
RIO, 21 (V.A.) -'V'inte e d�is excursionistas que

viajavam num bonde aéreo entre a Pràia Vermelha e a

Urca. fica�';m bloqueados, a meio caminho, durante toda

a tarde e bo� parte da noite de optem, em consequência
da ruptura dq cabo-trilho que mantem o tráfego do veí�

cu�o.
.

° eletricista Augusto Gonçalves. que viajava em

cima do bOI).de ,salvo milagrosa:mente, foi o herói do epi

sódio, pois, valendo-se de um cabó de mannha, desceu

por êle até a- mata na encosta do morro da Urca, subiu

a pé até à estação existente nessa colina e iniciou a or-

ganização dos socorros.-

A evacuação dos passageiros foi possível graças à

construção de uma prancha de abordagem, pela qual os

passageiros eram levados até o alto da Urca, descendo,

dai, em pequenos lotes, 'para a Pl'aia Vermelha.

° cabo, ao romper-se, danificou as instalações elé

�r.i.cas e telefônicas de uma grande área, que teve êsses

serviços suspensos.
Cêr_ça de oitenta excursionistas se encontravam na

Urca e no Pão de Açúcar na ocasiãõ do acidente, fican-

do, também, sitiados.
'
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empos modernos. di�t� c6�taV'a c.õrri 'o_refugio'i tentarrdo 'ql�;baVia-·de'l"rotà.
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de terça-feira á tarde diz pas dOa eC��nas melho:"es tro- prívilegiado, sl�uaçao . em, '
do de,cisI.·vamente estas mes-
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textualmente' "Es't
.

t
.
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quida:':.,�u.O ���'.-las ade- e .navais éstavam pratíca- . trategfbo, apesar dagrande"
.

'·0, expressar com toda

tu�ção- na frente, ' ..onde o ra se eneonira � ��':'.g; mente anuladas. E.... _ pa- �nperiodaaae numérica do excelente c;'le .'J':1 . -

ué ,,"ando chegar

'tl�ImIdgo :ofredú um revez_t�� I suas bases e está encont�an� gal1ldo agor� �el� Ill,lsaoi?a inimigo- "está, funêionandor .jristituições armadãã <U)�, .
<li!! ag,h' sôbre ()
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qua se f'ez propaganda tão bem e acabo de ordenar' que . . _ ''",
'ão'farei, so' arbi-

Suas perdas constituem uma ment dís ti tem. completa- falsa mas eficaz quando a nossas fôrça. volteni a assu� ,d�ea d,:�ç;W do gal. R,iIo>- ..... a� ..Ue )"i�l>a auto

das efusõ.. de sangue maio- do e:' su m � ao .q ' e q�an - China comunista eomeçou a mír a inicíativá. Todo, o,
way, almírante Strable e· nda"';.e forem apresenta-
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ua re aguarda rme- guerra sem declai'ar' 'su
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,,' _ ," tos devem-se em grandé pãf- tr.áriasf.'iOi, cruzamento e se

,

.

• �••�.�. te á eficaz sincronização do
há alguma possibilidade ra-

'O TEMPO'. poderio dãs três ,mrnHts. Es- zóáv.el q.ti� aconselhe adotar-

-Previsãoado tempo até 14 t� certamente é ofatormai� tal,1imitação.

horas do dia 22. _

VItal da guerra moderna. -A -Entretanto reitero que a

Tempo _ Instável, com questão de cruzar novarnen- questão, é hipotética neste

chuvas e"trovoada
mômento, Noto que o mare-

T

.

,S,,' te o paralelo 38 continua' cha.l ,,"'ta'Iín vatícinou a an i-

emperatura -fi Estável.
.

d
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V t V
espertando discussões pú- q"trilação de nossas fôrças na

en os - ariáveis" f res- hlicas, embota o 'presidente'
coso T

,Coréia, mas seus camaradas

Temperaturas _,' Extre- , ruma_rr tenha indicado que terão-que fazê-lo muito me

mos de ontem: Máxima 27 5.
cr.u�ar o paralelo é assunto -lhor do que até agora para

'Mínima 23,9. "mIhta:' que será resolvido que .possa ficar bem como

de acor.do com meu melhor profeta"." J
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RIO, 20 (U.P.).:_ FaO"I' 00u, o pres.
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arg"as, 't d pt es o .RIO, 21 (D.P.) - ° mi-I

, vamento d
. M

lllstro da Guerra, general I ,
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seguinte o discurso pronun t'-" E
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no aura a. pela Revolueão de gem a data de hoje, �m q"e lJ� ltomlO .' ar�l'

Maracanã pelo 'presidente
u uro,
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para :o�pletar a 1930. Asseguram êle� lJer- RIO
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Getulio V....a�' ,." �cup�çag econo�"a da ter. manente .timção ao, i�te-
" 21 w.P.) - O.,.. .� a,:,,"' ",deir....iram RIO, 21 (U.P.) - A"u-
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'a, de"nvolver • <>vili,,- _
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Mo,," Lago manü"tou à
..tor..,.. na tom.da de. miu ontem a proaidêneia da

epou,\ e àssjlmll' as ção do país e elev
".

J dresses populares por' parte reportagem da "Tribuna da �9nte C�stelo e La §>erra, Legião Brasilel'l'a de ASSl'S-

responsabilid'ad ;à J, "

ar o ll'lve. o� Homens públicos, ,e, ,,'n,
'. 1

'

es o .gover- de seu. bem-estar e de s"a
.

...., Impr�ns{l", a opinião de que I�SO veu nomear uI:q.a: comis, tencia, de cuja entídade era

110 -,como, detli:rmm.astes cul.tur'a' Essa "

'

-' paIS o desenvolvimento or� d'
sao para b 'd'

i>
a m d

per eram 0S mandatos os ',so. a pr,esl encia presfdente benemérit" a

que o lÍzesse _ foi meu' prI'- d
.

t'
'. ensagem enado dag"suas instituições" 1

d
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. .

e o �mIsmo da festà que a l't'
. .

esco hidos pelo sr. Getulio ? �e�retano geral ,do l\fi" STa. Darcy Vargas, aclama-

melr� :.c?ldado puscar
_ uma. gorfl 'nos reu;e;

,

-'r
po 1_ Icad e a pac�Ílca con,se- Vargas pa:ra comporem o

l1lsterIO �a 9uerra, proceder, da para o posto em reooente

opor; umda_de de contacl0" É do se'
",
d

cuça.o os. postulados da 'atual mi.nistério. "No meu
a :epatnaçao dos,nossos pa- pl,e�to que ali se realizou.

conyO$Co. de quem" sem''TIl'e h
'. .10 ,fi p�ovo q,le JustIça SOCIal. Mas seria, en- t d

t
-

.

' :J" aurImos msnIra

en en e1' ,,..:_ disse o sr. Mo- nClos. que morreram em Grande. massa POPUloI' pres-

recebi, "" horM mai, difi: --.-
_.� .,,-ao" co,·a gano noa dedioarn>o' .b a-,

a

. .'
. gem para melhor "elT'1O .p f

.

zallt, Lago - a proibicão campanha nas fileiras . da tou !;ma homenagem à cari-

ceIS, ame:;ma malteráveL de- Mas é a um
. >� :'. ,: .'

er elçoame.nto dos pI10'ces. constitucional é clara e 'ta- FEB e que se ��h�m inh�� ,dosa �ra . .110 ato da sua pos

monstraçaQ de devl)tamento na'S' I l
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e de fidelidade.
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zer-vos, R:0 ens��o. dê!)te en. su r', .

c �,rea Izar l) P?rem, como condição'essen� III t d'
das P d

<ontro; queo "",�""ri"_ l.;p . tPf" ô�,t>no: ".1 de ,ua reali"ção,: ao
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' "

t}.mprego remul!erado de pes� �I "t g
,

d� d S
I

1'd
.

.

"

.

'

I
soa 'Júridica d'e direito pu- � elO,

.

o'v,er�'a' Qr' ,,'·e " erd. tp o.
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Braga que, .d'es<1e ,l,'á, nã.t-
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ta Olj '�mpresa, concessibna-

e um defmItIvo ocaso, ela ;nertino "A N'otici,a" há dias p.ensa mais em obo�)'«a-o atf; � .". rr�
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guhdõ o '�,l'. M'ozart Lago, L·'··· ;·VO;,QS a.'peoas
.

u o. s a a ali( o ',un.,. an orm a so nao faz 've- 'Darit'on Gdelho e João Cleo-
'i

estima e de catJnho� conSo- '(lID, 'que :(azia.alusõe,; a:o sr. rão ... jAcabo'u-assird a1aü-
'.' y

., RIO"",21 (U.P.) - Tele- 'exercida pelo Exercito sô-
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fas in'Cidir�
..

m na" interdiç-ão
-'1

an o-me e restaurando-me Odiion'Bra?=a, que ainda :-Ião za; Já não estálf�ltapdo ne-
�. grama dé Aracajú, diz que bre os eleitores da UDN.

a .fé� NQvamente ela veio "derira: ao govêrno 110 :'H'. nhum.f
cto artigo, visto que aceita- foi apurada hOJ'e a un'ica O' .T.ri.buna,l Reg' ional I'e-

'"

ram, <;lepois de diplomad
- .'

-

m,e amparát
.

e ..tim"lar.. Getulio Várgas. Di,ia o ,,_
'

p.
•• '." -. •. ?a" "rna de 'eoovaçao de ele'- jeitou a impugnação) tendo
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.'

t h'
',;

._-�-------'---- comlssaoempesSOaJUrIdICa'l-
It"b" d d'

quan o vo,,6"1O o, m.. a- f.,ido_jornal que o d"ta,"-
�_m_� d d··

.. , çao em a', on e o cao ,- o impugnante recorrido ao

maram do I'e:tI'r" ri' d" d" t f
.

f I

e .IreIto pubhco, que são d t
"

d A ld T'b' 1 S
. . A' d

,

,o a y_ue me .0 procer u enIS a aZIa a _ • UDN'
•• os ministl:os.

a 0_ a governa 01', l'I\a o rI una uperlOr�' m a

acolhe" p",� levú:me
.

à ta "ala.,. e ,um e ,"m"" li .

'. ttllBÍllr8
. R�lemberg Gare." obteve hoje"o Tribunal' Region.1

chefia cla-NaC}ãe.�m-.a vossa Agora, !,'A Noticia" vólta,
maioria sobre seu competi- devérá conferir o diploma

"referend.; de.e; o .qui a,- em aua edição de hoje, a quer opO'S ição ;' ,
GASA_MISCE�"IA di,;,,- do', Le"".dra Made!. Quan - de governado, de Sergipe .0

sinalar, tem sido para mim o ocupar-se do sr: Odilon Bra- b.�ldola (�OS RadIOS. R.C.A. do se iniciava a apuração o candidato.Arnaldo Garcez,

valor .de uma rcaHrmação; ga, em oóva notá, aob u ti _ RIO, 21 (U.P.) � Infor- ,,,tor,
Vaivula. � -Ihoco,.. ex-delm t.do �den i�ta . 4-ri Que M' "npo, no picito su-

e querO interpretá-la como o tulo "Já não está faltando mam de Belo .Horizonte que
Rua ConselheIro Mafra. baldo Dantas Vieira formu- p1emeiltar 's'obl'e seu compe

n�conhecimento de que sem- nenhum ... "Diz o aludidp o pre�idente da UDN minei- fi.
lou veemente; protesto cQn- tido!' Leandro Maciel por

pre me coloquei a serviço do jornal, em �u.a primeira) pá- ;_'a, sr. Aibertõ Deodato di- \Jfit)p�r8ção e-co- tra o que chamou de coação' 1,34 votos.

povo _ único mérito que re- gina." Há poucos dias, diz.ia rigiu ao sr. Odilon Braga a
-----------------------.

clamo.
.

mos aquí 'que no zum zum seguinte=menságem: nomica entre o O" b 'd· h'
.

Venho, pois, a esta festa das adesões estava faltando "A Comissão ;,Executiva e

B
. ,

on ln o par,pu
do povo com a intimq satis-, um. Ésse solit�:rio da eter- os deputados estaduais e rasil e EE. UU.· 1100' rmÁe susto ,·mo"v'menta '0 U'·O,'
fação de quem rel1ta um na vigilâJtcia" era ':precisa- federais da 'UDN, Secção de Ij I

convivio com velhos amigos; mente o presidente da U,DN, Minas Gerais, levam ao pre- RIO, 21 (U.P.) - SGb a

e rejubilo-me por esta opor- Odilon Braga que embo!,�. zado compan:heiro e ilustre prerõidencia do sr. ,João Ne

tunidade de participar, no sendo porta-estandarte, -és- presidente:'o seu apoio à a- ves, real�zou-se, ontem, 'uma

,
vosso meio, da: alegria dês- tavá ficando para trás, en- titude de independencia as- reunião dos técnicos de eeo

te momento. Sou grato 'aos q.uant-o o bloco adeslsta de sTílnida 'peia direção nado" nomia- e finanças, e:"peciu

motivos qu� a Íl}.spiram, e seu partido se aproximava nal do partido. Esse é o liU- mente convidados para e::;

encontram expressão na mú- a passos largos do Catête. mo compativel com a"nossa tudar com os serviços CO'YI

sica, no canto e nas danças Durou pouco, porém, a posição d�corrente dos com- petentes do Itamarati os :'e

populares. Neles bem se resist�mcia do lider udenis- pxoIl}issoS assumidos em mas da reunião de cónsulta

'revela o temperamento da ta, que vem enrolar ainda campanhas anteriores". A dos mints, das Relações Ex

nossa gent�, feito de doçura, em tempo ,a bandeira da 0- Convenção estadual da UDN teriores dos países am�rica

bondade e compreenssão. E, p()sição, .._g�Jlcordando em foi marcada para 11 de mar- 'nos e alguns aspectos dos

. também na energia de rit� colaborar abertamerttê com ço. Nessa ocasião 'verificar- -problemas de cõoperação f,

mes e de movÍIventos, os o novO go:v-êrrro, para o que se-á a el@ição do 'novo Con- conomica entre o Bra,:;il e

seus anseios de aperfeiçoa-
I
recon'eu habi1mente á co0- selho. Sabia-se que o sr. AI- os Estados Unidos.

.ment() e de in;ügresso. São peraç,ão política externa.. A bel'to Deodato estava con- Estiveram presentes à

os sentimentos de, úm povO UDN .'será reprpsentadâ -n.a sultando os' companheiró's l;eunião o sr. Edward G.

generoso, que é aO mesmo delegação do Brasil à próxÍ- do partido, um a 'um, a fim Mi11e11, secretario de EstadQ

tempo um' gl'ande povo de' mã CohfeNmcia- dns Chan- de fixar a posição da UDN 'e adjunto dos Estados Uni

construtores: � o teriam de

I celere.s
a tealiZ?1r-se em mineira. A mensagem tra- dos;, embaixador Hershe11

ser os brasIleIros, 'sem o Washmgton. duz, pois, o apoio total da Johnson e o sr. Francis A.

que não haveriam levado a possivelmente o indicado secção udenista montanhe- Truslow, assistente do sr.

cabo a epopéia do desbra- ·será. o proprio sr. Odilon sa. I Miller.
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� >lgrQde'Ci�e>nto. e·..Missa
'. 'Juan

'<

e Níkíto
"

l'·'" ,Totlluato Mlfta �Li�a
Por AI Neto JU";\'N: Nunca, Nikita, nun-

" 'ANTONIETA DE)QLIVEiFRA LIMA f,E FIL_H?� ...

Num café ,de Moscou, ca. Eu gosto' de você, eu sou' agradecem a todas as Associações Religiqsas, OfICIaIs.
Juan Rodrigues 'de Ayala louco, por yocê. '" 'Não seil' da 16a C. R. M., e do Hospital Militar, aodr. Paulo F'2n-
está- sentado frente à Ní- o que fazer.. tes 'e a todas pessoas amigas que acompanhar'am até a.

kita r-Organovna. .;NIKITA: Pobre ,Ju,�r:! EPI última.morada; seu esposo e pai TORQUA.'I'O DA MOT-
JUAN: Nikita, êles nega- compreendo como voce so- TA LIMA, e convidam para assístírem a .missa de 7° dia".

ram-a perrnisaão, Você não fre.·Você não .está acost,-:ma- que será, celebradana .Igreja de, Nossa Senhora do Par-
.

r " -pode ii' para o Chile comigo. do com o regrme comullls�a. 'to, dia '23 (sexta-feirà) , às 7,00 horas. '

r , NIKITA: Você falou com JUAN: Regime eomums- ..' ...

d camarada:Kazanovitch ?
•

ta?! "Tirania,. tirania' da I
JUAN,: Falei. Expliquel- mais absoluta é o que isto

lhe que somos casados. Que é!'. '

eu vou voltar para a minha 1 NIKITA: Juan, por-favor.
terra e quero levar você co- Pode ser que algum 'agente,
migo. esteja escutando ...
NIKITA: E o que é que JUAN: Isso não me ím-

'êle disse?', porta mais. Êles andam me

,J-UAN: Que você é russa segu indo por' tôda parte.'
e tem que ficar na Russia. Que ouçam ...
Disse também que se sur- NIKITA: Podem matar,

preendia que' você quisesse você, Juan. Ninguém tem o

. ir para o Chile comigo. direito de dizer nada contra
,

NIKITA: Você disse que o partido. I

EU queria ir? JUAN: Tem razão, Nikita,
JUAN: Bem, eu não dfsse Ê melhor que eu me cale.

isso precisamente... Mas que -faremos agora?
DR. NEwTON d'AVILA

. I NIKITA: Juan, si você NIKITA: Só si eu fugir.
Cirur;ia geral -'- Doenças de Senhoras - Proctologia diss�. que eu queria ir p�ra JUAN: Fugir?.. Pren-

Eletricidade Médica .

.

o Chile, eu estou perdIda.' deriam você na fronteira. E

Consultório: Rua Vitor Meiréles n. 18 - TelefóI:_e 1.507 Êles vão me acusar de trai- aí então é que a liquidariam
Corroultas : ÁsC"U,30 horas e à tarde das lo horas dora.

...

num instante. É mais fácil

di t
'

JUAN: Mas afinal, NIkI- eu ficar aqui.em �:�i�ência: Rua-Vidal Ramos, _ Telefone 1.422. ta, é crime você querer ir NIKITA: Não, Juan, você
___:.:.=.:.:...-...;..------ -::-:::=-==-:--�-'-'- para onde vai seu marido? não pode. Êles lhe deram or-

DR. MILTON SIMONE PEREIRA NIKITA: No Chile não dem de sair da Russia e vo-
, Clinica Ciru'rg'ica
Molestias de -Senhoras
CIRURGIA GERAL

dos Serviços dos Professdres Benedcto Montenegro e

Piragíbe Nogueira (São Paulo)
Consultas : Das 14 ás Ir horas'.

Rua Fernando'Machado, 10.

DR.- POLYDO-R-O-E-.-S-.-T"-a-I-A-G-O----, ,

l Médico e parteiro, .

- .

do Hospital de Caridade -de Elcríanépolts, A8sistente da
. Maternidade b "

Doenças dos õrgãos internes; especialmel1t� do' co�'

ração e vasos.,j .

'.'
Doençascda tlroide e demais glaudulas lllte�a_!l.

�<-=--.--�_��,,:�.m ......�.Li�uvA'LD.IUGKAFIA -, ME-
.

TABOLISMO B�ISAL f' '1 :
Hcrárío-de-Censultaa: - Díâríamente das 15 ás"19

horas.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles n, 118 - Fone

manuall.702. >,;"
"

'-
1

RESIDÊ:�CIA: Avenida Trompówski, 82 Fone .ma-'
nual 766.

,

'

�.' ,

'
c'

DR.M.S.CAVALCA�TI; j

Clinica exclusivamente de ,crianças. ), f', '
. "

, �'Rua Saldanha Marinho, 19.
f "

' I.
�

,

Telefane �M.) ,73.6. ' '.

f � _ .� t:''- "') )" _ ... ..

I
-...........------ ,�.f�d#......;��-··,· .,.1�._ .......-;- � •
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.

CA"z-rA'
,

�t.,.
ra _ Fabricante •. dldl'lI;nddore. da, afamadal ClO�·,

'
"

,

'

,

f • 1171 f�gõe. ·Dl8.TINTA· • RIVET;. POIIIU. um g&'an�.·'.
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'
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"" d••ol'tlm.nto d. aal.mira.,. I'JIICllado.,' brlnll

I
.

,. bonl • bal'ato'; algóda•••"'mu'a. • aYlam.DtolJ.,
" ,

. �' '. ' .
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RADIOrrEBAl?lA
RAIOS'X \

DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.de, �i�meDte. ao Ho.1tital "e. earw....

DR. LINS NEVES
da Maternidade e médico do Hospital' deDiretor

Caridade '

.

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

TRICAS .

Doenças glandulares, tiroide, ovários, hipopíse, etc .

Dísturbíos nervosos - Esterilidade - Regimes.
Consultório: Rua, Fernando Machado, - Tel. 1.481.
Resid. R. 7 de Setembro - Edif..Cruz e Souza -

Tel. 846.

l" )".,

•

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

.. DR. RQIDÃO CONSONI '

.

Cirurgia Geral - Alt� 'Cirurgia' - Moléstias de senho-.

r ras
-.

- Partos
I

Formado pela Faculdade de Medicina da UniverlYi-,
dade de São ,:raulo, onde foi �ssistente por 'várias veze�

.

do Serviço CirÜrgij::o do Prof. Alípio Corr'êa Nasso

'Cirurgia do estomago e"-vias circulares, intestinos
delgado e grosso, tireido, rins, próstata, bexig3:, utero,
ovários' e trompas. Varicoce�a, '!'???????, va;rises .e her
nes.

Consultas: D�s 3 ás 5 horas.
Cons.: Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa ParaisQ).

Telef. '1.598.
.

,
'

, .,'

Re�idência: Rua Esteves Juntor, 1.703 - Te!. m. 764.
� ,_ __ _-_ _ .. _ __ .__._-,-_ _- __ _ .. _

.

DR. A .SANTAELA
'Formado pela Flt'culda'de Nacionall de Medicina da

Universidade do Braí)il). -'

Médico por concurso,.da Assistência a Psicopatas
do Distrito Federal.

.
Ex-interno do Hospit;l.l P�iquiátrico e �anic_ômjo

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

de Janeiro
Clínica MEdica - Doenças Nervosas.;

Consultói"io: Edificio Amélia Neto - Sala. 9.
Residência: 'Avenida Rio Branco, 144
Consultas: Das 15 ás 18 horas. '!

Telefone:
Consuitório: - 1.268

Re,sidência: - 1.385.

, i "

';.I. .....

do mun..Jo

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS l\.lICRO-o.NIBUS DO

RA�IDO «SUL-RRASIL'EIRO»
Florianópolis - Itajaí - Joinville - Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquín 1 da
Rua Tenente Silveira

seria, mas aqui na- Rusnia é. cê tem que .sair. ,

'!tIes dirão logo que eu. não- JUAN: Sim, sair da Rus
-aprecio o comunismo. Que sia e deixar minha mtllh�r
quero me esquecer daQ4Í.

laquí.
Talvez. eu nunca mais

>JUAlN: Não, compreendo, veja -você l ,"" ,

Nikita, francamente .não .' NIKITA: Ahrsí eu ao me

compreendo ... Si' eu . fôr nos pudesse ter 'esper.ança
e você ficar, <tanto a sua vi-, de que' nos reuniríamos a'l-
da como a minha estarão es- -gum dia! ' J

tragadas.' .,' NIKITA: Cuidado, Juan.
NIKITA:' Talvez você me Aquêle .homem lá perto da

esqueça logo, e case com ou- janela 'parece que está nos

tra .. :. vigiando ...

c:U N
.

I' }\;-=-.'==0-='0=='"==R�'
-

'::;-A��J
,

Precisa-se de urna Contadora para trabalhar no es
critório'. de uma Emprêsa de Construção. Não se exige
muita prática. Edifício IPASE; 50 andar. Fadar com o

sr. GUERRA� dai B às 11 horas. e das 16 às Ü� horas.

�

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
,,', qlin,íca médica .de. adultos � crianças.
.Corisultório -,-. Rua João Pinto, 10 - Te!.
Consultas das 4 á$ 6 horll.s. .

'

:aesiq�ncia: Felipe Schmidt, - Te1. ,815.
---

, DR. I. LOBATO FIEMO'

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

(UR�O 80S'CO
Preparatório aos exames de admissão ao Curso .Gi-

nasial, Comerciar Básico. e art. 91. ,

. Dirigido e or.entado pelos professores Arí Kardee
de Melo, Oswaldo Melo Filho, Pedro José Bosco, Gerson
Bosco dos Santos e Eugênio Doim Vieira. .

.

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

'.

.
.

A frequência será condícíonada ao pagamento an-

tecípadó das mensalidades. .

. As informações serão prestadas diretamente aos

il'iteressados diariamente.
R.

-

Crispim Mira, 4�' :.._
.

ou na Livraria Rosa

GERSON sosco DOS SANTO$ - Diretor
______'__

.

1

-
r

, I

M.769.

1 ! ..

Doenças do ap�rêlho respiratório·
TUBERCULOSE

Cirm_.gia do Torax .

Formado pela Faculdade NaciQnal de Medicina�
'Tisiólogista e TiSíocirurgião do Hospital Nerêu Ramos,.
Clirso de esp'ecialização pelo S. N. T. Ex�inter!lo e Ex.
assistente de Cirurgia do Prof. Ugo Pinheiro Guima
rães. (Rio.)

Cons.: Felipe Schmidt, 38.
Consultas, diariámente, das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durvat 'Melquiades, 28 - Chácara do

Espanha.

'ótima' sala nu' centro
.

A' Pfa�â 15 .. dé Nove.fubLo�2.0,�2:. andar
.ltos do Rntaur'.snte ROI.).

Tratar no mesmo local

:lNSTITUTO-DE':ÃPOSENTáDQRIÃ-E PENSõES DOS'; '

MÁlUTIMOS >
.,

"

"E" D :1 ,T-'Á l\ r. r \' r
_ "'

e .

�

. O Instituto de Aposentadoria" e' Pensões dos Marí
timos .çhamà a atenção das emJrês�s suas contribuintes,
que estejam em atràzo com as .suas obrigações, para os

dispositivos dá Lei 1.239-A e sua Eegulamentaçãü; pu
blicadas' no ,Diário Oficial da República em 27-Ú-50 e

15-1-51_, respectivamente. Ma'iores informações sôbre ó
assunto serão prestadas, ria Delegacia _do Instituto, rua
João Pirito, n. 9 sobrado, nesta Capital.'

Florianópolis, 17 de fevereiro de 1951.(,

Nívio Pinto d� �ndnde - Delegado.

DR. CLARNO G. GALLETTI
Advogado

,

Crime e cível
Constituição de Sociedades'

. ,.

NA'l'URALIZAÇÕES
Tí'tulos Declar.atórios

oJ..'. '.

Escritório e Fesidêncil'l.: Rua Vitor. Meiréle&, FO-
NE - 1468 ..

I,
I

',DA llLOGRA'FIA
,

'
.

, l,

METODO.
Moderno '8

EttC180(8

-

CorrespondeRc "a
Comerciai

Contere
Dlplom.

iJIREC�O(,
Amelia M

,

.Pigour.

Rua General BiUe'ncourl, 48
(Esquina Albergue Noturno)

I'
I
f
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22 de fevereiro
--------' ._,-_ ... _._.-��----_.:.;.::.....;----.:;,.;;....:;;;..�-�-

de 1951Ó EIs_TA no---: Ouln.a-Ieira,

CIID fikHf.l preso -:Va1'3S' D_i_ar_io_�_�a_,_M_e.�_r,....)p_Ol_e"
-, '-f'"

I,"\;

-

r; < aSJJtkJ_1 ..

Só a e�peptativa .de um
acesso de a!'\;Hxia asmâtíca
com Q seu c{)rtejó aterrador.
abate' o espil'itci mais resis
tente. Ser asmático é vi:v'é-r

sempre de' baixo dessa obs
sessão nervosa e'dissolven
te. O remédio do dr. Reyn
gate, a- salvação dos asmáti

cos, combate eficazmente

não só a própria asma, como �

qualquer bronquite crônica
ou não, tosses, chiados, etc,
Com o remédio do dr. Reyn
gate, as gotas antiasmáticas;
puramente vegetal, o doen

te adquire imediato alivio,
voltando sua respiraçãolcgo
ao ritmo natural.' Não 'eu-

I
contrados no local, enviem
anteeipadamente, o-s 25.0.0

para End. Telegráfico Men
-

delinas, Rio, que remete-

mos. Não atendemos pela
reembolso.

(ALVARUS DE OLiVEIRA)

Dr .4. S�ntafUA(
REAs..�UMIU A CLlNICA

A<.UL

PASSAGEM

'Aulas de 'radio-
A cidade na luta diária

.

telegrafia·,
do pão 3l0SS0 'de cada dia, I

Aceita-se. alunos
nivela as criaturas, Nivela

'j'RUa
'Conselheiro M�fra, :IS

como lição. da própria vida r andar'

que criou a todos, igualmen- Das 19 ás 21 horas

te. . .
-:-

' ,� Nesta
J

eJA

-'7ãji- t = -

.A .ROUPA BRANQUlSS1MA
'.
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- ,n, r:
à pcssível intervenção cí
ru rgica para retirar do -seu

estômago um pedaço de a

rame galvanizado - confór
me têmos noticiado - expe
liu, na manhã de ontem, a-

Salva ii menor Pau.ia! 10 d8V'êrflO
-

BUDista Daa pagava
Não foi necessaria a interveD'�,ão R�O, 21 (Url\) -

Infor-,
verno �Í1teri:or•.pleit:aram.

, __

'

,,' JnaIll- de Belo Horizonte que pelas VIas admírristrativas o

A menor Paula Sc,hutel, quêle côrpo estranho, de mais de 100 funcionarios pagamento das percentagens
com 3 anos de idade que foi maneira naturaL do Estado, subordinados á que, l�es dizem. sere� as

internada, no, Hospital, de A intervençâo que era Sect�llria ...das Finanças, segurados por lei, mas em

Garidade, afim de 'aiüardar esperada para qualquer ingressaram em juizo com vão, vendo-se agora na con

momento não foi�ne�essária, uma ação brdinári� contra I t�n�;�cia de recorrer ao íu
à vista da ocorrencia. o Estado, dando a mesma díciárío. Despachando a pe-

Paula, conforme apura- para os efeítos, fiscais, o I tição o juiz José Carvalho

mos, está, pois, fóra de pe- valor de dez milhões. de I determinou a citação do Es

rigo, devendo regressar à cruzeiros. Alegam os peti- tado, nas pessoas de seus

sua residência, em Ibirama, cíonaríos que durante o go-I representantes legais.
dentro de alguns dias mais ..

-,

V;a aérea seguiu, ontem,
Cruzamento' do paraleJo ,38 �oJ'i-

��::I�sR��::rJ�no�.ii��: �;�.� �po's consulta aos aliad'o's �Ás 5 �I�Zhoras
Sessões Chies,sidente da Federação do

Comércio de SantaCatarina. ',1 endencia 'para dder as forças Joel McÇrea -' Alexis

22'DE Fr.lVE·REIRO Smith e achary Scoot,----- -- da ONU .na fronteira 1'.<

A data de hoje recorda- Mercadores de Intrigas

N P I',·
WASHÍNGTON, 21 (U. mericano apercebe-se per- nos que: Censura:

a o, leia P;) -e--e- Esferas diplomáticas feitamente das "consequen- -' em 1777, a 'esquadra "Imp. até 10 anos.
,

,

' rev.elaram que os
-

Estados cias pclltícas" que preocupa espanhola de D. Pedro Ce- No programa:

De nossa parté, esperamos
Unidos prometeram, "con- mas demais nações . ..À cone ballos, 'governador de' Bue- Noticias da Semana.

PADRE Ei\HLIO 'J sultar plenamente" às ou- f'erência de sexta-feira estí- nos <Aires;' ameaçava, o For- Noticiário. Universal.
<; _' DUt;'lF1.·ER

colaborar, com o sr.idelegado tras treze republicas que veram presentes, em repre- t d 'P ta Grossa e o. co. Preços :� :1,' 1'1 regional de polícia, ora su- CU'
e e on -

_Cje?t:ct;; co�é�i�i�at�l��fe�e�I� foe;�:��on::a��e������r:: �;i�i��!::d:�O:::; u:a. d:� �:��adãs:c:��á�i:ta::sEsta�� :o�ne�::�:l�ê:�:t:e���:�uA�� I
Cr$.5�00 �;i6N ,�:,f.j;

e diretor da Congregação de êxito, ora apontando falhas
cisao sobre uma-nova ofen- adjunto, Dean Rusk, e OU" -tônlo Oarlos'Fde Mendonça I _.:'Ás.8 horas _

':N. S:'do Conselho.r faaanos, porventura veeíf ícadasc ,

siva ao norte do Paralelo 38., tros funcíonãríoé da

Chan-J Furtado, o qual nada.fez pa- Brian 'Úonlevy - Robert
.hoje,

, ,ROUBO APREENDIDO.
Informou-se que represen- celaría, e represenantes da ra soeorrera f'fl·talílu; I Walker � TQm Dra,}ç!jl

_

0- piedoso sacerdote, cuJ:t, Ap6s algumas investiga-
tantas :rtOl'tê�ãmer1cânós de- Austrália, Holanda, França,

I
-"- em Í822' instalou-sé ] Bervelv .'fyler :.\udl'ey

'Viil'R de, educador e evª,ngeh-, 1jões conseguiu' a Polícia
ram It eénhecer .� "atit_ude, G:ã�Bretanha,. Fili�in�s, em PÔrt� �i�i're a Junta, I Toter.• �

• �,f'\
: zador, tem-lhe; 'marcadQ a! .scobriro naradeiro deum.

dos �stados Unidos �i este, Grécia, , Turquia, ,�el�lC�, Governativa d'a Província do O FIm Ou Oi Principio
.....

:,existen,c,ia tôd� devotada ao alfinete de gravata, com pe� resp.elto na oO,nfere?-au� que Luxemburgo, Canadá, A.frI� Rio Grande do Sul pr-�sidida
� '. Censu'í'a':

r ,

,Jil.em da humanidade, recebe- dra de orubí roubada ante-
realíaaram sexta-feira pas- ca .do S,�l, Noxa Zeiandía �, pelo Brigadeiro João Carlos Proibído até 14 anos;

.râ, nêste dia fest ívo, as ho- ontem de Regina Antunes
sada com delegados das na- 'I'aílandía.: .r,

,

.

de Saldanh1t Oliveira e Daun "Nb programa:
.menagens-da quantos {) ad- Maciel, funcionária 'da Jun- ções

..

cujas forças lu�am na A �ndi,a, _e a Suécia" cuj,a e tendo com!? Vice-presiden- ,Ci�el�!,ld.ra Jornal.
:..miram, estiman:."e :es'pei- ta de Conciliação, residente

CoreIa sob a band'eua da -contrlb�lçao ao esferço be- tê o
- Marechal-de-campo En'fim ,VI as estrelas. d�-

'tam. Padre Emdlo ---3rc�:m<> à rua Bocaíuva, 67. A joia
ONU;' Informou�se igual-, lico da GNU limitou-se à re- João dlDéus Men11a Barre- senho.

'() conhecemos todos - no se achava em poder de Edi-
mente que os representantQs messa de unidades médicas, to;

, '�reçol?':
'oexereício--do seu sacel"dócio, te dê tál, empregada domés-

norte-americano'Se insistiram não estiver;tm J.:l'asentes à
•

- em 1837, nasceu em,
-

;"'Cr'$ 5,00 e'3,20
',tem vivido paI:a as suas al- tica, Quanto à caneta-tin-

não obstante, em q'tie. essa reunião. Os diplomatas que Ou'ro Preto o historiadoi.: '.J '.

'ROXY
'-mas, formandó, com a sua teiro com a gravação "In- d:�isã? d.e efetuar c,0n.s,ultas assistiram à reunião decla- Afonso Gelso de .Assi� Fi-

I' Ãs 8 horas
.'palavra e o' exemplo de um b M d I' B h"

nao ehmma 4 posslblhciltde raram que o Departamento gueiredo, Visconde (l.e Ouro
, C'Um seriado,. inédito, com-ge oy . ag a ma oe n e_

.

"

I' d
'

. ':grande e piedoso saC'e'r<iot�, o relóg'iÕ'" taTnnelU l\)�,b�'-' de que sejam leR lza as ope- de Estado parece estar de, Preto, falecido na mesma pleto, numa só p.oite) .

. a mocidade catarin�nse, a- da queix�,sa, naifa �inda foi �:�?,ê:lé: d�l;�1,����ef��111;; :�;�lvM;�··Â�.th";;,�de-�-u;·a, �.���vd;-19i�{
�, ,�. �-;' �7 p'ifref.k"-'judando-a na pr:epai-ação do apurado. futuro próximo, caso os che-' que&tãb do crl!Izamento do

_ em 1843, nasceu no Rio, .A 'MINA SECRETA
' seu espírito cristão. 'Carita- BRIGAS

fes militares, aliados o con-, Paralelo 3'8 e algo "hipotéti- o romancista Alfredo de Es-
-

Censura:�'tivo, Padre' Emílio tem, ul- Esteve na Polícia Civil à . ,
"

siderem necessáTio. co" neste momento, ISSO por- cragnolle Taunay, falecendo Proibido at� 14 anos.
:timamente, vivido para os' tarde de ontem podamius A Grã-Bretanha e outros que as fOl'ç-aS da ONU não na mesma eidade êm 25 de No programa:''Pobres, para os desfavore- Assonipo Cardoso, operário; memhros da ONU expl'essa- estão atualmente em situa- Janeiro de 1899; A"Marcha da Vida, Nac•

. cidos' da fortuna, auxilian- ;'esidente no Saco dos 'Li-
ram duvidas sôbre a conve- ção de iniciar uma ofensiva

_ em 1865; deu-se a. ca- Pr-eços:'do-os com a ol"ganizaçã�_de inões, quei�al}do-se 'contra
niênci"a de. ,vo.lta,

r a

c:r.llza,
1',0

I
para ° norte daquela linha pitulaç_ão de Pàisaridú; Cr$ 5,00 e 3,20�estinhas pará, com' o re-' sua vizinha, Luiza'Zavai"izi Paralelo, receando que isso divisória. c

_ em 1903, morreu o üÍ-
,

IMpERIAL
:'sru1tado Q_êsse seU esfôrço" por ter esta lhe insultado, faça desapar.ecer definitiva-

"

, sigp.e pintor cataririense Vi- lÁs.8 horas
::angarial' donativos que os bem como sua estposa. mente as pos:,sibilidades de

I
,.

, tor Meireles de Lima, nas- Viagem Sem Es�rança"encaminha aos pobres. Por Hoje, Luiza irá explicar- realização de negociações �.

d
cido nesta cidader quando com

'üssu, 'Padre Emilio deve re- se ".
com ,a China comunista, As I ,O·esped'I ..a

ainda Desterro, na casa da, "Simon�e Ranaut - Jean
'ceber, neste dia de graça, as

mesmas esferas diplomáti- Tua que hoje tem seu nome (Mà�Ü"ois _ Lucien Coudell..
'-mais caTas demolLStl"�ÕeS Dr� P3-01,0 Fontes c,as disserãmcque'altos fun- e faz esquina com a rua Censura:
,de afeto e l'espeito cfe quan- .cionanos da Chancelaria Oswaldo Domingos da

Saldanha Marfnho, junto ao
-

,Proibiqo'até 14 anos,
'tos o admiram e ue qua:ntos

Clinico e operador reiteraram o ponto de visto Silva e família, impossibili- Instituto de Educação em 10 No pi'ograma:teem dêle recebido tantas
Sonsultório: Rua Vitor 00 presidente !l'ruman .no tados de se despedirem pes- de Agôsto de 1831; ,

Pan Arte n. 3.
mésses. E, nós � que o ad�

Meirele's. sentido de que J o genera'l SOlllmente doS' parentei.1 e
_ e:m 1912, em Ouro Pre- Fox Movietone News.

:miramos pelaspsudas rVEirt�dl,es Telefone: 1.405, Mac Arthur tefiri autoridade amigos em viFtude, de sua
to, onde nascera em 22 de Preços:

- levamos a a re mI 10,
1 d 10' 12 e bastante, concedida peJa!:! re:moç�o para �São Paulo, o Fevereiro de; 1837, falecéu Cr$ 5,00 e 3,20

«)

.

nosso abraço cordial de Consti tas ahs,
as

U '.J faz. por intermédi<.' deste, a-' ,

d
.

F' 'IMPERIO (Es'treI'to)� l'
.. -

t das 14 ás 18 oras. Nações, n)..lílas, para avan� Afonso Celso' e: ASSIS 1-
�e ICltaçoes, com vo OS a

. � .' P BI çar além do ,Paralelo 38 l:Ie gradecendo penh?ràdamente a-,ueiredo, Visconde de Ouro' Ás 8 horas
'D d 'd I ·t'

Resldencla: ...�ua
.

um,e- '- 'd
' , ,..

,'ens e uma VI a onga e 'o julgar conveniente;- a-s atenções l'ec.e!,·; B'l' <1eRbil 'preto; . ' )j Wayne Morris.
feliz. "

nau,

T I f 1'690 IMPOSSIVEL, NO cidade e espcchl::l'l�rjte do
.:......-. em 1948; durante a INFER.NO OU GLORIA

.PE. DR. GEORG ALF�ED
I

e e on�: . �

MOMENTO, interior deste J':süôo, "Festa da Saudade", cons- Censura:
, 'LUTTERBECK -O

.: L

I I Não obstante illformou� Aproveita a oCà:;iiw para tituida de e'x:.i.!aIUnos dó 'Gi- Proioido áté 14 a-nos.
:D.eeorre,

"

h.oje, o aniver- ii ti ogra a, ,
se

!lUe. <;,S rep.,re
.. s'entantes. dOsl"Q�er�c�r ...a, 'sva.. ',_ re�1�,e;lci�. násio catar.in.e,fiS.e, !Ói, f�ti-,I'

No pr<>gtama:
',sarlO natahclO do Padre dr, Precisa-se. Carta para Estados Ullldos acrescenta- provJ:wna em qa,' P.l\l'IO ..

dada às 13 horas, a gocle�' FJspôrte em marcha.
"'Georg Alfred LuUerbe'cl},' Caixa P stal '42. Nesta. ralll que <? g0verno norte-a-

,

rua Maria CantHda G73. dadé' dos é'XAllunos. 'Préço�-ex-lente do 'Colégio Catari- '.
•

.

.

AndtéfNil« Tadasco J(, êl'$' 4,20 � 3,20-.
:-cn-ense, atuahnenté em mis-

�c ),.,Q "'.'�"'U;
';Sã� ���r��a�ulto!SàCel'do, O sr. Laler ,diz' 'R'EFRICil:RAO'ORES r;:

,\0"

"i �,<; i ',érJj;'l

,. ,

'-;:'i ��: !!�:Ç:;;l�::�:ét��: i,ooorar O convl- ,

I

,.'\ �:'
:

,

'

'<

iT-

•

Í>�+r 'wUDYSr.Â'Y\WOLOWSKA IÍri�r !! __ , I

�;:.s��;�i���tl��e_:�:\)�� te feno a Kcbacbt "'lf":t nl'�"I',t'(G' "(�I,r,�O/lr
-

r.:A':',':(�),I( l·n(O'J,;,.',·(l" <;i', _"

DR. ANT���o:m IIUS�I
., J:.. ,',,2,).

" sa-m de seu natatícib, eom RIO, 21 (U.P,)' - Foi no r T • ','.l5�
•

d t d I (([ ;1') ClT1lrgia-ClfniOli Get:al-part.oa
' . -,�• i()S quais nos .associamos, t'kiado que o presl en e o

. t" " J l r., '

-prazeirosamen'te .. ,1 Banco do Brásil convidá'ra
,

' ,

_ _

OSWALDO 'GOULART 'para elaborar um, es.tudo
. "" Servioo eomp�to e e8peeialincto ��s 'POENÇAS, O.

_ Faz anos,'hoje, O· sr. 08- sôbre a situação econômiea oi"; r
,T ,f," , .1 .1. S1j}NHORA.S. com .�oq�rD,08 métoliOl de �iagnóIU(1) e tu-

-waldo Goulárt,
< proprietári.) do p'ais, o famoso criininoso I, TeniO!�r:o i)l':a:z�r de comu�jcar a�'S' nossos;�lisi�n-;, taQ1eAto. ; , ,

�' ,
, r ,_ 'C"�" ..:�

_ ,

',Q6 "Salão Reêtm�i' 'ê'elem�h- para ehtborar um' estudo tos e:lientes, q1fe �sfam(>s aguardando a primeIra' CP,L�,QS.oo,fIA, '"7 �IST,EJ\Ç> � $AI,.PJ�,�,SSRA.F1A �11.'"
,to destacado'do eoínérc-Tó :10- ,de guerr� Hjalmar S�ha'Cht, remessa dos, afl,lmli'é:h)s RF4FRIG:ERADORES "FRI-, TABOLJSMO, BASAL' n' .

. r--eal. "',f ',", éogrtominado, o "mago .da.s I) GI�A1RE'f; cÓ� eapacidadé�d.é7.'4. �êsj��'bi�os�".
1

,A' v
c

. , o'f ;,�
,

.,'

'ÁS' muitas feliCItações finanças de Hitler",' O rmI-
, Os interess�os poderad solICItar ;malo[éS :n-I R.4jgt&ra�t•. ,por oQdat,", OUJ'�Ele�DCOaIUI.oJ�

que 'reCeberá" hoje, '�()snseus nistro da Jaz�nda, sr. Ho�á- Y"
�'" _

" I' '�'A ELETgOLANDIA"� �08 Ult�"Vl0�ta e I�f...a Verp;lelbo.; ,
.

anlÍgQs, juntân'los;';fjg <de "-O cio Lafer, ll1terpel�do a forma�o�l': em nossa oJ�
í

' ConsultóJ'io: Ru.<TrajaJlo, nO 1•.tO alidar __ IIdlflclo
Estíido". ;

_

T' \ respeito, de'claro� n�o .ter· no EdlflCIO Ipase, Terl'eo, ,)

do MontepIo. '\.,):- '.

FAZEM ANOS, ROJEI: r � meno1':informaçao sobre � SOCIEDADE 'DISTRIBUIDORA.:.DE RADIOS Horirio: na... i. 12 hOra, Dr. IIU11l.
-� Sr. Vitor 'Es·pInâola,. notícia, àduzindo":: "No Ml-

n..., t5 ia 18 boro _ .ora. MOIl1.
ri! d

. E REFRIGERADORES LTDA. "
&.1'11:

. - ]>roprietário .lia CaBa Eletri..: : ,nistétio da Fa�en' a ,na,� EDIFICIO IFASE, TERREO. ';)1. ,8elldêiíõia _ Ilua Biilt.oa Dumont. 8.. Ap&o... _T:::- ..

'C:\. con�ta' a respeIto ',dQ fato .

ANIVERSÁRIOS f
- Jovem Evaldo Vilela,

'Dr. JOÃO RICARDO lV1AYR filho do sr, Haroldo Vilela,
Ocorre, hoje, o an íversá- funcionário da Penitenciá

''Tio natalício' do dr. João Ri- ria do Estado.
cardo Mayr, delegado do - Viuva Helvecia Wildi.
.Instituto de Aposentadoria -S.1', João Gandolfi.
.. e Pensões dos lndustriários VIAJANTE:

'

e elemento destacado na SQ- CHARLES EDGAR
-cíedade local. MORÍTZ

�

O aniversariante, cujas
'qualidades 'de carater e co

,::ração o tornaram estimado
'e respeitado, ver-se-á, por
isso, cercado de seus amigos
·e admiradores, que lhe síg
-ficarão, hoje, as suas ho-

-mena�ens.,
.

"

"O Estado" cumprímenta-
,�, cordialmente.

'

Cine-,Diário

°I

,',
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modernos-
Itimina�o dã-8fea �e-' Chec�on" ·0·· 5.ó -óxercito· norte�CõreanB

Baixas' entre as «meteres dos le:mpos
que se calcula jámais con-: RECHAÇADO O ASSALTO

I
terça-feira, as tropas norte- va "muito satisfeito" Pela lizando um ataque muito>

tou com efetivos �
..

U,p�.riores I O.s norte-a.
msrícanos ��- americ,anas vade�ram as ge- forma por que se está desen- violento .contra essa locali

a 5.000 homens, virtualmen- chaçaram o ataque cornums- ladas .aguas do rIO, Cheehon volvendo a campanha das dade, que estava em chamas

" .

'1
-: -. .... ta. e desde esse momento a e se apoderaram da locali- Nações Unidas. O general quando as tropas da ONU

te
" al1lq�1 oudse a :1 mes- ;'esisteneia vermelha

.

desa- dade do mesmo nome. Che-' declarou o seguinte: "Aca- ali penetraram.
mo qUha� o luas te suas

pareceu. Segundo um despa- chon encontra-se a 29 quilo- bo de ordenar que nossas, Os observadores acredi-.
compan las se ançaram em

h d d f I
. I d d M

d d
;
-iA C o do correspondente da metros a leste e su este e orcas vo tem a assuma' a tam que a 01' em e fac'

es�spera a

f cargad suicxia United Press, Jack Burson, I Wonju, e a 16 quilometros ini�iativa". Mac Arthur as- Arthur às forças da ONTI'
c?n ra utma or�a e opera- "os remanescentes do 50 ao norte de Chechon. ., segurou que os comunistae para .que reiniciem a ,ofen---
çoes nor e-amerrcanas, apo- de exêrcit t O 1 M A th ' f b

.

"f' t '. f
'

8°
'

,
.

I corpo e exerci o nor e-co- genera ac.
r

.

.ur re-: 'So reram a.Ixas que IgU.
�

s.lva
ara com que o exer-,

íada por tanks, que operava reano empreenderam uma gressou a Tokio :;ftpós uma .. ram entre as maiores da his- dto avance para o Paralelo>
á 11 quilometros ao norte de retirada' em massa para o nova visita à fren-te de OPe- tória dos tempos modernos". 38, ao longo da extensa fren-
<L:hechon.

'

'norte". Aaúltimas horas ide 'rações, e anunciou queesta- ATAQUE VIOLENTQ te. É possível que no curso-
,

As t
forças aliadas que 'dessas novas. operações os

------------ ---'--'------------------------------- ocuparam Chechon, depois ál iados se decidam a tentar-

N.',a .p-011-cl-a' .

de C)'uzar o rio do mesmo ocupar novamente Seul. Po-

,nome, continudram avan- . .tém, Mac Arthu r advertiu
çarrdo para o norte é, ao a- em declarações feitas após
noitecer, encontravam-se sô- sua visita à frente, que "não.
bre uma série de colinas e exercerá arbitrariamente" a

cêrca de um quilometro ao autoridade que concederam
norte da localidade. Esqua- às Nações Unidas para cru

drilhas de caças anglo-nor- zar o Paralelo 38 se os mem-.'
te-amer'ícanas preparam o

I
bros da Organização Inter

caminho para o avanço' alia- 'nacional apresentarem ra

.do na zona de Chuchpn,'rea- zões politicas convíncentes.,A nossa reportagem, a Será necessário, ainda, a 01'

'convite do dr. Ney de Ara- ganização de um Comando,
gão Paes, recentemente em- formado por Comissários """'"'""'" _._•••o ._ _ .....,..,..

possado no cargo de delega- experimentados, todos aptos
do regional de polícia, este- à espinhosa missão que se

P � r - ve, na manhã de ontem, no lhes confiará; sob inteligen
gabinete daquela autorida- te e' criteriosa direção do

de. dr: delegado regional, cujos
Foi uma visita cordial, propésítos, à frente daquêle

que ensejou ao repórter tro- Importante departamento da

RIO; 21 (U�P.) - O pre- caso. Cada reclamação te- cal' idéias com aquêle auxi- Segurança. Pública, 8q� f0-
sidente da Republica cum- rá um "dossier" especial, aliar imediato do dr. Secre- 'dem merecer os mais frân

príndo o que anunciou em fim de que se obedeça a um tárío da Segurança Pública, cos elogios da imprensa;
seu discurso pronunciado completo processamento de no instante em que eram uma v�,z em.prática, em dias

domingo último no Estádio tudo o que se desejar levar expostos os planos a serem que .se segtrirão, e com os Nêstes últimos mêses, nardína Panosk, com ano e:'

Municipal do Maracanã, já ao conhecimento do presi- executados pelo novo dele- resultados esperados. confórme têmos noticiado meio de idade, f ilha do la-

determinou a instalação de dente da Republica, sem ex- gado, no" terreno da repres- Êste, o nosso comentário, em primeira mão, conside- vrador Pedro Panock, che-

um escritório no Palácio do ceção. i � são à vadiagem de menores com .referência à campanha rável tem sido o número de
I
gada às primeiras horas da .. ,

Catete, destinado a receber Ha tambem uni detalhe de e à' gatunagem - assuntos que se pretende encetar pa- crianças vítimas de 'Corpos' noite de. ontem, a esta 'Ca-c

as queixas e as reclamações importancia. O sr. Getulio por nós ventilados nestas ra a repressão aos roubos estranhos no pulmão e no; pital, procedente de, Taió.

de quantos se julguem pre-' :Var�as mandou, tambem 01'- colunas nas últimas sema- em Florianópolis. , ,intestino, engolidos, como é I Atendeu-a, .Jogo que aquí..
judicados pela negligência, ganízar uma e.§_tatistica por nas. S. sia. acertava, com o Agora, outro problema, natural, por ímprevfdência, 'chegou, o conceituado mé- -

ou outra qualquer falta no espécie, a fim de serem pro- comandante da Guarda de também por 'nós já. trazido Ainda domingo últime; dico especialista dr. Gúer- -

cumprimento • dos. deveres 'Videndadas.non.Izual..a

...."..,_,
rigHa�les NolUl'Dos...entid� .=� eQhm.os_-= .e�,,,iram., a menu, Pano «i 'o da Fonseca, li qual •.

l--�--�7.au.,,---:(:urrcnmaT�cra:-unIa:-Õ aiãas-Iegislativas que as e cr iada e mantida pelo vadiagem de menores.
' la Schutel, quando brincava por solicitação do Govêrno-

ou da entidades autarquicas, mesmas inspirem. Nesse Comércio local, com bons Segundo ontem 'tivémos no terreiro de sua residên- do Estado, iniciou as provi-o.
de carater economico ou de sentido diversos técnicos serviços já prestados à po- ocasião de verificar, no de- cia, aspirou um pedaço de dências para salvar a vida ..

,

previdencia social.
'

estudarão as questões apre- pulação, com a cooperação correr da palestra que man- arame galvanizado, em 1'8,- daquela crianç'a. Procedido,,·
Aquele orgão controla- sentadas. Dessa forma as da Polícia Civil, medidas 'no tivémos com aquela autori- t zãfJ do que' foi internada ,} 10 exame preliminar, aquêlec'

rá assim as atividades dos �diencias �blicas inicia- senti�o d_e serem colocª�s, dade, é pensamento também medicada no Hospital d,� facultativo poude vel'ificar-
intermediários que : u.nP�� tlãs pelo viee-pr,esidente da em dIve:r:sa'S zonas da elda,- - e _pensl:}plento dign'o de. Ca�idade,._ Fel�ment�, con-: que a semente está 10ca:Iiza-'
dem o povo de levar:, suas RepUblica! sr! Jóã"ó Café Fi- I de, �ais �'distanc�dâs do louvores - d� ser pôstõ um fórJ;ne. registamos em outro da em um dos pulmões, man
queixas aos mini�tros' de lho, já p1:Qduzir,am o melhor centr9, elei)l�n,tos :que, au- ponto,�final à malandragem loeal 1e,sta e,di.ção, não ,s::, tendo-se silenciosa. Aguar---
Estado e aos presidente dás efeito. '

'.'

" xi1iados petós soldaçlos ....da dos garôtos, em cooperação foo ,ne�essátia a,ii�teí'verçã,o da aquêle especialista, para..
autarquias, arrastando a -,-,_ Polícia Civil, desÍgriados pa-, com o� Juizado de Menores, Ilaquela nie�or. .' "

'

I qualquer instante, a neces--,

administração publica ao ra o serviço noturno, real i- à cuja repartição está afe- Agora, outro fato, êste de
.

s'idade da bron9oscopia, a--

descrédito. Ju1ga o chefe do tJM CASAL prooura quar- zassem tr,abalho de vigilân- ta, mais intimamente, essa u'a menor que, em estado fim de ser retirado o corpo:,'
governo que entregando a- to em casa de família. Infor- cia, para maior tranquilida- questão. melindroso, de quase a�fi- estranho salvamento da vi-··
quele escritório a pessoal de mações para A. ,P. S., nesta de da populacão. E nós repetimos o que,_ xía, foi internada, naquela da da menor.

sua imediata confiança, O. redação. Dessa açãó' conjunta, não por vêzes, afirmámos - à Casa de Saúde, por ter 10- Ao que estamos informa--
novo serviço terá mais ef-i- há dúvida que o povo lucra- Polícia Civil e ao Juízo de calizado,� no pulmão, uma dos a criahça em referência/,
ciência do que se fosse mes-' D

. .

L· fi I
rá.

�

Menores, através dos seus semente de melancia. passa relativamente bem,__
mo repartido entre as se- O mIo. UIZ a - A repressão aos gatunos, Comissários, cabe a solução Trata-se da menor Ber- em s�u estado geral.
cretarÍas de Estado e os ins- I I" Olá

- · não há dúvida, com a cola- do caso, com a organização
titutos, onde existem as cau� O 1 ao sr., 'V10 boração da autoridade_ ju- de um plano, em conjunto.
sas do descontentamento do dOi'·

'.' diciária, que decrete, s'atis- Dessa união de idéias, esta-' ..

público.
'" 'e 11Velra feitas as forI)1alidades le- mos certos,tereI'nos, em br,e- F"

-

.

:('"
Por sua vez o�'ministros gais, a prisão preventiva ve, algo de prOVeitoso e de ..'. ."n

e os presidente das autar- O sr. Otâvio Oliveir.a re- dos larápios prêsos e au- út�l, �m ?en�fício des�a pItó-
.

,re �quias cercam-se de séquitos cebeu, por motivo de sua a- tuados em flagrante, é cam- prIa mfancIa que, nao en-
-

,

aos quais se tornam prisio- posentadoria no cargo de panha das mais urgentes em contrando facilidade para
neiros. Os elementos dêsse d�retor do Tesouro do Es- nossa Capital, tornando-se as suas "aventuras' crimino-
sequito despacham as par- tado, do sr. Luiz Gallotti, até medida de primeiro em- sas", há-de procurar ocupa-
tes, independentes de as a- ministro do ,Supremo Tribu- penho, a inclusão no plano 'ção honr:ada,

.

desviando-se,
nunciarem aos ministros. nal Federal" o seguinte tele- . que está sendo elaborado assim, do máu caminho.
Estes, por sua vez, encon- grama: ,

�

pelo novo delega�o regio- (Cóntinúa na 3á página)
tram-se em seus gabinetes "Acabo saber sua aposeJ1- nal. .

",.

de ar refrigerado completa., tadoria como biretor Tesou- Crêmos, mesmo, que para Camisas, Gra�atas, Pija-
mente despreocupados dos- 1'0 justo premio a quem du- êsse fim - sanear a Capi- mes Meias 'das melhores,
interesses das partes.' rante longos anos serviu' tal e o Estreito dêsses ele- peIos menores preços só na
Constará o hureau de re- nosso Estado com devoção e mentos perniciosos à socie- CASA MISCELANIA - Rua

clamações de um corp.pleto proficiência. Recordando dade - também se faz mis-I Conselheiro Mafra.
fichario, ond.e serão anota- excelente cooperaçãQ pres- tér a utilização de outros --"...--..,.--------

das as queixas com o nome tou meu Govêrno, �abraço meios, além,do.s elem�nt?s Dep. Agr"tpa dedo denunciante, sua resi cordialmente prezado ami- com que contam a propI'la II.
dericia e demais detalhes do go". (as.) Luiz Gallotti". Polícia e a Guarda Noturna. Castro Faria

Pelo avião da Panair re

gressou ontem a esta Capi
tai, do Rio, onde'-se achava,
há dias, o nosso ilustre pa
tríCio sr. dr. Agripa de Cas
tro Faria, deputado federal
eleito, pelo P. S. D ..

. No aeropôrto da Base, o

ilustre político recebeu cum-

primentos 'de numerosos a-

migos, correligionários e ad-
miradores.

TORIO, 21 (U.P.) - As
forças da ONU, obedecendo
às ordens do general ]dac

Arthur, rein iciaram sua o

fensiva na Coréia, puzeram
em fuga o 50 corpo de exér
cito norte-coreano e elimi
naram totalmente à ameaça
comunista à cidade de Che

chon, importante centro de

comunicações no setor cen

tral da frente. O 5° corpo
de exército norte-coreano,

A Policia Civil, em colaboração con a Guarda
Noturna, desencadeará campanha de repressão
à gatunagem. '1 amb m, em ação conjunta com o
,

Juizado de Menores, contra a vadiagem
,

'de menores.
'Florianópolis, 22 de Fevereiro de 1951

Lá e
,

oqui

Um meio de
manente

audiência
m Catete

,
"

NUNO� EXISTIU IGURL

.PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMACOES, ICOCEIRAS,
f R I E

"

R A· S ,"
l ESPINHAS, E�

! .

Em estado desesperador umiL
criança, com semente de

pJefancia' no pulmão
�t®dida. pelo dr. Guerreiro da Fonseca

aguarda o momento para retirar
o corpol estranho

.

que'

IGNORABIMUS !

(Há três dias, aqui em
frente à redação, houve
um desastre leitífero).

Sem ser eu um Rocha Pombo,
, • Tenha a história bom aceite,
Que ela conta um triste tombo,
Cas.o feio, sem deleite�

"�

Com doze litros no lombo,
Na calçada com azeite
O rapáz caiu! Que rombo!
Não sobrou gota de leite!

.-'!:-

Foi caco p'ra todo lado!
COl'réu toda a vizinhança!
Que vai fazer o Colin?

'-

-Vo.-'"

Vai .ser o moço etnbarcado?
Vai haver muita laqlbança?
O universo vai ter fim?
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