
forças com alistamentos vo- Bl'�dl'e't" respondeu a uma

luntários e; sim, através da pergunta de um senador re
conscrição. Há urgente ne- publicano, que desejava sa

cessidade de um sistema que bel' se era exata a cifra de
providencie no treino de ou- 300.000 americanos empe
tros, através dos elementos nhados no conflito coreano.

da reserva".
�

'Contestou então que a cifra
NÃO ESTÃO CONTADAS' de 250.000 vinha sendo uti-
AS GUARNIÇÕES NO lízada, a fim de não dar in-
JAPÃO

I formações muito preciosas
WASHINGTON, 27 (U. ao inimigo, 'A maior parte

P.) - O generaLOmar Bra- deste total é representada

I, O TEMPO dley declarou que cerca de por tropas terrestres, sendo
Previsão do tempo até 14 250.000 americanos, de todas de notar que não estão in-

; horas do dia 28. as armas, estão lutando a- cluidas as guarnicões da

Tempo - Instável, com tualmente na Coréia, Falan- marinha e da aviacão com

chuvas. do pe-rante o Comité de Ser- base no Japão.
- J

Temperatura - Ligeiro viços Armados, o general -(Continúa na 3a página)
declinio. I ...........• .......·J4.·.............-_-.-.-.w - ......· ...............__........- ..........-......-.J

Ventos -'Do quadrante
sul frescas.
Temperaturas - Extre

mas de ontem: Máxima 20,l.
Mínima}7,4.

o Govêrno que aí está, completa hoje, o seu primeiro
mês de administração. O balanço dêsse período inicial
é desanimador para o povo catarinense. Tôda a ruidosa

O � I· V
campanha' eleitoral do governador Irineu Bornhausen

sr. uetU.IO' argas p�sseia Io caso da carne !:�:up�;at::n�::s�:rot�:�:��a��r:�lhores condições de

A carestia da vida, as especulacões dos intermediá-

RIO, 27 (U,P.) - Inf'or- governador' do Estado do O Presidente não quer elevação de preço rios e .o sofrimento do povo fôram '08 temas prediletos
mam de Petrópolis que o sr, Rio, foi participar da festa RIO

.

( P
das falas do at al t d P 1" d G �

• ,27 U. .) _ Os pe- ti-arem, de qualquer manei-
u ocupan e o a acio o overno ao

Getulio Vargas fez ontem o de aniversário de sua rieti- eleitorado barr
í

d
. cuaristas endereçaram ao I

- arnga-ver e.

seu, primeiro passeio a pé, nha Celina, filha do casal
ra, uma so uçao, E h

"

Presidente da República um Para tanto, o sr. Ricardo '

ouve quem yotasse no nome do ilustre candidato

pela cidade, Saiu do Rio Ne- Amaral Peixoto. S, Excia, udenista p r a dit I
memorial' onde revelaxam o Jaffet está se desdobrando

o cre I ar nas suas pa avras.

gro, após o almoço, em com- deixou então o Rio Negro Homem que se f
,. .

dú t
.

seu susto e a sua aflição _ em providências destinadas
.

• ez 1;\0 comercio e na ln us na, o sr,

panhia do seu secretá1'1'0 em companhi d dDI' B h f'Ia e ona ar- em face do problema da car- ao saneamento do crédito e rlI�eu. ?,rn ausen se a igurou a muita gente, como o

'particular e do capitão Er- ci Vargas, de seu secretario ne. ao amparo de economia
mars indicado para a?abar com a exploração e resolver

nani Fitipaldi, ajudante de particular e, ainda, de seu A fim de atrair as bencões Para tanto t b
.

,o problema da carestia da vida. Nesse mistér, todos os

ordens, 'iirigindo-se para o ajudante de ordens. O pre- do Alto foram-ao Chef� da Il'que o sr G t l·am �m, e

I
segredos lhe eram familiares - diziam os corifeus da

centro de Petropolis, pela sidente assistiu a uma ses- Nação �companhados dum que inspi�-a : l����menadra"gtaus� . sua. propaganda eleitoral.

Avenida Keller, Ao deixar são cinematografica no Pa- I d
Era de se t t G

S. Excia o Palácio Pr'esl'de'll- I'
'

' pre a o, por certo, o seu pre- do isso, pôs o seu interêsse o'
• ,.

esperar, por.an o, que o n?vo, ovêrno,
.

acio Itaboraí. O sr, Jusceli- lado; o prelado da sua zona I pessoal no barateamento da ,l�",.o de InICIO, .tomasse medidas claras, energrcas e po-

-cíal, populares, avistando-o no K bit h k d t t d d Iu I se e", governa OI' _ que só assim se justifica carne _ que o povo h' I
SIlvas no sen I o e, pe o menos, atenuar os pesados

erguiam vivas ao presidente de Minas Gerais, tambem a presença episcopal na au- ter abundante e b � t
a c e gravames que dificultam a vida das classes mais humíl-

Vargas, compareceu, nessa ocasião diência
.

.

I
-

d A
ara �,ve- des e mais desafortunadas.

Muitos er tã P lá
,

It b
' �. '. '

n la ou nao a rgentína e O t '
. , ,'-

am os que en ao ao a acto a oral. No aludido memorial e
.

,.
..

_
.

.
emp� d�_ç,olndo fOl_CllLt,IL ,E ,Ji;AXll,,;Lló M,:,� r=:

se apl'oxima,�_chef_p do � ..-------��--------- �vr.;'-'-:--, �---:t'7"�7" .I'.' C.. em�!J�.f�����J;l�?:-e,'7d.es os srs. Lucas-(;arcez, de Sao Yal110, Ernesto Dorneles,

governQ qua., J'e.uondendQ- -ll t �I' 'lO
gnus natU1:'alrnente, sensatajl mo aos' srs. pecuaristas, de do Rio Grande do Sul e José Américo de Almeida, da

aos cumprimentos de todos, 'lUa ro u as li - os pecuaristas expressa- cujas dívidas o Govêrno pa- Paraíba, já demonstraram através de providências enér

dirigiu-se para a praça Pe- b d d
ram a sua veemente opinião gou há tempos a metade, de- gicas e oportunas, o seu deliberado propósito de atende

dro Segundo, onde o aguar- sa .or as on 8S contra a importação da car- pois de êles terem vendido rem, em prírneiro lugar, às necessidades e às angústias

davam numerosas pessoas. SALVADOR, 27 (V. A.) ne argentina. muito bezerro a milhões de das massas trabalhadoras.

Ao passar por aquele local, _ Colhida por violento tem- Ora, o problema não está cruzeiro. Não é o, tempo que está embaraçando ou impedindo

-o sr. Getulio Vargas se dete- -pora], naufragou na quarta- bem situado, se os pecuaris- a acão do Govêrno catarinense. O fato é que, desorien-

ve por alguns instantes a feira última, na altura de tas o encaram sob o ponto
.........-.-••--...---.-...........-..--••

- ...� tad�s e inexperientes, os agentes do Govêrno empossado

fim de corresponder às sau- Arvoredo, na costa baiana, a de vista dos seus interesses üs Estados Unidos dese- a 31 de janeiro, não sabem por onde começar.

dações dos que alí se encon- baleeira "Ondina", 'tripula- e possível descréscimo dos iam uma Asia livre E por isso, consomem todo O seu precioso tempo em

travam e das crianças que da por pescadores residentes seu lucros - como parece e próspera criar e espalhar boatos em torno da honorabilidade dos

o chamavam pelo nome. Em na praia dos Ganchos, Agar- denunciar êsse alarma em homens do Govêrno passado.
seguida, o preside-nte Var- rados ao barco virado e sem face da importação da carne FILADELFIA, (USIS) Quando não estão assinando demissões ou remo-

.gas, retornando pela Aveni- provisões, os pescadores 1 argentina.
Falando perante um grupo ções de adversários políticos, dão-se ao 'trabalho de re-

da Keller acompanhado de permaneceram durante 4 O que o Presidente quer e interessado em assuntos es- buscar os arquivos da administraçãe, para, com um faro

grande massa popular, re- dias ao sabor das ondas e I há de realizar, lançando trangeiros, o sr. Dean Rusk, de policial de comédia, descobrir escandalos e mais es

gressou ao Rio Negro, pas- somente ontem foram

encon-I mã� d� todos �os recursos, Assistente de Secretário de candalos como aquele do Serviço de Caça e Pesca, pul

sando antes pela rua Ipiran- trados pelo barco "Itú", per- pr-ejudiquern estes a quem 'Estado para os Negócios do verizado e desmascarado em poucos segundos.

ga, to de Camberiú. O patrão da . prejudicar, é o barateamen- Extremo Oriente, assegurou Enquanto isso o povo vai ficando esquecido.

Nas imediações do Palá- baleeira sin istrada, que era I to' da ,carne, para fa�ê-la que é desejo dos Estados

elo Presidencial, S. Excia. o pescador José Cândido de accessível aos que precisam Unidos verem a Asia livre 2 5O -Ih
-

d
foi saudado com estrondosas Oliveira faleceu tendo os comer e não podem pagá-la. da agressão governada por mi oes e
salvas de palmas. À tarde, o demais náufragos sido reco- O Govêrno está smpenfia- .

instituição de .s�la própri� , d-
presidente esteve no Palácio Ih idos a um dos hospitais do em formar a vida do povo

I
escolha e partIclp�ndo a.tI. cre ' ttO pa ra o

ltaboraí, onde a convite do desta capital. mais facil. Para tanto, é vamente da comul1ldade m- .

que o sr. Horácio Lafer reu- ternacional. Apesar da pla-, �IO, 27 :U,�,) - 25_� �l- matérias primas essenCIaIS,

niu os produtores da borra- nos comunistas de expan- lhoes de dol�le,s, de credIto podendo ,parte dos mesmos

cha e os convidou, em ter- são, declarou o Sr. Rusk, os para o BraSIl, e o result::_do ser convertido em cruzeiros;

mos incriveis a descer os Estados Unidos estão to- concreto das conversaçoes para financiamento de obras

preços' dos artefatos daque- mando todas as medidas ne- realizadas entI:e �iller e o publicas indispensáveis aO'

le artigo, e, 'an'te a resisten- cessárias para que essas es- governo braSIleIrO. Esses desenvolvimento da econo-"

.

d I I h I' creditos serão aplicados na mia nacional. Deve-se frisar
c�a espera �" fez- hes sen- peranças ven am a se rea 1-

tIl' a neceSSIdade de en'con- zar. aquisição de equipamentos, que l,t cifra acima foi consi-
.........,;._,;..- .-a·c·ga.- ",._ ddera a pelo governo brasi-

Conferênci� do 9r' I. leiro apenas como ponto de

G M partida de novas conversa-

óTs onteiro com ções, que deverão resultar

O Ministro, de Guerra em créditos ainda mais am-

RIO, 27 (U,P.) _ Esteve pIos. O subsecretario de Es

no Ministério da Guerra o tado, ao contrário d'o am

general Gois Monteiro, che- biente de indiferença e qua

fe do Estado Maior Geral se omissão, que encontrou

das Forças Armadas. Rece- entre,nós, em sua última vi

bido pelo chefe do gabinete,' sita ao Brasil, defrontou-se,

coronel OsvinQ Ferreira Ar- agora, com uma equipe bem

ves, o. general Gois Montei- organizada, sabendo o que

1'0 foi encaminhado ao ga- quer, e dispondo de planos

binete do general Estillac concretos e claramente re

Leal, ministro da Guerra digidos. Por sua vez, a per

com o qual 'se manteve em feita sincronização existen

prolongada conferencia. Na- te entre o Itamaratí e a Fa:

da transpirou sobre a entre- zenda, tambem despertou de

vista desses dois chefes mi- Miller. comentáriós favorá-

litares. veis.

•
WASHINGTON, 27 (U.P.) Serviços Armados que "há

- O general Omar N. Bra- aproximadamente na Coréia
dley informou que 'cerca de um quarto de milhão de a-

250 mil americanos, em to- mericanos combatendo por
dos os' quadros do serviço esta Nação e por nossa po
armado, estão combatendo, sição no conceito mundial".
agora, na Coréia. O presi- O Comité está considerando
dente da Junta dos Chefes I uma lei de compromisso de
de Estado Maior testemu- serviço militar que baixará
nhou, perante o Comité dos I para dezoito aDOS a idade de

convocação e dará margem
ao preparo de armamento

para um serviço militar uni
versal, como parte de um

longo programa armamen

tista,
Bradley disse que a situa

ção mundial, que levou a

Junta dos Chefes de Estado
Maior a aconselhar uma

"parcial mobilização" de
3,500.000 homens, "pode per
sistir por quinze ou vinte

anos", e uma tal força deve
ser mantida provavelmente
ainda por algum tempo. E
se a situação se tornar pior
talvez que essas cifras te
nham de ser, aumentadas,
"Não podemos manter tais

o 1lAI8 .A..IIlTIGO DLUUO DE SANTA CATARINA
, ....... '�r" _ U. 6.l.l'�.t"f SIDNEI NOCETI
Diretor Dr. R{TBENS DE ARRUDA IU,llllU8

EDIÇÃO, DE HOJE
8 Páginas
c-s o.so

tá comprando a prazo, por
3 meses, sob sua responsabi
lidade pessoal, instrumentos

Criado no Ministerio do Tra
balho -um serviço de recla

maçoes' para a públtco
RIO, 27

-

(U,P,) - Já es- anotadas e logo processadas,
tá funcionando no Ministé- não se aceitando, porem, o

:rio do Trabalho, o Serviço anonimato. O autor das

de Reclamações, destinado mesmas tem que as subscre
a registrar as queixas e de- ver ou por elafi se responsa
nuncias das deficiencias dos bilizar.

At!vidade do governo José Américo
Redução de 30 por cênto nos impostos sôbre

gêneros alimenticios

JOÃO PESSOA, 27 (U.P.) agl'anos, máquinas e se

_ Atendendo a um apêlo mentes; para venda aos agri
do governador José Améri- cultores pelo preço de custo,

co, o prefeito desta capital como medida de estimulo à

se prontificou a reduzir em produção. O sr. José Améri-

30 por cento os impostos sô- co visitou o Instituto de Ce

bre gêneros alimenticios,
como medida complementar
da/redução do custo de vida.
Não dispondo de verbas,
o Govêrno do Estado es-

,serviços em geral e o anda
mento dos processos em to

dos os setores daquela secre

taria de Estado. A nova sec-

RIO, 27 CU.P,) - Anun

cia-se que o sr. Getulio Var

gas deseja a renuncia de to

das as comissõés executivas
estaduais do PTB. A medida
não visa nenhum dirigente
petebista, sendo de caráter

nacional, se destina á reo.r

ganização dos quadros par
tidários trabalhistas .

Vão
..

renunciar
ção está à disposição do pu-

� blico., das onze às dezoito
:horas. Alí poderão ser tam
bem registradas as reclama

,ções referentes a preços,
que serão imediatamente en

caminhadas à Comissão Cen
tra'! de Preços, onde funcio,
na um serviço similar. As

gos e o Asilo de Mendicida
de, ambos de iniciativa pri
vada. Prometeu o governa
dor adotar várias medidas
de colaboração com aquelas
entidades à assistência mé
dica aos ali internados.

.reclamações e queixas serão

o POVO está sendo
esque�ido

dólares de
Brasil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RA,DIOTERAPIA
RAIOS X

Dl. ANTONIO MODESTO
Ateade• .iiàri.meDte. ao HOlpitaJ �e Carld•••

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

Caridade
CLINICAS DE SENHORAS - CIRURGIA PARTOS

ASSISTENCIA AO PARTO E OPERAÇõES OBSTÉ-
TRICAS

Doenças glandulares, tiroide1 ovários, hipopi.se, etc.
Disturbios nervosos - Esterilidade - Regfmes.
Consultório: Rua Fernando Machado, - Tel. 1.481.

Resid. R. 7 de Setembro - Edif. Cruz e Souza -

Tel. 846.

Im.. NEwTON d'AVILA
.

Cirurgia geral - Doenças de Senhoras - Proctologla
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meiréles n. 18 - Telefone 1.507

Conoultas: Ás 11,30 horas e à tarde das 15 horas

�d��
'2Itesidência : Rua Vidal Ramos, - Telefon�_1.4�_._

I>R.-MILTON SIMONE PERE�RA
Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoras
CIRURGIA GERAL

dos Serviços dos Professores Benedcto Montenegro e

Piragibe Nogueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas.

Rua Fernando Machado, 10.
----------��--�---

DR. POLYDORO E. S. THIAGO
. Médico e parteiro

do Hospital de Caridade de Florianópolis. Assistente da

Maternidade
Doenças dos órgãos internos, especialmente do co-

o ESTADO
Administração

Redacão e"Oficinas à

rua éonselheiro Mafia,
nO 160. _

Tel. 1022 - Cx. Pos-

tal, 139.
'

Diretor: RUBENS A.

RAMOS.
Proprietário e Dir.

Gerente
SIDNEI NOCETI

Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas,
40 - 5° andar
'I'el.: 22-5924 - Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira

nO 21 -- 80 andar
Tel. : 2-9873 -- São

Paulo

ASSINATURAS
Na' Capital

Ano Cr$ 100,00
Semestre . Cr$ 60,00
Trimestre . o-s 35,00

No Interior
Ano .....

' Cr$ 120,00
Semestre .. Cr$ 70,00
Trimestre . Cr$ 40,00
Anúncios mediante con

tráto.
Os or iginais, mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

Campanba
-do agasalho

A Sociedade de Amparo
aos Tuberculosos está pro-

'

movendo a meritória cam

panha do agasalho para o

tuberculoso pobre e seus fi-
'lhinhos.

Aproxima-se o inverno e

com êle as agruras do frio,
de que sofrem os doentes

desprovidos de quaesquer
meios pecuniarios e que re

sidem em pauperrimos case

'bres espalhados pelos nossos

morros e vielas,
À tôdas as familias da ca

pital apela a Sociedade para
concorrerem com agasalhos
usados de seus filhinhos e

parentes e estarão, assim,
aquecendo centenas de ir

mãos nossos.

Igual apelo faz ao comér
cio e indústria, esperando
seja acolhida com simpatia
a comissão que está sendo

organizada para tal fim.
Inutil encarecer a oportu

nidade e benemerência des

sa campanha, que só -será
realidade pelo correspon
dente carinho com que a

nossa população demonstra-

I rá mais uma vez seus senti
mentos humanitários e de

fraternidade cristã.

I As roupas usadas poderão
ser remetidas, por obsequio
tôdo especial, aos segu-intes
postos: Ruas Trajano '29 e

Jeronimo Coelho, 34.

D_ TltOGRAFIA
Corresponden( f a
Comercial .

Clinica e cirurgia de senhoras -- Partos
FISIOTERAPIA - ELETROCALDIOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL
Horário de Consultas :.- Diáriamente das 15 ás 19

horas.
CONSULTóRIO: Rua Vital' Meireles n.'118 - Fone

manual 1.702.
RESIDÊNCIA : Avenida 'I'rompowski, 82 Fone ma

nual 766.

DR. ROLDÃO CONSONI
Cirurgia Geral - Alta Girurgía - Moléstias de senho

ras -- Partos
Formado pela Faculdade de Medicina da Universi

dade de São Paulo, onde foi assistente do Serviço Ci
rúrgico do Prof. Alípio Corrêa Neto.

Cirurgia do estomago e vias circulares, intestinos
delgado e grosso, tiro ide, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicocela, varizes e hernias.

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

Telef. 1.598.
Residência: Rua Esteves Juríior, 1.703'-,Tel. m. 764�'

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

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

Universidade do Brasil).
'

Médico por concurso da Assistência a Psicopatas
do Distrito Federal.

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

Ex-interno da Santa Casa de Misericórdia do Rio
de Janeiro

Clinica MÊdica -- Doenças -Nervosas.
Consultório: Edificio Amélia Neto - Sala 9.
Residência: Avenida Rio Branco, 144
Consultas: Das 15 ás 18 horas.
Telefone:
Consultório: - 1.268
Residência: - 1.385.

-------' - - -- -----,---

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

Amélia M
.

PigOZZl

Confere
Olploml

Moderno I)
Ettc'enu

Rua General Butencourl, 48
(Ebqu;na Albergue Noturno)

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Cliníca médica de adultos e crianças.

Consultório - Rua João Pinto, 10 ::_ Tel. M. 769.
.

Consultas das 4 ás 6 horas.
Residência: Felipe Schmidt, - Te1. 815.

- -- - -

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

.

IFormado pela Faculdade Nacional de Medicina.
Tisiologista e Tisiocirurgião do Hospital Nerêu Ramos. ------------------------
Curso de especialização pelo S. N., T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof. .Ugo Pinheiro Guima
rães. (Rio.)

Cons.: Felipe Schmidt, 38.
Consultas, diariámente, das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquíades," 28 - Chácara do

Espanha.

DR. CLARNO G. GALLETTI'
Advogado

Crime e cível

Constituição de Sociedades
NA'l'URALIZAÇõES
Títulos Declaratórios

Escritório e Fesidência: Rua Vitor Meiréles, .FO
NE - 1468.

Cine • Diário':
WiHiam BISHOP - Víi''"

gin ia PATTON - Gordon':

JONES - James BELL.
INICIO do espetacular se-·

riado, em um unico dia de,

exibicão:
CAVEIRAS DO TERROR.

com

Pedro' ARMENDARIZ 1 e-,

2õ Episodios.
No programa

1) - Cine Jornal. Nac,
Preços:

Cr$ 5,00 e 3,20
"Irnp. até 14 anos"

IMPERIAL

RITZ
Ás 5 e 8 horas

Um programa espetacular.
1) Cínõlandia Jornal.

Nac.

3) Fax Airpan News.

Atualidades.
5) - Urubú, A Historia

dos Indios Abútres.
Precos:

Cr$ 5,OÓ e 3,20
Imp. até H) anos."

ODEON
Ás 5 e 8 horas

Sessões das moças.
"FúRIA INDOMITA"

com Ás 8 horas

William BISHOP - Vir- A G;ONDOLA DO DIAB()'J

ginia PATTON - Gordon com

·JONES - James BELL. Lorendana.
No programa No programa

.

1) - A Marcha da .Vida. I 1) - A Mascha da Vida.,

Nac. ,

Nac.

2) - O Quarto NO 303. i 2) -:- O Presi�ente �ru-.
Comédia. I mam fala ás Nações y�lda&-

Preços: i10 dia do 5° aniversario. da,

Sras. e srtas. - Cr$ 1,50. Ç>NU.
Estudantes - Cr$ 2,00. Preços:
Cavalheiros - Cr$ 3,20. Cr$ 5,00 e 3,20

Imp. até 10 anos." "Irnp. até 14 anos"

ROXY IMPÉRIO (Estreito)
Hoje ás 8 horas

Grande "SHOW" Artisti-.
Ás 8 horas

FÚRIA INDOMITA
com co.

Francisco José Ferreira
e

Amélia Duarte Ferreira

Nabor Julião de Oljveira
e

Lolita Pires de Oliveira

têm o prazer de participar têm o prazer de partíoípar-
a v. excia. e exma. família a v. excia. e exma. famifie.

o contrato de casamento de o contrato de casamento de

sua filha ONDINA com o seu filho OSNí com a srta•.

sr. Osní Batista de Oliveira. Ondina Amélia Ferreira.

ONDINA e OSNí
noivos

25-2-1951 Florianópolis,São José

I

t
r
t
r-

o Ginásio e-m 1 ou 2 anos
c o r correspondencia

CURSO JOSÉ BONI FACIO
Diretor: Professor Antonio R. Rollo
Secretária: Professora Gilda Rodrigues

Praça da Sé, 28-C. Postal, 6.374-S. Paulo

• st. ! com -ranno U111a mpres$ora Jalda, 18x

'1:::..,
Jf'. 1 I

...comparin-r a de t es fo tes de t.pos v

'I s. está prat.camene fabr;cando dínheir ,uma
_f! __ fi .•

�

_

vez que se ào enormes GS prove itos qu- de s-

�() rrutará irnpr.míndo cartõ es de vis í.a, conví
tas, bo.ei

í

ns, programas, etiquetas, Ilstas de
preço-i, bithetes e toda uma serre infinita
de serviço tfpogr'á ítr-os. J

VWur.s A Vim, COM GRANDES DESCONTOS· VENDdS A Pfi�iü ;;';;1 �1l�N-
OES r�ClllDfiDE�. Informacões cl Maquinas lalda. C. Postal 6314 • S. Paulo J.

CURSO BOS(O
Preparatório aos exames de admissão ao Curso Gi-

nasiaJ, Comercial Básico e art. 91.
Dirigido e orlentado pelos professores Ari Kardee .

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

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

A frequência será condicionada ao pagamento. an->
tecipado das mensalidades.

As informações serão prestadas diretamente aoe

interessados diariamente. r

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o tSTADO-Quarta-fe.ira, 25 de ,fevereiro de=1951

pois em pouco tempo se viu Indicações relativas a me

encurralado por uma sarai ... lhoramentos municipais em ESTADO DE SANTA CA- recebido uma caderneta da
vada de aparte, que o cha- ruas e estradas. - TARINA Caixa Econômica Federal de
maram à real idade, Com e- Para hoje, teremos a prí- DEPARTAMENTO DE Santa Catarina, com o nú-
feito, o l ider udenista tem a meira discussão do projeto EDUCAÇÃO mero 370 da Comemoração

�' mania de se considerar o de lei que dá o nome de Ve- CIRCULAR N. 10 do Centenário da Fundação
' ..P-...--...---_�-.._--......-.-.....-...-...-......�/ tal, autoridade inconteste reador José do Vale Perei- de Blumenau, pertencente a

ANIVERSÁRIOS lentino, 16, a exma. sra. d. em todos os assuntos. Só êle ra - Juca do Loide - a Florianópolis, 20 de feve- minha filha menor Líria Ma-
,MENINA ALAIDE Tulia Pinho da Silva, geni- entende de direito, só êle uma rua de Coqueiros. reiro de 1951. ria Deretti, no valor de qua-

Ocorre, hoje, o an íversá- tora dos -srs. Valter e Wal- sabe interpretar as leis, só Aos senhores Prefeitos tro mil cruzeiros .

rio natalício da interessan- demar Pinho da Silva, ten- êle entende de finanças, de Municipais, Inspetores Es- (Cr$ 4.000,00), por parte
te menina Alaíde Aparecida do_p sepultamento do seu economia, de administra- colares, Auxiliares de Ins- que lhe coube por faleci-
-de Carvalho, aplicada aluna corpo se efetuado, às 14 ção. Até' de farmacia diz peção, Diretores e Professo- mento de seu pai. E por ser
-do Instituto. de Educação e horas de ontem, no Cemité- que entellde... Mas o sr, res de estabelecimntos de verdade passo o presente re-
filha do sargento Luiz Go- rio Público do Itacorobí, Osmar Cunha, tanto em a- ensino.' cibo. Rio do Sul, 12 de feve-
mes de Carvalho. com grande acornpanhamen- partes como posteriormente, ASSUNTO: Beneficência reiro de 1951.

OSNILDO SOUZA to. em brilhante discurso, en- dos Professores de Santa (Assinados) Colomba De-
Passa, hoje, o aniversário À familia enlutada "O Es- sinou ;0 sr. Gercino o que Catarina. Pagamento do 29° retti - Testemunhas: Nélio

.natalício do sr. Osnildo Sou- tado" apresenta condolên- se entende por finanças e . 28 DE FEVEREIRO pecúlio. de Abreu, Mário Dalponte".
za, funcionário da Imprensa cias. por enconomía.. Repeliu, A data de hoje recorda- Pascoal Deretti, professor 40 Com êste, a Beneficên-
Oficial do Estado, e esforça- •••••••••••••••••••••• mais, o lider majoritário, nos que: municipal em Alto Ribeirão cia dos Professores de San-
do presidente do C. R. 5 de essa mania de o sr. Gercino em 1565, vindo de São Vi- Cobras, - distrito de Lon- ta Catarina, atualmente com

.Novembro. dirigir-se á bancada pesse- cente, desembarcou na Praia tras; Município de Rio do 6.100 associados, já pagou
SRA. JORGE DAUX Cinco importante. .dista como se ali todos fôs- Vermelha, Rio de Janeiro, Sul, e associado da Benefi- 181.400,00 (cento oitenta e

'I'ranscorrét nesta data, o

b
sem réos. Acentuou que aos Estácio de Sá; cência dos Professores de um mil e quatrocentos cru-

aniversário natalício da ex- as'untos enca eçlm seus colegas não interessa- em 1640, a vila de Goia- Santa Catarina, faleceu a zeiros).
m�a. sra. d. Doris Daux, e�- a Agenda do vam lamurias sobre o passa- na, dominada pelos holan- 21 de dezembro de 1950. 5° Lembro a conveniência
posa do sr. Jorge Daux, di- ' do, porque êles estavam ali deses, foi tomada de assalto I 20 O seu pecúlio foi de oi- de os associados pagarem
reter da firma "Estabeleci- Congr�lSo para trabalhar pelo muni- por Luiz Barbalho Bezerra; to mil cruzeiros as suas mensalidades, a fim
mentos José Daux S. A. Co- WASHINGTON, (USIS) I cipio, trabalhar pelo povo, em 1644, a ilha do Mara- (Cr$ 8.000,00). de que se não reproduza o'

.mercial". - Cinco importantes assun-: trabalhar pelo barateamen- nhão foi evacuada pelos ho- 30 Dou, abaixo, por cópia, lamentável fato ocorrido em

VIUVA JOÃO MoiuTZ tos referentes à segurança to da vida, etc. Não adianta- landeses, graças a energia o recibo do peculio em tela: 1951, em que um professor
'F'az- anos, hoje, a exma. militar e assuntos estrangei- va ao lider udenista falar de Antônio Muniz Barreiros "Cr$ 8.000,00. Recebi do federal, associado da Bene

sra, d. Antonieta Freyesle- ros, encabeçam a agenda do em problemas que não fo- que morreu nessa campanha Sr. José Joaquim de Lima ficência e falecido em janeí
.ben Moritz, 'viuva do saudo- atual Congresso dos Estados ram resolvidos. O que inte-l e do Sargento-mór Antônio Xavier Inspetor Escolar da 1'0, tinha as suas mensalí
-so conterrâneo sr. João Mo- Unidos. São eles: 1. A na-I ressava era remover as cau- 'Teixeira de Melo; sa Circunscrição, com sede dades em atrazo (só pagou
ritz. , tu reza dá participação de sas, sanar o' mal, fazer 'al- em, 1n7� segundo Rio .na cidade do Rio do Sul, a as mensalidades de 1948),
DR. VALÉRIO KONDER tropas norte-americanas na guma cousa pelo povo. Nada Branco, foi assinado na quantia de quatro mil cru- ficando assim a sua f'ami-
Passa, hoje, o aniversário Defesa da Europa. 2. Pro- de simples conversa, nada Praia de Fóra do Cubatão zeiros (Cr$ 4.000,00), cor- lia sem direito ao pecúlio.

-natalíc ío do dr. Valério posta de serviço militar 0- de lamentações. Trabalhar, o têrmo de capitulação da respondente a parte do pe- 60 Recomendo a leitura
'Konder, médico no Rio de brigatório; 3. Resolução ex- isto sim, trabalhar pelo po- Ilha de Santa Catarina ao culio que' me coube por mor- desta circular na primeira
.Janeiro. primindo a amizade do povo vo e para o povo.. Era o que Exército hespanhol do Ge- te do meu esposo Pascoal reunião pedagógica e a sua

STA. MAURICi HOOG dos Estados Unidos por to- a sua bancada vinha fazer neral D. Pedro 'de Cevalos; Deretti, sócio da Beneficên- transcrição no Livro de Avi-
Festeja" hoje, o seu ani- dos os povos do mundo, in- na Câmara. em 1823" desembarcaram cia dos Professores de Santa sos.

-versárío -nata licio, a gentil I clusive os da União Soviéti- As palavras do sr. Osmar 110 pôrto de Jaraguá, Ala- Catarina, falecido em 21 de Saúde e fraternidade.
senhorinha Maurici Hoog, ca � 4. Pedido da India para Cunha calaram profunda- goas, as tropas brasileiras dezembro de 1950, em Alto Luiz Sanchez Bezerra da
.dedicada funcionária do 12 milhões de toneladas de mente em tôdas as bancadas que deviam operar na Bahia Ribeirão Cobras, distrito de Trindade.
Banco do Crédito Popular e , cereais; e 5. Pedir ás Na- e estabeleceram a verdadei- contra as forças do General' Lontras, município do Rio Diretor do Departamento
.Agr ícol a de Santa Catarina. I ções Unidas no��s ações co- ra orientação que devem se- Madeirá;. _ ., �___

do Sul DooloN l-,,�b..Á'�_L.J-'-_.:I;Jfc'-----=---------�1
FAZEM AN_OS_ _HO.JR- Id;�=ó �vncn.-.,...'�dú .. �v,_,_ �'-

- '-�-"-- --

1T-'
�'," _,,--,--

,_ Menino Antônio Rogé- n ista. lativo municipal. té, Minas Gerais, onde nas-

,

cera, faleceu o dr. José de
tio, filho do sr. Antônio

A SESSÃO DE ONTEM Sá Bittencourt e Acioli, um

Evangelista. Avançam as forças das _. _'Ç dos implicados na Inconfi-
- Sr. João José Borba, fi- -

U'd Critica a mudança de nome dência Mineira :,

C� did Naçoes m as nalho do sr. dr. Jose an 1 o

Coreia Ocidental da Rua Blumenau
em 1843, os Coronéis Ben-

Borba. Realizou, ontem, a Câma- to Gonçalves da Silva e
- Menino Rui Hermes, fi- , WASHINGTON, (USIS)

ra Municipal, uma sessão Onofre Pires da Silveira
lho da exma. víuva Elzi Li- I

_ Um comunicado dado a
rápida e calma. Canto, por motivo de honra,

gocki da Silveira. público pelo Departamento O "momento" mais impor- bateram-se em duelo, saindo
- Sr. Alcides Coelho, re- de Defesa dos Estados,Uni-

tante f'oi o seguinte telegra-
o último morto;

sidente em ItajaL dos, as Fôrças das Nações
ma do sr. Marcos Konder: em 1845, o Chefe dos re-I-Sra. Alzira A. Coelho, Unidas avançaram cêrca de
Agradeço sensibilizado a beldes do Rio Grande do

.esposa do dr. Manoel F. Coe- 4 q]j.lômetros no setor oci-
homenagem prestada por Sul, General David Gana-, POUCO PODEROSA A

lho, comerciário. dental das frentes coreanas.
esse Conselho ao meu sau- barro, reuniu em ponChe', RUSSIA

NO AR
,,

- Sra. Viuva Hilda Silva O General David G� B�r�', doso irmão Victor, dando o Verde um conselho de guer- WASHINGTO,N: 27 �U.
.Spoganicz, ex-Comandante .da 7 DIVI-

nome dêle a uma rua dessa
ra com todos os seus ofi- P.) - O secretarIo da �or-

- Sra. Dorvalina C. de são de .InfantarIa ?os Esta-
Capital. Mas l�levem-me a' ciais, ficando resolvido a a-I ça Aérea, Finlettel:'d disse

Oliveira, espõsa do sr. Er- dos Un idos na Corea, decla- frariqueza de dizer que a ceitar a anistia ampla ofe-, que os Estados UnI o� ;s
nesto Alberto de Oliveira. rou aos jornalistas em Was- I bstituição do nome da rua recida pelo decreto de 18 de I tão em melhores condições

S E 'I' B r d Si SU "
•

I- rta. mi la oos, hington qu� as or�as a
Blumenau pelo do ex-minis- Dezembro de 1844 e depuze- para atacar a Rus�la pe o ar

- Srta. Inês Faraco. 'Nações Unidas serao ca�a- tI'O da Viação não foi feliz.
ram suas armas; do que aquele pais de rea-

TÂNIA zes de avançar na CO�'ea, Vitor Konder era o maior
em 1915, êste jornal, em lizar o inverso. �o contendo

Feste, hoje, seu primeiro tanto quanto forem a ISSO. amigo da comuna blume- seu número 1143, trazia a de sua declaraçao ele cha
,
aniversário natalício a me- ordenadas. O General, que

nauense e jámais consenti- seguinle "manchette" na mou a atenção para o gran
.n in a Tânia, dileta filhinha deixou a Coréa a 31 de Ja-

ria nessa substituição se em primeira página: de desenvolvi�ento do _poder
do casal dr. José Medeiros neiro, para assumir o Co-

vida fosse consultado. Cor- No Congresso da Paz, em aéreo da Nação ame.rIcana.
, Vieira e d. Gioconda Córdo- , mando da Escola de Treina-

diais saudações: (a) Marcos que ora se decide os desti- Novos modelos ?e gigantes
va Vieira, atualmente resi-I' mento de Fort Knox, no es-

Konder. nos do mundo, o Brasil terá B-36, bombardeiros inter-
. dente na cidade de Itajaí; tado de Kentucky, declarou A leitura desse telegrama decisiva influência, pois é continentais estão sendo. e

que as tropas das Nações caiu como um raio na ban- considerado o LEADER das quipados com. motores a Ja
Unidas estão atualmente lu-

cada udenista, visto que o pequenas nações, as quais to. Um novo tIpo de bombar-
À nolle de ante-ontem fa- tando mais vigorosamente autor do projeto da mudan- vão se colligar num blóco, deiro semelhante ao B-36 -

'leceu, à rua Francisco To- que �mtes.
ça de nome foi o sr. dr. Vi- afim de melhor fleitearem o B-52 � está sendo c��s-
tor Fontes. os seus interesses, sem que, truido. Ambos esses aVIOes

Com a palavra, a seguir, todavia, essa atitude envol- podem carregar a bomba

o' sr.,Osmar Cunha, congra- va a mais ligeira hostilidade atômica, bem como o B-47

tufou-se com a presença do às grandes potências. Já se bem meDor, com seis moto-

representante da "A Gaze- póde ter como certo que se- res a jato, e que, segundo
27' "

o e WASHINGTON, (U.ta", nomeado pelo diretor rão plenamente s�tisfeitas Fir:lett�r,. e o m�_ls segur

desse brÍlhante matutino, e tôdas as reclamaçoes a se- maIS rapIdo aVIa0 de bom- P.) - O comandante em
-

h no chefe do exército dos Esta-
disse que esperava contri- rem formuladas pelo nosso b�rdeio que se C9n ece

dos Unidos,' general Omar
buissem suas crônicas para país". mundo.

,

,

I t f t decla Bradlev declarou perante o
maior prestigio do legislati- 'André Nilo Tadasco Fin et er ez es as -

. ,

voo No mesmo sentido fala- racões' numa conferencia Comité de Assuntos Milita-

ram os srs. Gercino Silva e co�, direitos reservados com res da Câmara dos Repre-

Vitório Ceccheto, líderes D I � & nh' p I' :t o magazine semanal "News" sentantes que, apesa�' das

respectivamente da bancada r. II. II ' 'Discutindo a possibilidade, "chamadas conversaçoes �e
da UDN e do P'l'B. REASSUMIU A CLtNICA de um ataque russo contra paz", a crise· era agora tao

Na ordem do dia foi apro- este país. Finletter disse; grande como h� seis meses

vado, em terceira discussão, que um dispositivo de radar, atrás: e advertn:, a_?s nort�=
o projeto' de lei que concede UM CASAL procura quar- está s·endo construido e "es- amencanos que nao se deI

pensão às viúvas de Marco- to em casa de família. Infor- tará completo dentro do· xem embair" .com a entre

lino Lucas e José Corrêa, e mações para A. P. S., nesta território continental dos: vista internaCIOnal acerca

em discussão única diversas redação. 1 Estaclos Unido3 ainda êste de soluç3es pacificas.

- -
_ ...._.->

FALECIMENTO

,/

REFRI<iERADORES

'Uf R I G IDA 1- R ["
Temos o prazer de comunicar aos nossos distin

tos clientes, que estamos aguardando a primeira
remessa dos afamados REFRIGERADORES "FRI

GIDAIRE", com capacidade de 7,4 pés cúbicos.
Os interessados poderão solicitar 'maiores in

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

SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE RADlOS
E REFRIGERADORES LTDA.

EDIFICIO IPASE, TERREO.

Na Câmara MuniCipal IBeneficência dos Professores
�de

-

Santa tatarina

CURITIBA TELLGR.UIA. PROSEBRAS
PARANA. .

250.000 americanos na
Coréia

ano. Junto com as instala

ções no Alasca, que ficarão

em conúições no próximo
ano, o país terá, assim,

.

a

possibilidade de um aVISO

prévio de, no mínimo, vinte
minutos sôbre a aproxima
ção de qualquer aVião ini

migo".

TOQUIO,27 (U.P.) - As

forças da ONU avançaram
5 a 8 quilometros contra

,

crescente resistência; mas o

grosso dos exércitos invaso

res evitou as tropas aliadas

e em fuga, entrou na selva

duasi impenetrável. A resis

tência mais vigorosa foi a

oeste da cidade chave 4e
Hoengsong, onde tropas nor
te-americanas penetraram
pela segunda vez; e fizeram

avanços continuos em todos

os outros lug'ares.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o EbTADO-Quata-fêira, 28 de fevereiro de 1951

"O -Estado" Esportivo
Escreve: HAMILTON ALVES

As nossas previsões se confirmaram. Como dizia

mos, o Nacional de Porto Alegre passou incólume pelo
Avaí, no sabado, e domingo, na revanche. Na sabatina,
muito embora a atuação do conjunto visitante tivesse
deixado muito a desejar, os "azurras", mesmo assim,
exibiram um futebol pobre de tecnica e sem qualquer
sentido ofensivo. Até aos 15 ms. iniciais o grêmio local

portou-se soberanamente, entretanto, �om a saida de Bi

tinho, a peça que vinha entrosando tão bem parou, e

não engrenou mais. Se é verdade, todavia, que o alvi

celeste jogou mal, não é menos verídico o fato de ter o

clube gaucho decepcionado inteiramente. Nãõ se pode
conceber, de modo algum, que essa ,equipe ostente a 3a
colocacão no certame gaucho. Pelo Nacional, imagina
mos como se encontra o futebol dos pampas. Apezar-de
não convencer, o quadro de La Paz jogou o bastante pa
Ta ganhar de 2xL'

,

xxx

O rubro-negro póÚo-alegi'ense pela segunda vez'

·consecutiva, deixa Florianópolis sem conhecer o amargor Vasco x Penarol, no' M-ara "ana-de uma derrota. Porém, dessa feita, deixou uma doloro-
"

sa impressão, de retrocesso, de negatividade e de inefi-
ciência. A 'sua retaguarda, apezar-de notar-se brechas RIO, 27 (U. P.) � Logo após o término do Campeo
-€m alguns setores, é a melhor peça do -"team". Já a nato do Mundo inúmeros entendimentos foram trocados

vanguarda é um setor heterogêneo... ::. entre clubes brasileiros, notadamente cariocas e paulista,
Igualzinha as nossas ofensivas!... Elês possuem e' uruguaios, visando a realização de uma temporada nas

o que nós possu imos : defesa. Eles não têm o que nós ta Capital do Nacional ou do Penarol, sem qual-quer dú
não temos: ataque. Eles não sabem fazer o que tambem vida, os mais credenciados grêmios orientais.

não fazemos: entrar na área, bloquear o adversário, Tais negociações entretanto, jamais chegaram a

quebrar a integridade dos sistemas defensivos .. Somos bom êxito, surgindo sempre dificuldades o-u imprevistos
idênticos!. . .

de um ou outro lado, o que motivou o adiamento cons-

x x x tante dêsse mútuo desejo.
No domingo fomos aparentemente mais felizes. No Terminados presentemente os Campeonatos tanto

'final do embate o placard acusava uma igualdade de no Rio, como de São Paulo e tamb'em do Uruguai, volta

I x 1. Fomos, nessa peleja, os donos absolutos das ações. rarn-se as atenções e os interêsses de diversos grêmios,
Dos 90 ms. jogados, 80 nos pertenceram. Faltou a nossa

'

todos desejosos de promover um encontro em que es-

fuça0. z • ." í"ol.}w:rn..:.�do semnre: sentido de pene- tivessem empenhados alguns dos campeõe-s do mundo.

'mas nos faltou o mais precioso: o sentido de infiltracão. ffiãiol' ll1t'él;�sse'cté'rlffin-��ieMla��1?rb-5�l�f que

.Já na segunda fase perdemos os dois o objetivo e o' de internacional tanto que vem agora de delegar poderes
penetração. Nessa ocasião apareceu a linha de médios, ao sr. Manoel Caballero para concluir definitivamente
que foi, aliás, o setor mais positivo do quadro. A sorte, as negociações no sentido de trazer ao Rio o famoso
na segunda partida, foi nossa madrasta. Jogamos 80 ms. quadro do Penarol, justamente a equipe que reune o
no campo adversário para obter sómente, 1 goal. Um maior contingente de vencedores .da "Taca Jules Rimet".
goal, aliás, que deixou dúvidas quanto a sua legitimida- Foi tambem informado que desejam 'os cruzmaltinos
de. Pintamos a vitória ... Mas ela não veio. E nós, sem seja o "match", caso seja possível, .real izado no dia 8 de
sermos TECNICOS, sabemos porque ela não veio. abril tendo como local o Estádio do Maracanã.

Tudo tem explicações!...' Figura de prestigio entre os seus compatriotas, o sr.
Manoel Caballero tem fundadas esperancas de alcancar

_

pleno êxito nos entendimentos, o que quel: dizer que d�n
tro de pouco tempo poderemos assistir a um verdadeiro
encontro Brasil x Uruguai, tal a quantidade de astros
que militam nas equipes do Vasco e do Penarol.

Posto de observações

Torneio Rio-S. Paulo
Com os resultados da 2a rodada a sítuacâo do Tor

neío Rio-São Paulo ficou sendo a seguin te:
'

1° lugar - Palmeiras, sem pontos perdidós.
2° lugar - Corintians e Bangú, com 1 ponto perdi

do.
3° lugar F'lamengo e Portuguesa de Desportos, com

2 pontos perdidos.
4° lugar - Vasco _e América, com 3 pontos perdi-

dos. .

5° lugar - São Paulo, com 4 pontos perdidos.
A PROXIMA RODADA

SABADO
No Rio - Flamengo x Bangú.
Em São Paulo - Corintians x Portuguesa.

DOMINGO
No Rio - Amér-ica x Palmeiras.
Em São Paulo - Vasco x São Paulo.

Novo ca:mpeão eu

rôpeu dos leves
MANCHESTER, 27 (U. P.) - O pugilista francês

Pierre Montane derrotou BiIly Thompson, da Inglaterra,
por nocaute, no décimo segundo assalto, conqui;tando
assim o titulo de campeão da Europa dos pesos leves.

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

'Tio Scn,. O maior
vaI de Louis

s. FRANCISCO, 27 (U. P.) - Como se sabe o ex
campeão mundial de box Joe Louis voltou a�s ringues
para poder pagar o que deve em impostos ao governo fe
deral. Por ocasião de sua pesagem, antes da luta con
tra Andy Walker, alguem lhe perguntou quem o havia
pegado mais em cheio durante seus dezenove anos de
vida pugilistica.

"Isso é facil de responder", disse rindo-se o ex-eam
peão. "Foi o Tio Sam!"

•

ri ..

.Azes do cestehel ezteca Saibam os Esportistas...em . Belo Horizonte
BELO HORIZONTE, 27 (U. P.) - O basket-ball

montanhez este ano começou com o pé direito. Já foi
elaborado o programa pela Federação Mineira de Bas
ket-ball. Agora, segundo informações que obtivemos com

o sr. Gerson Sabino, a seleção mexicana de �askef virá
a esta capital no mês de março.

Os aztecas estão em Buenos Aires onde participam
dos Jogos Pan-Americanos. A sua conduta nas Olimpia
das de Londres, em 1948, foi das mais destacadas.

-

As datas já estão mais ou menos fixadas segundo
o nosso informante: entre 6 e 10 de março vindouro.
Os adversarios dos mexicanos ainda não são conheci
dos. Pode-se garantir, não obstante, que caberá aos

grandes quadros da cidade a tarefa de enfrentá-los.

Rebabililou·se O Bolaf(lgo
Fazendo sua despedida no 'I'or.aero Quadrangular

de Santiago do Chile, o Botafogo, do Rio, conseguiu am

pla rehabilitação ao derrotar o Santiago Morr ing, local,
pela expressiva contagem de 3 x O.

· .. que Silvio de Magalhães Padi!ha, diretor do

Departamento de Esportes do Estado de São Paulo, é
considerado o "atléta simbolo do Brasil, por suas ex

plêndidas vitórias no atletismo nac�onal e Sul-america

no, de 1928 e 1946.
xxx

· .. que, dos campeões mundiais de box de peso pe

sado, Prino Carnera (1933-1934), foi o mais alto, com

2 metros de altura; o mais pesado, com 120 quilos; o

de perimetro de braço maior e o que mais vezes comba

teu. Abandonou o box para em 1939 se tornar o maior

lutador- de catth-as-catch-can do mundo. Por sua vez..

Joe Louis foi o mais moço de todos, com 22 anos, e o que
por mais tempo conservou o título de, campeão mundial

12 anos. Ainda se encontra em atividade.vesperando re

conquistar a coroa em poder de Ezzard Charles, que o

derrotou recentemente.
xxx

· .. que em 1911 ef'etuou-ae .o primeiro Campeona
to Brasileiro de Remo, saindo. vencedores os cariocas.

Em·1936 os catarinenses pertencentes ao Riachuelo, des
ta Capital, lograram, em São Salvador-Ida Bahia, notá
vel proesa, conquistando o título máximo nacional.

xxx

· .. que no dia 15 de maio de 1925 um clube de Flo

rianópolis se exibiu pela primeira vez em Joinville: o

Avaí, que empatou com o Amér�a por 2 x 2. O quadro
"azurra" jogou -com a seguinte formação: Boos, Zéca
e Botafogo; Joel, Elesbão e Zé Macaco; Zamzibar Lins.
Frota, Mambrini, Arnaldo Dutra e China,

Um médio esquerdo do Su!
para o Figueirense

. RIO, 27 (U. P.) � Prossegue o Fluminense em suas
demarches para obter reforços pâra suas fileiras: Embo
ra sem sucesso em algumas tentativas, como foi 'o caso
de Julinho, em outras, porem, logrou o tricolor pleno
sucesso como, por exemplo, sucedeu com Balejo, contra
tado imediatamente após ficar conhecido que o Juventus
dera preferencia ao Palmeiras para ceder Julinho.

E,_ agora, segundo fomos seguràrpents informados,
aguarda o Fluminense outro reforco do sul. Trata-se de
um médio esquerdo que ,se adiant'a ser jovem e muito
bem credenciado, mas cujo nome é mantido ém sigilo, a
tendendo a que, não estando as negociacões ainda con
cl u idas, teme-se que qualquer publicidade a respeito ve
nha a se torn'ar prejudicial.

Alta figurá do gremio das Laranjeiras admitiu to
davia, que tudo deverá estar resolvido nestas próximas
48 horas, quando; então, se poderá saber o nome do no
vo tricolor.

o Cotitiba jogará em JoinviJe
Noticia-se em JoinvÍlle que, além do Fluminense,

tambem se exibirá naquela cidade por ocasião do seu

centenário, o Coritiba F. C., de Curitiba, que terá por
adversário o Caxias.

Quadrangular mineiro

CaÓlpe'õe�, os amadores cariocas
RIO,27 (U. P.) - No estádio do Vasco da Gama, jo-

. garam domingo pela manhã, decidindo a Taça "Paulo
Goularte Oliveira", os selecionados amadores do Distrí
tó Féderal e de Minas Gerais, vencendo o primeiro pe
lo escore de 5 x 2.

.u.t� V it-ó-rJ a

BELO HORIZONTE, 27 (U._ P.) - Com dois jôgos
iniciou-se domingo nesta Capital, a disputa do Torneio

, Quadragular de futebol. Os resultados foram estes:
Santos, 4 x Cruzeiro 3 e América 3 x Atlético 2. Para
quinta-feira estão marcados dois encontros, a saber: ISantos x América e Atlético x Cruzeiro.

SAN FRANCISCO, 27 (U. P.) - Joe Louis conse

guiu nova vitoria vencendo Andy Walker por K.O. téc
nico, no décimo round.

Empataram Agua Verde e Atlético
CURITIBA, 27 CU. P.) - Jogando amistosamente,

empataram ante-ontem as equipes de profissionais do
Atlético e do Agua Verde. A-contagem foi de 2 x 2.

Movimento no flamengo
para a volta de Jair

RIO,27 (U. P.) - Divulga-se aqui que se esboca um

grande movimento entre os adeptos do Flamengo' para
a volta do atacante Jair ás suas fileiras.

Centro Cal. de Estudos e

Defesa do Petróleo
Assembléia Geral Ordinária

P. CONVOCACÃO
De ordem .do sr. Presidente, -em atenção ao dispos-

to nos arts. Í2, § 1°, e 51 dos Estatutos, é convocada a

'Assembléia Geral dêste Centro, para o próximo dia 28,
às 20 horas, à rua Nunes Machado, n. 21 nesta Capital.
para deliberar sôbre a seguinte ordem do dia:

1° - Tomar as contas e julgar os atos da Comissão
Diretora;

2° - Examinar e discutir o balanço e o parecer do
Conselho 'Fiscal;

3° - Eleger a Comissão Diretora e o Conselho Fis
cal para o período de 1951 a 1953.

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1951.
TELMO RIBEIRO, Secretário-Geral.

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

Incêndios e Transportes
Cifras do Bãlanco de 1944

CAPITAL E RESERVAS � Cr$ 50.900.000,sa
Responsabilidades Cr$ 5.978.401.755,70<
Receita .. ,

',' " Cr$ 87.053.245,SOO
Ativo ..

-

: Cr$ 142.I76.6088(t
Sinistros pagos nos ultimos 10 anos
. . . . . . . . ..

. Cr$ 98.687.816S()
Responsabilidades Cr$ 76.736.401.806,30

Diretores:
'

Dr. Pamphilo p'Utra Freire de Carvalho, Dr. Fran
cisco de Sá, Anísio Massoi-ra, Dr. Joaquim Barreto de:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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do mundo
_'

morte 'vem do
Por AI Neto

,-gencia.
Estas casas são escolhi

<das em lugares de f ác il a

-cessos.

Como os médicos e enfer

'melros osão totalmente in

'suficientes, as autoridades
'estão proporcionando cursos

::rápidos para aquêles que de

.monstram maiores pendores
.para a ciência médica.

O Jornal Ta Kung Pao

:revela que não há pratica
.mente mais pen ie il ina na

''China comunista.
As pequenas quantidades

-ainda disponíveis são reser-

-vadas ciosamente para os

:altos chefes militares, ou Illara as famílias dos líderes
-do partido comunista.

_

O correspondente Henry ILieberman informa que es-,'

'tão sendo formados "comi-I
"tês de conforto", com o pro-

,;])ósito de manter a moral da

'população em face da situa
-ção em que se encontram os

-:feridos.
,

Conta Lieberman que mui
tos soldados feridos leve
mente acabam ficando em

Clinico e operador
Sonsultório: Rua Vitor

s
•··...·Mm

��
�)

Os Rins que devem eliminar
todos os traços de substancias
toxicas ou impurezas do organis
mo, estão permitindo que um

excesso de acido urico se acu

mule e penetre em todo o

organismo.
A falta de cumprimento de sua

tarefa por parte dos rins � •
causa fundamenta' das dores
na cintura, reumatismo e irregu-
laridades urinarias. ....

Este acido urico rapidamente fôr
ma cristais agudos, que se alo
jam' nas "articulações, causando
a ,sua inflamação e rigidez, as

cruciantes dôres do reumatismo
e outros males do sistema urina
'rio. O tratamento apropriado de
ve "fazer voltar os rins ao seu

estado normal, afim de poder
ser filtrado o acido urico. li: por
isso que as Pilulas De Witt con

seguem dar alivio permanente
I.OS mais rebeldes casos.

As Pilulas De Witt atúam di
retamen te sobre os rins, de
vo vendo-lhes a sua ação 'natural
de filtros das impurezas do
organismo.
Acham-se á venda em todas as

f,"rmacias.
PILULAS

OE ITT

.
.

Para 05 Rins e a Rexiga �

EM vtouos OE 411 1:: 100 PIl.ItLA s
n <IRANUE É MAIS EC0NOMlcói

Meireles.
Telefone: 1.405

Consultas da-s 10 ás 12 e

das 14 ás 18 horas.
Residência: Rua Blume

nau.

Curso de Humanidades
MADUREZA DO ART. 91

CURSO EM FUNCIONAMEN'TO DESDE 1940

o único que venceu as crises por sua qualidade
MATRICULA: dias 10 e 2 de Fevereiro, das ÍS,30

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

do a uma mensalidade e à taxa.
'

IMPORTANTE: É de suma influência apresenta
rem-se .os 'candidatos desde o início_,.lli!!:ª 11.�garem -ª"
bases necessárias ao aproveitamento integral.

O fracasso de muitos é motivado pela entrada tar

dia.
Informações antecipadas: Alm. Lamego .67.

O Diretor: José Warken

QUER VESTlR·SE COM COHfORTO

PROCURE A

E ELE(iÀHCIA 1
lo Montepio.

Horário: Das 9 á! 12 ho::,as - Dr. MU8tn.

Da- i5 á!\ 18 horas -- Dra. Musal.

Realdênci. -- !:tua Santo. Dumont, 8. Apto. I. Telefone: 1.620 alfaiataria Mello-------------------------------------------� --------

��---------------------------------------------�

T.ransparte. regulares de 001ga , .

I
I
I ENO é de efeito

seguro. Laxante
suave, eferves
cente saudavel,

alcalino e

antiácido,

810 FR4NGISVO DO SUL para NOV4 rUBI
Informar õe. como. ACJente.

'

8nópolil- Carlos HoepckeSiA - (1- 'JelttrI1t 1 2J� ( End i e til

ranctsco do Sul--Carl09 Hoepcke SA - CI-Teldone f MCOR.EMAC li

r
.1

AUântida Rádio Catarinense Limitada
apresenta malS'2 iusuperaveis modelos para 1951

CAf<ACTERISTICl\S.:
:: 5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1700 Iccis; curtas 6 a I8 7!tcs. 50 ast mts.

::: ..A1t!h-falante 61[2 polegadas, tipo pesaâo : Tomada pare toca-discos.

:: TransfoTl,I,ador universal para 90, 110, 180, 200 e 220 uolts v.

;,;; Variavel de .'3 secções: FI com nudeo de ferro: Caixa ele IMBUIA de luxo .

....
Grande alcance:: Alta sensibiluuuie :: Som natural.l'viodelo ARC-5-P

\
!I

------------------------------------�--�------------------------------------------�-------------------------------

Modelo ARC 515

�
I

/
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Praça 15 de Novembro, 22 � .. 2°. andar

'.
, Caixa Postal139
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Aceita Agel1tes nOI Inferior, I
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TELEFONES 1388 -- 324 _.
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Santa. Catarina e as
Bibliotecas

I

o lugar âe nossas

BibliO-1376
bibliotecas, 70.431 volu

técas públicas' no cenário mes; Distrito Federal com

nacional, é destacado. 445 bibliotecas, 63.416 volu-
Segundo o "Jornal dos mes ; Paraíba com 110 bi

Livros" nr, 6, de Janeiro bliotecas, 30.014 volumes;
findo, de São Paulo, apre- Ceará com 107 bibliotecas,
sentamos a seguinte estatis- 21.652 volumes; Pernambu
tica fornecida pelo Instituto co com 125 bibliotecas, ....
Nacional do Livro. 19.098 volumes; Rio Grande

'E d dé 1(\1'::0 t
do Norte com 61 bibliotecas,m mea os e va, o 0-
15 4 5 I 'M h-

I d 5 024 bibli t
. 9 vo umes; aran ao

ta e. 1 10 ecas
97 bibli t 14706b d INL I

com I 10 ecas, .

rece eram o mesmo o
volumes; Piauí com 32 bi- -

total de 902.305 volumes. Co-
bl· t- 12 342 I·

roo se vê, não só o número
10 ecas, . vo umes;

Espírito Santo com 64 bi
de bibliotecas é diminuto co-

bliotecas, 14.406 volumes;
mo também o é o total de

Alagoas com "56 bibliotecas,volumes de que dispõem os
13.363 volumes; Amazonascousulentes. Alguma coisa
com 39 bibliotecas, 10.006

já foi feito, é necessário re-
volumes; Goiaz com 58 biconhecê-lo.
bliotecas, . 9.734 volumes;

Porém, o ponto dese- Mato Grosso com 55 biblio
jado como divulgação do li- tecas, 9.519 volumes; Pará
vro entre o povo está ainda com 37 bibliotécas, 7.533 vo

muito distanciado da reali- J lumes; Sergipe com 31 bi
dade presente. É preciso que bliotecas, 5.607 volumes;
todos, dos particulares aos Território do Acre com 8
govêrnos estaduais e às au- bibliotecas, 2.334 volumes;
toridades federais volvam Território do Amapá com 8
maior atenção e dispensem bibliotécas, 2.189 volumes;
,maiores cuidados e verbas Território de Guaporé, com

mais significativas para o 6 bibliotécas, 1.516 volumes;
livro nacional. Território do Rio Branco,
Eis, em números oficiais com 1 biblioteca, 350 volu

a situação atual, por Esta- mes. Total (Brasil) 5.024 bí
dos, das bibliotecas públicas bliotécas, 002.305 volumes.
com o númera de volumes Por êsse quadro verifica
recebidos do INL: São Pau- se que existem registradas,
lo, com 1.048 bibliotecas, no Instituto, 5.024,bibliote-
194.705 volumes; Minas Ge� cas, em todo o Brasil, pelas
Tais com 683 bibliotecas, quais o Instituto distribuiu
116.398 volumes; Santa Ca- um total quasi de um mi
tarina com 669 bibliotecas, lhão de vol umes. A noticia é
81.096 volumes; Rio Grande confortadora para o povo
do Sul com 470 bibliotecas, brasileiro e digna de desta-
78�553 volumes; Paraná com cada registro, a situação de
255 bibliotecas, 21.663 vo- nosso Estado que ocupa lu-
1umes; Rio de Janeiro com gar destacado.

'.

Viagem com segurança
e rapidez

so .NOS CONFORTAVEIS l\lICRO-ONIBUS DO

R4�IDO «SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajaí - Joinville � Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

ALUGA-SE
ótima sala no centro

A' Praça
(alto" do

1.5 de Novembro, 20, 2' ,andH
Reshul�nte Ro,a).

Tratar no mesmo local

,

CF ". ._ "'!'_.

ONTEM Clt.J..(j(JJ'[(,L

7i� lACUHA
- -

AMÁNHA

'��
cJ/D� e

nltros MUN�CIPIOS

�TR-ANSPORTES -AÉREOS C�HlRINENSE 5/+4

COMPANHIA
lNTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
Sorteio do mês de

]anairo de 1950

COMBINACÕES

E
C
W
O
K
Q
Q
8

G
L
C
I
L
B
J
z-

Escritório à Áv. Mauru
Ramos, 4 (sob) - Nesta.
Inspetorias 'e agencias
nas principais cidades

do Estado

J
F
P
W
y
I
Q
T

No mundo do Rádio -e da T.V.

MOVEIS - REFRIGERA-
DOR - ELECTROLA

� Família que se retira pa
ra .rora do Estado vende:
um dormitório "Chiperidale"
de imbuia, com 9 peças; uma.
sala de jantar "Bavaria"
também de imbuia com 102

peças, sendo que as cadei
ras com assento de couro

cinzelado, um escritório su

cupira com bar embutido,
um luxuoso consolo cj espe
lho de parede trabalhados à
mão, todos fabricados no

Paraná. Vendem-se ainda
um dormitório de imbúia
pj solteiro, uma bergére ca

pitoné bordeaux, uma Ele
traia Chipendale pau mar

fim, um_ Refrigerador Wes
tinghouse 8 pés de luxo,
uma discotéca selecionada,
e bem assim, vários outros

objetos e utílidades domes
ticas.
Tratar depois das 13 ho

ras à rua D. Jaime Câmara,
40.

Broadcasters. A escassez se

rá maior no que se refere a

engenheiros e locutores, a

crescenta a NAB.
ôf A Comissão Federal de

Comunicações prorrogou o

prazo concedido à National
Broadcastiug Company para
fazer experiências com a te
vê colorida. A prorrogação
vai até 1 de março.

,x· Em Washington, a NBC
está fazendo experiências da
estação WNBW, que em cõr
usa a caracteríatica .

KG2XDE. Em New York,
as experiências são feitas
pela WNBT, com a caracte
ristica KE2XJV.

Por AI Neto
,,,_ O maior estúdio da Nà

tionàl Broadcastiug Compa
ny, em Radio City, New
York, é agora um estúdio de
tevê. Até êste momento, êste
grande estúdio - chamado
Estúdio 8-H - era usado
para os concertos de Arturo
Toscanini, transmitidos pe
las estações de rádio da
NEC ...

* Walter L. Stickel, ge
rente geral de vendas da
DuMont, prediz que mais de
90 por cento dos receptores
de tevê, comprados durante
os últimos três anos serão
trocados pelos seus donos,
ainda êste ano, por apare-
lhos equipados com telas
maiores.

I
.;:. A popularidade do rá-

dio no Alaska está aumen

tando. Segundo acaba de a-

nunciar a Alaska Broadcas- Ataca todo o organismo
ting System, os lucros que EM SIFILIS ou REUMA-
teve nos últimos 12 meses TISMO DA MESMA OHI-
foram maiores em '120 mil GEM?
do lares do que os lucros dos UBE O PUPULAR PREPA-

I 12 meses anteriores. A ABS RADO
·

:�;���}:,�:d::�:::r.: I 10:3111\ t:il:II"] �.,
rádio norte-americano vêr- i Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar no
se-á em palpos de aranha tratamento da Sifilis e Reumatismo da mesma
determinada pela escassez origem.
de pessoal especializado, se-' Inofensivo ao organismo, agradável como li-
gundo acaba' de declarar a

cor.
Na t i, o n a I Association of --'- _

Fraqueza, em geral
·Vinho Vreosotado

(Silveíra)
. ., ....

Aulas de radio ...

telegrafia
Aceita-se alunos

Rua Conselheiro Mafra, 83
1° andar

Das 19 ás 21 horas ..
;

Nesta

Sífilis J

Sua beleza e sua mocidade dependem de sua saúde
E sua saúde depende do remédio, consesredo:

I REGULAD R· lER
I N� 1 - EXCESSO N�:2.- FALTA OU ESCASSEZ

I REGULADOR XAVUHt - o remédio ·de _:nfiança da mUlhej

Dr. Jo§é Boabaid
ADVOGADO

Rua Grai Bínencourr, 112 5'IUZJl LIMA & IRMÃOS l
Cons, Mafra, 37 1Florianópolis

F ._

"VIR<iEM ESPECIALIDADE" da
l�JA,WETZEL}INDUSTRIA.L-JOINVrLL E (MIWHl r e r a

TORNA A ROUPA BRANQUISSiMA
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Dr Aderbal R da Silva ]Comando do 5 • Distrito Naval Abelíçã» do ex�e�ient� �o.
• •

Do sr, Capitão de Mal' e Guerra Aurélio Linhares sábados na} reparllcoes publicas
recebemos atencioso convite para assistirmos, no dia de

amanhã, 1° de Março, às 17 horas, à solenidade de trans

missão do Comando do 5° Distrito Naval ao exmo. sr.

Contra-Almirante Carlos da Silveira Carneiro, recente

mente nomeado pelo exmo. sr. Presidente da República.
Após o ato seguir-se-á uma recepção à Sociedade

florianópolitana.
Manifestando-nos gratíssimos pelo convite, deseja

mos ao exmo. sr. Contra-Almirante Silveira Carneiro vo

tos de felicidades administrativa e pessoal. De três horas o encontrD�

lfa- Câma ra MU11 icipa I G���211i�u!)a r��'�ll�;�':de��� i::�b�C: �
lo sr'. Prefeito Municipal não cumpre a lei. -- Fra- cerca de três horas a entre-I problemas econormcos e ad

cassa cômicamente o lider udenista.-O V.8.- .

d d J
mínistrativos de Minas, es-·

VIsta o governa 01' usce-Ireador Osmar Cunha põe os pontos nos «11
lí K bit h k

tudando os modos como o.
mo u 1 J;C e com o sr.'

governo feleral poderá auxi-
o sr. Getulio Vargas, domingo, governo federal poderá au

Camara Municipal apresen- Flavio Ferrari, ainda não
em Petrópolis. O chefe do xí líar o seu vasto programa

tou materia bem interessan- desencarnou ... Continúa a executivo mineiro expôs ao de empreendimentos.
te. pensar que está na oposição
Em primeiro lugar temos e que o prefeito ainda é o

a indicacão alssinada pelo mesmo ... Em outras pala-
Sr. Flavi� Ferrari e outros, vras, o condutor da bancada

ENCONTRADO O "GATO" sub-distrito do Estreito, ha-
no sentido de conseguir do brigadeirista persiste obce

. Dois roubos se verifica- via tentado contra a exis-
sr. Prefeito Municipal, a cada pela idéia fixa de en-

remessa à Camara, de copia gul ir o ex-governador. da

de todos os atos baixados Cidade ...

sobre interesses administra- Começou -dizen do que a

tivos, afim de que os srs. sua bancada acolhia com a

vereadores estejam em con- jnaior satisfação as Indica

d icões de apreciar e julgar. ções dos representantes
Em segundo lugar, está o pessedistas, pois essas vi

requerimento lido pelo sr. nham confirmar suas críti

Edio Fedrigo, relativamente cas ao descalabro adminis-
.·_·n..·.·_-.·_· ;a_-.·...-.·_-.-_·_..-..._,

à remessa das contas da tratívo dos últimos anos ...

Prefeitura ao Legislativo. Aparteado, confirmou que

Essa remessa, de acôrdo considerava as Indicações
com a lei, deve ser feita até como críticas à administra-

o

o dia 15 do mês seguinte. cão e insinuou que a banca

Florianópolis, 27 de feve-I Entretanto, a Casa ainda da majoritária, ao envez de

reiro de 1951. não recebeu as contas de indicações, devia entender-
Sr. dr. Rubens de Arruda dezembro nem de janeiro, e se pessoalmente com o sr.

Ramos. isto está prejudicando os Prefeito Municipal. Custou-
Diretor de "O Estado". trabalhos, pois não é possi- lhe caro, porém, essa insi-
Nesta. vel examinar o Relatório de nuação, como caro lhe cus-

A 23 do corrente o jornal 1951, sem primeiro verifi- taram os "conselhos" inclui
sob sua direção, em nota in- cal' as contas que a ele se dos em sua peça oratoria ...

to, o vento levou. . .

titulada "Uma explicação ao referem. Continua na 3a. paginaTaco foi prêso e aguarda Ipúblico", referiu-se ao meu O sr Gercino Silva vêm
destino, responsavel que é ..,

nome, dando-me como veí- apressadamente em. defesa Prof Dlbon d'Evado dinheiro desaparec ido de
culo de pretensos boatos que do Chefe do Executivo, que- •Clara- Mazuco, residente em
envolveriam o nome do sr. rendo inocentá-lo com a a

Urussanga, ora hospedada Mário Couto. legação de que tais contas
naquela pensão. De inicio resolvi silenciar deviam ter sido enviadasFóRA DE PERIGO

O t '23 30 h
- não por temor, ou coisa pelo ex-prefeito ... Foi sem

n em, as , oras, a
Ih t

.

.

D I
.

R
.

I d P I'
seme an e - mas para eVI- sorte, porem, em seu açoda-e egacla eglOna e o 1- .' .

.

.

t
'A'

d M'I
tal' tomasse o incidente mento, porque um erro não

Cla eve ciencra e que 1-. A •

Iití M' I d M
malares consequencias, que justifica outro. Além do

1 mo igue e oraes, .

40 d id d
de qualquer forma serram mais, como muito bem disse

com anos e 1 a e, casa- , .

d b '1' id t ,desagradave.Js, tanto para o lider Osmar Cunha, se as
o, rasi erro, resi en e a . '.

TC' ti 172
mim como para os demais contas de dezembro deviam

rua ereza rIS ma, ,no envolvidos no caso. ter sido encaminhadas pelo
CASA MISCELANIA distrt- Agora, porém, verifiquei antigo prefeito da Capital,

I
.

d devi
-

I viagem.buidora dos Rádios. R.C.A. que pessoas ma -avisa as, as de janeiro eviam' te- o
,,_

Victor, Válvulas e Discos. desconhecedoras de meu ca- sido pelo atual. Assim, êste,
f.

. .

Rua Conselheiro Mafra. ráter, louvando-se na mes- ao contrário do que havia Atos O leiaIS
-----.--- ma tendenciosa fonte onde afirmado, não respeita a

_ Foi nomeado João Gon-

As versões a reportagem dês se matuti- l�i e nem prest.ig ia o 'legisla- (çalves Júnior para exercer,

I" no foi colher elementos pa- tívo, como substituto, o cargo de

d B'bl-a ra a nota acima indicada, Depois dêsse debate, o re- Administrador do Hospitala I I encaram meu silêncio como querimento do sr. Edio Fe- "Nerêu Ramos", durante o
Continuado e extraordiná- receio ou, talvez, aquiescên- drigo é aprovado unânime- impedimento do respectivo!rio é o esforço das Socíeda- cia ao que de mim se diz na mente. titular, Adão Miranda, em

des Bíblicas, que vem au- já referida nota. A seguir, o sr, Gercino virtude da licença-prêmio.

mentando sempre o número Por isso, cabe-me dizer- Silva ocupou a tribuna para que lhe foi concedida.
de traduções das Sagradas lhes, categoricamente, a es- ler um discurso. - Foi comutada, pelo de
Escrituras. sas pessoas, que jámais, em Todos esperavam que o ereto n. 1, de 24 do corrente,
Durante 1949, em seis lín- qualquer local, declarei ter porta-voz do sr, Prefeito para 10 meses, a pena im

guas apareceu pela primeira ouvido de s. s. o sr. João Co- Municipal trouxesse à Casa posta ao soldado da Polícia
vez a Bíblica completa; em lin, qualquer referência, boa algum tema de alto interês- Militar Édson Rodrigues da
vinte e duas, o Novo 'I'esta- 'ou má, sôbre o sr. Mário se. Foi uma decepção. Silva, pelo Conselho de Jus
menta; e em oito novas lia- Couto. O líder udenista está de tiça Militar daquela Corpoguas foram editadas porções I Essa a verdade, que não urucubaca. Não acerta uma. ração.
das Escrituras.' : temo em afirmar. E a qual- O seu discurso .de ante-on- - Foi concedida ao dr.
Assim, o número .de lín-

I

quer pessoa que declarar o tem foi mais uma dessas ti- Rubens de Arruda Ramos,
guas e dialétos em que, no contrário não hesitarei em radas demagógicas com que exoneração do cargo de Sub
todo ou em parte, se acham tachar de caluniadora. costuma aborrecer seus pa- Diretor Penal da Peniten-
vertidas as Escrituras; che- Solicitando-lhe, sr. Dire- res, pois não passou de uma ciária do Estado.
gou a ·1.120 - sendo a Bí- tor, a publicação desta no repetição, pela décima vez, - O sr, Afonso Maria
blia completa, em cento e mesmo local da "nota" pre- no minimo, de acusações ba- Cardoso da Veiga, Chefe da
noventa e uma, e o Novo citada, subscrevo-me, aten- lofas à administração Tolen- Secção do Fomento Agrícola
Testamento, em duzentas e ciosamente, tino de Carvalho. Parece e Executor do Acôrdo Único,trinta e sete. - CS.N.A.). ORLANDO F1LOMENO que o sr. Gercino, como a- foi designado para repre-

_._- - --_.- -.

sentar o Estado na 5a._ Reu-
nião da Comissão Técnica
do Trigo, a se realizar no

Rio de Janeiro no período
1

de 26 a 31 de março corren

te.

Em um dos avioes da Cruzeiro do Sul VIaJOU, hoje,
a Curitiba, o sr. dr. Adarbal Ramos da Silva, ex-Gover
nador do Estado.

Ao embarque do ilustre catarinense compareceram
numerosos amigos, correligionários e admiradores.

Florianópolis, - 28 de Fevereiro de 195 l

Na.Policia
Encontrado o «gato» que vísítou a Pensão
«Elítev.c='I'entou suicidío, estando Ióra de

perigo no Hospital de Caridade.

A sessão de ante-ontem da I centuou, em aparte,

ram, nêstes últimos dias, na
Pensão Elite, à rua Conse
lheiro Mafra, nesta Capital
- um de vários objetos de
Justino Pereira de Carva
lho e outro de 900 cruzeiros

Uma carla

tência.
Em seguida, as providen

cias fôram tomados, sendo
Militino conduzido para o

Hospital de Caridade, onde
se encontra já f óra de peri
go. Em seu poder a Polrcia
encontrou 1copo, 1 lata de
"neocid" e 2 bilhetes.

de Clara lVIazuco, êste an

te-ontem.
Mas a Policia conseguiu

prender, na manhã de on

tem, Taco Cunha, brasilei

ro, natural de Palhoça, com
22 anos de idade, ·filho de
João Antônio Cunha e de
Maria Antônia da Cunha,
residentes em Coqueiros, do
sub-distrito do Estreito, que
se confessou autor do roubo
.de 900 cruzeiros naquela
Pensão. Em seu poder foi
encontrada apenas a quan
tia de 620 cruzeiros. O res-

Segue amanhã, via aérea,
para Assunção, o nosso ilus
tre conterrâneo e consagra
do homem de letras, sr. Pro
fessor Othon Lobo da Gama
d'Eça.
Levam-no à capital. do Pa

raguai serviços profissio
nais, 'que lhe exigirão a per":
manência ali de alguns dias.

Os nossos votos de feliz

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS.
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R I E

---------

Camisas, Gravatas, Pija
mes Meias das melhores,
pelos menores preços só na

CASA MISCELANIA - Rua
Conselheiro Mafra.

I R AS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURl

RIO, 27 (U.P.) - Em tor

no das modificações no ho

rário do funcionamento das

repartições. públicas, com a

abolição do expediente aos

sábados e extensão de mais..
meia hora nos demais dias
úteis, informa-se. que nada.·
existe ainda. .. em ', cogitação \

no DASP ..

o Presidente msntue
bolsas de estudo
RIO, 27 (V. A.) - Convidado pelo presiÇlente da.

República esteve, ontem, no palácio Rio Neqro, em Pe
tropolis, em companhia de sua espôsa e três filhos, o

sr. Angusto Gonçalves, encarregado da conservação do
Boruluúu: do Pão de Açucar e que se torn01� heroi du
rante o acidente alí verificado ao descer pelo cabo ar

rebentado para auxiliar a tarefa de salvamento de 1S'
pessoas que 'se encontravam na viatura. ° presidente
Va.rgas, após cwmpromeatá-lo disse que em recompensa
ao seu ato de coragem e bravura o govêrno it'Ía custear"
os estudos de seus três filhos.

Uma das perguntas mais em voga, aí pelos ca

fés, é a seguinte: - Quem é o ladrão do dia? O
mais recente dos Rafles .ser ia um ex-Secretário
d'Estado que - pasmem' céus, terras e mares -'

recebia dois mil cruzeiros mensais como chauff'er'
de repartição. Como não somos Scherlock, não lha
descobrimos o nome. Mas a história foi contada, por
um Professor de Direito que conhece o nome do ti-
tu lar-motorista. Se não o revelou é que, por certo...
pretende fazê-lo da tribuna da Câmara Federal.

* .:+

A propósito do pega-ladrão passaram-me esta"
que se não é verdadeira �as minúcias, o é no todo ..

O ilustre Prefeito da Capital, na atitude digna,
de desmascarar os "honestos" que pululam pela, cí- ..

dade, como disse a Gazeta de 23 do corrente, qUÍS-.
pessoalmente verificar in loco, a Identidade dos tra
balhadores constantes de certa fôlha de pagamen-
to. No Saco dos Limões, bradou pelo feitor:

- Onde está o seu Aparício Tupiniquim?
- Parício ! berrou o feitor. Venha cá que o sã

Perfeito qué lhe cunhecê!
Quem é Anastácio Marcelo?
Nastácio! Venha cá!
Quem é Aristarco André?
Tataco! Caminha, hóme!

E assim por diante. E assim com outros feit'o-·
res, em outros lugares .

Na Trindade, entretanto, deu-se o enguiço.
- Quem é Francisco F. da Silva?
- !?
- Você não conhece o seu Francisco F. da Síl-

va?
� Não sinhô! Aqui não trabáia!
O feitor não estava, que fôra chamado à'_Pre-

feitura. Mas o nome do Francisco F. da Silva ali'
estava, na f'ôlha de pagamento.

-

E o Prefeito interrogou outros trabalhadores. r
Nenhum deles conhecia esse' misterioso F'ran-.

cisco F. da Silva. O Prefeito não disse nem Eureka]' '

Eureka, nem Thassala! Thassala!
Não disse, mas pensou, contente de tôdas as ale-··

grias e alegre de todos os contentamentos.
- Com que então, o sr. Francisco F. da Silva

não existia!
E, supercilioso, porejando indignação, deixou a

ordem para o fiscal:
- Quando o feitor chegar diga-lhe para ir ime-

diatamente ao meu gabinete, levando com êle o seu.

Francisco F. da Silva, Hoje! Sem - falta!
O feitor comparece-u. E' em' sua companhia, trê

'rnulo, assustado, pensando na demissão, nos filhos
e na mulher, compareceu também o pobre do Chico
1<'irmino ...

.
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