
\ii6lentos "eembates nos

.das Frentes eenlrâl e Ocidé

Os ultimos despachos a

qui chegados dizem que os

soldados da República da

Coréia, na costa oriental, es
tão patrulhando território ã
11 kms. ao 'norte 'de Kang-

.

rlm .Ol!�íçãb. A�roximada'.
mente cínco unil 'soldados
nortistas, entretanto esta
.riam construindo barricadas
e trincheiras ao norte HaJin
bu, 32 krns. a sudoeste de
Kangnurrg. 'Hajínbu é' uma
das junções de comunica

ções que as forças aliadas
procuraram ocupar paula
tinamente. As tropas da se

tima divisão da Coréia. do

TOQUIO 6 (U.P.) - For

ças da segundá: e da sétima
divisão de infantaria dos Es
tados Unidos, com o apóio
de tropas francesas, conse

guírapi desalojar cerca de
'seis Inil comunistas corea

nos de uma fortalezamonta
nhosa a leste da frente cen

tral da Coréia. Perdida a

posição de ímportancia e;- ',' vez, e os tanques bol111j1ar
trategia, os comunistas fu-I dearam uma posição situada

giram para o norte. Enquan- a 16 quílometros- a noroeste

to Isso sucedia, aparelhos a de Pangnín, nas montanhas

jato da Quinta Força aérea geladas, onde se encontra
bombardearam as forças firmemente entrincheirados
vermelhas em fuga, atingín- a primeira divisão da Coréia
do-as com suas mertàlhara;':)-

J do
Norte. A setima, divisão

ras 'e gasolina em chamas. norte-americana mandou um

A ártilharia aliada, por sua grupo de combate, de infan-

taria e Úl.l1ques, a mais qua-4 da cidade costeira de Kang
tro qu ilometros

'

no setor de nung; cida�te essa ocupada
Chanpyong. Uma patrulha, pelas tropas republicanas e

que havia entrado nas pro- guardada por vasos de guer

ximidades d� cidade, teve de ra aliados desde a costa.

deixar sua posição avançada
à noite. Chanpyong é uma

importante junção rodovia
ria que guarnece as estradas

para q nordeste, a 50, kms,

COMUNICADO AOS
NúCLEOS PETEBISTAS
SÃO PAULO, 6 (V.A.) -

'Foi distribuida, ontem, a se

guinte nota: - "A Comis
'são Executiva do PTB comu-

nica aos diretórios mlJllici
pais; aos diretórios di'stri-

,

tais e aos.tr,abalhadores dês
te ado o seguinte: 1°) -
A Ct5missão Executiva Na

cional, em sua última reu

nião, a' que corppareceram

quatro de seus sete mem

bros, pretendeu destituir o

.diretório estadual e todos os RIO, 6 (V.A.) - Convo

diretório,s municipais e dis- cada 'pela Comissão Coorde-
I tritais dêste Estado. 20) _ nadora do Aumento de Sa

Essa medida violenta e ile� lários dos Profissionais Li

gaI, adotada contra velhos e b�rais, reune-se amanhã a

leais cqmpanheiros do parti- assembléIa, geral dos médi-

\
do e dó' eminente presidente cos, engenheiros, advogados,

�... .Getúlio Vargas, foi tomada agronomos e veterinários

sem que se apontasse um só dás repartições da Uni'ão.
motivo que a justificasse e Esses funcionários titula
ii. inteira revelia do presi- dos por universidades, vão

dente Getúlio Vargas. 30) - insistir na equiparação dos

A Comissão Executiva Esta- seus proventos aos de igual
,dual, que acompanhou de I categoria da Prefeitura.

Prosseque a ,greve
na capital' do Ma�anhão

RIO, 6 (V.A.) - Em de-« Por .outro ladd o .mesmo

clarações à reportagem, o I dspujado nos 'iniormou' que

deputado, Neiva Moreira a situação maranhense ten

lança 'i.lToll répto ao sr: Vito- j de a agravar-se ainda mais,
rino Freire, convidando-o a I continuando paralisados o

visitar São Luiz, a fim de

I comércio,'
a, indústria" as re-

A d ad
'

' i "

ii constatar "que o levante 111a- partições públicas é demais
, iSSI êncía do P. T; B.

.

O esc'o'amento da sa'lra do Irlgo I r:an�"ense.é contra a su� �eS-Il:!:,tividades., Ac�hott-se o

,es
...

soa e contra o seu dommlO"." toque de gasolina para a-

de, São Paulo -

J
". ,

,

"

víões, estando o navio "Rio
,\( Aquisição imediata de 70 mil toneladas .--...----.--...-�-..._...�� Scl.imões" no porto com um

sao PAULO, 6 (V.A.) - perto" os esforços e a dedí- pelos moinhos
'

carregamento para suprir 3l

·O,!'f diretôrios petebistas dós cação daqueles que lutaram Beneficiando o falta. Os estivadores, em

�i::i�pl�al::di��;�!��� �:l�u�:���:a n�� �I:i��n��I� ge���':o (i;'i!f;'ito '�:d�;a�: �:!�o ��esa:::��.�tí�O�!���� homem qoe sal' j ��'e:e�f�����a:-�e:;:�':!;�=
,

telegramas ao major .New- mará com '3. atitude injusta São Paulo, Paraná, Santa cando o Serviço de Expan-
-

menta, devendo ficar paralí-
ton Santos, protestando con- e ilegal assumida por al- Catarina e Rio Grande, do são do Trigo com a supervi- VOU Teodoro sados, hoje, os serviços de

tra o movimento tendente a guns membros da Comissão Sul voltaram a reunir-se, são das remessas. Essa se- transportes por aviões" .ern

afastar o mesmo da direção .Executíva Nacional -razão ontem.i às 17 horas, no 'gabi- gunda quota, representa a' 800s8vel virtude 'da 'falta de combus ..

partidária estadual e reaf'ir- por que, em defesa dêsses nete do ministro da Agricul- liquidação da safra de 1950- V
� tível e por não comparece-

mando-lhe completa so}ida-. denodados compaúheíros.re- tura, a tini de tratar do es- si:
'

' "

WASHINGTON, 6 (D.P.) rem alo trabalho os funcío-
ziedade, correrá a Justiça Eleitoral, coamento da safra: gaúcha Amanhã, às 10 horas, os _,__ O r�presentli��f republi- náríos das companhias de a-

" Por 'outro lado, ainda não, caso seja' solicitado o ,rl'lgis- de trigo. Tomaram parte lia moageiros cómparecerão ao cano Richard W. Hoffrnan, '\fiação.' ,

foi registrada a Comissão de, tro da comissão qué preten- reunião os srs. Rafael Xa- S. E. 'T., com o objetivo de pediu ÇlO.Congresso que pro- O MINISTRO COM VAR-

Reestruturação e .interven- de substitu_ir o atual diretó- vier, chefe dó gabinete do combinar providências para clame :hér.ól ao
' imigrante GAS /

ção do PTB de Sãe Paulo, rio este.dual, legitimamente titular' dàAgr�C'Hlt\lra; Ma .. ?: exeruçãó do que ficou, on- ,Tchecosi6vac(l- que há SU O minÍ:4t·o da Justica, on

-asperaado iÓ depuládo �Wté-, éleito' eu! mé'rriô�;á.ve( e -cle- nu'd Vnrg.\<t.;;, ,sf'Çl;.eri:,do 4�: tel!! ��::ti!�. � . ._ : . : '�knos sâl"6ti,�,'vjd'3.'''.dô ex� .tMl moofuÜJ suhiu a Pdrô-
'b.io Rocha, seu pl'esidentEl, a mocrátIca convenção õo,par- Agricultura do Rio Grande ti, ' ,

presidente Teodor� Roose- polis para 'conversar com o

co�pete�te jLJsti�iça,ção pa- tido e devidamente registra- do Sul, e Itagiba Ba'rçante, --- , velt: '

'.
' , ., ,p'r�jfl�J}te, ��:�e}}úplica, sô-

Ta 's,e dirigir ao Tribunal do no, Tl'ibunal
.

Regional diretor do Servi.c:o· de Ex",

8rl·pa'405-'0" Rei" 'o Hoffman disse qGe reeIa-
,

re a situa_ção,maranhense.
Regional Eleitol'al, dando E}eitol·al. 4°) - A Comis- pansão do Tl'igo.

> ,

ti mará essa honra para Frank O sr. Negrao de LIma apre-
caráter oficial à. interven- são �)(eéutiva' Estaélúal a- A discussão,' que se esten- .

R
-«

I b d Bukovsky, de 63 anos de ida- sento? ao sr. Getúlio Val'gas
liÇão. lerta todos 0& companheiros de�l por dnas 'horas, gÜ�Otl a a D ,a a, d:e, em'pregado de llma padà-I um completo "?ossier" sô-

, ,,' , da ca'pital e do interiOI;, ,a em tôrno da aquisição da ie-
I I t

'

ria de Chicago" que no dia ;bre os acont.ecInl'entos, ,p:_o-
:;SITUACÃO CAóTICA fim de q�l� se mantenham gunda quota: d'e trigo da:,sa- nl,8 erra,! 14 de outubro de 1912 du- curando OUVIr nessa ocaSlao

SÃO PAULb', ,6 ,eV:A.) i.1l1idos, serenos e confiantes fra' comercial dêste 'ano, no rante a camMnha preside�� a opinião do chefe do exe""
Au embarcar paá{o Riô, o e� seus posto:, �llclareç!en,do total de 7Q mil toneladas, LONDRES,6 (U.P.) - O 'cial ,de Roosevelt ço;ntra' cutivo.' Ainda'sãd.,.desconhe-
lider da bancada estadual amaa que o o�gão compe- uma vez que a ·primeira quo- rei Jotge e a princesa Eliza-

Bukovsky lançou-se sôbre ,o' cidos os resultados dessa.

..Io PTB Cássio Ciampolini tenke e legal pal:a re'presen- ta, de 200 mil toneladas, dá beth e(3tão sendo' submetidos
agressor de Roosevelt e des- reunião.

declarou à reportagem: '�A tal' o partido e expedir ing- fôra i1)teiramente comprada. a tratamento contra a gri- viando á arma, i'provàvel-' ° ceI. Inimá Si'queíra, que
situação do P'rB paulista, truções e orientacõ'es aos Ficou assentada a aquisi- ,p.e, po'r eles contraída. O rei mente" evitou que o candi- estava comandando interi
eomo se sabe, é caótica. Por diretórios municipais, do ção imediata dessa segunda dque se sentfiu.{l.cloentt�do des- dato repubricano fôsse ferÍ- namente a IDa Região Mm....

€sse ,motivo 'resolvi ir até o Estado, é a comissão exe- qu.ota pelos moinhos, a fim e quarta- eIra, es a reco-dItar, chegou' ontem' de São-
lh'd' I ·.,t p' I .

d
o morta mente. Roosevelt

'Rio, a fim de me encontrar cutiva estadual. 50) - Nes� de serem protegido:;; os la- t I o ao el o no a acto e f' f
'. ,

t I Luiz, devendo. apresentaI"
,

B k' h:' t
so reu um erlmen o eve.

com os altos dirigentes do tas condições qualquer ins- vradores. Dá 'quantidade de ue mg am 'enquan o a um relatório ao ministro da.
meu partido e Ílltei.rar-lpe I ti'ução em contrârio não de- 70 mil toneladas, poderá ha- princesa: está sob os CUida-I .

Guerra., ,

dos fatos que culmmaralm ve ser acatada. Os verdadei- ver a reven�a aos �oinhos I'
elos medico& em Clai'ence Podnfabr·.'car a I CIãEGAM REFORÇOS

com a medida de interven- ros trabalhistas deverão do Sul, de acordo com a por- 'House. ti I' As últimas no�,"i,as de SãO'

ção na seção paulista". manter-se coesos e unidos bomba' atôml·ca' Luiz dão como chegado aO'

em tôrno do nosso chefe su-
'

J �
-,

porto daquela capital o na-

premo, o ph\_l;;idente Getúlio Cem bom'eus armados esta . via de guerra "Cananéia".
Vargas. (a) fewton Santos, "

- LONDRES" 6 (U.P.) conduzindo tropas para re-

presidente da Comissão Exe- "A Inglaterra está agora de forçar a guarníção que está
cutiva". rl·am concent'rad'o's em Cam ,posse de detalhe:;; técnicos mantendo'a ordem na sede

.......__ _-_••-_ _..........,
,

-
da fabricação ,da bomba ,a- da revolta contra o govêrno
tômica" - revelou o sr. Ge- do' sr. ,Eugênio de Banas.

Assine "O

ESTAD.O" PU EreA, p�ra atacar 'Chapeco'l '. agre Strauss, Ipinistro de TAMB:E:M OS JORNAlS
... Abàstecimento, em uma res- Todos os sindicatos de

11'8 "I'as'se's Ilbo' 'posta escrita dada na Câma- classe no Maranhií,o estãO'
li � "U· "Florianópolis, 5 (Asp.) - Informam, de Chapecó ra dos Comuns. solidários' com a greve de..
· mI an

que o juiz de direito daquelà cidade acaba de pedir o
protesto. Possivelmente hoj�rUIs liDere · envio de fôrças federais para a mes,ma, que ést�ria sen-

CASA MISCELANIA distri- deixarão de circular o.s jor
.

't d �alár·lo do ameaçada de um assalto ,em massa por partI} de lele-
buidol'a dos Rádios R.C.A. nais da capital, inclusive o

meu o e 11 mentos que desejavam vingar o tl'ucidamento dos presos Victor, Válvulas e,Discos. órgão oficial das Oposições
envolvido!? no incêndio da igreja, local. Diz o juiz que Rua Conselheiro Mafra. Coligadas.
cêrca de 100 homens armados já estariam nas pljoximi
dades de Chapecó, marchimdo para o assalto'que não

deve tardar".
"N. R. - O sr. José Ramos, ;Prefeito daquêle muni

cípio, desde ante-ontem encontra-se nesta Capital, tendo
se avistado com o sr. Governador do Estado e o Secretá

rio, da SegUrança Pública, com os quais se demorou em

conferência- sôbre o fato, de que nos dá notícia o tele

grama acima, publicado por um' dos jornais do Rio de
Janeiro.

Segundo apuramos; os 100 homens a,rmados e c0I!.
centrados em Campo Erê, localidade vJzinha à sede da

quêle. município, não mais pretendem se dirigir àquela'
cidade, estando, mesmo, sendo disp�rsados.

Previsão do tempo até 14

'botas do dia 7.

'l'empo - Instável, com
chuvas e trovoadas.
Temperatura - Estável.
Ventos - Do quadrante

nung, na direção da ciêade Sul estão' em contacto, com
de Chumungjin, .

localizada uma nova concentração de
a .apenas 16 krns. aoisul do comunistas chineses 'e corea
Pa�'alelo 38. Até agora, es- nos..

sas patrulhas não encontra: Continúa na 6a J.lág. letra _.<\:
, ' , 1,

,..-.t- ._._•••�_._-_
• ....,._.,.,._......,.._��.._.__••��••J- -::�._.""

I
_

)-

r ,

O um .l.NTIGO DU1UO 08 S....N1',\ CATA�XN�,. ,

.. ",*�Il'�< i'I' ..
' 1t+"""�.W t SIJ)J'{'EI !fOGE,TI

'Ulrf!ltor, Dl'; 'RUBENS íH� ABRUD.. ·, ....u[I08.

sul, frescos,
.Temperaturas ---, Extre

mas de ontem: Máxima 21,3.
Mínima 16,8.,

,
'

t.11 j ,

.t
"

EDIÇÃO DÉ IIOJE
8 Páginas
o-s O,ãO

Eleição do Presid�nle
da Call1ar.a ,

RIO, 6 (V.A.) - No dia
12 próximo apesar de do

mingo, sob a presidência do

d,a o presidente da Casa�
que será, como se sabe, o sr�

Ner�u Ramo�. No dia 13, ca
so o presidente já tenha sido

eleito, serão escolhidos os

vice-presidentes, os secretá
rios da mesa e seus suplen
tes.

deputado mais idoso presen

te, à Câmara dos Deputados
procederá à verificação do

quorum, elegel').do em segui-

\
j ,

J
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DI. ANTONIO MODESTO
� " Ate"'l, "riameate, •• Ho..... ti, CarNe.
i.' , ,�,

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

Caridade
CLINICAS DE SENHORAS _:_ CIRURGIA PARTOS
ASSISTENCIÁ AO PÀ:RiFo E OPERAÇÕES' OBSTÉ-

TRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ovários, hípopíse, etc.
Diaturbios nervosos .._ Esterflldade - Regimes.
Consu'ltório: Rua Fernando Machado, - Tel. 1.481.

�
,

.,;
Resíd, R. 7 de Setembro - Edif. Cruz e Souza _._

Tel.846.

.,DR ..N,EwTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senhoras - Proctologia
!'

, Eletricidade Médica' .

Consultôrío : Rua Vitor Meu'éies n. 18·� Telefone 1.507
Conoultas : Ás 11,30 horas e à tarde das 15 horas

�m diante, !

"

Residência: Rua Vidll:l Ramos, � Telefone 1.422.

DR. MILTON SIMONE PEREIRA
/ Clínica Cirurg1ca

"

" I Malestias de Senhoras
.

CIRBRGIA GERAL
dos Serviços dós Professores Benedcto Montenegro
Piragibe Nogueira (São Paulo)

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

.

f.

D,R.,POLYDORO E. S. THIAGO,
,,!

.,

Médico e parteiro ".,!
do Hospital de Caridade de Florianó.polil Assistente da

� j'.� Mílternidade , .

P';;;' Doenças d�S. órgã.�� inter�os, �,s�e:�_���ente do co-

ração e vasol'!. "-:' ,.",j', :�'�":""'.; " _. "'''-'': -'�",'r;:,;',� "'::-;.l� i!';;��, q

Doen�.s da tiroipe e �e,mais glauqull,l,s, intel·riM. -
Chmca e. cirurgia de senhoras - Partos

FISIO'.VERAPI� -,- ELETROC�LD!OGRAF.IA, - ME-
r:;..-. , T,Al30LrSMO BASAL
,....___ !lQrâr�.I? de C9nsu�tas: - Diáriamente das 15 ás '19
Ih�

.. -'t.," 1*
_

..... I .,.' .�"'I<"l" ............. � '. _. _.
(

; t)ras� .... : '";).. '.�:.. -..�
'.

,.� �"_".:�,���! :'é��,' 0,"
•

,. � 4��·�'''····
l./ ,

CONSULTÓRIO: Ruâ Vitõr :Meh�eiês n. 118 - Fone
" manual 1.702.

RESID:GlNCIA: Avenida Tl'ompow:;ki. 82 Fone ma·

nual 766.
'

--------�-�-,.---,--,.---,--...,_----
!

, /bR. RoLDÃO CONSONI
'

, ,

Cirurgia, .Geral :;__ Alta Cirurgia --�Moléstias de se�ho-
',ras - Partos

.

Formado pela ,Faculdade de Medicina da Universi
dade de São Pauio, onde foi assis:tente do Serviço Ci",
rúrgico do Prof, Alípio Corrêa Neto.

Cirurgia �o estomago e vias circulares; intestinos
delgado e grosso, tiroide,. 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 .Paraiso).
Tetef. '1.59�.\·

'

Res�ncia: Rua Esteves Junior, 1.703 _._ Tel. m. 764,
--------_ .. _ __ �_ _ _.� _.- .._-_._--_ _.__._ ..

DR. A SANTAELA
'

(Formado pela Faculdade Naciona� de Medicina da
Univérsidade do Brasil).
,t Médico por concurso da Assistência a Psicopatas
do Distrito Federar.

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

'

Ex-interno da Santa Casa de Mis.ericórdia do Rio
de Janeiro

Clinica' MÉdica - Doenças ;Nervosas.
Consultódp: Edificio Amélia Neto - ,Sala 9.
Residência: Avenida Rio Branco, 144
Consultas: bas 15 ás 18 horas.

r,

Telefone:
Consuitório: - 1.268
Residência': - 1.385. ,

, r·'

i'

. DR. M. S. CAVALCANTI
Clinica ex21usivamente de crianças.
Rua Saldanha Marinho, 19.
Telefone (M.) 736 .

Campanha No mundo do Ao comércio e
do agasalho R "da ··d T Y

,

bla
'

.: �:��:���:s:: e�:;���� a 10 e a I. . aOPU ICo
I movendo a: meritória cam- Por AI Neto EDUARDq SANTOS eo->

panha do agasalho para o
To Bill�e Burke acaba de munica que 'vendeu aos s1's-:

tuberculoso pobre e seus fi- I
ser convidada para desempe- CEZAR GAZOLA LOPES;-

lhinhos> nhar o principal papel femi- & COMPANJHA, Lmtda., o'

'Aproxima-se o inverno e
nino na peça Dear Armanda seu estabelecimento comer-.

e

.

com êle as' agruras de frio, (Querida Armanda), que se- cíal denominado Farmácia,
Dir.-

de que sofrem os doentes rá apresentafia em televisão "]liODERNA", sito á rua,

desprovidos de quaesquer
dentro de um mês. Edgard João Pinto n. 4, nesta cida-.

meios pecuníaríos e que re- Buchanom, Margaret Hamil- de. •

Representante: sidem em pauperrimos case-
ton e outros completam 9 e- O ATIVO E PASSIVO fi--,

A. S. LARA bres espalhados pelos nossos
lenco. caram respectivamente, a.

Rua Senador Danta-s, morros e vielas.
* um boato que corre as bem e sob a responsabilida--

40 - 50 andar À tôdas as famílias da ca- esquinas do Manhattan é de da firma vendedora, rela-,

Tel.: 22-5924 -,Rio de pital apela a Sociedade para que
-

Margaret T'ruman, a' tivamente ás operações rea-

Janeiro concorrerem' com agasalhos .filha dçJ"'presideate Truman, ·lizadas. atê .o dia 21 de, j�.-
RAUL CASAMAYOR usados de seus filhinhos e' passará a fazer' parte do e- neiro do corrente ano:

Rua Felipe de Oliveira parentes e estarão, assim, lenco do show de tevê de
.. Solícita sejam díspensa->

. n? 21 - 80 andar aquecendo centenas de Íl;-' Groucho Marx. das á firma compradora, que
Tel.: 2-9873 - São mãos nossos.

I * Robert Montgomery aín- continuará com o mesmo ra-'

Paulo Igual apelo faz ao comér- da não conseguiu entusias- mo de negócio, a mesma con-
ASSIN�-'\TURAS cio /e indústria, esperando mal' os sindicatos com a fiança e preferência . c�m.l
Na Capital . seja acolhida COID simpatia idéia de uma coluna política que �mpre foi distinguida.

'

Ano Cr$ l(}O,OO a comissão que está sendo assinada. por êle. Porisso, á vendedora..
.

Sernestre . Cr$ 60,00 organizada para tal fim. Bob continua firme na tevê. Florianópolis, 22 de janei-,
Trimestre. Cr$ 35,00 Inutil encarecer a oportu- Entretanto, segundo Sid ro de 1951.

.

No Interior nidade e benemerência des- White, a idéia da coluna aín- 'Eduardo Santos

Ano .. , .. Cr$ 120,00 sa campanha, que só será da",é a favorita de Bob.: CONFI�MANDO a decla�
Semestre .. Cr$ 70,00 realidade pelo correspon-

�. Jeanne Cagney, de volta ração supra, reiteramos o>

Trimestre. Cr$ 40,00' de:nte carinho com que ,a' ?e., Hollywood, onde ob.teve apêlo feito ao Comércio e ao-

Anúncios mediante con- nossa população d=monstra- êxito apenas regular, vai ser Público, bem como á dislin-,
tráto. rã mais uma vez seus senti- lançada em tevê pela Amerí- ta Classe Médica, para que-

Os originats, mesmo mentos humanitários e de can Broadcastíng Company. continuem a distínguir-noses
.não pubheados, '11ãq se- fraternidade cristã. No ehow em projeto, Jeanne com sua preferencia, icertos·,
\ rãõ devolvidos. As roupas usadas poderão fará � papel de um policial de que, continuando os nos->

A direção não se res- ser remetidas, por ohsequio de. salas: . . sos serviços farmaceutico�
ponsabiliza peles con- tôdo especial, aos seguintes

* O sucesso dos grandes sob a responsabilidade pro->
ceitos emitidos nos a.r" postos: Ruas Trajano 29 e decotes, impostos pelas es- físsional dó" Fatmaceuticélt,-,

tigos assinados.
'

Jeronimo Coelho 34. trelas da TV; inspirou 'o pro- diplomado sr, .EDUARDO·,
____ 'prietárió d� um) 'hotel dé SANTOS, não haverá solu-,

e ORA. WLADY8LAWl WOLOWSKA MU881 New York (Irwin Kramer, ção de continuidade no es-

""!' DR. ANTONI� nm MUSEU '�,l': - -./.... do Edison Hotel) a mudar a crúpulo e atenção com
.

que,'.

.;*, .

.

U"dI'COt .

..' indumentária .das carnarei- serão atendidos os nossos:
AlI'" raso Dos vestígios afogadi- favorecedores.

OirlU'gia-Clfll.io. Geral-Partoe nhos que usavam 'antes, elas Florianópolis; 22 de ja:nei:"-
Serv'lCo eompiet,ú f! es-peê)alisado ',da! DOENc;.e- nlt passaram para -glamorosos to de 1951.

6ENRORAS. com modernce métodoI de diaiJnó,tlcm '. lrA. trajes com decote em'V.. . Cezar Gazola Lopes: &;
tamento.

"

.

,
* A frase mais famosa Cia. Ltda. \

GOLPOSOOPI;A,.:'_ lIlST;ERO +-. SAJ�P��GOGR� -.:-.1(:1- pronunciada, ao. microfone,

'. '\ ':�; ?'A:aOLts�º ��SAL. ",,"I. _;�:r.��:_��', atê êsternomento, riéste ano TINTAS PARA PINfURA...
-a..._ . ( � -� r" ,-- 'l_li' )�i!�"'�,_, de 1951, foi dita pela'mãe de

a"dí6�6r•.Pt.. P91', flIlda,à cW'w,Elotfoe.pQullltlõ- I.�e 'LO\lis. Entrevistada, él�

I
ç, 9· r TO. A·1. ,F

aaiQ! Ultt.1l'YlQ!eta fI�Infl'j; Vermelbo. J '.1, ",�
,

\ expré$sou: "Eu sempre digo

fi
-

Conaultório1, li.\ll Tra,i�nQ, p-0 b !O anQar - :ldifielo
.

ri: jo; Ju.e venha par� 'casa. A'-8" 80F'"HnOOR.•.8"\4��9Dtepi('J. 4i�l'iJm;���m��f,�· . '���" AqUI ele sempre sera cam-
. I) n .'

'

. ..._
Bõrárfo: nl. , ta ,12 bora. -' Dr.: .MuNI. .,.,�""... peão.,!." A ·Dra. L. GALHARDO,.,

, g;j. Da! t5 .. �8 hora _ Dra. 1111811.
.

it Anna MIl,Y Won'g está ex-médica do Centro Espiri':

l\..lgeu� ,- ª1.J. �A�. Qu_g:lout, 8, �pto, J.,(� ensaiandô Urna voltá sensa- ta Luz, .Caridade e Amor",.
.., cional lléla tevê. Será na comunicâ à mudançà do�se1t'

DR. �ÁRIO WENDHAUSEN N'Bé, e o título do programa consultório para a Avenida

Clínica médi'ca ,de adu�tos, � crianças. já foi escolhido: "A Gll.leria N. S. Copacabana nO 540 --

Consu-ltódo _: Rua J,oão PhJ.to·, 10 - Tel. M. 769. d!! Mme. Liú Tsong". Trata- Apartamento: nO 702 .:.:_ Rio.
Consultas das 4 4s 6 horas., se.de um programa de aven- de Janeiro.

' "

Residência: FeUpe Schmidt, - Te1. 815. turas. "

'

(CONSULTAS Cr$ 20,00.
________ ' __ --_ _ ns _ ')o 4?W:U:W �

·DR. I. LOBATO FILHO DR. PAULO FONTES

Doenças do aparêlhó respiratõrrQ Clinico Operador
.

.

TUBERCULOSE
,.. Consultório: Rua Vitor Meireles.

Cirurgia do l'orax Telefone: 1.405.

Formado pela Faculdade Nacional de Medicina. Consultas das, 10 às 12 e das 14 às 18 horaiS.

Tisiolo8'ista e Tisiocirurgião do Hospital Nerêu .Ra�os. Residência: Rua Blumenau.

Curso' de especialização pelo S. N. T. Ex-interno e Ex- Telefone: 1.620.

assistente de CIrurgia do Prof. Ugo Pinheiro Guima- ,-----_,.,.----'-----.-----------__;,

rãesc����:·);eliPe Schmidt, 38.

"

DATILOGRAFIA,
Consultas, diariámente" das 15 às l,8 horas.
Res.: Rua Durval Melquíades, 28 - Chácara do

Espanha.

P ESTADO
Administração

Redação e Oficinas à'
rua Conselheiro Mafra.
nO 160.

.

Tel. 1022 - Cx. Pos
tal, 139.
Diretor: RUBENS A.
RAMOS.
Proprietário
Gerente

.

SIDNEI NOCETI

,
I

Correspondenda
(omerclel

(onfere
Dlpfom.--------:--�---'

.. _- _. '

DR. CLARNO· G. GALLETTI
Advogado

Crime e cível
Constituição de Sociedades

NATURALIZAÇÕES
Titulas DeclaratÓrios

Escritório e Fesidência: Rua Vitor Meiréles,
/

NE -1468;-

___Ml!W........�.....��;;;;;-Ji;AiiIiiiiiiii.......íiiliiiiiiilãilil-�- ,

/
I

Ru. ; General BUtenccurl, 4& '

(E�qu;na AlbérR118 Noturno)

lIRECAOt
Amélia M

Pigozzj

'METODOI
Moderno e

i\flcienI8!·'

l

.._Ibol'.. fdbl'loo.� A Ccu. ".A CAPITAL- .tutano .. '�.te.llo do!t
.1.lt. CUlt•• d. efetua-rem IUOI aQm.plfQ'� MATRIZ em

I

I.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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! Na. Policia "a .'

v .3..1 "

.•rrl'18- ,'eraes

.sn, ALVARO l\CIOLl
VASCONCELOS

Ocorre,' hoje, o aniversá
rid natalíéio do ar. Álvaro
Aciolí de Vasconcelos, alto
funcionário do Tribimal -de
'�ontãs do resouro Nªc�onal.

Q distinto aniv�rs�:riante,
.4 �pessôa' muito relaeionada

t • 'i' ••

" ,-em nossos melaS SOCIaIS e

esportivos, será, por Isso no

dia do seu natalício, alvo de

<expressivas homenagens.
"O ESTADO" cumprimen

-ta-o, cordialmente. ,.,

"Tanto quanto somos

Há pOUCOS dias, noticia-' Na manhã de ontem, um lá havemos de chegar.
mos haver um auxiliar de dos investigadores da' Poli- Arredem! Abram alas!

motorista, residente em Gar- cia Civil conseguiu localízar Qu'o Barriga-verde vai

�:;.,f(.j.!)i,. cía, município de São Jasé, 'dois indivíduos, frente à [passar!"]

,

.

Á ,� .��.._
caído num "conto do paco- Casa Lotérica, à rua Felipe No ano de 1739, no dia de

� _ � _' _

/ I
te", à rua Conselheiro Ma- Schmidt, os quais vestiam hoje, assumiu o cargo de Go-

.
"

- -- -

�, 'fra, nas proxirpidades do as roupas indicadas pelo vernador desta então Capí-
, ANIYERSARIOS

I VISITA Mercado Públi,? e da Al- queixoso, prendendo-os e le- tania o Sar�nto-mór 1te Ba-

:SRA. DES. URBANO MüL- DR. INDALÉCIO ARRUDA fandega desta Capital. Os vando-os à delegacia rezío- talha (Brigadeiro de Infan-

:LER SALLES Em companhia do sr, Ardin "espertalhões", depois de nal, onde ainda se encon- taria dos Reaes Exércitos

.1"ranscorre; hoje, ,o aní- Salum, esteve obtem, em vi- uma "fala bonita" levaram tramo
- hoje General de Briga-

-versário natalício da ,�xma. sita<à nossa redação, o nosso o pobre homem em 540 cru-·
.
Os I "espertalhões", que da), JOSÉ . DA SILVA

sra. 'd. Maria Emília Sàlles, distinto conterrâneo dr. In- zeiros, em troca de um mas- são Lourival Laudelíno dós PAES, por determinação do

-dígn a espôsa do ar, des. Ur-. dalécío Arruda, bemquísto so que diziam guardar cin- Santos, com 20 anos de ida- Govêrno da,Metropole, data

'bano Müller Salles, íntegro fazendeiro, resideat. na. oi. co mil cruzeiros) E, até ho- de, solteiro e residente à da de 5 de Agôsto de 1738,
Presidentê do Tribunal "de dads de Lajes. je, ao que se sabe, os viga- rua �ilva Jardim s/n e Au- considerando os térino� da creveu as mais rutilantes

.Justíça do Estado 'e emínen-
'

rrstas não fôram localiza- relio Queiroz, com 24 anos carta de 14 de novembro 'de páginas de heroismo!

-te Diretor da Faculdade de CASAMENTO dos. pela Polícia. de idade, solteiro e residen- 1737, em a qual Gomes Frei- Ainda no tempo de Boba-

'Direito de Santa Catarina. Lebarbenchon - Polli x x x te à rua General Bittenconrt re de Andrade, então Çover- dela, em Rio Pardo e Mís-

Ã ilustre dama, por seus A rua Felipe Schmídt - Mas, ante-ontem, à tarde, s/n, conforme suas declara- nador do Rio de Janeiro, di- sões, os bravos catarinenses

'-nobres predicados, ,recebe- Edifício Cruzeiro, apart. 7, mais um dêsses trucs se ve- ções à 'Policia Civil, foram' rigia a"'EI-Rei. mostrando a tiveram o seu "batismo de

Tá:, hoje, expressivas home- 2° andar - realizou-se, on- rificou nesta Capital, o que ouvidos pelo dr. delegado conveniência de ficar sob a sangue".

.nagens de simp�t�a e aprê- tem, às 10 horas, o enlace significa que os- vigaristas, .re$ional de polícia, o qual, ação de um govêrno 'único _ A história das campanhas

'ço,.às quais nos associamos, matrimonial do sr: Luiz Pol- autores. do fato acima, te- hoje mesmo, solicitará a todaa costa sul do Brasil no Sul está repleta de feitos
. muito respeitosamente. li, do alto comercio local, lembrado, andam pert.ínho. 'prisão preventiva de ambos, até a Colônia do Sacramen- do Regimento "Barriga-ver-

I com a prendada senhorinha Não procuraram outras visto terem .confessado a to, que pertencia à Capita- de", onde se destacou na in-

DE Ariana Lebarbenchon, filha terras e acharam muito me- autoria do "conto?', nia de São Paulo e em face vasão dó território das mís-

do sr, Otavio René Lebar-] lhor ficar em Florianópolis, Segundo apurou a nossa da urgente necessidade de sões, na tentativa de,Apos
benchon, Inspetor Regional bôa praça, com bons fre- reportagem, Lourival foi au- ser fortificado o porto de tolos (2 de julho de 1817),
da "Equitativa" e de sua ex- guêses, pois mais uma aven- tor de um .Iil)ubo "na Casa I San�a C�tarina.•. " .

assalto de São Carlos (3 de

ma. esposa d. America Ro- tura, de resultado cem por Salum, sendo prêso em Ita- Ja entao o terrttõrío cata- outubro de 1818), tentativa

cha Lebarbenchon. cento rendoso, lhes foi pos- jaí e Queiroz já esteve curn- rinense havia sido desmem- de São Nicoláu (9 de maio
.

INo. ato civil s�r�iram de sível vencer. prindo pena na Penitenciá- brado do de São Paulo, 'em de 1819), Batalha de Taqua-
padrmhos,'pela norva, o sr, O fato se passou, à tarde ria do Estado, de um ano, 11 de agôsto de 1738. rembó (22 de janeiro de

'Atflío Pol1i e sua exma. es- de ante-ontem, conforme poi' furto praticado na cída-
. 'Silva Paes, aproveitando 18,20) e.: outros tantos, que I

pôsa ; o dr. Antônio Dib parte registada na Policia de .de Joínville, os remanescentes de seu o limite desta nota não nos

Muss{ e exma. senhora e, Civil, da maneira que pas- x x x destacamento organizou, no permite mencionar!

pelo noivo, o sr, Otavio Re- samos a narrar: O fato acima, que se ver i- mesmo dia, um batalhão de
"

E hoje, ao comemorarmos

né Lebarbenchon e exma. es- "Rliano Ront, de cõr braIl-, ficou ante-ontem, ao meio infantaria e artilharia e, em o bi-centenário da organiza

pôsa e o sr. Joel Mancelos ca, tmisileiro, lavrador, com dia, não noticiamos em nos- 1765, esse batalhão, então ção dessa intrépida falange
Moura e exma. senhora e, 18 anos de idade, casado, sa edição de ontem,

I

visto sob o comando do Major Pe- 'de heróis, extinta em 20 de

no religioso, que teve lugar residente em Alto Biguaçú, não desejarmos prejudicar dro da Costa Marim se com- novembro de 1832, muito

SRTA. VERA G.'FIALHO às 10,30 horas na Capela do queixou-se de que aríte-on- a pista da Policia que, por punha de seis companhias. nos envaidecemos com o

Festeja, hoje, o seu ani- Colégio Catarinense, pela tem, ao melo dia, quando isso talvez, conseguiu pren- Em 1768, com a criação de honroso epitéto que nos le

'versário natalício, a gentil
.

noiva, o dr. Paulo Fontes e transitava pela rua Felipe der os vigaristas às 10 ho- mais uma companhia, a de garam l

;senhorita Vera Garofalis exma. esposa e o sr. Artur Schmidt, foi abordado' por ras de ontem. Gra�adeiros, passou a Regi- Salve barriga-verdes!

.F'íalho, filha dÓ engenheü'o Polli e exma. senhora e, pe- um individllO, de côr bran- E com êste, mais um "con- mento, sendo seu primeiro Honras e homenagens aos

?civil Henrique de, Abreu \ lo noivo, o sr. Des. José Ro- ca, Ilagro, vestindo camisa to do pacote'� neste mes, se comandante o Coronel Fer- nossos descendentes, que

'Fialho e fino ornamento de' cha F,'errei,ra Bastos e exmj\., dt:)ã f! cal.ça }?rjLnca,,9pa o. ';y�1:i,ficlY.Jlm...f101�Ülnó.polis e, pando da Gama Lobo d'Eça, nos legaram as belíssimas

',nossa. sociedade.
'.' 'senhora e ,o sr. 'Nil>o Melo e acompanhou até o Lal�go F.a- segundo estamos informados Essa Unidade, quando no epopéias que 'hoje. consti-

exma. esposa. gundes. Aí, apl'oximavam-se à quadrilha que está agin'- comando do Major Marim, t1,lem- maravilhosas lições
Após ,as cerimônias o jo- de ambos dois outros indivi- do, é constÜ;uida de vários em 1765, estava atrazada em cívicas!!!

O ,interessante menino vem par viajou para Pôrto duos, se,ndo um de estatura elementos, uns já identifica- 16 anos de fardamento e 17 André Nilo Tadasco
-

Fernando de Aquino ( filho Alegre. baixa, de côr morena, apa- dos e procurados pelas auto- meses de soldo.

",,-do sr. -Domingos Fernandes,' , "O Estado" cumprÍmenta rentando-se jovem, trajando ridades policiais. Exercitada no mqnejo das

,,fIe Aquino, gerente de "O o jovem par e suas: respecti- camisa branca e calça mar- armas, disciPlinada, mano-

.Estado", e de sua exma. es- vas falililias. ron, o' qual, ao passar, dei- Vende .t::!1 � bra com desembara..ço a mo-

�pôsa d. Maria de ,Lourdes xou cair proximo ao queixo- ," -;:;:;p� ciaade catarinense.

'1Cardoso de Aquino, ve pas- !'lN', A;' PARA �INTURA so, um pacote. Após cami- Por motivo de mudança, Estava o RegimeI)to sendo

'sal', hoje, o seu 4° aniversá- r fi T T (' M A I nhar 100 metros, voltou, in- um� sala de jantar. Tratar à'j
instruido pelos que compu-

',. rio natal1cio.
'

dagando si não haviam en- Rua Martinho Callado, n. 6. zerafu o destacamenit co-

Seus pais, por isso, vão ' contritdo um pacote. Mitito (Chácara do Hespanha). ,
mandado pelo então Capitão

'-::retinir, em sua residência,' 1-1 B I] embora, o desconhecido que
.

Manoel Soares Coimbra, que
':os amiguinh�s de Fernan'd.o, o acampanháva tivesse jún- E.d l·tJ'aI

fôra ao Rio afim de receber

para oferecer-lhes' uma fes- •• tado o referido pacote, ne- instruções pela "nova orde-

-tinha, a que não faltarão fi- "Foram aprovados no gou-se a declara:-Io àquel-e nançá", em vigor desde 16

':nos dôces e guaranás. Curso de Formação da Es- individuo. E os três - Ri- .
de fevereiro de 1762, quan-

Ao Fernando, 0$ pa�aben� cola de Sargentos das Ar- liano e os desconhecidos - CENTRO

C,ATARIN,EN,·
SE

ldO
o General João Henrique

. dos que trabalham em "O mas os, seguintes candida- prosseguiram a: sua cami- DE ESTUDOS E DEFESA Bohn, ao desembarcar na

',Estado", com votos de feli- tos: _ Jorge Demoro Hau- I nhada
até ao Lira 'Tenis Clu- D'O PETlWLEO' então Vila do Desterro; em

·"Cidades.
'.

ptlÇJoão José Vieira e Luiz be, verificando, entãoj um ASSEMBLÉIA GERAL OR- dezeptbro de 1774, com as

Carlos Zalemki. dêles a existeneia de certa DINAIUA tropas vindos de Portugal, o,

parll maiores informes os ii(lportancia em dinheiro no 2a Convocação passou em revista.

interessados deverão pro- ,bolso do queixoso. Daí, en- De ordem do sr. Presiden� O General Bohn o aplau-

'curar a Secretaria' do 140 tão, o que havia deixado cair te, em atenção ao disposto diu; verdadeiramente entu

Batalhão de Caçadores com o pacote aproximou-se de nos arts. 1'2§1° e 51 dos Es- siasmado, pela disciplina e

a possivel urgência"., ambos e habilmente conse� tatutos, é convocada a As- instrução, chegando a 'Publi-

x.x x guiti 'Surrupiar do bolso do sembléia Geral deste ,Cen- car em "ordem do dia" en-

"O Comando 'do 140 Bata- queixoso a carteira contan- tro, para o proximo dia 10,
J
tre outras considerações

lhão de, Caçadores, �ecebeu do 460 cruzeiros. Daí então, às 16 horas, à rua Nunes "que rivalizava' com os cor

a comunicacão da lliretoria não falavam mais em pa� Machado; nO 21, nestl;l Capi- pos portugueses vindos da

de Ensino do Exercito que cote, desaparecendo a seguir tal, para deliberar sôbre a Europa, não obstante a fal

os candidatos abaixo rela- ficando, porem, Riliano com segu�nte ordem do dia: ta·' de
'

pagamentos e farda

cion;:tdos foram aprovados um masso de papel em cujas 10 - Tomar' as contas e mentos indispensáveis à ma

nos exames para' as Escolas extremidades apareciam cé- julgar os atos, da Comissão nutenção da disciplina".

Preparatóri�s e devem ser d1.Jlas de dois cruzeiros. Ri- Diretora;' Em 1801 o Regim-ento

matriculados: liano, abrindo-o, verificou 20 - Examinar e discutir compunha-se de 8 Compa�

Na Escola" Preparatória que havia sido roubado, cor- o balanço e o parecer do nhias de Fuzileiros, 1 dé Ca- LAURA FRANCISCA PE-

de S. Paulo: � Euro Barbo- rendo, então, ã'Policia rela- Conselho Fiscal; çadores e 1 de Granadeiros. REIRA (Santa)

sa de Barros e Levy Ribei- tando o que acima transcre- .30 � Elger a Comiss�o Em 1808, ao' levantarem r 'rargino de Sena Pereira,

1'0 Bitencourt Junior. vemos do livro de registo DIretora e o Conselho FIS- acampamento de Maldonado � filhos e genros convidam os

Na Escola Preparató�'ia, de oconências policiais. cal para o periodo de 1951 um dos inferiores profeti .. I
parentes e, pessoas de suas

d P AI 'Adh b 1
' 1953 zára' I I

� .

t·
e orto egre:'

.

er a A PRISÃO DOS VIGARIS� : . .re açoes, para aSSIS Irem a

Fortes de Sá Junior, Hans
Nao havendo numero le- - "Prepa\-em-se pára afiar missa de 7° aniversário de

Helmuth Gerard Boeheme, R.I.
TAS '\ . gal, a Assembléia Geral se- os dentes e as canelas; âni- falecimento de sua saudosa

I lano Ront acha-se nes- I·a'· t ,I d h'· . �. .,

Franklin Pereira Net�e Zui- t C
.'.

I
ms a a a uma Ola maIS mo e maIS anImo, compa- e mesqueclVel espôsa mãe e

derhee Nacimento Lins. . \ .ap�al, com su�. esposa tarde, ou sej; ts 17 horas, nheiros, que vamos comer o sogra, LAURA FRANCISCA
Na Escola Preparatória � :�:ad a no Hospital de deliberando com qualquer pão 'que o diabo amassou, PEREIRA (Santa) que man

ne Fortaleza: Carlos Fer- A
al,I a e, em trat�ment? I numero de sócios presentes, para termos, no fim da vida dará rezar no dia 9 do cor

riando Ramos, Edson Mui'i- .pos �presen�ar-se a P�lr-', conforme dispõe ,o art. 18 a liberdade de morrer de fo- rente, sexta-feira, às 7% ho�
Cla, saIU a plocura dos lll- dos E�tatutos

.

.,. .

lo Sen'atine, Carlos José dividu _, . ''''.,: r: me e mlsenas, mendIgando ras, no altar de N. S., na Ca-:

Euzi SiqlHiira, Nilton Ri-.
os que, tao geüosa- I FlonanopolIs, 6 de março pelas portas!" tedral Metropolitana.

mente, o levaram a receber

I
de 1951 ' \ ""'J . I

bas' de Moura e Adalberto " "
. . .. 1,0 tempo de Bobade- AntecIpadamente agrade-

lHorette."
um pac�te em troca da Telmo Vieira Ribeiro, Se- la (Gomes Freire de Andra- , ce a todos que co�nnarece�
sua carteIra. I creta'1'1'0 Gel'al d G

.

, '- . e, eneral e Conde, que co-
, 1'€fi1 a esse ato de fé cl'istã.

iáaa 7"9 - ,. -_
- . = ,-. V!1!IC&

� --,:,," -:---- --._'�
","",,- �:.

I

mandou as tropas luso-bra
sileiras na guerra guarani
e missões), haviam sido al
cunhados de barriga-verdes,
pela descoforação a que ha
viam chegado os seus gi
bões ... " provávelmente pe

lo longo tempo de uso, em

virtude do atrazo no paga
mento do fardamento, e pe
lo constante atrito com as

ervas, quando em combate.
Durante quasi um século

de nossa História Militar o

Regimento de Linha da t

Ilha de Santa Catarina es-

MENINO FERNADO

A situ2�ão do Loi·
de Brasileiro é
dp,ficitária

FAZEM ANOS, HOJE:
-=- Sra. Luiza ·G. Naspoli-'

-nf, espôsa do sr. !talo Nas-
polini.
- Sra. Celina Veiga Sil

ira, espôsa do sr. João Silva,
"IChef.e da Encadernação da
,

ImprensalOficial do Estado.
..,...... �r. Renato Machado, do

'-comércio focal.'
". - Sr. Osvaldo Rodrigues.

. - Sra. Zelita La:tls Silva,
eipôya do sr. Osvaldo Da
'masceno da Silva; represen-
tante comercial.

'

-Srta. Nair Macowiesky.
- Srta. Vanda Miroski.
'-'-'- Srta. Zaira Marques,

filha do sr. Evandro, Mar-
ques. -l.
- Srta. Maria das Dôres

Monteiro.
_. Sra. viúva Carlota So-

liI't.
'

rante Lemos Bastos, presi
dente da Comissão de Mari
nha Mercante e diretor-ge
ral do Loide Brasileiro, 'tn
formou hoje à reportagem
que ·na semana passada en

tregou ao presidente Getú
lio Vargas uma expOSlçao
minuciosa sobre a situação
do Loide. O deficit é grande
é exige providencias imedia
tas' e urgentes, de carater

especial.
I Sei'á fretado agora mais
um navio para fazer uma

viagem de ida e volta entre
a Europa e o Brasil. Expli
·cou ainda o almirante Le�
mos Bastos que o 'fretamen
to é sempre por curto prazo
e somente para atender ao

descongestionamento dalgu�
mas mercadorias.

- .Jovem Mário Leite.
- Menino ·�os Henri-

que Gevaerd, filho do sr.

Emanuel Gevaerd, telegra
fista.

Missa de 7- ano'

- Menina Ana Maria, fi
"�ha do sr. Hermínio dos An
o" JOS.I'
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O ESTAnO-QuarU,t�feira, 7 de m�rço de 1951

"-O Esta'do"
'.t" t

Di'reçlo d. PEDRO PAULO MACHADO

"Um grande passo 'parai
a conqui$ta 'do·. título

s:

. .:,
'

..

deu'· o- Figue-irense
•

I \', , f

, ,

Chegarão hoje 011 amanhã os vencedores do {pid
I ciclistico Florianópolis'-Buenos Aires '

.

Telegrama recebido ante-, grama, procedente de Lages, rão recebidos com estrondo-
.

ta receP<:,Í0na-r o trio de ou

-ontem pelo dr. Osmar Cúnha li anuncia' para .hOj� .õú ama- sas aCla.mações.
A Federa- 1'0 do ciclismo catar inense,

pfesidente da federação nhã a chegada a esta Capi- cão Atlética Catarmense ao devendo, como já noticiamos
Atlética Catarinense, dão-I' tal dos bravos pedaladores que soúbemos, designou uma homenageá-los em breves
nos ciencia de que já se en- [conterrâneos; os quais se- comissão de esportistas pa- dias.
centram de volta a esta ca-I' •

pital os ciclistas catartnen-. Vencido pelo Santos o D,·ve''rs'as'\ses Samuel Santos, José Fer- .

d d f

Q d I· 'u- - Teve' a melhor repercus- temente' do seu po er e en-

�eira da Cunha e Cely Gar- na rangu ar .......Ioelro
'

são em os meios futebolisti- sivo e ofensivo. Não encon-
cía, que como já notieiamos, Noticias chegadas de

Be-I'o
1evantou invicto o título cos da Capital a vitória ob- trames palavras para des-

realizaram com sucesso es-
. . '- de campeão do Torneie Qua- - Lauzoninho, do' Cor'ití- tida pelo .F'igueir'ense, do- crever á satísfação que sé'

tupendo e louvavél ô dificil lo Horizonte mformam que

I
drangular, Os nossos conter- bar, apontado como a revelá- mingo último, em Tubarão, apoderoii da' torcida alvi-:

zatd em bicicletas F'Ioríanó- a equipe do Santos vencendo, râneos Ivan e Nícácio tive- ção de 1950, está sendo cobi- quando passou incólume pe- negra tão logo' o telegrafo
polís-Buenos Aires.' O tele- o Atlético Mineiro por 2 x ram ótimas atuações. , çado pelo São Paulo F.C., da /10 Ferroviário, impondo-lhe trouxe' a boá nova. E ante-

, ,/ capital bandeirante. o pesado, escore de quatro ontem, quando do retorno 'ii.

Medalhas de ouro pa'rá os raldmeu',Torneio Rio- - o Fluminense, do'Rio, te�::á �n:���� em pelejas �:�a�e�:f�tld�Oj�rni�:qU�:
oferecerá ,'8, �C8mara Municipal São 'J)aulo ��;!�ao e:��I�!�: �;:ri;�:�� 1;i�:iSQl�inz:�vi-�eg��te_�: ::OiiZ�i�:��=er��e:s',���::Por proposta do vereador

pe.lo
triunfo c�nSegUido. e ,,�m .?iSPU.ta �? �orne!o

.1'
presentemente 'd�fendendo que tal invencibilidade data do clube' de Osn

í

Ortiga, co
Osmar Cunha, a' Camara que sobremaneira enaltece RIO-Sao Paulo, jogarao , as cores do Palmeiras, de S. de 1949, quando superou o, mo se .realmente já- houves-
Municipal vai oferec�r aos o esporte catarínense e bra- -hoje à noite, no Pacaembú, Paulo. ,,' I

, ,

Avaí, na última peleja do sem, obtido' oÚthlo mâxímo,
três arrojados ciclistas que sileiro, Felicitamos o legís- em São Paulo, as equipes da

'

Campeonato cítadino.jímpe- Domi'Ílgo próxi:hl'o as equi-
-completaram .com' sucesso o 'tativo municipal pon tão be- Portuguesa de Desportos e - Disputando a peleja 'de dindo-que o alvi-celeste con- pes dos 'J:l'ol� clubes estirão.

�

.raíd Elorlanópei'ís-Buenos la distinção conferida aos do São Paulo. Tal prêlío foi acesso à divisão-prfncipal de quistasse o certame invicto. f�ente' a frertte 'novamente-
·,Aires, artísticas,' medalhas bravos pedaladores conter- antecipado em vÍrtude. da profissionais da 'Federação Domingo último um gran- para decidir ai supremacia,
de ouro, como recompensa râneos. ,- excursão que o tricolor ban- Paulista de Futebol, empa- de passo foi dado para dar � da zona, sul e consequente- ,

h/Y ;......_ -. ..-w-.- - ....,.....,......................... deirante realizará à Europa taram domingo as equipes metrópole a hegemônía do mente 'o Vice-campeonato; O

Poslo de observaço-es
dentro de alguns dias. Sa- do Botafogo, de Ribeirão futebol barriga-verde atual- encontro será dísputadodes
bado jogarão Palmeiras x Preto e o Radum, de Mocó- mente no Vale do Itajaí. Os ta vez nos domínios do Fi
Portuguesa de Desportos, ca. 1 x 1 a contagem, de for- que foram a Tubarão apre- gueirense, ou seja, no está-

r
, em São Paulo e Flamengo x ma que não ficou conhecido cíar o cotejo unico da 1'0- dio da rua Bocaíuva, onde se

) 'Escreve: HAMILTON ALVES América, no Rio. Para do- o campeão. dada em, disputa do cetro espera' um recorde de ren-

O Figueirense, �elo campeonato Estãdual de Fute- mingo estão' marcados os
, máximo ficaram assombra- das no certame. Deve o es:'

"boI, impôz conturdente revés ao Ferroviario, de Tu?arã?, seguintes prélios: Corin- - O Brasil' venceu o Chi- dos com a "performance" quadrão' orientado por Car-
abatendo-o pela elástica contagem de 4 tentos a O., E, eVI- tians x São Paulo, no Pa- I le em cestebol, por 5,8 x 39, doFtgueirense. A equipe de los Dantas Impedir o exees
dentemente, um "placard" que não deixa margens a dú- caembú e Vasco da Gama x

I

domingo, na disputa 'dos jo- Bráulio .no próprio reduto so de confiança emsua equf
vidas. Muita gente procura obscurecer a vitória do alvi- Bangú, no Rio.

,

gosPan-Americanos. ".-,. do antagonista fez o que pévafim de que' não venha a.

negro, afirmando ter arqueiro Dolly atuado numa tarde D,...-.···..........,....
........,....··......

-I·;t·
...

·;·........· .......................F-.--.J".I'.-.'V'-
.....

ofIl muitos consideravam difi- ter 'uma desconcertante a-'
bastante inspirada, e evitado que as arremetidas do clu- eixou as' I eiras do 'jduei- cil: Sair ileso construindo tuação que talvez cause a e-

be de Tubarão atingissem o seu objetivo. Pois aí está:, � -,�, um escore que fala eloquen- liminação,
meus amigos: m�is expressivos ainda foi o triunfo al- 'ala '

t U b '. cançado pelo alvi-negro, pois, teve no adversário um qua- rense O can e ru u
<11'0 valoroso e que jamais, diante da flagrante superiOl'i- Em vista de - ter ,sido I

ve com dedicação e ardoro-
dade numérica do opositor, deixou-se abater. A persis- transferido para a Coletoria I sidade e mesmo nos momen
tência e a combatividade do Ferroviário deram maior de Tigipió, ataba de deixar -I tos adversos soube ganhar
vulto ao triunfo do Campeão citadino. Se um quadro atu.!' as fileiras do Figueirense, . "

ou melhor, ou pior não interessa, O que interessa são o centro�atacante Helio Sou- a confIança dos dIretores,
goals, e estes o Figueirense conseguiu, na quantidade e- sa, mais conhecido por Uru- jogadores e simpatizan�e .do
xata para encontrar-se, desde já, morfl e psicologicamen- bú. Enquanto permaneCetl clube, pelo ,que todos mUlto

te vencedor da segunda partida. no alvi-negro que o foi bus- sentiràm o seu afastamento
x x x cal' na várzea florianopoli- por necessidade do serviço

O Avaí preliando amistosamente em Brusque, éom o tariÀ, Urubú sempre se lÍou- publico.
Paysandií, perdeu -por 6 x 4. O alvi-celeste, diga-se de

passagem, jogou sem contar com o concurso de dois de

seus titulares: Adolfinho e Saulo E, alias, o sell adversá
l'io não é dos. piores, porisso achamos que o resultado

colhido, pelo vice-campeão, satisfez às exigencüts dOIl
seus

-

adeptos.

• . .. que o Clube Atlético Catai'inense, agremiação
mantida pelos oficiais, e praças do 14° Bátalhão de Ca-
çadores, desta Capital, realizou notável façanha em 19.34, ,..........,. ............,...I">hl'_..__....,... -.-.-.-.-.-.-•••- •••••- -.,.'

ievantando o Campeonato Estadu.al de Futeból. O grê-
' ' -

_,

mio tricolor do Estreito foi fundado no dia 12 de outubro
de 1929.

· .. que no Campeonato Paulista de 1940, a classi- ';:
ficação final foi a seguinte: Campeão - Palestra; vice- ótima _ sala no cenfrocampeã - Portuguesa: de Desportos; 30 lugar - Ipi-
ranga; 40 lugar - Coríntians; 5° lugar - Portuguesa ,

"

Santista;,6° lugar -, São Paulo; 7° lugar - Santos; 8° A P�eça 15 de "'Novembro, 20, 2· ands-r
luga� - S. P. R.; 9° lugar - Espanha;, 10 lhgar - Co-

(It d Reshur�nte 'Rosa).mercIal e 11 lugar - Juve�!�s. 1
"OS O

'Tritar no mesmo local.
· .. que o Caravana do Ar E. C., desta Capital, foi

,.
'

fundad'o no dia 2 de setembro de 1941."
"

, -,----_

SaibQm OS Esportistas•••
: .�' que no çampeonato Brasileiro de Futeból de,

1925, a seleção carioca, vencedorà do cettame; foi 'cons�i-
x x x tuida somente por jogadores do Flamengo e_JFluminense.

Pelo torneio "Rio-São Paulo", Sabado, á tahie, o' O quadro campeão nacional fol'mou com Haroldo, Pepa:B�ngú, atual lÍd'er· dêsse certame, venceu dificilmente o forte e Heleio; Nascimento, Floriano fI< Fortes; Zezé, La
Flamengo por 2 x 1. O crach catarinense Teixeirinha te- gado, Nonô, Nilo e Moderato. Os jogOS tiveram os .se
ve destacada atuação. Pelos c.onsecutivos insucessos do guin,tes resultados ,: Distrito Federal 6 x Espírito Santo
rubro-negro, é interessante que relembre uma frase de 0, São Paulo 6 x Paraná 1, Minas 6 x Estado ,do, Rjo O,
Ary Barroso: ''Um Urubú PQSOU na Gávea" .. : Bahia 8 x Paraíba 2, Pemambuco 10, x Ceaxá 1, São

x X·X
I

Paul� 4 x Rio Grande do Sul O, Distrito Federal 3 x .Mi-
A Portuguesa de Esportes, pe'lo '"Rio-São Paulo", em nas O, Pará 3 x Amazonas 2, Bahia 4 x 'Pernambuco 0,

Pacaembú, derrotou o Coríntia.ns por 3 x 2. Estão reabili- DilltrHo Fed�ral 2 x Bahia 0, São Paulo 3 x Pará O, Dis-
tados os lusos, e a 'rcolonia" está em' festa!. . .

I, trito Federal 1 x São Paulo 1 e Distrito Federal 3 X São
x.x x ,Pa.ulo 2.

Domingo, tambem pelo "Rio-São Paulo", em Mara

canã, América e Palmeiras efetuaram uma partida de
4'bola-de-meia" .. " Os americanos sairam vencedores pela
contagem de '6 x 4. Ranulfo, "insider" rubro, foi a figura
mais impress'ionante dessa peleja.

xxx

Em São Paulo, pelo torneio já mencionado, o São
Paulo conseguiu,' à duras penas, um empate com o Vasco.
2 x 2.

xxx

O, Bangú está por cima da "jaça"! eTeixeirinha tam-
bém ... !

'

xxx

O Santos F. C., de São Paulo, sagrou-se campeão do

Quadrangular mineiro. Além de ,vice-campeões paulistas,
Nicácio e ivan ostentam mais um título! ...

• ;(.**
.

" .

· .. que a Federação Metropolitana· cle Futeból foj
.fundada no dia 29 de julho de 1937, tendo siugido �a fu
são das duas dirigentes do "soccer" no Distl1to Federal.

xxx

Pelo Pan-Americano de Atletismo, o atleta brasilei-,
1"0, Okamoto, venceu a prova de 400 ms. nado livre. Pal'á
}lens, japona! ...

xxx

Aqui, na Ilha dos Ocasos Raros, tudo O.R.! . .'.
f

Clube A. Guarani
\

Recebemos e agradecemos o seguinte ofício:
"Florianópolis, 10 de fevereiro de 1951.
"Ilmo sr. Redator Esportivo do "O Estado" - Nesta.
De ordem do senhor Presidente, tenho o prazer de '

comunicar-lhe que em sessão t'e As�embléia Geral, rea
lizada em 6 do corrente, foi ,eleita e empossada' a nóva

Diretoria dêste Clube, para o período s9çial de 1951, fi
cando assim constituída:

Presidente de Honra: Fredérico Véras.
Presidente : Newton José Garcês.,
Vice-pi'esiderite: Cantídi() de Morai§l:
1° Secretário: Cláudio Vieir�. .

'20 Secretario: Raul GtJilherme Ávila.
1° Tesoureiro: Oi'lando Chaplin.·
.2° Tesoureirb': João Cesarino <iii' Rosa.
Dir: do JVI�terial: José Cesar Ávila.
Dir: PahiI�ônio: Carlos Lopes da Silva.
Dir. Públicidade: Milton Filomeno Ávila,-

,

"

CONSELHO DELIBERATIVO � Presidente: Belar-,
mino Veloso. Membros: Á'lvaro Godinho Sobrinho; Osval
do Sima�, Oscar Vasques, Paulo Fernandes Guedes, Car
los Alberto Silvá, Onor Campos, Germano Mário de Oli
veira, GuÜherme Chaplin'e Adauto Vieira. SUPLENTES:'
Nilti:m Conc"tição, João Alcides-da Silva e AdernaI: Araú-
jo.

Sirvo-me do ensejo para apresentar-lhe os meus pro-
testos .de elevada estima �'cónsidel'ação.

'

Clándio Vieira, 10 Secretário.

A L'U G A - SE

\
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" >voHa··de Eisenhower
Por ,A. B. Steelman

l
E para chegar a tão brí-

WASHINGTON - O Se- Ihánte conclusões 'necessâ
:nador H. Alexander Smith, rio se torna conseguir ser

-do estado de New Jersey, o que Eisenhower' conse
_depois de ouvir o relatório guiú. E não me cabe aqui,
,,'apresentado pelo General 'em poucas palavras, descre
'Eisenhower, quando de seu ver as brilhantes páginas es

xegresso da 'Europa, fez o critas 'pela vida e pela car

seguinte comentário: "Ele é reira de Eisenhower, que
,a pessoa indicada para rea- lhe valeram, a popularidade
tal' .os laços partidos e nos a que faz jús. Nem posso
-dar a unidade necessár'ia"; prever os fins e os resulta
I

De todos' os comentários dos da tarefa que se propoz
'feitos' aqui em Washingtórr, real izar. 'Podemos, sim, en

-; .. a meu ver, "é êste o que me- carar o .fato de que "Ike"
lhor expressa a, importân- tem capacidade para tomar
-cia do relatório de Eisenho- a si o encargo de executar
wer sôbre o futuro da Euro- o programa de Trtl�n na

pa e da paz universal. Eíse- Europa e' expressá-lo de ma
nhower, ou "Ike", como é neira aceitavel 'pelos Repu-

.....conheeido, não voltou da Eu- blicanos, tornando__mesmo
xopa com idéias novas, nem tempo medidas que não só
imaginárias, mas com a con- preservam as observações, de
-elusão de apreciações lia- Taft, mas tambem não se an

,seadas em fatos verídicos, ta gonizam com os' Demo
-eom argumentos calcados cratas, "Ike"'.sabe o que 'fa:z'

.'

'em depoimentos e declara- e at; onde 'éhegará; Crê quê
-<Ções. "Ike" nada mais fez a Europa deve ser salva, pa- J'

-que advogar-a causa já de- ra nossapropría salvaguar-
"batida, -hâ vários meses, pe,: da. E' uma vez tendo aceito '

!

los políticos de Washíngtom a incubemcía :se'sairá dela
-Consegiiiu ele' resumir, com com os melhores resultados .

.:.a perícla de um especialista E -firmemente creio, dás
cas necessidades' 'e os recur- qualidades excepcionais dês': '

-sos da Europa, relatando á te homem extranno,.._é que
vontade expressa do povo 'Eisenhower tem uma forma
-europeu em se defender' e básica de liberdade'd�pe:q;_, "

:fazer progredir' o velho con- same,ntg, jy:,>ta � c!flr� iJ)jí� :'
-tinente. liberdade da tendência .de

O que é mais importante, mu!tps, a contemportzp'r , as"

-todavia, é que \&isenhower razões de outrem, analísan-
-eomuaícou os planos, os pro- tio os problemas á-luz clara
,-::pósitos, e seus argumentos, e conciente da' verdade dos
-de maneira' a unir mais a- fatos. Enquento Taft se es-

-queles que ainda têm fé na pecializa em reservas e

::recnstrução e 'na rehahilita- 'I'ruman em objetivos, "Ike"
-cão da Europa. Reconheceu cuida de evitar qualquer
:;s limitações do poder dos identificação especial, quer:
.Estados Unidos e de sua com o' problema, quem com

:participação no auxílio á a' solução, ident'Wcando-se,'
.Europa, não desviando, con- porém, ele mesmo, com o

';'!;udo, o papel importante que aspecto total do problema e
'pode êste país desempenhar de sua solução. Emerge,
'para o desenvolvimento do uma vez mais, como fator
-contínente europeu. Acen- preponderante de unifíca-
-ituou a Importância de salvar ção, numa cidade como a

.a Europa, tarefa, que cabe, nossa, em que as grandes
aos Estados Unidos" em forças se dividem.
::.grande parte executar. Equi-
librando os dois, lados

�

da

A A-propost.a, justa' e honesta- 'GON IA DA
mente, satisfez os pensado-

ASMA.res internacionais, sem an-
,,', :,J,

'

"

tagonizar os que ainda man-
-:tinham dúvidas quanto á 'im- Aliviada em Poucos Minutos
]}ortância vital do problema Em poucos minutos a nova receí-

,

f
< ta Mendaco ..;_ começa a eír-

-euroneu. E de tal modo o éz, cuiar no sangue, aliviando, os aces-

-oue �ome�te um ísolacionís- sos e os ataques da asma ou bron-
" quite. Em pouco tempo é possivel
-ta, aquele que possa ainda dormir bem 'respirando livre e ta-

'cilmente, Mendaco alivia-o, mes
-::pensar, apesar de todas ,as mõ que o ry.al seja antigo, porque

:.evidencias; que 'não vale a dissoh're 'e r'emove, o rnucu's que
obstrúe as ,vias, 5,espiratórla� mínan

:pena a reconstrução dà Eu-: do a sua' energia, arruinando sua

','l',opa e que mais v'ale del·x<a'_' saúde, fazendo-o, sentir-se prernatu
ramente velho. 'Mendaco rem tido'

la �air sob' Ó 'J'u,go da União tanto êxito que- .se oferece .corn ,2-
garantia de dar ao paciente respira

:Soviéti'ca, não' concordará' ção livre e fácil rapídarnente e com-
, pl�to alívio, do sofrimento da asrn.a"com a clara ,exposição dos em poucos dias, Peça M"nd,,�o, hOJe

-fatos mencionados pelo Ge- 'l'lesmo, em qualquer farmacia. t
"nossa garantia é a sua prote�ãn, ,

:-neral Eisenhow�r.
Examinando-se cuidadosa- �1t .. -

-' -:::--
�ente seu discurs01 ve�'�se�, � ê rllCJp�çaO
,-ao nele todas as reservas'ad..: , , ,

mitidas pelo Senhor Taf't," VIRIATO SOARES"
.�sobre a remessa d� tropas e

-norte-americarias á Europa. NORl\'IA S�HEJ.DEMAN-
�E tambem 'nele serão enC011- TEL 'SOARES
"trados os propó'sitos positi- participam aOS parentes e

'Vos da administração 'do pessôas de sua� relações o

::Presidente Truman, sôbre a nascimento dê seu primoge
:salvaçãó da Europa. E ob- nito:
.serV:l.-se que Eisenhower HILARIO
não se par�ce com Truman I ocorrido em 3 'do corre1\'-
-ou Taft. te.

Q,

. '

'/"

•

l\fesirio em terrenos lamacentos e na relva molhada, o pneu>
La��iro C-e-n-t-:r-o A-b-e-r-t-o Go�dyear puxa com um mínimo

.-

de derrapagens. ,Porque o desenho de sua banda de rodagem.
de barras abertas no centro, permite "que estas agarrem fir

memente o, solo., resultando numa e:,traordinária' fôrça de

tração. Outra vantagem do '�centro aberto": impede o acúmulo
f

, de barro - 'o pneu limpa-se sôzinho à medida que trabalha.
•

Pneus Lameiro C·E�N·t·R·O 1·8·E-8·1·0

GOOOIiEIlR
, '

" ! <,

•

"

L"

\

Aumente o rendimento de seu trator com

Tl'anaport.. regulare., d. ',e O)ga I

SÃO 'FRANCISCO DO SIJL para 1014 VORI'

I,
, ,

�' J I
, Ct

,

Infol'mo(.õ.. oomos Agent..
_

F' anópoJi.- Carlol BoepckeS/J\, - Cl- Telefone 1,212 ( Rnd, te'e2
'

" o draocÍlcodo Sul-Carla. Hoepcke SA -CI-Telelone ti MCOREMA(.E

o 8*bi�
, \

II IR<iEM ESPECIALI ADE"
r
da

ROUPA BRANQUISSIMA ,/

I

"

A \lISO
A Díretorta de Obras

Públicas - Serviços de Luz
e 'Fôrça - avisa aos seus

consumidores em geral que,
a partir do dia 5 dêste mês
as reclamações de luz e fôr
ça serão atendidas das 7 até
às 24 horas no 'escritót'io do
serviço ou pelo, telefone
1.404, depois das· 24 horas
na sub-estação ao' Largo Fa
gundes ou' pelo telefone
1.292.

'4�las de" 'radio
telegrafia
Aceita.se alunos

Rua Conselheiro Mafra, 33
r andar

Das, 19 ás 21 horas
.

Nesta

I
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de
'

1951

lI'a,
:,

eaA.ma.�a M"UDI·CI·p'al HOJE NO PASSA.DO Contl.ú.â ,o es�ac.�lam�nto "�o',,;n ,Ie"
,

' 7 DE M�RÇO de; Menezes, qu: ' govern�u P f-d' C -

\1 "8' Itália. Com a palavra o sr, ,Édio Ortiga, declarou que, no A data de hoje recorda- ate 5 de Setembro de 1775,
.

ar I () omUDIS a n, .
'exame das contas, observara rigorosamente os díspositi- nos que: � em 1.8?.8, chega.ram ao

vos de lei orgânica, e, por isto, se pronunciara favorável - em 1.637, de conforrni- Rio de Janeiro, a Rainha D.
às contas ...

'""

dade com a capitulação as- Maria I � o Prmcipe-regen-
O sr. Bruno Schlempêr, requer adiamento da dis- sinada nà vespera, Miguel te D. João, com a mudançacussão, sendo rejeitado. ' Giberton, comandante da da capital da, monarquia

: Fala, ainda, o sr. Vitor Fontes, que qua,!Jiica de la-: Fortaleza de Pôrto Calvo faz portuguesa;
mentável o fato de ser rejeitado o requerimtfIíto de adia- entrega das chaves; - em 1.821, D. João VI,
mente da discussão, e pretende dar uma lição de ética a '

- em U?50, na .prlmelra por Decreto, anuncio� o re
seus pares, é lança seu protesto" quando devia .saber que armada mandada ao Brasil gresso a Portugal, fle.andonão é permitido protestar contra matéria vencida. . . pela Companhia Geral de como Regente do Remo o

As contas de agôsto e setembro são aprovadas, Comércio, chegou a Bahia, Principe D,. Pedro;
Em discussão as contas de outubro e novembro, nomeado Capitão-general e _:. em 1.888, um Decreto

ocupa novamente a tribuna o sr. Gercjno Silva, que jus- Governador do Estado do mandou sE:Ír observado o dís
tifica seu votovenctdo, repetindo os JIlesmQs argumentos Braail, João Ro<!rigues de posto no artigo 20 da Lei de
repelidos na discussão anterior. O orador fala em "Ile- Vasconcelos e Souza; 9 de Setembro de 1870, sô
galidades" com um grande exagero de direito e dai a - e�1.724, na Bahia, foi bre o registro civil dos �a�série de sofismas com que pretende jogar poeira nos fundada a Academia -Brasi- cimentos, casamentos e ObI-
olhos dos outros.' leira dos Esquecidos, a pri- tos;

Há grande discussão, sendo entretanto, o julgamen- meira sociedade Iiterárill - em 1.942, foi torpedeá-
to adiado por 24 heras, a, requerimento do sr. Vi.tório que floresceu no, Brasil; do por corsários do '�eixo'" o
Cechetto: ' '') -:- em 1.738, o filho e .su- 'navio de nossa Marinha'

UM DETALHE IMPORTANTE cessor, de' Fernão Dias Paes Mercante "Arabutan", de'
Na sua mania de atacar a todos, o sr. Gercino Silva Leme, Capitão-mór das en-ln.713 toneladas, em águas

quís fazer pouco dos conhecimentos contábeis dos srs, tradas e descobrlmentos das territoriais brasileiras;
Osmar Cunha, e Édio Fedrigo, mas' a' resposta do líder esmeraldas, Garcia Rodrí- -o dia de hoje foi consa-
majoritário veíu como .um co�pressor: se a UDN achasse, gues Pais, faleceu; grado como Feriad� Est�-que havia, no caso, crime de responsabilidade, ela que - em 1.739, o Brigadeiro dual, em comemoraçao ao bi
o requeresse, que, uma vez provado, jería todo o apoio José da Silva Paes, tomou centenário da _ criação do
da bancada do PSD." posse como primeiro Gover- í Regimento de Linha da Ilha

Desconcertado o líder, desconversou, e o sr. Jupy nador da Capitania de San- de Santa Catarina, os lendâ
"Ulissêa, à guisa de salvação, disse que a 'bancada pesse- ta Catarina, depois de sepa- rios "barriga-verdes".
dista queria ver aprovadas as contas de qualquer manei- rada da de São Paulo. Antes André Nilo Tadasco
Ta, o que obrigou o sr- Édio Fedrigo a responder que o já havia governado pela re
propósito da ÚDN era condenar a qualquer preço ... solucão de 5 de AgÔsto de
mesmo contra a evidência dos fatos. 1838- voltou ao' pôsto, .por

Em outro aparte e muito feliz, o sr. Osmar Cunha determinação do qovê�'no 1a
'

-dísse que estimaria se promovesse o crime de responsa- I Metropole;
, ,

"',bilidade, para que amanhã ou depois não se, queira des- - em 1.739, foi cziadope-'
culpar patif'arfas com a alegação de que outros governos lo Brigadeiro de, Infantaria
também as teriam praticado. . . dos Reais Exércitos JOSÉ

Diante disso, os atuais governistas desgoverna- DA SILVA PAES, aprovei-
'� '... .' . tando o casco, de um desta-

PROJETO DE LEI camento que trouxera, oBa-
O vereador Édio ,Fedrigo, do PSD, apresentou projeto talhão de Artilheirós-Fuzi-

de lei, nos seguintes têrmos:
, leiros, transformadó em Re-

"Art. 10 _:_ É concedida Isenção de impostos e taxas giménto de Linha' da Ilha de
não remuneratórias dentro de 2 anos, a partir da publi- Santa Catarina que" ... no
cação desta lei, pelo prazo de 10 anos, ,às indústrias que tempo de Bobadeta, haviam
se instalarem no Município e que nã'o tenham ,similares sido alcunhados dé BARRI
em funcionamento. ,GA-VERDES, pela descolo-

Art. 2° - A isenção será concedida na forma da le- ração a que haviam chegado
gislação em vigor, mediante requerimento.·, os 'seus gi''oões ... "

Art. 3° - Esta lei entrará em vigor na data da sua - em 1.76'2, deu-se a no-
publicação, revogadas as disposiçÕes em contrário". meação do 50 Governador'

desta então Capitania, Có
ronel Francisco Antônio
Cardoso de Menezes e Sou
za. Foi um verdadeiro des
pota. Governou até 12 de Ju
lho de 1765 transmitindo-o
ao Tenente'de Caválaria de
Lisbôa Fr,ancisco de Souza2) - Fox Airplan News.

Atualidades.

ROMA, 6 (U.P;) - Igna- ,fascistas quando da .ascen- í
zio Silone, Iider do Partido I são de Mussolini ao. poder,
de Unidade Socialista ,afiJ:-j foi expulso .do Part�do So
mou que cerca da.dez mil l cialista Italiano, pro�com�
trabalhadores abandonaram nistas, depois da publicação
os partidos socialistas e co- de um livro no qual ataca
munistas italianos, pró-Co- va o comunismo.

,

minform, até agora, "num, x x x

movimento de proporções ARMÁS CAPTURADAS
notaveis q�e recem teve íní- ROMA, 6 (U.P.) -'- O e-

cio Além dessa afirmativa, ' exercito subterrâneo comu

co��i'da numa. carta, POI: e�e I' nísta sofreu gra�d:s perda�.enviada ao "Gíornalle D Itá- em armas e mumçoes quan
lia", acrescentou mais que

I
do a policia descobriu e

o movimeãto estava se es- capturou uma' grande quan
tava se estendendo por toda tidade de granadas de mão

r Itafia' e "não podia mais! ocultas em .edífícíos ind�s-
ser classificado como o e-] trtais: do norte da Italía,
pisódio Cucchi Magnani- Houve numerosas prisões. ?
Carlo Mateotti". Valdo Mag- quartel-aeneral dos "earabi
nani e Aldo Cucchi ex-depu- nleri" anunciou que só em

tados comunistas, de Emilía, 1950 foram descobertas ar

dêmitíram-se 'do P.artido Co- mas em quantidade suficien
munista italiana, há meses te para equipar uma divi
atrás dando inicio ao acen- são em tempo de guerra en

tuadomovimento de abando- tre os civis italianos. Desde
no 'das fileiras comunistas então foram intesificadas as

que então se verificou. Cai-- buscas' de armamento secre-
\

lo )1ateotti"filho de {jiaco- to, oculto por ventura em.e
mo Mateotti, deputado so- dificios .do norte da Itália,
cialísta que foi morto pelos onde muitos trabalhadore.s

são comunistas. Quatro dí

ferentes descobertas desse
tipo foram efetuadas em ja
neiro e fevereiro, nos edifi
bi�s de uma oficina mecaní
ca, perto de Milão na fabr-ica
de aviões Ca,roni, de 'I'alie-:

do, na fabrica Pirelli, de La
Bisocca e na area de Genova
- um dos estaleiros de An-

1 saldo e outro nos subúrbios

! de
Barn. '

I"

com

Joan FONTAINE � Louis
JOURDAN e Mady CHRIS
TIANS.
Direção de:

MAX OPILS.
No 'pragrama

A Marcha da Vida. 'Nac.
Preços:'

Cr$ 5,00 e 3,20.
LIVRE - Creanças ma

iores de 5 ânos poderão en:
traI' na se�o de 5 horas.
ATENÇÃO,- A renda das

,sessões de HOJE reverterão
em Beneficio da Caixa dos
Estatisticos.

ODEON'
Ás 8 horas

JOANA D'ARC
Technicolor

cOm
INGRID BERGMAN.

No pragrama
1) - O Esporte em Mar

'Cha. Nac.
2)' � Metro Jo·rnal. Atua

lidades.

,Aviso

I.A.f.T.E.C.
Delegacia de Sta.

Catarina

Ás 5 e 8 horas
Carta de Uma Desconhecida Preços:

,

Cr$ 5,00 e 3,20.
'.'Imp. até 14 anos".
IMPERIO (Estreito)

Ás 8 horas
Brian DONLEY.

em '

O "FIM O OU PRINCIPIO
Á Partir de 6a Feira

IMPERIA�
Délia GARCEZ - em:

ROSA DA AMERICA
(A vida de Santa Rosa de

Lima).

De conformidade com oC��i�-;'- Gravatas" Pija- Regulamênto a.provado pelo
mes Meias das melhores, Decreto n. 29.124, de 12 de
pelos menores preços só na JalJe,iro do cOl;rimte ano, que'
CASA MISCELANIA - Rua

I estabeleceu normas para a

Conselhei�·o Mafra. ' 'I execução da Lei n. 1.239-A,
de 20-11-1950, levamos ao

A conhecimento dos Snrs. Em-

Informa-se autorizadamen- pregadores em débito com

te que as forças das, Nações . es�à �n�tituiç�o que as. con
Unidas estão encontrando I tnbUIçoes deVIdas e CUJO re

resistencia c;:l.da vez mais colhimento estav� em_atrazo
encarniçada dos comunistas em 27-11-1950, p�derao s�r, SIR MALCOLl\i SARGENTchineses em varios setores. pagas, a l'i;qu�nmento o

, ',., BRA�Estes estão entrincheÍrados 1évedor, a�� em 48 .pres;a- R���:I�:E�U��C:DRES!nas alturas, dominando boas �ões mensaIS, acres�ldas as, T
osi ões estrategicas. A pri- multas que'forem Impostas ,LONDRES, 6 (U.P.)

�eÍI?a divisão' da marinha e dos juros de mora, de 6% ,Sh: MliJ.lcolm Sargent, 01'no-, I tavel maestro que rea IZOU.norte-americana enfrenta a ao ano.
. _

1 A
' ,. L t'o

•• ,
•

t nCl'a ao norte
'

Os Empregadores que. se!
eXClu'sao pe a meIlca a 1.-

/
malOI leSlS e

d'
_ assado 'concor-, Hoengsong, a 80 kms. em li- encontrarem nas con .Içoes na no a.Qo p

.
,
'.

�_'" ./ fi"':":'. nha aérea a leste de Seoul: acima aludidas e desejarem 'I' dop em conduzlI, um I�P?r."

�,;.:.), ��lt; Quatro r�gimentos comunis- 11quidar seus débitos até em! taIJ.t� c.oneerto ded mUSICa

,,-.
. � '1. tas chineses estão defen- 48 prestações, deverão apre- I brasl�ell'a etIf �on re;, no

�
\ 'dendo ambos os lados de um sentaI' seus reque�imentofl,! H�ll, d.� ���t,IVa ,em ezem-

, \ ,��( "canyon" depois de terem /. sob pena de caducldad� ,de 1 bIO �rOXllno.
f". t- ,

\.\�, �--:-_ �-',__
..

I\"b. d b 'dÓs a '(lntes e ou� seus direitos, até o dIa 15 O� planos maIS es ao.
� � �", � t:::u o�tos de 10mtmi�ações de Maio de 19,51, na forma sendo.el�b�rados. A Orques-,

.. • _" O·
AP '.

h
•

movimen- estabeleçida no artigo 30, do tra Sm�olllca da B.B.C. de.
,,- - s marm elros

'. 't d L ndres poderá vir a ser in-� �'\,'\,�,� t·am-se com precaução, jus- Regulamento, supra CI a o. o
.

" _ __

I
\ � t t em que

' Acentuamos que a facul- chuda no plogIama, e pOSSlo i tfamen � ;l�m .�o� � 200 bai dàde pú'a pagamento de dé- velmente um pianista ou vio
I ora� 111 1I1f �... _

-

bito em 48 prestações men- linista de primeira classe.,

10 O [:� P [RT IR � x�s a segun
f
a lv�sao ;::::� sais refere-se exclt�siva- Espera-se que o compositor§ II � II... � rIcana,. em ,tvereIro, 'mente às contribuições de- brasileiro Villa-Lobos, esta-i � con:u�lstads. gno�a�-se � vidas até 27 de Novembro rá presenté para cond�r,§ � ,pOSlçoes essas 01 ças.

.,

.

O seus proprios trabalhos.� uma b6a dou de � testa das �es�as outras deF�!�i�nópolis 5 de Março O concerto está senda.-� ::NO garante o bem � tropas, a p.nmena :::��!�" d 1951
' .

preparado sob os auspÍcio.!r� estar e o bom humor � de .cavalfarla dos
. L:uria�o Gomes de Almeida da Sociedade Anglo-Brasi-§ 'de todo, o dia, ENO § Ullldos, orças gregas, m-

R� '.
1 ' I

.

'a��� � glesa's e republicanas estão Delegado eglOna eu -il'\ .combate a prisão de �
,:, § levando avante firme com-� ventre, ,�Iimir.a as �

� toxinas do organis- � bate para a conquista' de
� mo e regubri.za as � Yongdu. �§ f � n ç Ó e s �,AS BAIXAS CHINESAS1� int,estinais. § QUARTErJ GENERAL]JA§ � 5a FORÇA AER'EA NA to-§ �� , • � REIA, 6 (V.P:) - Os pilo-§ § tos dos bombardeiros da 5a§ A VENDA � Força Aérea calculam em� EM TRÊS ,�.� TAMANHOS � cerca de 750 Çl.S baixas infli-

� � gidas ao inimigo nos ataques
§. � 'contra as conce-ntrações de

� � tropas comunistas, hoje. Fo-
� "SAL t>E FRUCTA" � ram i'ealizadas 670 sortidas,
§ � 236 delas de apoio às forças� D�� ll� � terrestres aliadas, e atingi���
�

�,�, das perto de cinquenta cida-
-- - des e vilas."

Cine • Diário
RITZ

Preços:
Cr$ 6,20 e 3,20.
"Imp. até 14 anos".

ROXY
Ás 8 horas

LUIZ SANDRINI.
,O cômico da atualidade.

A Comissão Catarinense
de Folclore, filiada à Co
missão Na�ional de Folclo
re (órgão da UNESCO), r� ..

aIizará mais uma reunião de
, estudos no próximo dia 10,
sábado, às 15 horas, na sede
do Departamento Estadual
de Estatística.

------,-_.-

Anuncie n'''O ESTADO"

,F!.quezu �m g",1
Vlnbo Creosotado

(Silveira)

A situação financeira do Brasil
RenHido. ontem, o ftllinl,stér'o,

,

FOLCLORE
RIO 6 (V.- A.) - Sob a presidência do sr. Ge.túlici>

Vargas, �resente também o sr. Café Filho, vice-?reslden-'
te da Repúblíca, 'e�teve .re�m.ido na tard�, d�_ hOJe :0,0 Pa

lácio Ria Negro, o mimsterlO. 'N'essa ,r�umao: segund,o.
nota oficial distribuida, foi detidamente exammada � S1.-'

tuação econômico-financeira do ?a'�s e ado:ad�s medld�St
que, postas em prática com a maXlma ur�enc�a se desti

narão a resolver <;JS graves problemas nac:onals, entre os

quais o saneamento da moeda e a reduçao d_o custo da

vida através do momento intensivo da .,produçao de todas.

as, utilidades. "
_ .i

em Os snrs. associados e pes-
O LADRÃO soas interessadas nos estu-
No pragrama dos folclóricos são convida-

1) - Cinelandia Jornal. dos a participar da referida
Nac. reunião.

" I "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I.rm.nd.dc do Senhor Vende-se ou
Jesus. dos .·P.I.�S e permuta-séHospital de CUld.d � 'Urna casa à rua Fernan-
, \.' do Machado n? 64, completa-
PROCISSÃO .DO SENHOR mente reformada e desocu-
·JESUS DOS PASSOS pada.'

. i ........ ...

.

.' . Tratar na "Casa das Ca-
�
..
De ordem da/M.�sa Admi-

. semiras" Rua 'Conselheiro
nistI:at,iva. desta �rn:andade Mafra nO 8.
e Hospital, faço público que.
sábado, 10 do corrente, às

V d20,30 'horas, descerá da sua en, e-se Camis.as, Gravatas, Pija-
. .

M
.'

I mes Melas das melhores•Capêla, na Igreja do em- .,

".. J pe.1os, menores preços sô na
no Deus, para a Catedral Duas õtimaa casas � Ru� CASA MISCELANIA _;" Rua
Meb'opolitana, a Veneranda 'F'rei Ca;peêa. nOs. �52<·e·t5& Conselheiro Mafia.. >

Imagem do Senhor Jesus com um grande terreno de
'. ,.,' \

dos Passos, que �·egressará}· esquina.
nodia seguinte, domingo, às Tratar com o. Tabelião
17,30 horas, em procissão Brito, à rua Deodoro, Anuncie n�HO ESTADO�

,

solene.
.

.

Convido, por ísso,. todos
os Irmãos e Irmãs a compa
recerem .a- êsses atos, deven
do apresentar-se no Consis
tório da Irmandade, no ·.sá
badõ, e, na Sacristia dá'Ca
tedral, no domingo, afim de,
revestidos de balandráus e

DS·IDa .do 8.onel·,·
. fit�s, acomp�n�atem as re-

V (} ,. fendas procissoes.

-, '.' DtO d L' -It Previno aos Irmãos que
C ame o e e domingo, das 9 às 12 horas,

.

.

I A Administração daU.

B'I
achar-me-eí com o Irmão Te

--__�________________ L., comunica aos interessa- soureiro, na Sacristia da Ca-

QUER ·VESTlR.SE COt-t (OHFORTlr E ELECiAH(i' J d?s ,ue a partir do dia lP tedral, .para lo recebimento
•

e ate 8 de março do 'corren- de anuidade.

"PROCURB li 'te ano, receberá propostas Finalmente, faço, ainda,
'"

, para fornecimento de leite.' público que; no dia ímedia-

III
�

I
III

.

M II
OS interessados poderão to, ao da procissão (segun-

ala afia
.

I, .o
.

se dirigir ao escritório dá da feira), será c:I�brada, �s
. ·1' U. B. L. a rua Esteves Ju- 8 horas, na Igreja do Meni-
'. •

< ,nior s /n. no Deus. missa em ação de
Rue F::lippe Schmidt 4R Florianópolis, 27 de feve- graças por todos os fiéis

_� ......... reiro de 1951.
.

. que cooperaram para o bri-

f'

�. ,

} .

Credito Mutuo
.:

Predial
RESULTADO DO 369 SOR
TEIO DO PLANO "B", RE
ALIZADO NO DIA 28 DE

FEVEREIRO DE 1951
CADERNETA N. 37.632

Prêmio maior em mercado
rias no valor de Cr$ 6.000,00.'
Aproximações superiores em.

mercaderiaa no. valor de-
Cr.$ 1.000,00 cada-uma

, Caderneta n. 37:633
'

I ! ,

f> Caderneta n. 36.268'
Caderneta n. 32.878'
Caderneta 11. 24.669
Caderneta n. 38.435

Aproximações inferiores em

mercaderias no. valor de
Cr$ 500,0.0. cada uma

Caderneta 11. 37.631

i . Cadern�ta n. 36.266
Caderneta n. 32.876
Caderneta n: 24,667
Caderneta 11. 38.433

. O resultado acima ê do'
sorteio do mês de fevereiro
de 1951, extraído dos cinco

<I'

primeiros prêmios da extra

ção da.Loteria Federal de
28 de fevereiro de 1951.

O próximo sorteio reali
zar-se-á no dia 31 de março.
Elortanôpolis, .3 de março

de 1951.
Alcebíades Dias - Inspe

tor Chefe de Agências.
Visto:

Orlando. L. Seára - Fis
cal de Clubes de Sorteios
em Mercadorias Interino.

"

"-
....

I
COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1870 - Séde: �AHIA

Incêndios e Transpnrtes
Cifras dó Bà.lan�o. de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$ 50.900.000,80
RespEmsabiHd-ades' .....• � Cr$ 5.978.401.755,70
Receita

'

-, , Cr$ 87.053.245,80
Ativo ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. Cr$ 142.176.60880
Sinistros pagos nos ultimes 10 anos

.. .. .. � ...:... . Cr$ 98.687.81680
ResponsabiÚdades .: Cr$ 76.736.4Q1.806,30

•
. I Diretores :

Dr; Pamphilo p'Utra Freire de Carvalho, Dr. Fran
cisco de Sá, Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de

Vi�gem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS l\lICRO-ONIBUSrDO

, RA?IDO «SUL-BRASILEIR'o»
Florianópolis - Itajaí - Joinville - Curitiba

Agên'cia:
--r-'. '

,

Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Numeros de te lefo
ne" em d versol
paises '.

Elementos numéricos pu
I blicados pelo "Statistical
Yearbook", de 1948, divulga
dos pelo "Anuário Estatísti

f co do Brasil"; editado pelo
I I.B.G.E. (Conselho Nacional

.

de Estatística), oferecem ex

celentes informações acêr
ca do rápido desenvolvimen
to da- telefonia em diversos

países do globo.
De acôrdo com os algaris

mos l:eveladas por "aquela
publicação especializ'ada das'

Nações Unidas, o maior nú

mero de telefones cabia, em
1947, aos Estados

.

Unidos,
França, Suécia e" Japão,
com, respectivamente . . ..

34.867.000, :2.10k74{), .. '

...

1.314.117 e 1.150.000 apare
lhos. s-

Depois dessas quatro na

ções e com mais de 500 mil
unidades, vêm cinco países i.

Austrália, com 90'\>,.017; Suí
ça, com 744.997; f>i'namarca,.
616.246; Holanda, 575.995;
e Bélgica, com 534.780.
Num grupo menor, de ,me�

nos de 500 mil unidades,
têm-se onze.países : Espa-

,I nha, com 496.579 telefones;
Brasil, com 425.611; Tcheco

Eslováquia, 356.803; Aus

tria, 316.661; F'inlândía, .,'
281.861; México, 220,136 ;

Polônia; 192.156; Portugal"
114.818; Hungria, 106.768;
Irlanda, 60,057.; e, finalmen-

.

te, Bulgária, com 5.;10.347 a

parelhos. ,

EsclM"eCe, ainda, o' "Sta
tisbioal Yearbook" que pos
suía .. a Alemanha, em 1937,
o total.i.de, 3.623.697 apare
lhos, e a Iugoslávia, ,55.402,
contando-se para a Argenti
na e Rumânía, em. 1945,
572.6�0 e 117.143; para

.

o

Reino Unido, em ],9,46, . ..

4.272.766; para a Noruega,
Nova UIândia, União- Sul
Africana e Peru, no mesmo

ano, 351.373, 282.341,' .. , ...

164.137 e 36:339, respectiva-
mente.

.

.

,

i
"

Para

D;STRIBUI;DqRES�
MACHADO
8x elA..S/A"
'COMÉRCIO
1 •. '.'j •

E AGÊNCIAS

'::r: ti�rA'icos' € À L�NHA

:, V�N"A'S _À PRESTAÇÕES
.

e.XP05rç�o' PERMANENTE à

I�!.n. /Jjli!u çJcAw;.Jt,42�· fLORIAHÓPOllS
I

, �

�t;'IUZA LH�A & lfiMÃOS
, Cons. Mafra,37

Florianópolis

Divulgue "'0 ES'IA:UO"
I' .1'

I
.'

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

lhantismo das solenidades
realizadas nos dias 10 e 11.
Consistório, 3 de março de

1951. .

Luiz S. B. da TJ;indade.
Secretário.

FERIDAS, REUMATISMQ
E 'PLACAS SJFILtTICAS

Ellxif de Nogueira
Medicação auxiliar no tra

tamento da sifilis

Itlânlida Rádio Catarinense limitada
apresenta mais '2 insuperaveis modelos para 1951,

. CARACTERISTICAS : '.',
; 5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1.700 kc[s; curtas 6 a 18 mcs. 50 a9r mts.

= Alto-jalante 61[2 polegadas, tipo pesado: Tomada para toca-discos .

• Trar:sformador 'l.a!.�vers.2l para 90, 110, 180, 200 e �20 v_olts .

v.
.

_ Vanavel de 3 secçoes _ FI tom nucleo de ferro ...
Caixa de IMBUIA de luxo.

:,Grande, alcance: Alta sensibilídade : Som natural.ModelO .4.RC-5-P

I

Mode!o A.RC 515

\
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Homenagem ao bi-cenfenário da organização do Batalhão Barriga-Verde. -Ó' govêrne
.

-esqueceu-se 'de primover as comemohções marcadas em lei. ',:'
'

FORA
"

DA LEI, M�is dá ter�a pa!te dos . pa5saueir,�s
'

embarcados.,
o direito de �g�aciar é, vIa aérea, e mais da Quarta parte. dos desem-

�;;:�, p�er�:;:::�:I��O Pr:� barcados, DO mês ae fevereiro em Flotianõ,olis';
,�:�:: ,�a�:�b��a. �l�����

, .

foram transportados pela Catarinense
.

"

87, estatue: Compete priva- Por diversas vezes temos, Apuramos que estas cinco barcado por tôdas as compa-,
tivamente ao Presidente da porestas colunas, traaído ao companhias embarcaram du- nhias.

H
· República: nO. XIX - con- conhecimento d-os nossos lei- rante o mês de fevereiro Temos assim dois motivos,

a
'

eaAm.ara'
:.

MunICI·p8',1 ceder indulto e comutar pe- tores.ivárjos fatos que ates- para regosijarmo.-nos um o.

díê
.

d
.

I
.

d
1.563 passageiros, e desem- elevado número de pessoas.nas, com au rencia os 01'- tam o desenvo vímento o
barcaram 1.386 sendo que

-

gãos instituidos em lei. 'trartsporte aéreo em,nosso, TAC a nossa
que em Florianópolis fazem.

APROVADAS AS CONTAS DE AGôSTO E SETEMBRO ODiiido Oficial, de on- Estado. somenteh.a b 463
uso do mais moderno e mais,

DÊ 1950
.

tem, publica um decreto, de '

Os habitantes 'de nosso.
compan

.

la, em ar�ou
3401

rápido. meio.' de transporta;
A sessão de ontem da Câmara Municipal, t-eve como. Ino 2 pelo qual o. 'Governa ido

- passagerros ou sejam 10 outro o. fato de ter obtido.a,•. ' ,-
I querr o rmcao, semprea-.' +

principal assunto; a discussão única dos pareceres da dor do Estado. comuta uma companharam com entuslae- do. total embarcado. e desem- preferência dos Catarínen-.
Comissão de Finanças favoráveis às contas de agosto, pena! Nada a estranhar. mo; tomando. parte ativa, barcado 405 passageiroa.ou ses, á "Catarinense" - a.
setembro, outubro e novembro de 1950.'

'

Por aqui a lei vale nada. O por inidktiv'a próprta em to- sejam 29% do total desem- .nosso companhia.
Ocupando a tribuna, o sr. vereador Gercino Silva, Executivo vale tudo. Comuta dós os ramos de atividade' t/YV'_J"J"J"J"_......_......_.....,.."._.......'Y'.I"••__••__.,.._;....._....�"""

líder da !JDN no. legislativo municipal, tentou rehabíli- penas, requisita funcioná- que visem o progresso da
'

tar-se de�eus anteriores fracassos, começando por elo- rios ao. Leglslatívo, esqueci- coletividade. Todo O puder ao 'Ministro da,giar declarações do lider da maioria e dizendo que tam- do da independência dos Po- Caso frisante é êste do
bém os vereadores udenistas só querem pensar no fu- deres, preenche cargos que transporte+aéreo, Fazeada para' dl"rl"gl"r1 turo e só trabalhar pelo engrandecimento .do município. são, extintos quando vaga- Vários campos de pouso

L.......
Mas aí o malogrado Iider sofre a 'coação de suas idéias rem, an�,tla.é?nCllrSOs, denti-I foram'. inaugurados nestes

a 'pol"ltte"a acon'o·mlC"a. fl-DanCe'lerafixas e diante dele surge o fantasma, que nesse caso é .te Iuncíonártos com garan- I ultimos tempos em diversos \I t1
o. ex-prefeito dr. 'I'olentíno de Carvalho. E lá desanda em tias, o Govérnador é diretor � municípios -do Interior, e'
ataques à administração passada. Cita a Constituição de banco que tem transações graças à nossa companhia
Federal' e .a Estadual e - exímio constitucionalísta - com o. E�tado; �tc., etc. . 'I de

.

aviação, a 'I'ransportes
aponta violações e mais violações, Depois dessas tiradas, A Jushça vai ter que fa- , Aéreos Catarínensé S. A. _
enumera documentos que a seu ver traduziria essas vo- zer! 'I TAC, ',- Florianópolis, por
tacões, mas que, na realidade, não. passam de práticas

.
·I tanto tempo incontestàvel-

administrativas perfeitamente legitimas. J'. d
mente mais distante de mui-

O "P.róprio or�40r. respqndendo a um aparte do ve-. D5111uto '. 05\ 'tos munic-ípios, do que as
reador EdlO Fedrigo, reconhêse que todas as .contas es-

, ,

, ,,' ,
. capitais vizinhas, do Paraná

, tão documentadas. Diante dessa confissão, escapada no Induslri'ários" e do Rio Grande do Sul, de-
calor da' discussão, a própria assistencia riu-se da argu- '. ",,', _ .;., '. vido' à �falta de meios de co-

mentação do Iider brigadeirista, principalmente diante CONCU�SO PARA FISCAL munícações fáceis, está ago
(la êeriâ {da argumentação dos representantes' pessedistas, RESULTADO DA' ,PRÓVA rá. "Alí" como tão bem disse

:< 'i,que provaram. ê!ltan, p orador traindo SUIj.S próprias de- DE CONTABILIDADE O�mú Cunha 'na cronica

clarações, pois atacava a administração anterior por des- N°" de Chamada 'i ) Pontos que por êste j-ornal rsgistrou
respeito à lei e aílencíava o desrespeito. à lei cometido ,20;04. J; . ; .. :.� I

•• 40,5 a inauguração do campo de
pelo atual Prefeito, como no caso das portarias .que isen- 20/08 -'22,5 Tubarão.

"

.

taram de muita os pagamento. de impostos, quando tal 20/13.'. '. .r. ; ,':' ."25,5 Entúsfasma-nos'teste gran-
dispensa é prtvatíva da Câmara. 20/31 ..... :.· ;.�41,O de' paaso para o progresso

Daí por diante, o líder baixou o timbre de suas in- 20/39 .. .: � . � ; .

' 5�,5 do Estado e com o fito de
vestidas. 20/48 .

'

� � 29,0 continuar informando nos-

(Continúlj. na 6a página) : Os candidatos inabilita- sos leitores, pro.curamos' sa-
-------�--------------......- dos podérão pedir vista de bei' durante o mês( p. passa_

.

N
.

P '1-
- I

•

suas provas, 11'0 prazó de 72 do, qua
.. n.�,o.s ,pas.>:,a.,g.ei:t;os em-

"a'''' : Q. lO,l'a','horas, a contar da data des- barcaram e de�mbai'càram
:

ta publicação." na aer6porto'desta capital
,

Flodupópolis, 5 de Jl1arço em tôdãs as companhias que
• ".'. . de '1'951. fazem escallj. aqui e que são

CaIu no «Conto do Pacofe» João Ricardo Mayr, Dele- às seguintes: "Panair",
.

gado. "Cruzeiro do Sul", "Varig",
um pobre lavrador ,'_, Lloyde Aér?o Nacional e

- OS "VIGARISTAS", CONST.TUIDOS EM VERDA-, Vai faltar Transportes Aéreos Catari-

DEIRA QUADRILHA, ESTÃO FAZENDO DE FLORIA� nense � TAC", num total

NóPOLIS, O SEU QUARTEL-GENERAL\- DOIS Dt- pne,uma'lt'co'
de einco.

LES FôRAM PRtSOS, ONTEM, CONFESSANDO A _-,-_--,-...:.._ _

AUTORIA DA "FAÇANHA" � .ELEMENTOS PERIGO- RIO,6 (V.A.) - Telegra- S B fi tSOS, 'l'ERÃO A PRISÃO PREVENTIVA SOLICITADA ma de S. Paulo diz: "O ve- oc. e08 ceo e
PELA POLICIA, AINDA HOJE - reador Sebastião Gomes Ga- dos Sub-Tene'Dtesseli declarou na Câmara

O '''conto do Pacote" está i Assim, muitas vêzes, a- Municipal
.

que as fábricas e' S'argeoto,s daem moda, em nossa Capital. I contece com os que, imbuí- de pneumáticos e artefato.s
É uma modalidade de rou- .dos de bôa fé, na vã espe- de borracha vão paralisar P II·ct·a MI-II·t rbo, que leva ao s.eu autor a rança de algum lucro,mila- suas atividades por falta de O a
estudar, com antecedência, groso, procuram logo acce- matéria 'prima. Não contam
o. plano do assalto. Requer, der ao negócio proposto pe- as fábricas com estoque su� I � Esta Sociedade soli
para isso, inteligência, as- los vigaristas, . . ficientes e; assim, fecharão cita-nos divulgação de que
túcia e muita cautela do De fato, não é máu rece- pelo menos durante três ;me- acaba de efetuar o. paga
"malandro". Há casos ·em bel' um paco.te contendo cin- ses.' mento da q!lantia de sete

,
que a vitima, após ser ludi- co, dez, vinte mil cruzeiros, Aquele vereadOl.... justifi- mU e· seiscentos cruzeiros
briada, fica devendo ao seu em tróca de um, dois ou cin- cou �m requerimento. no Cr$ 7'.600,00, a Dna. ANGE
autor. , . mas, mesmo assim, co ·mil cruzeiros, , . Nada sentido da Câmara fazer um LICA DA SILVA, viuva do
ainda que parêça ter sido máu, �as, no fim, o pacote apelo à Carteira de Impor-' ex-sub-tenente d_a Reserva
"otário" um vereladeh'o com evólucro de cinco ou tação e Exportação do Ban- Remunerada, JOÃO J. DA.
inexperiente, que se deixou dez cruzeiros, escondendo a- co do Brasil a fim de des- SILVA, que fez jús, como

levar em conversa mole, não penas papel de jornal, aca- pachar os pedidos de impor- sua legitima herdeira pe
tem êle o cuiatdo de se a- ba proporcionando dôr de tação de bortacha

estrangei-I
rante esta Associação e de

,nunciar como. tal, pois cor- cabeça... ra, à vista da atual emer- conformidade com o Esta-
re logo à Polícia' e relata, (Continúa na 3a página) gência. . tuto em vigôr.
meio tímido, a sua história _

que, às vêzes, resvala para
• .

o ridículo... Nêste câso, a

autoridade não pensa em a

gir de-pronto, mesmo porque
não vai logo ã realidade do
fato. Desconfia, a prin
cipio, da vérdade, porque as

circunstâncias em que se

deixou a víthna cair no

"conto", o levam à irrisó
rias conclusões:

•••

Florianópolis, ---, 7 de Março de 1951'

.'

\

PARA FERIDAS,
, /

E C Z E ,M A 5,
Il\JflAMACOES,
C O elE I R A 5,
FRIEIRAS.,

ETC,_�U�CR EXISTIU IGURl

RIO, 6 (V. A.) - A propósito da reunião ministeríak
que teve lugar ontem, no Palácio Rio Negro, convocada!
pelo chefe do govêrno, a Secretaria da Presidência da.
República distribuiu, à .imprensa.va seguinte nota.:

"Realizou-se ontem, no Palácio Rio Negro, em Pe
trópolís, a reunião ministerial convocada pelo chefe da

Nação para o exame da situação financeira 'do país. A
essa reunião. esteve, também, presente o. sr. vice-presi-
dente da República. O ministro da Fazenda apresentou»
relatório circunstancial sôbre O assunto, tendo sido apro-
vadas, pelo senhor presidente, as suas conclusões e de_"
terminada f sua divulgação".

.

Ao. .que soubemos, o ministro da Fazenda, no relató-'
rio acima referido, demonstrou que a inflação resulta.
dos deficits orçamentâríos dos' últimos exercícios e da
má distribuição do' crédito. .' .

Em consequência; ficou resolvido que, a partir d&:
aiora; o. sr. Horácio Lafer concentrará todo o poder ne- (,
cessárío para a direção única da políticà econômica,e fi�··'
nanceira, com a assi�tência da Superintendência da Moe-··
da e do Crédito, só êle falando em nome do govêrno, de.·
mo.do que fique sob sua autoridade o Banco dQ Brasil,.
as caixas econômicas e,outras autarquias, que i.:epresen
tavam até aquí; corp.andos diversos e. autônomos.

"
,

Não vamos, em absoluto, culpar o Govêl'no pcl'a-"
fato de várias estradas estarem intransitáveis. Não r
Desde que o ilustre governador irineu Bornhauserr.
a'ssumiu o seu alto pôsto, chove em Santa Catarina,
um dia sim e outro. também. Se não rios levassem;,
a mal, poderíam.o.s, QS da barca. repetir proféticos::
aprés nous, le deluge. Mas, se é verdade que nada
estraga tanto a roupa como o uso, também é certOt
que nada faz tanto mal às estradas quanto as ehu---

_
vaso E uma vez que o estancar esses céus desagíiado-·
res foge à competência das atribuições constituo.

ci0l!ais do Govêrno, seria cabeluda estultice exigirmos.
que essas filas de buracos que nos ligam ao. interIor
não bradassem O seu nec transito No caso, não há pe
cado dos poderes públicos. Desconfiamo.s 'que São"
Pedro, temeroso de que a/barca barriga-verde"já.
superlotada, encalhe e não navegue, tomou,' lá no''''

alto, a devida providência adminfstrativa junto �aS'·
.

canais fluviais c{ompetentes. Essa, aliás, a . mesma ,(I
medida que tomà.'ra no passado, quando a barca de
Noé, da mesm� forma superlotada, estalava, gemia
nos encalhes e non puteva navegare. O dilúvio fê-la
ao largo. A nossa acabará largando, a exemplo. Da.
antiga.; hlbiica, saiu um dia a po.mba da. paz, para
trazer, de volta, um ramo de oliveira. A daqui já le-"
'va os de oliveira ramos. E por' isso, só Inos resta, com
a música russl\. de Olhos negros, cantar consolado-
ramente: '

•

Hoje chOve ...
Amanhã' chove ...
E depois ...
Também ehove ...

,
, ,

..... ,
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