a.'
�ubteracão para que á Pro-

.

vincia ;e tornasse indepen-
dente;

.. ; (
.

._ em 1847, no Rl"o de .Ta-

-neíro, nasceu o poeta Luiz.
e:

Caetano Pereira Ouimarães>
Júnior, falecido em Lísbõa ..

em 20 de Maio de 1898; .

- em'í888, foi inaugura
da uma estação teletoníca

na Fortaleza de Santa Cruz.
hoje Anhato-mírtm; sem efe

tivo; ,�
.

,.:_ em 1889; um decreto

promulgou a convenção" de- .

15 de Março de 1886; firma
do pelo Brasil e outros Es

tàdos, no, sentido de favore

cer o intercambio de do

cumentos..oficiais e. publica

ção cientifíca e literária;
- em 1893, chegaram a.

esta capital notlcias de Blu.

menau de se terem desonro

lado graves acontecímentoa i

politícos, ocasionando 3.S lu.�
tas que resultou

.

o ataque à

Palácio e' a aclamação, co

mo Governador; do Dr. Her-
.

cílio Pedro da Luz ;
- em 1918, em _osua resí

dêncía nesta capital, à rua.

General Bittencourt n. 72�
faleceu às 19,30 horas, con
tando 77 anos de, idade, o:
nosso conterrâneo.. Tenente

Hermogenes EJoy de Medei-

lros; .

- em 1919, .este jornal
publicava h:;\Ver o PartidO'

Republicano Catarinellse es:

colhido a representação des

te Estado n,a convenção J>â.-:
ra escolha do candidato , àc
Presidente da República,.
constituido do Senador Lau

ro MüIlei', Deputados Abdon
Baptista, Celso Bayma e Pe,.·

reira e Oliveira e o Coronel
RauliilO"Horn. Para suplen-'
tes foram indicados os dr�

Nerêu Ramos, Capitão de
Mar e Guerra Dorval �el
chiã.des de Souza e drs.

Adolfo Konder e Fulvio.

Aducci.

\
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,GOlS MONTEIRO ADVERTE II
• ',I

« EST o
I

,:('
"

»
.

" .'

/

RIO, 16 (V.A.) - O general Góis Monteiro assu

miu, ihoje, a chefia do Estado �aior das Fôrças Arma

das, � solenidade realizada na Escola Técnica do Exér-
, \

cito. O Almirarite da Esquadra, Flávio Medeiros, dis-
cursou saudando' o novo Chefe. Visivelmente emociona
do, o gen. Góis Monteiro, falou em' seguida. Depois de

agradecer os elogios que lhe haviam s'ido dirigidos, pas
soa a focalízar a situação nestas horas de'apreensões e

incertezas, e que isto significava que estamos com guer-

ra à vista. Só em pronunciar esta palavra, acentuou, po
der-se-á constatar ã gravidade da situação do mundo. E,
consequentemente, que recáem sôbre as Fôrças Arma
das, particularmente incumbidas da Defesa Nacional,
parte relativa ao combate. Emlverdade essa defesa na

cional compete a todos os órgãos do Govêrno. O con

ceito guerra totâl- diz - deve estar presente no pensa
mento de todos. Assinalou que diante de tôdas circuns
tâncias temos tarefas urgentes a cumprir dadas as nos>

sas contingências geográficas e compromissos assumidosc
comó consequência da evolução do mundo e sociedade,
humana. Devemos estar em 'condições de garantir a nos-;
sa própria defesa e contribuir, também, para a defesa.
daqueles que conosco estão unidos. A parte final do seu,

discurso acentuou que torna-se necessário e indispensá
vel a reestruturação de nossas instituições não só mi
litares como, também, das demais, .da nossa democra
cia",

", .

\

Os EE.UU. enviarão mais 4 UMA ESCOLHA' FELIZ
. divisões, .para a, /Europa realizadas no decurso dêsse longo espaço de tempo, não-

- WASHINGTON, 15 (U. dental, aceitar-se-ão tropas lhe foi dado até hoje, substituto e a agremiação pesse

P.) - O secretário da De-" alemãs no exército do Atlan-
•

dista vem sendo dirigida provisoriamente pelo sr. Cirilo.

fesa, Georges Manshal l, de- tico só se os alemãs o dese-' Júnior, que é o 2.0 suplente do sr. Nerêu, como é terceiro,
clarou hoje aos jornalistas jarem. Afirmou que a re- suplente dos candidatoa.do P. S. D., eleitos em São Pau

que os Estados Unidos pre- messa de tropas americanas lo, no pleito de 3 de outubro último.
tendem -enviar para a Euro- para a Europa com plena 000

DOiat 7Roub,"s,_ ontam"'a' tarde. pa mais quatro divisões de aprovação.
�

Estou convencido de que o sr. Nerêu Ramos é o ti-

u ti ".
II
'torças terrestres.

-. ,

moneiro indicado para assegl:rrãF o equilibrio da nau,

,

F;· S h
·

d t
Marshall explicou que os 'O DOVO Delegad fi legislativa; capaz de conduzi-la de porto em porto, evi-

� r'ua e· II ne c
.

m I planos atuais são destacar
.

. t tando os abrolhos e vencendo as ondas encapeladaa do-

v...._
.

II '. na Europa seis divisões de' de PoliciéP da mar agitado da nossa política, nesta fase de adaptação-

D· f �'d d d.... tropas-norte-americanas de para, a qual se_ requer um cidadão 'de �iança, pela,
01'8 gíhOS «agiu O», seR o um e- terra ou seja, quatro mais c!lpital su crrcun specçao, pelo seu tato, pela sua lQnga/expé--

1, ...... I 'Ou t O 111at I" que as que agora ali estão. ,u ríência, pelo respeito que impõe a correligionários e ad--

es preSh pe O s-r.·' 8 aI Ilu Z ;1S ISso significaria, acrescen- .]'erante o sr, Secretário versár.iQ§ e pelo zelo que o inflama na defesa da honra,

As 17 horas de ontem, I confórme 'suas próprias de- tou, enviar "cerca de '100 da Segurança Pública assu- e das prerrogativas do Poder Legislativo.
,. I C

' "'_ d '1 ld d .". ,miu, ontem, à tarde, o car-. S' 'I di t dquando intenso .era '9

m�vI-1
c larações ao OmISSarIu e

I
mi so � ?S_mais , IStO. :'

ena mais que oucura: um ispara e, per erems

mento a rua Fe'lipe Schmidt, dia. . quatro divisões com 72 mil gQ de Delegado Regional de os deputados a feliz oportunidade de eleger um presi4,
na quadra compreendida I Inquerido, Daurí confes- praças e mais 20 mil solda- Polícia da Capital, o -dr, dente da altura moral do sr. Nerêu Ramos.

_ entre o Café Nacional e o 1 sou a autoria do furto, di- dos das forças de apQi&:-' 'N'.e..y de Aragão Paes, recen- Fôra por todos os títulos deplorável que os deputa-:
Ponto Chie, os que por alí I zendo ter tido como seu Também declarou que -tal- temente nomeado por ato do dos não elegessem uma mesa composta de parlamenta--
transitavam ou, .em grupos,' cumplice, um outro índíví- vez seja necessarío manter Govêrno do Estado. res de peso, conta e 'medida, sob a direção de um doss

palestravam, tivéram a a- duo, Vadinho, êste com vá- tropas norte com a Europa Vo,ll08 !a ser su'_.
vultos mais conspícuos" na hora 'presente da vida na-,

tenção despertada por um rias entradas na Polícia. .durante uns dez anos. IJ.
cíonal. c--'

,/

senhor que prendia, em fla- \ A reportagem conseguiu Perguntado se os Esta-. , t
(Do Diário Carioca, 0e 14-2-51).

grante, um individuo, so- apurar, após, que Daurí e dos Urrídos se veriam em pe- p,eu e o sr. '----.. .-'-,--.-.--,

brossando uma peça de pa- Vadinho, com mais um' ou- r igo de serem invadidos se

l1·t
•

p" Ráporcillt'e' a me.J.·!I!.I IInveroa'm'enta'P'
no. Ambos, quase em forte tro indivíduo, constituerrila Russià dominasse a Euro- nPl aelO- ess_oa U ti ,U .li tlu yu

. li
luta corporal, procuravam um tríduo de malandros a- pa, Marshall respondeu que RIO, 16 (V.A,} -t-r- O, sr, su.spedendo O comercio de-saír daquela situação que gindo nesta Capital e no Es- "nos acharíamos em muito Adalberto Ribeiro reassu-

estava � chamando a aten- treíto" Aos poucos a Polícia grave perigo". miu o seu mandato de se- exportap.ãoção dos populares., ". 'vai consezuíndor contando Continuou dizendo que 'Os nador pela Paraiba, tendo \i
E, dentro de 'momeritos, com os elementos ainda in- Estados Unidos estão cons- em consequência disso o sr.

RIO, 15 (U.P.) - Reper- Souza são do mesmo pensa--

com a intervenção de tercei- suficientes à sua nobre mís- truindo aerodromos "em Epitácio Pessôa voltado a' cutiu bem entre as. classes mente. O ultimo focalizou".

.ros, um dêl�s ficou seguro, são, prender os larápios muitas

pa.rtes no. mund.o" .e I ser suplente em exercício.
Produtoras e Comerciais o particularmente o 'sentido>

, pois, tratava-se de um larâ- que, em verdadeira quadrí- se bem que os Estados UnI- Esperava-se que o sr, Adal;
ato do Presidente do Banco retrógado de que se reveste

pio que estívéra, momentos I lha, provocam audaciosos dos cons,iderem "mei9s pa- berto Ribeiro, não voltasse
do Brasil sustando epera- o 'comércio dê trocas dos:

" .

d " f'
I b' '1 d d' d

-

AI h'
' '

. ções dó COMÉRCIO DJ� próprios tempos primitivo$'antes, agm o numa IrI!1a I
rou os a uz o _la, quan o ra rearmar a eman a OCI- mais' ao Monroe, ha"endo COMPENSAÇÃO. De modo já na'história economica doS'comercial. ". não; altas horas da noite. mesmo quem adiantasse que.

. .

, ,

Chegada a POII'cI'a,,'o "ga- Daurí, após a inquir,ição, l'ti· ;'b geral, se reconhece a neces- povos e, concluindo, disse::
o po l. co paraI ano per- 'd d d

<�

d
'

.

to" foi pr�so e, então, escla-, em que confessou a autoria'

. Na' ..POII'cl·a t c t 'UDN m' br SI a � e ser re-examma a "Trata-se de um sIsteIll..lt h3;..

recido o fato, que passare- da façanha na loja do sr. en. en e a, ' e,,_ ev.e esta importante questão, a muito superado e cuja con--

K t' f' lh'd SerIra nomeado para o TrI-
j fim de que não tenhalll pros- tinuação no comércio eX,ter-·mos a desenvolver,' nas mi- o zIas, 01 reco r o, para bun�l .de Contas ou para �m 'seguI'mento os' erros e ano�

núcias possiveis. posteriores providências le- .

t· D t
. no brasileiro representlll,.

gais. ,

,Apenas um fato ocorrido car Orlo
..•

e repen e, po::em malias qúe vinham sendo uma anomalia em boa hora".1

,OUTRA_ RONDA E- MAIS
na madrugada de ontem veio reassummdo suas_ funçoes, ,praticados. Antônio França corriiida pelo sr. Jaffet...'

O sr. Anastácio Kotzias, UM ROUBO ,

Quebrar, por a,lguns momen- demons!rou que nao ,espera Filho, a respeito declarou: ão pode haver comérci()"
propflietário da loja de ar- Também no 'estabeleci- tos, a ,santa paz em que tem -nomeaçao-,..nenhuma. .

-

'

normalcom resultados ,posi...,.
marinho a rua Felipe Sch- mento "Bom Gôsto", à me:;;-

vivido a Polícia Civi1, e 0- 'Yr.-bUDAI d.'e' "'Acho que 'a ,suspensão do tivos para a economia do<'"
, -....midt, frente ao ";Bom Gôs-

ma rua, de proprieda.de dos, cupar algumas linhas do li- u comercio' de compensação país sem utilização da moe-

to", bem como o seu filho I
_.

M
,;1'0 de partes. fOI' uma medI'da acer-t.ada. da" .

.

rmaos assad, os larápios, J t-
, -

Gustavo Kotzjas, tivéram a .

d Eilo, como está registado: UQ 16'8 Não sou, em princípio, con-am a não identificados, "de- ';:J Y� atenção despertada pará as
sapertaram" umá peça de Ei-Io, éomo está regista- Foi nomeado Lygia tra o comércio de trocas, Os BAIOS'dl-reto-atitudes suspeitas de dois linho.

do: Fernandes Braga ajudante _mas é preciso que êle seja U
indivíduos que, num vai-e- A Polícia, que recebeu a-

"Zuri Machado, com 23 de Escrivão do Cartório do' regulado 'por um justo crité- d Ovem constante, com paradas qliela queixa, está agora,
anos, filho de Silvério Ma- Tribunal de Justiça do Es- 'rio.-A compensação qeveria -res e ropos','

rápidas na�(}alçada frontei- , . Ciliado e de Adalgiza Macha- tado. ,_ ser feita, não de acôrdo com
_ Escola�es' ,com otIma pista, fac'e ao ca- '

ra, não cansavam de cochl-J 1 'tI , . do, residente à rua, Almi.. int.resses p'essoais ou de gru
h

..

d
,so que �re a amos aCIma, '

c ar, vIglan o a mercadoria· ,rante Alvim, nO 26, às 2:1,80 A' tO·S Of.·CI-al- pos mas segundo o legitimo Em virtude de concursa,_pratIcado horas após aquêle -

exposta à entrada do ediíí- horas foi, no Jardim da Po- interesse econômico do Bl'(i,- fôram nomeados diretores de'
pedido_de providências dos,cio. E, confór� suspeita- lícia Militar, agredido por O Govêrno dO' Estado sI·I. O proble�a é pois,' 'a Grupos Escolares: Maria.
proprietários de "Bom Gôs-

ram".() fáto se _consumou - to", estabelecimento situl\do
dois individuos desconheci- - Aposentou Cárlos Botto meu ver, caracterizar êsse Flora de Souza Pausewang�,

um dê'les, quando maior o dos."
.

'

,
Guimarães na função de I·nter,·e'sse. E e' isso, ao que Hilda Teodoro Vieira, Edite"

" frente aó do sr. AiIastácio t

movimento da freguezfa�na- Kotzias.
. Está aí um fato que nem Dentista- da eolonia' Sant' parece, que vai fazer o pre- de Al'Ineida Bernardes, Cl-"

quêle estabelecimento, deu o' sempre niovimenta a crôni- Ana.' sidente" do Banco do Bra- rila de Menezes Pradi e

�'bóte", executando o plan_o' Os presos foram
ca polícial \- ag.ressões, al- , �'Designou- M i I t o n sil". Os Si·S. Manoel Ferrei-I Hilda Granemann de SOU--í'

que, com o. seu companhel-'. < tas horas da noite) bem alí Eduardo Sul1ivan para exer- ,ra Guirparãe,s e José Alves za.

ro, arquitetára momentos 'to -, I no Jardim da Polícia Mili- cer as funções gratificadas
antes, roubando unia. peça car... ' e nao taro de Diretor do Instituto de
de linho branco, com 40 me-

.

I t Rest_a saber si os 'doIs in-! Educação e' Colégio Esta-

tros, no valor de 6 mil cru-, VO aram••• ; tlividuos . apres.entaram-se dual "..Dias. Velho". .

zeiros. • O administrador da Casa de lenço aos olhos, empu-
- Pôs à disposição da

O sr. Gustavo' Kotzias, de Corre'ção, desta capital, nhando arma branca, à ma- Prefeitura da Capital o ofi
que não lhe tirávà os olhos, revelou á imprensa um fato neira de "gang-ster".· E, cial Administrativo'Percival
ato contínuo, saiu ao encâl,. pitoresco. Disse que por de__, tambem, si disseram o clá- Calado Flôres.
ço do larápip" prendendo-o a terminação do Juiz da Quin- sico "a b.ôlsa ou a vida". . .

- FoL exonerado' . o dr.
alguns passos/mais. Foi, en- ta/'Vara, permitiu a s,aJda Si nada disso aconteceu, Daví Ernesto de Oliveira do
tão, que se ttavou a 'luta do presídio' de dois E',enten- poderemos acreditar que os cargo, em comissão, de Di-·
que, ao iníci�, d�screvemos. ciados, a fim de tocarem tais "mocinhos" apenas .de- retor da Maternidade "Dar-

A:v�sad�, em seguidtt.' a numa banda de jazz durante sejavam assustar, àquela cy Vargas", d.e Joinville.
PolICIa, compareceu ao: 10- ·um baile carnaval'esco. Os hora, o queixoso... sendo nomeado, em substi
cal o Comissário de ·ronda, músicos foram acompanha, Q.yanto ao mais" a Polí- tuição, o dr. Haroldo Kar-
sr. João Souza, prendendo o dos de 4 guardas; mas I) cia éontinúa de 'parabens, man-n.

' "

larápio, de nome Daurí Col- certo é que, ao terminar o vivendo dias de notavel sos- - O dr. José de Lerner
lin da Luz, casado, com .39 baile, tinham desaparecido, sêga, que causará, por certo, Rodrigue� foi nomeado dil'c
anos de idade, residente à e' até hojel ain'da não fôram inv�ja às de São Paulo e tor do Hospital "Nerêu Ra-
rua G,aspar Dutra, 'n. 105, localizados. <" Rio. . . mos".,

Florianópolfs, - 17 de Fevereiro de 1951

A RONDA

. '

Muito podem os poderos�� dizia o Conse-·

lh�.iro. Muit� pode o dinheiro. Pr posição. social do>'

indivíduo. A inteligência. O talento. A cultura. Af!."

gloriosas forças armadas. O crédito na ExposiçãO�
A bomba atômica. A fé. A paz de Deus. A ch;frada,
dos zóio de urna rnuié. A falta de assunto.

_..;:...----------...;...----_._'--'_

*

Mas tudo é ainda relativo.
O ilustre Governador do Estado, no dIa da sua..'

I posse, poude dar fatias dej)ôlo ao povo. Passatlos;;

apenas 17 dias, eu, que não'sou ninguem, posso dar

aqui um bôlo inteiro�...
.' �

,
\ GUILHERME TAL ,

( Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


