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DESENCADEARA" A 8UERRl\:�}�\;lnNDIAL
Consequência de

-<;

qualquer ataque a Iugoslávia, ;.':;>_ :TIIO adverte
,

a Rússia 'l seus satélites· .

"'. '.
.

:&_ELGRADO, 19 (U.P.) - pa é a guerra localizada. Os

I
exército iugoslavo. A infol::' citos dos países satelites de

I
dos Estadôs. lInipOS. -. sr. t�� mas sim por moti:os p_o

O marechal Tito advertiu que acreditam que tal guer- mação oficial sôbre este dis- Moscou, distribuidos .ao l�n- Geo.rge Perkms - prfncipal I h�I��S. E�tamos em sAItuaçao
boje à União Soviética e aos ra seja possivel devem to- curso diz que a declaração go das quatro fronteiras iu- estratega norte-amerícano dIfICIl. TIvemos a sec� e a

seus satélites, que qualquer mar nota desta advertên- de Tito com respeito à guer- goslavas. para a Europa, �om �s. re-I ameaça de fome. T�rIam�s
ataque à Iugoslavia poderá cia". .- ra fez com que os delegados O AUXILIO DO' presentantes díplomâtícos I nos encontrado em situação

desencadear a 3a guerra Foi dada grande publicí- se puzessem de pé e tribu- OCIDENTE norte-americanos nos Ba�-I crítf!a se não tivessemos

mundial. Num discurso po- dade a este discurso do ma- tassem prolongada e estron- O· discurso de Tito �oi I cã,�. Numa aparente tentat�- recebido a ajuda .ociden�al.
lítico, o marechal-Ttto de- rechal Tito pronunciado a.n-

. d�sa ovação a Tito, cuja �a- pron�ncia� ap�na.s 3 dias va para_p�eparar seu PartI: I Inegavelmente terlaI?os tido
clarou que "o acontecimen- te 2.�00 membros comums-! çao acha-se. ante o perigo depois da-confe_Eencla �o se-,I do 90mu�Ista p�ra colabo

I que lutar para. alimentar
to menos possível na Euro- tas e guardas seletas do I de ser invadida pelos exér- cretário de Estado adjunto raçao mais estreita com o nosso povo. O-OCIdente e os

- mundo ocidental capitalista, Estados Unidos estão nos

•••••••� o � a.o Tito declarou que o ociden- prestando essa ajuda e nós

O TEMPO te ajuda a Iugoslávia por a aceitamos como meio ,de
. Previsão do tempo até, 14 motivos politicos e a Iugos- superar a crise de fome. e de

horas do 'dia 20. lávia 'aceita a ajuda para fortalecer-nos como país so

. Tempo _ Em geral instá> fortalecer-se �omo país so- cíalista. Vamos nos__,tornan-
vel. cialista. Pediu aos seus par- do mais fortes não, somente
'I'emperatura _ Estável. tidâríos que sigam a variá- contra os que nos ameaçam
Ventos - Variáveis, fres- vel tática do Partido Comu- 'como também em sentido

coso nista Iugoslavo e declarou geral". _

Temperaturas - 'Extre- que- podia, justificar a aju- "PERIGOSO BARRIL DE

mas de ontem: Máxima 27,2. da do oeste porque o oeste, PóLVORA"
Mínima 22,5. tal como a Iugoslávia, preo- Depois Tito qualificou a

cupa-se com a defesa contra atitude da Iugoslavia a res

a Rússia. A êste respeito. peito da Coréia e "guerra em

Tito disse: "O ocidente mos- geral" de estado de mentali
trou disposição de nos aju- dade ativa, f�·isan·do. "A si
dar. Porque? Porque lhes tuacão na Coréia representa
convém, porque sabem que constante-e perigosa bateria
se formos subjugados pela de .pólvora.· Por esta razão
União .Soviética está se for- (devemos considerar cons

taleceria e ameaçaria depois tantemente nossa própria
os países ocidentais. Os paí- situação e embora frequen
ses ocidentais estão nos a- temente nos encontraremos,

I judando mas não agem so- a êste respeito, na mesma

,...._..._..�................�.- ....._....... .r .»-'"'-.� linha que as potencias ocí-

ADMINISTRADOR dentais, por exemplo, em

TOQUIO, 19. (U.P.) _ A sim, estariam em posição de Wonsan na Coréia Setentrio- teoria de que os aeroplanos DA PRODUCÃO DE nosso receio à agressão, isto•

aguerrida infantaria norte-I lançar outra ofensiva, para nai. da propulsão a jato dos co- DEFESA DOS ESTA- não modifica a situação e

americana, lutando para as- : isolar o Oitavo Exército. I Funcionário do Oitavo munistas estão decolando DOS UNIDOS não perdemos nenhum de

Begu�ar o que Pl:o�:te �er I Um novo ;cont::cime�to. Exé:�ito disseram �ue. os de pistas especialmente 110SS0S pr inc ipios. Inegável-
uma Importante vitória alia- da guerra na Coréia fOI o I referidos ataques indicam construidas na zona das re- mente, isto está em pleno a-

da, a:�p.çou sábado mais de ataque que efet�ara� aviões, que os chineses coutam com presas de Changjin, de onde côrdo com nossa luta pela
'3 quilômetros contra a pe- MIG-5 de fabricação russa novos aerodromos, bem es- poderiam atacar na região preservação da paz".
zigosa penetração comunís- - contra, soldados sul-co-l condidos, na Coréia no Nor- de Monsan, que, está a 123
ta nas IínhasaliadasnaCo- reanos qúe na quarta-feira": te. " quilometros ao .norte do Pa- O ..·' dlll·éia Central. desembarcaramjia zona de I Também" se oferece a ralelo 38. �S;J.tJSCOS voa u'"

Os norte-americanos; no .'

.

•

t.seu avanço, enfrentam o pe-
- ,e� AII� em

rigo da infiltração de' uns
' WASHINGTON, 18 (V.A.)

.5.000 soldados comunistas O PortídO CO� ní f I't l- _�o Diretor de Investiga-
nas linhas. aliadas entre

.

....&...U IS a . a lano I d

WonJ'u e Píongchong. Pelo ,

d
.

\ ções da FíSIca Nuc ear a

t
· · - . Marinha de Guerra foi RCU-

menos um grupo de comu-

.

COD lnua em. eeompOSlçaO sado de "enganar o povo
nistas estava perto de Chi- norte-americano" com 'sua

ehon, importante baluarte BOLOGNA, 19 (U.P.) _j pendeu o srv-Carlos Matteot- comunismo. O pai de Carlos teoria de que todos os "dís-
aliado. Outro lideI'. partisan dos ti, membro do Parlamento e Matteotti foi assassinado cos voadores" que foram a-

Nos demais setores, os tempos da guerra, Maurizi fílho.v-do martír socialista em 1924, quando se instala- vistados são balões para ee-

.norte-americanos e sul-co- Arcangelo, deixou hoje a anterior à guerra, sr; Giaco- va no poder o regime de tudar os raios cósmíeos. A

:r�anos obrigaram os comu- Associação Nacional dos mo Matteotti. A suspensão é Mussolini. O julgamento dos acusação foi formulada por
nístas a bater 'em retirada. Partisans, dominada pelos de seis meses. Um comnní- 'seus assassinos, depois da Donald E. Keyhee, ex-avia-
No sábado, houve, pelo comunistas, sob a alegação cado, divulgado pela secre- guerra, constituiu um pro- dor da Infantaria de Mari-

menos, umas dez

escaramu-I de que a entidade "confes- taria geral do partido, agora cesso de sensacionalismo. O
-.

- .........'� nha e autor do livro' íntítu-

ças nas móntanhas río Soe- sou publicamente a sua fi- chefiado pelo sr. Pietro Nen'- jovem Matteotti está com 32 Depois de ter proclamado lado -"Os Discos Voadores
bak, a noroeste, norte e n(l1'·· liação vermelha". Arcangelo ni, disse q'ue o motivo do ato anos, sendo eleito deputado o estado de emergencia na- Existem".
deste de Chichon, únicas a- comandou a "brigada. da foi a "tese contrária ao

es-,
em 1946, depois de ter ser- cional no territorio norte- Keyhee afirm.ou que "pi

ções de importância' na fren� justiça e da liberdade", \ que tado sovi�tico d�senvolvida
.

vido na primeira assembléia americ:ano, o presidente lotos 'veteranos" de várias
te central, onde começa. a lutou em torno de Bologna. em seu último livro" sôbre o constituinte. Harry'S. Truman -nomeoll o emprês!!f; aére.as 'âvistaram
reinar a calma, enquanto o:> A sua demissão vem ocorrer sr. Charles E. Wilson para I objetos luminosos que cru-

chineses e .norte-coreanos num momento em que os' co- dire�or da Administração da zavam "o céu, à noite, em:

começam a se refazer do.;;' munistas sentem periclitar o Produção de Defesa dos Es- grande velocidade".
terríveis golpes que sofr�- sistema vermelho na Itália, V ID a t· a Co e'· 'tados Unidos.
ram após a contra-ofensiv� em consequência das ulti- a, p r Ir P ,ra. a. .r la um O sr. Wilson, que dnran- O ,gal-. Eu"1,·de!' 1.'1.... ·

.de seis dias, que lhes saíu mas defecções, iniciadas te a segunda guerra mupdial I, tJ � 7

.bastante custosa. com o afastamento de dois cuntlD,n.gente, da Ce.lomblDa serviu como yice-presidente ,gnn,'·.rn,do T�m,bémCertos por,ta-vozés aliados dep�tados..
'

da Junta de Prodú�ão .
de fi r. u

:se recusam em ànuncia'r prec SECCHIA EXPLICA Guerra dos Estados Unidos, RIO, 19 �V.A.) - O deifu-
maturamente a vitória d:1S PRAGA, 19 (U. P.) __:_ O WASHINGTON, . 19 (U. Papilla" foi aparelhada foi presidente da General tado udenista gal. Euclides
Nações Unidas, em relacão c�munista número' dois da A.) - O embaixador da Co- num estaleiro naval parti- Eletric Company desde 1::l50. de Figueiredo, enviou hoje
.à contra-ofensiva comu�is- Itália, Pietro Secchia, pu- lômbia nos Estados Unidos, culàr de San Diego, às cus- Deixou esse cargo para dil'i- um telegrama ao sr. Cirilo

ta. Com efeito, ·0. oitav� e- blicou um' artigo no jornal sr. Eduardo Ztileta Angel, tas do govêrrto de Bogotá. gir as a"tividades de mobili- Jr., presidente da Câmara
xército norte-americano 'in- do Cominform, afirma� anunciou hoje a, partida, em Zuleta Angel declarou zação do governo norte-ame- declarando que, coerente

formou que essa contra-Q- que as últimas defecções no 1 de março próximo, para l'icano, inclusive no que 3e\ com o seu ponto-de-vista,
fensiva custou aos verm�- Partido Comunista Italiano a Coréia, de um contingente que a Colômbia prometeu refere á produção, pot�mcia] considerava como fato con

�hos '26.540 mortos ou feri·· demonstram a necessidade de soldados colombianos, no assistencia militar suple- humano, estabiliz.ação, dis- sumado a extinção dos man

dos, desde segund'a-feira úl- de grande vigilancia €i edu- total de 1.080 homens, es- mental' e ofereceu�se para tribuição e transportes. datos a 31 de janeiro último

tima, màs tudo indica que ,cação ideologica. Disse ele pecialmente instruidos na instruir e equipar uma di- Nascido em Nova York em e, consequentemente, encer
as' Nações Unidas obterão que os agentes dó imperia-' Colômbia e equipados com visão inteira de tropas co- 1866, Cha�'les E. Wilson co- rada a convocação extraor-

Tetumbante vitória. "

lismo norte-americano insti- material americano. �l 10mbiaIlas para as Nações meçou a trabalhar aos 12 dil1ária do Congresso ,Na-
IMINENTE A NOVA garam os secretários VaIdo Por outro lado, o embai:', Unidas, se fôsse necessário. anos de idade para a empre- cional.' Assim, ia apresen-

, �FENSIVA Magnani, da, provincia de I xadol" declarou que uma O atraso com que lO bata- sa da qual a General Ele- tar-se ao Ministério da -

É possIvel que os verme- Reggio Emilia, e Aldo Cuc- fragata colombiana, de 1.400 lhão colombiano chegará ii. tric ,Company é sucessora. Guerra, desde que não fora
lhos estejam avançando pa- chi, de Bologna, a deixarem toneladas - a melhor uni- Coréia deve-se ao fato - de Começando a trabalhar co- reeleito. Por outro lado, pe
ra o extremo do flanco 0- as fileiras do partido. dade da Marinha de Guer- qVe o exército colombi::tno mo auxiliar de oficina e- dia ao presidente da Câma

riental, acima de Chechon, SUSPENSO O' DEPUTADO ra colombiaxia......
- partirá a estava até agora equipado continuo, progrediu através ra que transmitisse os seús

.onde, segundo o general SOCIALISTA MATTEOTTI

120
de fevereiro de San Die- com fuzis e todo o material dos\diversos·departamentos agradecimentos aos funcio-

Dou?las MacArthul', os co- ROMA, 19 (U.P.) _ In- go, para juntar-se à frota de origem tchecoslovaca, da companhia até chegar á nários (la casa e a todos os

:mUlllstas concentravam .. " formou-se que o Partido So- americana nas águas da Co- que -teve de ser substituido· posi'ção de seu presidente. seus antigos. companheiros
120.000 llQJdaflos.. A ser as- cialista pró-comunistas sus- réia. A fragata "Almirante por �aterial :americano. I mente por motivos altruis- no Parlamento ..

o lUIS n.TlGO maw

'I

""I .... rf' .. 4� i;-.I..,,�.�t f'rnNEI NOCETI
Direto)' Dr. KlJDEJ'�� D� ABRUDA RA.OS
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O ESTADO�Terça-feira, 20 de fevereiro be 1951

(GOTAS DE GLORIA» \CURSO BOSCO
Preparatõrío aos \carnes de admissão ao Curso Gi

nasial, Comercial Básico e art. 91.

.Dirigido e oríentado pelos professores Ad Kardec
_
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.

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

Pelas cruzes erectas, côr de arminho,
"Soluçando(os heróis dizem, baixinho,
Uma prece de amôr pelo Brasil

L C.

"DOIS BICUDOS ... "

Ninguem conseguia atinar com o motivo daquela
inexplicável malquerença.. entre o Sargento MUCIO e o

Cabo EMILIANO. O primsiro, gaúcho de Bagé. O se

gundo, paráense de Cametá,
Dois excelentes sujeitos: soldados cem por cento;

muito bons camaradas, bem vistos pelos superiores, re,§
peitados e querídíssimos> por subordinados, não tarda
ram a fazer-se conhecidos de todo o Regimento. Surda
e mútua .anímosídade ou separava, entretanto, apesar
de sÓlido espírito de disciplina, virtude militar que sem

pre demonstraram possuir e cultivar no mais elevado
grau.

MUCIO era louro e corado como um europeu; com

plexão de atleta; media quase dois metros; andava per
manentemente bem humorado e falava pelos cotovelos,
EMILIANO, igualmente robusto, tinha as feições e a

epiderme de um mongol; atarracado, mal conseguira al

cançar a altura mínima exigida para a verificação 'de
praça; sóbrio de "palavras, ria de muito pouca coisa.
.................................................

Tornara-se intenso e 'penoso o adextramentoda Di-
visão Expedicionária.

.

MUCIO e EMILIANO passaram a disputar-se bra
vura e sangue-frio, e, de tal modo se conduziam nas ope

rações mais dificeis, nas emprêsas mais arriscadas, que
". 'os companheiros começaram a esperar, a cada momento,

um desfecho desagradável.
Por muito que tentassêm hostilizar-se, todavia, nem

o Cabo nem o Sargento se desviavam das normas da leal
dade e do cavalheirtsmo que o sentimento. do dever ím

, põe aos verdadeiros soldados.
Certa ocasião, para um serviço de estafeta cuja

urgência não permitia a escolha de meios de transporte,
o nortista recebeu ordem de cavalgar um dos muares da

Companhia de Metralhadora. Pouco afeito a semelhante
gênero de atividade, apenas se sentiu montado, o ani
mal entrou a corcovear furiosamente, arrancando em se

guida, em desabrido galope, para um barranco íngreme
e profundo que .margeava o campo. .

MUeIO, 'a poucos passos do local, e aparentando a

maiol; indiferença pelas aperturas do "eompanheiro, ob
servava tudo com um leve sorriso. De relance, porém,
pressentindo tôda a extensão do perigo, avançou deci
dido sôbre o quadrupede e conseguiu alcançar-lhe a

cauda.ia que se agarrou fortemente. Arrastado por uma
dezena; de metros e percebendo a inutilidade daquela
providência, num' supremo e indescritível esfôrço, abra
çou-se -às pernas trazeiras do burro que, subitamente
desequilibrado, rolou por terra, quando' já menos de me-

.

tro e meio os distanciava do precipício.
A rapidez da cena e a inesperada atitude do Sar

gento, deixaram a todos petrificados. E a -estupefação
foi ao auge quando, erguendo-se de um salto, o sangue
a correr-lhe em borbotões de extenso ferimento na fron
te" .a voz quase embargada, EMILIANO deu um passo
para o seu salvador, perfilou-se e murmurou: _:_ "Obri
gado, Sargento"! MUCIO, que tentara antecedê-lo, tam-

, bém de pé, osteI}tando na face esquerda a equimose ali
.

impressa por un\ dos numerosos coices que levara, amar
rou a cara e respondeu secamente ao subordinado:
"Não há de qúe, Cabo"!

7\ E o episódio encerrou-se sem,.mais delongas,
,

Dias depois, no desenvolvimento de tema tático, que
comportava' a complicada transposição de um curso

d'água, caberia "ao Cabo a glória de receber agradeci
mento idêntico. Para evitar a perda de um bornal de
granadas �e, escapando às mãos de um sold�do negli
gente, desaparecera na correnteza, MUCIO escorregou
nas bordas. do gigantesco barco de borracha.j.caíu de
'cabeça sôbre a pá de um remo e precipitou-se no rio. E
teria perecido afogado, sem dúvida, não fôra a coragem

�� Ji:M!!dIAN9 <!lle� sem �� ;!reOCUpar com a. sobrecarga
l"\1ó equipamento, lançõü-sé à torrente impetuosa, pái'a
conduzí-Io à margem o'posta, onde não conseguiram che
gar. senão após tremenda luta. Naquela mesma atitude
militarmente .cerímoníosa, outro "muito obrigado" gla-

, cial, seguido do "p-ão hâ de que:' semelhante ao anterior,
e que bem se poderia traduzir por' um irritante "esta
mos quites" ... ' epilogou o fato.
.................................,

� � -. '. ' ' ;, ..

Um mês depois partiram para Nápoles ...
O Destino, contudo, tramava sua reconciliação, pa

recendo procurar, apenas, um cenário condigno, E não I
tardou a encontrá-lo, enfim, no derradeiro golpe '<la Cam- I

,Modela ARC-5-P Modelo ARC 515

I
I

Viagem C{)ID seguraDç�
e. rapidez

só NOS CONFORTAVEIS �lICRO-ONIBUS .DO

RA?IDO <�SUL-BR48ILEIRO»
Florianópolis - Itajai - Joínvílle - Curitiba

,..

. Agência': Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Curso de . Humanidades
MADUREZA DO ART. 91

CURSO EM FUNCIONAMENTO DESDE 1940
O único que venceu as crlses por sua qualidade
MATRICULA: dias 10 e 2, de Fevereiro, das 18,3(}

. às 20 horas.
LOCAL: Faculdade de Direito - Sala dos fundos,
Início das aulas: aos 8 de Fevereiro.
PAGAMENTO INICIAL: Cr$ 150,00, corresponden--

do a uma mensalidade e à taxa.
.

IMPORTANTE: É de suma influência apresenta-.
rem-se os candidatos desde o início, para pegarem as,

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

dia.
'

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

- SEALUGA
õnma sala no centro

A' Praça 15 de.'Novembro, 20, 2' ande
(altos do ResteiJÚrlt� Rosa).

Tr5tár no mesmo local

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS
,

MARíTÍMOS

EDITAL
O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marí-

,
timos chama a atenção das emprêsas suas 'contribuintes;
que estejam em atrazo com as suas obrigações, para 03.,

dispositivos da Lei 1.239-A e sua Regulamentação, pu
blic�as no Diário Oficial da República em 27-11-50 e

15-1-51, respectivamente. Maiores- informações sôbre o"

assunto serão prestadas na Delegacia dovnstituto, rua.
João Pinto, n. 9 sobrado, nesta Capital.

Florianópolis, 17 de fevereiro de 1951. /

Nívio Pinto de Andrade - Delegado.

COMPANHIA
fNTERNACIONAL

DE -

CAPITALIZAÇÃO
Sorteio do mês de
Dezembro de 1950

COMBINACÕES'
-s,

Ba
K
V
W
V
V
K
H

D
U
Q
B.
Z
G
6
M

ftllântida�Rádio Catarinense Limitada
r -'

,

apresenta mais 2 iusDperaveis· modelos para -1951
CARACTERISTICAS:

'

:: 5 va,lvulas: Ondas: longas de 550 a 1 700 kc[s; curtas 6 a 18 mcs. -50 agi mts.

,...,.
A lio- falante 61[2 polegadas, tipo pesado :: Tomada pa ra toca-discos.

':: Transformador 1miversâl para 90, 110, 180, 200 e 220 volts v.
._

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

:; Grande alcance : Alta sensibilídade : Som natural.

o Sangue é e Vida
DEPURE o SANGUE COM

EI"IXIR 914

INOFENSIVO AO ORGANISMO
AGRADAVELCOMO UM LH-:OR

REUMATISMO! SIFILIS I
Tome o popular depurativo composto de
Hermofenil e plantas- medicinais de alto
valor depurativo. Aprovado pelo D. N, Se
,,;., corno medicação auxiliar no tratarnen

Iv d aSifilis e Reumatismo da mesma

origem.

Escritório à Av. Mauro
Ramos,4 (sob) - Nesta.

Inspetoria·s e agencias
nas principais cidades

do Estado

panha da Itália, que' culminou com a captura espeta-
cular da, arr�gante 1480 Divisão Nazista.

•

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

O ataque a Fornovo di Tara fôra montado, justa
mente, pelo Batalhão a que pertenciam os dois bravos,
Cumpria-lhe, progredindo sôbre as cristas marginais,
proteger uma Companhia de Tanques norte-americanos,
que se deslocaria segundo o eixo Ponte Oscodone-Gaia
no-Fornovo,

Mal se iniciou o avanço, porém, puderam os tan
ques verificar, a tempo, que a estrada a percorrer nada
mais éra que um vasto e perigosíssimo campo minado,
contíngêncía que os obrigava ao ernprêgo daqueles en

genhos, apenas, como artilharia de apoio imediato, Nes

tas condições, teve a veterana Infantaria Brasileira de
enfrentar todo o pêso das poderosas e, bem armadas re

sistências alemãs. Sob um inferno de fogo e aço e o

gargalhar histórico das �'LOURpINHAS", as subunida
des, uma a unia, eram detidas, para consolidar a san

grenta progressão, depois de cada temerária manobra.
Era incontável o número' de baixas.

MUCIO e EMILIANO, como de esperar, rastejavam
nos escalões mais avançados. O Sargento determinou
um lanço e o Cabo 'o transpôs, cêrca de ).0 metros, indo
mergulhar na cratera cavadâ per um ebus. Foi então
que, julgando ferido o companheiro, num rasgo, .talvez,
de instintiva sol ídariedade, MUCIO o chamou pelo no

me. Obtida a resposta imediata, e ao verificar que o

Cabo apenas se abrigara, como que se' arrependeu de
sua momentânea fraqueza, indagando-lhe então, em voz

mais alta, se "estava com mêdo".
Sem proferir uma palavra, mas num gesto que bem

traduzia o mais rancoroso ódio, EMILIANO deixou, o
abrigo, deu as costas à fuzilaria inimiga, dirigiu-se len
tamente para a posição de MUCIO, bateu os calcanhares
e lhe disse, no tom mais sereno do mundo :

- Não, meu Sargento, não tenho nem estou com

mêdo! Abriguei-me naquele buraco, porque assim me

ensinaram os nossos instrutores.
Profundamente comovido, o Comandante do Grupo

pôs-sé de pé, estreitou o subordinado contra o peito, pe
dindo-lhe desculpas.

Naquela mesma tarde, no acampamento, em Osco

done, ao fe'stejarem ô reitõ das armas do Brasil, oficiais
e soldados do Batalhão comentavam, rejubilados, a re

cofidHàçãó dos dOIS maiores heróis da jornada.
(Do livro "Gôtas de Gí6ria", de
Ismaelino de Castro).

------------------------------------------------------------------�-------------------------------------------�
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\
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Te!. 1022 - Cx. Pos
tal, '139 .
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RAMOS.
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-
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ASSINATURAS
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__ m: :ears __

ANIVERSÁRIOS:
:DR. JúLIO DOIN VIEIRA
Transtorre, hoje, o "ani

'versário natalício do nosso

',conterrâneo dr. Júlio Doin

-Vieira� medico residente em

'Curitiba, e filho do sr. Ben

;to Aguido Vieira, funcioná
rio do Tesouro do Estado,
,:aposentado.

O aniversariante, que

.conta com vasto círculo de

,;amizades em nossa Capital,
Nerá sem dúvida,

- muito

.<cumprimentado.
=FAZEM ANOS, HOJE:

_.:.: Srta. Idalete Cunha, fi
.Tha do sr. Euclides Cunha,
:"secretário do Tribunal .de

�Justiça.
- Sr. Renato Cavallazzi,

,

.:rádiotelegrafista.
'

- Sr. Abelardo Berreta,
viajante do Laboratório
'>Quimioterápico Brasileiro
.Ltda,

com autorização de seus
- Menina Miriam, filha pais, participam aos pa-

.,do sr. Erasto Macedo.
_ Sr. Manoel Ari da Síl- rentes e pessoas ami-

"gas, que contrataram
-wa.

• casamento.
-

- Sr. José de .Lima. Paulo Lopes, 18 de fe-
�- Sra. Cora Costa. vereíro de 1951.
�- Srá. Márcia Oliveira. _'_

-esposa do sr, Altino Olívei- PARTICIPAÇAO
.za, Francisco de Assis e Ma-
- Sr. L�a.r1os Brâsil, ria de' Lourdes da Silveira

"filho do sr . .Euzebio Brasil, de Assis participam aos pa
-funcionário dos Correios e rentes e pessoas amigas o'
"Telégrafos. nascimento de seu primo-
- Sr. Reinaldo Wendha li- gênito,

'

":sen, funcionario do Banco Francisco de Assis Filho,
.Nacional do Comércio. ocorrido na Maternidade,
- Sr. Euclides Silva; al- "Dr. Carlos Corrêa", t!o dia

::faiate. 15 do corrente.
- Sr. Edú Alaor Lemo�,. Florianópo1is, 19 de feve-

-eontador.
I

i reiro -de 1951.,
- Menino Júlio Cesar, fi-

-

1ho do sr. Otaviano Botelho; I O' � 4'� t II'funcionário da Secretaria! r. . "fi n oe a
-da Fazenda, srevindo lia' REASSUMIU A CLíNICA
'Consultoria Fiscal. I

- Sra. Cecy Ferreira Car- ------------

-doso, espôsa do sr. João
.Batista Cardoso, sub-tenen
;-te do Exercito Nacional.
- Sr. Elísio Damasceno

-da Silva.
- Sr.Waldir Schmidt,

;sargento da Polícia Militar.
- Menina Sônia Maria,

:filha do sr. Adelino Cunha.
- Sra. Maria Gonçalves

;Silveira, espôsa do sr. Fran
-císco Silveira.
- Srta. Diomar Silva, fi-

.Iha do sr. Antônio Felisbino
-da Silva.

- Srta. Aurea Maria dos
Santos, filha da exma. viu
va d. Maria Oliveira' dos
Santos.
- r». João Carlos Ramos,

advogado.
VIAJANTES:

DR. DANILO CARNEIRO
RIBEIRO

Encontra-se nesta Capi
tal, tendo chegado ontem do
Rio de Janeiro, o dr. Danilo
Carneiró Ribeiro, advogado.

NOIVADO
Com a gentil senhorinha

Zélia Santos, residente em

Paulo Lopes, ajustou nup
cias o sr. Sinsinato Dutra..

Participaçân
SINSINATO DUTRA

E
ZÉLIA SANTOS

i

�
Sil:lt.om rando urna mpre••oraJolda,J8x

� t
:

, nConlpanh'lca- (�e t es fo tes de t!'POS v

'. ......
�

" s, está prat.camenre fabricando dinheir "uma
. '!.!5!. __f! __ D _ ;__ vez que se-ao enormes os proventos que de s-

':

li'
� n-utará trrrprtmínd I cartões de vístta, convi-

l
"

' te-, bo.eríns, progran ,as, etiquetas, tístas de
" '

" preço" bilhetes e toda uma série ír.fmita
�' "

, de serviço noográrt-os. ,

.( � , '� ·ifN�',S. Y!SU, COM GmDES DESCONTOS· VENDAS a PRilú ••;1 �PJN.
t I....:_) & UES fACIUDAOE�. Inlormaç6es cl Máquinas Jalda. C. Postal6314· S. Paulo _j

"f R I G' IDA I H ["
Temos o prazer de comunicar aos nossos distin

tos clientes, que estamos aguardando a' primeira
remessa dos afamados REFRIGERADORES "F�I
'GIDAIRE", com capacidade de 7,4 pés cúbicos.

Os interessados poderão solicitar maiores in-
,

formações, em nossa loja "A ELETROLANDIA"
no Edificio Ipase, Terreo.

SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE RADIOS
,E REFRIGERAD'ORES LTDA.

�EmFICIO IPASE, TERREO.

-:

Vine-Diário j

Instituto de; Aposentadoria e
Pensões dos Industriarios

RITZ E ODEON IMPERIAL
Ás 8 horas

Viagem Sem Esperança'
Simone Renant - Jean

Marrís - Lucien Côedel.
Direção' de :

Christian Jaque.
_1) - A Marcha da Vida.

Nac.
2) __:_ Por fim ví as Estre

las. Desenho.
Preços:

o-s 5, OO'e 3,20.
"Imp, até 14 anos".
IMPÉRIO (Estreito)

Sessões das Moças.
A VALSA DA NEVE

com

Lise Delamare.

Simultaneamente
Ás 5 e 8 horasc Ás 8 horas

Sessões das Moças
Coração de Lutador

com

Cameron MITCHEL
Virginia GREY - Jane
NIGH - Henrry O'NEIL.
Romance Tempestuoso ...

Ação FULMINANTE
No programa

1) - Noticias da Semana.
Nac.

2) - Serenata Muito Cha-
ta. Desenho.

•

Preços:
-Sras. e srtas. - Cr$ 1,50
Estudantes - Cr$ 2,00.
Cavalheiros - Cr$ 3,20.
"LIVRE" Creanças

maiores de 5 anos poderão
entrar na sessão de 5 horas.

EOXY
Ás 8 horas

Ultimas Exibições.
Jornal da Téla. Nac.
NOITE APôS NOITE

com

Ronald Reagan e Viveca
Lindfors.
INFERNO OU G_LORIA

Tchnicolor
com

Morris e JanisWayne
Payge.

Preços:
Cr$ '5, 00 e 3,20.
"Imp, até 14 anos".

i
# ••

20 DE FEVEREIRO
A data de hoje recorda

nos que:
- em 1649, o General

Barreto de Menezes regres
sou ao Arraial Novo do Bom

Jesus, à frente de seu Exêr
cito, vencedor da grande ba
talha da véspera, nos Gua
rarapes, sendo festivamente
recebido;
- em 1�05, cincoenta bra

sileiros, comandados por
Leonel Gama e Luiz Tenório
de Molina, apossaram-se dos

depósitos dos hespanhóis na

Ilha de Martim Garcia;
- em 1748, chegaram a

esta então Vila do Desterro,
os primeiros colonos açoria
nos;
- em 1749, o governador

desta então Capitania, Brí
gadeiro José dã. Silva Paes,
comunicou à Metropole a

chegada de transportes com

461 pessoas destinadas ao

povoamento da terra catari
nensei-

- em 1777, a expediçãc
espanhola comandada pelo
'general Pedro Cevallos y

Calderon, deu fundo na en

seada de Canasvieiras, nesta
Ilha. Da esquadra portugue
sa de Mac Dnall só um co

mandante, José de Mello

Brayner, foi de opinião que
se atacasse sem detença a

espanhola, tendo prevaleci
do, '\lo entanto, o critério da
volta ao Rio de Janeiro;
- em 1797, tendo em vis

ta o excelente clima desta
então Capitania, foi, por 01'
dem do Govêrno da Metro

pole, proibida a vinda de

degradados;
- em 1827, na Batalha de

Ituzaingô (Passo do Rosá

rio), tomaram, parte algu
mas companhias dod? Corpo
de Artilharia de Posição de
Santa Catarina;
,
- em 1947, foi dado o

prazo de 48 horas para o P.
c. B. apresentar a sua defe
sa final no processo que lhe
estava sendo moeido ;
- em 1948, Q "O Esta�o"

trazia em sua primeira pá
gina, esta "manchette",: -

"Ã estirpe açoriana de qu:)
descendemos e que nos le

gou o patrimonio de sua in

trepidez lia conquista do

progresso, e da nobresa de
seus sentimentos na estru

turação da sociedade, fi. ho,,\
menagem do nosso respeito
e a glória do nosso orgulho
nesta data comemorativa do
2000 ano de sua chegada às
plagas catarinenses".�

André NJlo Tadasco

,.

PAkIcIPAçAO
• Gilberto Abdalaf_ e exma.

espôsa Marilda Mafra Ab
dala, participam aos paren
tes e pessoas amigas o nas

cimento de seu filho Bdel
berto Abdala Sobrinho, ocor
rido em 17-2-51.

E as cabras
voltaram ...

DELEGACIA EM FLORIANóPOLIS
AVISO AOS EMPREGADORES

1 - Os débitos relativos a contribuições anteriores
a novembro, de 1950; estão sendo recebidos até o dia 15
de maio de 1951, com juros de mora de 1;2% (meio por

cento) ao mês, por fôrça de que dispõe o Decreto 29.124,
de 12-1-51.

.

2 - Os emprggadores que não-se prevalecerem do

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

'

João Ricardo Mayr -: Delegado.

Antonieta de Barros
Díretôra

Curso Antonieta de Barros
�africula

Dias: 20. 2 !, 22 e 23, das 9 às 12 horas

Um esclarecimento
A Secção de Fomento Agrícola há dois (2) meses,

mantem e continuará mantendo na Ilha e Municípios cir
cunvizinhos, um trator equipado destinado a prestar ser

, viços a preço de custo, para qualquer interessado em

arar as suas terras.
O referid-o trator esteve trabalhando na Granja S.

Jorge do sr. José Elias, na Granja Norma do dr. Djalma
Moelmann e na fazenda Santa Helena de propriedade
do sr. Miguel Leal, arrendada faz mais de um ano ao

progressista agricultor sr, Jacob Snoiejer, imigante ho
landês.

Atualmente, ãcha-se à disposição do Abrigo de Me
nores de onde seguirá para a propriedade do sr. Max:
Hablitzel. Qualquer das pessoas supracitadas poderá
atestar da vantagem de se utilizar a motomecanízação
para o preparo do solo. Os interessados podem procurar
a Secção de Fomento Agríc�la - Rua Visconde de Ou
ro Pretor 53 - Chefe da Secção, de Fomento Ag'ricola.

N()� b .. ,tid' ft'S do - munáo
-------------------------------------------

Por AI Neto
A perda do nariz, de uma

orelha ou mesmo dum pe

daço do queixo não é uma

coisa irreparável.
Em realidade, hoje em

dia, nos Estados Unidos, já
é possível adquirir um na

riz ou .uma orelha de ma

terial plástico tão perfeitos
que só um exame, muito de
talhado revelará o artifício.
Trata-se de um material

plástico que foi descoberto

pelos cientistas da Marinha
norte-americana, durante a

última guerra.
1J::ste material tem um no

me complicado: chama-se

Polyethylene. _

No Kings Country Hospi
tal, de Brooklyn, New York,
mais de 50 pacientes já se

submeteram a operações
com- o objetivo de prover-se
de um nariz, orelha ou ou

tra parte do corpo, feita de
material plástico.
Segundo um relatório dos

drs. Leonard R. Rubin, Ge
'orge Wi Robertson e Ra'Y-
mond H. Shapiro, tôdas as

operações foram coroadas
de êxito.
E o que é mais: o uso do

Polyethylene é mais reco-II N G L E S Amendável que o uso de carti-

lagens e ossos provenientes r...

t
...

�I--....,-.,I'-
...

'.,r
..

I

..

'
......

II.,
...

I]·de ou�ras �essoas, tal como �,_,_'_l __!_ _ _

se faZIa ate agora. .

É curioso notar que o seu r o N I C A . A P E R I T I V A
nariz de POlythyfene ,pode
ser, por assim dizer; paren
te da sua e�côva de -dentes

ou do prato em que você co

me um tutuzinho à mineira.

Isto é assim porque êste

material é também usado

para a fabricação de vários Duas ótimas cásas à Rua.

objetos de uso pessoal e do- Frei Caneca nOs. 152 e 158
�

méstico. .....--
O Polythylene era usado

pela Marinha, durante a

Reconstituindo

guerra, para a consb'ução

da industría, para que, com

subvenções QO Estado e do
Município, P<>ssa a nossa

Caixa de Esmolas, dar cum
primeiro ao programa que
se traçou.

;� Mas, a par dêsses proble
-"""..�..._,..J"';lqmas, outros ha, e de facil

iM.iIIliíl��"'.�---"�f:j e imediata solução.
Os animais andam as sol-

tas pelas ruas da cidade. Os

,�cães ameaçando a tranquilí-
• dade e segurança dos tran

seuntes, e as cabras devas
tando os logradouros públi
cos, como si ja não bastas
sem os menores, que deles
fazem, campos de futebol-
Nem mesmo os jardins das
casas residenciais escapam
a essa devastação.
Assistimos ôntem um e

pisódio interessante: em

uma avenida da cidade, um
senhor, funcionário 'Públi
co estadual, perguntava a

uma criança que brincava
no jardim de sua casa: você
não viu se a minha cabra,
aquela malhada, está aí no
seu quintal?
Ele deve saber e temos a

certeza de que, pelos menos

,nessa parte, conhece ,o Codi

go de Posturas Municipais.
Mas ele tambem sabe que
êsse Codigo nunca foi cuft�
prido.

Com uma severa fiscaliza
ção e mtlItando os infrato
res, terá a Prefeitura solu
cionadb o problema, e, os

particulares poder�o' enco
mendar ng,vas roseiras de
enxêrto, pois que as outyas
as c,abras comeram.

A. S."

corpo
de aparelhos de radar, e

outros equipamentos elétrí-

o

coso

An.tes de meter-se a fazer
narizes,

,.)
os médicos do

Kings Country Hospital
"plantaram" pedaços de Po
lythylene na barriga de al- -

guns pacientes, para ver si
a pele absorv-ia o novo ma

terial.
,

Depois de certo tempo, o

remendo de material plásti
co era quasi invisível no ab
domen do paciente.
A operação plástica é

práticamente indolor.
Os novos métodos de a

nestesia tornam a coisa mui-
to simples.

'

Ultimamente, numerosos

pacientes estão recorrendo
ao Polythylene para elimi
nar cicatrizes de operações
anteriores.
Como o Polythylene é ab

sorvido pelos tecidos da pe
le, não .deixa pràtlcamente
marca alguma.

Vende-se
com um �rande terreno de
esquina.
Tratar oom o Tabelião

Brito, à rua Deodoro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O' Estado -Esportivo
Direc;io de PEDRO ,PAULO MACB.lDO

Dantas fala .sôbre prohlemas do

/

Recõrdes atléticos

--

.,..
,

•

•

Quando Zínder Lins por identica situação baixarem vos melhoramentos introdu
motivo alheios á sua vonta- inesperada e fragorosamen- zidos no "onze" de Bráulio.
de precisou deixar a dire- te, depois de terem subido Melhor, muito melhor se en

ção técnica do Figueirense, muito alto. contrava o quadro alvi-ne
a diretoria do alvi-negro fi- Foi quando apareceu o gro. E assim as dúvidas se

cou, como se costuma dizer, tenente Dantas, da nossa dissiparam, passando o ofi
no "mato sem cachorro". A Base Aérea, ligado há anos" cial da aeronautica a ser
equipe-encontrava-se ainda ao basqutebol ilhéu, mas in- oihado com respeito e aca
na liderança, sem pontos teiramente desconhecido no tamento o Figueirense 10-
perdidos, e metade do cer- cenário futebolístico. Al- grou chegar á meta sem so
tame estava para ser com- guem falou ao presidente f'rer a perda de um )--unicopletado, mas a saída do efi- Osní Drtrga na capacidade pontinho, fato que, cremos,
ciente "coach" não deixava de Dantas como dirigente é inédito na história do fu
de causar uma espécie de

I
técnico. Dúvidas quanto á tebol insular. Conquistara

medo, de receio de vir a sen- sua eficiência em materia o "Furacão-Negro", depois
til' o peso de tremenda der- de orientar esquadras de de 9 anos de ansiosa espera,
rotas, após uma trajetória futebol não podemos negar o rico titulo de campeão _!la
tão hrilhante. E não era sem que houve, mas, passadas al- cidade. Estamos agora em
Tazão. Já vimos equipes em

I g.umas semanas notamos no- 1951, disputando o cetro
máximo do Estado. O Fi

gueirense ainda está invic
to, já(tendo eliminado o Du

que de Caxias, de Rio do Sul.
Novos compromissos no es

tadual espera o Figueirense
com Dantas firme no leme.
Se levantará o titulo, as pro
babilida�es são enormes,

Esperamos que assim seja!
•

PROBLEMAS DO FIGUEI-
RENSE

Nenhum compromisso de.Be
tafol!o, além do Chile

RIO, 19 {U.P.) - Foi e mou o dirigente botafoguen
ainda está sendo noticiado se, a única coisa que temos

qüe o Botafogo, uma vez ter- de'certo são os jogos nõ Chi
minados seus compromissos le. Fora disto, alem desses, Ino torneio quadrangular do não temo.s nenhum outro

I
Chile, prolongará sua ex- comprormsso, nem mesmo i

----

a·
o.J I

"Prohl�unafMm�� cun�pMw�� ��M oonv�puaj�u�qu�1 Torneio Instl·tuto de pO'sentadorl8 e �������,������--���

do esqu:dtão posso dizer :ul-a�ericanospat�a�d�: �n- quer o�tr�t�ug�r. E� todo

I Dando início ao To rtuguesa, 2.
-'"

tque ten o, mas espero re- re ou ros, no e�u,. o ivia, caso, a mi ru, e �Ul o pro- Rio-São Paulo foram' cEomriSnat-iOanPSau11.0 - Bangú 1 /Penso-es dos ComerCI·a-rl·OSsolvêlas em curto espaço de Equador e Colombía, Tal vavel que, aproveitando a
t d b d d

tempo Um dêles reside na como o fato vem sendo UI-- I. . .
I a os sa a o e °ü' DOMINGO:.

maior proximidade em que quatro encontros, ver I

extrema-esquerda que, como vulgado, fica a impressão de
nos encontraremos, surjam! do-se os resultados se N R' V 1 A

'

Co cronista compreende sem- que esse prolongamento da
propostas para estendermos tes: '" 01. 10- asco X me-

Deledacia em Sta.. atarina
pre constituiu um problema (excursão botafoguense ?

nossa temporada. Mas isso SABADÔ: Em São Paulo - Palmei- �

1aqui no Figueirense. A fato resolvido, determinado, será uma questão ainda 'à No Rio - Flamengo s 2 x Sã,o Paulo O.

Levo ao cO�hecim'ent"0 �os�rs.?m-pregadores em d'é-
I

principie adimirei-me das a- por conseguinte longo afas-
resolver e que, naturalmen- ....r-- ,:__ V

tuações de Meireles, mas tamento dos alví-negros -do te, dependerá de varios fa-iCro"nl·Ca 'Es a do Parana'aos poucos fui pet,.dendo a Brasil. Contrariando, entre- tores, a começar pelas con-

confiança que nele deposi- tanto, -tais informes, decla- f bito com êste Instituto, que, em face do que dispõe o

tava, devido às suas contí- rou-nos o proprio presiden- d�áõe� que nos forem o ere-
Tivemos contacto a a servico profissional, Decreto n? 29.124, dei 12 de janeiro do corrente ano, que

nuas faltas aos treinos, em- te alvi-negro, Carlito Rocha,
CI as .

ontem á noite com os eel ntivemos 'agradável pa- aprovou o Regulamento para execuçh da Lei nO 1239-A.

bera severamente advertido. que, em absoluto há qual- Verifica-se. pois, nada ha- : Douglas Gomes e oscar tra quasi que inteiramen- de 20 de novembro de 1950, as contribuições devidas ao

Vários jogadores estão em quer coisa de resolvido nes- ver de certo quanto ao pro- Garcia, ambos redatorel sôbre o esporte nos dois. Instituto e cujos recolhimentos estavam em atrazo, em

experiências esperando em se' sentido. longamento da temporada do : "A Gazeta do Povo" que tados vizinhos. Aos con-
27 de novembro de 1950, poderão ser pagas, a requeri-

breve encontrar o elemento - "Por enquanto, afiro çampeão carioca de 1948. II edita em Curitiba. Acha' d mento do devedor, até em 48 prestações mensais, acres-
-

d n
a eu Miltonm Camargo /

ideal-para a posição. --a
se acompanhados 0' I� cidas dos juros de móra ide 6% ao ano.

O•
.

I
lO • •

E f lVeil'a, Douglas Gomes '

Francamente, Dantas f�-l ois Jovens IDO .,St}S nUCHlr�m ����g�ift��'�::::gO �;"' Cal' de Garcia, que hoje até:' :;��::::adç�re:S d;�:ri:i=��::n�:;a:euoss r�:��t:i�
lava a verdade. A extrema- volta ao mondo em motamcleta veira, cuja estada n�sta gressam à "Cidade Sorri- mentos, sob pena de caducidade des=seu direito, até 15
esquerda sempre .deu dores

_ . . _ pital já demos notiCIa, ", desejamos ótima via- de maio do corrente ano. r
de cabeça aos orle�tadores LONDRES, 19 (U.P.) - rao. utIhz3;d�s e darao opor-I eles, que se encontraJJI lU e prosperidades. Esclareço que sómente as contribuições em atrazo
'!:lo clube, desde a salda des- Dois jovens, J. L. Cook Ha- tUllldade Ulllca para expe- --.....:..--------�::::::-----.....:.-- até 27 de novembro poderão ser pagas em prestações
te grande valor do passado milton-Fletcher, lllIClaram rimental:_ o equipamento de

que foi Calico, titular por em Lóndres a volta ao mun- motocicletas e informar sô

vários anos da seleção cata- do em motocicleta. Planejam bre certas estradas e rotas,

rinense de futebol. viajar 33 mil milhas por ter- para fins geográficos.
E continuou:. ra e esperam estar de vol-

----

"E' t'
ta a Grã-Bretanha no tempo Píi ra a t�fllnmbjangUlca, a recen e aqUl- t d 12CATARINENSE 20,77m - Ivete Gev3l-erd - F.A.C. sição do Figueirense, será I
exa o é meses. BUENOS AIRES, 19 (U.

ARREMESSO DO DARDO C.MC?ÇAS? ,mantido no centro da int:r-I Esta via�em em volta do P.) - _Na quinta-�eir� em-

MUNDIAL - 53,41m - N.V. Smlrllltska]a - Rus- mediáriav visto Que aSSIm I mundo sera feita pela rota I barcarao com destmo a Co-
•

� • I

SIa. -
_

I
contarei com Bráulio para' da· Europa, Orieni_e Médio, lombia os jogadores. Pedro

SU�-AMERICANO - 41,14m - Estrela Puente

-I
qualquer posição do ataque, Afaganistão, Paquistão, In- i Gallina e Cocellato Carini.

UruguaI. :t:_eforcando-o consideravel-' dia, Austrália, Canadá, Es- I Com êles regressarão Na-
Brasileiro - 36,64m - Ivette Mariz - F.M.A. ment�. Na defesa, tudo tados Unidos, Mé�icQ, Gua- 'varro, que atua no Caldas,
CATARINENSE - 28,22m - Maria Tormena -

i
okey". I temala, América' do Sul, e e Vicente Gaillia, que joga

F.A.C. Para encerrar a nossa pa- Africa. Duas Norton 479 se- no Manizales.

_ (Conclusão)
200 METROS RASOS (MOÇAS) ,

MUNDIAL - 23,6s. - Stella Walasiewiecz - Po
lônia.

-

SUL-AMERICANO - 25,4s. - Deise Jurdelinà de
Castro - Brasil.

-

BRASILEIRO - 25,4s. - Deise Jurdelina de Cas
tro - São Paulo.

CATARINENSE - 29,2s. - Iolando Bonnassis -
Lira Tenis Clube.

80 METROS COM BAltREIRA (MOÇAS)
MUNDIAL -11,Os. - F. E. Blankers Koen - Ho-

landa. -

�- .

SUL-AMERICANO - 11;5s .
.:_ Noemi Simonett&

- Argentina.
BRASILEIRO - 11,7s. - Stella Archinghi � Van

da dos Santos - São Paulo.
CATARINENSE - 17,4s. - Waltrudes Puercher

- S. Ginástica.
REVEZAMENTO DE 4 X 100 METROS (MOÇAS)
MUNDIAL - 46,4s. - Albus, Kraus, Dollinger

Dorff'eldt - Alemanha.
SUL-AMERICANO - 49,Os. - Benedita Souza Oli

veira, Lucília Pini, Melânia Luz e Elisabeth Clara Mül
ler - Brasil.

BRASILEIRO 49,Os. - Benedita Souza Oliveira,
Lucília Pini, Melânia Luz e Elizabeth Clara Muller _..
C. B. D.

CATARINENSE o;:-- 56,7s. - L Bonassis, R. Pissani,
Scheneider e L Colin - F. A. C.

/ SALTO EM ALTURA (MOÇAS)
MUNDIAL - 1,71m - F. E. Blankers Koen - Ho

landa.
SUL-AMERICANO.- 1,63m - Ilse Heck - Chile.
BRASILEIRO - 1,55m - Elizabeth Clara Muller

- São Paulo.
-

CATARINENSE -1,39m - Iris Colin - F. A. C.
SALTO EM DISTkNCIA (MO<;AS)

MUNDIAL - 6,25m - F. E. Blankers Koen - Ho
landa.

SUlrAMERICANO - 5,76m - Noemi Simoneto -

Argentina. »<

BRASILEIRO - 5,53m - Wanda dos Santos -

C. B. D.
CATARINENSE - 4,90m - Iris Colin - F. A. C.

ARREMESSO DO PESO (MOÇAS)
MUNDIAL - 14,86m - K. A. Tocheniva - Rússia.
SUL-AMERICANO -12,29m - Ingeborg Preiss-

Argentina. ..-

BRASILEIRO 11,89m - Elizabeth Clara Müller -

São-Paulo.
CATARINENSE - 9,18m - Irngarde Stender -

S. Ginástica.
ARREMESSO DOS DISCO (MOÇAS)

MUNDIAL - 53,25m � N. Dumbadze - Rússia.
SUL-AMERICANO - 42,10m - Ingeborg Preiss

,- Argentina.
BRASILEIRO - 39,12m - Ilse Gerdau - F.A.R.G.

lestra, solicitamos do valo
roso coach algumas pala
vras sobre o Campeonato'
Estadual de Futebol e as

"O titulo do Estado sera .

do Figueirense. Não tenho ,,,dúvidas quanto ao seu tri
unfo. Também tenho certeza
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r

possibilidades do Figueiren- de que, se tudo correr como

se na temporada de 51, no até agora, o Figueirense le
que ele mui gentilmente a- vantará novos campeona-

quiesceu: tos".

Partirá quinta-feira a Delega
,�cão Brasileira -de Basquefe
RIO, 19 (U.P.) - Está os árbitros César Pôrto, da

marcado para quinta-feira F. M. B. e Felipe Anauati,
próxima, dia 22, o embarque da F. P. B. Em Buenos Ai

para Buenos Aires, da dele- res, serão contratados os

gação da Confederação Bra- massagistas Marcos Men
sileira de Basquetebol aos donza, do Racing e Pirotti,
Jogos Pan-Americanos. Che- f do River Plate.
fiará a Delegação o sr. Má-
rio Rodrigues Pereira, více-] ACOMPANHARÃ A COyI-
presidente dos

"

Interêsses TIVA
Técnicos. O delegado será o Acompanhando a delega-
professor Roberto Peixoto, ção brasileira irão também
secretário geral da C.B.D.; à Buenos Aires Odim e Bis
o médico, o dr. Hélio Mauri- hop, do Flamengo. Bíshop,
cio Rodrigues dé Souza e o que vem colaborando' com
técnico, Togo Renan Soares, o técnico Kanela, no prepa
do Flamengo. Os amadores 1'0 da equipe brasileira, con
são Marson, Massanet, Al- tinuará a ajudá-lo na capí
godão, Mário Hermes, Tião, tal.platina. Após os Jogos
Godinho, Fausto, Alfredo, unirão aos demais defenso
José Luiz; Ardelin, Monta- res rubro-negros para os jo
nha, Almir, Stefanini e Ta- gO'S em Montevidéu, a convi
leso Completam a comitiva te do clube Mundial.

Como ante-ontem passa
mos um "domingo em bran
co" � pouco tínhamos para
comentar, aproveitamos a

ocasião para uma palestra
cOIN o técnico Dantas. En
contrava-se ele no Nacional
ladeado por jogadores do al
vi-negro. Com a sua tão co

nhecida amabilidade á nossa
e aproxímação apertou-nos a

mão, A uma pergunta nossa

sôbre a equipe que dirige,
Dantas fez uma pausa e fsi
logo dizendo:

4 "aZBS
NOS TRANSPORTES

,
XI(

"

EXTRA-QUILOMETRAGEM
K.S.
OMETRAGEM ALL-WEATHER (A. W. T.)

#

BANDEIRANTE
. --

Banda de rodagem mais espê8sa.-p,a- •

ra grande durabüidade. Especicd para r

serviços com muitaa- paradas e sal
das - ônibus, carro. de entrega. ete..-

Roda macio rias estradas. puxa como

nenhum outro fora delas 1 Para trâns
porte ultrc-pesado. Com banda de ro

dagem extra-grossa e extra-lI-esistente.

Para serviços gerais de transpor te.
onde se precisa de maior tração. De

, senho anti-derrapante. mundialmente
afamado. adere com 'Prmez_a> ao solo .

e ao supe�-aqueci
aI duplas de cami-,
• e rodas dianteiras.

Para cada tipo de veículo. para cada condição de trabalho. você encontrará na linha

Goodyear o pneu que oferece o
�

"má:nmo de' efiê:ência, d�abilidade e economia.

OOfiE.4RGO ....
,

INDÚSTRIA DA BORRACHAf

O MAIOR NOME NA
••

11'anapor-te. regular,,,, de Co' ga f I c ) f
•
I (t

sio FRANCISCO DO SUL para NOVA f081
Informcçõe. gomos AlJente..., .

�, .n6polll- C.rlos HoepckeS/A - 01- 'Jeletcne 1 212 ( End te til

li c r!l!l;:hcodo S'I,ll-Cl1rlo. Hoepcke SA -CI-Teldone 6 MOOREMACE
... ,

mensais.
Florianópolis, 13 de fever�iro de 1951.

Oswal Pereira Baixo, Delegado.
COMPANIIIA. DA BAHIA"
Fundada elll, e: BAHIA

Incêndl ansp tes
Cifras o de 1 4 �

CAPITAL E RESER" ":",. Cr$ 50.900.000,80 IResponsabilidades
- Cr$ 5.978.401.755,70

Receita "

- Cr$ 87.053.245,80

liAtivo
'

io'" Cr$ 142.176.60880

I
Sinistros pagos noS u anos

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

' ' Cr$ '98.687.81680

Responsabilidades ." Cr$ 76.736.401.806,30
es:

t

,

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

REGULADOR· XAVIER
.I t�� 1 - Excesso t--l? 2 - fALTA OU E5CAS�EZ II!.11 REGULt'\OOR ){AV!ER - G remé:iD d� (ci;flal"ça éa mUJr���--"'---="::' _ -�-- - -=-- -_-_- - .....:::..:::.-=.._-

�.- �::;.:::==-:�.::;::=._�==::.=;:::::--.:::::::::::=..-::::-':[ --

E ELEGAllilÁ '1
Alfaiataria Mello ·1

J

QUER VESTIR·SE COM CONfORTO

'PROCURE A

Dr. PBmphilo p'li e de Carvalho, Dr. Fran
cisco de Sá, Anísio)l

, Dr. Joaqnim -Barreto de

Rüa Feitppe 5'cbmidt 4�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BILHETE
•

Bem diferente seria o

mundo se ao menos uma vez

por semana visitassemos um

cemitério e soubessemos a

proveitar a lição que êle nos

oferece. Ontem visitamos.
um cemitério.
Não havia mais ninguem

na ocasião e como não tinha
mos com quem conversar li
mitamo-nos a observar e

; /

<,

Seu Caminhão Ford
é um' capital que precisa circu!ar!

I

pensar.
,

Vimos grandes sepulturas
artisticamente ornamenta

das cujas lapides nem sem

pre revelavam nomes que

nos fizessem lembrar algum
feito em pról da comunida
de, Outras lapides de tuinu
los mais modestos ou assi

nalando simples sepulturas
mesmo sem nada que fizesse

sobressair sua qualidade de

tumulo além do classico
monticulo de areia, e o sim

polo sagrado da cruz, tam

bém nos sugeriram o mesmo

pensamento que jâ nos ha
viam sugerido as grandes
sepulturas. E êste foi o nos

so raciocinio:
Quantos anos não teriam

perdido inutilmente, lutan
do uns contra os outros, to
dos aqueles que ali jaziam?
Por não querer deixar que

seu concorrente ganhasse
-alguns vintens mais do que

êle, quantas noites de sono

não teria perdido aquele COo'

nhecido comerciante? A es

pôsa do doutor fulano de tal

quantas vezes n�o teria
mordido à língua de raiva

porque sua comadre foi lia
frente dela comprar um

vestido da fazenda que es

tava em moda em Paris ou

no Rio de Janeirdre que ela
é quem queria" ser a primei-

�� :u:X�?��d!.al maravilha, IJJário qa Metropole .

Para acumular tão gr_an-
de fortuna, que por falta de (ALVARUS DE OLIVEIRA)
herdeiros o govêrno ' tomou

conta, quantas lágrimas não
'

A AUTONOMIAteria feito correr o uzurário

que repouza naquel� belo Com a passagem d� meio aspiração, que tem sido pro
monumento de marmore, por século, entramos logícamen- i messa de muita .gente ...
tão estragado pelo tempo, e te na segunda metade do Agora mais uma vez a pro
sem uma única flôr que século XX. E entramos com

I'
messa

f.
oi feita, embalado

suavise a sua austeridade. a Humanidade ainda como ramente. Será que desta féí-.

Entretanto, no interior de sempre, em.Jutas perenes,' ta se concretizará?
,

seus tumulos diferentes, co- se degladiando pela hege- Trata-se da autonomia do
mo é; atualmente igual, monia dos povos ... E povos Distrito Federal.
completamente igual, o es- subindo enquanto outros Se há municípios de popu
tado social, político e finan- vão descendo... A eterna lação ínfimas que têm direi-

-

ceiro de todos eles! Todos balança da vida: ��Que as- to à escolha do seu Prefeít ,

estão sendo liquidados pelos sim age quer seja com o por que o Rio de Janeiro ci
mesmos vermes. Todos nada Homem, quer com as na- dade de 2 milhões e meio de
mais eram do que pó e. ao ções... habitantes, cidade que é a

pó tiveram que voltar. Para o Brasil esta segun- capital do país, cidade que
Suas almas, estas sim, es- da parte do Século terá sig- representa o cérebro do Bra

tarão algures completando nificado maior: - Vamos sil, não ter direito à escolha
seu ciclo de evolução, e ago- enfrentar um novo governo, do seu Prefeito?
ra libertas do envolucro cheio de confiança para a O Rio de Janeiro anseia
carnal estarão talvez la- massa que desejou a volta pela sua autonomia. Anseia
mentando não terem tido do seu ídolo, certa de que pelo direito de escolher, pe
mais fôrçà de vontade para' êle lhe resolverá todos os las urnas, o homem que me
nas horas em que os atos de seus problemas. Cheio de rece orientar-lhe a vida ...
aeu corpo dependiam de desconfianças para outro Como cidade-mulher que
seus livres abrítríos, deixa- que se enchem pelos boatos é o Rio, moderna, �ão' pode
rem-se levar mais pelas coí- de golpes, de contra golpes, tolerar que os pais, à moda
sas terrenas e passageiras, de nova ditadura, etc. e que antiga, lhe impinjam o ho
esquecendo-se' que eram não cremos, em absoluto. mem -que deve' reger c seu

-eternas, e que o importante Hoje os tempos são outros. destino. E como mulher ho-
',sempre foi e será o que é E de outra maneira terão dierna, ela protesta por es-
eterno, I que ser orientados os' povos. te absurdo! Quer como tõ-

Que bela lição nos deu o: A cidade, porém, tem a da moça de hoje, escolher o

cemitério! Saberemos apro-
I
sua vontade e desejaria vê- seu eleito ... Não é ela que

veitá-la, estejam certos l . la concretizada. É e velha I vai casar-se?
. '

SERVltO fORO o conservará sempr« em formao

Basta um mínimo de cuidados para

que seu caminhão Ford trabalhe por

dades. Para isso nada melhor que o

nosso Serviço Ford. Nós temos mecâ-

muitos e muitos anos, sem lhe dar a

mênor dor de cabeça: de tempos em

nicos treinados pela Ford, dispomos de
ferramentas especiais para trabalhar

tempos, mande, fazer um exame com

pleto do motor, dos freios, das

'molas, para .reajustes , para

com Ford, empregamos os métodos

recomendados pela Ford e,

naturalmente, só utilizamo.

peças Ford legítimeu.corrigir possíveis írregularí-

"

ONÓS CONHECEMOS MELHOR SEU FORD
RE \-ENDEDORES NESTA CAPITAL a

IRMAOSAMIM
•

�ua Duarte Sehutel, ti

. ·:relegr�mas
retidos'!

'

Relação dos telegramas
retido�

.

Ernesto, Pedro Petroski,
Luiz .Rocíppo da Luz, Sub.
Tte, Ioraey, Deputado 'Pau
lo Marques, Deputado Ta
vares do Amaral, Buettner e
Cia. para Lydio Aman, Cap .

Oliveira Costa, Sebastião
Humberto Melin, José Car

los, Dep. Waldemar
"

Rupp,
Affonso Ghizzo, Jordina,
João' Aristides Conceição,
Pimal, Satander, João Gon

çalves, Agensir, Ema Cardo

so, Nery Vieira, Estado, Im
passil, José Nestor Cardoso,
Oswaldo Negrão, Nair Junk,
Serafim Furtado de Melo,
Nilda Maria Dutra, Nida
Reis, Dilma e José, Eurico
Lisboa.

o B.�io ...

·/INotas
, -

raries

life-

!i'IUZP LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37

Florianópolis

\.

•

PARA FERI'DAS,
..

E C Z E M'AS.
I N'FlAMACOES,
COCEIRAS,
f R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC,

/.

''VIRGEM ESPECIALIDADE"
era,WETZEL�� INDUSTR'{AL-JO[NV [LL 'TI

.
.J

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
��-'."_"���""' ..;...

l
.__,......._ """"....... ��._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RA�OS X

DR. ANTôNIO MODESTO
At,.de. tliàriamente. 80 HOI,it:tJ de Carid...,

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

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

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

.

TRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ovários, hipopise, etc.
Disturbios nervosos - Esterilidade � Regimes.
Consultório: Rua Fernando Machado, - Tel. 1.481.
Resid. R. � de Setembro _ Edif. Cruz e Souza -

Tel. 846.

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

Eletricidade Médica
Consultório: Rua Vitor Meiréles n. 18 - Telefone 1.507

Conoultas: Ás 11,30 horas e à tarde das 15 horas
-em diante.

Residência: Rua Vidal Ramos, _ Telefone 1.422.
._ •• h. __ '. _

DR. MILTON SiMONE PEREIRA
Clínica Cirurgica

Molestias de Senhoras
I CIRURGIA GERAL

dos Serviços dos Professores Benedcto
Piragibe Nogueira (São Paulo)

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

DR. POtYDORO E. S. THIAGO

Montenegro oe

�Iédico e parteiro
do Hospital de Caridade de Florianópolis. 4ssisteRte da

.

, _Mat�rnidade \ ( . f.
Doenças dos orgaos internos, especialmente .do co-

ração e vasos.
.

Doenças da tíroide e demais glaudulas ,internas.
'Clínica e cirurgia de senhoras - Partos

FISIOTERAPIA -_ ELETROCALDIOGRAF..LA..- ME
;;rABOLISMO BASAL

.

-

Horário de Consultas: - Diáriamente das 15 ás 19
horas.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles n. 118 - Fone
manual l.702 ..

RESIDÊNCIA: Avenida Trompowski, 82 Fone ma

nual 766.

DR. ROIDÃO CONSON'l
Cirurgia Geral _ Alta Cirurgia - Moléstias de senho

ras - Partos
Formado pela Faculdade de Medicina da Universi

dade de São Paulo, onde foi assistente por várias vezes

do Serviço 'Cirúrgico do Prof. Alipio Corrêa Nass.

Cirurgia do estomago e vias circulares, intestinos
delgado e grosso, tireído, rins, próstata, bexiga, utere,

,
,.

t
�

V' I 11111111
.

hovarios e. rompas. arrcoce a, , varises e er-

nes.

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

Telef. 1.598.
Reaidência : Rua Esteves Junior, 1.703 - TeL m. 7,64.

._-- . __ ..... _ ...._.__... _ .._.,-----_......•_ ..._._...

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

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

do Distrito Federal.
Ex-interno do Hospital Psiquiátrico e Manicômio

Judiciário da Capital Federal.
Ex-interno da Santa Casa de Misericórdia do. Rio

de Janeiro '\
Clinica MÉdica - Doenças Nervosas.

Consultório: Edif icio Amélia Neto - Sala 9.
Residência: Avenida Rio. Branco, 144
Consultas: Das 15 ás 18 horas.
Telefone:
Consuitórío : - 1.268
Residência: -:::- 1.385.

.

I -,
---

DR. M. S. CAVALCANTI
• Clinica exclusivamente de crianças.
Rua Saldanha Marinho, 19.
Telefône CM.) 736.

.

;.
".:'�

,

"f;

Diz ElsenbOlVer
que' a Europi! tem
o EKpirito da
Dpfp,�a
WASHINGTON, (USIS)
__:_- O General Eisenhower

declarou ao Congresso dos

Estados Unidos que a defesa
da Europa Ocidental é es

sencial 'para a proteção da
democracia e que ele en

controu nos europeua um es

pírito "pleno de vontade de

desempenhar seus-papeis e

aceitar o risco".
Eisenhower fez seu pri

meiro. relatôrio público sê
bre o que observou em suas

tres semanas de' excursão

pelas, capitais das 'nações
signatárias do Pacto. do. A
tlântico Norte, durante a

qual. conferenciou líderes

polít�os e militares.
Falando perante uma reu

nião. conjunta de membros
do Senado e da Câmara, Eí ..
sénhower declarou que exis
te na Europa "um renasci
mente, uma crescente deter..

minacão, um espírito de re..

sistência, uma vontade f'ér
rea de tentar as liberdades
do homem, de tomar o risco
de-uma difícil tarefa, .rual
seja a de defender a ,')az e

a segurança da Europa e do
Mundo".

,

'

í
Disse Eisenhower que,

conquanto os Estados Uni
dos' devessem enviar tropas,
"algumas de nossas unida
des" á Europa, o maior pro
blema, a seu ver, é a ques
tão de equipamento, o que

dipo e e' S'lReUc09
deve ser providenciado rá

pido e eficientemente. Quan."
to 'á Alemanha, Eisenhower
declarou que uma platafor
ma política deveria ser dis
cutida antes de se cogitar
da inclusão. de. unidades ale
mãs em qualquer exército".
DECLARADO AGRESSOR
O REGIME-M DE PEIPING:
LAKE SUCCESS (USIS)'

A China Comunista está a_o

gora claramente identifica
da como agressora da Co
réia, pela Assembléia Geral
das Nações Unidas. Uma re..

solução dos Estados Unidos,
condenando a agressão do

'

regimem de Peíping, afir-·
mando a continuação das
Nações Unidas para fazer
face á agressão, e o estabe- .

lecimento, por parte da"

ONU; de medidas para ne-

gociações pacíficas da ques
tão corêana, teve 'esmagado
ra aprovação da Assembléia
Geral. A ação foi aprovada
pela mesma votação de 44 a,

7 votos, pela qual a Assem
bléia Geral, por meio de sua

Corriissão Política, aprovou .

a resolução, terça-feira úl.-
tima. ' ,,"!-.- í

,.
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r Milhares de fuman.
tes já des�obrir�m :.: çjgttrros _

��:r:::':.:E:�t'" S·:T�'
'v_

a"to fraca ... que'satis.' ....
faz a todos os pala- .

dares. Experimente... �..

-

_

_eV. também vaiade-'
.

rir. õ mllt"ro exata I '-'"
..

.: um :produto SOUZA CRUZ �
S ·88.06'

FERIDAS, REUMATISMO'
E PLACAS SJFIL';I'ICAS

Elixir de Nogueira
Medicação auxiliar no tra..

tamento da sifili's

!
'1

,1
j
�

,

.

' bon. • bal'ato.; algodlo•• "mO"uI • awlam.Dto8�
palra elfalat... qUI I'eo.he dboetamente elal

I'i - �e!hc!'e.
-

Idbriccl: A Calla -4 OAPITAL" eh,:una íli -et!i"ti80 dOIl 8nr�-:- Comerol_tea �o lntllrio. no l.nUdo d.:lh. fa.lI.l'IIIm l'lm.
vi_filca rUlt:4l11 d••!lIitue!'em IIl.UUII Q(')mp",o:z�; MATRIZ' \'tal F1o�I��6póU.! ::i rIMUne tal\'! 8hull:!lonau e' La1cm. ;'

I

'�CRemédio de Gonti"ança da Mulher
. �

RE (jÚIÁD'ÕR-�XAVI E'-R
Dúis --fÓrmulas diferentes

Clínica !�'iC�!�����o��Dc�i�:-a�-�- ----0-· p�'e�elto dndia
Consultório - Rua João Pinto, 10 _ Te1_. M. 769. - Roupas de Ver_ão I

Consultas das 4 ás 6 horas. Ar livre e ar fresco cons-

Residência: Felipe Schmidt, _ Te1. 815. tituem tônico insubstituível,
._-

.....
--- que a natureza dá gratuita

mente. A pele precisa de ar.
Doenças do aparêlho respiratório 'Camisetas e "sweaters", nos

TUB�RCULOSE '

dias quentes, são um .con-
Cirurgia do 'I'orax

. . . trasenso : impedem que o ar:
Formado pela Faculdade Nacional de MedIcma: 'Circule sôbre a pele; dando

Tisiologista e �is�ocir_urgião do Hospital �erêu Ramos.
Ilhe sensação de be�-estar e

Curso de especial lzação pelo S. N. T. Ex-interno e. Ex- roubando-lhe o. excesso de
assistente de Cirurgia do Prof. Ugo Pinheiro Guima- calor.
rães, (Rio.). .

Nos dias quentes, evite
Cons.: Fehp� S.c,hmldt, .38., qualquer espécie de agasa-
Consultas, -diariâmente, das 15 as 18 horas. - lho. Prefira- as roupas. Ie-
Res.: Rua Durval: Melquiades, 28 - Chácara. do, ves, 'folgadas e porosas.

Espanha. SN'ES.·· ;

DR. I. LOBATO FILHO

ALUGA.·SE I

DR. CLARNO G. GALLETTI
Advogado

Crime e cível
Constituição de Sociedades

NA '1'URALIZAÇõES
-

. Títulos Declaratórios
Escrltór!o e Fesidêncis: Rua Vitor Meiréles,

NE - 1468.

Em Coqueiros ótima Ca-

l
sa. Entre praia da Saudade

FO- e praia 'do Meio n. 268.
Tratar na mesma.

_w "MS
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o dia de domingo e de procurá-lo, no entanto, fi
ontem foi de grande servi-

�cou
olhando, estupefato -

ço para os Comissários/ da o veículo desaparecêra mis
Policia Civil. Quando tudo teriosamente ... Imediata
ainda parecia azul, quando mente Nazareno correu pa

esperavam as nossas auto- ra a delegacia, formulando
ridades que os ladrões ha- a queixa. O Comissário de
viam decidido procurar ou- terminou aos dois soldados
tras

ten,.as,
deixando-nos em

"
de dia à delegacia que, de

santa paz, eis que o ambi- camionete, saisserq,_em dili

ente, naquela delegacia, se gência, o que foi feito. E
transforma da noite para o ambos saíram, e, ao chega
dia - as queixas se suce- rem ao Largo General Ozô
dem e as diligências são rio, deram com um veículo

provocadas. abandonado. Era Q tal, rou-

Foram horas da madruga- bado. Mas, o autor do rou

da de domingo e do dia de bo? Fugira, no momento em

segunda-feira que movímen- que a camionete chegava

taram a policia civil. Os àquêle local. ,-

"gatos" não se descuidaram, Informa a autoridade po

agindo de noite e de dia. E Iícial, ainda" que o larápio,
os roubos se,

.

processaram, vendo-se perseguido, entrá

'dando muito que-Jazer à Po- ra em uma residência à rua

Iicía,
General Bittencourt. Pro-

A crônica. -polícial, com curado, lá não se encontra

elementos colhidos pelar nos-
va. Desaparecêra, misterio-

sa repo.rtagem no livro de samente.
.

ocorrências, .na Delegacia E, até o momento em que
Regional de Polícia, regista

era registada a ocorrência

os seguintes fatos:
rlada mais de, positivo. pôde

Roubo na Pensão Elite sei' feito. Quanto ao. auto-

Justino Pereira de Carva- móvel, êste voltou, ..ao "ninho
antigo".

lho, natural dêste Estado,
casado, com 33 anos de ida- Arr�mbamento
de, reside na Pens�o Elite,

Outro �aso foi r�gistado.
à rua Conselheiro Mafra O dr. AUJor Luz, dIreto.r do

nesta ·Capital. Ontem, a� I D�partamerito de $aúde Pú

chegar ao. seu quarto., veri:'
bhca comunicou, às 8,40 ho

fi-co.u a falta de 4 ;relo.gios
ras, de o.n!e�, que o Gabi

anti-magnéticos, co.m pul- ne.te. �ent�rlO daquela re-

.. seira de co.uro., e de 1 duzia partIçao amanhecêra arro.m

de canetas-tinteiro, clÍapea- bado. Pediu, .eIltão, a pre

das.
,.

,

-' sença dos perItos do Insti-

Certificalldo-I;le de que"se
tuto Médico. Legal àquêle

tratava de roubo, Justino local, ?a.ra as providências
foi à policia justamente pa-

neceKsanas
_.

ao esclareci

Ta pedir socôrro.. Comuni .. mento do fato. Acompanha
cando a desagradável o.co.r-

dos do. Co.missário Osvaldo

rência, o queixoso aguarda Clímaco, �s perit?s estive

providência,g.
ram naquele gabmete, pro.-

Por enquanto,nada sôbre cedendo às diligências téc-
J
as diligênchs determinada� nicas;

foi informado. )'usti:ll.O que, A,gullrda a Delegacia, a

afinal de contas, teve pre-
gora, a relaçij,o do material

juizos.
daq1Jêle setor do D. S. P.

Audacioso roubo d� um para ;ulterior procedimento. Atos "ot;I"CI-ai�,
Automóvel E, nada mais aCQnteceu, I.'�

Outro roubo se verificou. de domingo para segunda-
na manhã de domingo, nes- feira.

'

,,�

ta Capital. Êste, pela3 cir

·cunstâncias ipresenhdas.
foi audacioso e de um não
menos audaCioso' "amigo do
alheio".
Registramo-lo, conformt>

dado!! do registro poHdal:
Na madrugada de domino

go esteve na delegacia Na
zareno Solon Lopes, resi
'dente à rua Felipe Schmidt,
81, queixando-se de que
dei;x:ára o seu automóvel, de
placa 1-43-q7, estaciouado
frente à sua residência. Ao

,

Sa�gue na La,gôa !
Reeolhído à Penítencíáría, onde aguardará [ul
glfmento, o autor da morte da própria esposa.

Wal�emiro Rocha, mais I nossa edição de 3 de �anei
conhecido .pe-Ia. alcunha de

I
ro do corrente ano, sob o

,

MIRO, residente no distrito titulo SANGUE 'NA LA-
da Lagôa, ao norte da ilha qOA.

..

matou, à facadas, às 21 ho-
ras do dia 31 de dezembro Agora, d�cretada a pri
do ano findo, em sua própria são preventiva do erímíno

resid�n.cia, .

a 'espos.a, Ma�i-I so, foi êle em dias da última
ma Juha PIres, feríndo am- . semana, . recolhido à Pení
da sua comadre, Verginia ,I tenciária do, Estado, onde

Gomes, sua vizinha. aguardará julgamento, pela
O fato noticiamos, em to- ; autoria de tão nefando

d081 os seus detalhes, em; me.
�

t

��nópolis, ...,_ 20 de Fevereiro de lQ51

Na Policia
ROUBO NA PENSÃO ELITE E DE UM AUTOMóVEL
- ARROMBADO O GABINETE DENTÁRIO DODE

PARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

/ .

I Sessão do Jury
cODvocadQ para�
26 do corrente �,

A sessão do jÚl'i, convo

cada para o dia 26 do cor

rente, pelo dr. Juiz de Di
reito da 2a Vara da Comar
ca...àesta C;;'pital, não se rea

lizará naquela data, por não
existirem processos prontos
no Cartório do Crime para
serem julgados.

REUNIÃO DO CONSELHO DO PACTO DO
,-=.. ' �.�' �ATLANTICO

'

,I, \\) ,,'
t

Como "foi morto o comandante holan dês, na CÕl'éià!
. NOVA YORK, 19 ,CU. P.) Bem diferente tem sido li<.
- Q truque dos comunistas- maneira como os exércitos,
que mataram o comandante ocidentais 'usavam forças;
de um batalhão 'holandês disfarçadas. Os alemães por
na Coréia lança luz sobre exemplo mandaram patru.,
um dos pontos fracos da lhas de soldados que' fala.,
mental idade comunista: O vam inglês e' envergavam,
Coronel M. P. A. Den Ouden uniformes norte-americanos
aparentemente nunca pen- á floresta de Bastegne par�
sou que os vermelhos des- colher informações. Os a.lia-,
perdíçassem uma estratégia dos por sua vez desembarca-.
haJ:jil e perigosa num objeti- vam atrás das linhas inimí-,
vo tão insignificante. ,Mas gas em trajos civis, para 0-

assim aconteceu. cupar as pontes e impedir-
Um pelotão de comunistas sua demolição pelos ale

chineses envergando unífor- mães.
mes tomados aos corel}nos A tatica vermelha dos es

do sul � usando armas �,..., tratagemas contra objetivos;
te-amerícanos também cap- de somenos não 'pode corres-.

turadas, entrou no posto de pender aos planos das altaâ
comando holandês. Um

te-,
esferas em Moscou. Esta:

�ent�, _falando inglês, pediu teem mais juizo. Mas_á me

muruçao emprestada. Os dida 'que se desce nas lfilei_
h�la�deses �tenderam ao pe� ras vermelhas'a estrateg ía,
dido, e entao os vermelhos comunista degenera rapída-,
voltaram suas armas contra mente, desaparecendo a iní
eles. Por meio de um fogo /ciativa e capacidade de Iul-,
nas matas os .assaltantes fi- gamento e restando apenaa
zeram sináis solicitando o fanatismo.
unia barragem de morteiros �...... - - - - - - - - - - - - -.

���:and:�as para cobrir sua E, as-é-ãbras·
O golpe, como tal foi ha- ,

a

bil e. ousa�o; mas foi taro- centlnuam .,1

bem infantil. A morte do co-
• •

mandante não teve impor- "R�cebemof'1:,
tancia militar. Os holande-

MUlto se tem chamado a,

ses não foram dispersados atenção das autorldades,

nem sua posição ocupada; p. competent�s para ,o proble

longe de ficarem desmora-
ma da vadiagem de menores,

lizados, enfureceram-se. Se-
em nossa Capital. -Não me

rá dificil impedir que ati-
nos se tem reclamado contra

rem sobre outros comun is- o excésso de velocidade, pa

tas, dispostos á rendicão.
ra que nossas ruas e aveni-,

Os comunistas com' essa das não se transformem em

ação demonstraram sua
pistas de corrida. Muito se

mentalidade fanatica em to-
tem falado tambem no pro

dos Os campos _ o militar blema da mendicância, de

o tatico, o politico, o econo- tão doloroso. aspétô.
mico e moral. Esse fanatis- Sabemos ,porem que a so

mo rigido ensina-lhes que lução dêsses problem�s não>_
medidas extremas de violen- pode ser dada da noite pa

cia e traição se justificam ra o dia; �epende, o primei...
para alcançar mesmo objetí- 1'0 de senos e acurados es-

vos de somenos ímportancia. tudos, o outro da vigilância"
Os japoneses usaram me-

sem filhotismos, 'da reparti
todos semelhantes na ultima ção competente. O último"

guerra, provocando com isso maJ.s grave e mais depri
odio dos fuzileiros norte-a- mente, necessita da coopera

merícanos e fazendo em que ção fin'anf:ira orga�iz�da,.
estes uniformes prestassem da população, do comercio &."

com mais inteligencia. (Continúa na 33. página]

-

O Conselho do, P�to do Atlântico Norte reuniu-s�
recenteI?ente e� �

Bruxelas,.na Bélgica, a fim de decidir
quanto as providências finais para o estabelecimento na

Europa de uma força de defesa coletiva, sob controle e

Europ� de urna �orça de defesa coletiva, sob contrõle e

conso.hdar a paz . O Conselho _nomeou ó general Dwight
D. Eisenhower, do exército dos Estados Unidos, para
servir como comandante supremo das forças de defesa
da �urqpa; as quais serão constituídas de elementos for

n.ecIdos pelas doze nações signatárias do-Pacto do Atlan-
�� ,

'

A fotografia, tirada depois da 'conferência de Bru
xelas, most;-a: da esquerda para a direita: Dean Ache

s�m,. secretar:o .

de Estado dos Estados Unidos; Ernest
Bevm, secre�a;lO do Exterior do Reino Unido; e Robert

• Schuman, mmIstro do Exterior da França. (Foto USIS).

Engoliu um pedaço' de arame
"

galvanj�ado
, No Hospital de Carídade. a menor azuarda à

possível intervenção cirurgica: para0 retirar
do estômago -O corpo estranho ,-

'

Na manhã de ontem deu
entrada em uma das enfer
marias do Hospital de .Ca
ridade, a menor Paula Schu
tel, com 3 anos de idade, fi
lha do la�l'ador, E�ilio
Schutel, residente em Ibí
rama, nêste Estado, afim de
ser submetida a tratamen
to especializado.

Tão logo aquela criança
chegou àquela Casa de Saú
de, em estado de verdadei
ro desespêro, fáce à gravi
dade do caso, atendeu-a o

dr. Roldão' Consoní que, en
tão, após exame minucioso,
verificou o ocorrido, minis
trando-lhe o necessário e a

dequado tratamento.
,-

A menor em causa, que
se encontra passando rela
tivamente bem,está sob as

cuidados daquêle cirurgião
que acompanha, atravéz do'
Raio X, o rumo do estranho
corpo afim de, si necessá
rio, submetê-la à interven-
ção. -s -

A nossa reportagem que
se acha em contáto com a;'

quêle esculápio, informará
sôbre o estado de Paula

�ossivelmente n_? ediçjio d�
amanhã,

-

uma vez que é a

guardada, para qualquer
momento, a intervenção ci
rúrgica para retirar do es

tômago daquela criança o

çorpo estrª-.nho.
--

'Processos comunistD'S;

Nomeado diretor da Pa
raná-Santa Catarina

.---RICJ, 19 (U.P.) - Pelo-:-meando diretor da Rêde de:�
.

I Viação Paraná-Santa Cata-

Pi'esidente da República, rina o engenheiro Raul Mes
foi assinado decreto, no,; quita.

-

FV0GQanao
POEMA MODERNISTA

A referida menor, ante
ontem, sofreu sério aciden
te, em sua residência, qual
seja o de haver, distraída
'meilt�, engolido um pedaço
de a,rame -galvanizado, que
se localizou no estômago.

Embarco
No barco
Com ma�ca
De Barca.

,i
E' absorto
No pôrto,
Que faço, afinal?

'

Só leio jo.rnal.
'.,k
<,'

Larápios recolhi
dos à Peniteu
tenciária
Pelo M.M. Juiz da 2a Va,ra

da Comarca desta Capital
foi decretada a prisão pre
ventiva de I}urval Zaoarías
de Medeiros Filho, vulgo
"Laguna" ou "Carioca", e

Valdemar Nogueira,' co.gno
minado "Marinheiro" .

. ,

Êsses dois larápios, que
Ja se encontram na Peniten
ciária do Estado, em virtu
de do ato judiciário que os

prendeu, preventivamente
fôram os autóres do roub�
na residência do dr. Walde
miro Gascais, à rua Crispim
Mira, n. 12.

5 mil deslocados
para o Brasil
RIO, 19 (V.A.) - O pre

sidente da República auto
rizou a conclusão do Acôr
do que lhe foi submetido pe
lo ministro das Relacões Ex·
teriores, negociado �ntre o

Brasil e a Organizacão In
ternacional de Refugiados.
O. L R., pelo qual entr'lrão
no Brasil 5.000 pe,SSOl'lS des

locadas, a serem seleciona
das por uma Missão lJl."9.Fll
leira. Prevalecerá o crítérl0
de prioridade aos técnicos
industriais e agrÍcultorp-s
especializados.
A conv�niência deste ;,

côrdo re,side também em que
todas as despesas com o

trapsporte de imigrante,=; até
o pôrto de desembarque no
Brasil serão feitas pela O:
L R." a qual contribuirá
igualmente, para os gastos
com a Missão áe Seleção lla

Europa e a� hospedagem e

transporte dos imigrantes
no, tenitório nacional.

Verdades e petas
Que contam gazetas.
E espio a maré
Tomando café.

Tomo café! Tomo café! .

Pois é! Pois é! Pois é!

:Qois quilos por dia
Era quanto eu, queria.

'

Não vendo, a miml junto
Estranho. e pérgunto:'
- Na Barca. o' Pôrto,'
Não está. Morto?

- O 10 tenente da Polícia
Militar, Walmor de Aguiar
,BOl�ges,· foi designado para
Assistente Militar do Secre
tário da Segurança Pública,
e 'José do Patrocínio da Cos
ta para responder pelo expe
diente,do Serviço de Regis
tro de Estrangeiros; duran
te o impedimento do Chefe
do Serv�ço.
- Foi nomeado' José Isi

doro Copi delegado auxiliar
de Jàraguá do Sul.

Os demais atos são de de
missão. e nomeaçãó de auto
ridades policiais em todo o

EstadQ.
'
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