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fUS',a
TóQUIO, 22 CU.P.) ."- As Na área de Chechon, flan- nessa região. A 6 quilome- mericana avançou até um

tropas aliadas ,r.,na frente co 'reste da frente central, tros ao norte de Wonju, ponto situado a J6 quilome
central estão persseguindo tanques e canhões aliados uma coluna fráncêsa ef'e- tros ao norte de Wonju, sem
as forças norte-amérfcanas puseram em fuga desabala- tuou consíderavel �vanço encontrar," 'tamhem, resis
em fuga desordénádà. Na da os sbldados inimigos. Te- sem encontrar resistencia tencía de parte do inimigo.
zona de Seoul, " entretanto, legramas recebidos da fren- do .Inimigo. Os comunistas Soldados negros dos Estados
os comunistas continuam te de batalha informam que entretanto fizeram ir pelos ocuparam várias elevações
firrItes na defesa da cidade, os vermelhos estão abando- ares uma ponte situada so- na região de Chechon. ,

tendo repelido duas tenta- nando atrás de si ,equipa- bre a estradatque leva a I Pesada' chuva tem caído
tivas dos soldados das Na- mento munições.. e mortos. Hongsong; 16 qUilometros sobre toda a 'frente de bata
ções Unidas para cruzar o Cerca de 40.000 comunistas ao norte. .' lha, reduzindo operações mi-
rio Han, devem estar eorrcentrados Uma coluna motorizada a- ! Iitares. apenas á. atividade
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Previsão 90 tempo até 14

horas do dia 23.

Tempo� Instável, sujeito
a chuvas. )

Temperatura - Estável.
Ventos - Variáveis;fres

COSo

'I'emperaturas ,- Extre
mas de ontem foram ; Máxi
ima 25,6. Mínima 22,7.
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de 'patrulhas. Na frente ocí- po tili� �Q.r.-
.dental dtl'as tentativas 'alia- tal' '8;. retÍl;ada «Os· defenso
das Para eruzar .0 rio H�l1 rés �á ex";capital republíea-
foram repelidas pelo .ínten- ria qua.ndo o ataque for or-
so fogo de morteíroa e de denado,

r

pequenas armas automâtí- Desde 25 de janeiro, se-
cas dos .eomnníâtas. gundo estimativas oficiais
Uma coluna motorizada do 8° Exército, os. cornun is- .

das Nações Unidas, ,I! 10 tas sofreram 115.857 baixas,
.quílometros de Seoul, foi Navios da esquadra das
tambem obrigada' a recuar, .Nações Unidas .bombardea ....

sob a mais 'violenta e cerra- ram novamente os objetivos.
da barragem de morteiros éxístentes nas duas cost�s •
já .observada na guerra da Fora de Inchon, 35 quílomé
Cotéia: O comandante des- trbs 'a� sudoeste de Seoul, o
sa coluna <tas Nações Urii� I crl!z�d21"� pesado "St. Paul"
das declarou a J'im Bec- pôs em f'úga, com seus C2,

ker, correspondente da "As- rrhões de oito polegadas..
sociated Press", qUI!! os ,pe- uma concentração de solda
fenspres comunístaa dispa- dós comunistas. Na costa
rararn pelo menos ]50' sal- Iesté, o €llCOUraçado' "Mis
vas de morteiro contra a' souri" . bombardeou, com

suB.; patrulha...Mais p.- Iêste, �ep:s;canhões de 16 polega
uma i'divisão amerfcana, e I dã». as instalações de Tàn
uma br ígada inglesa estabe- chon, 270 quilometros ao

leceram posições na margem- norte do paralelo 38. A esta-
. sul do tio 'Han, Os brltãni- ção�fel'roví�rià e todas as

cós estão a 16 quilometros pontes da área fotam des
a leste de Seoul, em uma truidits Pelo bombardeio.
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••••e ..."'- * Retribuindo uma visita

R enlrevirsla.
o

de. Slall·o Ch,nq.ue ,tio'" PI' T B :�i:}::!��i.E::::"t PS P n a
I, � e lU te-ontem no Legislativo Mu- RI�, 22 (V.A.) r= Exist.e I =.�ãoJ pod�.rã6 votflr nas

,

,
,#. �·,1 -

nicipal. Apareceu sem aviso no Tribunal Superior Eleí- eleições suplementares no

Quis frlnOVar S80 ap3io à Cblna, bléi� ,gancha ,��:v�oo:�i:::r:a�:.d���,·s:. ���·;!sumCQ��1�:�qd�a���: :��l�:�:�fº�.i�e���l��l;�i��� .

PORTO ALEGRE, 22 (V. bre isso fe� com que os jor- nhão contra' a diplomação tro ê'andídato será anulada
WASHINGTON:, 22 (U.P.) próximos a, Mao

-

Tse-tqng A.) - Quando disCursava, nais que' () apoiam lhe anun- do governador daqu-ele ES'- por essas próximas eleições�

- Alguns jornalistas desta. po� smiple.s hostilidad� 'a ontem, na Assembléia Legis- ciassem a presença e o fála- tado. , e p,el{)s re,cursos interpostos ..
capital inclinam-se, atl,lal- Chlang KaI-shek, mas amda lativa o deputado Aldamiro tório _ o que tamhém é ga- O fato é que, conforme foi Assim sendo, pediram ao
mente, a interpretação� a l'e- Ilão imbuidos da. ideologia Bandeira de' Moura' leader fe. FiJ'ü.lménte para' essa amplamente�noticiado, O· sr, TSE�, pois a lei é omissa
cente entrevista de Stalin ao e_. di,sci

..p.l.ina comunistas,.,es- I
da bancada pesse�l'sta, a- festa em cas� alhel-a, fOI'_

. y <V Saturn'ino Belo, candidato quanto à conjuntura do. fa-
"Pravda" em fungão das�re- tao sU,�eItos a um vasto ex- conteceu o que .era previsto convidado o povo _ o que das oposições coligadas, fa- le.cimento dum dos concor
]ações sino-soviéticas. As purgo. há dias: o. 'choque PTB- aindª é gafé! leceu repentinamente du- rente.s - a realização de no
declarações de Stalin teriam Esses indícios (Ie crise PSP. O Prefeito, ao que parece, l'ante a 'apuração e o seu vas eleições. Gaso a decisão
tido, a· seu ver, por princi- chinesa :suscitam, nos Esta- A CáuSa

_

do choq,U,e foi a por pertencer. ao legislativo opositor que se· en'confra. do TSE seja favorável às
paI objetivo, renovar a ga- dos Unidos, o mais vivo in- leitul'a, peJo referido depu- estaduai julga-se com o di- presentemente com' maioria opbsiÇ-Ões coligadas, os par
rantia do apoio soviético' à terêsse. Os partidár'Íos tra- tado de um telegrama con- reit.o de 'mandar,nQ legislati- de votos, 'não tem assegura- tid'os margnhenses apresen.
China Popular. Esta. ultima, dicionais de C4iang Kai-, tra gestões qu� elementos 'vo municipal. Esquecidas e da ainda a vitória, pois a' de- tarãoHenrigue laRüQue AI':'
que está sofrendo perdas shek tiram daí nQY"p$---=-·j)'ll.� +.....,h�u...� ..... _ __:. ��. - - - ---� -- eleiçôêSS"llpleméntárei,' em IAPC,"'êomo candidato da
•

llt:u'."-nntp" n<j'�.A.<>...C 0;"*00 M",...h>.ll�bértu- vendo a fim de remover o ta saherque a visita do ilus-
• 1\ '

�

d'u.... -

" h f .I E t' M decurso ao. Tribunàl Supe- collgação aQ goye,rnO
.

o lÚa-

Téia, teria apresentado a ra de uma "segunda 'frente atual delegado de policia de tre c e e "'o xecu IVO u- .

d
.

.

1
�, t' rior, alegam que seus eleito- ranhão.

Moscou ao que se afirma, pe- chinesa: graças às tropas e Vacaria. O leader trabalhis- niclpa nao visava a re rJ-

didos urgentes de assistên- Formosa e aos guerrilheiros ta reagiu 'vivamen,te ante huir a deferência da Câma-

C d d' UI"- ..
cia, em matéria milItar e anti-comunistas. Mas outra essa afirmativa,

estabele-Ira,
quando o cumprimentou 90 ·eU'l O" O .' lima eJ�pí\

principalmente em aviação-. corrente opina que o des� cendo-se (1m áspero débate pela nom'eação e posse, S, S'"

t i. ti b· HONG-KONG, 22 (D.P.)
Preva'Iece a'op,inião de qu.e contentamento dos ch_ineses da hancada s'ituácionis�a ao assum!r o' ca.rgo, ao i�vés raJ.-Uor, rl- � Refé6ndo-se aós "mei03
não se deve espeTar a inter- I com, Mao Tse-tung n.

ao os
I �?Ill ,as bancadas dos demais i.

de um �lscurso de sens� e,

ta ..'. '.
altamerite colocados" próxi-

'7enção direta das fôrças so- <tara voltárem-se·no,vamente ' partidos. 'c •

de rea!lda�e" (le.smandou se ,fllCO � mos ao 'gDv�rno de Pequim.
viéticas. Pelo contI�ário, as p&r.a Chiang Kai��h�k e que, I Quanto a.ós d�sentendI- �m �u}xotesca�, �romessas, GRAZ" AUS�I?a� 22 .(,?�.) o jornal "Sun Man. Po" a-

declarações categórJ<;as :�e �Uit9 (>e:1_0; cor:,t:ano" .��a mentos do PJB-P:;P, ,prer:- C?� ? que, �las, c�usou a, _ O -ex-capIta.o br�tanrco nun.cia que Mao Tse-túng-e- .

Stalin visaram súbstitUir Illter:vençao mIlitar deste, de-se profundamente. a dl- PIO! ,Impressao posslvel. Os Nevi.lle M. Napler, 'de 32 a- :f�tu'()U breve viagem a Mos

pelo àpoio verbal o auxiUo no continente, poderia es- vergências r�sultante.s do mais otimistas c�lcularam" nos,' foi coil"denado por, for- êou, onGe pedfu auxilio al)"
substancial exigjdo pela tr�ifJ1r ,a solidariedade dos esquecimento -a' .que� foram para o montant.e das obras necimento' de infOl;máções 'govê'rno soviético, para

China. Opinam os observa- cllineses em. torno do .diri- votados os ad,�}:I�os do �r. pr,o��ti?as, um or�am-ento militares a um a!rente tcne- constituição rápida de uma

dores, porém, que êste aPoio -gente comunIsta. E,sta sItua- Adhemar de Ba ....xos na dIS� m�nlI_no de cento e. cmcoenta coslovaco, e sentenCiado a 9 munistas chinesas afim

verbal como é facilmente ção exige uma paciência a- tribuição de postos no Rio mllhp.es de: crUZelr?s. S. s,
anos de pl'is�o., de átac-ar Formo&a e o Ja-

compr�ensivel, não_ �onse- daptada à lentidão 'caracte� Grande do ,Sul. O descon- não demorou em sau do es- SENTENÇA PESADA 1?áo".
guiu evitar, inteiramente, o ristica da mentalidade chi- tentamento ,irrompeu por paço_, ,emA aC91:dar do sonho. A promotoria. pediu uma Sempre s'égundo o jornal.
enfraquecimento do eixo dl;)-' nesa e sugere .a�tes .que se vi�s travessa.!;>, tendo c�mo E fOI a .Cam�ra p�ra revog,ar ,

"sentença :pesada", e:tphora o govêrno 'soviético não tel'ia

nominado "Moscou-Pequimt• esp�re o aJlareclmento, de pedra _4e togue � posslvel .0 seu ID���hz ..
discurso de não tenha pedido a morte, manifestado nenhtima aqui

Os dirigentes ,chinés�s: ex-" uma t�rcé.!f� fôr?a \p�ra re-l remoçãól por mo-tivos P?�ít_i- ,posse, .atIrando pa

..

ra o l�as- ponlue Napier fOi. descrito .éncênciá formal a respeito,
perimentaram, com ê:l;eito, solver as dlflculdad'es do re- co,s, do delegad,o de polICia sado. .as culpas dI) futuro., como "rta orla" da rêde d_e Em troca d�\'aux'ilio pedido,
a amarga' decepção' 'de a-

.
gime. d� Vacarià.· C?m ISSO --:- o de caSo �ensa- espionagem tdiecostovaca, Mao Tse-tung propusera a

guentarem, sõz'inhoSl," as do - declarou�u�rra a ba�� na zona britânica da Aus- . Moscou permitir qUI;) tropas

custosas operações coreil-
...-_................_........_._....o;.......-_

• .,..,....... cada . da maIOria, embo tria. russas est�cionassem na
, '

S'
. .

d M T
fôsse ao tegislativo, com VALIOSOS Mandichúria e na China do

na�fetivamente, segundo cs Ulel ou-se o co- au se-tung mostrança de paz. Também Napier foi declarado cul- norte e afémesl,llo ao longo
especialistas

r

americanos I R'
.

to' os japoneses quando ataca- pado d� obter, procul'al' ob- d olitoral. Os observadores
em questões asiáticas, a Chi- fOne ena, lo i. a Mos c.'o·U j.l.am. Pearl-H�rp�our estav�m ter e transmitir a. espiõe� de Hong-Kong denotam ex-

na se encontr-a o� às :voltas B
.

1]
�

t
'. com a sua mlssao de cordla- tchecoslovacos informações tr.ema. reserva no que diz

com ;raves difjçuld�de's e-' orQ e-S rJ' r e8 .

cIbADE DO VATreANO,. lidade na Casa. Branca de
sôpre as forças, britâ�icas. respeito à", informações do

conôrnica;s é finarlceira:3. Ern RfO, 22 (V, 'A.) - No ,a- 22 (D.P.) - A ultima

etá-I
Roosewelt. Durante o· processo de três "Sun Man Po".

Washington, af{rTma-se uté partamento onde' residia. à pa para beatificaçáo dê Pio ..------,----.-
.. -

dias, oficiais britânicos cha�, Frisam que, embora sej'a;
que Mao Ts�-tl1ng, depOid dê "rua Vaiparais0, 60, no balr-. X foi venCida,'esta manhã,. Extinção' do ateltado mados a 'depor declararam exato ,que Mao Tse-tung se

ter con'seguido-ã estabiliza- ·1'0 da Tijucas'pôs' têrmo a pela aprovaçá_o, por parte d 'd I" e ele'. que os-documento's escritos ausentou de Pequim duran-

ção da moeda, deterá, a e- existê�ciil 'o, coronel refor- da Congregaçao�: Geral de e I eo °9U1
, por Napier e dados aos tche- d�ciq até agora ve�o conf!r-

xemplo de Chiang Kai,shek, mado do E�ército Renato Ritos, reu�ida ém presença ÇÕes sindicail livr.u cos eram "de definido valor r
dício até. ,agor� ,vela confn:.

tomar o caminho da infla- Castro Borge.s Fortes, ,do do Papa PIO XII, do· decreto RIO 22 (V.A,) - O pre� para uma potência estran- mar que ele VISItara a capl-

ção. _A produção agnicola quadro Médico Veterinário. "de tuto". Na mesma sessão, sidenté da. República apro- geira". tal sovié�ica.
corre o risco de ser fol'te- O extinto, que contava 51 o� cai'deais arcebispos, e vou, hoie, durante' seu des
mente abaláda pela remode- anos de idade, vinha sofren- bISpos e consultores dessa pacho com o ministro Dan

lação do regime de propric- do de forte neurastenia, �o- congregação àprovaram os ton Coelho; a sugestão por
dade. A produção industrial mo 8e depreende do segum- decretos "de tuto" para bea- êste apresentada revogando
també� foi aball}da pela te bilhete que deixou às au- tificação do padre Julien

a medida que obriga a apre
transfe:cência das instala- teridades: Maunior, jesuíta francês e sentação do atestado de

çôes da região .costeira para "A vida sem saúde tornoú- . dos 25 mártires do Tonquin, ideologia, quando das elei
o interiQr, desprovido de se um fardo muito. pesado massacrados em 1862, entre ções sindicais. O ato que
mão de obra apropriàda. O para mim. Tudo fIZ para os quais se encontravam tem vanos' considerandos
comércio extedor, duramen- vencer a depressão nervosa, dois bispos dominicanos. A será publicado amanhã.
te atingido, corre o "isco de nada conseguindo. Peço per- beatificação do Pio X foi. ----�--

minguar sob o bloqueio eco- dão a todos". O sepultamen- prevista para a pró'xima pri- CASA MISGELANIA distri ..

nômico, cada vez mais se- to do desventurádo oficial mavera, e�quánto as duas II buidora dos Rádios R.C.A.

'Vero. Finalmente; em plano realizou-se hoje, depois da' outras poderão realizar-se Victor, Válvulas � Discos.
lJolitico, elementos p�litjc,os comp2tente autops.ia_, . em outubro e abril.

,
Rua ConselheIro Mafra.

Evita qller· 'reeleger Peruo
BUENOS AIRES, 22 (V� solução. á'ssinada pela sua

A.) - O Partido Peronista pn�siderite, na qual afirma
Feminino, presidido pela a propósito da data do ani

sra. Eva Peron, acaba de versário da eleição de Pe·

tomar posição em favor da ron à pl'esid�ncia d:a Nação"
reeleição de Peron, por oca- reafirma a .lealdade a Peron

sião das eleiçõefl gerais de c insiste em que êle seja re-

1952. Esta é a primeira ati- eleito, o ano vindouro "in

tude oficial. Este novo ele- terpretando assim os senti

mento da politica interna mentos _

imutá.veis do povOe

argentino aprovou uma re- argentino"'..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-Por AI Neto .população ,prefere çafé pre::.,
O norte�americano típico to" sem açucaro

tem um-metro. e 75, cms. de . Café com leite e açuçar
altura, pesa 74'quilos e usa éfomado por 41 por cento
óculos. do povo. 4

. A mulher nOl"'te-americana Um pouco mais' de 20 por
tem um metro e 62 cms. de cento torna café com leite

altura, pesa 60 quilos e não sem açucar, e cinco por cen-

usa. óculos. ' 'to café preto com açucaro
Esta, revelação é feita pelo Os restantes 16 por cento

Instituto Norte-Americano não tornam café.
'

de Opinião 'Pública. , Qual é a flor favorita dos
O Instituto é dirigído pe- no'J.te-americanos?" ,

lo dr. George Gallup. Gallup rseponde que é a

Segundo Gallup, tôdas as rosa, e' logo a seguir a gar
conclusões apresentadas pe- dên ía.
lo Instituto são cientifica-I Depois

.

da rosa e da gar
mente comprovadas. dênía, as fiores prediletas
Tal comprovação é feita, são gladiôlos, cravos, tuli

por pesquisas realizadas di- pas, lírios, violetas' e orquí- '

.rctamente no seio da pepu- 'deas. ..
lação. A maioria dos norte-ame-
Mas Gallup -dá maiores, ricanos 'gosta do calor, .o,

detalhes' sõbre
-

o que é, 'o mês favorito é junho, o� se

povo dos Estados Unidos em ja, um mês de verão nos ES
geral, e' os norte-amer'ica- tados Uni,(lôs.·

.

nos em particular. Finalmente,' George Gal-

. .' DR. NEwTON d'AVILA
• Assim. é que cêrca de um lup tratou de saber a opi-

Cirurgia geral - Doenças de Senhoras _ Proctologia terço da população já. fez nião dos n.orte-americanos
• Eletricidade Médica extrair as amígdalas. com relação à mulher.

Consultório: Rua Vitor Meiréles n. 18 - Telefone 1.507 Em cada cinco norte-ame- Qual ·é a preierida_, 'a lou-

Conoultas : Ás 1í,�0 horas e à tarde ,dàs Í5 horas ricanos, um' foi operado de ra ou a .morena ?

em diante.
� . '

", apendicite, .' A, morena ganhou por dois

Residência: Rua Vidal Ramos, i-,- Telefone 1.422. . Qtlasi ,20 por cento da po- a um.
e- -

DR. -M'IL":"ON SlM".o-NE PEREIR-A'
�--_ ..

� pulaçãe afirma,' que ouve I E qual, é 'a

p'.
rtncípal. qua-

.., mal. ' '" lidade que deve ter uma es-,

Clínica Círurgica r. '1

I "Apesar .dessas pequenas
. pôsa'?, 1,

r•.

Molestias de Senhoras "

.

deficiência!l' físicas ,- diz.. A grande mai.J\:ia responr-
-

CfltuRGJA GERAL George Gallup -;:- nos est�-I deli: companheIrIsmo.
dos Serviços dos Professores Benedcto '�ontene�r-() e mos longe-de ser uma naçao· .

.

Piragíbe Nogueira (São Paulo) de gente 'fraca.
Consultas: Das 14 ás 17 horas. r -c,

, "Pelo contrário. V . d'Rua Fernando' Machado, 1'0. 't "Sete em cada 10 norte-' e·n· ,e-se
americanos são pessoas de
muito boa saúde.
"E seis dêsses 10 áfírmam

que desejariam viver 100
anos". ,

!.lo .t'

RADIOTERAPTAX.' r,J,I. .

, � ,.' .

�
1..1

RAIOS x
, DR� ANTONIO MODESTO

Ate.de. diàrjamfDle. 80 HOlPitaI "', earu....
c

--------------------------. �-----------------

DR. LINS NEVES
da -Maternidade e médico de} Hospital deDiretor

Caridade'
_

.

CLINICAS DE SENH.oRAS - CIRURGIA PARTOS
ASSISTENCIA AO' PA.RT.o E OPERAÇÕÉS OBSTÉ-

.

TRICAS -. '. ..

Doenças glandulares, tiroide, ovárjô'�, hípopise, �tc.
Disturbíos nervosos ,-,- Esterilidade"--'-:Regimes.
Consultório': 'Rua Fe�nando Machado, .�' Tel. '1.481.
Resid. R. '7 ..de Setembro - 'Edif. Cruz e Souza -

Te!. 846.

t

Duas ótimas casal'! à Rua
Frei Caneca nOs. 152 e 158

com um. grande -terreno de'
.

'
,

esquina.. "

I
'

Tratar ooIíl o 'fabelião

DR. P.oLYDORO E. S. THIAG.o
.

'Médico é parteiro .'
'

_

do Hospital de Caridade de Plorlànôpolla, Assístente-da
. ,,: Matel�nÚlade

, '. �
.D_o.en c.as_dos' órl@Q.s__ip.ier���,_ especialmente !!o. co�
Doenças da tiroide e demais glaudulas internas

Clínica � cirurgia de senhoras - Partos
.

FISIOTERAPIA ---;: ELÉTR.oCÀLD1QGRAFlA - ME-
-

. TABOLISMO BASÀL
JIorário de Consultas: - Diáriamente das '15 ás 19

horas. T ,

C.oNSULTóRIO: Rua Vitor M�ii'eles n. 118 _:_ Fone
, manual 1.702. .

. \ .

RESID.Ê1':l'CIâ: Avenida Tromp'Owski, 82 'Fone má"" o���.. �.����",--III!!I------�����
nual� 766, ", (,

" {:
.. 'pR.) MÁRIO WENDHAUSEN

.

--.__-,---...._,_DR�:-·-R-O-LiiiC)''''C.oNS.oNI CJiní�a !Íll�51ica de adultos e·crianças.
. Cónsul-tó1'iô - Rua João Pinto, 10 - Te!. M.

, Ciru�gia Geral - ,Alta Cirurgia -- Moléstias de"$enho- Consultas das- 4 ás.6 horas.' .'
,

� '. ras - Partos "'.
>

Residência; Felipe Schmidt, ,� T�'Í. 815.Formado pela Fac'Uldade de Medicina da Universi- ___

d:;de. de São Paulo, onde fof"assistenfe do S�rviÇ"o Ci� DR: I, LOBATO FILHO
rurglco�do Prof..Alípio Corrêa Neto.

. .

Doenças do aparêlho réspirat6rio
, Cirurgia do estomago e vias circulares, intestinos

.

TUBERCUL.oSE

del,g�d9 e groªso, ti�tiroíde, rins, próstata, bexiga, 1.11;ero, Cirm..gia do Torax
ovanos e trompas. Varicocela, varIzes e hernias. Formàdo pela Facu'ldade N'acional 'de Medicina.

Consultas: Dl'\s" 3 ás 5 hOJ;as;
. " 'fisiologista' e Tisiocirurgião do 1;Iospital Ner-êu' Ramos.

Cons..: Rua Felipe Séhmidt, 21 (al�os da C�sa Parai�o). CUl�SO de espec,iaI1zação 'pelo S. N. T; Ex..interno e Ex-
Telef. lJ)9�.,

.

. 'ass.Ístent� de CirUl'gla do Prof. Ugo 'Pinheiro Guima-
Residência: Rua ,EsteveS' Junior, 1.70a ::_ Tél. m. 764. rães. (Rio.)

.

�'.
---"._ , .. , .. _ _�'-............. '

Cons.: F'elipe Schrriidt� 38.
" ,

DR'-oA SAN-TAELA_
- .. - _ c.

Consultas, diariámente, -das 15 às 18 horas.
(Formado pela Faculdade Naciona'l.de Medicina da Res.: Rua Durval M�lquiade-s, 28 - Chácara do

Universidade' dó Brasil).
.

Espanha,
•.

Médico por concurso da· Assistênéia ';,1. PSicopatas
do ])istrito Federal.

..

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

Ex-interno da Sànta Casa de 'Misetic6rdia da .Rio
de Janeiro' I

"

, ,"

Clinica MÉdica -. Do'E:lnças Nervosas.:·
Consultório: EcJ.ificio Amélia Neto._:_:' Sala 9.
Residência: Aveliida Rio Branco 144
Consultas: Dás 15' ás 18 horas.'
Telefone:
Consuitório.: "'- 1.268

Residência:_.- 1.385.

iJth- ,çrt'fetltÍ:'bs
' ,

;to <. "JiUL..D.e.a.ijMO ,

uma média de tr�s mil cru- FERIDAS, RE'UMATISMO
zeiros ·anuais. E PLACAS SJF1LtTIC�\S

li; mUito. específico ? gOS- DltOu"r'd'e NOQue,·r·ato dos, n_orte-amenc.anos, .n. .

,

cem relação ao café." I Medicação . ,�ux_iliftr no ,tra-
, Cêrca de ,18 pOr, cento da I ' tam�Ilto da sifili�

"'Ji .;.J

769.

--------'------ __ ... �

DR. cCLARNO G. G�LLETTI
Advogado

Crime e cível

Constituição de Sociedades ',:1;
; NA'fURALIZAÇõES
Títulos Declaratórios

e Fesidênci;:l: Rua Vitor Meiréleà,

l,

Escritório
NE - 1468.·

FO-

r-.;.

. -

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

•

lÇUt�u, !!URE���!,�id�des:
CURS.o EM FUNCIQNANlE;NT.o DESDE 1'940'
.o JÍl,Úco que venceu as crisé� p,'ôf':�Uà <J.uáÍi��de

'

MÂTR!CULA: dias 10 e 2.' de ]fevereiro, das 18,30'
.. ... ,

• -

I. •

� _ .}
as ,20 horas.. ,,' I

.

L.oCAL: Faculdade de Direito' - .Sala dos fundos,..
Início das aulas: aós'" 8, de Fevereiro;,

'

PAGAMENT.o INICIAL: Cr$ 1501()0, corresponden--
do a uma mensalidade e à taxa.

.,

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

bases necessârias ao aproveitamento integral.
�

O fracasso de muitos é motivado :pe1a entrada tár--
.

dia, '" -, ',';'..
.

y, ,.... .

.: 1,,,,.....
Inforlltaçõe� antecipadas: Alm. Lamego 6i .

:
'.

'

.o Diretor: José Warken,

.�, ');

�::hífâiaiâOiií�'MeIIO'.iJ:�.._� ""f.:.;r-,
-

--��--'��--------------------------�-----
-

'ORK. W,�DYS�AWA WObOWSKA "URSI
•

'011.. ANTONIO nm MUSSI

Médicos
Girargia-Clinica ;Geral-Parto.

Sel'viçri completo e espeeíalisado das DOENç.,.e ma,

I!!ENRORAS, cc>m mõdemoe métodos -de diqnó.tic9 e tro-

tamento' -'

'dOLPOSÇOPlÁ - IÍISTERO _;_ SALPINGOGRAFlA - -M""
TABOLISMO B'ASAL

.� ,,'

Ra$1ioterapia por ondas' curtas-Eletroeoqulaolo-
Raios Ultra Violeta e Intra Venpélho.

.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, tO andar - !&dlnC}!:).·

do Montepio.
, Horário: Da. O ia 12 hor.a. --: Dr. lia....

. Da� 15. á! i8 horas - Ora. MUlel.
Relidência - .llua Santo. DUmont. 8, Apto. lo

,

·r. -�J��� ��oabaid.
.1\ ....

ADVOGA.DO
J ..... b .

�

R'ua GratBittencourt; t12
""".-

,-,
,-�

"

..

Dias:, 20. das '9
, '"

horas·,22 ' e às 12

Antonieta de Bârros
,·Diret'ôra

;iGU�R'S·O 'BOSCO'
.

Preparatório aos exames de admissão ao Curso Gi-·
nasia!, Comercial Básico e art. 91\. \..,. "

'Di1'igido e or�ent�do pelos professores Ari Kardee,
de Melo, Oswaldo Melo Filho, Pedro José Bosco Gerson,
Bosco .dos Santos e Eugênio Doim Vieira."

'

�nscriçiies de 10 a 28 de fe�ereiro, mediante paga--
menta da taxa de matrícula.

.

) .,

A.Úe:quêÍtcia será condiCionada ao pagamento an-·

tecipado das mensalidades.
.

A� informações' serão prestádas di:r:�tamente aos·
interessados diariamente.

R. Cl:ispirn Mira, 41 ou na Livraria ·Rosa
GERS.oN B.oSC.o D.oS SANT.oS - Diretor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o t srADO Quinta- feira, 23 de fevereiro de 1951 3

I Na Câmara Municipal\
D'

., I tin. 21, de autoria do vereador Rafael IgIaCOm?, �e a ,-
va à construção de umaescola na Costeira de P-l;aJ_ubae, I•

tendo a Casa resolvido ouvir, primeiro, a CO�llssao de

Saúde e Educação, e ainda solicitar informações a� sr.

Prefeito Municipal. N. 23, do sr. Miguel Dau�, pedindo
a interdicão de um surnidoro- de águas servidas, pro

ximo à P�aia da Saudade, e n; 24, do mesmo vereador

Miguel Daux, solicitando o calçamento da Rua Duart.e
Schutel, única que falta ser calçada para �omp1,e:t� Ii

gação do norte com o sul da cidade com VIas públicas
adequadas ao trânsito de veículos.

, .

Para ordem do dia de hoje figura o Projeto de LeI
não concluido na legislatura passada e que visa criar

uma Diretoria de Turismo além de prever diversas mo-

dfiicações na lei n. 10.
, . .

Na hora do Expediente o sr. vereador EdlO F'edrigo
encaminhou à Mesa Pedido de Informações a serem �o
licitadas ao sr. Prefeito Municipal relativo às portarias,

de s. excia. que prorrogaram o prazo sem multa, para

pagamento de impostos, quando essa at�ibuição é ex

clusiva do legislativo, neste caso desrespeitado pelo Go
vernador da Cidade.

RUA DUARTE SCHUTEL
Merece destaque a aprovação da Indicação que visa

. a executar a pavimentação da Rua Duarte Schutel.
,

Importante via pública da cidade, com grande nu

mero de residências e ótimas construções, o melhora
mento ora solicitado muito contribuirá para fa�orecer
o tráfego e para estimular a organização de mais urna
linha de ônibus circular.

PEDIDO DE INFORMAÇÕES
O sr. Édio Fedrigo encaminhou à Mesa o seguinte

pedido de informações:
.

Requeir.o a v. excia., ouvida a Câmara, se digne de

solicitar ao exmo. sr, Prefeito Municipal inform�ções
sôbre as portarias s /n. de 10 e 14 do corrente, publ icada
no Diário Oficial do Estado, prorrogando a cobrança
sem multa, d'os impostos e taxas municipais," cuja época,normal de arrecadação do semestre e em janerro, con

forme dispõem as leis ns. 13, de 10 de-dezembro ,de 1948,
e 25 de 19 de agôsto de 1949, tendo-se em VIsta que

esta' Câmara 'não votou qualquer dilatação de prazo,

como determina o art. 37 'do Código Tributário, o que,

no caso presente, constitue infringência de norma legal I '

e desatenção para COn1 esta Casa.

I D r li \1 a n t�pi' as. s., em 22-2-51.
• H. ll-.�. ...', . ,_

(a) Jl;DIO ORTIGA FEDRIGO REASSUMIU A CLíNICA

ALUGA.SE

ANIVERSÁRIOS:
SRA. SOLON VIEIRA
A efeméride de hoje assi-

nala o aniversário natalício
-do exma. sra. d. Ib Ligocki
Vieira, espôsa do sr, Solon

· Víeira, Secretário do Tribu

nal Regional Eleitoral.
Às homenagens que ,s.e

'rão prestadas, hoje, à ilus

.-tre dama, prazeirosamente
nos associamos.
'MENINA NEUSA ZANETTI

-

Festeja, hoje, o seu an i-

-varsarto natalício; a inte-

ressante menina Neusa Ma-.
,. ria Zanetti, filhinha do 'sr.

Victorio Zanetti e de sua ex

ma. espôsa, d. Maria Rosa

_ Zanetti.
'FAZEM ANOS, HOJE:
_:_'Sr. :Ney Lopes Viana,

filho..rio SI:. Ru� Lopes Via-

-:,na. ,r
,

.z: Sr. José'Ferreira.
__, S�·a. Cecil'ia Macedo

�Simõe�.,
- Srta. Odete Ramalho.
- -Srta. Olg� Duarte SiI-

"va, J

- Sr. Euclides Tolentino

'Lopes.
- Srta. Marta d.a Gloria RITZ E" ODÉÇ)N

Oliveira. .Stmultaneamente
Sra. Elvira Adelia RITZ - ás 5 e 8 horas,

Klein', espôsa 'do' sr. Benno Sessões. 'só pata senhoras.
Kleim.

. ODEON - ás 5Yz, 71/3 e
- "Sr. Julio César' Sch- 9 floras.

.

11 '

-midt, comerciante em Itajaí. Sessões só para hômens.
- Srta. Maria das Dores UNICO DIA.

, A SESSÃO DE ANTE-ONTEM'Chiriques. Sensacional... Arrojado!... A sessão do dia 21 da 'Câ- vras, e deu in ic ío a uma se-
- Srta. Denilda Pereí- ESQUINA DA VIDA mara Municipal de Floria- de de realizações futuras

Ta, filha do sr. Lihdolfo Pe- (;0'111"'-- , nopur i s "'lHCi::>tHOvU '-'-crnrv- ".,� ch"i-=n�'�=' '�õ"""" r>'Q. 'oooc,-"��l'n:t;-.:rn;u- lVlãí'Clã1íi��aNES - principal' acontecimento a de muitos ingenuos . , ,Banco do BrasiL Joseph CREHAN,
presença do sr. Prefeito Mu- Mas quando todos se a-

- Srta. Marta Boabàid. Real... Sincero... Humano... n icípal e a sua fala a�s Re- prontavam para aplaudir- VIAJANTES' .' Um filme que todos devem presentantes do Povo. eis que novamente vem à F l'aqu�zH em ge' a'- Está em Florianópolis, I assistir. ' Introduzido no recinto tona o sub-consciente parà •
.

f1 d
em visita aos seus amigos e No Programa: das sessões por uma Comis- esclarecer q�e os _m�lh�ra- Vlubo ureo�o ta oparentes, o sr, Tenente José 1) - Cinelandia Jornal. são composta dos srs. Os-:' mentos descritos nao serram I .

(S',
.

)'1
IV8.ra

de Souza Lima, oficia re- Nac. mar Cunha, Gercino Silva e executados no seu governo,.forrnado da Polícia ,Militar, 2)
.

- A Voz do Mundo. Osni Lisboa, foi de inicio, mas sim, por tres, quatro ou contrá o projeto e c��o aoatualmente residindo em Jornal. saudado pelo lider da maiQ" talvez dez administrações... mesmD fosse' apresentada,Santos. Preços: ria, que disse d,a satisfação ,.

Daqui a cincoenta 'anos, uma emenda ressalvando Os; NASCIMENTO, Cr$ 6,20 e 3,20. de todos em ter presente aos por conseguinte, teremos em interesses do Municipio, aCom o nascimento, na Ma- "Expressamente Proibido trabalhos órdinários do Le'- Florianópolis, se a U.D.N.
mesma bancada procurou

· ternidade "Dr. Carlos_ Cor- Até 18 anos". gislativo Municipal, o Chefe continu'ar governando, tudo
um pé para não aprovar arêa" 'de um robusto garôto, ,�'Imprópl'io para pessoas do Executivo, numa demons- isso e o céo tambem ... " concessão. Assim, em vez doque 'recebe'râ, :Da pia batis- nervosae ou que se 'impres- tração de que, embora inde- Importante. À ultima ho-
prazo de 'um ano previsto

'

mal, o nome de Egberto, está sionam facilmente". pendentes, ambos os pf)(1",- ra a nossa reportagem foi pela emenda para a Socieda--em festas o lar do ST. Gil- ROXY

I res devem agir harmonie3- 'informada de que o sr. Pre- de interessada desocupar oberto Abdala e de sua exma. As 8 hQras mente. feito Municjpal não deu co-
terreno, qu,ando tal fosse e-· espôsa d. Ma.l:i1da Mafra O FIM OU O PRINCIPIO Ocuparam a tribuna, a nhecimento oficial à Cama- xigido pelos interesses ur-Abdala. com seguir, os lideres da banca- ra de sua visita. Isso é de banisticos da Capital, aFALECIMENTO Brian DONLEVY - Ro- da udenista e trabalhista, estranhar se f�r tomada ém bancada udenista opinou pe-VIUVA MARIA DAS DO- bert WALKER. que tambem saudaram o Go- conta a circunstancia de se lo prazo, de seis_'meses. A-RES G�VAERD . No Programa: vernadol' da Cidade.. haver feito grande publici- creditou 'seu lideI' que aCom 'a avançada idade de I

1) - A Marcha da Vida. Com a palavra o dr. Pau- dade, na rua, dessa "f::tla do maioria se deixasse atrapa- ... tn� 01.*Cl-áis�
,

'64 anos, faleceu, às primei- Nac.
. lo Fontes justificou a demo- trono"... lhar pelas suas manhas, ,mas � .. li_ras horas da noite de ante". 2) - Atualidad'es Warner ra de sua visita à Camart Depois q.,e sé haver ref;:ra·

enganou-se. _ Foi' exonerado Paulo' ontem, em sua residência à' Pathé. Jornal.' e começou prevenindo os do o visitante, a Câmara
I Todos os argumentos do Peregrino Ferreira do car-rua Alves de Brito, nesta Cr$ 5,00 e 3,2.0. ,vereadores e o povo em ge- continuou seus trabalhos, sr. GeJ'cino Silva encontl'a- go, em comissão, de Delega-· Capital, a exma. viuva Ma- "Imp. até 14 anos". ral de que pouco ou nada sendo aprovado em segun- ram resposta imediata e do Regional de Policia da'ria das Dôres Gevaerd, ge- IMPERIAL faria á testa do Municipio, da discussão, o projet.o de arrazadora do sr. Osmar Capital.

.

nitora dos srs. Emanue'l Ge- Ás 8 horas isto porque (e aqui vem a

[lei
que cede um terren'l � S. Cunha;, a ponto de ficar ton- _:_ À disposição da Secre-vaei'd, funcionárió d� Wes- CANTINFLAS classica desculpa) o seu an- C. Tenentes do Diabo, e to e contradizer-se constan- taria' do' Interior e Justiçatern, Jonas Gevaerd, tele-' ,

em tecessor nada fizera e tudo tambem o projeto de lei que. temente. foi posto, por 3.0 dias, o dr.grafista, Esaú Gevaerd, se- O SABICHAO gastara. muda para Vitor Kond�r o Vendo-se perdido mas não Hamilton José Hildebrand,.nhorinha Marilia Gevaerd, (O Super-Sábio) 'Com essa antecipada cO�-1 nome da atual rua Billme-
querendo perder de,todo a Consultor-Jurídico.

'

·

professôra do Grupo Esco- No Programa: fissão de seu fracasso admI- nau.' 'optrunidade de captar as _ O Professor J.osé Boa-lar "Pe. Anchieta" e sra. 1) - Notici�s da Sema- nistrativo, percorreu os di-I D�pois de aprovadas tn.>s siPlpatias politicas do povo, baid foi dispensado da Co-',Celia Gevaerd Caríoni, es- na. Nac. versos serviços municipais indicações sobre melhora- 'õ lideI' udenista e seus cole- missão de Inspetor Escolarpôsa do sr. João Cal'ioni. '2) � Metro Jornal. Atua- e fez tal relato dos mesmos
I
mentos urbanos, a se%ão foi gas de bal!,cada, muito con'� �omo Subst�tqto do titularO sepultamento do 'seu lidades. que em todos fictu a imr.· encerrada.. tráriados votaram a favor da InspetOrIa Geral de En-cadaver se efetuou ài 17 ho- Preços: pressão de qua na Prefeitu- SESSÃ DO DIA 2.0 d� projet,'o, SOb,' a ale.gação I' si:p.o ',Norro"aI,'. Elpidi?

Bar-· Tas de ontem, cbm grande Cr$ 6,2.0 (unico). ra só trabalham "ladrões..... A sessão· do dia 20 foi, de que acatav�m a {}ecisãó b o s a, sendo � deSIgnado,,acompanhamento, saindo o "Imp. até 1.4 ano�". (nem os correligionáríos de por assim dizer, a primeira da maioria.,. . para essa funçao, o Profes-IMPÉRIO (Estreito) S. Exda, naquela repartição em que as bancadas com as- É muito espirit6 democra-I SOl' Teodósio.MaUl'icio Wah-Ás 8 horas. escaparam à sede de vingan- sento na Câmara' mediram tico... "

" derley.
..C�misas, "Gravatas, Pija- A Volta dos Homens Maus ca dos novos dónos da cida_ suas forças.

.

. ,

, ,.

_

mes Meias.. das melhores, com
'1

de ... '

.

'É que entrou em discus- Auxiliar nara;' _

escritório'pelos menóres preços só na Robert Ryan.
..

O sr. :prefeito, entI'etanto, }
são o projeto delei relativ? "IMPORTANTE

....
ORGANIZAÇÃO . INDUSTRIAL,"tAsA MISCELA�NtA -:- �ua TEX GRANGER 12 e 13° não podia deixar .que a pla-, à concessão de um terreno a

T 'RIOConselheiro Máfra. '

-

E teia propositalmente convo- S. C. Tenentes do Diabo. TEM VAGA PARA UMA :AUXILIAR ,DE.ESCRI O ,��VEIRAS DO TERROR cada para esse comicio de-I A bancada da União De- QUE SEJA DA'DILOGRAFA, CONHEÇA ARQUIVO E
�- fINTAS 1lARA -PfHfUR.p 1 e 2° EpS.'

--

magogfco, fosse embora de- I mopràtica Nacional se havia FICHA'RIO. '
.

. -,
"

.·_7� ....:. ( n T: T (l M A R ... '>�"Pedro Armendaris. .-

siludida com as suas:' pãla,- manifestado" integralmente.' TRATAR A RUA-TENENTE SILVEIRA, ,24-A.

FAI. rn �
.-" . --

F'l/
féretro de sua residência pa
ra o Cemitério Público do
Itacorobí.
À exma. família enlutada,

"O �stado" a-presenta con

dolências.

(oceira dos Pés
Combalida no�1.o' Dia
,Seus pés coçam, doem, e ardem
.anto a ponto de quasí enlouque
cê-lo? Sua pele racha, descasca ou

sangra? A verdadeira Causa, destas
afecções cutâneas é um germe que
se espalhou no mundo ,interro e e

conhecido sob' diversas denomina
ções tais como Pé de Atleta, Co'
ceir� de. Singapura� "Dh�by" co

ceira V. não pode Iívrar-se de!'t�s
sorrírnentos senão depoís <!e elírní
nàr o germe causador. Uma nova

descoberta, chamada, N i li: o d e rm,
faz parar a coceira em 7 minutos,
combate os germens em 24 horas e .

torna a pele, Iisa, mac�a E.: limpa
em 3 dias, Nixcde-rm da tão bons
resultados .que oferece a garantia
de eliminar a encerra e límpar a

pele não só dos rés, cgmo r:_a
maioria dos casos de afeGç?�s cuta
neas, espinhas, acne, frteíras e

ímpíngens .do rosto, ou do corpo.
Peçp, Nixoderm, ao SeU farmacêu

tico, hoje mesmo. A nossa �a-

Mixoderlft ���t�a���
Pira IS AlecçilS Çulaneas' proteçao.

Cine'�Diário

REFRI<iERADORES

"f R I G 1.0 A 18 ("
Temos o prazer de comunicar aos nossos ?ist�

tos clientes, que estamos aguardando a. prI�elra
remessa dos afamados RF#RIGER�DO.R�S FRI-

GIDAIRE", com capacidade de 7,� �es CUbI�OS. •

ÓS interessados poderão solicítar marores I�;
formações, em nossa loja "A ELETROLANDIA
no Edificio Ipase, Terreo.

SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE RADlOS

E REFR'lGERaDORES LTDA.
EDIFICIO IPASE,' TERREO.

------

�r�!i�!r�f�rtapj A�!EL����!!RCaixa p, stal, 42. Nesta._ Ana Maria Costa, com ri
anos de idade, residente em

Costeira de Piraiubaé, apre
sentou ontem, à Policia, seu
fiH10 i\.lauréd Passos, com

.

9 anos de idade, por haver

sido atropelado, na estrada
Saco dos Limões - Base

Aérea, pela caminhote da

VARIG, dirigida no momen

to pelo motorista Cabral. O
menor recebeu ferimentos

na cabeça, sendo medicado

no Hospital de Caridade.
VIZINHOS "AMIGOS"., .

Henrique Manoel Cordei

ro, 'residente à rua Nova

Descoberta queixou-se de

que seu vizinho, Justino de

tal, 'artombou a porta de

sua ré."idência, tentando a

inda, agredi-lo,
MONSTRUOSIDADE!
O sr. delegado de policia

de Palhoça oficiou à dele

gacia' regional desta Capital,
apresentando F r a n c i s c. o
João de Melo, que se f'az ia

acompanhar de seu filho,
um menor de 2 anos e 8 me

ses de idade, 'afim de ser

substituido a auto de corpo
de delito, visto ter sido, em

Arir iú, violentado por um

individuo, de nome Deca de

tal, no dia 18 do corrente.

Àquela autoridade foi de
terminada' a abertura de ri

goroso inquérito, afim de
ser o monstro castigado com

o rigôr da lei.

UM CASAL procura quar
to em casa de família. Info�
mações para A. P. S., nesta
redação.

I N G L E'S A
�I ;'i'�'i' III]
TÔNICA· APERITIVA

" -

N'.fS';; u O � V A l E S C. � N ç A'�
.' : ,I

-....

Em Coqueiros ótima Ca
sa. Bi-IL.n::"PTaia da Saudade

e praia do Meio n. 268.
Tratar na mesma.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esportivo!.
Direção de PEDRO PAUUl MACH4';l0---�--------�,�--------�------------�----------------------------------..�... A� MD� �__�� � ..�.��� __

p�ão dB� lev �'�
FJLADELFIA, 21 .u P.)·� 1

_ Por decisão unanime, o Escreve: IIAMIL'J'ON A L FES
rá dois jogos. nesta Capita-l, amanhã, à, tarde, no estádio peso welter Joe -Micelli ven- ", Amanhã, senão chover; como tem acontecido quase
sendo promotor da tempera- da rua B

'

f t 't d todosns sábados, teremos Um bom "quebra-jejum". Ayaíocaiuva, ren e ao ceu, por pon os, em ez
da O Avaí F C A

' daquíversus Nacional de Pôrto Alegre. Eis uma partida. '. vai. rounds, o campeão mundial -

NACIÇ)NAL, X AVA� Para "0 quadro do vice- de peso leves Ike. Williams, que.poderá agradar. Os, "azzurras" esperam reabílttar-se
É desusado o entusiasmo campeão local, a peleja terá que terminou o combate em

dos últimos insucessos, enquanto que o Nacional, ao que
1'eI' t f d t'

,. consta, .vem·' .disposto a ganh·ar. Te'mos e' que chutar maisnan e em amo a ex reia caractertsticade verdadeira. condições lamentayeis. Mi- _

do Nacional, marcada pa'ra' . , em g"oal e repudiar .um pouco mais o J'Ô2'O pelas, .extrenias,revanche. O Avaí, sob as' cellí: é agora considerado, �

"

ordens de Tourinho, está pelo menos na Pensilvana, '�Já t�m_o� falado bastante do jogo individual,
-.

da. filigra-
""'-'Y'---�.·-.w.....---,...;.__·.·D·--......· ...........,.,-..---J na, hàbíios de elementos de futeból que deveriam s?r"tinindo", ansioso para des- como o principal candidato

tit I d lt objeto de atenção dos nossos técnicos. Vamos vêr CGnlO
forrar-se dos 2x1 que lhe ao 1 u o

-

os we ers.

impôs o grêmio gaúcho no
se portará o alvi-celeste; ;�!nhã, contra o Nacional.

ano passado. Re'if'cação, Ó Treze de Maio se insurgiu contra a F. C.V., le�
O encontro será em home- Ao contrário do que no- brando a entidade da Rua Jóão Pinto a promessa de fa-

A .medida, só atinge às 2a• e -la. Regiões. _ 120 nagem ao Governador Irineu ticiamos na edição de terça- zer realizar a melhor dé três com o Ipirangade Saco dos
dias de suspensão para o causador dos inci- Bornhausen. feira, o técnico Carlos Dan- Limões, afim-de ser conhecido ó campeão amadorista de

dentes em Caio Martins. -No campo do Vasco NACIONAL X SELEÇÃO tas, do-F'igueirense, não de- 1950� Promessa é dívida, meus caros! ... Vamos realizar'
o prélio Cariocas x Mineiros. __ Outras Completando a sua tem- clarou à nossa reportagem essa melhor de três e est imular os novos, que surgem

resoluções do Conselho Técnico de Futebol parada em nossas canchas, estar certo da vitória do seu como uma esperança no cenário plumboso do esporte ea-,
,

'

o "onze" nacionalista atua- esquadrão no Campeonato tanínense.
RIO, 22 (U. P.) - Sob' a presidencia do sr. Castelo rá domingo frente, ao sele- Estadual e sim 'que consr- * * '*

Branco reuniu-se na tarde de ontem o Conselho Técnico cionado da cidade; formado derava com grandes possi- Amanhã, pelo "Rio-São Paulo", no Maracanã, 'o
de Futebol da C. B. D. que inicialmente aprovou o re- pelo técnico Manoel Touri'- bilidades de conquistar o Vasco dará combate ao Corintians, enquanto que, em.São
sultado final do jogo Cariocas x-Fluminenses em dispu- nho. A peleja será dedicada cetro, desde que. o conjunto Paulo, (} América jogará com a Portuguesa de Esportes.
ta da Taça "Paulo Coulart", e que como se sabe foi favo- ao sr. Prefeito Paulo Fon- dê o máximo possível, pois que andou perdendo para o Flamengo por 5x2. Aliás, por
rável aos cariocas por 4 x O.

" teso respeita o poderio das ou- falar no Flamengo, parece que as cousas lá pela Gávea
A ségu ir o C: T. tomou conhecimento oficialmente tras agremiações concorreu- tomaram novo alento. Eis um sério candidato ao torneín

dos incidentes havidos no Estádio Caio Martins por oca- Dois jogos importantes, tes, achando-as como capá- "Rio-São Paulo". .'

sião do encontI�o acima, e de que foi principal persona- como vemos, para delícia de zes de um triunfo espetacu- * * *

gem o jogador do selecionado fluminense Agostinho de quantos passarem velas ve- lar, Retificamos, pois, o J'uro e tresjuro come o Nacional sairá ilesodaquí, Os
Paula Santos (Titinho), O Conselho, tendo em vista que lhos portões da praça espor- lapso, com as devidas escu- nossos quadros, além de prepararem uma bôa equipe,
as leis em vigor não autorizam a punir mais ssveramen- tiva da F. C. D.· _s_as, _ d.e..v.eJIL.§Qfrer transformações 'ultraradícais no SiSl",�,
te, resolveu suspender o referiQo Jogadôi'" por T2uaTas;- --Ue Jogo qu� r�_H_--.,. <>- .�-,-' --".,� -"'-- - -::� nrul....m. �

de acôrdo com o art. 335, alínea "a" do Código Brasileiro H '... L' Ub � at I ser, como muitos querem, taumaturgos; por conseguinte,
de Futebol tenda a proposta partido do conselheiro O)e. Ira x Ira an, pe o necessitam ue material adequado para �ese�penharem
Alfredo Curvelho.

'

T'
.

,

· i: 1 J B t· b 1
com êxito as Suas atribuições ... Por mais num que se-

Resolveuvainda o Conselho advertir o juiz .do pré- otnelO LXlra ue asque e () ja o nos�e f.uteból, não devemos, ainda, descrer num fu-

I' b T
-

t l-.' 1 .. , turo mais r isonho ...
10, em como os seus auxi lares, por nao erem sarne o Prosseguindo a disputa CIO as 20 horas, na quadra -

,

evitar os desagrpdáveis acontecimentos que ora focali-
do Torneio Extra de Bola ao da "Coliria", as equipes do

zamos, advertência que também será feita à Federação Cesto, promovido pela Fede- Lira Tenis Clube e do Ubi
, F'hnninense 'por não, ter, fornecido policiamento a altura

ração Atlétl'Ga Catarinense, .ratan. Entrada franca.
de não' permítiro.deaenrolar daquelas tristes cenas. jogarão .esta noite, com in í- Seguem boje os ailétas brasileirflS que ct'is-

SUSPENSOS OS JOGOS EM cAro MARTINS -'_ "

putarãos os J oe (') 3 Panap:lericauos.
Ainda p�r p'roposta do S1:. Alfredo Curvel'ho, resol· A

...

d" G e"" b S "IIe -I ro Com destino a Buenos

Ai-j
O Brasil estará represen-

veu O Conselho qlle não se,rã�o rea�iz9,qçs �og6S pátroci- pUlO O, ov roo ra, �s, onde irão defender as 'tado ·nos-,Jogos de'Buenos
nados pela C,B.D. no EstadlO CaiO lVIartlllS, enquanto J cores da C. B. D. nos Jogos Aires' por onze, talvez doze
não� fôr �umpJ:idà a exigên,çia' do alamotado. Sôbré es-

,,3 se J e ç'�ã () n a c ionQ I dOS Panameric-anos, seguem hoje delegações. As yequipes já
ta, questão do alambrado já existe uma Ciicular da "ma- , bs átletas componentes da inscritas, lsão: AtletismO'.
ter" a respeito e que no en'tanto ainda não for 'f.�lmpricla' Jogo �.'.' ,Pi! nam e r i C,::l nos. representação nacional" sob Basebol, Basquetebol� Elsgri-
naquela: praça cle e;;portes fluminense.

.

a chefia do sr� José Ferrei- ma, Hip'ismo, Lutas, Nata-
. CARIÓC�<\S x MmEIRO� NO CA'MPQ).?b .vASCO ElO, 21 CU.P.) ---:- O Co- te Gétulio Vargas, o auxilio

ra de Sou. sa, presidente do' ção, Í'ügilismo; Pentatlo Mi-
D

.

d lt d d
" A •• mité OlímpUo brasileiro de um.milhão de cruzeiros

,
epOlS, ) �Provar o, FeJu .a o O,?O�t: ,mm,eyos �. '.. ., .'

, Comitê Olírhpico Brasileir<;>. litar, Tiro 'e Vela eJiMoior.

Pa1:h�tas, venqd,p;!.pelos pp�elr?,8Bor 9 x8, o, C.T., cOl}.s�gU�u,Jl1J�lm�nte" ? a- além do .transporte em a-
,'J'>.

'dMI�nô'u o·campodo VascR,.wu·a 'palco 4ft pug-naa.'ser, 'POI(} �() gO�em� fll:n d: PQ- yiões, ., O VA9CO EM JOI�VILLE ' ".

�

tràvada entre os 'nfbntanheses' e os e:iriocat "

'\
der 'comparecer, aos Jogos De hoje em 'diante os pré-

, ' ;
"

. ,! '

; �..' .1

Conforme o. estabeleciCto quantia da�'órgaIlizaç'ão' pan\'l:inerié�i:lOS qu� s.e i'eali- parah-iíqs serão'in:tensos, es- SORllemos de. fontes merec€:do:ra�, de, cr�dito, que (1

QO certa.ále, o prelio -qãdo os l:esultadils 'Cios 'pridteiros zarij,ô. eú,CBuenos . Air�s. perando'�se 'que até o final Vasco da ,G,i}ma, da Capital ,da R�I?úblic[\.; acei'tou o con

�c r '

jó'gOs,;)ter'ia� de �ei' wesmp\ 'no, Riq. {le não v
..
ejá.IT.lô,S..

:' os Aquele i�pórtà.�té orgão es_:- d� s�mana. já estejam orga.: vite do Amériéa, de. Joinvile, pa_ra� parti.cipar deas festi-
. ., ., .'

�g t r'eunIdo hOJe de manha n"'l'z'adas' a's:' d"lega"ões, qu.e' ',1. d d ç t
,. â ,p." h L "CatarI'nense

. minei,rps dE}I:�m9 cam�uo .p.,ara o encontr.o co."!? o,s' .. ',a.ulista . e'P,� ,

'. ,ó';'. L
"

•

' ' "''' VI'1f1. e� o'. !en enano a ,_)v...anc_ eSLe:r", ' -' ': _ :
. o mesmo acontecend,o,,(wm os do Estado do-RIO g,uanto e Xl:ivelou a I_eportagem ,tel a1lverãd demandar' Buenos' .

"

.'.

- --,--

. -,:a9s c,ariocas�LO s,elé�fp_p�do .{� M:i�a,l:)' . .J�r\�eu,�'m' seti� conseguido!'com o p;�esideR': Aü�es. ';,

Só ,"bam;
"

n �'< (f, p" ,n,[I'lirt-!l'S'"
,

"'_" domínios enqJ..li1n�o QS' cFiocas leV:�lliJ.m ª,rTI�lhi?! atuim-
',)�

..
_.'.' '.) , , '.' -... ....

.1 �r
..

;',' )'"
•

U,� _-.';),.' '

..1,tl,·, .. ::., Idiol,' H,·, ...
: .�.�,�.do no campo dos, adv�r�áriol? Assim, dos doü( vertcedo- �=' ,__ ,

-

..

. 1'�S, ca,be. aq Dis�rito lfedera� �af ? �Camp,0: Se,. Pp� {�xém� €HaS;'J'evador a �f�i±o. Os: que �oram ao Ca,io �l:)-r.t.ins ��o .. 1''' q,l,1e· o basket-baq fo,i é'r)ad0!fho ;:tno de, 1§�.1 lpelo-
j'. pl� Of3 palllistas tjvesl'le� venç.�\ÍÓ, n,§lye:r:},ah ����? "�f'í;,t.eio, tivellá]ll ,a mes.D;la, sorte; . '.

. \(' 1 . ,', .', dr. !�IT}.,e�;Na�smith, nor�e--ameri.(jano, pro;f:'�ssor, d�, e�u.-
.paxa' ap,on�f1.r Q loç,çd d:o' encontro entre estes ,e os ca- I ( .)j, viÇAM.�}i;Q�Ar.O iDA JUVENTUDE , c'açao Íls,iCa do Internahonal. Yo.ung Men Si ,)Chpshan.

,I l'io;Cf\'$; ��, I� '",:�,:�
,

"
I
') '.�." <. ;' ,�ff1

..

,

.

Em,,seguic\a,ipassou o Conselho Técnico aJocalivar çol1<:ge; de Spri:t;tgfield, MassaCJlUssets. O l1Úmf]'O 'deJo-
JUIZ.,!)A l?-4<HJA (::n.;r no "RIO ,��ANp'E��OI�j�V� o CaI\1pe�natQ ,d.a Juv.entude, �en40ralt�raqQ ail dat�s gadores em \lma: equipe. era,de; 9, indo: a,os .poucQs s�ndo

I COp'fQrrI'U�,'1P Tegulamen,to dt,/'Taç� P;rulp G'pcu1�rt" para os jogos das 2a e "4a, -Regiões, ficandQ a tabela 10�- reduzido"até ·0' número atual que ,é,::(}e cinco. Seg;qndo
.
o juiz .t«:rtJ W,Je :8€,l' �e�;tto?, çoncprd.ando !?S" p1e:m�ros \lo "ganiAada. da, �,eguin�e; maneira; I ,." .': 1; narli<t Mário Marques Ramos .em sell'livro "BAS�ET-

, .çons�lho. ,ltrr d;e�gp.ar. p "jyliz Raiano, <Osw�M9 '§b'ú.za Pias H e '14 de março:' .:1 I 1 t , ,',
'

BALL", o basquete .parece t,er surgido no ,Brasil· e:ql 1906.

jJ�ra dirigÍl1Jq. 1L.elej�1, Est8r. �esignaxãq tÔ�javjfi',' ,áep�'�+� ..,C(;)Ç\rá ;x�)?araih�; ,f ,t;! , <;1 '" "dat� �Il,l, 1111.€ o pr_of. OSClJ,l' Thompson o ·fez p,rat.iça,r pela
,

amda de. co;q\l,�lta�tf s�l) feita pelo _s,r. }v,a:q. d� F::t���áS' à Pemambuc�: JÇri).lagoas i e ," !' . 'I.J rr nl) primeira vez nà Esçõla Normal de Sã,{!Ij(paulo. Em,19lã

,;F!'let;lx�ção,:Bp.ia.n� !l.e.: :P:es'f1�rto.s,T�rreJ�r��,:,:t?g ',Sê�iri?o • Bahig x R, Ck,do Nort�. .

; ". .L,. HI ,>,'�"
a Associação, Cristã de MO-ÇbS 'd,o Eio 'de Jan�i:oo. OJ;.ga-

i de:,.;>aOer ',�r� me!1ÇWl{af.9ê;>a�·bItro K$lt.a .el11l0.r;!lIa._, �;m' ,;.::1,; Dias 18 e 21 de Ip.a:�ço: ,,"
'J c'h: ; I , ,i,

nizou o 10 Cà1Jlpeonato de',líJ;asket 1'.e.aJizado .na �mérica

ca13Q. n.egl}�lYo s"e.ql. en,t�� deSIgnado o .lu:z JPP:'�Wo, ll�l? ' ,r� "lqS�O, Pl'+).lIO<Xi Sa�ta CfI,taruy;t;! 'f '

.

"

. dq Sül � 11P E1i?-siL ",
'7:'H'

" r ;; \ �

,las 9lfpg�Hnhpt,ro\R1f\G, Çl.orSV,� ;9�1})r�9�I�Hl,��s.serfo", 111,' Mma'l,x"P�xa\la." '. . �.\; ',' '

.. é); "'.";
.•';; i �

"

'" . " .. .

locaIS.
_' "'" , ,'; 'i!_;; ftA finaVI':n,lelhQr"de'tres", sel:l\)10S C;ha:;; ..8,J2 e 15, .... qpe a famosa taça--D-avlS'-T'O,ma,.l-8"n�tr.()feu..

-
-

""

O :p�·élio....es��at.cado .;para t�L, Lni<üo_j}s,,:'l1 _ho. de abril e 'não ll1{tis 1, 5 e 8 d:êste.,mçsmo mês ç�iilp <tllta!O, ,; ��o ,����_ roql};q.ja,l, :f,0i iJl�tit�-4a,..:,. ,�P?-.r WP? por �p.mes
.r���$r�f'���, proxlmo� ,,, f":' '.'

'.
. ""'.'" "

'!;< -: : '"f' " f� I . -: , v� p:revÍl;;to.'. j ,:' _

.

•
';. DW.lght, ,presIdente da AssQpaç�o de �T�lll� d,os E�tJ�os

, '" .", ,�r,� �M V_�O� .'9E,�Oli"V'OI(_, ,;" .... : q-_ '. ';I,Y!' O C" 'r.f .de;;;lgnOl\ o sr. �oao dos.s�p�os Bnto.:.pata Ullldos ..É toda de prata, trabalhad�)�tom.f,�noJ'l.Jov�,::�� e.

"

',�;, ,�?�, ,pr?�?�tll: do'.,�p:>�o Andrade Leaa e aprovada delegado no, ;Ma!an},1ao, aSSlm como. delIberou ,D,!i\()! se
..\

tem o pome do:se,u d0!ldor, ? est1.!da?'te, DWIgh.t.P�V1S.�PS
" "l'�r 'unâ:nl'm�a.adet :pQt:ceIÍ8'Ig1lano ent ata ilIN'Votjj· .de lou- faz.,�r 'r,epresentar, em pelejas que não fiejªm., r(;){llizadas seus vencedores foram �Estados Ullldos, 15. ve�e1>;� �ngla-

..
'

'-\1or'�'ó&Hntegrh,nié' cilos' 'seleci�l!allõg\ l'hi.nHro é' pa.ulís�, : no �ij).
. .;, ,_.: i'i

.

•

..

'

'. ': .'.,
,..

'.
"

terra, 9 veze§;, Aush-ália" S yez.es ·fil_F'r';l.l1çl,l., j�v.i.L7!�. A
ta,

que. domin�? último se defrontaram' etlliJ..M.JiJ,aS em' '.' '�,,..4\Oltt..e,rm._.inar' !l ,sessão f.ol feito o sqrt,eio, 'W." juiz I Copa 'pf',vis; é cons. iderad�
o' -g1gafitB qo� trof�s"t:e!l::isti

dispúta .:;la"':"P-àli!0 Goular:I{',.'pela·,unanei:ra:cQi'l'eta com PIUiap jogo _�mapft X, Pará a ser tr,avado Ma 25:jy'Jtl Be- cos1 rp,�indo �2Y2 centímetros �e altu.ra e(pesal'ldo ()

.que souberam brmdar os que .presenciaram o prélio por lém. É ele o sr. �attos Vasconcellos. quilos e 76 gramas.

inrereetaduats .

t
l

'

.

il. '\.;, í
r.l�;�;;�lll r '11':;·J·!

amanhã frente ao ftvaí e domingo frente à Derrotado I} cam

seleção, os jogos do Nacional de P. Alegre

:'Dois
Á

. ,

grandes
.1

,.

rusto de observações
A equipe do Nacional, de

PÔTtO Al'egre, acha-se de
volta para mais uma tempo
radà- sensacional nos gra
mados de 'Santa Catarina.

Como está sendo nuncia
do, o quadro gaúcho realiza-

Alterada a tabela do cem
peonaro da juventude

!
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1lJ.SfIU�DO
,

.

'_ O· QUERQUE, N� ,PO\' Charles Colligwood lVIas para que essa politl-
.

A.6A� �
. Duran�e .todo l;lm .longo, ca f'irmada pelo Presidente

At,I" I mês os lideres do OCIdente Truman e ô Premier francês

� 1-
'. I procurar�m' solução para o se 'torne eficaz, duas ques-

��, ' ": problema de como tornar o tãos devem ser respondidas.
� � mundo livre suf icientemen- Estão os franceses e' os

,-::t' te forte e un ido para desen- demais europeus dispostos

corajar qualquer 'nova a- a fazer os sacrificios que

gressão. A pé'zar de extre- devem fazer? Estão os Es

mas dificuldades, esta serna- tados Unidos dispostos á

na, em Washington algu- mesma coisa? Os aconteci

mas pedras do quebra-cabe- mentos dos ultimas dias pa-

CR'EOSOTADO. ças começaram a entrar e� recem mostras que sim.

-seus lugares corretos. O General Eisenhower, ao
.

Duas figul'as [mportantes fazer seu discurso, de' volta

.... l_# ,,/ v ieram á capital. dos Esta- da Europa, declarou que

o;... /N�c' ': ;::::; dos Unidos e suas visitas "não ha alternativa para os

-

� ",,,.--."'... conseguiram mais .do que norte americanos senão au-

'./_l� .';�.. qualquer outra coisa con- xil iar o .rearmamento da Eu-
aQ., cretizar a politica' de defe- repa", e acrescentou ter en-

,�� 'i"i$ sa do Ocidente. Essas duas contrado nos paises que vi-

. jJ«!-/Jttl f,iguras foram René Pleven, sitou "uma decisão para a

Phmeiro Ministl�q da Fran-! resistencia, uma determina

ça, e o Çieneral Dwight Eise- ção para fazer o qu.e l�,es
nhower, Comandante Supre- cabe, para correr o rISCO .

r ' , ,,' '.

mo das Forças Integradas'
de Defesa da Europa. Suas Dr. Paulo Fontes
missões foram d�ferente.s,
mas ambas trataram do
mesmo problema e impulsio
naram Çl assunto em direção

33 ao fim 'desejadD .:
L

,

'

O Primeiro Mín istro fran

I cês foi o pzimeiro a .chegar
para dois dias de conversa- I

çges com o Presidente Tru

m,an.c) Talvês ambos tenham,
iic�do ,a,dmira40s e tão poU
cos pontos de desacorqo.
.Quando o, Presidente norte,

americano e o Pri:t;ne:iro Mi-

nistro. francês te.rminaram
suas negociações, estavam

aptos a assinar um conmu

nicado que' constituiu� com

efeito, um resumo de acordo

politico ocidental. Diz-se

mesmo qu'l, ao ficar pronto
o comunicado, um membro

da delegação francesa tele-
,t ...n.J.-v ....t p.o..-.'1.'>.O. :O.a.]�Q... p le.u o

documento para úm dos mi
nistros mais importantes da

França. O comentario foi:
."Finalmente... finalmente

já se tem uma politica ex

terior".
A politica esboçada no

comunicado agrange varios

assuntos, da Indochina á

Alemanha, mas em geral ba
seia-se em dois pontos fun-
damentais: primeiro, a se

gm'all'ça coletiva como ba
luarte da 'paz mundiaJI: se

gund'o, ,a necessidade de re

pelir as agressões e l1ão
praticar apaziguamento.
De aCOl:do com esses prin

cipios, ficam' abertos todos
6s 'ltaminhos> para n�gocial_ "DIREÇAoi"
.<:..:0es;d� p�z na C@.reia. 0'11 nf

'" ameHa _M .

.

fndochma, devendo as hos'_ PigOZZI,
,

'. tilidades, continual'em at�
qU,6 tais ;negociações Ise es�
tfibeleçam.

. (ALVARDS DE OLIVEIRA}

:Solução para i, problema
.

� da 'LiJJb'
Encontramos solução pa- Em Prto Alegre .

vimos
• 'xa um -rproblema- da Light, bonde que fazem isso:-I
4�m Porto Alegre. , . São fechados dos dois la-

E puderemos fazer um.pa- dos. Não só evita o perigo
'rentesis para falar na for- dos estribos, como cabe mais
-mosa e progressista capital gente dentro, em pé, pois'
gàúcha: - Como cresce a os bancos são de ,dois .lu
eidade.r como se constroi e gares de cada [ado 'e o cen-'
.que .febre de progresso Í!1Va- tro dá muitos em pé. Pelas
xliu. Porto Alegre! plataformas se faz entradas
Á capital do Rio Gande, e a saída ..E tem estribo pe

quer ser a quarta cidade do queno ê uma corrente.

.Brasll, e Salvador que lhe Quando o bonde entra na

ganhapor apenas 10 mil ha- Avenida onde tem abrigo ao

bitantes, no próximo recen- centro, suspende-se o estri

.seamento já deverá ficar pa-
bo do lado da rua e passa

'ra trás, QUE; movimento, se a corrente, abrindo-se o

"quanto arranha céus! .É a
lado do abrigo. A Light de

<cidade do Br�sil onde há verá frizer isto aqui no Rio:

'mais automóveis, ,pois apre-' - Não fechando êstes bon

senta 1 carro para cada 16 des ��r compl?to por causa

:..pessôas!· , �? calor, mas fechand,o c,omo
Pôrto Alegre e Belo Hori- �a fez de um lado, ate o me-

:zonte são as duas cidades' 10." -

<

telegrafia-que mais têm progredido, a ',AI esta a _:;oluçao do caso. "I., _',
:fora São Paulo. Ambas es-

So basta. boa vontade

da1·
Aceita-se alunos

-tão em 5 e 60 lugares:" em Comp�n.h�a de ,Bondes ._em aua C1'nse�heiro Mafra,.

:população, mas parece que- B�ne.fIclO do !I afego � d? ,',.
1 �ndar,

:.rerem tomar êsses lugares público �ue nao precI.sara Das 19 8;,s 21 .horas
.:a Salvador e a Re.cife. . .

Jogar ma is com a sua vída.; Nesta

Voltando porém, ao as- '•••8••••••80••••••••••01)••••••••••••••••8·
;:sunto do prOblema da Light: '"

-- Flitlamos em, .crônica an-

tome

".llRHUM ... ; f

-terior . sôbre o p e r i g o

''Úferecel11 Oi:'; bondes no Rio I<'qu� trafegam em avenidas.
·fie canteiros ao meio, como

,�venida Rodrigues Alves e

=Boulevard 28 de Setembro
"com 9 tráfego intenso dos
"lados. Ora nem s�mpre'

quando o bon.de p,ara,o pas

·sageir'o pode· saltar ou en-I
'trar no veículo, sossegado.
�Os autos nem sempre para
-.j,;uns lacrus e- Gem-"rra-V-J."U'Cr"'l."1Tt::U .

.. tõs acidentes. Sugerimos
. daqui que a Light puzesse
tipos especiais de carros

'paTa' estas linhas, abrindo
,do lado do jardim e fechan
�rlo o outro. Assim não ha've
Tia D perigo para os pasila
:geiros e ó tráfego iria me-,
lhor pelos lados, e§.pecjal-I'mente nos Cais do P.orto on

,·de é jntensíssimo. .

J"

tO REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIViA AS 'CóLICAS UTERL',A�

bl:pl'cga-se com vantagem par�
cumbater as. Flores Br.ancas, Coli·

cas Uterinas, Menstruaes e ap '8 o

parto, e Dores nos '0vários.
� podet'oso calmante e ReglJla·

dor por excelência.
""LUXO SEDATINA, peTã sus com,

lfovada eficacia é receitada
médicos ilustres.

FLUX0 SEDATINA ellcontr'l-se em

toda parte.

I I.!
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Redacâo e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,
n? 160.
Tel. 1022 -' Cx. Pos

tal, 139.
Diretor: RUBENS

.

A.

E,AMOS.

Clinico e operador

s.onsultÓi"Í,O:
Rua Vitor

IMeireles. I '

, Telefone: 1�405

Conaultas das 10 ás 12 e I
das 14 ás 18 horas.

IResidênc�a: Rua Blume-
nau. '.

• Telefone: 1.620 I
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SIDNEI NOCETI
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A. S. LARA

Rua Senador Dantas,
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Janeiro
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No Interior
Ano' � .... Cr$ 120,00
Semestre .. Cr$ 70,00'
'I'rímestre . Cr$ 40',0'0
Anúncios mediante con

trâto.
Os originais, mesmo

'não publicados, não se

tão devolvidos.
A direção ·nã0. se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos at'

-tigos assinados.

SÍt"rl! _Com'Jran:do uma mpressora Jalda, 18 x
1 <!compmh'ca de t es to tes de t pos v

'�. éstá prat.Célmen'-e fabl'icar do dinhür ,uma
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cana, alemã, sueéa e

irlandeza, oa 'quais, re
presentavam a fé pro

testante, católica e ju
daica, todos produtos'
do cadinho americano,
e, neste particular, a

certadamente, funda
dores da ordem inter-
"nacional que deviam
instituir.

Depois da primeira
reunião do Rotary Clu
be de Chicago o seu

quadro social foi au

mentando aos poucos
com o ingresso de no

vas pessoas convida-
, das para aderir ao mo

-,
' vimento nascente,

Cada qual tinha o

seu traço peculiar que,
Paul Harris bem descreve.

No grupo de 1905 não havia parasitas. Todos esta

vam interessados e ocupados. Cada sócio contribuia com

uma ou outra idéia util. Muitas idéias e sugestões estão
ainda em vigor; por e:x:emplo: a reunião em almoço ou

jantar, o hábito de aproveitar fotografias nas listas de

sócios, a 'leitura de conferências sôbre .,assuntos profis
.sionais e muitas outras.

Há quem diga' que os propósitos do primitivo ,R0-

tary Clube foram egoistas; assim, é na aparência.
Entretanto há membros que ainda se lemb:t;am dos

'primeiros dias, como �s mais suaves e os mais altruistas
·da sUa vida. 'Se um deles era egoista ou altruista, depen
dia tão somente do modo pelo qual ocupava os seus la
zeres. Se procurava o seu benefício próprio, era um

egoista, mas se encontrava satisfação em beneficiar ou

tros, era então Illtrúista. Estas mentalidades' poderiam
, natu\'almente ser encontradas no primitivo Rotary. Afim
,de conhecer as atividades dos seus companheiros, que

,eram de profissões diferentes, realizavam-se �s reuniões
nos próprios escritórios dos assóciados. Reuniam-se de

>escritório em escritório, e devido a esta prática adota

"ram o nome de Rotary.
As pessoas que integraNam o .Rotary de Chi�ag()

-eram de procedências, mentalidades, instrução e profis-

o EtiTAno- Sexta-feira, 23 de fevereiro de 1951
-------------------------------------,. ____

HQJE NO PAS,SADO
Sampaio (10 Regimento ,de
Infantaria), teve deatacada
atuação.

André N ilo 'I'adasco

23 DE FEVEREIRO,-
A data de' hoje recorda-

Rt gnt8�OU Jua
rez Tavora

o R at�'r'y ·Clube loterlllC-ioDaJ -tB-IIIe-tllera, ht-je,' e -463-. :'i8iVtr�á-ria., 4e ,-'U.,�hDtU(ÇU
xemplar de cada um na vi- ração, dentro do seu 'vasto sões diferentes. Não tinham comunhão social fóra do Em '1949, como em 1948, a Fundação Rotaria apoia
da pública e privada" e, fi- programa, a quantos dela Clube.' o programa de "internas" das N. U. fo4-ecendo fundos
nalmente, "a aproximação J precisem. Para alguns, os fins comerciais, que lhes interessa- para a manutenção de �5 dos 56 internos, cinco aos quais
dos profissionais de todo o No dia de hoje, pois, as vam foram realizados, no entanto isto não aconteceu são beneficiários de bolsas da Fundação Rotaria.
mundo, visando a consolida- nossas felicitações'a todos com outros. Todos contudo reconhecem as vantagens ad- A cooperação estreita de R. L com a ONU é prova
ção das bôas relações da os rotarianos pelo grato a- quiridas com ás amizades. Neste deserto social da cida- suficiente de que já atingimos a um grau bastante ele-
cooperação e da.paz entre I contecimento. de, eles já possuiam um oasis inteiramente seu, onde vado de progresso no' sstabeleclmento real da paz entre
as nações". I poderiam apreciar os debites da comunhão de ideais com tôdas as nações do mundo.

Êsses objetivos inspira- os novos amigos. Interessa-nos também registrar que a semente que
ram a Paul Harris a ideali- As suas reuniões eram bem diferentes das de ou- era o R. C. de Chicago, formado por apenas 4 rotaria-
zar e a fundar o Rotary In- tras sociedades; eram rnáís íntimas, benevolas e afáveis. nos, multiplicou-se nestes 46 anos e produziu os seguin-
ternacional. Tal era a comunhão e a amizade que reinavam entre as tes frutos: cerca de 7.000 R. Clubes existentes atual,-
Hoje, essa instituição do grupo' de 1905, que eles rejuvenesceram. mente com o número aproximado de 350.000 rotarianos

presta colaboração à O�U,
'

O australiano Sir Henry Braddon disse "Rotary de- em todo o Mundo.
executando trabalho em pról senvolve o indivíduo, conservando nele a juventude. Nas Ao terminar, apelo para que todos continuem a dis-
da paz dos povos, e, ainda profundezas do coração de todo o homem de bem exista pender seus esforços no desenvolvimento, desse grandio-
mantem a Fundação Rota- o moço cujos objetivos continuam puros e tolerantes, so trabalho, para que os nossos sucessores possam viver
ria que proporciona a cen- cheios de vivo entusiasmo, de benevolência e das qua- num mundo mais calmo e mais feliz do que o atual.
tenas de jovens de tôdas as lidades que mais apreciamos, Com o correr dos anos a

raças, côres e credos, o a- jovialidade tende a desaparecer e quando se reconhece
perf'eiçoamento técnico-pro- que não mais exista o espírito da mocidade tudo na vida
f isaional iem alta classe, a- se afigura triste. A idade não tem relação nenhuma com
lém de outras inúmeras in i- 'os algarismos, é uma condição, em grande parte, da
dativas dirigidas ao bem co- mentalidade. Enfraquecendo-se os ideais, fenecem os en-
mum. tuaiasmos ; em nos tomando insipidos e carregados de
Em nossa Capital o Rota- preocupações então nos tornamos velhos; não importa:

ry Clube' de Florianópolis, o número exato dos anos que vivemos. Emquanto o ho-
fundado em 17, de setembro mem tem no espírito elasticidade, a sua natureza aceita
de 1939, tem na presidência as influências amistosas, não envelhecendo inteiramen-
o sr. dr, Tom Wildi e conta 'l,r. Arnaldo 'Cuneo te. Rotary anima-o, conversando nele o, moço de outro-
com elevado número de .as-! ex-Governador- do ra".
.sociados, prestando colabo- I ' Distrito Nos Ro.tary Clubes todbs os homens são iguais e li-.'

PALESTRA DO ENG.,DR. JOÃO EDUARDO l\IORITZ, vres, e, no pr imeirb grupo, este postulado foi aceito sem

EX-GOVERNADO.R .1)0 DISJ'RITO, NA, SESSÃO DE discussão: Protestantes, católicos e 'judeus, bem como

ONTEM DO RÓTARY CLUBE DE FLORIANóPOLIS: americanos, alemães, suecos e irlandéses é outros reu-
,

lo n iram-se em feliz acôrdo. Ensaiavari1 aventuras glorio-',.
, "

l sas.'
Compv, Presidente,

... ",
,

Companheiros e amigos Antes da fundação do primeiro R. C. as pessoas de
, religiões, de profissões, de nacionalidades e ideais dife-Estamos comemorando hoje o 460• aniversano de,

n. L, organização formada pelos Rota.ry Clubes espa-
rentes só Se associavam em associações diferentes. Com

Ihados por tôdas as nações livres (lõ muntío=Orprimeiro o decorrer do tempo esses preconceitos foram desapare-
Rotary Clube foi fundado a: 23 de fevereiro de 1905, na

cendo porque todos foram. verificando que "há um certo
, encanto-entre os homens 0,.0 mesmo modo de pensar, q"uecidade de Çhicago, pelo advogado Paul Harris e mais

três comp=s. que constituiram o primeiro grupo de 1'0-
herdaram as mesmas tendências e as mesmas fraque
zas".

tarianos. Eram eles Silvester Schirle, Gustarus e Hiram.
Para obtermos dados sôbre as origens de Rotary nada Seduz igualmente a amizade das pessoas cujas ex-
-maís.acertado do .que procurarmos O seu fundador Paul periências e hereditariedades são diferentes.

Harris.
-, - Os sócios de 1905, davam tão grande valor àr ami-

-

Fomos encontrá-lo no seu 'livro "Esta Era Rotaria",
zade que baniram as -discussões políticas e religiosas,
temendo' que' fossem fatores de díscordía e conduzissemonde nos informa: "O .primeíro Rotary Clube se formou

I t di d Ad
com pessoas amáveis ,9.ue tinham afinidades de gen ios,

a ma en e.n 1 03� otou .. se O seguinte Iema: "Cont�-
representando cada um deles' uma profissão honrosa

nuemos :mldo�, executando cada qual a sua tarefa, e;'l_:-
•

'
.

' -_.' � _ tQ.nl.-O-O_--cliô-G-U�&-J::.rr-e-"""'tvl:;7"P't::1'lTt,,\.R:)- u-e---"'"'f115':5eITçues-r:-e, ar e-diferente das, dos outros. ,,' " compensa será a amizade".
. Alguns tll1ha,m, ca�-actenstIcas bem diferentes. �a- Sobreveio o' desejo de difundir o sentimento de to-

VIam SIdo escolhidos mdepende?�emente de sua� dlf�- lerância que, facilita o aprendizado da vida em comum
.renças religiosas, raciais e politIcas.' O grupo incluía ' -

d f l i id d d d' tá
b "f '1'

e a conviccao e que a
'

e lCI a e e ca a um, es a na
mem ros ue ami las dependência do bem das demais.'

'

de ascendência ameri-
A intolerância violentando as convicções alheias,

provoca reações cuja extensão nunca é possível prever,
enquanto a tolerância, que é indulgência para o que su

pomos ser erro e -benevol ência no juízo com que se apre
cia o trabalho dos outros, possibilita encontrar um mo
tivo de beleza ou de harmonia, onde aquela somente viu
o desprezivel. Com as características do R. C. Chicago
fundaram-se e continuam .sendo fundados R C. por todo
o mundo e são -admítídos em R. L, entidade que vem co

laborando e influindo decisivamente na organização da
paz entre as nações.

Mesmo antes de terminar 'a última guerra R L
creou uma Comissão Especial com o fim de estudar as

necessidades de um mundo pacifico de após-guerra.
A participação de R. I. nos trabalhos da paz mun

dial têm, sido extraordinárias.
Em 1944, diversos clubes do mundo inteiro apresen

tam programas sôbre a Conferência Monetária e Finan
ceira de Bretlon Woods.

Na Conf. de São Francisco, em' 1945, 49 rotarianos
servem como delegados, conselheiros ou consultores de
50 Nações Unidas, convocadas para redigir a Carta das
Nações Unidas.

E� 1946, assistem às sessões de Assembléia Geral
das' Nações, Unida's, em Londres, três ()bservadores de
R. 1.

Também se acham presentes na inauguração da se

gunda sessão do Conselho de Segurança, na cidade de
Nóva York, 3 observadores de R. 1.

A 27 de janeiro de 1947 falece, em Chicago, o be
nemérito fundador Paul Harriz, aos' 79 anos de idade,
tendo vívido bastante para ver que o seu ideal de servir
foi alcançado e está sendo desenvºlvido pelos homens
de boa vontadli!.

Com o falecimento de Paul Harris o Plano de Bol
sas da Fundação Rotaria passou a dedicar-se à sua, me-.
mória. O seu início foi feliz, tendo sido distribuidas 21 I
bolsas' no ano de 47-48 e daí para cá, o número de bol
sistas está aumentando progr�ssivamente de ano pai'a
ano.

Vinte rotarianos de 15 países são representantes 01\
suplentes na seguúda sessão da Assembléia Geral das
Nações Unidas em Lake Sucesso ,

O Conselho Econômico e Social designa 'R. I. entre
as organi�ações não governamentais aos qua,is reconhe�
ce caráter consultivo oficial para cooperar com as N. U:

=�:.par�d{H�piniãQ i>4�lj�a ��-a tiiV�ã{)-d�4�f&-1

nos que:
- em 1724, Francisco de

Brito Peixoto, capitão-mór E:�:-:'j-:::,:�-����=r;t
da Laguna, recebeu instru-

ções do govêrno paulista pa
ra socorrer a Colônia do Sa
cramento, então assediada
pelos castelhanos �

- em 1836, José Mariano
de Albuquerque Cavalcante, RIO, 22 (V.A.) - Via
presidente da Província, em jande, pelo navio americano.
virtude dos progressos que "Uruguai" desembarcou
vinha tendo a revolução far- I esta manhã'no 'Rio, acomp�
roupilha, visitou a cidade de 'nhado "de sua esposa e fi-'
Laguna, afim de tratar de

J lhos,
o general Juarez Tá

sua defesa; ,

vora que vem de deixar o
- em 1839, no Rio de Ja- PÔi;;Í;O de delegado brasileiro

neíro, faleceu o Marechal junto à Comissão Inter-ame
Raimundo da Cunha Matos, ricana de Defesa, com sede
o qual, embora natural de nos 'Estados Unidos. Abor
Faro, Portugal, era amigo dado p"elos jornalistas, o mi
do Brasil, sendo um dos fun- litar patricio esquivou-se de
dadores do Instituto Histó- fazer declarações, e dando
rico e Geográfico do Brasil; provas, porem, de 'Seu bom

-- em 1865, o governador hurrior, .sal ientou que espe
provisório da República do rava receber informações da
I.Ir.n..O'��L_"\l:n.eancio Flô- "'An""'t_,,_o-� "'0__.-.-L-..-. l�_

res, cons iderándo" os servi- do, não gosto de bater çom

ços que lhe -prestára o Impé- a Iingua nos dentes, e pre
rio do Brasil, deu _a mais so-I cisaria muito tempo para a

Iene reparação ao insulto de
'

bordar os assuntos impor
que fôra objeto a nossa Ban- tantes", Voltando a reporta
deira, em 7 de Fevereiro, gem à carga, sol icitou-lhe
nas ruas de Montevidéu; impressões sôbre a situação

- em 1870, foi nomeado I interna dos Estados Unidos

V,iee�presidente desta

_p�o-I
e a ?uerra na Coréia. "�os

vincia o Dr. Manoel Vieira so dizer, dando por termina
Tosta, que faleceu mais tar- da nossa palestra relampa
de com' o título de Barão de go que os norte-americanos
Muritiba; estavam desprevenidos para
- em 1875, foi creado o a campanha da Coréia. Os

distrito 'policial de São Ben- Estados Unidos procuram
to; agora recuperar suas índús-

- em 1945, a Fôrça Ex- trias para esse objetivo. Na

pedicionária Brãsileira con- opinião pública norte-ameri
quistou, na Itália, mais uma cana, verificou-se' sensiveis
vitória - a tomada de La divergências".
----�-------------------------------------------,

COMPANHIA "ALIANÇA DA ,BAHIA"
Fundada em 1870 -- Séde: BAHIA

Incêndios e Tr.ansportes
Cifras do Balanço de 1944

CAPI'fAL E RESERVAS Cr$ 50.900.000;86
Responsabil idades' : Cr$ 5.978.401.75'S,7(}
Recei� .. :;: :-: '" Cr$ 87.053.245.8()
Ativo , , Cr$ 142.176.608so.
Sinistros pagos' nos ultímos 10 anos

, . . . . . . . .. . '. Cr$ 98.687.81680-
Responsabilidades Cr$ 76.736.401.806,30

, Diretores:
Dr: Pamphilo p'Utra Freire de Carvalho, Dr. Fran

cisco de Sá, Ànísio Massorra, Dr'. Joaquim Barreto de

,CONTAOOR
Precisa-se de uma Contadora para trabalhar no es

critório de uma Emprêsa de Construção. Não se exige
muita prática. Edifício IPAS�, 51) andar. Falar com o

sr. GUERRA, das 8 às 11 horas e das 16 à� 18 horas.

-,,5 E
ótima �ala DO «;enfro

A' P!IÇ" 15 de NoYembro� 20,c,2' ....,cf.r
( .. Itos do ResbUhf\te Ro'e).

'

. Tretar 1tÓ men�o ,local
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Retirada a' semeofe d� -mêlanctã
do pulmão da menor Beroilrdlna '

Conforme noticiamos,. em lativamente bem a�paciente.
nossa edição de ontem, foi Na madrugada_ de ontem,
internada em quarto 'reser- porém, o estado de Bernar
vado do Hospital de Carida� dina� se agravou de tal ,for
de, às primeiras horas 'da ma que levou àquele espe
noite de ante-ontem, a me- cialista a Proceder aquela
nor Bernardina, Panock, melindrosa intervenção, às O Rota' f," Clube Intil/rn'Betona' co·com ano e meio de idade, 9 horas, com � preS,ença do' � (j.'
filha do lavrador Pedro Pa- st. dÍi'etor do, Departamento 'memor� A hl\]·e, O 46- a IlI·verfliár,·'O

...
nQck, residente em Taió, de Saúde Pública, resultan- (1

� �I
nêste Estado, que, em' esta- do a retirada da semente de d' f d

-

do desesperador se encon� melancia do p,u)m,ão esqu�r- p.
'

� I)a una eHo
. t,rava em vjrtude dê -haver do, o que ocasionaria, si por PALESTRA PROFERIDA PELO ENG. JOÃO EDUAR-
aspirl'4-do uma semente dê mais tempo fôsse protelada . DO MORITZ, EX-GOVERNADOR DO DISTRITO
melaneia. a 'inte'tvenção, na ti'l0l',te 'C'e't'� O :Rbtar� Clube Interna- de todó empl'eendimento dig-
Informavamos, então, quê ta da men0t.

'

,c'i:<:>nal cornelnoi'a, na data de no, promovendo' e apoiando
o especialista, dr. Guerreiro À nossa re"!)Ortagem 'roi hoje, o 460 ãniversário de o desenvolvimento do com
da Fonseca, aguardava patà I exibida, após, a pequena se- sua fundação. panheirismo como elemento
qualquer momento, fôsse menté l'etirada 'do pulmão, 1deàlizàdo ,e fundado por capaz de proporCionar opor
necessária a broncoscopia, pelo dr. Guerreiro da Fonse- Pàul Harris, essa sociedade tunidades de servir o reco
afim de ser salva a criança, ca, que, assim, sàivoü mais que, no munqo, congrega e-

' nhecimento do mérito de tô
o que se não realizára ain-: uma tenra creatura da moi'- lementos de classes sociais da ocupação útil e a difusão

� da visto aquêle corpo estra- te. Dentro de poucos dias, de nivel cultural élevado, das nórmas da ética profis
nho se �anter silencioso em Bernardina regressará ao tem os seus objetivos liga- sional; a melhoria das co

um dos pulmões, 'estando, lar, em Taió, onde reside-' dos áo "estímulo e fomento munidade pela' conduta e-

mesmo assim, passando re- com S)1a família'. 'do ideal de servir como base (Gontiíliía na 6a página)

Na Câma'ra, Munic_ipal
A «fala- do sr. Prefeito. - Fracasso e deselegân
cia. -Péssima impressão no seio da bancada

niajoHtafia.-O Prefeito quer guerr�.
A SESSÃO DE ONTEM

O SR. PREFEITÚ DESRESPEITA' O LEGISLA-TIVO
..

I:
,

Râpida foi a sessão de ontem na Câmara Municipal.'
A ordem do dia' constou da. terceira e última dis

-eussão do projeto de lei que cede uni terreno, por 20
•

anos, à S. C. Tenentes do Diabo, e discussão única das
Indicações seguíntes : n. '16, relativa à cóntinuaçã-o do
"calçamento da Rua' Pedro Demoro, n. 17, relativa à cons-
trução de uma marquise no Iocal "Matadouro", no Es
treito, ambas de 'autoria do vereador Bruno Schlemper ;

,
(Contínúa na ga página)

....._._..- ........_-_-...,..-.-_._....-_....- ..- .._-",-.-..._-.-.-_...-�---.-.-.---.-.----"!'...

Florianópolis, -,.. 20 de Fevereiro de 1951

Incêndi O em peq o,ena, OHGi·na· d-e
Rádios. à rua t�OÍlselbelf{1Mafra,

esqu 08 da Je: õnimo Cnelbo
.

o Corpo de Eorrbeiros extinguiu, logo, o fôgo.
Prejuízos calculados entre, 8 a " mil

crnzeíros. Outras notas.
Verificou-se, às 13,30 ho

ras de ontem, à rua Conse
Iheíro Mafra, . esquina da
Jerônimo Coelho nO 2, so

brado, no prédio de proprie
dade do sr. Manoel Galdino
Vieira, pequeno incêndio'na
oficina, de rádio ali insta
lada, do sr, Pedro Pausi.
Tão logo foi dado Q alar

ma, populares que, no mo

mento por alí transitavam,
acorreram àquela oficina,
enquanto o seu proprietário,
sr, Pedro Pausí, procurava
comunicar a ocorrência ao

Corpo de Bombeiros, bem
como à Policia Civil.
Precisamente às 13,50 ho

ras, àquele local, o Corpo
de Bombeiros chegava, ini- De São Joaquim nos vem

ciando, então, a sua missão, a' notícia de que o sr. Cla
conseguindo extinguir logo rismundo José Custódio,
o fôgo que fôra provocado exator municipal há mais de
por estabilizadores ligados 20 ános, foi sumariamente
à corrente ,eletrica, e q_ué ,demitidó� Para reinvidicar
�8tavam em uma 'pratileirá, os seus direitos

PU.stergados, "não se alastrando, no entan- constituiu advogado, que
to; ao restante do prédio. I yai pfomovér ação. contra a

� O trabalho dos homens do Prefeituxa.
fôgo durou."algumas horas, Injustiças desse po'rte �

realizando, após a extinçâo pelos menos essas - S. exa.
das châmas, minuciosa ins- o sr. Governador poderia
peção, afim de evitar q_ue 1 evitar, baixando Ínstruções
alguns objétos, ainda itune- aos seus correligionál'Íos. S.
gantes, provocassem Íncên- exa.; aliás, quando Prefeito

di� de maiores Proporções. de Itajaj viu o município
O prédio; :que, corno dis- cómpeli<!o a p::j.gar alt:rin4e

sémos, é de propriedade do nizl}ção por uma 'demissão
SI'. Manoel Galdino Vieira, ilegal. Conhece, pois, 'o as

está segurado no Cia. A.l�'an- sunto. de ciên9ia própria.

ça da Bahia, por 9(f mil cru
zeiros, nada sofrendo, e a

pequena oficina onde se ve

rificou o sinistro, do sr. Pe
dro Pausi, na A FORTALE-
ZA, em quantia que não nos

foi esclarecida.

.Os prejuízos da oficina'
fôram estimados entre 8 a 9
mil cruzeircs.
A Policia Civil, logo que

teve conhecimento do ocor

rido, compareceu ao local,'
tomando as providencias
�ue lhe cabiam.

Sumar;ãmente

Atôrd,o de Caça e Pesca
Uma- elplic�ção ao públiCO
A 22 de Dezembro de .1.949, o Governo do. Estado ce

lebrou com a União um Acordo para a execução das leis,
regulamentos e demais disposições federais sôbre a Ca

ça e Pesca em Santa Catarina.

Entretanto, em cumprimento ao artigo 11 do Regu
Iàmento baixado com o Decreto-Lei nO 1159, a União
se obrrgou a conceder um auxilio de Cr$ 200.000,00 para

-

ar manutenção d"O referido serviço. V�rias dificuldades;
contudo, retardaram a entrega dessa' importancia até
Dezembro p. findo, quando ela foi diretamente enviada
ao Govêrno Estadual, que a conservou à ordem de paga
mento, na agência do. Banco do Brasil nesta Capital.
Para dirimir dúvidas sôbre possiveis interpretações,
esta Repartição transcreve a: seguir a' correspondência
que, sôbre o assunto, trocou com o Sr. Secretario da Via-

ção, Obras Pu:l)licàs e Agrlcultura..
'

.
" "OFICIo NP 61, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1951,
DA SECRETARIA DA YIAÇÃO OBRÀS PUB,LICÂ-S .'�
AGRICULTURA.

' ,

Senhor Encarregado:
Solicito se digne V. S. de informar, a esta Secreta

ria, se recebeu o auxÚio de Cr$ 200.000,00, para manu

tenção do Serviço -de Caça e Pesca" .relativo ao ano de
1950. na fnrma do Acôrdo 'celebrado entre os Governos,
da União e do Estado de Santa Catarlna.• '

Em caso afirmativo, informar onde está depositado
esse dinheiro e como é movimentado.

Cordiais Saudacões.
João C(llin, Secretário �a Viação, Obras Públioãs' e

Agricultura;
Ao Ilmo, Sr. .Márío Couto.

_

DD. Encarregado do Pôsto de Fiscalização de Caça
e Pescá de Plor'ianópol'ís - NESJ,'A.

"OFICIO NO 16, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1951,
DESTA REPARTIÇÃO, DIRIGIDO AO SR. DR. JOÃO
COLIN, MD. SECRETARIO DA VIAÇÃO, OBRAS
PUBLICAS E AGRICULTURA - NESTA.

Acusando' o seu oficio n? 61, de 15 do corrente, só
hoje recebido, devo comunicar a V. S. que, informações
por .mim colhidas em companhia do Sr. Diretor do 'I'e-.
souro do iEstado, a importância de Cr$ 206.000,00, a

que ,se refere V. S. acha-se à ordem de pagamento de
"Governador Aderbal Ramos da Silva", desde 2 de de
zembro de 1950, na agência do Banco do Brasil em Flo

rianópolis.
Apr.oveito a oportunidade para apresentar-vos os

protestos de alta estima e consideração.
Mário Couto, Encarregado do Pôsto.

, Esclareço ainda à opinião pública que as informa

ções prestadas no supracitado oficio o forám sómente
a titulo de cooperação deste Serviço com o novo Govêrno
de Santa Catarina, por isso que todas as providencias
pertinentes ao recebimento da mencionada impor-tância
se processaram diretamente entre o Ministério da Agri
cultura e o Govêrno Catarínense, sem interferencia des
ta Repartição.

Outrossírnna qualidade de encarregado do Pôsto de

Caça .e Pesca, minha interferência <;tté agora, quanto à

execução do Acôrdo aludido, limitou-se à apresentação
de sugestões de providências, primeiramente ao passa
do Govêrno .Estadual, e há poucos dias, em audiênciá
com o Exmo. Sr. Irineu Bo-rnhausen; ilustre Gpvel�na
dor do EstadO', tive ocasiio de deixar-lhe ell). :mãos um

memorial sôbre os' problemas de caçà- e 'pesca de Santa I
Catarina.

1\.T'
_-

E I·
'.

�N�a ,,'Q icia,

i xx.x
,

Até aqui a notà do sr. Encarregado do pôsto.
Segundo colheu nossa reportagem, a publicação aci

ma foi motivàd.a por afirmativas que.
teriam sido feitas

Ipelo 'sr. dr. João Colin, no €afé Rio Branco aO' sr. Orlan
dO' Filomeno e' por este confirmada ao sr. Vergilio Mou
ra. Essas afirmativas diziam respeito a uma supoGta

Iintimação de devolução da quantia nos oficios referida
e q�e te.ria' sidO. desviada p�ra outros fins. Podemos .ain
da mformar que o sr. Mano Couto procurou S._Excla. o

'

sr. Governador do Estado, para expôr-lhe a verdade e

a sua repulsa pelos boatos tendenciosos. E mais que, em
data de ante-ol}tem, o sr. Governador, por intermédio
do seu Oficial de Gabinete, endereçou uma carta ao sr.

Mario Couto, informàndo-o que o sr. dr. João Colin"nãO'
só não ventilou, como nem conhece as pessoas que deram

ori'gem 'ao boato."
�

,

",
.

'Apuramos ainda que 'o sr. Mario Couto recebeu a

tencioso convite para uma visita à Secretaria de Viação,
onde o sr.' Sécretario pretende reafirmar-lhe, pessoal·
mente, sua repulsa ao que se assoalhou contra a honrada
pessoa do EncarregadO': dO' PôstQ de Caça e PeSéã.

Com o sr. Secretário da e egurança .e Delegado;
R. de Polícia o dr. Juiz de Menores trocou.
ídéías sôbre o plano de repressão . à va--

diagem de menor IS.-Varias ocorrên

ci!ts.-Atropelamento de �}lI}1 menor.

'Violentou um menor, em",PaIhoça.
Na manhã de ontem este- .ria� esteve, ontem, na Po->

ve no Gabinete do sr. Seere- lida queixando-se contra',
tário da Segurança Publica Jorgína Oàvalheiro, sua vi-,
o dr, MÍido de Carvalho Ro- zínha, por lhe ter esta amea- '

cha, Íntegro Juiz ct� Meno- çado de espancamento.
res desta Cap.ital, o qual, f FERIDO
após se avistou com o dr. Mf.�óel Pantaleão Vieira,.
Delegado Regional de Poli- 3° sargento da Polícia Milí-
cia. ta r, apresentou à Policia,
Segundo apuramos; aquê- João Maria Alves Martins,'

le rnagisfrado, tomando co- motorista da Emprêsa Auto,
:nhecimen�tó dê 110SS0 comen- Viação Brasil, residente em

tá�'io d'e o�têm, nesta s-ecção, sua propria casa, dizendo,
ali fôra levado pelo desejo que êste, por excesso de ve

de colaborar, dentro das locídade," fói"a ferido em

suas atzíbuições, com as au- urna das pernas.
toridades policiais, .no sen-

.

DOENTE MENTAL
tido de ser levada' a ef'eitó Â Delegacia Regional foi
- como 'esperamos - cam- apresentada, ontem, Nelson
panha .

contra
,

a vadia�em .

Souza Lima, doente mental,
de menores. cujo destino não anotou;
'R,egisírando êsse fato, a- O registro . das ocorrencías

gu�ii"damóf palia breve a e- policiais ...
fetiv.ação do

. pliano ar que JARDINEIRA
nos reportam6s- ontem, . em Fôram recolhidas, à
longo comentárrD sÕbre tão noite de' ontem, ao páteo da
palpitante assunto. Policia Civil, Maria de Je-
CAVALHEIRISMO DE sus, Maria de Lourdes :M:a-

JORGINA.. . f'ra e Maria de Lourdes Cas-
Helena Souza Mangenes,.' tanheira, que vagavam pe

com 26 anos de idade, casa- las ruas da Cidade, em fran
da, natural dêste Estado, ca vadiagem.
residente à rua -Rio Grande'
do Sul - fundos da Mala- (Continúa ,na 3a pâgina).

Que é a lei? Lo que entendés por la ley?
Não citemos Moutesquieu, no Esprit des Iois.,

É muito clássico e muito profundo. Nem repitamos',
aqui, citando Ruy, o célebre diálogo de Alcebíades ,

com.Pérícles, taquigrafado .por Xenofonte. Diga-,
mos, ,apenas, que a lei é uma regra social obrigató- ,

;ria. É a nossa LEI; the law, dos ingleses; il leggi,
dos italianos; la ley, dos espanhois; le loi, dos f'ran- ,

ceses; das gesetz, dos alemães.

_.�

, -

La ley es tela de arana -

En mi, ínorancía la explíco -z-r:

No la tema el hombre rico,
Nunca la tema el que mande,
Pues la rompe el -bicho grande
Y sólo enrieda a los chicos;'

" .�.

Es la 'Iey como la Iluvia,
�

Nunca puede ser pareja
El que la aguanta se queja,
Pero el asunto es sencillo __:
La ley es como el ,cuchillo o

No ofende a quem lO' maneja._

'.

!' .•
,-

,
'

La suelen llamar espada
Y el n'Ombre le viene bien;
Los que la gobiernân ven

.A. donde han de dat el tajo � /

Le cai aI que se halla abajo
X corta sÍn ver a quien.

•. �' ;r

..

Assim, como a d'escrevia M:al'tin Fierro�. está',
sendo a lei, por aquí.

E O próprio órgão oficial, é quem no-lo prova:,
Ao alto da última página d'O. sell número 4.363, de
20 do corr�te, publica um bàla'rÍcete do Banco In-,
dúsJria e Comércio de Santa Cat�rina S. A., assi
nadó a 13 também do con"ente. E ,entre os que o as

sinaram, como diretores" está o ilustre Governador'
do Estado:

'

Na página anterior ilIsey.e o' nfário'Ofícial' ou
tros balancetes: os dos' Tesouró do Estadó, de 3 e .

7' de,feveÍ'�iro. Por E)les se vê que'!) Banco Inco e o

Estado ,mai')têm transações! Não' falemos nos reco-',
lhimen'tos das prefe.ituras ..:;_. a começar-pela dá Ca-,
pitaI - de saldos ao banco d'e que b Governador'
ain'da é um dos diretores .

E deixemos que a Constituição do Estado seja,
amputadà, dos seus al'tigos 50 e 11. E o Código Co
mercial também .

A Constituição é a lei das leis.,
Como tal, sólo enrieda a los chicos.
E chicos são os extranumerários, os serventes"

os porteiros, as professorinhas, os 'pessedistas ...
O forte, o poderoso não conosce lã ley. Esse,

I

Dende que elige a su gusto
Lo más espinoso elige -:""
Pero esto pouco me aflige •

Y le contesto a mi modo -

La kv se hace para todos
Mas sólo aI pobre le rige.,

GUILHERME ,TALt"
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