
firme o avanço �as forcas alia�as
TOQUIO, 1 (U.P.) - As I funda penetração das for-.

forças americanas avança- ças americanas para o nor-I
l'am cerca de 10 km. pelo te na frente leste-central.
batido flanco oriental da Ii- Outros elementos' de uma

nha de batalha na frente Divisão penetraram para
central c�reana. Uma pa- oeste, a partir de Ancher e

trulha blindada da 7a Divi- Pangn im, conseguindo liga
são dos Estados Un{dos es- ção com -a 2a Divisão dos
tá ao alcance de Amidong,· Estados Unidos, na estrada
50 km. ao sul do paralelo 38, vital para Hoeng-song, 48
o que constitui a mais pro- km. a oeste.

NA FRENTE DE
CHECHON

TOQUIO, 1 (U.P.) - Um
grupo regimental de comba
te da 2a divisão avançou
contra oposição moderada,
até 27 quilometros ao norte

de Chechon, centro rodoviá
rio, que os comunistas ten
taram capturar em seus ul-

frente -cental{�'+C,)[éja
.
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Forças sul-coreanas-

n�s§af-RE.. c.U....
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N.ORTEregião encontram-se 'à me- _' ..' ":�vÇOREANOS
nos 'de 23 quilometroâ de',· 08' .3P·e 50::CorpQ de Exer

Pyongcharig. cito norte-coreanos estão re

cuando para o"�or(é, fugin
do diante dos norte-ameri
canos. Retirando-se, os nor

te-coreanos espalham minas

nas estradas lamacentas, o

que dificulta o avanço dos

americanos.
Um grupo de combatg

norte-americano, a 7 km. a

oeste da estrada de ro-dagem
de Pangin, dispersou uma'

força inimiga que lhe havia.
Essa é a primeira vez que preparado uma emboscada.

veiculas blindados de cons- e mais tarde teve de empe

trução sovietica aparecem nhar-se em mais dois cornba

no setor centro-oriental do tes contra os comunistas.

"front". (Contíriúa na 3a página)
,. o ;;. � - ••• ·_ _.. ·...,

na
timos e .frustados contra-a

taques.
No flanco direito das po

sições do 80 exército dos

Estados Unidos, na Coréia

central,' 'a 7a divisão de in

fantaria n.orte-americana a

vançou 9 quilometras para

o norte de Pangnim. Essa

local idade fica 8 quilome
tros a leste de Pyogchang.
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Graves acontecimentos elll- São Luiz do Maranbã J PiO
(

Florlanépolís.t-Bexta-Ieíra 2 de Março de 1951

Insurreição popular contra o situacionismo estabelecido.
pelo sr. Vitorino Freire. -- Morto em praca pública um

menor de 14 anos.
' .

RIO, (U.P.) � Telegra
mas de S. Luiz do Maranhão
anunciaram que desde as

primeiras horas da manhã
de hoje, graves acontecimen
tos politicas estão pertur
bando a vida daquela capi
tal. O movimento foi provo
cado pela presença de for

ça federal nas ruas para ga
rantir a posse do sr. Euge
n ío de Barros no cargo de

governador do Estado. O

povo, em massa, "percorre as

l'uas numa insurreicão de
senfreada contra o �ituacio
nismo estabelecido pelo sr.

João Vitorino Freire.
Grupos sediciosos invadi-'

Tam a sede do "Diário de S.

Luiz", orgão de propriedade
-do senador Vitorino Freire

-empastelando as oficinas e

incendiando o-prédio. Tam
bem foram assaltadas as ca-

sas dos juizes do Tribunal
"Regional Eleitoral, que di

plomou o senhor Eugenio de
Barros. Um menor de 14

Por isso mesmo, se atri-1l11inistro do Trabalho, o Rio
bui importância ao encontro Negro, vive hoje. horas de
de hoje entre o sr. Getúlio cisivas; especialmente com

Vargas e DantonCoelho.Com relação aos dois -temos em

a presença, pois, do presí- pautar a questão das novas

dente e vice-presidente da mesas do Congresso e o pro
República, dos lideres do blema da reestruturação do
govêrno no parlamento e do PTB.

.

o TEMPO
Previsão do tempo até 14

horas do dia 2. ,

Tempo / Instável sujeito
.a chuvas.
Temperatura - Estável.
Ventos - Do quadrante

norte, com rajadas frescas.

Temperaturas - Extre- .

mas de ontem: Máxima 26,0.
Mínima 20,1. •

O correspondente Tom
Stone, da 'Associated Press'

que se encontra em Pyong-

Me rêu Ramos o mais provável
RIO, 1 (V.A.) - Nos circulas políticos ligados ao

palácio Tiradentes, tem-se como muito provável a' esco
lha do nome do sr. Nerêu Ramos, recentemente eleito
deputado por Saf\ta Catarina, para ocupar o pôsto de

presidente daquela Casa do Legíslatlvo. O ex-vice-pi-e
sidente da República, cuja linha de austeridade e reti
dão lhe tem valido um ambiente de gr;al estima e ele
vado conceito nos círculos dos seus pares, conta com

gerais simpatias em torno do seu nome.

Tendo permanecido alguns dias no Hospital dos
Servidores do Estado, onde se recolhera a fim de sub
meter-se a uma intervenção círurgíca, o sr. Nerêu Ra
mos teve alta na manhã de ontem, retirando-se para sua

residência, completamente restabelecido.

r
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chang, informou que os ca

ças norte-americanos puse
ram fora de combate dois

tanques inimigos a 18 qui
lornetros ao norte de Pang-

O mundo católico come

mora, hoje, a passagem do

aniversárto natalício de S.

S. Papa Pio XII.
A data, que é cara a quan

tos têem recebido as graças
do Chefe da Igreja Católica,
será, por certo, festejada
com comemorações de júbilo
e de fé em todo o Universo.

nim.

a atitude pessedista em face.
da análise dos seus atos

Nomeado Diretor ds

Agencia daI Naçõel
Unidas na Coréia
NAÇõES UNIDAS, N. Y.

(USIS) - O Secretário Ge

ral das 'Nações Unidas, Sr.

Trygve Lie, nomeou para a

Agência.de Reconstrução da

Coréia, o Sr.·J. Donald Kin

gs ley, atual Diretor da' 01'-
<ganização Internacional de

Refugiados.

O �o de Cano1nhas, escolheu livremente seus can

didatos para que ocupem no sector administrativo, se

gundo um princípio político que deve ser para o bem

coletivo, porém sem que atinja os interesses particula
res, a menos que venham de 'encontro ao bem comum.

Justo é, que alguem ao assumir determinado car
I
go, 'procure conhecer de que forma está orientado, a con

.dição f inanceira em que se encontra, e ainda a possibi
lidade futura de novos compromissos; cabe portanto um

inventário geral dos bsns atuais, e porque não, uma SÍl1-
dicância da administração anterior, tudo isto é muito

justo desde que sJza o caminho legal.
Qualquer cidadão ao tomar conta de um negócio

necessita um balanço para que saiba orientá-lo, mas.

qualquer cidadão ao entregar um negócio pode acompa
nhar a· realização do inventário para que assuma um

aspecto legal.
Quando desejamos inventariar bens do povo, n ín

guem melhor que o povo, ou seus representantes legais
para o acompanhar; em se tratando de tomadas de con

tas é justo que o interessado esteja representado nas

mesmas para que sejam corretas e imparciais.
A comissão nomeada pelo atual prefeito era com

posta de elementos da UDN e do PTB. Em se tratando
de uma administração que esteve a cargo dos elementos
do PSD, porque êste partido não :foi convidado para 'a

companhar Q ,exame dos documentos? Ele tem represen
tantês na Câmara Legislativa que foram .escolhidos pelo
povo e portanto podem acompanhar a comissão nos seus

trabalhos.
Porque o sr. Getúlio Vargas ordenou é bem verdade,

sindicância no Banco do Brasil, autarquias, e outras en

tidades para estatais sindicâncias essas realizadas sem

elementos extranhos à administração do País, compostas
de cidadãos de dive-rsas correntes políticas, isto não jus
tifica a síndícâncía na Prefeitura de Canoínhas, como

estava sendo 'feita.
Porque o Partido ISocial Democrático manifestou-se

contrário a essa sindicância, indevidamente rotulada de
tomada de contas, não o fez temendo sejam seus atos go
vernamentais f iscal izados, e tão somente porque quer
saber salvaguardar as normas legais e de imparciali
dade que devem ser as características de qualquer ba
lanço ou inventário pelo bem público.

Porque o Partido Social Democrático quer que o

povo seja conhecedor e também Juiz de seus atos pas
sados para merecer a confiança no futuro, necessita que
não lhe seja negado' o legítimo direito de acompanhar
qualquer anádise oficial de atos de seus filiados que com

muita honra ocuparam posição de destaque na adminís

tração, e quê, se devedores como indiretamente os acu

sam, seja o mesmo povo seu supremo juiz.
Porque- deseja tudo isto, o Partido Social Democrá-'

tico de Canoinhas não teme, e luta na 'planície com ar

mas leais ao lado do bom povo do planalto, que nos le
vará futuramente aos postos que ocupámos e soubemos:
honrar.

(Publicado pelo Diretório Municipal do P. S. D., em
Canoinhas).

.
-

Intervenção nos Diretorios do.
PTD 'em Pernambuco e São Paulo

RIO, 1 (V.A.) - Reuniu-se, ontem, às 23 horas, o

Diretório Central do Partido Trabalhista Brasileiro, sob
a presidência 'do sr. Danton Coelho.

Ficou estabelecido nessa reunião a imediata inter

venção nos diretórios do Partido, em Pernambuco e São
Paulo.

�

No primeiro desses Estados, presidirá a comissão.'

que ficará à frente dos destinos do Partido, o sr. Seve
rino Mariz, sendo que a presidência da Comissão em

São Paulo, será entregue ao sr. Euzebio Rocha:
Procura dêste modo o P. T. B. a mais perfeita orga

nização, como parte inicial do reajustamento político-
dos seus quadros.

.

/
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o ESTADO'
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Administração
, 'i

Redação e Oficinas 'à
rua' Conselheiro' Mafra,
nO' 160.
T�I. 1022 - Cx.: Pos-
tal, 139. �

,

Diretor: RUBENS A.
RAMO'S.

.,

Proprietário e D'ir.>
"

Gerente
SIDNEI .,NO'CETI

Representante:
.A. S. 'LARA

Rua Senador Dantas,
40 - 50 andar .

..".
____________ __... I 'LeI.: 22-5924 -r-e- Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYO'R
Rua Felipe de Oliveira.
nO'2I - 80 andar

o T�I. : 2-9873 - São
Paulo

_---�._---_ ..

DR. MILTON SIMO'NE PEREIRA-'
---

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras
CIRURGIA GERAL

dos Serviços dos Professores Benedcto Montenegro e

Piragíbe Nogueira (São Paulo).
I

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

',' ,DR..:pO'L�D.O'RO' E. S: THIAGO' --DATILO.GR'AF"
l ' MedICO e parteiro

- � , I

do-Hospital de Caridade de Floriánópolis; Assistente da'
,

.

.

Maternidade .

.

Doenças .dos órgãos internos; especialmente do co-

ração e,vasos..
.

- Ooen.çaJ� da tíroíde e? demais glaudulas internas.
Clínica e cirurgia de senhoras - Partos

FISIOTERAPIA -;- ELETRO'CALDIOGRAFIA .; ME-
./

.
'tABO'LISMü BASAL '

-Horârío de Coasultas.. - DiÚiamente das 15 ás 19
.: horas.

'

CüNSULTóRIO: Rua Vitor Meireles n. 118 � Fone
.manual 1.702.

.

RESIDl!'lNCIA:
.
Avenida 'I'rompowski, 82 Fone ma-

nual 766. "

'

\. "

RA.DIOTERAPIA
RAIOS X

DI. ANTôNIO MODESTO
Ate.de, ãriuaeate••0 Hospital 4e ,Carlo"_

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

Caridade
;. CLINICAS DE SENHüRAS - CIRURGIA PARTüS
,

ASSISTENCIA AO' PARTO' E üPERAÇõES' üBSTÉ-
.

.

IrRICAS
'

Doenças glandulares, tiro ide, ovários, hípopise, etc.:
•

Dísturbios nervosos - Esterilidade - Re.gimes.
'

Consultór iê : Rua Fernando Machado, - TeI. 1.481.
.Resid. R. 7 de 'Setembro - Edif. Cruz e Souza -

Te}. 846.
.

, DR. NEwTO'N d'AVILA _ .

Cirurgia 'geral '- Doenças de Senhoras .:._ Proctelogia
'

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

Conoultas : Ás 11,30 horas e à tarde das 15' horas
�ní"diante. .',

'
.

.

.

Residência; Rua Vidal Ramos, � Telefone 1.422.

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

.
DR. RüLDÃü CüNSONI

Cirurgia Geral - Alta Cirurgia - Moléstias de senho-
.

ras - Partos
"

.

Formado pela Faculdade de Medicina da Universí-
/

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

, Cirurgia: do estomago é 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 Feli-pe Schmidt, 21 (altos da Casa Paraíso),
Telef. 1.598.

,
.

Residência: Rua Esteves Junior, 1.703 - Te!. m. 764.
�".'-"""-"-"---'.""-----':;""--""-"-""-"

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

r�' DR. A SANTAELA ,

(Formado pela Faculdade Naciona1 de Medicina da
Universidade do Brasil).

'
.

Médico por concurso da Assístêncía, a Psicopatas
do Distrito' Federal; -

_

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

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

Clinica MÉdica - Doenças Nervosas., '

Consultório: Edificio Amélia 'Neto .:__ Sala 9.
, Residência: Avenida Rio Brânco 144
Consultas: Das 15 ás 18 horas.'
Telefone:
Consultório: ;- .1.268
Residência: _:_ 1.385.

-

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

AssiNATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 100,00
Semestre. . Cr$ 60,00
'I'rimestre ; o-s 35,00

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

.. tráto. ,.�

"

Os originais,' 'mesmo
, não publicados, não sé�
rão devolvidos.

'

A direção não se res
ponsabiliza pelos con- ,

ceitos emitidos nos 3.1'

tigos assinados.

Aproxima-se o inverno e

com êle as agruras ,do frio, Nó programá Ás 8 horas'

de que sofram os doentes �O Esporte el� Marcha.! CA�INHO DO' INFERNO)

desprovidos de quaesquer
Nac. .com

I. . . Metro Jornal. Atualida- "Pedro' Lopez LAGAR '.:........
meios pecumarros e que re-

sidem em pauperrimos case-
des.

'

,

Mecha O'RTIZ ,- Ameli�
bres espalhados pelos nossos Preço: BE/NCE -.-- Elsa O'�CONERh'
morros e vielas. Cr$ 6,20 (único). Direção de:

À tôdas as familias da ca- "Imp. até 14 anos." LUIS,SASLAVSKY .

. pital apela 'a Sociedade para.
O'DEO'N' ' No programa'

concorrerem com agasalhos Ás 8 horãs 1) � Noticias da Serna-;

usados de seus filhinhos e, VINGANÇA PERFIDA ' na. Nac.

parentes e �starão, assim, o

com 2} -'Metro Jornal. Atua-

aquecendo centenas de ir- Charles BOYER e Ann lidades.

mãos nossos.
BLYTH. --.,.,. Preço:

Igual apelo faz ao comér- ' No programa Cr$ 6,20 (único).
cio e indústria, esperando 1) _:_ Noticias da Semana.' ,"Imp. até 14 anos."

seja acolhida com simpatia Nac.
' .

. 7� IMPÉRIO (Estreito)
a' comissão que está sendo 2.) - Atualidades Warner Ás 8 horas

organizada -para tal.f im.
Pathé. Jornal. URUEÚ, A HISTÓRIA DOS;',

Inutil encarecer a oportu- Preço: INDlO'S AEúTRES

nidade e benemerência des- Cr$ 5,00 e 3,20' TEX GRANGER _: 14/1&
sa campanha, quê só será

. "Imp., até 14 'anos." Episódios.
real idade pelo correspon-:

ROXY AS, CAVEIRAS DO _TER-
dente carinho' com que a ..

Ks 8 horas. RO'R - 3/40 Eps.
nossa população .demonstra- FÚRIA INDOMITÂ ODEO'N - Amanhã

rá. mais uma 'vez seus .senti- com Um espetáculo incompa-,
mentes hum�nitãrios e"�'dêi -':wl!iall!: BISHüP e Virgi- -râvel !

'

fraternidad� cristã. ,:.�i��P�!};;;fO',,�. SEDUÇÃO' TRÁGICA
As rQupas usadas poderão .

:No .pro�l'a:n.{;t .

com ,

ser remetidas, por obsequio l!_,_._CmelandlaJ0<rnal. John GARRO'LL;
.

�

tôdo especial, aos segqintes'
�---- ._-- _._-_. _ ...._ ..

postos: Ruas Trajano 29 e 'A: t'.'
..·.U·

.

G A -,SE'... Jeronimo Coelhb, 34. � _

,

Campanha
do jflgasiflhn
A Sociedade de Amparo

. .aos. .Tubereulosos, está RFO;
. movendo a meritória' cam
panha do agasalho para o

tuberculoso pobre e seus fi-
lhinhos.

.

Correspondenda'
(omarelal

OIREQlol
Amélia M

Piqazzi

(onfef8
DiplomA

METODO.
flf.oderao e

EltçiflUlt;

Rua General BUiencou.,t, 48,
(Esquina 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.

o �-.;J_o.:_. _

-\
___

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças 'do aparêlho respiratório

TUBERCULO'SE
Cirurgía do Torax .'.

I' Formade 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. (Riô.),

Cons.: Felipe. Schmidt, 38.
, Consultas,

_

diariámente, das 15 às 18 horas.
Res.: Ruá Durval Melquíades, 28 - Chácara do

Espanha.

DR. CLARNQ C'o GAiLÉ-TTI
Advogado

Crime e cível

Constituição -de Sociedades
NATURALIZAÇÕES
Títulos Declaratórios

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

Preço:
Cr$ 5,00 e 3,20
"Irnp. até ....14 anos'.".'

IMPERIAL

_
Ás 8 horas

Ingrid BERGMANN .

} "JOANA, D;ARC;'
'I'echnícolor

ótima sele no centre
A' P�eça
(altos do

15 de Novf!mbrq, 20, 2' &I')dar
Restaul!de Re»).

Tr$tar no mesmo local

DR� WLADYSLAWA, WOLOWSKA MUf'SJ
•

DR. ANTONIO ma MUS81
• Médioo.

.

Girurgia-Clinioa _ Geral-Partol

Servioo completo e especialisado da! DOENÇAe nD
8ENRORAS. com jnodernoa método. de diagnó.ticQ e tra-

tamento,
-.

COLPOSCOPIA. - HISTERO - SAÜ>INGOGRAFIA - )1:1-
TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas' 6urtas-EletroeoAlulaçlo-
Raios Ultra Violetale Infra Vermelho. ,

Consultório: Rua Trajano, na i, 10 andar - EdI1iell!\l'
do Montepio.

.

Horário: Da. g As 12 hora.' - Dr. lI:u881.

.

Da! 15 á. 18 .hóras - Ora.'Musai.
Relidênoia _:_ ltua Ba�to. Dumont, 8. Apto. I.

.é
.r

i
,
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Ia criação do 'Ministerio �a ,Defesa Nacional
RIO, 1 (U.P.) _ Estão Informada a reportagem qual fui arguido a não ser não obstante ter eu deixa-

reunidos na sede do Estado de que o general Gois Mon- por ordem do presiente ou do o meirrpõlítico onde es
Maior Geral das Forças Ar- teiro foi o elaborador do todas ás vezes que s. excia. tava figurando como peixe,!n=z� madas sob a chefia 'do ge- projeto da criação do Minis- me der delegação perma- fora d'água, agora me sin-

ANIVERSARIOS _ Sr. Heraldo Dias, co-
neral., Gois Monteiro, os terio de Defesa Nacional, nente ou não para fazer as to à vontade: já posso "na-

SRA. FÉRIS BOABAID merciário. chefes e sub-chefes dos Es- procurou ela ouvir o chefe declarações dessa natureza. dar".
__Ocorre, hoje o aníversá- _ Viuva Maria Carolina tados Maiores do Exército do Estado Maior Geral das Noutres ca�o qualquer, só _ _._••-_•••_----••.._...."

'xio natalício da exma. sra.. Glavan Cunha. Maninha e Aeronáutica. Es� Forças Armadas. Inicial- poderia falar em meu nome

Do,l·xara-o de ser-d. Carlota Rosa Boabaid, _ Sr. João Araujo, comer- sa reunião, que se deverá mente, o general Gois Mon- pessoal e sob minha respon- tii
<€spôsa do sr. Féris Boabaid, ciante. prolongar até as 17 horas,' teiro recusou-se a conceder sabilidade, que não deixa

m·'DI-stros por-do comércio local. -Sr. Hercílio dos San- foi convocada pelo ehef'e do
'

entrevista lembrando que o de exigir muita cautela pa-
_,JOR. ARYBALDO POVOAS tos Souza. Estado Maior Geral, a fim f

cargo que atualmente ocupa' ra não colidir com principio 24 hTranscorre, hoje, 'a data _ Srta. Cecilia P. Kers- de entrar-em contato prelí- I exige "trabalho silencioso e acima enunciado. E finali- oras .."'Ilatalícia do nosso prezado ten, filha do sr. Alberto minar com a chefia, das três' continuo" e que sua atual zando acentuou o chefe do RIO, 1 (U.P.) - O ves-
.confrade jornalista Arybal- Kersten, operário. forças. Amanhã pela ma- situação apenas poderia Estado Maior Gera1 das For- pertino "O Globo" registra-.do Povoas, funcionário do _ Sr. Wilson Silva. nhã o general Gois Montei- permitir que falasse autori- ças Armadas: "Por isso, o seguinte: Está decidido�Departamento Regional dos _ Sra. AzuIlica Soares de 1'0 subirá a Petropolis onde zado expressamente pelo que os ministros de Estado,.c;orreios e Telégrafos e re- Oliveira. conterênciará com o presí- presidente da República. que foram eleitos deputados'" -dator da "Gàzeta Esportí- Jovem .João José dente Getulio Vafgas, a Todavia, a insistencia dos Diplomet.. norte- federais e não queiram per--va", de São Paulo em cujo Schaeffer. quem fará .ampla exposição jornalistas quebrou a resís-

, ' _ der o mandato, terão de a-
-órgão de imprensa dirige, _ Sra. Doraci C. Silva, sopre os trabalhos .que vem tencia do general Gois, que ameriCdnOs regressem brir mão de seus altos pos--com zêlo e dedicação, a "Pá- espõsa do sr. Valdemiro 01'- executando na chefia do sorrindo disse: "Faça uma EE UU tos para prestar o compro-::;gina- Catarinense". lando Silva. Estado Maior Geral das For- pergunta precisa sobre o as- lOS .•

.

• misso de posse no Palacio
Ao ilustre colega, as feli-

_. Srta. Eura Lourdes' ça�.Al'm�d�s.. sunto que eu tentarei re��
I

RIO, (USIS) _ Duas im- Tiradentes. Assim, a situa-
-citações de "O Esy!:do". Piazza de Melo. A NOIte anuncra, a pro- ponde-la" E pergunta f01- ,

rta t dif'i
-

t ção dos srs, Danton Coelho,it . ,
.

po an es mo I Icaçoes e-$RTA. LENITA CALLADO pOSI o que ja se encontram lhe feita' "É verdade que o -

1
.

' ministro do Trabalho, e
Faz anos, hoje, a gracío- em poder do presidente Ge- sr. elabo�ou os planos da

rao Ug�, �a PJoxl�a se�a- João Cleofas, da Agrtcultu-
-sa senhorinha Lenita G. Cal- tulio Vargas os estudos íní- criação do Min istér io da De- np�b'ln.a eçado eE bss?n dOS ..

"

f' . U ICOS a m arxa a ra, passa a ser mteressante:
:lado, elemento de realce da

Gois
eítos pelo general fesa Nacional e que ditou Americana. no dia em que secomprome-.3ociedade paranaense e fi- ois Monteiro para a cria- esses planos ao senador Epí- O sr. Sheldon Thomaz, terem de exercer o mandato

"Iha do nosso saudoso eon- ção do Ministério' de Defe- tacio Pessoa Cavalcanti, que Primeiro Secretário e Adido legislativo, de acordo com
-::frade jornalista Petrarca sa Nacional. Não sendo das os teria datilografado para de Divulgação Cultural, par- os �receitos constitucionais
=Callado. suas atr-ibuições a criação o sr.?

tirá para Washington a fim �erao exone,rado� das pastas:�'SRA. DES. NELSON N. desse órgão, o presidente-da Em virtude do cargo que de assumir impor-tante �._
a frente das_quaIS s� encon-

GUIMARÃES 2 DE MARÇO República, caso aprove o

I
estou desempenhando :::- re- to na Seção de AssuntosPu� tra�. No dI_a, seguinte, to-

Passa, hoje, o aniversâ- A data de hoje recorda- projeto que se en�ontra �m tr�lCou o general Gois Mon-
blicos do' Departamento de davía, poderão ser renomea-

:rio natalício da exma, sra. nos quê: seu poder, .deverâ enviar telro'- ainda pouco conhe-
Estado. il>. dos para as mesmas. Logo-d, Maria Cotrin Guimarães, I _ em 1630, a guarnição uma mensagem ao Congres- cido no Brasil, só posso fa-

O Dr. Ernest J. Hall, At- deixarão de ser ministros a-o
-espôsa do sr. Desembarga- do forte de São José (Reei- so Nacional, propondo a lar sobre assuntos que dis- penas .por 24 horas.taché, igualmente, regressa-«dor Nelson Nunes de Souza fe), comandada por Antônio criação desse novo Ministé- serem respeito ás minhas

râ aos Estados Unidos onde .'
<Guimarães� membro do Co- Lima, depois de oferecer re- rio, o qual passaria' 'a su- funções ou com elas corre-

reassurmra seu posto na IgrAJ·a Bat-'8ta de' 'lendo Tribunal de Justiça. sistência durante quatro pervisionar os problemas da latas, como são todos reia-
Universidade de Yale. fi'

FAZEM ANOS, HOJE dias, rendeu-se aos holande- defesa nacional e organiza- tivos á Defesa Nacional em
O sr. Thomai, uma vêz Flor"lanÓpoll·S,- Antônio Dias, comissâ- zes do Almirante Loncq; ção das nossas forças arma- nome não do governo, mas

nos Estados Unidos, deverá':'l'io de Menores.
'

- em ,1641, o Marquês de das de terra, mar e ar. - do propr'ío presidente da Re- assumir a chef'ia
'

da Seção
'

CONVITEMontalvão, então Vice-rei Em consequencia do atual pública. Por essa declara-
Latino-Americana do Escrt- .

.

t d
. .

t Temos o prarz;er de con vt-do, Brasil, em _carta ao Prin- proje o -:- e cuja exis en- ção, verifica-se que prelimi- tório do Diretor Geral doCI·p·e MaUl'icio" de Nassáu cia," damos agora- noticia.. -- narmente estou- .ín ibido de dar ao àistinto público des-
.

G
'

' ,Intercâmbio -Educacional�' e ta Capital para assistir aocomunicou a revolução de os Ministerios de uerra, tratar da materia sobre a
dos Unidos, Diplomata deM

.

h A
'

ti 90 aniversário da organiza-I° de Dezembro de 1640, pé- arm a e eronau ica pas- I carreira de Serviço Exterior dlt sariam a ser secretarias do ção da Ia Igreja Batista es-la qual Portugal vo ava a

Est-ado _ acontecendo o Vende se ou
norte-americano, passou êle

ta cidade, a realizar-se no
ser reino independente sob .

d t
A

Bras il..
'

-
.
mais e res anos no raSI, dia 2 do corrente, às 20 ho-

o cétro de D. João IV; �e�mo �a�vez com. os mmls-I dividindo seus afazeres e...
ras, na sua séde própria, à

- em 1825, foi nomeado terIos CIVIS. O projeto �m. a-' permuta-se tre Rio de Janeiro.e São Rua Nereu Ramos, n. 102,Presidente desta então Pro- preço tem como obJetIvo
'd ttlnI'ficar os comandos das Uma c.asa à rua Fernan- Paulo, tendo serVI o, �n e- Esq. Av. Rio Branco, cujovincia o BrigadeiJ!o Francis': . 't W h' tforças armada�, a fim de do Machado nO 64, completa- rIormen e, em as mg on, ,programa será:co de Albuquerque Melo, BlJlenos Aires, Quito, Esto- ° P 1 'd'

,

ga-od que elas possam agir aJ'us- mente reformada e desocu- 1 - re u 10 ao or -

que J'á havia exerci o o cO-'
1 C h gen e Reykmando das armas; tadamente em qualquer e- pada.·

.

co mo, open a -

Senhora Alice Gioia.

G merge."'cia, anulando os in'- Tratar na "Casa das, Ca- javik. 20 - Oração - pastor da- em 1857, nasceu o e- u

O D H II
'

t
ner'al de Brigada Luiz Bar- ,convenientes dum comando semiras" Rua Conselheiro r. a e um ve erano Igreja.

.

Mafra nO 8. de duas guerras mundiais, 30 _ Hino -.- "Dia Fes�,bedo, falecido em 4 de No- tripartIto. '" ti
tendo servido durante a úl- tl'VO" _ C.C. 411 _ pela--:tantes progressos.

vembro de 1929;Todos' trabalham agoI'a tima guerra, no Serviço de Congregaça-o.",,..om afl'nco- e dedI'ca'ça-o" pa-' - em 1861, Luiz Alves de

F·lr·me O avanço das tro·pas..... Intjlligência do Exéré1to dos 40 _ Leitura do Salmo

'�t que a�clancfemt � maior ê- i��:Ci�oS!I��nq��nee�a;Xi:S� , .

Estados Unidos, no posto d.e 84. ,./
::Xl o aque es es eJos. -

f' I d vez no I· d f I t I
Co'roneI. Sua licença da Ulll- 5° - Poesia - "Monólo- .

A colaboração parte de to- ���:oe :ti��!�� �a Gu�rra � ala a's naren, e cen ra ver�ida?e de �ale terminou,
go de um Novo Templo" -

�'?o.s �s setores. Todos, os _:_ em 1864,. o Brigadeiro .

,

àSSlm e qu: ele, volta ao.s,. Senhorita Zeneide Abreu.
_JomvIllenses se esfolçam J

-

P ··"-d Mena Bar Enquanto a 2a e a 7a di- sistido, encarniçadamente Estados Ul1ldos para reas- 60 _ Solo - Infância
,

b 'lh t' doa0 roplCIO e -

visão do 100 Corpo de Exer- aos 'sul-c,oreanos, domill:go, sumir, suas funço.-es no De- 'Querida _ menina Marli--paraI qufe °t' �ld dan Ism.o a-
reto foi pl'õmo.vido� Mare- -

d L M"que as es IVI a es seja o.
h 1

''- cito dos Estados Unidos es- cederam terreno- e recua- partamento e m�uas. 0- dos Anjos.I. •

I· c a ; I t d t H d f' O t demas daquela ul1lverslda- 70 _;_ Breve HI'sto'rI'co da-:maIOr pOSSlve .

-:- em '1943, foi afundado tão a acan o en re oeng- ram, segun a- eIra. a a-

E, neste momento, deve-
'''Af Pena" de song e Pyangchang, a la di- que sul-coreano foi apaio- de. Igreja, em forma de pergun-

d· 'd o naVIO onso , .

1 Ed d-:mos, aplau 11' certas entI a-
4.025 toneladas. Desaparece- visão de cavalaria e a'vet�- do pela artilhana e pe a a-

O sucessor do sr. Thomaz, tas, pelo diaco.no mun o
-des que, també�, �rabalham Ui 33 tri ulantes e 92 pas-

rana 24a divisão dos Esta- viação norte-americana.
para o posto de Adido de Di- B. Paegle.

-para 'a grandIOSidade do 1:'a p dos Unidos lutam a oeste de ATIVIDADES AERE,AS vulgação Cultural, é o sr. 80 - HiPQ - !!!l'emos
-<lCentena'rI·o. sageiros. Hoengs-ong, no setor' do 90 DOS ALIADOS I t d " C CAndré Nilo Tadasco ,Herbert Cerwin, o qual, até por u as passa o - ..

-

É o que ãcontece com a •••••••••••••••••••••• Corpo de Exercito. Ao sul e Super-fortalezas voado- recentemente, encontrava-se 454 - peJa Congregação.
-'Transportes Aéreos Catari- a leste de Hoengsong, encon- ras, com base no,Japão, lan- emp_enhado em n'egocios par- 90 - Mensagem: - "O
:nense S. A. Bu'ssola tI'a-se uma divisão norte-a- çaram 148 toneladas de ex-

ticulares na qualidade de Senhor pelejará por vós"
_A. nossa companhia de / .' . mericana que ainda não foi plosivos em quatro objeti- Conselheiro de Relações PÚ- - Rev. Abel Furtado.

-transportes aéreos mandou Acha-se em circulação, identificada. vos na Coréia do norte. Os
blicas, em San Francisco. 100 - Orações de Ação

-confeccionar belíssimo e su- desde ontem, mais um bem NO SETOR DO 90 EXERCI- dois principais destes obje- Durante a guerra esteve li- de Graças.:gestivo quadro alusivo _ a- feito número da revista di- TO tivos foram Wonsan e Ham-
gado ao Escritório do Coor- 110 _ -Hino - "O Estan-

-<luêle evento pelo desenhista rigida por Juvenal 1\!elquia- No setor do 9° Corpo de hng. denador de Assuntos Inter- darte desta I�'reja" _ C.C.
-:Fossari. 'des de Souza e redatoriada Exército encontram-se tam- Americanos, no México. É o 456 - pela União da Moci-

Mas, a cobolaração da por vários elementos de es- bem um batalhão canaden-

Ad· t sr. Cerwin, também autor de dade.
''''Catarinense'' vai mais 10n- cól das letras catarinenses se, uma prigada britânica,' ur,a eClmen O diversos livros, inclujndo- 12° - Oferto de Amar-
:ge. Prepara-se, ao que sabe- - BÚSSOLA. um batalhão de australianos

se um sôbre' o. México. Pró-Templo da Igreja..
-'mos, para realizar maior A presente edição que re- e nova-zelandeses, e uma di- Por este meio, agradece- O substituto do Dr. Hall, 130 _ Solo _ "O Rei de
énúmero de viagens àquela cebeu do público franca a- visão sul-coreana.' O corres- mos a todos os parentes e ainda não foÍ nomeado. Amor é meu Pastor" - pe-
'cidade, com o fito de bem ceitação, além de varIos, pondente de guerra da As- amigos qu,e, gentilmente, lo pastor da Igreja.
'éservir aquêles que deseja- trabalhos de colaboração, sociated Press ne�sa área, enviaram telegramas de fe- 140 - Pa1avra Franquea-'..rem assistir as magnificas traz explendidas reporta- Stan Swinton, noticiou que licitações, bem Como presen- da.
-festas.

�-

gens com farta ilustração, os sul-coreanos a oeste de tes, e, ainda, aos que com- EFeito sensacio"al na 150 _ Côro:_ "Que a Be-
Daqui, aplaudimos, a to- sobressaindo-se os que ver- Hoengsong avançaram du- pareceram à festa ofereci- leza de Cristo se veja em

,.nos qu!'l se esforçam para e- sam sôbre o Carnaval dêste rante todo dia de segunda- da aos noivos, Constantino ASMA ..Remedio Mim'" _ Congregação.'levar bem alto o nome do ano, nesta CapitaL" feira, e ocupaTam colinas es- Nicolau, Spyrides e Zyrana REYNG .YI:' 160 _ Bêncão Apostolica.
,nosso Estadg e, em especial I Gratos ao exemplar que I trategicas bem proximas a Shnistoforo, cujo matrimô- b!.'l L SOIS BÉNVINDOS
-a Transportes Aéreos Cata-

: nos foi remetido, gentilmen- essa cidade. Dois batalhões nio ocorreu ontem. "A salvação dos asmáticos"
.

Pela Igr$, E. Gioia, Pas-':rinense S. A. _ a Preferida. \ te. I comunistas qtfe haviam re-l João e Maria Chnistoforo. As gotas que dão alivio toro

tziL
- ...
---

o respectivo projeto já se encontra em mãos do presidente
da República, que o enviará em mensagem ao Congresso.

Nos próximos dias dêste
-:mês a progressista comuna

·�norte-catarinense, a n:M:an
.chestEif barriga-verde", a

.-;antiga colônia "Dona- Fl'an
�lCisca", comemorará o seu

,oeentésimo àniversário.
Cem anos de existencia

'.completa Joinville. São cem

-.;anos de trabalhos e d,e cons-

.1) Ceotêoario de
Joinvile e a TA G

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O Esportivo
Direçio de PEDRO P�UW MACHADO

. Nolg.': ..Ofíciel n -.

da . ·F.·A.S.C,
9/51 Campeonat9 E . Futtbúf Posto·de observaçüesCarlos Renaux e Ferroviario os vencedores ,•

Escreve: HAMILTON ALVES
v • BJÚJSQUE; '1 -(E.) - Perante grande público que Crícíuma esportiva portou-se na adversidade, segun-

A DIRETORIA DA FEI?ER'AÇÃO AQUÁTICA DE SAN- deu às bilheterias a apreciável renda de Cr$ 11.140,90, do o sr. Geraldo Antônio de Oliveira, "olheiro" da FCF,
TA CATARINA; EM RE,DNIÃO REALIZADA NO DIA ·27 jogaram domingo nesta cidade, pelo certame estadual os cavalheirescamente, dando uma prova irrefutável. de
DO CORRENTE, EM SUA SE-';>E PROVISóRIA NO conjuntos do Carlos Renaux, local e do Clube Atlético, compreensão à verdadeira finalidade do esporte: Não se

EDIFICIO DO CLUBE DE REGATA,S "ALDO 'LUZ", de São Francisco,", campeões das �i_g�s Blumenaue�se e_ justifica,' pois, que guardemos ainda 'aquela . impressão.

DELIBEROU I
. Joinvilense, respectivamente..A �Itol'la �oub� ao <.o/arlos

'deixada por alguns desportistas da cidade m�n�l-l'a, po.
r

'. • - I. '�,
" .:,..... '.: Renaux por 3 x O. Como na prrmerra peleja, disputada em I ocasião 'da agressão ao árbitl'fl Sérgio 'I'omazíni. No �s-a) _:_ solicitar aos Clubes que não tem comparecido I São Francisco, venceu o Atlético; foi realizada uma �ror- porte, realmente, não tem lugar para, indisciplinados,as Reuniões .�o Conselho Super.i�r, a sua ptesen�a na�. rogaç�o para decis�o, tendo o. C�r�o� Renaux .co.nqUlS�a� e os responsáveis pel� _OJ..deI? deve� agir �on: severidademesmas ,reullloes, sob pena de ser ,em multados .na Impor do dOIS tentoc contra um do adv�rsa:lO. Desta fOlm�, �IS .e energia em repressália as manifestações desagrada

_
tancia d� vin�e c.ruzeiros. (20,�) de co

..nformI.dade com I putando o Campeo�ato Est�dual f.OI novamente el!mma-. veis do público .

-os estatutos:' .,
_ . , do o quadro de Sao FranCISCO frente aos. campeoes do

x x xb) -r-r- Comun.icar- ao GluQ� :rfáuti�õ Marcilio Dias, o Vale do Itajaí. O quadro vence,\o� jogou com l\-�o�iman�, Já por várias vêzes, ratificamos a assertíva que se-'
seu .Débito e que. a.Diretorta concordou com o pag�ment.o Af'onsinho e.Jyo; Tesoura, Bolon iní e Pilde : J�lIo, Otá- gue::A vitória ou a derrota ; urna contingência l()�ica.de 'sua dívida atrazada -em prestações: sendo estipulado vio, Hélio, ·Petruski e Tijucano. O quadro vencido atuou

do esporte. O vencido, entretanto.r-que luta esportiveque ·0 referido Clube pagará uma mensalidade atraz.a�a com Marona, Tipedro e Celso; Rubinho, Escan.da e Maco ; mente com o seu adversário, consigna uma outra vitõ-c
e uma correspondente ao mês corrente: Paraguaio, Valínho, Bujão, Filhinho e Joãozmho. Artur ria. Talvez, até, um ti-.i�n:fó ._tão. vistoso e tão sign ífícan-.c) - Comunicar aos Clubes filiados que. para as re- Paulo Lange ortentou o jogo� co� ótima atua.ção. _ te quanto' ao do vitorioso. Saber valorizar o. feito do ad-gatas de'21 de abríl, a FASC já possue p1'emIOS para os CRICIUMA, 1· (E.) - Real ízou-se domingo, nesta versário e abraçar-lhe nessas ocasiões são duas cousas.seguíntes pareos : >

•

-

cidade, em disputa do' Campeonato, Catarmense de Fúte-
bastante, raras entre os nossos clubes. Nas ocasiões a-2° Pare� - SKIFF 2::.. Campeonato B�ONZE boI de 1950, o 2° embate entre os campeões local e Tuba: margas, em que vemos o j{'ó. SQ, pavilhão -sucurnbir dianteADOLFO' KONDER. ,-.

>

ronense, Comerciário e FerroviârIo, respectivamente. O
do maior poderio do oposítdr, a 'serenidade

_

li. disciplina·4? Pa.reô� QU'r-JUGGE� a 4,remos:- Classe Aber- prélio foi duramente disputado, terminando favorável falam. alto do progresso cultural e educacional da terrata, __,2"BRONZE WÁL'fER .FONTOURA. -

aos visitantes pela apertada contagem de 2 x 1. Com n,o- em que vivemos .

.

" ;6° Pare�"'".- OUT-RIGGER" a 4 remos ,- Novissimos va vitória os campeões da Liga Tubaronense ficaram cre-. x x x-/ :g:RONZE. ÀRISTILIANO RAMOS.' denciados para enfrentar o "'Fjgueirense no proximo do- O pan.or.a atual do futebol florianopolitano pode.�y ,8ó::eareo'AlJT-RIGG�R a 4 remos ,- Junior - TA- mingo, em Tubarão.. ser comparado'ao "fiIm" de terça-feira, passada no CineÇK'EA1]L'SIMONE.
.

. �
-

Ritz, intitulado "SANGUE DE HEROIS". A referida fi-.9O:ParI;)0,- OUT-.RIGG�.R...
'

a 4

r.en1?s
- Classe Aber-

E l-
r

1-
..
ta tinha apenas o "rótulo", mas não era nada como esta- _, ta -,- Blt0J:iT�Z�, CARI:-0S Ho.EPÇ�E.. . .' • .,

. RITU lU a lngua va no título: "Sangue=de Heróis".:.d) :;C)C9,héede-r ao: .sr, M-oaclr L da. SIlvem�" a 'pe- -'''.. - � . "..

I" Primeira que não houve heróis naquele "f ilm", e.

.

dido; deiÍi.is'&i!-!i/�à' Çomíssâo 'i:ecp.�c� da FASC, agrade- )-·0 ITando fu tebo segunda que não teve um desfecho como se esperava. O'cendo ao mesmo, os relevantes serviços prestados;
, " "THE END", por sinal, foi bem desinteressante. É, as-c) � Mândar transcrever em ata, um voto de louvor .

'.

(U P) U
.

dor d' f tebol sim, é o futebol da' cidade. O "rótulo" é uma cousa e oe de agradecimento ao sr. Moacir L da Silveira, pelos �RUXELAS, 1 . .
- .m Joga,�_I}_? "conteúdo" é outra bastante diferente ...grandes serviços prestados a esta Federação, tanto na

I
quasr morreu sufocado ao engul ir suo propria �.�ngua. E se continuarmos confirmando aquele versinho zComissoão Tecnica, como em' outros setores, elevando com Este PRsO �cid�ntéToforreu. emR�al, �u;.ala;' Ic�li���- "por fora bôa viola, por dentro pão polorento", o nossoseus esforços' bem alto n'ão somente o norne da FASC, opunh a .eqUIpe oca. fl. e�Ulpe uppe. 10 en a

" esporte ·terá um final semelhante ao do "film" "sangue..,(b d R· .' S· t ·e t '... ·1 se produzIU entre os dOIS Jogadores, e em consequencIamas "como tam em o o emo' em an a a arma,! .,.
>

h I de Heróis": desinteressante!. . .

.

'i) _:. Credenciando o �r.fMoacir r. da Silveira, como
i
do choque, J.ean Vap deI: Schu:len, centro 3;v�nte a ,�n- .

\ �
,

Re 'resentante do Clube de Eegatas Aldo. Luz, junto a. sei teve seccIOnado O,fl"eIO da lmgua. y� me�lco ql1e �s-

S ·b E ,- I
·

p,
:. .

.

I sistia ao,jogo ..poude graças a uma' raplda mtervençao,

81 am OS sp'or IS as�::�;antéJ:;llF:��ag!��,�oed:�:�::::a ;:::,p::� I 'oalva�B'Orjaog;·IQlr den'mo""espOu'r la':'laamericano ... que em 1945 ap:"ceu em Belém do ParO .::reunião do Conselho, Superior, 'afim de tratar do Campeo- . a .

I quadro de futebol francês, denominado "Ma-rselha�. Fa-nato Brasileiro de Remo e de ouePos assuntos.

d J .

t dA' 'd "t· zia parte da tripulação de um navioJrancês. Jogaram
·

Salas das Sessões em Floriánópolis, 2.7 de Jevereiro a - uven u e ma orl8 8' contra o Remo �. C., daquela Capital, e foram derrota-de 1951.. " , . .RlO, 1 .(U. P.) _ Ã Federação Chilena de Futebol dos apenas por .. ; vinte a um!EUrICO Hosterno, SecretarIO Geral da FASC.
enviou à C. B. D. um convite para que a ._mesma se faça x x x l

J. ..' -�
I

-
.

t'
t representar 'no .20 Campeonato Sul-A�eri�ano' de Futeb?l ... que o futebol profissional foi implantado na Ar-D'IdJ a nova reve açao es a Amador qúe ser�'iniciado .na"segunda qUIn�en� de abrI�. gentína no ano de 1931, quando-,.�oi proclamado campeão.

,

,� 'próximo, na CapItal do ChIle. O Conselho Teclllco de Fu- o Boca JÚniors.

c,ont'ratado' pelo' Aval' tebol da ,C.B.D.· manifestou-se favor�vel. à pa.rtifiPação x x x
- - .,'. do nosso país .. Recorda-s_e que o I'tlmelro Campeonat? �

... , que o es-porte do Ping Pong, Ol! Tenis_de Mesay..
,.

.'. '. . Sul-Americano de Futebol Am_ador rea1izado em feverel- foi originado. no Japão. -

.
Domingo fomos ao estádIO da rua �ocalUva ver,' 01'1'0 de'1949,- em Santl"ago' dó 'Chile, foi vencido galharda- x x xAvaí pelejar diante da falange �o NacIO':l�I, de Port(\1 mente pela representação. brasileira, técnicamente orien- que as modernas Ol_impiadas tiveram início emAI�gJ.,:e. Entr� os' o.n�e que �ompunham. a.e��Ipe loc�l e�- tada por Luiz Vinhies.'

.

.

Atenas, em 1896.tava o dianteIrO Dldl, a maIS recente aqUlslçao do gremIO
.

I x x xalvi-azul.. Como já o haviamos observado bem. nos jOgos. O Figu'eirense quer leno,., que o Palmeiras, de São Paulo, sagrou-se call1-em que disputou em 1950 pelo Guarani, quer Integrando
� peão paulista nos 'a,U os, de 1920, 26, 27, 32, 33, 34, 36, �.,o quadro titular ou o suplente, _o�d� se ?oQ_ve como uma'. var- O con.r-a'o d-e �arco 42,44,47 e 50.autêntica promessa, 'nenhuma dUVIda tmhamos de que ' I· lY1.

Didi não ida decepcionar ao enorme' públic.o que lotou 'I)eu enbada na Federação Catarinense de Desportos
as depende�eias da velha praça friteoolística. um oficio do Figueirense, comunicando à entidade que'.

O rapaz ·jogou e" jogou muito bem, a 'ponto de ser ctm- se intére$sa pela renovação do contrato de seu zagueiro
siderado uma das principais .figuras do gramado. Jogou Marcos.

'

com muito sangue, e presença de espirit� e coragem, ia- --------------_,--:�------
tores que o fizeram digno daadmiração(até dos próprios ,8 Para' ·o'a'.· q·uer R..·o.w'leyadversários. Didi tem d.iante de si um explêndido futuro.

..Mas é preciso que se concentre bem nos ensaios, afim
de evoluir na sua forma técnka � física, dependen.do tu- CURITIBA, 1 (U. P.) L- Espera-se êxito nas negodo de uma bôa orientação técnica. Vendq-o attlar domin� ciações do Conselho Divisional, para a vinda do árbitro
1$0 não podemos deixar de afirmar: êle irá longe! inglês, sr. Rowley, para 'orientar-o Departamento de Ãr-

'ESTÁ CONTRATADO PELO AVAí
. b't

'

1 ros. '- ,

Há dias estiv'emos em palestra com os srs. Julio Ce- A sua experiencia e conhecimel).to-s das regras pode-
y-- sai'ino da Rosa e Manoel Tom.'inho presidente e técnico rià melhorar bastante o' _nível das arbitragens do f�tteboldo, Avaí, respectivamente, que nos declararam que (> jo- local.

vem e futuroso craque se encontra preso ao alvi-celeste ...... ...__� _

por contrlJ.to assinado em fevereiro' passado.
. 00' I·S· ·lnterestadu81·s de y.oito·

Portanto, ,por tão be1a aquisição estão de parabens
.

'

.

.

'.,os inúmeros adeptos do' grêmio vice-campeão da cidade.
nÍdi será, certos;estamos, uma das figuras JÚáximas da no CentenariQ, de JoiÍlvillppresente teÍnpo�àda.O.

.

JOINVILLE, 1 CE.) _ Prepara-se ativa,e entusiasti�.,--------

Icamente, nesta. cidade, os festejos come.morativos, do s�u IG·uard)ão .'paranaense centenário, destacando-se a parte sportIva, que alem dos.

fi '. jogos entre o Caxias e �. Coritiba F. C., dá capital para-para O, amengo naense, e América x Flumi�ense, da ca�i!al d� Repúbl�-CURITIBA, 1 (U. P.) - O goleiyo Musa, considera- I

ca,' apresentará uma grandIOsa competIçao de motocI
<do �omo melhor do Estado, verdádeira revelação do Cam- clismo, com a participação dos ";ízes" p�ulistas do gui
peonato de 50, está em negocia,ções com o F4"amengo de- dão, como Felipé Carmona) Pedro e Luiz Latorre, Cáio
vendo· embarcar a qualquer m-omento para a Cida�e .Ma- Marcondes e outros. /'

;ravilhos�, a fim de submeter-se a testes na Gávea.' , Esta competição será realizada a 1Q, de.... março.

xxx,
· .. que teve a denominação' de "Circuito de Itapa.-,

cerica", a primeira corrida automobilística realizada em;

São Paulo e no Bra·sil.
.

xxx

..< que teve lugar na Enseada de Botafogo, no Rio.
em 1897, a· primeira competição de remo realizáda no"

Brasil.
xxx

· .. que o famoso troféu "Lauro Carneiro", um dos;
mais ricos de Santa Catarina, foi conquIstado pelo Clube:
Náutico Riachuelo, em 1930, quando levantou o Campeo� -

nato. Catarinense de Remo.
xxx

· .. que o clube de futebol/mais antigo de Santa Ca
tarina é 'o Clube Atlético Gados Renaux, de Brusqu�. De-
nominava-se--antigamenté Esporte Clube Brusquense e·
foi fundado em 14 de Setembro de 1913. '

alfaiataria
'_ ello

\.PROCURKrA

Rue Felippe Schmidt 4fi
_.

,
'

. \
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Õ EST.ADO-Sexta-feira, '2 de março de 1951 5

mens que você disse, êsses
-eom você. religiosos, são estrangeiros

•
nÜNA: Mas você mal me e vão acabar mal.

·<conhece, Ivan Alliluieve! IRINA: O que-é que vo-

IVAN: Isso não tem a me- 'cê quer di�er> Ivan?
:'1101' importancia. Eu acho IVAN: Quero dizer que
-que o nosso casamento dará nó dia que a Russia tomar
'.eerto. conta do mundo.' a�abarão

IRINA: O easamento é as religiões.
=uma coisa sagrada, Ivan! A MOVEIS - REFRIGERA-

:;gente não deve casar-se sem
IRINA: Por favor, Iv�n... DOR - ELECTROLA

-ter a certeza de que vai ca-: IVAN: Eu mesmo h:I de Família que se retira pa-

, sal' certo. fazer o que o meu pai fez ra fora do Estado vende:

IVAN: Bobagem, Irina. na Espanha, quando lá. es- um dormitório ''êh'ipendale''
"Você até parece. uma

.

bur- tavam os �lOSS,OS ::�pub.hca-, de imbuia, com 9 peças; uma

:�guesa, 'uma dessas malditas nos. Eu -hei de q�lelmar igre- sala de jantar "Bavaria"

....:aristocratacs: Ô casamento é jas com-estas .maos -de CO:t:!)!\lJ também de' imbuia com '12

.arm contrato como' qualquer nista sincero. . . peças, sendo que a& cadei-

t IR INA: Eu preciso ir em- ras com assento de couro
','Ou 1'0. \..

IRINA: Eu sou católica, bora, Ivan, cinzelado, um escrrtório su-

.Ivan. Para mim, o matrimô- IVAN: 'Bem ... E quanto cupíra com bar embutido,
.arío é um sacramento. Não é ao nosso casamento? um luxuoso consolo cf espe-,
.a mesma coisa que um con-

IRINA: Eu acho que não lho de parede trabalhados à
dará certo, Ivan. mão, todos fabricados no

'trato qualquer, como você
<,niz. IVAN: Você .não estava Paraná. Vendem-se ainda

falando sério quando disse I um dormitório de imbúia.
IVAN: Si 1 eu não conhe-

-eesse sua família, era capaz que é católica, estava" Iri-I p/ solteiro, uma bergére ca-

-de pensar que você é uma
na? pitoné bordeaux, uma: Ele-

,':traidora. Pausa. trola Chipendale pau mar-

IRINA: Traidora? Por' IVAN: Irína, eu pergun- fim, um, Rêfrigerador Wes-

.-:que?,
. tei st você é mesmo católi- 'tinghouse 8 pés de luxo,

IVXN: Pelas asneiras que
ca... uma discotéca selecionada,

, .

dAS' I e bem assim, vários outros
=você esta dízen o. Aquí na IRIN: im, van, sou. . . '

mossa Russia, graças ao par- IVAN: Mas é o cúmulo, objetos e utilidades domes-

"tido comunista, o casamen- Irína ..Uma pequena bonita tícas. -\
' A mulher evitará dQres

-'to é um contrato e nada e forte como você, com 18 Tratar depois das 13 ho- ALIVIA AS CéLICAS UTER!NAS
.

C I' V
�

d
'. ras ,à rua D. Jaime Câmara, 1;'. t-JmaIS. .omo �ua quer con-I anos... ,oce. eve segu.lr a ""mprega-se com van agem para

-:trato comercial. linha do partido comun iata. 40. combater as Flores Brancas, Cóli-

IRINA: Desculpe, Ivan,' Não é possível ser católico cas Uterinas, Menstruaes e apll, O

',mas qual: é a sua religião? i
e comunista ao mesmo tem- zer, êles me matarão. E eu parto, e Dores nos ovâríos,

IVAN: Que pergunta idio-,l po. não tenho, culpa. É poderoso calmante e Re�la-
; ,,ta! . .. Éu' não tenho reli- \ IRINA: Ivan, eu preciso IVAN: Tem culpa. Quem dor por excelência.

,gião. Como Lenin dizia, a ir... tem religião não pode' ser Ji'LUXO SEDATINA, pela sua com-

creligíão é o ópio do povo. Re- IVAN: lrina, si você é ca- bom comunista.
'

l,rovada eficacia é receitada POI
�ligião, sópara ignorantes, a- tólica você é capaz de ser IRINA: Mas Ivan querido, médicos ilustres.
snalfabetos, '\' mesmo uma traidora. você queria casar comigo. FLUXO SEDATINA eneontra-sa em

IRINA: Si é assim, então IRINA: Eu sou fiel à mi- Você de certo me ama. Vo- toda parte.-
'-.QS maiores homens do mun- nha pátria, à Russia. cê tem coragem de me de-�: � _

I.do 'são ignorantes, pois qua- IVAN: :Mas você não pa- nunciar, e sepl razão ?

-1-':'si todos êles tem religião. rece fiel ao partido

comu-I
IVAN: Irina Alexandre-

IVAN: Jbsé Stalin não nista. Irina, eu vou denun- vitch, neste mundo só vale

tem religião! ciar você.' o partido comunista. Vou

IRINA: É verdad�.:. Jo- IRINA: Ivan, si você o fi- denunciá-la hoje mesmo.

tCunselho de J.J!i�cute o caso da Coréia
.

'�"���,, �_�i<l�':-" ,

"'�
;�.. -'����:. .::;'.

_.'

Durante as últimas serna-
I
mos o Vice-Ministro das Re- pois de uma �lsên:cia de

mas, o Conselho de Seguran- i lações Exteriores .da Rússia, seis meses em sinal de pro
-ça da ONl!.OcuPolHe d? ?a- i o. sr. Yakov A. Malik, presi- testo contra a participação
rso da Coréia durante varras dmdo o Conselho durante o dos; delegados da China
':reuniões� No flagrante, ve-' mês de agosto, de acôrdo

I
"nacionalista" na ONU.

/' I com o sistema de rodízio, de-' .
- .. -..._

No, ba't.ido'�i do mu�do Usina de ReDefi-

AM'OR V
'.

-

ciBloento do Lp,iteERMELHO A Administração da U. B.
, L., comunica aos' interessa-

sé Stalin não tem religião. dos que a partir do dia 10

IVAN: Ésses grandes ho- e até 8 de marco' do corren

te ano, recebé�'á propostas
para fornecimento de leite.

Os. interessados poderão
se dirigir' ao escritório da

. B. L. a rua Esteves Ju
nior s /n.
Florianópolis, 27 de feve

reiro de 1951.

Por AI Neto
IVAN: lrina Alexandre

'v{tclj., eu quero casar-me

.. .-;.

DISTRIBUIDORES�

MACHADO
'Zt CI'A. S/A
COMÉRCIO E AGÊNCIAS

E.LiT�/COS E À LE.NHA

VENDAS À PRESTAÇ.:OES

EXP05IÇ�O PERMANENTE â

Jf.aa Jiliju çJcJvwudt, 42� FLORIANÓPOLIS
"

Curso de Humanidades Sll��t���"�!�
pl'iffiitiVã, "em tôdas as pe

ças havia sempre em cena

dezenas de pessoas. Dife
renciavam-se porque o �he
rói exp'I'imia-se cantando e

os demais, falando normal
mente.
- "A Casa dos Corações

Partidos" autoria de George
B. Shaw será um dos pró
ximos lançamentos das Edi

ções Melhoramentos.
- Confúcio não foi so

mente um, pacato e solitário

pensador. Exerceu entre ou

tros cargos na côrte de Ce
leste Império, 'Os de "Admi
nistrador dos Campos e dos
Cereais" e de "Distrfbuidor
da Justiça". _

- Caso rar'O no ,Brasil é
'O fato da "Cartilha do Po
vo", a�ria de Lourenço
Filho e publicação das Edi
ções Melhorkmentos, _ 'estar
em sua '726a edição.
- Papiro é uma palavra

originada do egípcio "';peré
mus" que significa "o 'que
vem' da água".

.,

MADUREZA DO ART. 91
CURSO EM FUNCIONAMENTO DESDE' 1940
O único que venceu as crises por sua qualidade
MATRICULA: dias 10 e 2 de Fevereiro, das 18,30

às 20 horas.
.

LOCAL: Faculdade de Direito � Sala dós fundos.
Início das aulas: aos 8 de Fevereiro.
PAGAMENTO INICIAL: Cr$ 150,00, corresponden-

do a uma mensalidade e à taxa.
IMPORTANTE: É de suma influência apresenta

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

bases necessárias ao .aproveítameato integral.
_
O fracasso de muitos é motseado pela entrada tar-

dia.
.

Informações antecipadas: Alm. Lamezo 67.
O Díretor? -J,osé Warken

lulas de_ radi0-
.

t(degr3fia
Aceita-se alunos

Rua Conselheiro Mafra, 33
1° andar

Das 19 ás 2i horas
Nesta

�'11l1�4Ihl'lif!,
(O REGULÂDOR VIEIRA)

CURITIBA TULCltAN.4, PROSEBRAS PARANA

Atlântida Ráilio Catarinense Limitadal
apresenta mais ? iDsDP�ravel� ��dlllo� para 1951

, CARACTERIS rI,,�)\S _

:: 5 valvulas: Ondas: longas dê 550 a 1700 kc[s; curtas 6 a 18 mcs. 50 a9I mts.

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

:: Tmnsformador universal para 90, l10, 180, 200 e 220 volts v.

:: Varicwel de 3 secções: FI com nucLeo de ferro: Caixa de IMBUIA de luxo.

: Grande alcance: Alta sensibilídade : Som natural.

r
"

Modelo ARe-5-p

,------------------------�--------------------------------------------------------------------------------------------

Modelo ARe 515 I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6

EDITAL
a sua posse, em dia e hora
que v. excia. houver por
bem de designar com os de

'poimentos das testemunhas
abaixo arroladas que com

parecerão independentemen
te de citação, ciente o dr.

Faz saber aos que o pre- promotor público da cernar

sente edital irem ou dele ca e o curador de ausentes
conhecimento tiverem, que, que v. excia. se servir no

por parte de Eutiquio Pra- .mear, Requer, outrossim,
zeres, por .seu �dvogado, dr., que feita a justificação e

L�uro .l:u�z Lmhar.es: lhe [ulgada" a mesma por sen

fo; dir-igida a petição do tença, digne-se v. exeia,

teor. s�gumte: --:- Exmo. sr, de mandar citar, por man

dr. JUiZ de direito' da co- dado, os confrontantes
marca de Bíguaçu. Eutiquio Francisca Amélia Prazeres,
Prazeres, brasíleíro, casa- herdeiros de Aníbal Alves

d�, ?�erário, residente e do- da Silva, vva. de Geraldino
míciliado nesta com�rca, de Azevedo, o dr. promotor
por seu procurador mfra público da comarca e o r

assinado, vem, como funda- Curador de Ausentes' ;;
�ento .n? artigo 550 d'� ce- precatória, o Serviço do P�-

'" digo CIvIl e 454 e seguintes trimônio da União na p -

do C. �rocesso C�vil, pro-} soa do seu repr�senta::e
por.� presente açao de uso- legal; e por edital, com o

captao, no_ decurso da qual prazo de trinta dias ao
.

.;.

d
' .'

s ln

eosen o neces,sarlO. prova�a � teressados incertos e os au-

1 Que, ha mais de .cm sentes, todos para contesta
quenta anos vem possuindo
por si e sua antecessora d. r�m o pedido' no prazo legal,
Francisca Florzinha, contí- ficando citados para todos

nua, mansa e pacificamente, os demais termos da ação
o seguinte imóvel, sito à rua até final pena de revelia:
CeI. Teixeira .

e Oliveira, Dando-a causa, para os efei
neste município e comarca: tos fiscais ti valor de ....

um terreno fazendo .frente ·Cr$ 8.000,00 (oito, mil cru
na extensão de 14 metIfos zeiros) e D. e A. esta, pede
que faz a rua CeI. Teixeira deferimento. Biguaçu, 24 de
e Oliveira; fundos medindo outubro de 1950. (Ass.) pp,
14 metros que faz em uma Lauro Luiz Línhares. Rol de
cachoeira e confronta com testemunhas: 1 _ Altamiro
terrenos de Vva. Geraldino Machado, marítimo, residen
de Azevedo; lado sul na ex- te a rua CeI. Teixeira e Olí
tensão de' 112 metros, con- veira. 2 _ João Carolino
fInando com propriedade de' Zimmermann, comerciante
Francisca Amélia Prazeres casado i S"_ Jorge Adalber
e lado norte, também na ex- to Rosa, escrevente aposen
tensão de 112 metros, con- tado, casado, todos residen
frontando com terrenos de tes nesta crdade.ide Bígua
propriedade de herdeirosde çu. Estava selado com es

Aníbal Alves da Silva; 20 tamp.ilhas estaduais no va

� Que, no terreno acima 101' de Cr$ 3,50, devidamente
descrito foi edificada uma inutilizadas. Em dita peti
casa de moradia, de número ção foi dado.o seguinte des-
10, em regular estado

i
de pacho: A. designe-se dia e

conservação a qual sempre hora para se proceder a jus
foi habitada pelo suplicante' tificação cientes os interes
p- po,r sua antecessora d. sados e o dr. promotor pú
Francisca Florzinha, com blico. Biguaçu, 16-10-950.
quem sempre viveu; 30 _ (Ass.) Júlio Martins,

-

juiz
Que a posse do suplicante' de direito em exerc-rcio. Pro
nasceu com a morte de sua cedida a justificação foi es-

ta-julgada por sentença do
teor seguinte: _ Julgo por

sentença a justificação de
fls.·,para que produza seus

devidos e legais efeitos. Fa
çam-se por mandado as ci
tações requeridas na InI

cial; quanto aos interessa
dos illcertos, deverão ser

citados por edital com o

prazo de trinta dias, _publi
cado três. vêzes em Jornal da
Capital e uma vez no "Diá
rio Oficial do Estado" (Ar
tigo 455 S lOdo Código de
Processo Civil), juntando-se
aos autos uma via de cada
publicação. Biguaçu, 24-11-
950. (Ass.) José B. Salgado
de Oliveira. E, para que
chegue ao conhecimento de
quem interes�ar possa man
dou passar o presente edital
com o prazo de trinta dias'
que será publicado e fixad�
na jiorma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Bigua-
çu, aos trinta dias do mês
de n€>vembro do ano de mil

novecentos e cinquenta. Eu,
Araraí, Romão de Faria, es

crivão interino, a dactilo
grafei eJsubscrevi. Biguaçu,
30 de novembro de 1950. Jú
lio Teodoro Martins, juiz de
direito em exercício. Confe
re com o original afixado no

lugar de cost'ume. O escri
vão: Araraí Romão de Fa-

O cidadão Júlio Teodoro
Martins, juiz de direito em

exercício da comarca de-Bi

guaçu, do Estado de Santa
Catarina, na forma da lei,
etc.

antecessora, com quem re

sidia, como se fosse filho;
40 _ Que, o terreno em a-

.

preço foi adquirido ,há mais
de cinquenta anos por suá
antecessora, por escritura
particular, serido, portanto
o imóvel d<? domínio parti-

_ cular; 50 _ Que, nos têr-
mos do artigo 550 dQ C. C.

essa, posse, por direito de
prescrição . aquisitiva,. im
porta em domínio que pode
ser declarado por sentença,
a qual servirá de título pa
l"a transcrição no· Registro
de Imóveis; 6° _ Assim, é

a_ presente, em conformida
de com o citado artigo 550
do C. C., combinados com os

artigos 454 e seguintes do
C. P. C., ,para � fim de ser

declarada;. por sentença,
desse Juízo, a aquisiçãú de
domínio, ao suplicante sôbre
o referido imó�el e feita a

transcri'Ção da mesma sen

tença no Registro de Imó
veis desta ComarCa. Protes
ta o suplicante fazer a sua

:prova com testemunhas, de
:poimento ' pessoal dos con

frontantes e demais i:i1teres
slldos que por ventura con

testaram o pedido, pena de
<confesso', bem como por vis
toria se necessário. Requer
a v. excia. l)a forma do dis

posto do artigo 455 do C. P.
C. seja admitido a justificar ria.

/

EDITAL
Lloyd Smith Outras' surpresas ainda .

WASHINGTON, _- Re- estavam reservadas, não só
.

JUIZO DE DIREITO DA pessoa de seu representante
centemente os russos resol- aos jogadores, mas ao pú-: COMARCA DE BIGUAÇU anexa a presente. 4°) Que.
veram disputar uma série de blico assistente tambem. AS-I' Edital de citação com o pra- no terreno em apreço o su

partidas de basquetebol com sim é que, durante uma das l zo de trinta (30) dias plicante mandou edificar

os chinêses de Mao'
.

Tsé- partidas,' quando os "fans" I O doutor José B. Salgado um prédio residencial, onde

tung. Os locais escolhidos chineses, desgostosos com I de Otíveira, juiz de direito tem sua morada habitual.
para esses "matchs" entne algumas das absurdas mar-

' da comarca de Biguaçu, Es- tornando-o, ainda, produtivo
os camaradas vermelhos e cações do juiz russo, vaia- tado de .Santa Catarina, na pelo seu trabalho; 5°) Que.
amarelos foram diversas ci- ram-lhe as 'decisões, o arbi- forma da lei, etc. � os impostos referentes ao

dades da China que se en- tro moscovita dirigiu-se ao
I

.
Faz saber aos que o pre- imóvel usucapiente vem sen-.

centram sob a dominação so- microfone e, através dos au- sente edital virem ou dêle do pagos, há mais de vinte

viêtica : Tfentsin.: Nanquin, to-falantes admoestou' os conhecimento tiverem que anos, pelo suplicante, con- \

Changai, Cantão, etc. torcedores por estarem vio- por parte de Olívio Antônio forme faz certo com os in-

Por essas partidas os rus- lando os "ditames da corte- Bitteneourt, por seu assís- clusos documentos; 6°) As

sos revelaram mais uma fa- zia internacional"! �
tente judiciário, dr. Lauro sim, nos termos do artigo

ceta de seu caracter domi- Não terminou aí a odis- Luiz Linhares, lhe foi diri- 550 do Código Civil quer o

nador, ante o qual todos de- séia dos desportistas chine- gida a petição do teor se- suplicante legi1ifmar sua.

vem se' curvar. As -derrotas ses. Outro acidente, caracte- guinte: Exmo. sr. dr. juiz posse sôbre o aludido imô-

.

impostas aos quadros chi- rístico do modo por que os de direito da comarca de vel, por direito de preserí
neses foram arrazadoras. E russos encaram a posição Biguaçu. Olívio Antônio ção aquisitiva, afim de que. .

isso, porque, no basquetebol dos povos que se. encontram Bittencourt, brasileiro, ca- seja o domínio do suplícan
como na política, os soviéti- sob seu domínio, aconteceu sado, lavrador, residente e te sôbre a referida área de

cos fabricam as suas pró- quando um jogador chines domiciliado neste município clarado por sentença que

prías regras. se viu obrigado a deixar a' e comarca, por seu procura- servirá de título. para a.

Para começar, 'contra o' quadra em consequencía de dor Infra-aasínado, vem, transcrição no Registro de.

que havia sido previamente uma contusão no tornoze- com fundamento no artigo Imóveis; 7°) Para dito' fim
estabelecido, os russos apre- lo. Muito naturalmente, o i 550 do Código Civil e 454 e requer, o suplicante, a v.

"

sentaram um "five" de au- jogadorchines colocou-se ao seguintes do Código de Pro- excia., na forma do disposto
tênticos gigantes. Nenhum lado de fora da linha lateral cesso Civil, p r o p o r no artigo 455 do C. P: C. se-
de seus jogadores tinha me- do campo, afim de ser socor- a presente ação de usuca- 1a admitido ajustificar sua,

?OS �e 1,85 mts. Fa,!!il será I rido pelo seu massagista. pião, no decurso da qual e legal, e, por edital, com o

ImagI?ar-Se a dificuldade Pois bem: o juiz obrigou-o sendo necessário provará: I prazo de 30 dias, aos inte

qu� tiveram os pobres dos a voltar ao jogo sem haver 1°) Que, o suplicante, há ressados incertos e os au

chmeses, na sua maioria sido medicado alegando que mais de. trinta anos vem sentes, todos para contesta

pouco mais altos que anães, a assistencia poderla pensar possuindo, contínua, mansa rem o pedido no prazo le-.

ao enfrentarem os "super- que a contusão fora causada' e pacíficamente, uma área gal, ficando citados para to

homens" de Stalin. em virtude de uma falta' de terras com trinta e oito dos os demais termos da..

.

Mas, o pior ainda não foi russa! /'
.

mil setecentos e vinte me- ação, atê final, pena de re-,

ISSO. OS, ru.ssos trouxeram
. �as, a deselegancia dos t:os quadrados (38.720m2)_.-,velia, por meio da quáí de

suas proprias bolas, pesa- vísttantes culminou quando SItuada no distrito de Alto verá ser reconhecido o de-

'das, pesadissimas mesmo, depois de -derrotarem os o�· Biguaçu, neste município '. ê clarado . o domínio do supli
para os pobres amarelos. ponentes por "scores" ele- comarca; 2°) Que, o terre- cante sôbre o imóvel já des-'

Bem que o tI�� l?cal protes- vadissimos (112 x 20 em no em referência tem, pre- crito. Protesta o suplicante
tou. �as.' <: JUiZ, russo tam- Cantão, por exemplo) os sentemente, as seguintes fazer sua prova jcom teste

bem, ínsístíu em que fossem russos resolviam dar lições confrontações: frente que munhas, depoimento pessoal
usadas as bolas "made in de técnica, ensinando aos faz ao norte, na extensão de dos confrontantes e demais.

Moscou". E mais: os qua- chineses 'como deviam ter 88 metros, no Rio Biguaçu ; interessados que porventura
dros de madeira onde são jo_gado para que a contagem lado. direito (oeste) onde contestarem o .pedido, pena

�olocados as cestas, foram nao fosse tão arrazadora l confma com terras de João de confesso, bem como por

19ual;n.ente fornecidas pe- O que vem a ser a mesma Pedro Oliveira e Adolino vistoria se necessário. Dan

los VISItantes. coisa que, depois de assal- Martendal, numa extensão do a causa o valor de ....

Entretanto, o que acima tal' uma pessôa sob a amea- de 440 metros; lado esquer- Cr$ 8.000,00 (oito mil cru- '

de tudo mais surpreendeu ça de um revolver, o ladrão do (leste) onde confronta zeiros), D. e A. esta. Pede

aos; ��il).êses,. f?i o fato dos r:s.olvesse ridicularizar a com �ropriedade de Bertol- deferimento. Big�açu,,3 de

SOVI�tICOS eXIgIrem que as VItIma por carregar consigo do RIta, João Pedro Becka novembro pe 1950. (Ass.)

partI�as fossem disputadas alguma coisa de valor para e Anania Mar.tendal, numa Lauro Luiz Linhares, assis-

?e ac.ordo com as regras de ser roubada. . .
extensão de 440 metro.s; e tente judiciário. Rol de tes-

Jogo mventadas pai" eles. A- pelos fundos (sul) numa temunhas: 1) Francisco Ro-

cos�umados, c.omo ,sempre Talvez os 'chineses hajam extensão de 88 metros, con- berto da Silva, casado, pro-
estiveram, a Jogar .sob as aprendido a sua lição de frontando com

�
terras de prietrio; 2) João Manoel da

regr�s americanas, tI'adicio- basquetebol. Outras nações, propriedade de Anania Mar- Luz, casado, funcionário pú
nalmente adotadas no mun- porem, deveriam tambem a- tendal e Adolino Martendal' blico; 3) João Carolino Zim-

do inteiro, os pobres amare- prender que os comunistas 3°) Que, o terreno acima mermann, casado, comerci'

los em nenhum 'momento no esporte como nos nego� descrito é cortado pela es- ante, todos brasileiros, re-'

conseguiram adaptar-se ao cios internacionais, procu- trada geral duas vezes a sidentes e domiciliados nes-·

novo padrão dos russos 'E ram sempre ageitar as co i- primeira na direcão o;ste- ta ddade. Despacho: A. De
este justificaram a coisa de- sas de modo a não perderem leste e a segund� na dire- signe-se dia e hora para -a

clarando que tais regras. e- n,unca e nem tampouco per- ção leste-sul, tudo conforme justificação, ciente o dr.

ram, agora, interl1acional- mitir qualquer vitoria ao se verifica do-croquí que se promotor público. Em, 10-
-

mente empregadas: .'. resto do mundo. anexa a presente pos.se, 11-50. JúlÍo Martins, juiz de
em dia e hora que vossa direito em exercício. Senten-
excia. houver por bem de de- ça: Julgo por sentença a.

signar, com o depoimento justificação de fls. para que
das testemunhas abaix'o ar- produza seus jurídicos'e le
roladas que comparecerão gais efeitos. Expeça-se màn
independentemente de cita- dado de citação aos confron

ção; cientes o dr. promotor tantes e ao dr. promotor co
público da comarca e o mo Curador de Ausentes;.
Curador de Ausentes' que v. por precatória o Serviço do

excia. se servir nomear. Re- P. da União por seu repre

quer, outrossim, que feita. a sentante legal, e por edital

justificação e Julgada a com o prazo de 30 dias aos

mesma por :;;entença, digne- interessad,os incertos, de

se v. excia. de mandar citar vendo d!to edital ser publi
por mandado, 'os confron� cado 3 veies no Jornal da
tantes Bertoldo Rita, João Capital e 1 vez no "Diári<J.
Pedro Becka, João Pedro Oficial do Estado", juntan
Oliveira, Adolino Mal'tendal do-se aos .âutos uma via' de
e' Anania Martendal, o dr.' cada publicação. 22-2-51.

promotor público da comar- Jos� B. Salgado de Oliveira.

ca, o sr. Curador de Ause�- Para que chegue ao conhe-

tes por precatória, o Servico cimento de quem interessar

do Patrim,ônio da União, l'ia passa-se o presente com o-

�����������_�����_������������,������- prazo de 30 dias, publicado
e ,afixado na' forma da lei-

PA R A f E R IDA 5, Eh, Orlando Romão de Fa

E C Z/' E MAS ria, escrivão, a fiz dactilo-
, grafar e subscreví. Biguaçu,

IN f l AMA ç O E 5, 25 de feveoreiro de 1951-
(Ass.) José B. Salgado de.

C O C E I R AS, Oliveira, juiz de direito.

F R i E I R A. S Confere 'com <> original afi�
. , xado no lug.ar de costume.

E 5 P I N H A 5, E T G, O escrivão: Orlando Romão
,-,===========::!J .. de Faria.

.
REFRI(iERADORE�

��F R I G, I �D A I, H ("
Temos o prazer de comunicar aos nossos distin

tos clientes, que estamos aguarda."do 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, Terrl!o:.

SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE RADIOS
E ,REFRIGERADORES LTDA.

EDIFICIO IPASE, TERREO. ,
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o 'p�"ôgrama de
'assis tencia te'coi;.
'ta".dirs Naçõe's ,:

.

Dnidas
LÃKE SUCCESS, (USIS), I

- Os Estados Unidos são
da opinião que o Programa

; de Assistencia Técnica das

Nações Unidas deve ser de
senvolvido sob tres" pontos
principais.
Isador Lubin, represen-

tante norte-americano junto
à Comissão de Assistencia ��.

Si ,n I Comprando uma mD,ressora Juld .. 18x
1 , acompanne ca de t eif-' fp tes de t�pos v

Técnica, declarou que 'seu íI!!/lJ.. s. está praticamente fabricando dinheírc, uma

País é da opinião que o Pro- \':\(';;1' _I! .. ". ;.. vez que serão enormes os prove -itos que de s-

r I
' � �6 frutará írnprrmíqdo cartões de vístta, convi.

grama deve girar em torno te>, boiet íns, programas, etiquetas, lista.. de
preços, bilhetes e toda uma Série' ir:finita

dos seguintes itens: de serviço; tipográficos.
'

A _ Desenvolvimento dos vmm A Y;Slt COlA GR�NDES DESCONTOS· VENDaS A PH�iii ;:ii:1 SRJN.

programàs de saúde e edu _

fiES f,aClllDIDE�. Infurmac6escl Máquinas Jalda, C. Postal 6314·Ululo _j
cação.

' I
_

B - Maiores esforços pa
ra aumentar 'as disponibili
dades de alimentos, roupas e

abrigos para os povos de a-

Da -

ilít C
reas necessitadas,

s operaçoes
:

mi I ares na oréia, tem partícípado
ativamente os aviões de caça a jacto-propulsão "Sabre"

C - Auxílio às áreas pou

F-8G, q.u�, são os. mais, modern0th e mais rápidos apare-
co desenvolvidas a fim de

lhos míl itares da Força Aerea dos Estados Unidos.
facilitar a administração

Incluidos na classe de aviões de 1.000 quilometros
governamental.

por hora, os "Sabre" mantem o recorde mundial oficial
A Comissão de As�isten-

de velocidad
)

d
cia Técnica, da ONU, deve,rá

. ue, com a marca e 1.070 quilómetros por.

h�ra. TêIÍl um 'raio de ação de mais de 800 quilornetros, reunir-se, novamente, no

sao armados com seis metralhadoras de calibre 50 e po-
.dia 20 de fevereiro, em San

dem transportar dezesseis' foguetes de cinco pole)-adas tiago do Chile.

sob as asas.
' Uma Resolução, apresen-

tada pela India, Irã, Reino
Unido e Estados Unidos, so
licita dos governos interes
sados no programa da ONU

"

o custeio dos seguintes ser-

têm o prazer de participar têm o prazer de participar viços:
a v. excia. e exma, família a v. excia. e exma. família 1 _:_ Pagamento do pes

o contrato de casamento de .0 contrato de casamento de soal técn íco, administrativo,
sua filha ONDINA com o "seu filho PSNí com à srta, 'trabalhadores e serviços
sr, Osní Batista de Ol iveira., Ondina Amélia ferreira. gerais.

-

7 2 - Pagamento de alu-
ONDINA e OSNi gueis 'de escritórios.

noivos. 3 - Fornecimento de su-
São José 25-2-1951 Florianôpolia l gj-]primentos e materíaís exís-

....... COltfPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
,

'tentes no país.
-

Fundada em 1870 - Sêde.: BAHIA 4 - Fornecimento de
"

Incêndios e Transportes transporte local.

,

Cifras, do. Balanço de 1944 5 - Facilidade de servi-

CAPITAL E RESERVAS Cr$ 50:900.000,80 ço postal e de 'telecomunica-'
�� _

Responsabilidades Cr$ 5.978:401.755,70 ções.
'

V dReceita C $' 6 - AssI.·stencia médica, en e-se. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 87.053.245,80
Ativo Cr$ 142.176.60880 7 - Alojamento para os

Sinistros pagos nos ultímos 10 anos
técnicos.

, . . . . . . . . .. . Cr$ 98.687.81680
---------

Responsabilidades Cr$76.,736.401.806,30 F,aquezas f'm gerei
Diretores: V· b Il t dDr. Pamphilo p'Utra Freire de Carvalho, Dr. Fran- 10 O vreosO a o

cisco de Sá, .Anísío Massorra, Dr. Joaquim Barreto de (Silveira)

I N· &1 E S'A"
rfl;'i'�'i' III]
1 Õ ti I'C A, . Á P E ri T I V A

Estalislica
GADO ABATIDO' NO BRA
SIL, NO TRIÊNIO 1947/49

.
De acôrdo com, os dados

.numénieos recentemente di
vulgados pelo Serviço de Es
tatística da 'Produção, ór
gão integrante do sistema
estatístico do LB.G.E. (Con
selho Nacional de Estatisti
ca), aumentou, no triênio
1947/49, o número de cabe
ças abatidas do gado d�
corte.

. Cçm efeito, de 5.204.109
bovinos abatidos em 1947,
ascenderam as cifras, em

1948 e 1949, a, respectiva
mentt;, 5.828.518 e 6.022.521,
no, que se revelam aumentos
de 12,00% e 15,75%.

Com os suínos, entretan
to, já o mesmo se não veri
ficou. No período em ques
tão, abateram-se 5.256.165,
5.093.951 e 5.072.461 cabe
ças, 'ocorrendo

\

decrescimo
- ligeiros embora-c= da Oi':"
dem de 3,09% e 3,50%, cor
respondentes, ' respectiva
mente, a 1948 e 1949.
Também apresentando pe

queno eclínio, evidencia-se
que "o abate de ovinos foi
menor, em relação a 1947,
"nos anos de 1948 e 1949, em
que os animais sacrificados
somâram, .respectivamenta,
1.292.573 e 1.192.119, contra
1.�45.312 em 1947. O abate
de caprinos, 'entretanto, foi
maior nos dois últimos anos

- ,do ,triênio, quando subiu a

'1.257.604 e 1.293.768 cabe
ças abatidas, contra .. . ...

1.209.990 em 1947, numa ex:'
, pansão percentual de 3,94%',
em 1948, e 6,92%, em 1949.

Os matadouros munici
pais abateram, em 1949, en-'
tre bois, vacas e vítelos, o

total, de 3.671.82� cabeças,
afora 3.297.033 de porcos e

leitões, 1.125.529 de ovinos

.
e 1.268.722 de caprinos. Os
frigoríficos, que se situam
em segundo lugar, abate
J:am, ainda em 1949, ., ....
1A26.305"cabeças de bois, e

vitelos; 552.285 de porcos e

leitões; e 40.436 de ovinos
não tendo sacrificado l1e�
nhum caprino.
Em escala considerável

mente menor, vem as char-
_ queadas, com o corte de ...

583.238 bovinos, 334 suínos,
e 15.509 OViÍIOS. A exemplo
dos frigoríficos, também
não sacrificaram. caprinos.

Os demais esGbelecimen
tds de corte, tais como as fá
bricas de produtos suínos:
as de conservas e gorduras,
.as charqueadas eventuais,
-etc., pouco representaram
no total da produção de car

nes. no triênio em questão.

CACAS A JACTO NORTE-AMERICANOS

-

Francisco José Ferreira
e

Amélia Duarte Ferreira

\'

,/

Nabor Julião de Oliveira"
e

.

Lolita Pires de Oliveira

Age'" c' '::'} Rua Deodoro esquina da
.

n 1 {): - Rua Tenente Silveira
/

'

Viagem eom segurança.
.e .eapídez-:

so NOS CONFORTAVEIS J\lICRO-ONIBUS -DO

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

Transportea regulares de CO! ga. " I '

SÃO 'BAN'CISCO DO SUL para NOV4 fOHI
. ,

Infol'�çõee �omos Agente•
II!ID6polií- Carl9s Ho'epcke S7,A - C 1-' 'releic ne 1 21 Z ,( End te ta

r.ncitco�o Sul-CsrlosHêlepcke SA -_CI-Telr.!one f MOQ-REMACR

Dr. José Boabaid-
\

ADVOGADO
Rua Ora! Bíttencoun, tt2

Dr. Paulo fontes Farmaclas
Clinico e operador

Sonsultório: Rua Vitor
Meireles.

,

Telefone: 1.405
Consultas das 10 ás 12 e

das 14 ás 18 horas. -,

Residência: Rua Blurne-

de Pli\n,tões
DEPARTAMENTO DE

SAúDE PíJBLICA
'

MíliS' DE MARÇO
3 sábado - Farmácia Ca

tarmense - Rua 'Trajano.
4- Domingo - Farmácia

Catarinense - Rua 'I'raja
no.

10 ' .Sábado - Farmácia
Noturna - Rua Trajano.

11 Domingo - Farmácia
Noturna - R�a Trajano.

'

17 Sábado - Farmácia
Sto.' Agostinho - Ru� 'Con-:> .

selheiro Mafra.
18 Domingo - Farmácia

Sto. Agostinho - Rua Con
selheiro Mafra.

- 23 Sexta-feira - Farmá
cia Esperança ( feriado) �
Rua Conselheiro Mafra .

24 Sábado - Farmácia da
Fé - Rua Felipe Schmidt.

25 Domingo -' Farmácia
da Fé - .Rua Felipe Sch
midt. '

O . serviço noturno será e

fetuado 'pelas Farmácias
Sto. Antônio ê Noturna si-

,

tuadas às ruas João Pinto
e Trajano n? 17 .

A presente tabela não po
derá ser alterada sem pré
via autorização deste Depar
tamento.
Departamento de Saúde

Pública, em 27 de fevereiro.
de 1951. '

I..uiz Osvaldo d�Acampora.
Inspetor de Farmácia.

nau.

Telefone: 1.620

A«.a.

PASSAGEM

pk -��--
TEI.E.FONE 11058 _

TAC, a. n.os-�MPANHIA

Duas ótimas casas à Rua
Frei Caneca nOs. 152 e 158
com um grande terreno de
esquina.
Tratar oom o Tabelião

Brito, à rua Deodoro.

AUTOrÓV[�SAI."NHÕE S
CAMINHONETAS

FIUZ..A LIMA & IRMÃOS
Cóns. Mafra, 37
Florianópolis

GUI'SO ..

·

por eorrespOndBAGiã
./ CURSO GINASIAL em uni ano (Decreto-lei -nQ

4244), Preparatórios para Direito, Medicina, Engenha
ria, Escolas Militares, Escola Tecnica de Aviação, etc.
CONCURSO n/o Banco 'do .Brasil, DASP e outros. CO·
tniculascabertas .

MERCIAL P1UTIQO. Taquigrafiá, Inglês, etc, Mas

Peçam propectos 'hoje mesmo á Caixa Postal 3.379
- Curso de Madureza "BRASIL" - Rua Vitorino Car
milo, 782 - SÃO PAULO.

I
"

I�..:;;;;:·� "VIRCiEM . ESPECiALIDADE" da
1 {"}A,WETZEL�INDUSTRIÂL-JOIN'V[LLro (Marotl r�(.'

!__", �_�_TO_,R_N_A__A_R_O_U_P_A_B_R_A_N_Q_U_IS_S_J_M_A .-...__-�

o Sahão
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estabelecimentos industriais.
nas zonas de produção, sen
do designada, para êsse f'im..
uma comissão composta dos,
Ministros da Fazenda, da.

Agricultura e do presidente,
do Banco do Brasil. Na mes=

,

ma reunião' foi deliberado

permitir a prática' da cabo-·
tagem às embarcações es�

trangeiras, transportando,
gêneros alimentícios de pri
meira necessidade entre os.

portos nacionais . .A Prefei
turã do Distrito Federal au-

torizará, igualmente, as co�-

operativas agrícolas a ven

der os seus produtos direta
mente I aos consumidores;

isentos/ de taxas e demaís-,
emolumentos, havendo as,

facilidades de transporte".

RIO, 1 (V.A.) - A pro- Palácio Rio �egI'?-z o,s srs.

pósito da reunião ontem Café Filho, Vice-Presidente
realizad-a, no Palácio Rio da República, os ministros

-

Negro, em Petrópolis, a Se- do Trabalho, Fazenda, Via
cretaria da Presidência da ção e Agricultura, o Prefei

República distribuiu à im- to do Distrito Federal, o

prensa .. a seguinte nota: - Presidente do Banco do

"O sr. Presidente da Repú- Brasil, o Vice-Presidente da

blica, a fim de estudar as Comissão Central de Pre

possibilidades de baratea- ços e o Secretário da Agrí
mento do preço da carne, cultura do Estado do Rio

reuniu, na tarde ontem, no Grande do Sul. Foi debatido

amplamente o problema da i mo de. 6 cruzeiros, para os fica. Foi debatido, ainda, o

pecuária, sob o duplo as-. cortes de tipo popular. Para problema -do planejamento
pecto: de emergência e per- : estudar, em seus' pormeno- da pecuária, para urna solu
manente. Quanto ao bara-, .res, a revisão do tabelamen- ção definitiva, sob io ponto
teamento da carne, na situa- II to no Distrito

. Federal, fi- de vista técnico-financeiro,
ção atual, além da importa-] cou constituida uma comis- especialmente quanto à: apli
ção imediata de carne ar- I, são composta do Prefeito cação dos recursos previstos

gen!ina, ficou resolvida � Ângelo l\([e�de� de Morais, pela Lei n. 1.168, de' agôsto
revisão do tabelamento VI-; do sr. Benjamin Soares, pe- de 1950, que autorizou a a

gente, com a liberação dos; la Comissão Central de Pre- bertura de um crédito de
cortes especiais e fixação ços, e do sr. Quartim Bar- . 120 milhões de cruzeiros pa
de preços básicos, no máxi- bosa, pela indústria frigori- ra auxílio à instalação de

cretização d� tal pensamen
to, já foram iniciados os ne

cessanos estudos, H o j e
mesmo, o capitão Janari Nu
nes embarcará com destino
a Macapã, a fim de reassa
mil' as suas funções.

FERIDAS, REUMATISMCP
E PLACAS SIF1Ll_TfC�\$·

Elixir de NOQUeira
Medicação auxiliar no tra-

tamento da s ifil is

Inictades OS estudos para transformação
do Terrítérie do Amapá em Estado

.

Declaracões do· góvernador Jan8ri Gentil Nones
Florianópolis, 2 de Março de 1951

Brutal e Covarde
o delegado udenísta matou o getulísta
_ Alguns momentos an-! caegada do seu sucessor,

I.
Srtes de passar o cargo ao que VIera empossar-se, .

seu sucessor o delegado de Ortomundi Gomes Ferreira,
Polícia de Cambuquira, Sr. o qual, inteirado do fato,
Paulo Remuzar Campista, prendeu logo em flagrante
alvejou de dentro da Dele- o bárbaro assassino.

gacia o motorista Anton�o
Ricardo, que, na rua, soltava

foguetes em �ozijo pelo
seu afastamento, matando-o
instatâneamente.
A cena verificou-se na

tarde de ontem, mas a de

sinteligência entre a vítima
e o criminoso começara no

dia 31 de janeiro último,'
quando o motor-ista, getulís
ta exaltado, irritou com as

suas manifestações de entu

siasmo pela volta do presi
dente o delegado 'local, que
é da UDN. O delegado Re
nural Campista, depois de
advertência ao chauffeur, I

mandou prendêlo apreendeu
o seu automóvel e dêle reti
rou a buzina, com a qual de-
ra mostras do seu entusias- •.

� _

mo getulista. Não contente

com isso, o arbitrário dele- Camarão e peixegado passou a mover perse

guição a Antonio Ricardo,
apreendendo a sua cartei
ra profissional para .impedí
lo de trabalhar. Daí, a ale

gria que se apoderara de
Antonio Ricardo quando o

delegado Remuzat Campista
fora substituido na Delega
cia 10ca1. Soltando foguetes
pela saída do delegado, na

hora. da transmissão do car

go. Foi o bastante.
O motorista caiu ao chão

e foi em seguida arrastado

para dentro da repartição,
onde soldados do destaca
mento lhe desfecharam
mais quatro tiros, comple
tando o crime.

O ex-delegado criminoso,
quando se preparava para
fugir, tendo nas mãos ainda
fumegante. a arma assassi

.na, foi surpreendido. com a

o sr. 'Prefeito Municipal,
encontrando no Mercado,
grande quantidade de ca

marão grado, destinado à

exportação, determinou a

sua venda nas bancas, pelo
custo de tabela, Para uns a Na" POI'IC·18 Acima' de mele mi-
medida foi errada, porque Ih.;o IS baixes dos'violenta e atrabiliária; para 'iii

outros foi certa. Estamos comunistas na Coréia
entre êstes últimos. O livro de ocorrências po- IS). . . .

t t WASHINGTON, (USSegundo nos parece há Iiciais regrs rou, on em, os
S d d d f eCI',-. egun o a os orn -

em vigor uma determinação seguintes fatos:
dos pelo Departamento de

que só permite à exportação -:- À Policia apresentou o
Defesa dos Estados Unidos,depois de suprido o consumo aluno do curso de oficiais
sobe a 525.000 o número de

1 I O d do produto de da Policia Militar, Zizinooca. ono -

. baixas sofridas pelas tropasvia saber disso. E, ainda, é Moreira, o individuo Lindo-
inimigas na Coréia, até 25

t senso gr itante man mar Faria, com 27 anos decon ra -

de Janeiro passado. Ao mes-
dar o bom para fora e ficar idade, de cõr preta, residen-

mo tempo foi anunciado que
com o ruim, como acontece te no Estreito, por haver a�

o total das baixas das for
com o camarão. O que Flo- meaçado de morte, com uma

ças norte-americanas, até 2
rianópolis, no geral conso- faca, a um seu companheiro, de fevereiro, era de 47.388,
some, é- o pequenino, com mais conhecido pela alcu-

inclusive 9.433 dados como
dúvidas até de perereca. nha Totonio, quando frente

desaparecidos.Outras medidas do sr, Pre- à Auto Viação Catarínense, Enquanto isso, despachos;feito no sentido de garantir ambos faziam fretes de ma-
recebidos da frente de ba

a presença de camarão nas' las.
talha anunciam q�e :,\S tro-bancas do Mercado terão o A faca foi entregue pelo
pas das Nações Unidas con-

nosso inteiro apôio. militar à Policia. tinuam pressionando o ini-
E, estamos certos,. reper- - José Leopoldo dos San-

migo a sudoeste de Seoul,cutirão no meio popular tos, residente à rua General
anulando completamente a

com aplausos; como essa re- Bittencourt, -n.o 92, queixou- resistencia comunista. Os
pereutiu. se de que, à noite de 27 do canhões dos tanques aliadosE já que estamos com a corrente, os amigos do a- iniciaram o bombardeio dasmão na massa, consignamos lheio invadiram a constru-' instalações militares da cá
aqui, com vistas ao dr. Pau- ção de Alencar de Souza

pita! da República da Colo Fontes uma reclamação: Santos, à Avenida Mauro
réia, de um ponto situado ados Ingleses informam que Ramos, levando de lá 1 ser-
apenas 6 quiÍometros de dis

o Intendente Gentil tem tra- rote, 1 ferro de carlota, 1 tancia.
zido o total produto das re- esquadro de fêrro, 6 for
des de peixe para vender, mões, 1 arco de púa com 3
no Estreito, por prêço acima ferros, í chave de fenda e

da tabela. E-os pescadores, 1 enxô.
até êles, ficam no ora ve- Nada mais se registou de
ja ,.. ontem para hoje,

Assine "O ESTADO"

Atos oficiais
- Foram exonerados Oton
da Gama Lobo. d'Eça, Ru
bens de Arruda Ramos, Vi�
tor Lima, Henrique. Sto
dieck, Joaquim Madeira Ne�
ves, Adalberto Tolentino tíe
Carvalho e Clarno G. Gallet
ti de Membros do Conselho
Penitenciário do Estado,
sendo, �ra êsses

.

cargos,
nomead'!)s Rafael Cruz Li

ma, Aujor Luz, Antônio
Santaella, Pedro Moura Fer
ro e FranCisco Câmara Net
to.

Vontade de
demitir

.. o Diário Oficial de
ontem publicou a exo

neração dos membros
do Conselho Peniten
ciário do Estado. E en

tre os exonerados está
o nome do nosso dire
tor, dr..Rubens de Ar
ruda Ramos, que não
fazia parte do Conse
lho.
Já é vontade de de-

mitir!

Marcilio Nolding -da Motta e Familia
VOLTANDO AO RIO DE JANEIRO DEIXA AQUI

AS SUAS DESPEDIDAS OFERECENDO SUA NOVÀ.
RESIDENCIA A AVENIDA PAULO FRONTI, 338

Em sua sessão de ontem à noite, com a presença de RIO.
todos os srs. vereadores' e sob a presidência do dr. AI-'
varo.Millen da Silveira, a Câmara Municipal, depois de

aprovada-ta ata da sessão anterior, tomou conhecimento
de dois projetos de lei apresentados pelo. sr. Miguel Daux,
conforme teor que abaixo publicamos.

Também foi lido uma Indicação assinada por todos
os vereadores e de autoria do sr. Vitório Cechetto, no

sentido de ser decretado de utilidade pública o local co
nhecido como "Furnas", em Capoeiras,

O sr. Édio Fedrigo requereu fôsse solicitado ao sr.

Prefeito Municipal, a remessa à Casa de um balancete
do mês de janeiro, acompanhado de' um demonstrativo
de todos os livros auxiliares, relativo ao movimento do
mesmo mês.

Para a sessão de hoje, a ordem do dia constará da
matéria em pauta.

,PROJETO DE LEI

Apresentado pelo vereador Miguel Daux
Art. 1 f) - É mudado para dr. Herman Blumenau o

nome da atual rua Uruguai.
. Art. 2° - Esta lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
PlWJETO DE LEI

Apresentado pelo vereador Miguel Daux
Art. 1° - Passa a denominar-se Angelo La Porta,

a atual rua Rio Grande do SuL
.

Art. 2° '-� Esta lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

BELÉM, 1 (V.A.) - Em confirmou as notícias refe
entrevista concedida à im- rentes aos' entendimentos
prensa desta capital, o ca- no sentido de transformar o

pitão Janari Nunes, manti-
do pelo presidente Getúlio referido território em Esta

Vargas no govêrno do Ter- do. Adiantou ainda aquele
ritório Federal do Amapá, governador que, para a con-

Na Câmara Municipal

Camisas, Gravatas, Pija
mes Meias das í

�

melhores',
pelos menores preços só na

CASA MISCELANIA - Rua
Conselheiro Mafra.

o dr. Agripa de Castro Faria, devendo seguir, I�a '4 do corrente, para o Rio de Janeiro, onde vai �
exercer o mandato de deputado federal, despede- r
se, por êste meio, dos seus correligionários e amí- f..

�
gOB, aos quais oferece os seus préstimos em sua re- f<
sidência à Rua Domíngues- de Sá, 218 - Aparta- �.
mento 302, em Niterói. �

FV0GQanão
A chefia da última campanha udenista, eme

€amboriú, foi confiada ao valoroso cabo eleitoral e

apaixonado anti-getulista, que alí exerce também as

elevadas e piedosas funções de Vigário da Paró-

quia. -S. Revma. - homem prático e decidido - as

suntou que não 'lhe ficaria bem ir à praça pública"
em busca de uma tribuna, quando possuia uma, ao

seu dispôr, dentro da Igreja. ,

Dela usou e 'ãbusou, na cabala eleitoral em prol"
do Brigadeiro e do atual Governador. Contam, não.'
sei de exato, que até uns saquinhos de semente,..
com a efigie de candítados pessedistas, foram ana-«

lisados do púlpito, em mau português:
- Vejam aqui, meus �ros fiéis, esta propa

ganda. De um lado, o retrato de um candidato que
não pode ser apoiado pelos católicos, porque é pro
testante. E do outro lado? Do outro lado, apenas
duas letras: I-P. Aí está a procedência dessa pro

paganda: I é igreja e P é protestante.
Na verdade aquelas letras significavam Im

pressora Paranáense, emprêsa que fez a propagan
da.

Outras muitas dessas, mesmo fóra do campo,"

profano, fez o apostólico -e evangélico mentor espi
ritual do rebanho d'almas e de votos camboriuen-·
ses. E tantas fez que provocou revide. Uma cidadã;
no uso dos seus direitos cívicos e' religiosos, se opôs.
ao reverendo, com decisão, arrostando as ameaças
de excomunhão neste mundo e de inferno no outro;
Pessedista e getulista, essa cidadã protestou e re'::"
clamou e se meteu valentemente à testa da campa��
nha, usando do direito que a Constituição garante'
também - aos funcionários..

.

O episódio passou. Ontem um fato o trouxe à_
lembrança. É que aquele ilustre correligionário que
a U. D. N. perdeu para que Santa Catarina ganhas·
se um .governador, e que nos prometeu paz e justi
ça, sem preferências político-partidárias, num gesto
de feliz inspiração, levou a tranquilidade e o sossê-..

go de espírito à pacata Camboriú. Bem haja S�
Exa., que assim dá ao' Povo a certeza de que o elei
to cumpre as promessas do candidato.

�
Bem haja S. Exa ...... que dá. ao seu Estado um,

oxigenado clima de harmonia. e respeito aos· adver-,
sários. Bem haja S, Exa. nesse sadio propósito de'
prestigiar a Democracia, oferecendo conteúdo ao

lema do seu partido: o preço- da liberdade é a eter-
na vigilância. Bem haja S. Fixa.!

A funcionária já foi removida .'.
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