
baixas reduzem a atividade
,

aérea

Na frente cêntral foi 'parali,sa�a
\ � �

a
,

,

TÓQUIO, 17 (U. P.) - As
tropas aliadas contra-ataca
.ram ontem, sexta-feira, os
comunistas "cuja ofensiva de
cinco dias na frente' central
coreana parece ter fic�do
paralisada, em consequência
.das vultosas baixas sofridas
;pelos-vermelhos, que se cal
cula atingem talvez á mais
de 100.000 em um mêS:-A

despeito das tempestades de violentos golpes sôbre·'üs
neve e das nuvens baixas, vermelhos em vários )J\H:.tOS.
que reduziram as atividades O correspondent.e da "Uni
aéreas ao mini�o e oculta- ted Press", Jack Bl!l'by, In
ram os 'movimentos dos co- formou que os aliados .ian
-munistas, êstes não' efetua- çararn seu ataque mais vi
ram nenhum ataque impor- goroso contra n fone Llan
tante'em tôda a frente de co Jocidental tia frente_ da

operações, de 45 quilômetros ofensiva comunista, no '::t:I1-
de extensão. Em troca, I as tro da Coréia, ao sul de Chi,
tropas aliadas assestaram pyong.

BAIXAS VERME,LHAS
Uma compulsão Idas .bai

xas vermelhas n os últimas
vinte e quatro dias,' feita
pefõ comando do 8° Exército

Aliado, revela. que os comu

nistas tiveram 92.772 mortos

ou- feridos, dos quais 22.128
correspon dem ao periodo da
ofensiva íniciada pelos co

munistas segunda-feira pas-

sada. Possivelmente, maiiLjc;dente da "United Pfess",
tarde, o total geral será re- J Rutherford Poats, informou.
duz ido, com a correção de que 'o comando do 80 Exér-,
algumas. cifras. Os comu- cito e altos oficiais das for
nistas . continuam ameaçan- ças da ONU não sê mostram,
do a estrada Wonju-Yoju e muito preocupados com es-·

'destacaram colunas de infil- sas penetrações.
tração para o centro-de co

municações de Chechon, 37

quilômetros para tras da

frente, porém o correspoh-

PROFUNDA SALIENTE
Os franceses e norte-ame.

ricanos continuam manten
do uma profunda saliente
em território comunista, de:).

,)pois de oito dias de sangren
ta 'luta, em que foram des
troçadas forças comunistas
calculadas em duas divi
sões. Segundo um cálculo
oficial, os norte-americanos
c�usara� aos vermelhos-'_
32.800 baixas há oito dias.
antes de penetrarem em Ohi
pyong, enquanto dados não
ofíciaís coligidos desde en

tão, indicam que os comu

nistas" perderam naquela.
zona cêrca de 10.000 ho
mens, e�tre mortos e feri
dos.

,�.ea•••e0.0.e�.
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�·'·'''''''''!'h .. IS, �.r$"!liU' !UDJiEl NOCETI
m��tf)r Dr. InmEN� DR .laRUDA iu!Ú."

Previsão do tempo até, 14

horas do dia 18.
. Tempo - Instável, com

chl{vas. .

Temperatura - Estável.
Ventos - Variáveis; fres-

cos.

I Temperaturas - Extre
mas. de ontem: Máxima 28,0.
Mínima 23,6. 'c ,

REPRESENTANTE
DOS ESTADOS UNI
DOS NA COMISSÃO_
DE DIREITOS HU-

MANOS

o TEMPO

'---ç;:'."
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O i\ llepresentante do
.. s certes nrçamentarics .pa rd lI�eaçados de trabalhismo Nomeado o pre� j-

,

� 'aliviar 'o ude:f!c·it.»·
v

. .p"raIiZdção os
'

nacional dente do Iease 6

�:'Sr:s�16eDtral doR;��,�;,,�;: �:,:-s�;!��; I· ....
> - lootros titollms·

RIO, 17 (u.P.) _ Causou I e de obras e encargos' O as-' Viana; não será nomeado, i A sra
'.
Anna Eleano}, Roo-, .

RIO, l7 (U.P.) :-:- O pre-

.otíma impressão, em todos sunto, porem, deve merecer l RIO, 17 (V.A.) _ O dire- pelo menos agora, para ,
sevelt, VIUva do presidente I SIdente da Repub'lica, em

:so círculos, a medida ontem exame' cuidadoso, de modo tor da' Central doBrasil co- qualquer cargo=no govêrno,
I Franklin Delano Roosevelt, i

decreto assinado na �anhã
adotada pelo ministro da que o corte não venha a a- ronel Eurico de ·Souza Go- istriporque já recebeu e a- foi nomeado pelo pr�sidente, de hoj.e, nomeo� o srAugus
:Fazenda,.que, tendo sido 2,- tingir obras urgentes f! ne- F'ilh b d

.. :Ceitou convite do presidente HalTY S. Truman para ser- to Neiva 'de Sa Pereira pa-

mfes dI o, ac1a aS e �eJ' Idn-., Ida·p.e·pu'blI·ca no sentido de vir. como representante dos ra,oc:upar o cargo de díre-
provada . pelo presidente

-

<Ia cessarias ao desenvolvimen- orma o pe O· erVlCO· e .

• . -

,

.

.

.
!

Republtca uma, exposiçao t d "T b C C b t'· .
. d E t' d integrar a delegação bl'a"i-I Estados

Unidos na Comís- tor do IPASE e, por outros.
,.[\, o o paIS. am em o \,fll· om us Ive1s a s ra a . .�

_ .. .. .

.de sua autoria, determinou d
.

I t
..

t I d
. leira à Conferência dos sao de D'ireitos Humanos do atos, foram feitas mais as.

gresso evet retexam:ual.· a - q�le?

es�og,ueda ul'a034et· car-I Chanceleres como" repre- Conselho, ,É<lonomico ·'e' So- seguintes nomeações: Fer-
corte e economias orçarnen- g,um,asd ree�lult�raçol'3'3 . 10.-. "l'ado e aSpe das", e 1'000 tone- ��htaQte.àó 'trab.<>lbisITl;) lia"; .cial das ",' ':N�.. çé5es. TInidas; II. nandp Dumont Cadaval pa- .

"tarias, capazes de aliviar em pro" a as na u Imo. egls_a- a as, e o ue.

one\-I'
.' "f-'. ,:. '. .

.

•. d ·d· t· , d' t "d C rt
.

d-
nada menos deãbühõeade t' 'd"i'< ltr-tl' '1 â""ó'"

..... 'tim(').tdi·"" � awnai·" ',-�,...", - PQrUm,11ovo:pe·no o e l'es..,.ra ,rreor. a a eIra e
,

_

yura e
. ,��ue �esu aI um, a a�· 'Ol18Tl ano1�' c: h • .' anos,:

.

Cambio do Banco do Br�-.

eru�eiros o .jmpression�llte aumento consl.derave1 de carvao em es.toq�e.represell' .
.

,- ..

A sra. Eleano� Roosevelt silo Edson Pitombo Caval-
"deficit" para o corrente e: d:spesa. AcredIto ql�e, as .. ta ape�s um dIa .de co.nsú- '\ é presidente da'mencionada ca�ti, para diretor geral do''xercicio.·

.

SIm, jl.S v.erbas destIna�'l.s mo. DIante da grave SItua- .A'utorO-'·1.ad.o ii 'ao- S·APS· F d B d""
O "C

.

d N't"?' t
.. -.. ,.

'f' d comissão, da ,qual faz parte ,ernan o orges ...

orreIO a . OI e iez ta_Of� ex_ranumerarlOs e gra- Eçaot' Jadmars ven Idca a nesta
desde 1946. Soo direção,' a Andrade 'Ramo-s, 'para dire"

lloje, em torno desse pia.no, : Ica,ç,oe� possam ser redll- s �'a a, .lTIesrno uranttl o (lI�ntar' "'e d·o p'81·S tor geral do Departamento
uma breve enqu.ête na qua'1 d d d "li" >

)
, comissão elaborou a Decla-

,

ZI as . peno o e guerra" o
. c?rü- racão Universal de Direitos !}e Previdência Social; Ga$�

dep.ôs em primeiro lugar' o Por fim,· o socialista Iter- nel Souza Gomes solIcitou RIO, 17 (V.A.) - O pre- fI.u'maI1os',' qu·e· fOI' aprovada t- 1\'" •.

A
- ."

d',

d C h' S'd
..

'd t· d R '"bl' t
ao munlZ ragao, para 1-

'ex-deputado. Fernando Nc- mes Lima declarou: ."0 qüe a ompan la 1 el'UrgIC8. SI en 'e . a epu Ica au 0-
t d S

.

d Id· t·f··
f.

, N' I· i .' .

I' C .. b t pela Assembléia Geral ,das re 01' o erVlço e en 1 1-

brega, ,9.ue 01 ate bem pou- .0 govêrno' ora anuncia não � aCIOna que tem um esto-. llZOU o genera amo er
d d

_

P f" I d M'
.

�<Co .te@poumdosintegl'an-·chegaaserumplanó.Éoquede 40.000 toneladas, um ! Per�ira da Costa a se áusen- Nações Unidas em 10. e e- tc�?aod rOT IssbIolnha .o I111S-

C'·
. ..-

F'
. ;.

d I I d
-

, .

t d d zem�ro de 1949. ellO o ra a O.
tes da omIssão de , man- que de mais cloementar eXls-' emprestImo a . tone agem tal' o paI8., em VIr u e e

,)
,

ças dà Camara. Dfsse elé: te, como pqnto de partida indispensável,)até que <lhe: t'er o. referido' oficial solici-
_;

·�'Achó que 110 momento não. para ó �CfriiHbrió orçámen- gue a esta capital o primei-
I
tado permissão para gozar

. ,1lá outra solução para,evitar tario. O necessario é ver se ,1'0 navio com carreg;amento ,ás suas férias em Roma, com t'5 de março p'ara o encon-,
'() "deficit", a !tão ser a com- será mesmo executado. Não dê carvão p'l.ra está ferro-: pl�ováveis estadas em outras

pressão de despesas. Entre- é facil comprimir despé�as. via. .
I cidad�s da Euorpa. ,'.ro 'd'OS. «4"dr�andp.s·»em Pa·r"IIlStanto, é. pr�ciso executar o Como medida inicial � mlli-

/
. 6 ...

plano com sentido de 'infle- 'to boa. Mal> é, apen�s; uma " . PARIS, 17 (U.P.) 'vista o acôrdo a que chega·
. xibilidade. Do cQntrário a medida iniéial". Precipitou-se ao 801.0, em S. Paulo, Anuncíou�se que as 'Potên- ram as chancelarias, os-as-
:anarquia' :financeira conti- l' ..

V 8
cias Ocidentais enviarão sé- sistentes não disCutirão os;

......nuará".
.

.

.._._ -: _..••_..��'
. um avião de, treinamento �a 1'.A� • gu'll9a ou tér:ça-fe�ra uma problemas, mas simpl�smen-·

O sen,ad'or ,Férreíra· de O t
." . . nota: ao' Kremelin, propondo te a ordem em qu.e....cleverão.

�ouza" lideI" da . UDN 'na esmen e· o Da. ' SANTOS, 17 (U.P.) - As lho para u'm matão, onde a data de cinco de �v1arço os mesmos serem debatidós.

Cámara Alta, depois d� di- ,..-
.

'd R d ' .primeiras horas da tarde de' ,caiu com ,gr.ande fragor. O para a realização da colHe.- n� própria' conferência.,
2er sem conhecer em det7t� v,ro.· e,· ezpn p, ontem, um aparelho ,de trei- aparelho tico.... completa- rência dos" assistepte:s do�r:' .'

,----
lhes o pla,no;estava de acor- "RIO, 17 ·(V.A:) - O ge- namento avan,çádo da Báse mente inuWizado, mas s�us min.istros das Relaçõ�s. Ex.,

/

do com éle em suas linhas neral Ciro de Rezende E:m do Galeão, que 'vinha do.Rio ocupantes sofreram "apenas terlores em,Paris. O plano 11· b w na· r
'

gerais, acrescentou: "Só declaraçõ�s,·ontem·, à 1m;. de Janeiro, em direção ao f�rimentos leves.
'

da·conferencia será a ela- nlSeU fi er li
""'

com a economIa poderemos �prensa desmentiu q;ue ho.u- Sul, sofreu um desarran'jo � , boração da agenda 'para o tlu, pU"'.a' !I,_'
lograr restabelecer o equi- vesse pedido demissão da no motor à altura da) esta- O

c
.

• encontro dos quatro gran-
,

Ui
librio orçamentario. A eco-: chefia de Policia do Distrito, çã� de)30Iem.a�, na -Praia neorgaD'Zil.�S·e 0r des: para debãter· os gran- E

.

nomia 'com verba d.e 'pessoas" Federal. .Grande, .prec1pltando-se ,ao

piln·d
.

De t ,·f
. des, problemas do m�lI�entl) . ·Jor003

,
-- • solo e acarretando ferimen- &lU O IS rllo ,internacional.,

'

.,', NOVA YORK:. 17 (U P.) -

COO·ler·.eAn'"Cl··a', d'oe:- g.o'vero. ·a·',d'.n-
tos em seus�dójs ocupantes. RIO, 17 (V.A,) - Estive-

f
A J:tus'sia já hav.ia_conc0r- �'Ao embarcar c�, hoje.

;:J' U Segundo apuramos., o PT ram reunidos Ina Câmara dado' com a re'a'llzação de no "Queen Elizábpth". o gc-
3-FCnúmero 0,411, da Base Múnicirla'l, os' vereadores do -um éncontro, ,em Pari�, en� neri:ll Eisenhower disse ape-

res do'. 'Norde�te·. �o Gale'ã6, pilotado pe10 ma-I PSD.
'

,

. tre os assistentes dos \!lli- nas algumas· palavras..) ao

. jor�aviador Otávi?, Afonso, Nessa reunião;", trataram nisiros ,das Relações Exte- jornalista, 'recusando-se ai

easa�o, residente �q Rió de
I ofL�dis pesse.distas de diver- rjores das quatrq 'potências, fornecer detalheq sóbre seus

JaneIro,. na rua Tito, n9· 65; 'sos .assuntos ,relativos à si- a fim de preparar a agenda pl'�nos de ·viagem. "Eis-nos'
e levando o sargento NiIziso' tuaçãQ do partido em face da conferência· dos quatró nóv�menJe a eámii1ho da.

Sil'va, d'e' 22 anQS, s61fê.i.ro� do momento p0litico muni- chefes de Estado. A decisão Europa é esper.nno:; confia

residente na rua ,da Pra ciplaC' sôbi'e a reunião dõs assis�' damente' que.,no ,.,) trabaJh6<
mação, nO 72, lÍ.à cap'lta�<t :bellberáram eles; em prin- tentés ·foi consequencia·

de,'
esteja :em bre\Te eXé::utado.

República, sobrevo:1vá,. � es" çipio'manter uma linha' de uma tróca de notas entre os a fim de que po�samos vali..

tação de S'Olemar, vindo .d'O· 'colaboração com o PTB, fi-.. seviéticos e a França, Ingla- tal' a nosso 'pa:fs '. disse el��
Rio de Janéiro';' q1,lando o cando incumbido o. sr . .Júlio'

I
terra e os Estados Unidós, A '�A,�ho qqe se todos fize''''

motor acusou um desarran" Catalano de coordenar os nas .,quais, inicialmeQte, a r8m seus �devere�, a .. nossa
J

O.
, . mo.vi�ento� _ ne'cess�rips à I R_ussia preten4i�. a realiz�,:; miss.ií.o estar� n. t1iza�a . er;t,

Sem pod� tent·ar uma, des- boa dISPOSlyaD,: dos mteres- i çao de um .concI�ve :para de- pouco tempo. �::; �açoe� 11-

cida de �mergencia' na pra- ses da agremiacâo e'm face bate exclusivo ,dos proble- vr.es devem um r-se e VIve!:"

ia,·o pilôto dirigiu o aparê- __derf1ais. .'
,

'.'. '; mas ·germânicos: Tendo em I em, paz e confianO;:.l '.

Declarações de vanos 'parlamentares. - E' o

qu� .de mais t Iemeutar existe.

..�'

FORTALEZA; 17( V. AJ - O governa&r, do Es
tado telegrãfou. ao seu cólega do Rio Grande :do Norte,
sugerindo o adiamento para meados de março da 'anun
'ciada Conferência 'dos Governadores ,do Nordeste, de

vé� que está impos-sibilitado, agor'a, de pedir clicença ao

Legislativo para se ausentar do Ceará.
. Há 'aqui grande interêsse em tô�no dêsse c·QnClaye,

que focaliiará o� problemas de máis palpitante atuali-
dade da região.

.

O sr. Raul Barbosa adiantou que quando fôr ao Rio
de Janeir.o. para participar da. conterência, procurará
avistar-se com o presidente Getúlio Vargas, com. qúem
tratará de assuntos de interêsse da administracão ceª.,.

.
'

\.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Chineses na oreu
,iva dp, dfz'�mbro
York, (USIS) - o Generaã

Douglas MacArthur, Coman
dante das Forças das, Na
ções 'Unidas na Coréia, erra

,

seu setimo relató rio à ONU�_.., .�

cobrindo uma grande ofen

siva-comunista, desfechada.
. 'na 'prilliêira metade de de

zembro, disse, que nenhumas

força norte-cor.eana foi em

pregada em tal operação.
O relatório de MacArthur

descreve as peripécias e O»

heroismo dos soldados das.

democrácias em luta com os,

agressores do mundo livl'e_

RADIOTERAPIA
RAIOS, X

DR. ANTONIO MODESTO
Ate.de.·&riameDte. ao Ho.,1taI .e Carl••••

Tron.port•• regu'lore. 'de CO! go I , (I• I l '

DR. LINS N:EVES' I
da Mater�idaâe e médico do Hospital de slo FRANCISCO BD SUL para NOVA fOBI

"

Informacõe. como. Agente.
8oópolil- C.rloa Hoepcke S/A - C1:- Teldc De 1 217 ( E nd te ea

'

randlco do S�.ll-Carlo, Hoepcke SA - eI -Teldone,6 MOOREM AC K

Diretor
,

Caridade
CLINICAS DE SENHORAS - 'CIRURGIA PARTOS
ASSISTENCIA AO PARTO E OPERAÇÕES OBSTÉ

TRICAS

TINTAS PARA !>INTURA

)0 T T (\ IM A R

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

Tel.' 846.

O Dre�p.ifo do dia
Perigo dos Tosaidores
O tuberculosoé fonte per

manente de' contágio. Quàn
do tosse sspalha bacilos �

os transmite aos que estão

próximos.
Não se, aproxime mnito-.

dos indivíduos que tossem

e, ao visitar um tubercnl'l

so, conserve-se discretamen...·

te à .dístância. S.N.E.S

NAÇõES UNIDAS, Nova,

Por AI NetoDR. NEwTON d'AVILA , Budd Lesser acaba de ser

encarregado de escrever

uma série de histórias. de
Tarzan para a tevê. O show
será produzido por Walter
White Jr.
A Sra. Roosevelt declar JU

aos. repórteres que o melhor
visão. , ." show de tevê que viu a+é .:1-

Clinica Cirurgica A NBC está tentando con- gora foi "The Life of Ri-
Molestias de Senhoras tratar Humphey Bogart. A ley", com WÚliam Bendiz, no
CIRURGIA GERAL idéia é organizar umprogra- principal papel.

dos Serviços dos Professores' Benedcto Montenegro e
ma de mistério para as e;:;- A revista Co1l1ers aclama

Piragibe Nogueira (São Paulo) tações da teve' da' NBC que, di f" "Oo programa ra 10 omco
Consultas: Das 14 ás 17 horas. aliás, já possuem dois ou GRANDE SHOW" (BigRua Ferna_ndo Machado, 10. três programas dêste tipo. Shaw) da NBC dizendo tex-

.. LJ'-"" '"
DR. POLYDORO E. S. THIAGO B�lly _Rosde recusohu a 01"- tualmente: "Quer-nos pare-

""'»' I Médico e parteiro gamzaçao e um S ow de cer que êste programa pro-

do Hospital de Caridade de Florianópolis. Assistente da variedades para a tevê, em va que u mtipo de diverti-
.

Maternidade que pese a oferta de 25 mil menta não vai ser morto por

Doenças dos órgãos internos, especialmente. do co- dolares por semana que lhe outro tipo' de divertimento

ração e vasos.
_

fizeram. Bjlly explicou :
.,A mais novo, a menos que êsse

Doenças da tiroíde. e demais glaudulas internas. base de um bom espetáculo novo tipo não Só seja novo
Clínica e-cirurgia de senhoras - Partos de variedade, de uma ,roa mas seja tambem melhor.

FISIOTERAP,IAi -';:- ,ELETROCALDlOGRAFIA - ME- revista, são garot.às\()n�a'3, Em outras palavras, o rádio
..

'

�
". 1TÀBOLÍSMO BASAL � de plásticas pelÇeih __

o

e não' vai desaparécer fr'ent�'
}, Horário .de,Ccnsultas; - Diáriamente das 15 ás 19 quem é que se intresaa por � televisão si continuar a

horas.' '. vêr garotas bonitas de duas produzir melhores progra-

CONSULTõ'RIO: Rua Vitor Meireles n. 118 - Fo� polegadas de alturaT": . .

.

'mas que os'de tevê'.

manual 1.702. '

RESlD�NCIA: Avenida Trompowski, 82 Fone ma-

nual 766.

Cirurgia geral --:- Doenças de Senhoras - Proctologia
Eletricidade Médica

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

em diante.

Residência" Rua Vidal Ramos, - Telefone 1.422.
--_ __.--

<, DR. MILTON SIMONE PEREIRA

Perguntaram a B'8Ili Hop
qual é ,a mulher mais bonita
do rádio americano Bob res

pondeu: "Como querem que
eu saiba? Ainda se fôàse a

mulher m)is bonita,da tele-

.

!!IUZP- LIMA & IRMÃOS
• Cons. Mafra, 37

Florianópolis

AGRaDECIMENTO E MISSA"

José
Daux

, Famílias Miguel, Jorgee Nagib Daux, Jacob Boa-«

baid, MussiDib Mussi e Aldo Neves dos Reis, João Dib
Mussi 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-

JOSÉ DAUX,
.

e convidam todos osamigos para a missa de sétimo dia;
que será rezada a 20 do corrente, às 7,30 horas, no al
tar do Sagrado Coração de Jesús, na Catedral Metropo
litana.

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

DR. MÁRio WENDHAUSEN
Cliníca médica 4é adultos e crianças.

Consultório - Rua João Pinto, 10 - Tel.
Consultas das 4 ás 6 horas .

,Residência: Felipe Schmidt, - Te1. 815.

DR. ROlDÃO CONSONI
. Cirurgia Geral - Alta Cirurgia - Moléstias de senho

.

ras - Partos
i. Formado pela Faculdade de Medicina da Universi-
dade de sãõ Paulo, onde foi assistente por várias vezes
do Serviço Cirúrgico do Prof. Alipio 'Corrêa Nass,

Cirurgia do estomago e vias circulares, intestinos
delgado e grosso, tireido; rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicocela, 111?1111, varises e her
nes.

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

Telef. 1.598.
Residência: Rua Esteves Junior, 1.703 - 'I'el, m. 764.

E' ELECiAMCll , '·OUER VESTIR·SE COM CONfORTO
PROCURB A

M. '769.

Alfaiataria
.

MelloDR. I. LOBATO FILHO

Doenças do aparêlho respiratório
TUBERCULOSE

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade Nacional de Medicina.

Tisiologista �,Tisiocirurgi�o do Hosp� 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,' diartâmente;. das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquiades, 28 - Chácara do

Espa.ha.
'

R.!. Fehppe Scbmidt 4�

CURSO BO$CO
Preparatório aos exames de admissão ao Curso Gi-

nasial, Comercial Básico e art. 91. -,

.Dírígído e oríentadc pelos professores Ari�Y'dec:
de Melo, Oswaldo Melo Filho, Pedro José Bosco, Gerson,
Bosco dos Santos e Eugênio Doim Vieira.

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

I
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

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

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

do Distrito Federal.
,

Ex-ínterrio do Hospital Psíquíãtríco e Manícêmío
Judiciário da Capital Federal.

'

Ex-interno da Santa Casa de Misericórdia do Rio
de .faneiro

' '
"

Clínica.MÉdic'a - Doenças Nervosas.
Consultório: Edificio Amélia Neto - Sala 9.
Residência: Avenida Rio Branco, 144

�

Consultas: Das 15 ás 18 -horas,
Telefone:

I

Consuitório : - 1.268
Residência: - 1.385.

DR. CLARNO G. GALLETTI
Advogado

Crime e cível

Constituição de Sociedades
NA '1'URALIZAÇõ"ES
Títulos Declaratórios

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

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

I
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Cr$ 1.750.00 '.

o quanto custa uma encer{deira
A '8 N O

.ELECTROLANDIA

__--------�L�>s�.�.�...------------�--------�O��E�S�T�A�D�·O��D�o�m�in�g�O�,�1�8�d�e__fe_v�ye-r-el-·r-O--d-e--1-9-51----------------�,�,--------_�__3]___

_ 'nt o:zjlF7? _� m,/

ANIVERSÁRIOS: médico himanitário e lemen
to destacado do Partido So-

-.mes.

Sr. Hamilton D'Alas-
,:cio.

� Srta. Nair So·uza.
.

- Srta; Maria de Lour
<des Oliveira.
- Sra. Júlia Amália Cos-

·ta·.
-

DR. ARMANDO V. DE
. ASSIS

Ocorre, amanhã, o aniver- Passos.
,.sário nataiício do nosso dis- "O ESTADO" apresenta
-tinto conterrâneo, dr. Ãr- condolências à família en

�mando Valério de . Assis" luta·da.'

. }Panela5 d;.p'ressão ARNOIJ . a,. r$ 510,00 .'
. I

>. Grelhadorf>S Elétricos I
, ô Cr$ 300,00 �

, Rua �,,�p�e't���!!V?laE�.�!! - Tenetil
-------------.-.--7'.�--�

.. .

OS' REFORMftDORES
, c.

MAR'l'INHO LUTHERO

"Desde moço te admiro, ó monge agostiniano,
revolto o audaz conquistador da liberdade!
Camartele de êrro o gênio da verdade,

»:

que de um golpe quebraste o jugo ultramontano!

Rua Ar-cipreste Paíva-c-Edífíeío Ipasel-Terreo

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1870 !,_ Séde: BAHIA

Incêndios e Transporte_:; � ,

Cifras do Balanço de 1944
CAPI'fAL E RESERVAS :.. Cr$ 50.900.000,80
Responsabilidades .. � h.••• Çr$ 5.978.401.755,70
Receita

'. Cr$' 87.053.245,80
Ativo , Cr$ 142.176.60880
Sinistros pagos nOi; ultimos 10 anos

•

.... .. .. .... .... . Cr$' 98.687.81680

.. Responsabilidades '.' Cr$ 76.736.401.806,30
. Diretores:

Dr. Pamphilo p'Utra Freire de Carvalho, Dr. Fran
cisco de Sá, Anísio .Massorra, Dr. Jo�quim Batreto de
Araújo e José Abreu.

_ : .__ ... )

Histérío
.

-- .

. ..1

Primeiro passo
para a fusão do

P. T.N. com o
'P. T..8. •

:DR. ANTôNIO NUNES cial Democrático.
VARELA O ilustre facu'ltãtivo exer-

Transcorreu, ontem, a da- ceu, até 31 de janeiro do
""....a natalícia do .nosso preza- ano em curso, na Câmara "PASSAGEM DE
'.

HUMAITA"-do e distinto conterrâneo, . Municipal, a liderança da
V I b d d

.. -" \ Um dos muitos sonhos-dr. Antônio Nunes are a, anca a a. .maiorra, em pois meus casinos à Escritura, estão conforme".
t d P

.

f-I ambiciosos do ditador Sola-,destacado elemen o o

al'-, CUjas unçoes reve ou qua- Então de Roma se começa o' ataúde."
-:tido Social Democrático, ora Iidades 'que o destacaram" (Mota Sobrinho) no Lopes, era a Fortaleza de

:advogado no fôro do oeste' entre os seus pares. A 405 anos passados, ou seja, a 18 de Fevereiro de Humaitá, uma fortificação
N d t d h-

. existente no rio Paraguai,<catarinense. a a a e aman a, o a- 1546, em. Eislebon, na Alemanha, faleceu Martinho Lu-.

'1
.. ,

I d com um efetivo de 20�000A atuação do lustre ca- níversaríante sera a vo as thero, que havia nascido nessa mesma cidade, em 10
-tarinense na Assembléia Le: homenagens dos seus inú- 'de Novembro d.e...l_483,. homens em armas, consti-

d d I··
,. ,

tuindo.rpara ele, uma formi-.-gislativa do Esta o, uran- meros corre IgIOnarIO�. e
.

'
Com 14 anos de idade começou a frequentar a es-

danda barreira que deteria-te o;períodõ legislativo que amigos, que lhe testemunha- cola de Magdeburgo, em 1501 matriculou-se na Univer-
deJaneí

,

tunid d •.

dE' " a marcha vitoriosa das For-rse encerrou a 31 e janeiro rão, nessa opor um aue, a, sida e de rfurt para um ado depois bacharelar-se em .

"último, foi dos mais pr.ovei- amizade. que o. c-r ;�'d e n- filosofia. A impressão que lhe deixou um amigo intimo, ças Ahadasb··· AI' t
.

.

b ilh t
.'

Iid d d .' .

'. O nosso ravo .mrran e:-:tosos e dos mars ri an es. eram as suy.s qua I a es e ao morrer, fez com que abandonasse a carreira que en- ..

d d I h' ,. .

iítad t' d 1 'd dã
.

d t d
.

, "

'Ih'
' .

e Víscon e e n auma�Eleito deputa o es a ua. o CI a ao arrugo e o os. cetára para reco er-se a'um Conven,to. '.
J 'I âcio)

.,

jovem e culto advogado se "O ESTADO" apresenta Na Universidade de Wittenberg foi lente de teolo-l (Jo�qUlm oset gnacio , dJainzuíd '1 t f lt ti _" I'
. ,

"

. . havia transpos o o passo e-teVê, logo, distingui o com ao I us re acu atrvo.re ICI-
• gra, sendo eminen"te.interprete <las Sagradas Escrituras, .. l," E;a liderança do seu partido tações, especialmente da Epistola aos 'Rõmanos, que muito an- Curup.aI�I.,e a nobssa b SqdU�-C t Ih"

.
'

,
.

.

dra mlClara o om ar elO.naquela asa, pos o em que '" '-.tes.. e msprrara terror mas que, bem compreendendo. .

d H 'f'-se colocou na Ydefêsa das SRA. DR: GVERREIRO DA seu seritído, tornara-se manancial de regosijo. das bat�rlasd e

t
umaI a.

\boas causas com uma pro- FONSECA' Q.u,ando o papa Leão x quís continuar as obras da
Um p anEo e adaque, Pdara'1'

.

h-
.

"'dt· . ". que nossa squa ra ven es-.funda compreensão POltIC;l Ocorre, aman a, á a a catedral ,pe 'S. Pedro" decretou uma venda geral de in"
I�" f' I

.

<e uma invejável habilidade, nata'lícia da .exma, sra. d. dulgêneías, 'a-�jm-de obter dinheiro .para, o seu, propô- se aque eCpa�so, 011 Pha�eJa-Iid d
.

tifi J '1 B b'd'F era it L th ,;.
.

., ·t····h d" h'
..

I do por axias e n auma.-qua I a es essas que JUs 1.1� amI e . oa arn , ons , 131 o,� u :e"u,,,que· ja man ln a,:'.,e, a. muíto.ruma uta .

17 G I A 1ôlh
.

"
z: 'd d G erreíro da' íntt "" :i(:" ,- ,.

id
-Ó, •

tâ
.

d d No dia o enera rgo o«cavam a esco a merecrca esposa o r. uen . mtima; por nao se .consr er,al' um crrs ao em vírtu e. a
f d t

-

db' '1 t F 'do
.

ident f lt .d f"'" d
,.

D"
"'.

1
....

f'
-

d ez uma emens raçao
. e-dos seus no res e 1 us res onseca, me ICO resr ente a � � e e."no; po, er. ivmo, revo teu-se.. a ixan o.: em j � f't d di:pares. nesta CapitaL" _ 31 dê Outubro .de '15I'7; na' por.tâ .pri�éipal da Igreja de forças c?m o � o edcoa JU-

Agora, depois de haver SRA. DR. OSWALDO �Wittenberg, as célebres'9$ PtQposiç_õés (ou theses); con- ,vaI'. a açao d� dSq'!l\ raé qu.�'cúmprido, à altura e com HORN"" tra as inaulgên'cias..
-,' sena co�n a a pe o a�)l

«consciência do dever safu- Transcorre,'amanhã, o C· t- ,;- t. .

t- . r
. tão-de-Mar e Guerra DelfIm

:'feito, no des�mpenho do aniversário nata'lício da ex- L��:Çr:u é����?�d�u:s :�r::e':;:;:e::'�ri�eiro ao
Carlos die Cparvalh,o (chama-

.

d t
.

Ih
.

d A'II'ce Mar.I·a Pe C d I C t
.

A b
.

Ih
... "

. do do a to- arana).':man a o que o povo e sou- ma. sra. . .

- ar e'a ae ano, em ugs urgo, que e eXIgIU uma re-
N d' 19 d F

.

de'1. f' d A t-' d' H espo� a do dr t t·
-

d
. ,

D' tI'
..

1 'd o la e evereno"ue-con lar, O r. n OnIO rena orn, s. '. ra açao; ep.OlS compareceu a Ie a mpena, reUlll li I 3'30 h D'
- .

, .. '. '
.

.

1868 pe as oras a l-'.Nunes Varela, exerc.e, com Oswaldo'Horn, íntegro. JUlZ em Werms, sendo intimado-a retratar-se .. : Mas ne- .. _' '.

M
. h' en.'

b 'lh" 't' d D' 't d C .'. d . t" t
. Vlsao de nossa arm a -

'�profil!iêncla e 1'1 an ISmO, e IreI o -. a omar.c.a e, gou-se, peren Onamen e, porque estava com a verdade!. . ..
d

'

b'daB ""E t
. �

t· h' ,
.

fIa o canal sen o rece 1.:em Joaçaba, a advocacia. rusque. ...J ;.'. --;'. tan a conVlcçao m a que, Jl}omentos antes de
t'lh

.

d F' t I,E, no dia de 'ontem, o jo- FAZEM ANOS, A;MANHÃ :..
'

expir�r,'-poude pronunciar, em latim; ás palavraS' de seu" pela ar. I arIa a or a e-

'-vem e brilhante· cultor . do - Sra. Maril!- dJl' Conê"�i- eyang,elho fãvorito: ---;- "De tal maneira àmou, Deus ao' za. ,

,

.. Um novo espetáculo se a-'Direito, foi; alvo ge signifi- ção Gain.ete, espôsa :u.o> 81'. ,inundo que. lhe deu o Seu Filhf;> Un,igeriito, para que to-� .

G' t
' . l>resentav�,aos combatentes.'''(!ativas homenagens, ,'às João' Batista am��e.,.-i.. '. do o que 'Crê n'Ele não pereça, 11Ias tenha a vida'éterna", Uma longa faixa'do Rio era�, ,:q!,úlÍ�, daqui, muito à'vo'nta-' - Sr. Manoel Germano.. ,� Andre. Nilo Tadasco .

. ''(}e7nos assoc'iamos, com os -, Sr.,. "Joã,o. .Casc3\'}.:.s-,,·., ,do :, '

:
_

iluminada pelas granadas e
. _.

1 - bombas, tornàndo o feito as-:melhores votos'de pt9spe!li- c6mS:.tI,a.·�I�:�;,��h.el,e>.g�r,' fi�h�' " n.st.JuçOes para a. Execuç.ao sombros,o, em o qual, Mari-.

édl).des � feiiCidade p,essóa.. . '..

�" nheiros .e' Soldados, na de-

FAZEM-ANOS HOJE': 't do"sr·st�!� �1�����eLlS�b:1
.._0 'Código'de 'Vencimentos e Vau-· monstração evidente do

� Srtâ. :Màtia de Lourdes' Lacombe. d M
cumprimento do dever, es-

Lu'z.
.. ",�

-;- Srta Maria de',Lour- ",:
. taQ8n� OS ilifarf,s crevendo uma das mais be-

- Sr. -Waldir Brasil, fun- dês' Silva, filha do sr. Ari- RIO, 1'7 (U.P.) ,- O gene- do CÓdigo acima- refer"ido. las páginas de nossa Histó-

<cionário'da Caixa Economi- comedes Espiridião d� Sil- ra! Estilac Leal ministro I Dess� maneira os pagamen- ���xa�il::::ia/��b��::r �:
-.ea Federal.

-
.

va; ';' da Guerra, assinou uma por-. tos não serão àtrasados.
- Menina Creuza, filha FALECIMENTOS: taria esta manhã aprovando .:. "

Pátria! ...

Em sua residência, à ·rua. .

t
- Eis porque, no dia de ama-.-.do sr. Arí E. da Silva. as ms t:uçoes prOVISOl'laS '.

ORIO? nhã, elevamOS nossos cora--Sr. Cap. Rui Portinho Bulcão Viana, nO 43, fa.le- para a execução do Código �Â E Â j
..-;; M

-'

'dO dE' c"'u, onte'm-ontem à tarde, a de VencI'mento" .e· Vantage'ns R � .

ções na glorificação dêste
''Ue oraIS, me ICO o xer- -

�

'QUARTO C!8ANHEIR.O' feito, rendendo as. nos-s�s'::cito Nacional. "- (�xma. sra. d. Basili3iH Fra- dos Militares recentemente
I·

.

ri
.,

c· E TEL'ErONES mais J'ustas homena,gens aos'SI'a AI'da Santos LI'ra V,'l. rea Izan o-se <) sepulta- aprovado .pelo ongresso e-

• ,
DIÁRIA COMPLETA heróís que transpuzeram a

'<espõs� do sr. Rubens Lira: ment1nlo seu corp'1.
-

ontem. sancionado pelo ex-presi- CASAL,C,S 110,00 "hiexpugnável fortaleza",t L ra S'lva (·te manha-, tIO Cemi.'ér;ú Pú- dente Dutra .

SOLT C S 13000- r a. au
.

I . " .
. r , embora com o sacrificio de

- Sr. Moacir Galotti. blico do ItacorQllí. Tal medida. estava sendo _/)P t d d
" ,Y",,;;,-��r; sangUe e de vidas!

- Srta. Lilian Maria a-
TEN. TORQUATO MOTTA novamen e aguar a a nos

I'
� �. "Honras aos Marinheiros e·<checo.

LIMA
meios militares, de vez que

"OTEL Soldados dó Brasil!Sra. Mai.·ia D. L. Go- os serviços da tesoUl;aria
Glo'rI'as aos Heróis de Hu-Na manhã de on��m fale· d d' 'd dás Iversas um a es e es-

END. TELEGR. "AIGEN�TEl" maI'ta' '..,".ceu, em suax'esiJ"J1ciz, à rua t b I' t 'I't. a e eClmen os mI 1 ares se TEl. 25.7233- .

André Nilo Tadas'coC(Jllselheiro Mafn1'1 nO 1ôG, achavam indecisos .,quant� à . RUA CRUZ LIMA, 30
r, �·r. Tenente TOl'c1uato 1\1ot- .

t
-

d 't,. . mterpre açao e certos I ,e� nAtÃ 00 fLAMENGO
ta Lima, oficial d·t reserva •

do Exercilo Nacional. INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS
O sepultamento do s�u MARíTIMOS'

cadaver se efetuará 'às 8
horas de hoje, saindo o fére
tro de sua residência para
o

. Cemitério· da Irmandade
do Senhor Bom Jesus dos

Entre o teu povo, dia a dia, ano após ano,
sem temer do inimigo a fúria ou, crueldade,
combateste gigante, até a heroicidade,
e o mundo se abalou, tremeuo Vaticano!

,/ .

És grande em Wittemberg e magnifico em Worms,
onde da Fé..jlsplende a fôrça e a excelsitude
e onde Roma papal mostra dent�s disformes"
"Não posso.retratar-ms, .aqui estou, Deus me"ajude;

O Instituto de Aposeriladoria e Pensões dos Mario.:'
timos chama a atenção <ias emprêsas suas contribuintes,
que estejam em atrazo com as suas obrigações, para os

dispositivos da Lei 1.239-A e sua Regulaplentação, pu
blicadas no Diário Oficialda República-em 27-11-50 e

15-1-51; respectivamente. Maiores informa"ções sôbre o

assunto serão p;estadas na Delegacia do Instituto, rua
, \ . . .

João Pinto, n. 9 sobrado, nesta CapItal. :..
'

FlorianõP9lis, 17 de fevereiro de 195Í.
.

Nívio Pinto de Andrade � 'Delegado.

.�, Sim 1 Comprando uma ,mpressora Jalda, 18 x
<. -11, acompanhada de tres fontes de tipOS v

'\' s. está prat,ca(I1ente fabricando dinheiro, uma
_f! . �., , ,', vez que se"iío �<ll"mes os proventos que des.
�6 frlitará ,impl'lmind" cartões de visita, convi-

tes, bo,etins, programas, etiquetas, listas de
. preços, bilhetes e toda uma série infinita
de serviço; tipográficos.

V[N�r:S ft Vlsrt COM GRftNDES DESCONTOS· VENDAS I PRiLü í:��l SRJN.
fiES FACllIDaDf�. Informacões cl MlÍqulnas Jolda, C. Ptslal6314 • S. Paulo' _j

CASA MISCELANIA 'distri ..
buidora dos Rádios ,R.C.A.
Victor, Válvulas e Discos.

Rua ConselheiFo Mafra.
J r' � �

RIO, 17 (D.P.) Num
encontro marcado para ho

je, às 16 horas, o sr. Hugo
Borghi tratará com o sr,

Danton Coelho da fusão do
P.T.N. com o P.T.B.
A decisão do falso lider

t r a b a 1 h i s t a, aliás, ao

sr. GetÓl·io V a r g a s,
em caráter of i c i a.l, quan-:

.

o dês t e s e encontrava

hospedado no Hotel das Pai
neiras, vem provocando não

pequenas divergencias entre
os correligionarios do sr,

Hugo Borghí. 'A propósito
vale recordar que o sr, Emi-
io Carlos chefia um grupo
contrario à fusão daqueles
dois partidos, embora ravo
rável ao uma política de a

proximação com o govêrno. •

O referido grupo se mos-
'

tra descontente com a ini
ciativa do sr. Hugo Borghi,
a quem acusa de estar agin
do em seu prõprió nome,

uma vez que deveria primei
ramente, ouvir os órgãos do
seu partido para toma�' a de-

/

liberação que o levará, 110-,
je, à presença do SI\ Danton
Coelho.
,

Lei( "O ESTADO"

,

0..,

Quando se encontra na or·

",ário "uma roupa roida pelOl
boratas ou troças.

'\

'I ti

/I h II "
fI
Ir 'I

" fi "

,i fi " "

��.. ���
Seja inteligénte ... ESJ)(;Ilhe nas ga· .

vet;;,s e nos molas NEOC1D em

pó, que nõo deixo manchar.
....

nem cheiro.
.

��'a'
Use o tàta grande - a em·

balagem ma,is econômica do

N�OCID��
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o EbTADO� Domingo, 8 de fevereiro de 1951
----------�--�----------�-----��-----

"O Es.porti'_vo
Direçlo de PEDRO PAULO MACHADO

Liberato Carioni não QDer· as
rédeas do Paula Ramos

Por motivo .' de força espinhoso dtrgo, dizendo
"

maior, deixaram de real i- que devido- aos seus inúme
zar-se, ante-ontem, as elei- ros afazeres não encontra
ções no Paula Ramos, fican- tempo para atender as

do\" ao que fomos informa- grandes responsabilidades
dos, transferida. a reunião' da função. Tais declarações
para amanhã, à noite. Soube! do ilustre desportista, cre-

·.a nossa reportagem que, em- mos, irá causar grande tris
hora cada vez maior o movi- teza oo seio' da família pau
mento em torno de sua can-

_ laína, onde seu nome é ie
didatura para a presidencia vado em 'grande considera
do clube das três cores, o ção paraà completa reorga
sr. Liberato Carioni decli- nização do .clube campeão
nou do seu nome para tão citadino de 47 e 48.

/ p'ra Iêr no ônibus

Campeonato Esta'dual
l-" de Futebol

ra", estão marcados para.es-
Vasco x América, hoje, no Rio, pelo torneio Rio- ta "tarde os seguintes emba

São Paulo. Portões abertos... O presidente Getulio tes: Estado do Rio x Distri
Vargas falará aos brasileiros. _' to Federal, em ,Niterói e Mi

. Em São Paulo, o Palmeiras, também pelo "Rio-São nas Gerais x São Paulo, em

Paú'lo", jogará com o S$io Paul� BeI0 Horizonte.
x x·x - Informa a B.N.S., de

Hoje, em Criéiuma, o Ferroviário jogará com o Co- Londres, que existem mais
mercial; É bom que se tome-providências contra qual- de 2.500 jogad(')res de fute
quer tentativa de agress'ão ao dirigente desta pugna. boI disputando encol)-tros
É bom, também; que alguém ponha um ponto finll nes- nos clubes da Liga da In
sas atitudes degradantes e ignominiosas da torcida. O glaterra.
árbitro' ue uma peleja deve ser respeitado e deve ter - Yustrich, antigo guar
"clima" para des-émpenhar com sucesso a sua espinhosa dião dó Flamengo, do Rio,
missão. Não se pode admitir que elementos nocivos ve- foi contratado para dirigir o
nham por em xeque os nossos foros de povo eiviliútdo. quadro de profissionais do
Os monomaniacos zoantropos devem ser enjaulados... 'Atlético, bi-camp!lão minei-

x x x 1'0 de futebol.
Pelo campeonato catarinense jogarão, em Joaçaba, - Está marcado para ho-

as equipes do Juventus de Pôrto União e do Cruzeiro je, na piscina do Guanaba
local. Como dissemos, ôntem, aquí, também, o tempo po- ra, o início do Campeonato

.
dúá esquentar. Em São Francisco, o panorama parece' Brasileiro Infanto Juvenil

t
"A salvação dos asmáticos"

bastante diferente ... Carlos Renaux de Brusque x' de Natação, com o col<icurso As gotas que dão alívio
Atlético local estarão �rente à frente, ,em disputa do

I
dos nadadores carioca�, pa- imediato nas tôsses rebeldes

cetro máxiino do Estado.
.

I raenses, mineiros e gauchos. ( bronquites crônicas e asmá-
É de se lamentar que haja pessôas tão. rpdes, à pon- - Em Pôrto Alegre, pe- ticas, sufocações e ansias,

to de se constituirem uma ameaça à integ,ridade fisica

110
torneio extra de futebol, chiados e dôres no pe�to.

de um. juiz_ de, ftItebol. _Tem ?e .se faze:' al�u�a cous-a jog�rã? esta tarde Rener e I Não têm conb'a-indicação�
em repressao -a-essas açoes cnmmosas.)E r>ra Ja!. . . 'Connbans PDrto Alegrense. Nas drgs .. e fams.

.Manoel .Machado entre
juizes da f ..C.D.

-Dando sequencia ao cer

tame estadual de futebol

profissional serão realiza

dos, de acórdo com a tabela;
três atraentes matchs. Em
São Francisco do Sul, a e

Q.uipe local do Atlético, bi
campeão da Liga Joinvilen
se de Desportos, enfrentará
o valente 'onze" do Carlos
�w..-���__w-..-..__-.........,
,

Diversas

Renaux, de Brusque, cam

peão da Liga Blumenauen
se de Desportos. Ambas as

equipes se encontram em

grande forma aguardando
uma boa estréia no campeo
nato. Em Criciuma jogarão
Comerciário, local e Ferro

viário, de Tubarão, reinan
do enorme -ansiedade entre
os aficionados das duas 'cí-

-

dades. Se vencerem os locais
haverá uma prorrogação de
30,mimitos, visto que na pri
meira partida venceu o grê
mio tubaronense, jogando
em seus domínios. -Em Joa

çaba estarão em confronto

Cruzeiro, local e Juventus,
de Porto União. No primeíro
jogo, realizado nesta última
cidade, venceram os Juven
tinos, pelo que\é esperada.
uma reabilitação do quadro
local. Serão dirigentes das
pele1as: Sérgio 'I'omaaírri,
em Joaçaba; Artur Paulo
Lange, em São Francisco do
Sul e Otílio Alves, em Cri-

Mário Freyesleben
Motivo de júbilo para nós, é usarmos desta coluna

para divulgar aos leítores, em primeira mão, uma notí
cia devéras auspiciosa futebol em Florianó
-polis.

.

A nota em questão .nos foi, fornecida pelo secreta
rio 'da Federação Catarinense de Desportos, na sede da
mesma, quando lá estivemos, caçando nov-idades.

,

Hélio Quint lançou-nos à queima-roupa, a seguin-
-te bômba : _ "Em março já teremos nosso estádio ilu-
minado, prontinho para os jogos noturnos!!!"

.

Eis uma noticia' que por certo, a todos alegrará, já
que, será vencido mais um impecilio que dificultava a

marcha para o progresso do futebol catarinense.
E o clube indicado para a inauguração dos 'holofo

tes na praça de esportes da rua Bocaíuva, até o ..'momen
to #!m que redigíamos estas linhas, era o famoso 'Fla
.mengo do Rio de Janeiro, à diretoria do qual, a presi
dência da Federação já endereçou o devido convite, es
tando aguardando o pronunciamento do rubro-negro ca-'
rioca, sem dúvida alguma, um. dos maiores cartazes do
i'Associatiori'" nacional, e grandemente admirado nes-

ta capital.' .'
Louvamos o elevado espírito esportivo do Professor

Flávio Ferrari, sucessor do CeI.,Vieira da Rosa e conti
nuador de sua obra gigantesca.

O atual presidente da F.C.D., conhecedor profundo
das necessidades que cercam nosso esporte, não titu-'
beou em enfrenta-las corajosamente e, usando de uma

conduta profícua e eficiente, o que diga-se de passa":
gem, é Um dos muitos predicados que o elevam merecida
mente e' cada vez mais no conceito de nosso público, pro
videncíou a aquisição dos carísaimos e poderosos holo

fotes, já chegados de São Paulo, além de todos os requi
sitos indispensá'Veis ao bom êxito da empreitada, afim
de que, já no próximo mês,' os desportistas' ,catarinen
ses e, em particular, os desta capital, possam,' pela prí-

,

meira vez, em Santa Catarina, assistir a uma inesque
civel noitada futebo�c�, í.nicio -de. uma série delas,
protagonizada pela famosissima equipe do Flamengo el
uúm selecionado floríanôpolitano.

' .

r
.

b
-

Sem dúvida alguma.Tó mês de março será

festivou'slo de o se' rvaço-espara todos nós e assinalará um marco de' progresso ém
" .' ',/

nossa vida .ésportíva.
•

....

Cumprimentamos o professor Flávio Ferra:ri e os

d,sportistas em geral, pela concretização de tão notável
e dificil empreendimento. .

_-o-

Atendendo gentilmente ao nosso desejo, o Diretor
de "Azas", o amigo Cabral, cedeu-nos não somente um,
mas, três exemplares do festejadO jornalzinho que cü';
cuIa no Destacamento da Base Aérea local, áfim de que,
antes de mais nada, pudéssemos apreciar mais um tra
balho, desta vez; achegado a perfeição, de autoria do já
}nosso conhecido W. Oliveira,. um ótimo rapaz ainda que,
um tanto quanto "rápido" em seus julganientos.

A sua "Justificativa" é digna de louvores, já que,

:to contrárIo de antes, o Sr. Oliveira foi mais "minuci9-
80" em suas considerações e,. o que é mais importante,
não "generalizou" o objetivo qe sua érítica.

,Bravos, ilustre amigo, stla "Justificativa" reabili
tou-o perante nós e o público leitor.

Transcrevê-la nesta modestissima secção, qtfe só é
lida no ônibus de "Cacupé", seria colaborar no sentido

� de que d minúsculo" mafl, agradavel "Azal')" não conse

" guisse Uma circulação meritória, pois, quem lêsse seu
,

trabalho no "ônibus", não iria interessar-se em bizar
sua' leitura. em outro jornal e, consequentemente, "Azas"
não despertaria a curiollidaçl� e devida atenção dos lei-
tores. Entendido?' I

Encerrando estas breves linhas, sou grato ao Oli
veira por não ter ficado aborrecido com aquela minha
irônia e, sendo um admirador de seus apreciados poêmas,
:envio-Ihe daqui o méu cordial abraço.

-.

O árbitro carioca Manoel Machado' (calção preto),
entre juízes da F.C.D., posa para a nossa objetiva. O
destacado "ref'erée", contratado pela F.C.D., dirigiu di
versos jogos do certame citadino de 195O:--'Suas atua
ções agradaram em cheio, merecendo por isso os aplau-
sos do público e da crônica esportiva. \

"

/.
:/
,;'.'

- O Ipiranga, de São
Paulo, colocou à venda os

"passes" de seus defensores

Homero, Límíhha Rubens,
Osvaldo e'Bibe, �ando-o os

seus preços, respectivamen-
te em Cr$ 750.000,00,- .

Cr$ 500.000,00, .. . . .. . ..

Cr$ 500.000,00, .. . . . ...

Cr$ 400.000,00 e . . .

Cr$ 300.000,00.
-'-

.

Os jogadores Mirim,
Rafaneli, Gualter, Djalma e

Joel renovaram seus con

tratos com o Bangú, rece

bendo cada um'7 mil cruzei
ros mensais. Quanto às "lu
vas;'. nada {oi divulgado a

inda.
_ Para a direção do pré

lio Vasco da Gama x Amé

rica, a efetuar-se hoje à noi
te no Maracanã com os por
tões abertos; foi escolhido o

.juiz :M:ário''Viana.·
'

,
.� ()'távio�:atacante do .Bo

,tafo'go, será punido por ter
'se neg�dô 'h� ao Chile com a

delegação ..do grêmio da: ';es-
trela solitária". ,

� r-r- O. z;g�ei'i-o argentínó
B'ásso r�Jiovóu contrato com

'o Bot�fogo por mais sete
meses, tendo seguido com a

delegação do alvi-negro ru

mo ao Chile, onde participa
rá do Certame Quadrangu
lar, promovido 'pelo Santiago
Marning, em confronto com

os quadros do Colo-Colo,
chileno; 'Nacional, uruguaio
e oEverton também Chileno,
_. Em continuação. ao

Torneio Rio-São Paulo, on

tem iniciado, jogarão hoje,'
no Rio: Vasco x América e
em São Paulo: Palmeiras x

Saá Paulo.
- Em disputa da taça

"Paulo Goulart de Olivei-

ciuma.
".,.�--_._..._._..-•.....•.•..�...-.�

Negada à CRO a
disDe D�a 'da taxa
RIO;17 (U.P.) _ A.C.B.

D. seguindo o exemplo do
Botafogo, que pleiteou e

conseguiu do Ministro da.
Fazenda, a dispensa da co

brança da taxa de 15% do.
impôsto de renda dos jogos-
ínternaclonaís patrocinados
por êsse clube, solicitou es

.sa concessão no que se refe
re àos'jogos da Copa= dr
Mundo. '

'''O resultado entretanto
não lhe foi' favorável: ef..as,
sim terá mesmo que indeni
zar a ímportancía corres

pondente aos diversos jogos
-qú'e se realizaram em dispu
ta do IV Campeonato Mun-,
dia! de Futebol.

1"0 campéão
mundial

�

CHICAGO, 16 (U.P.) _"
Ray "Sugar" Robinson foi

proclamtdo campeão do.
mundo dos pesos médios, ao:
vencer.ante-ontem Jocke La
Motta, detentor do tttulo;
por nocaute técnico, no dé
cimo terceiro "round",

lo·rneio Extra de· Basquefebol
Continuando a disputa do O ptim'eÍTo tempo termi-

Torneio Extra de Basquete- nou com a contagem de 17 x

bol, promovido pela Federa- 9, a favor do Lira Tenis
ção Atlética Catarinense, Clube que' realizou uma be
mais uma noitada fô-i ofe- la partida, atuando com'
recida ao público esportivo 'g�ande destaque todos os

de Florianópolis. Prelimí- seus valores na "
. cancha .

nartnente defrontar-se-ão os Quando era encerrado', o
juvenis do Táubaté e do periodo suplementar. a -chu
Lira Tenis, aquele desfalca- va tomou conta da cancha,
do' de diversos titulares. alagandova e tornando-a irn
Vencéu .0 Lira pelo. dilatado 1.Í>raticaVel. Segundo ficou
escore de .28 x 7. :Em segui- 'resolvido, o segundo. tempo
da teve início o"prélío en tre será disputado na próxima
as equipes principais do Li- sexta-feira, à noite. 'Ama
ra Tenis Clube e "Ubiratan, nhã, prosseguindo o certa
sob as ordens dos srs. New- me, jogarão Caravana Azul
ton Lemos do Prado e Gali- e Lira Ten.is Clube com ini-
lei Simas, cio às �Ô horas.

Nacional' venceu em

Im.bifuba
IMBITUBA, 1_6 (E.)

Jogou hoje nesta cidade,
contra o Imbituba e estrei
ando em sua temporada em

Santa Catarina, o Nacional

A. C., de Pôrto Alegre; -que,
alardeando muita superiori
dade e boas condições téc
nicas, veuceu pelo dilatado
escore de 5 a 1.

Quem achou ,1
; Perdeu:se, no trajeto en� .

tre a rua Felipe Schmidt e

o Cine Ritz, urna carteira de
1�Í>orte11 'expedida pela F.C.
D., contendo diversas foto:
,grafias, pertencente ao cro

nista desportivo desta folha
<> jovem Mário Freyesleben.
Quem a êncontrou .é favor
entregar nesta redação.

Hamilton Alves-

I

• Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diário· da Metrnpole'
, (ALVARlS DE OLIVEUj.A)

prefeito ,da cidade,o
I,
I

No Carnaval a iIUinina-,' ressurgir, pois estava meio
<ção das, rua�, a 0rnarnenta- morto e voltou ao antigo es-
. .ção da Avenida RlO Branco, I plendor. (Até palanques es-

'

-da Cinelândia, ,da Praça peciais para turistas man
�Mauá, da Praça' Paris, para dou fazer rra Avenida).
,'toda a Avenida Presidente Mas muita coisa bôa rea

"Var'gas, até a Praça 11 estT- Iizou o Prefeito: - Inclusi
-veram estupendas. O Prefei- ve o m�ior estádio do Mun
'to tem gosto e gosta em mes- do construido em pouco me

no do movimento (as luzes nos de 2 anos. E realizar ia
"da avenida eram movimen- mais se não lhe criassem'
-tadas:) obstruções tolas. O- Prefeito

Chegamos a dizer da saí- se fica mais 5 anos' arraza
<da do Prefeita Mendes- de ria o Morro de Santo Antô-

I

.Morais e fizemos compara- 1110 arejando mais o Rio, li
-ções entre o General Pref'eí- gando a zona Norte' com a

-to e o General Presidente, Sul, resolvendo em parte o

.ambos saindo do governo. problema do tráfego no Rio.
"'rodaviá o Prefeito conti- E construiria o "Metro" ca-,

mucu, muito' embora, tenho r ioca, grande 'aspiração e

insistido na sua demissão. necessidade da cidade ma

"O Presidente da República ravilhosa,
"ou por não ter ainda conse- Ora com estas duas coi
-guido dar jeito na corrida sas e"prestando mais aten
<dos partidos - à Prefeitura çãoà-;zona Norte da cidade"
<do D. Federal. (Que será da o Prefeito poderia ser com=

"

-nossa autonomia prometi- parado aos melhores que "o.,
-da}? oü por reconhecer va- Rio teve-combreando-se com-

""lar no General Prefeito, vai Pereira Passos.
..neixando-o. Cremos que quando, se trà�"

A nosí?j) vêr se o novo pre- ta de fazer algo [}€-1o b�m
.sídente quizesse fazer go- do Brasil, to'dos devem es�
-verno com valores à frente quecer .�,'as diferenças polí-
-das repartições e não obe- t i c a s . .. Precisamos de,
-decer tanto à po1itica, deve- quem trabalha! E isso hoje
-ria manter o âtual prefeito. é tão raro!

-

rNão só áo Carnaval êle sou- (Lida ao microfone- da
�e dar realce e poude fazei' Rádio Guarujá).
,�----..------------------------..:
,

Represeataçêes
"São-' Paulo

para

Primoroso acabamen

to, linhas modernas.

Grande dt:rabllidade.

Garantia de 5 anos.Va.
rledadede côresà'esee-

:l

�
'�fJffijl���;_;�,: '(g)

Balanças automáticas e semC
automáticas para balcão. Balan

, ças pará pesar bebês. Balanças
de plataforma para armazéns e

_dústrias.--- - �

,
.i Iff!\

INDl1sTBIA • COllERdo.-�
Fundada em 1918

,ii. Piratininga, 1037 - Caixa Postal230 - S. Paul.
Oficinas e Fundição em Guarulhos (5, Paulo)

Cia. LILLA ele Máquinas

---Arco._ Artus1 3215

,I

o SERViÇO FORD
manterá NOVO

O SEU CaMINHão FORD

É fácil você conservar o seu Caminhão Ford com.o n.ov.o,

por muitos anos, Ac.ostume·se a trazê-lo periêdicamerite
ao Serviço' Ford, para um exame completo do motor, dos

freios, das 'IÓlas, de tôdas as partes vitais. E também para
uma lubríficação geral. Se fôr preciso algum consêrto ou

substituição de peças, Iembre-se disto: r----'--------------.

Nós podemos garantir um <serviço mais PIRI O SEU, ,CIMIIHio FORD
rápiãdoe perfeito. Por�e n6,s conhecemos'
o.. f.>r.odut.osFordmelhor do que ninguém. E,
!laturalmente, usamos Peças Ford Legítimas.

C"am.inhão Ford super-coas

: trúído da série F-6. Capaci
'dade - 5.100 quilos. Motor>

, V-8. 100 HP. 4 velocidades .

Eixo tr..zeiro de dupla v..

locidade.

SERViÇO FORD'
Revendedores' nesta Capital:

Irmão$ 'Amin

Planeja-se o desenvolvi
mento do programa de
energia âtômica

WASHINGTON, (USIS)
- o Governo dos Estados
Unidos está; planejando' o

desenvolvimento do progra
ma de energia atômica, a

fim de melhor servir os in

terêsses da nação e prever
as necessidades futuras.
.Esta notícia foi tornada

pública pela Comissão de

Energia Atômica, em um

relatório semi-anual ao Con

gresso no qual está descrita
atividade exercida em 1950.
O relatório informa; ainda,
que notaveis progressos fo
ram alcancados em todas as

fases' dos 'desenv01vimentos
atômicos, inclusive no setor
militar. Aperfeiçoamentos
das armas atômicas existen
tes e criação 'de novos enge
nhos fofam levados avante
em cooperação com, as for

ças armadas.
Em 1950, f�m feitas

'vastas distriouições de isó

topos radioativos, uma das
formas pacíficas da energia
atômica.
,O ,fornecimento de miné

favoravelmente, a produ
favoravelmente, a a produ
ção,�acional de matéria pri
mas continua aumentando,
sendo que novas fontes de

fornecimentos estão sendo

exploradas.

lulas de radio
telegrafia
Aceita-se alunos

Rua Conselheiro Mafra, 33
, 1° andar

I Das 19 ás 21 horas
• Nesta

ARRUMADEIRA·
preci�e �lma moça para serviço de

arrumadeira, sabendo costurar, para, casa de

um casal. Exige-se referencias, fotograf'iss, ida--
-

de e nacionalidade: Paga-se muito bem.

A eoísa'esta preta"

I

I
mas ...

1"UDO
AlUi'
para 05 que usam

-

'Procura-se- representações exclusivas
para esta praça a base de comissão
pôr psssôa bem relacionada.

"

.; , Sã�'e;��oParll Caixa. Mal D .. 4.502,

� I Instituto .

de Dposentâ�-Dria· e
�������' ,Pensões dos· COlereiarios

Delegaçia em Sta. Catarina
AVISO�

Levo ao conhecimento dós srs. empregadores em dé
bito com êste Institut,que! em face do que dispõe o

Decreto nO 29.124, de 12 de janeiro do correnteano, que
aprovou o Regulamento para execução da Lei nO 1239-A.
de 20 de novembro 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 O'S 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 I
até 27 de novembro poderão ser pagas em prestações
mensais.

Florianópolis, 13 de' fevereiro de 1951.

",Oswal Pereira Baixo, 'Delegado..

Escrever para Vicente Cípullo, Rua Marco-
-_

tUlISO por correspondênGia
ni, 53 - 20 anda, - Sã�;>aulo.

-"CURSO GINASIAL em um ano (Decreto-lei n? ENFERMEIRO-4244), Preparatórios p_�ra Direito, Medicina, Engenha-
.

ria, Escolas Militares, Escola Tecnica de Aviação, etc.
',CONCURSO pio Banco do Brasil, DASP ,e outros. CO·
triculas abertas.
MERCIAL PRÁTICO. Taquigrafia, Inglês; etc. Mas

Peçam propectos hoje mesmo á Caixa Postal 3.379
- Curso de Madureza "BRASIL" - Rua Vitorino Car

):!1:I�o, 72:: - SÃO PAULO.

(A)
/

Precisa-se. Salário mensal de Cr$ 800,00. Tratar _na
Delegacia do L A. -P. L à Praça Pereira e Oliveira _

Ed. IPASE - 2° andar - das 12,00 às 17,00 horas e aos
sábados, das 9,00 às 12,00 horas.

-o
e

Sem fecharuma torneira,
Foi pra cama Zé Barbado,

,

Por causa da- distração,
Quase morreu afogado.
Rosto líso com Gillette,
Vida feliz e sem dramas,
"Barba _Feita goza tudo:
Praia, sol e panoramas.

Gilleffe AZUL
,

,I' IA-019
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BI LHETE INavo impuls.u a Cmmp.nkia
Voo, já pensou que, um ro, recorra ao.melhor meto- N3C fO n a� dó Tr iao

plano de economia persas- do de educacão economica RIO, 17 (U.P.) - Em assentado que a campanna;
tsntemente levado a efeito que existe no mundo, aliás, reunião convocada pelo. mi- nacional do trigo será con

poderá torná-lá um hom'em usado com êxito há mais de, nistro João C1cofá�, à qual centrada. nas regiões que

independente? um século. Refiro-me à for- estiveram presentes os dire- apresentaram até agora me:'

Não é, porém, tão impor- mação do hábito da econo- tores de serviços do Min is- 1110res .condições naturais:

Ás 2 horas tante, a importância que vo- mia, através da obtenção de terio da ·Agri.cultura, ficou para o cultivo do cereal.

Vesperal das Moças _cê economisar, como o fa- um ou mais títulos de uma

com ..- Programa EXCEPCIONAL to em- si, _que estabelece o bôa e conceituada
.
compa-

Danny Kaye - Virginia 2 filmes espetaculares. hábito da economia. O ho- nhia de capitalização.'
MAYO - Boris KARLOFF 1) _ A Marcha da Vida. mem que se habitua a eco- O habito da economia, por
_ Ann RUTHERFORD - Nac. nomisar revela em alto grau intermédio de títulos de ca-

RAy BAINTER e as GOLD- NOITE A.PóS NOITE
c o dominio sôbre si mesmo, pítalízação, fácilmente é

WYn GIRLS. com pois oportunidades não -lhe consolidado, porque, .inicial-
_ No programa Ronald Reagan _ Viveca faltarão, e, de desculpas 'as mente enquanto não esta-

I) - O Esporte em Mar- Lindfors. mais variadas, poderá lan- mos habituados, tem dois
cha, Nac. INFERNO OU GLORIA çar mão, para justificar a fatores importantes que nos

2) _ Noticiário Univer- Technicolor quebra do compromisso as- . animam a prosseguir no

sal, Jornal. .

com
. sumido de inicto, para con- nosso propósito de economi-

Preços: Wayne MOI'ris _ Janis sigo mesmo, de .levar avan- saro

Ás 2 e 4% +r Cr$ 6,20 e Payge. ._

te um bom plano de econo- Um dos fatores é o incen-

3,20..
,\

, Preços: mia. tivo. do sorteio que toca o

. ÁS 6%, - Cr$ 6,20 unico. Cr$ 5,00 e 3;20 A vida atual nos oferece lado fraco que, humanamen-
Ás 8%, - Cr$ 6,20 e 3,60. "Imp. até 14 anos". inúmeras oportunidades pa- te, todos. temos de' querer- ,----.;--

- ,_ --

.Odeon Cr$ '6,20 unico. ROXX ra gastarmos muito mais do mos ganhar muito rápida e. a participação de lucros, I

"LIVRE" Creanças
I Ás 2 horas que ganhamos. fàcilmente.'·

'

[ etc., somente pelo lado

edu-1''lnaiáres de 5 anos poderã.o . Vesperal do Barulho'. O nivel de vida que leva cativo tão necessário na ia- .

entrar nas sessões. diurnas." 1) _ Cine Jornal. Nac. nosso vizinho éuma grande O outro fator é não h��' ..!lujs!çãQ do hábito de 'eco-
.

.

_

ROXY
.

ROTA .DE_....cRIMINOSOS tentação para darmos con-
ver nes.ta .modalidad�, ,'dê,., '��lsar'5sJIÍceram��nte.. de- .

Ás 7%, horas . com sumo ao possivel excesso da econorma, nenhuma hipôte-, _�os dízér a voce .que eco- ; -

Sessão Colosso. Alan Lane. nossa receita sôbréà despe- se de esquecermos de fai�r' nonirse, "usando esta

inOda-j'1) _ Círielandia Jornal. ,'ENTRE liOMENS sa.
o depôsito programado, pois- lid�;d.e, 'eseolhendo natural- ,.. ,.�tpme

.

Nac. com Quândo êste excesso não mensal, semestral ou anual- mente-a ernprêsa que melhe-
INFERNO 0:0 GLORIA Johnny Mc Brown. existe podemos, ainda, va- mente, confor�e antes ti- r�� 'garantias .possa. lhe õf�c

Technicolor Continuação .do- seriado: Ier-nos das compras a pres-
vermos

.
determinado, sere- recer, pela íntegridade de

com TEX GRANGER taçãor
. -". mos procurados pelo agente sua direção. pela lntei:resa�'

Wayn� Morrts - Janys 10/110 Eps,
-

_ Estas experimerÍ'tadas' da companhia,,:-�a�qul!i>fi-' de seu patriIl}ônio e pela'
.

Paige. • I
FINAL do melhor de to- uma vez, geralmente nos I z�r�os o título,�.qu�l �sis- aplícação

'

de s�s reserva_s
Figuras do Mesmo Naipe dos os seriados: tornam escravos com a ilu- tírá e nos auxillará para.'. POl�h.;d�v�mos saber n_\>s 01,'1-

com _

'

O Segredo dos Tumulos são de se:_mos s�nho, res.- !'
que le�e�os a bom têrmo o entar, desi:l� o�intcio d<: nos:

i

Fred Mc Murray -,- Gil-. 11/120 Eps,
..... Agem sobre nossa perso- noss� írrtento.. . so plano econom'ico, nao so

bel' Roland _ Patrícia Mo- Preços: nalidade justamente ao .con-
Deixando de lado-outros na formação do hábito de

risoil,. Cr$ 5,00 e'3,20 trário do modo por que age
fatores que poderíamos ain- eeonomisar q,ue é o �rin�i-.

, J:>reços:.· �'''Imp. até 10 anos".
.

um plano de economia orga-I d� a_po?tar e. que sB;0javo- pal, mas tambem, depois �,IS-Cr$ 5,00 'unico. IMPÉRIO
-

nisado, o qual, cada dia que rav�Is � es�olha do tItulo?e so, �omo me�hor aplicar
"Imp. at� 14 anos". (Estreito) passa, nos, deixa mais se- capitallzação para. formação I

nossas economias " re�lll�as
:..-..-J IMPERIAL Ás 2 horas nhor de nós mesmos confi-I de nossa economia, como a custo de pouco ou muito

Ás 2, 4%, 6% e 8%, horas. 1) _ Jornal da Téla. Nae, antes no futuro, não tanto
.

por exemp10 juros somados sacrifício.

Sessões Chies. 2) _ ESPIRITO LOQUAZ pelo dinheiro que consegui-
O primeiro filme Alemão Leon Errol.

-'

/
mos ter para atender a qual-

� �:,
..

"

ili'
< -

•

.'

de "Após Guerra". ,3) _ TEX GRANGEW <(uer evêntualidade, como, e -, .

r

I'

,�.
-,� '.

•

,Maravilhosa Opereta 'Vie- 10/110 muito e�pecialmente, por re-
, L.. .

I MA.'
.

,·"fl. J..
. ,<.:.'.',' .. ?-. .

..

' .

'. �.'. ,',.'nense. 4). . SEGREDO DOS velar-nos. que sõmos· s,eI\hor '
..... 'N r lAJI.J.

'.

Estréa no Br.asil do filme TUMULOS _;. 11/120 Eps. da nossa vontad'e, que· 'sabe- ,:��"'> .. ,.
Opereta: .FINAL. :n:os l·esistir,...:R.�,t�ntaçãb. de 6f:R1:�}'-:. ,; .:' .

ij
(URAUFFUHRUNG IN 5) - ROTA DE. CRIMI- gastar, que, 'enfim, estamos O FOGA-O .1: �.: , :,'

-

I

BRASILIEl'{ DER FILM 0- NOSOS; apto� a'fàzer Um plano e
_ ,_',

). E A ULTIMA,\
PERETTE:) Alan Lane.. levá-lo de vencida contra : ../

MASCARA AZUL Preços: todos os" obstáculos que, se °ALAVR,A PARA
(Maske Blau.) Cr$ 4,20 e 3,20. I?-0s apresentatem. .

.

.

.--
.

Muitas modalidades· po- "-

dern ser escolhidas para se

levar a efeito um bom pla.no
de economia organisada.
Pode uma pessôa guardar

suas economias em suà ca

sa, embaixo' do cõlchão co

mo faziam nossos avós,
mesmo num cofre, ou numa

gaveta.
Pode ainda abrir \-,_uma

conta num Banco ou na Cai
xa Econômica.
Entretanto tem você cer-;

teza, caso esc01ha um des
tes meios, qüe guardando
em casa, o rato ou o larápio
não venham a descobrir na
sua ausencia que aquele'

d'e "bolo" deve ser roido ou

instituir ó prêmio de .... ,. subtraido' do 'local onde se

Cr$ 100,00, pal:a o melhor acha?
,.

"furo" do reporter-amador Ou ainda, quando começa
que poderá enviá-lo, por a 'executar seu plano de eco

correnpondência epistolar, nomia, não estando por isto
oú pessoa1mente à redaç·ão. mesmo ainda h b't 'd

-a
.

.

Tó-rna-se necessária a as- econo�isar, POd: �e�a S�gU� ER'T:�'sinatura} c� enderêço, na d t
.

noticia, para. efeito de iden- �::t:, s::���e ��:;�e:�:= ','
.

,.'

'.\' ."

"tifi,cação e pagamento . do nha lembrá-lo, você conse-
,

prêmio si lor o caso. guirá. ter a fôrça de vontade' ,
"

," ".
També..Dl pe10 telefône suficiente para, siste��tica-

.

V, S IT EM A N.
.

EXPO 'D/nA-O'" .

L022 .0 reporter-amaclor mente, fazer seu deposIto no.,.�

.,,-:o�
eSSA. � � A

poderá entender-se sôbr.e B�nco ou na Caixa Econõ- J(Ma,::f.' n - n,
"

I J- /6 t') A �_

qlJalquer fato fazendo jús' mIca? "..;)�' 'l'd,. - E CONHEÇA AS

��:re�o;����� :�����,a� me-

se��r:o�� ���a à�:n�%ett!� NOS�AS COND,I�OES de VENDAS
.

'A � .-U-�-G-'-··A �SE' .'
ses ladmad, pOlde escolher

.:.. _
qua quer os p anos aponta-
dos.
Entretanto, deve antes fa

zer um exame severo da sua

reserva de fôrça de vonta

de, e, não se sentindo segu- .

RITZ E ODEON
Ás 2, 41,4, 63,4 e 8%,
Odeon - ás 73,4 horas

.Simultaneamente
*"

Sessões Elegantes
O HOMEM DE 8 VIDAS

Technicolor"

com

.
Klara TABODY Hans

MOSER - Wolf ALBACH·
_ RETTY RICHARD RO-
MANOWSKY.

.

-.,,>\':
Humor Ritmo ... Danças e

Amor .

No programa '_

1) - PAN-ART FILM�.
Jornal. ,.

2) - Metro .fo'rnal. Atua
·}idades.

Preços:
Cr$ 6;20 e 3,20.
Ás 6% -:- 6,20 unico.
"LIVRE" Cl'eanças

tnaiores de 5 anos po�erão
entrar nas sessões diurnas.

.

ODEbN
ks lO. horas

�Colossal MATINADA.,·""
:<A Melhor "Já organiz�da).
,1) - O Esporte em 'Mar

cha. Nac.
2) - Atyalidades Warner

Pathé. Jornal.
3) - Equitação com Arte

e Método.' Short Esportivo.
4) - Serenata Muito Cha

ta. Desenho.
5) - Peixe Lutador. Spor-

tsc;;_op. � \.

6) - Ama �ca' Coutra a

Vontade.
Gozadissima comédia.
7) - O Coelho Defende

,o Pelo. Desenho.
. .

9) - Amigo Leal.
Filme de Aventuras.
10) - Uma fabrica de

gargalhadas:
ESPIRITO LOQUAZ

com

-. Leon ErroI.

Preços:
Cr$ 3,20' e 2,00.
"LIVRE" Creanças

maiores de 5 anos poderão
entrar.

GANHE
UM

co� de c a's
í

m
í

r a

Duas Ótimas casas à Rua.
Frei Caneca-nvs. 152- e 158

I com.um grande terreno fla
esquma.. .-
Tratar oom o Tabeliã()·

Brito, à rua Deodoro. '

-'in te iramen te
de GRAÇA

Peça explicação Jun- ._-------

tanue Clã} envelope
setad i

Caixa Postal, 4587'
SAo PAULO

"Imp. até 10 anos",
Ás 8 horas

.

Esther Willians ;;.__. Frank
Sinatra.

..

M._ ..

em

. A.' BELA DITADORA
'Tecl;micolot

Preços:
Cr$ 5,00' (único)
"Imp. até 14 anos".

Repórter
Amad·or
Cr$100,00, SEMANALMEN
TE, PARA A MELHOR NO

TíCIA

, f}J� r\

E o MELHOR �OGÃ'O
do BRASlL'"

"O ESTADO" acaba

Em Coqueiros ótima Ga
sa. Entre praia' da Saudade
e praia 'do Meio n. 268.
Tratar na mesma.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para ó Fi,gado 'e Prisao de Ventre
,

_

PRISÃO DE VENTRE
PILULAS DO ABBADE MOSS

Viagem' com segurança
e rapidez'

so NOS CONFORTAVEIS J\lICRO-ONIBUS DO

, RA?IDO (�SUL-8RA8ILEIRO»-
Flenianôpolis � Itajai - Joinville - Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Não descuide dos resf�l;!!aos. Podem ser precursores de pneumonia!

'Há novas drogas que podem'salvar
os doentes de pneumonia!

[I
'�SQUI'BB

;,.. ,

• Sim, há novos remédios que operam
maravühâsyna cura da pneumonia _-'
.se o tratamento fôr feito em tempo!

,_;.Não .descuídá.de ,.resJriados. dores no
: peito, feore,. tosse. Chame seu 'médico,
semdemora-Obedeca suas instruções.

Frodlles larmadulltos desde 1858

'Dr. Jo�é B08�aid
ADVOGADO

Rua Gra' Bittencourt, 112

'O ESTADO 'Domingo, 18 de fevereiro de 1951

Sua beleza e sua mocidade dependem de súa saúde
E sua saúde decende do remédio consagrado:

·XAVIER

7

o ESTADO
Administração

Redacáo e Oficinas à� i d
rua éonselheiro Mafra"
n? 160.

� "

Te}. 1022 � Cx. �qS-'; I,
tal, 139., J.�
Diretor: RUBENS A�

,

Rfo-MOS. ii"
Proprietário e Dir.
Gerente
SIDNEI NOCETI

As vertigens, rosto quente, falta de ar,
vômitos, tbnteiras e dores de cabeça, a'
maior parte das �ezes são devidas ao

mau funcionamento do aparelho diges
tivo e consequente Prisão de Ventre.
As Pilulas do Abbade Moss são indica
das no tratamento da Prisão de Ven
tre e suas li-anifestaçõe's e as' Angioco-

� Licenciadas pela Saude Publica, as Pilulas do Ab-I.
"

• ._

bade Moss não usadas por milh.ares de pessoas .. Faça o Louvada a OplDlaOseu tratamento com o uso das PIlU�S do Abbade Moss.

de Ei�8nhow-er
WASHINGTON, (USIS)

,REGULADO'R
N� 1 - E�CESSO .N� 2 - FALTA -ou ESCASSEZ

REGULADOR LXAVIER o remêdlo de confiança da mulher

,ORA. WLADYSLAWA WOLOWBKA MU�J
•

DR. ANTONIO DIB MuaSl

Médicos

Cirnrgia-Cl1nica Geral-Partal

I
!

�
Rua Senador Dantas. i

40 - 5° andar
Te!.: 22-5924 - Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira

nO 21 -- 80 andar
TeL: /2-9873 I� São

f
.

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 100,00
Semestre . Cr$ 60,00
Trimestre . Cr$ 35,00

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

tráto.
I Os originais, mesmo,

I�

não publicados, não se- i
rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

- Os jornais dos Estados
Unidos, comentando o rela
torio do General Eisenhower
ao Congresso e ao povo nor

te americanos, louvaram o

entusiasmo com que foram
vistas as necessidades da

unificação. moral e militar
da Europa para a defesa do
mundo livre contra o perigo
de agressão.

.

Membros do Congresso
juntaram seus elogios aos

da. imprensa, com relação 3:0

discurso de Eisenhower,
embora alguns senadores e

députados fossem de opinião
que o General podia ter si
do mais especifico na en u

meração das medidas nece

cessarias á defesa do mundo
Iívre-:
Um editorial do New

Y_-rk Times disse, em parte:

"De volta daeEuropa, o

General Eisenhower 'lançou
um. firme desafio não só ao.

despotismo comun ista que
nos ameaça, a nós e ás na

ções livres. Mostrou-nns
tambem a necessidade de a

fastar as duvidas e suspei
tas, para que marchemos
hombro a hombro no esfor

ço de preparação da defesa
da paz e de nossa propria
maneira de viver.

"

"Uma importante cai·a.c
tertstica do discurso de-"'Êi:
senhower fbi -não ter" ele
posto sua fé apenas nos e-"

xercitos, mas tambem nas

coisas de. ordem espiritual,
-- �----- como o moral de cada povo.

Para Eisenhower, esse mo

ral, que se· baseia
_

na fé e

nos corações dos homens,
constitue 'o elemento decisi
vo para a possibilidade de
resistencia" .

,
,

Serviço completo �. especíalísado das DOENÇAe DI

SENHORAS. com modernos método.. de diagnóític'J e trll-

lamento.. '.

COLPOSCOPlA - HISTERO - SALl'JNGOGRAFIA - II]!:·
, TABOLISMO BASAL

. .

Radiot&ra�ia por' ondas eurtaa-Eletroo(}acul.�1)
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO i, i o apdar - J:dificlc
do Montepio.

,

.

,
�

.

Horário: Das g 'I 12 horas - Dr. lIu....
Das 15 ás 18 horas - Dra. Musal.

Residênoia - }tua Santos DUmont, 8, Apto. I.

Representante:
A. S. LARA

CURITIBA TELE.CRAII4. PROSEBRAS

si. L�RINtNSE autorisada a escalar em
I ��"U�I�.__ ..-� '-:I I --W...Fl!r..

D'ATILOGRAFIA
•

Correspondenda
Comerciei

Confere
Olplom.

FERIDAS; REUMATISMO
E PLACAS SIFILtTIL\S

Elilir de NOQueira
Curso de", Humallidades Med(�:f:nt:�:i��:H:o Ir..

•

'MAqlJREZ4,DO ART. 91
,

VELHICE
• CURSO EM FUNCIONAMENTO DESD,E 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,oo,'COI'l'eSpondEm- "As gotas da Juventude"

do a uma mensalidade e à taxa. Dão vida nová, aos fracos
IMPORTANTE: É de suma influência ap\-esenta

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

bases necessárias ao aproveitamento integral.
.

O fracasso de muitos é motivado pela entrada tar-
dia.

-

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

DIREQAo,
Amélla' t.{

PigozZI

·METODO,
Moderno 9

Encisou

-

,

.s-

ALEGRE E FECUNDA,
com nervos fortes e saúde

perfeita?
GOTAS,

. MENDEL r�AS

e nervosos, de ambos os se

xos, cedos envelhecidos pe
lo excesso, de trabalho físico
e mental.
/ Não tem contra-indicação.
Nas f'arms. e drogs. do Bra

sil.,

Rua General BUt�nc�t, 48
(Esquina Albergue Noturno)

"

sz.c:»:
ONTEM C/1.Uí<JRDQ

!f_� LACUNA
�

AMANHA

.��
!dID+: e

nulros MUI'iICIPIOS

�TRtlNSPORTES tlÊREOS CflTllRINENSE s/ft
,_-

AUânli.da!Rádio
·

Calarinense Limitada
apresenta mais 2 i08uperaveis modelos' para 1951

CARACTERISTICAS: -

= 5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1.700 kc[s; curtes 6 a 18 mcs. 50 a9l mts.
: A1to"falante 61[2 polegadas, tipo pesado_: Tomada para toca-discos.
=: Transformador universal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts v.

: Variavel de 3 secções: FI com nucleo de ferro: Caixa de"IMBUIA de�.:: Grande alcance : Alta sensioituiade : Som natural.Modelo ARC-5-P

I'
I'
I
I

Modelo ARC 515

\
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Comemora o Brasil, no. dia de amanhã, o 83· aniversár·io da glorios
Passagem de' Humaitá, durante a guerra .com o Paraguai.

J

Prestand
culto aos heróis dessa jornada hisrorica· e homenageaJuJ.o a. Marinha
de Guerra e o Exército, saudamos· os I bravos Marujos e' Soldados do· Brasil,

.

aessõas- de quantos servem' eUI n'OSSir ,Capital!, •

.

na�

J

/

.
Representação do Brasil na Hoje
Posse do novo gOV-êrno UrUQU810 ·r.18 DE'FEV�REIRO I·

. A data de hoje recorda- A data de amanhã recor;
RIO, 17 (U.P.) - Divul- I da Republica vizinha, o Bra-

nos qu�: da-nos que:
ga-se que o sr. Café Filho I sil tambem mandará grande - em 1546, faleceu �ar-' _ em 1649, travou-se a se-.
deverá embarcar para o es- delegação à posse do novo tinha Luthero, o Reforma- gunda Batalha dos Guarara;
trangeiró nesses próximos presidente do Uruguai. E dor, nascido em 10 de No- pes, saindo vencedores os;
dias. Retribuindo o gesto do tudo indica que a chefia vembro de 1483; .brasileiros sôbre os holan.,
Uruguai, que .envíou para. dessa delegação caberá ao

_ em 1649, o General Bar- dêseê ;
as cerimonias de posse do: sr. Café Filho, cujo nome reta de Menezes marchou _ em 1776, uma esquadra
sr, Getlflio Vargas uma lu-I já foi sugerido ao presiden- do Arraial Novo do Bom J e� portuguêsa, comandada pe:

P
.

I
zida delegação chefiada pe- . te Vargas pelo chanceler sus para dar ' combate aos lo Coronel Roberto Mae-.

Me d �da certa. 11São errada. n- lo proprio vice-presidente I João Neves da Fontoura. holandêses localizados· jun- Dtia!h e guarnecida com sol.

terven'ção certa'. Sermã'o errado 1.300 emprega-, Decretada a prl- :0�o�:u�;;�P:slcademia J���o�'ad�lh�e�·�����ad�a�='
, Cientifica do Rio de Janei- r'ina, os, "barriga-verdes",

A'o que indicam os fatoil, 1° - Uma determinação e- dos de «La sã.o pre·ventiva 1'0" fundada pelo Vice-rei I forçou a barra do Rio Gran-.
está a nossa po�iê1â empe- logiável, visando o sanea-, Marquês do Lavradio, reaí i- de, que estava defendida por'
nhada' em coibir os passeios menta moral dasruas e pra- Prensa» de de is iarapfo� zou sua pr.i._meira sessão; castelhanos;
e exibições noturnos de ma- ças ; 2° - uma prisão injus- (U.

- em '181)2, Ü' Exército a-

riposas pelas ruas e jardin s ta e ilegal de duas menores
BUENOS AIRES, 15 ,L,

•

Com a decretação, pelo l iado, após a vitória de _:_ em 1869, na tomada do,

da Capital. E também dos humildes, pretinhas, mas
P.) - Uma delegação de Juizo da 2a Vara desta Ca-

Monte Casseros, entrou tri- "Estabelecimento", na Guer

noivados em' público. Medi- honestas e recatadas; 3°.-
1.300 empregados do diário pital, da prisão preventiva unf'almente em Buenos Ai- ra do Paraguai, faleceu o-

da certa, digna de louvores .. uma intervenção pronta e
"La Prensa" apresentou ao tle 'indlviduos que, depois de

res; bravo catarjnense Tenente

I Ministério d-o Trabaiho uma vários roubos, conseguiu a J
.

CdS t'AE também fácil. Duas ou enérgica do Oficial de Ga-
ti

_
.

j
� - em 1875, em Njteroy, eSUll10 arpes e an na,

t.rê
A -

bi t d s· .

tá d S pe içao para que S0 íhes Policia Civil captar.. a po- f I L' N' 1 F do 310 Batalha-o de Volun
res canoas, por semana, e

I
me e o ecre ano e e-

t "direit t t
... a eceu uiz ICO au < agun-

-

em menos de um mês amei'. gurança, que sanou e ata-Ilg",ar��
a o irei o a nua- pulação de Florianópolis pó- des Varela, poeta, nascido tários da Pátría ;

cado estará limpo. lhou o-erro da prisão; 40 - H�. szad d
"

de dOl�ir mais tranquila, em 17 de Agôsto de 1841, no' - em .1848, no Rio de Ja-
A te t dén

. -

d d os emprega os esejam sabendo que as autoridades G
'

Nn -on em, pouco el'OIS um sermao e esca a, nas

I· que ,"La Prensa" possa rei- estão vigilantes, . tomando Ri�d:;;�I���',O�o Rio de -Ja- �:siI1;i�:ss,c��lec���ovoem ;;das 21 horas, um comando detidas, pelo Comissário, ..

blí
_._..

medidas acer'ta"'as para dar,d
.

Dl' ,.. Ih 'I' Ih
mciar sua pu icaçao, m- .o .

d 28 d d M d 1881elXOU a e egacia, nessa que, na me ar ana ise, es i t
.

d h'tA'
nerro, on e nasceu em e e r arço e ;

príssão específica. E regres- devia apenas desculpas pelo' errompi a a .res
do v'bov-

a.cada caso, o severo castí- Abril de 1847 faleceu o his- - em 1892, nasceu Edu-

sou logo, com a jardineira engano da prisão. A ameaça I e�"c�n��q��mc;a d °v �y- go que a lei impõ�. C. toriador José' Vieira F'azen- ardo Dias, condignamente
lotada. Todas pretas, ÍJ que de prende-las novamente se

co, � I� Ica.o os enc e-
.

A onda de rou
.

os n� a-
da. cognominado "o mágico do-

é de extranhar. Acontece, andassem sozinhas, altas dores e or_:nals. �It�l e n� Estr�Ito, nestes '

pincel", falecido em' 27 de

porém, que entre as detidas horas da noite, pelas ruas,! A delegaça?, que apresen: �ltI�OS2!}-eses, �em caus�do O deputado Raeta _ Outubro de 1945, nesta ca-

e recolhidas à Delegacia, não colhia no caso. Eram I �ou seu pedld? ontem, fOI i ínquietáções, pOIS os ladroes
.•.• pital; .

duas pelo menos não perten- 9,30 da noite quando foram'! l1�formada de que dev� e.n-, era�. detI.d�s, no p�teo �a veves liqUidante - em 1948, o Instituto
ciam à- espécie. Eram duas presas, à frente do Parque,.1 viar um represent�n.t:, no.l;, PolIcIa. CIVIl, e,. ali, depois II .

I Histó rico e Geográfico
.,

de

pretinhas honestas, menores onde nada mais faziam que I para
ver se o, Ministro .

0.0

I de processados reg;llarmen- da Cia «Baner» Santa Catar-ina reunida, comi
·de idade, mazutínhas de sat.isfazer a curiosidade na- Traba!ho, Jo�e M. Freire, t�, permaneciam ate que u�. .• , seÍeto auditório, fez realizar'
Santo Amaro: uma serviçal, tural à gente do interior. Em podera recebe-lo.

.. v'
dia logravam a fuga" ar�m- RIO, 17 (U ..P.) - O de� uma sessão sôbre "a vida e·

na residência do nosso dire- boa justiça, o sermão da t>s- .

Interrogados no Mmls ..('- tetada durante as �Oltes putado B�et� Neves, �unda,- a obra do saudoso pintor ca-,
tor e outra na de urq cunha- da devia ser passado naquc'-.

1"10 do Trap�lho se os empr.e- que eram guardados mtra- dor : prlI�elro �resldente tal'inense Eduardo Dfas",.
do seu. Negrinhas

.

senas. las que as detiveram e que,
gados do Jornal estavam muros. do d.lretorlO na:clOnal d.0 comemorando a data de selll

bem educadas, direitinhas, pelo exposto, ainda ignoram tr�balh�ndo, osmembros da Ante-ontem, a Polícia ci- J;>�rtIdo. Trabal.insta Brasl- nascimento e falando o Far-'

confiadas pelos pais à Jamí- que qualquer pessoa honesta delegaçaoA re�ponderam q�e vil recebeu comunicação do 1:11'0, fOI, nomea?o .pelo .pr:- macêutico Tenente Ildefon-

..
lia dos patrões. Foram pi'e- pode honestamente ..

'andar
os da gerenc!a e da redaçao M.M. Juiz da 2a Vara co- sIdente da Republ.lca IIqUl- so Juvenal.

sas quando, com permt·."sa-o 1
.

'bI' estavam, mas que o pessoal municando.haver. sido de- dante da CompanhIa de PI'O-
., pe as VIas pu Icas.

d f"· t'·"" dO' -

t'
.

,.

"B ."

dàs donas-de-casa, haviam Cumpi'ir a obrigação .as o lemas. es. a sen o m· cretada a pnsao preven Iva dutos Qun'ncos ayer.
.

, . tImado pelos "pIquetes" for- de dois "gatos" que conse-
ido dar uma espiada 110 SIm. Fazer media nas costas .

d I d d
' d

. " .

't ,,- °dA N· d
-

t
·

da IJdocac·a- oParque de Dlvers�es insta- de inocentes _ não!
ma os pe os ven e ores ·e gUlram VISI ar a reSI en- omea O secre 8rl0

.

[I .

'

.

jornais. cia do ex- deputado Cid Ri-
lado no Campo do Manejo, d B b· d T "l- VdM lopróximo ao local onde tI'aba- " .c - • Essa atitude dos emprega-' bas, na Pedr!l Grande. a a 18 o 80. arCl 10 • e e·
lham. Exposta, pelo nosso Camisas, Gravatas, Pija- dos se seguiu a um pedido

SALVADOR, 17 (V.A.) _I mado a servir à causa pú-
-mes MeI'as das melhores, dê proteção policial - feito

I' L t
.

t-
,

diretor, ao comis�ário 'Sou- .

D ·4 S t I' Foi bem recebida em todos bica. uamen a-se, ao so-:
. -

d b pelos menores TI.r'eços so' na pela direção do jornal con - r 1.1. n 8" 11 I t'
A

za, a süuaçao e am as, a- .t! . • • I .. fi fi, J)S· circulas desta capital -a
. men e, seja a sua p�rmanen-

quela autoridade prometeu CASA MISCELANIA - Rua tra·ta vtiolêÍlcia e t'umd'quarto REASSUMIU A CLíNICA nomea'ção do deputada Tar- I cil1-; conforme anunciou, .d�

libertá-las dentr:o· em meia Conselheiro Mafra, � pro es o apresen an o ,.ao
cilio .vie{ra de Melo para ti- apen'as seis meses, ·quando-

hora. Graças entretanto, a
M!nistério do Trabalho in-

tular da Secxetaria de Edu- voltaria a reassumir a SUIll.
'- formando que um bando de p .'

.

t
'

C
-

F d ·1intervenção do sr. Enio Luz,
A

« rc�clslmos man er cacão recém-criada
-

pois, cadeira na' âmara e era .

.

COA rdos comer
oito indivíduos obrigou, an- > , '�

digno,oficial de Gabinete do ...

.... cr;;d.'to do Bres,'1 trata:se dê um elemento de rltra seu assistente nomeoU'·
te-ontem pela manhã, alguns.... ..

.

d MSecretário de Segurança, grande capacidade de tra- o sr. Tarcilio VieIra e e-

que prontamente atendeu ao Cloai1S' entre·"o Ura- operários do di�rio a se -re-
t' balho, revelada J'á em outros ia o sr. Rafael Guedes. d&

li tirarem e que o dirigente do no es rengelro·,.
nosso diretor, .ouvindo-Ihe.

81' I
,..

.RIO, 17 (U.P.) - ° sr. 'setores'onde tem sido,cha- Araújo .

.

a na.rração d.o ocorrido·e a SI e. a.·' A emanha grupo disse aos seus sequ.a-
zes: "Agarrem-nos pelo pes-

Luiz Simões Lopes, recem

F It aqualIdade das duasmenq,a RIO, 17. (Ú.P.) '_ Esteve coço e se resistirem dispa- empossado no cargo d.e dh"l-
'

foram esta imediatame"i!IIJI -,

t d C t' d I t 11eG· an oontem.no Banco do Brasil o rem contl'a êles".- ar a ar eIra e mpor a-
.

.soltas, nã,o an_H�s àe ouvireÚl diretor do Banco Central da'. O jornal informou que o ção e Éxportação do Banco.
•

" .., •.
8

..

'

um sermão do cc»mis.,ári0 na .,

�
.'

Alemanha, 'tratando com o bando se retirou' quando a do Brasil; falando aos jor-
. escada da Seeretári::t. -

.

' "

hsr. 'Ricard Jaffet' de ques.- ·pf)1ida . se aproximav'l e nalistas, assim definiu a No 'longo rol das futuras realizações do ou-:,.'
O fato,-em si, seria' bimr.1. tões de >--interesse economi- regressou mais tarde, quan- orientação que será seguida �

raQo Prefeito-Mlmi:Cipal, que somam 16, ful'gura,:
se hão' i'evelasse que as

.

1
.

d
.

.

.

d"
..

1
. co, mc USlve o estabeleci- dó esta já 'tinha ido embora. pela aludida CarteIra: -', pela grandeza, o sta: mm mUlllclpa .

providências justaf. e cert�s mento e execução dos 'novos Os empregadÕll,' em peti- "Se o .govêrn-o não nos con- Acontece, porém, que-na visita que os 'verea�

da po]ícia de'ct)8tumes e'3i.3.(, acordos comerciais entre ·os ção, alzem que, quando 1.�00 ceder um suplemento somos dores da Capital fizeram ao eminente Governador'
sendo. tomadas sem as devi- dois países." Mais tarde o dos 1.700 trabalhadores do forçados a agir drastica- do Estado, êste, informado do provável custo do,
das cãutelas, e senl uma� ··d t d B' 't' d t-

,

I d' d' -'b e obI'as'preSI en e o aIico do jorpal tentaram falar ·com 'l mente, permI In o aQ so a improváve sta mm, lssera, a om· s�m, qu ..
orientação que evite· as in,. . Brasil 'receb�u ;;----sr. E. P. J.i'csidente Peron, êsse j!il?s importação daqUil�u·e fôr ouü:as, de maior urgência, impediam-lhe, a constru7'
justiças, cómb essa que ario- . Fontes e o consul da G;e- âis;se que deveriam.pru.:uur estritamente nec sario":'::- ção... _

tam�s, na qua,} ocorreJ'am: cia em São �aülo. ) Mimstério ao Trabalho. Fortalecendo as d�clara- Desarris�que-se, pois o stadium. Tadinhor

c(oes do sr. Simões: Lopes o Nem chegou a. feto! '? Stadium? Pois sim!?
.'

sr. Horácio Laffer dando 'a
'

No rol das pro:messas do ilusü:e Prefeito, aqUI
entender 'q�e êsse suplemeri�. publicado· no dia 6 do corrente, o stadium figurava:,
to não seria concedjdo, ajun� em 130 lugar. Número de azar! Urucubaca!

tau: _ "O que desejamos é· ° veto formal do senhor Govern�dor desolou""

evitar que o Brasil assuma
compromissos de divisas que
não possamos pagar. Nosso

prop6sito não é o dê criar
congelados. Precisamos à
no'ssa custa e com sofrimen�
to, manter <> crédito do Bra
sil no exterior.

j

e amanhã no' passado
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;
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Florianópolis, 18 de Fevereiro de 1951
---------------------------�--------------------

Na Policia

André Nilo Tadasco

I·
'"

.

nos. ,

Empacou o nosso Pacaembúl
Risquemo-lo: �7!;L!:;:::�i,:.

l
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