
-COM '.'\' 2fía DIVISÃü i.'(.'S I
Inchon, situado a pouca dis

ESTADOS UNIDOS, 10 (D. tância da ex-capitâl repu
..P.) - A artilharia aliada blicana.

:princIpIou a bombardear O inicio' do bombardeio
Seoul esta noite, enquan te' foi ordenado pelo coronel
os canhões navais dirigiram W. F. Cathrae, à fim de f'a
o seu fogo contra o porto de cilitar o movimento das tro-

/
"

I) apoio de tanque'l nor.«- I
do Paralelo. O avanço c!,:IS

americanos, avançou rr ais i sulistas na direção rle Hong
um quilometro � m310 na': chon está sendo feit"l em

fI ente central, achand '-t:< .1. i meío de fortes tempestades
trinta e sete, quilometrus do de n=ve.

Paralelo 38. Os sulistas

:"-1
EWtROU EM INCHON

cham-se a oito quíl nnetros UMA PATRULHA AiLAD!':
ao sul de, Hongcho.i, eu- COM A 25a DIVISÃO DO�
f't entando uma força de co í ESTADOS UNIDOS, 10 (U.
munistas chineses e coren- I P.) - Uma patrulha dos
nos que os oficiais dr ser- Estados Unidos penetr-i.i ef)�

viço de inteligência . "hnh- ta noite em 'Inchon, o perto
rtm em trinta mi'l. A res!s da ex-capital republ icana,

APROXIMAM·SE OS A- tência dos comun ist as e f'ir- Seoul. Até aqui a maior a

LIADQ� DO PARALErO< me, mas os of+cíais calcu- proxímação das forças '.lla-

FRENTE OENTRAL [I/i Iam que o grvsso das t �OI<a':; das de Seouf tinha sido a

CORÉIA, 10 (U. P.) -- Uma inimigas está em retirada nunciada num ponto dístan-
coluna coreana do sul, com 1;ara posições do outro lado te 9 kms. da cidade.

pas das Nações Un ídax. '0,> I dust.rial de Yongdor.guc pa
aliados já cortaram a ilr'.n- reco que estão destinados a

cípal estrada que lig'! .Seou l cair, novamente, nas ;,:3.0S
.

a Inchon, tendo atingido lPn das forças das Nações 'r r,i

ponto distante menos (�e 5 das.

qu ilometros de Seoul. 'I'anto A resistência comunista
Seoul corno o suburbío in- no extremo da frente I)f'i,dp.l:

tal' desapareceu quasi com-
.............� le•••�1 l't 't H"

.

. I P e amen e. oje so s,,: verr-
\

ficaram disparos de a vmas

automáticas e de morteiros,
de parte do ín imigo,

o IUm ANTIGO DUllIO D:K SÁ.NTA CATARINA
, ·�.... i. l' i� ;";011''''.%$, stnNEI NOCETI

Diret6r Dr. RUBENS UE ÁRIUJDA. IU.•08

�
.

.�������
A S. C. «Tenenhs,do D�o» naO

Ano XXXVI! Florianópolis,-Dómingo 11 de Fevereiro de 1951 iN" 11.067 Rixará S. M. Mo'mo na .mão !
Da 4.B.I. 'ao sr. Nerêu R'amos Na o_residência ·Em 52 teremos Carnaval à altura, segundo declara

.

RIO, 10 (V� A.)' .. Ao sr. dr. Nerêu Ramos foi
da Legião �a8i� _

a (tO -EST.lDO», ofici_8Im�nte, ai diretoria
�nv���a Ás:���;i� ��:��l:eira de Imprensa, ond : o pre-

lelra de A8SIS� daqnela .

soci�dade
zado amigo somente tem admiradores, congratula-a» cem te'"DC·IH Veículamos, em nossa te notável, dos seus organí- de para a�resentar a V. S.

I
.

. edição de ante-ontem, a 110-1 zadores".
�

.� protestos .e elevada estima
v. exa. pe a verdadeira consagração mereeída )O.i.· parte
do Parlamento, especialmente o Senado e dos 11J!.'1<:'118

RIO, 10 (V.A.) - Tendo tícia a ser confirmada; de Naquela local não afir·. e consideração.
de imprensa à qual a Casa do Jornalista se associa por

o sr. Elmano Cardim renun- que a S. C. "Tenentes do! mámos que os "Tenentes do Pela S. C. "T.enentes do

admiração e patriotismo, já pelas suas constantes e ex-
ciado ao cargo de presiden- D.i ab o·' não par+ic.j.ar.a Diabo" não' participariam Diabo".

,

celentes relações com os profissionais da palavra es-
te da Legião Brasileira de dos festejos carnavalescos do .próximo" Carnaval. Não! José de Oliveira - 1'0 Se-

crita, já por ser v. exa. um dos vultos mais representa- Assistência, par; o qual foi de 1952, face às conclusões Apenas fizémos .referência cretário".

tivos do Brasil contemporâneo, Atenciosas saudacões.
eleito até setembro do cor- à que chegou a douta Co- à notícia, ainda não confir- Ainda do sr. João Pires

HERBERT MOSES, presidente".
• rente ano, assumiu, ontem, missão de Julgamento, con- mada, colhida. pela nossa Machado, conselheiro da-

o exercício daquelas fun- síderando empates 0" canos reportagem, no momento I, quela Sociedade, foi-nos

ções o sr. João Daudt de alegóricos apresentados ao exato em que um dedicado enviado um memorandum,
Oliveira, primeiro vice-pre- povo floríanópolitano, ter- e entus.ásta elemen '1 da-

I
solicitando-nos o que a di-

sidente da entidade. ça-feíra última. quela sociedade carnavales- retoria, 'com os têrmos ,�ci-
(

E, no comentâr!o rápido ca, talvez menos .sereno com ma 'transcritos, nos pediu,.
que o fato ensejou, lamen-' o procedimento da Comissão esclarecendo que. aquela no';

tavamos o afastamento dos Julgadora, se pronunciava' tícia não tem fundamento .

. tenentínos, por vir provo- pela não participação dos O desmentido oficial à

YAI".o.
' , car, fat.alm7nt�, � des.ân.imo te�entinos nos. f�stejos fu� no�íc�a" �o�h�dl} . e� :o��e

...!Uf I g. ao ' nós 1!lst,eJus. 'Jl1pml�tic0s W,lO!l!' e- .' -que a .àútorízava, e. razao
,

•.
. ."

. "pol'q\knto �'�firmámos Essa, a hlst0-l'Ía da. notí-' p�ra júb;Jo de quantos., co-

anO/8Ima.O - é inegá,,�f que os "Te- c�a por n,ós vei(l�l�da, notí.-: mg .nó,l?l batemos. palmas às

Havendo deixado a dire- nentes do Diabo" concorre- Cla - como frIzamos -, sociedades o-rgamzadas qúe,

ção do Diário da Tarde o ram, ,de maneira
.

decisiva pendente de confirmação! I c0In: sac:.rifício e verdadeira

sr. Fernando·Melo, voltou até, para o êxito do Carna- Vamos, agora, ao fato. dedIca_çaor se esmeraram, se

aquele jornal a sair sem va'l de Florianópolis que, ês- oficial, transcrevendo, a- � esmeram e se esmerarão em

responsável, o que é desres- te ano, como rio precedente, baixo, o ofício do sr. José proporcionar, ao' povo de

peito à lei: Con�ig.nemo�, .a-I
foi digno de nota. levando' o

de O'livei�a, -10 Secretá�io I F.lorianópolis, um Carnava!
penas; a sItuaçao 'do OfIClO- nosso povo a bater palmas da S. C. ,TenElntes do Dla-

I
dIgno de nota, quê podera

sO.·
-.

ao trabalho, verdadeiramen- bo", .datadoA de ontem, nos

I
'mel:ecer, como be_m o,m�re-

.

segumtes termos: cme, a CQnsagraçao pubhca.
Daí porque não só extra-

Elelentos 'da U.O'.I •. , espan- "8nr. Diretor do jornal ce, a consagração pública.

.

"O �STADO" - A S. C.' ao veicular a má nota - a

· ·

d M
"Tenentes do Diabo", cien-' se confirmar ainda, o que

earam O V·lgarlo e Illum tifica a V. s. que a nota pu-
'

se não verificou, felizIllen-
blicada em seu jornal do te! � de que aquela SoCie·

.

dia 9 do corrente, referindo- dade
.

não participaria do

se a que esta Sociedade não Carnaval de 52.

entraria em concurso no Agora, com os esclareci�

próximo carnaval, não tem mentos acima, só têmos uma

fundamento, porquanto não atitude - felicitar a S. C.

é de conhecimento de sua "Tenentes do Diabo", pelos
Diretoria. firmes propósitos de cola

.

Pedimos que V. S. des- borar para que, como em 50

minta nas' colunas dêste e 51, Florianópolis tenha.

jornal tal nota e avise ao festejos dedicados a S. M.

povo que esta Sociedade M&mo I e 'único, dignos de

entrará em concurso. uma CapitaJ de Estádo!

Aproveito a. opor:tunida- E isso é tudo!'

Morreram -de
gripe· mUbares
de, pessoas

.;1 LONDRES, 10 (U.P.)
o Boletim Médico brítâní- ,mD, 10 .(v.1à.À -.- O pre
co informa que nas -qúiitro :":sidente. da Repú:bl.ica ,ítssi
primeÍl'as semanas do' ano, nou, ontem, decreto noméan

"1.071 pessoas fi1�rreram nes- do diretor geral do Departa
te país de gripe e !Jne�m,o- mento Administrâtivo do
nia. 1l:sse numero é éinco Serviço Público o sr. Arisio
\Vezes maior que o de igual de Viana. A escolha recaiu

períiodo no ano passado. num técnico daquele Depár-
O Boletim, que se publica tamento, que nele ingressou

:seman"lamente, acres':'.en:a por concurso e onde já de

(Jue a 27 de jan. a mortdiJa- sempenhou diversas fun�ões
llle começou a -diminui!' e tIue entre as quais a de },.Hr.etor
ainda não havia indícios da Divisão de Ordamento.
sôbre se a epidemia poderia
assumir as proporções da Também a administração
:gripe que assolou o mundo municipal emprestou o sr.

<depois da primeira guerra Arisio de Viana su'a colabo

mundial. Em estado das es- ração tendo durante algum
tatísticas demográficas pu- tempo dirigido o Departa
blicado pelo Bol�tim, com- ménto de Indústria e Comél'

.prova-se que cêl�a de oiten- cio, da Secretária da Agri
ta e seis por cento dos mor- cultura.

tos eram pessoas de mais Autor de vários trabalhos
-de cinquenta e cinco anos.. sôbre o serviço público, en

No ano passado, no mesmo: tl'e os quais "O Orçamento
períiodo, houve rilil tr�en- .

Bta'sileiro", a posse do dr.
tos e trita e dois mortos pe-I Arizio de Viana dar':se-á na

ias mesmas enfermidades. próxima semana. .

Diretor Geral do
Dasp o sr.

' Ari
sio de Vi808

(La· Prensa» não s·airá mais
BUENOS AIRES, 10 (U. ( exigencias do sindiçato .,Ilos

1>.) - Um ,porta-voz do jor- vendedores dominado pelo
nal "La Prensa" informou
que o períiodico está se pre
:parando para fechar indefi
'nidamente.
"Salientou que a gerencia

do jorna1 não aceitaria as

governo para participação
nos lucros do jornal, acres
centando que o asstinto não
era entre o jornal e o sindi
cato·e sim entre o governo
e o jornal.

/

Gat Falcoõiere da Cunha
Encontra·se nesta Capital, desde ontem, o nosso

eminente conterrâneo, sr. General Olímpio Falconiere
da Cunha, digno 'Comandante da Zona Sul e da 3a.
Região Militar, sediada em Pôrto Alegre.'

Ao )lustre soldado, que é figura das mais destaca
das do Exército Nacional,. apresentamos nossos CUnl'

]Irimentos, com votos de feliz estada na sua t'.!�ra.

Assine "O ESTADO"

BELO HORIZONTE, 10 (V. A.) - De Mutum, co·

nhectdo municipio mineiro da .zona do rio Doce, se de
senrolaram glitves perturbações da ordem durante' o

último pleito, não tendo comparecído as urnas 0:3 elei
tores do PSD que se declararam impedidos por roaç�o,
chega-nos 3. noticia de que o padre Pedro Van.Zantte,
vigário da párequia, foi espancado na tarde de ontem,
após haver, 'na igreja local, pronunciado um !!�: :;1;1.0
,:ondenando áS perseguições politicas que estarlàln s,:n-

/"

do movidas contra a sua pessoa por elemento" do clire
Unio da UDN.

Pelas informações que nos chegaram, o ;>al! :rd..:te
havia telegrafado às autorIdades diocesanas, que se co

n1Pnicaram com·as autoridades civis.
Durante a'agressão sofrida pelo vigári'o rI � Mntl.lm, !

.

&aiu6e:�deieL�����'ctae�0:��i��Op!�!�e:C��sZ:;,:(::�ã_ n mudança do Senado parari.as. enviand0 para aquele municipio' um rtelf'gado es-Ivecial para abrir rigoroso inquérito, a fim de pll'1ir o

P;;:ídê:�di; do Instituto do
I

Açucar e· Aleool
RIO, 10 (v.-A.) - O presidente da RepúbHca assi

no.u, ontem, no Palácio Rio Negro, decretos nome2.ndo

Ioficial de gabinete da presidencia da Repúblka c ba
charel J\)sé de Sá Freire Alvim, presidente do Illstitt... t'J
do Açucar e Alcool e ex-deputado fluminense Sitvio
Bastos Tavares e o cap.itão dos Portos do Am;1.Or.as e

do Acre o capitão de Corveta Orlando de Almeida. O
ministro Danton Coelho, tiÚlfar da pasta do Trabalho,
empossou, hoje, o novo diretor do Departamento Na
cional de Imigração, Osvaldo Gomes da Costa Mil'�nda.

o 'Palacio Guanab'ara
RIO, 10 (V. A.) - A propósitQ da projetada hlU�

dança do Sena'do Federal do Monroe para o Palácio
Guanabara, nossa reportagem ouviu na manhã de hoje,
o sr. Café Filho,. que declarou ter partido dele re'al
mente l! idéia .dessa m'udança..

Em face da precariedade das instalações atuais dO'
Senado � acrescentou o sr. Café Filho - sugerirA. ao
presidente' da República a sua transferência para. ()

Palá-cio Guanabara, onde aquêla casa do Congresso fi...
caria melhor acomodada. Acolhendo a sugestão, o sr.

Getúlio Vargas autoriza-o a �ntender-se com a mesa

do Senado pal'à que ela resolvesse a questão, de vez

que era preciso examinar técnicamente se o Palácio
Guanabara podia ou não ser �daptad6 para que ali fun,..

clonasse a Câmara Alta..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DI. ANTôNIO MODESTO
,

Ate.de• .liàri••eale••0 Ho.,itaI ti. Carttlalll.

.

DR. LINS NEVES
Diretor da Materni�ade e médico do Hospital de

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

TRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ovários, hipopise, etc.
Disturbios nervosos - Esterilidade - Regimes.
Consu'ltório: Rua Fernando Machado, - Tel. 1.481.
Resid. R. 7 de Setembro - Edif. Cruz e Souza -

Tel. 846.

-DR. ,NEwTON d'AVILA
Cirurgia geral _:_ Doenças' de Senhor�s - Proctologia

,

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

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

Residência: Rua Vidal Ramos, - .T'elefone 1.422.
----

. 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, - 'I'e'l, 815.

DR. MILTON SIMONE PEREIRA
Clínica Cirurgica

Moléstias de Senhoras
CIRURGIA GERAL

dos Serviços dos Professores Benedcto
Piragibe Nogueira (São Paulo)

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

Montenegro e

(

8 dr. Polyd�ro E. de, S. Thiago
avi•• .os .eu. cliente. que se encontri

/'

....e.nte .té o di. 15 do corrente mi••

DR. ROlDÃO CONSONl
Cirurgia Geral - Alta Cirurgia - Moléstias de senho-

J;:as - Partos .

Formado pela Faculdade de Medicina dã'Universi
dade de São Paulo, onde foi assistente por várías vezes

do Serviço Cirúrgico do Prof. Alipio Corrêa Nass.
Cirurgia do estomago e vias circulares, itItestinos

delgado e grosso, tlreído, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários 'e "trompas e

.

Varicocela, ????????, varises e her-
nes.

/
Consultas ; Das 3 ás 5 horas.

Cons.: Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa Paraíso).
Telef. 1.598.

Residência: Rua Esteves Junior, 1.703 - Tel. m. 764 .

..,___ _ _ _ ......•...__ _._._.. - _ _-_._._._._ __._ _
.

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

Universidade do Brasil).
.

Médico por concurso da Assistência a Psicopatas
do Distrito Federal.

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

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

.

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

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia: do 'I'orax
Formado pela Faculdade Nacional de Medicina.

Tisiologista e 'I'Isíoeirurg'ião do Hospital Nerêu Ramos.
Curso de especíalízação pelo S. N; T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof. Ugo Pinheiro Guima-
rães. (Rio.)

,

Cons.: Felipe Schmidt, 38.
Consultas, diariámente, das 15 às 18 horas.

\. Res.: Rua Durval Melquiades, 28 - Chácara do
Espanha.

DAJILOGRAFIA

Rua General Btttencourt, 48
(Esquina Albe'f�ue Noturno)

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

Incêndios e Transportes

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$ 50.900.000,8�'
Responsabilidades � Cr$ 5.978.401.755,70"
Receita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 87.053.245,8();.>
Ativo Cr$ 142.176.60880"
Sinistros pagos nos' ultimos 10 anos

................ , Cr$ 98.68�.81680"

Responsabilidades Cr$ 76.7.36.401.806,30"
.

.

Diretores: .

Dr.:Pamphilo p'Utra Freire dê' Carvalho, Dr. Fran-:
cisco de Sá, Anísio Massorra, Dr. .Joaquím.Barrete dEli'

Araújo e José Abreu.

o FOGAO BE�TA É A ÚLTIMA
PALAVRA PARA OConj'ort(f .

DE SEU· LAR

, I

, G�'
E O M'ELHOR F"OGÃO
do BRASIL'

r.

Aceita-se alunos
Rua Conselheiro Mafra, 33

r andar

Das 19 ás 21 horas
Nesta

Aulas de radi'o
telegrafia

n-, José Boabaid
ADVOGADO

Rua Oral Bíttencourt, nz

I

Curso de ,Humanidades
MADUREZA DO ART. 91

CURSO EM FUNCIONÀMENTO DESDE 1940
O único que 'venceu as crises por sua qualidade
MATRICULA: dias 1° e '2 de Fevereiro, das 18,30

às 20 horas.
'

LOCAL: Faculdade de Direito - Sala dos fundos.
Início das aulas: aos 8 de Fevereiro.

--.._" PAGAMENTO INICIAL: Cr$ 150,00, corresponden-
do a uma mensalidade e à taxa.

IMPORTANTE: É" de suma influência apresenta
rem-se os candidatos desde o início, para pegarem as' >

I
bases necessárias ao aproveitamento Integral.

.

O fracasso de muitos é motivado pela "entrada tar-
dia.

Informações antecipadas: Alm. Lamego 67.
O Diretor: José Warken '.

Correspondenel.
(omerclal

DIRECAol
Amélia M

PigozZI'

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

DR. CLARNO G. GALLETTI
Advogado

Crime e cível
Constituição de Sociedades'

NATURALIZAÇõES
Títulos Declaratórios

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

Estatisticm

AS

EXPORTAÇÕES BRASl:,
LEIRAS DE BORRACHA
O progressivo decrésclmc,

de nossas exportações d6!

borracha, já evidenciado a-o

través das cifras referentes.

ao� embarques processados.
em 1948, bem menores que:

os de 1947, acentuou-se du

rante o ano passado, quan
do as remessas totalízaram,
3.241 toneladas, no valor de,

27,5 milhões de cruzeirose

contra as 5.446 toneladas, no
montante de 47,0 milhões de-

cruzeiros, relativas ao ano.

de 1948,

. Êsses e outros oportunos.
dados acêrca das expol�a
ções nacionais de borracha;
divulgados pelo Serviço de,

'Estatística Econômica e Fi

nanceira, do Ministério da,

Fazenda, órgão pertencente,
'ao sistema do -LB.G.E., per
mitem conhecer os destinos.

que tiveram as vendas .�Jlk
questão .

Como no ano de 1948, cou-,

beram, em 1949, aos Estados,
Unidos as maiores compras z

no valor de .13,3 milhões de,

cruzeiros (48,36%). Vieram"
após, a Espanha e a Grã

Bretanha, cujas aquisições.
somaram, respectivamente,_
684 (21,10%) e 659 .. , .... ,

(20,33%) toneladas, no va

lor de 4,1 (14,91 %) e 8,&
(32,00%), mí'lhões de cru

zeiros. Os demais importa.·
dores pouco repre::;entaram.
em relação ao total. das ex
portações da matér,ia-prima:
a Franca adquiriu 80 tone-,

ladas (2,47%), valorizadas.

em 1,1 �ilhões de cruzeiros.

(4,00%); a União �elgo-·
Luxemburguesa, 8 tonela-,
das (0,25%), no valor de-

134 mil cruzeiros (0,49%);.
e, a Holanda, 5 toneladaa

(0,15%), no montante de 8�'
mil cruzeiros (0,29%).
As Unidades' Federadas

que mais contribuíram para.
nossas expol�ações de bor-·
racha foram, os Estados do:�.
Amazonas e do Pará, que

exportaram, respectivamen
te, 1.063 e 1.494 toneladas.;
valorizadas em 7,4 e 16,1 mi-;
lhões de cruzeiros.

, ,

(onrere
Diploma

lWETOOOI
Moderno B

EhcieDtlt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o E�TADO-Domingo, 11 de fevereiro de 1951
-----

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

se 'pode viajar
,; o nósso Reporter, a cata de noticias �ne interes

sam aos leitores, andava ontem as voltas com (.a'308,

procurando�os mesmo, porque, até 3;8' 18 horas naja ha
via "topado" 'que se tornasse digno de anotação.

Por volta das' 18,00 horas- estava nas imediações da
Agência da Emprêsa Auto Viação Catarfnense, quaudo
teve sua atencão 'voltada para o ônibus n. 35, da mesma

.Emprêsa, que' vinha chegando procedente de Curít.oa
de onde saíra hoje, às 5 horas.

Poude então observar' um dos oito novos ônibus q te

a EmÚês'� acaba de receber para servirem nas linhas
F,I�)Jtiap.ó.p.()lis-C!ll'ítiha e Ftoríanópolis-Joinvilo, via Blu
menau.

São onibus "Ford F-7", com capacidade pará 29
passageiros," inteiramente 'novos; com carrosserie 'feita
em São Paulo. Possuem ótimas acomodações e o Repo :

"
ter poude observar a satisfação dos passageiros cchega
dos, que não se cançavam de gabar a comodidade e as

ótimas condicões do novo ônibus .

.

Assim, com o melhoramento das estradas e com

carros novos, j4 se .poderá viajar, sem constranzlmento,
pela Emprêsa Auto Viação Catarínense, a celebre Em
nrêsa "DARIUS", á pioneira organização de cranspor
les coletivos terrestres.

Parabens a Emprêsa Auto Viação Catarínense e a

10r10s quantos, por função' de profissão ou a pass=to
. coustantemente tenham necessidade de viajarem,

JáJPanelas de Pressão ARN'O
a Cr$ 510,00 .:

Grelhadores Erétrícos
a Cr$ 300,00 i

Rua. I<,�:est��ep�v?��:a� - Te"..!
VIDA80UIAL
EZABELITA GUTTIERS
-

A interessante menina
:Ezabelita, filhinha do dr,
.Renato Guttierrez, diretor
do Montepio dos Funcioná
rios Públicos do Estado,
,completou, ontem, o seu '110
..aniversário natalício.

"--- Festejando - tão grato a

contecimento, seus pais ofe
,receram, à noite, em sua re

:siaência, à rua Rui Barbo
.sa, linda festinha, com lau
.ta mesa de finos dôces, sen
.do a in teressan te Ezabelita

',cumprimentada por suas

jnúmeras amiguinhas.
JOÃO MEDEIROS JúNIOR
Transcorre, hoje, o aní

-versârro natalício do sr.

•João Medeiros Júnior, in
.dustrial residente no Rio de
. Janeiro.

SRA. APRIGIO SILVA
Faz anos, amanhã, a exma.

sra, d. Olímpia Dias Silva,
esposa do sr. Aprigio Silva,
dedicado funcionário da
Secretaria da Segurança PÚ
blica.
A aniversariante, que pe

las altas virtudes conta com

vasto círculo de amizades
nesta Capital, será alvo de
homenagens, �s quais nos

assoe iamos, d)razeirosamen
te.
DR. VINICIUS DE OLIVEI
RA

Na floresta, Zé-Barbado
Eri Ir e n to u feroz leão.
E a espingarda? Vejam só:
Esquecera o paspalhão!

\ Pr_to dêle, Barba- Feita,
Resto liso com Gillette,
Gonquísta linda n.d va

.

Que doce ms çã Ptmr;cte... Cine·"Diárlo
_

.,J.

�..
., .'\�[O""

..�
mas... �'.l.GO .'

para os que usam � .,�_
:;-

GUlétte AZUL·

O dr. Vinicius de Olivei-
ra, nosso ilustre colega de

imprensa e agvogado na La
gtina, faz anos, amanhã.

-

'

ODEONRITZ 2) _:.., Peixe Lutador. Spor- ..

tsCops .Simultaneamente
Ás 2, 4%, 6%" 8 3/4 horas
Odeon: - Ás 7%, horas,
Sessões Elegantes'
A BELA DITADORA

Technicolor

Preços: ,

Cr$ 6,20 e 3,20.
Ás 6lf2·Cr$ 6,20 umco .

"LIVRE" Creanças
maiores de 5 anos poderão
entrar nas sessões diurnas:
IMPERIAL - 3a FEIRA:
Gino BECHI - em.

AMANTES EM FUGA
ODEON

f
ÁS 10 horas

Colossal Matinada.
1) - O Esporte em Mar-

cha. Nac.
-

CANrI�FLAS
O Rei do riso

.
em

E-OMEQ-'E JULIETA

SR�. RAFAEL DtGIÁ
COMO,ORLANDO TEIXEIRA

Transcorre hoje o aní- Passa, amanhã, o an íver-
-versárío natalício do nosso sário natalício da exma. sra.

-conterrâneo sr. Orlando Maria Silveira de Souza Di-
'Teixeira, hábil linotipista giácomo, espôsa do Vereá
e Chefe de Secção da Im- dor Rafael Digiácomo, da
prensa Oficial do Estado. . bancada do PSD na Câmara.

As manifestações de a-i Municipal de Florianópolis.
:preço de que se verá cerca- . À ilustre aniversariante
.do, pelos seus elevados do- os cumprimentos de "O ES�
.tes, os de "O Estado" se as- TADO".
.socíam, desejando-lhe ínu- FAZEM ANOS, AMANHÃ:
.meras felicidades. - Sra. d. Eulália B. Sil�
FAZEM ANOS HOJE: veira, esposado sr, Gu�tavo
- Srta. Modesta Morais Silveira.

'( .Savas, filha .do sr. Ni-colau- - Sra. Maria Conc-eição
Stefano Savas, do comércio Fragoso.
.local, - Srta. Marilda Luz, fi-

-

- Menina Marlene, filhi- lha do sr. Eduardo Pio da'
.nha do sr. Jaime Abraão, do Luz.
comércio local. - Sr. Domingos de Frei-
- Sgto. Eugênio .Lázaro tas Noronha, funcionário

-Cidade, da Polícia Militar, (fed�ral aposentado.atualmente comandante do - Sr. Antenor Sena, co- .

destacamento policial de merciante.
.Brusque. _ Sr. Nestor Teixeira.

_ Sra. l}1aria Conceição
�'SRTA. ARIANA HARIETE Moura, viúva do nosso sau

,P. LEBARBENCHON doso conterrâneo sr. João
Moura Júnior.

_ Menino Álvaro, filho
do sr. Osny de Lima Veiga,
representante comercial na

Laguna. ,
,

,

_' Sra." Esmeraldina San-

com

Betty GARRETT - Ed
ward' ARNOLlY."
Direção de BUSBY BER

KELEY.
No programa :

,

1) -e-r- O Esporte em Mã-r-,
cha. Nac.
.2) - Metro Jornal. Atua
lidades.

Preços :

Ás 2 e 4%. - Cr$ 6,20 e

3,;W._ .. __

.

'.

.

Ás 6'34·...::_ Cr$ 6�20 único,
Ás 8%, - Cr$ 6,20 e 3,60.
Odeon 6,20 (único).
"LIVRE" Creanças

maiores de 5 anos poderão
'entrar nas sessões diurnas.

ROXY _

,

IA-024

Ilsfit�t'ctle-".!Ç�!ri� e
PeDsoes 'dos COmerClarlOS
Delegacia de

.

8ta. CC!tari08
/'

A V'I S O
o Delegado do I�stituto de Aposentadoria e Pen�.

sões dos Comereiários, no Estado de San1a Catarina,
avisa aos Srs. empregadores. que, -estando em gozo de
férias o funcionário encarregado da cobrança, as con

tribuições referentes ao mês corrente deverão ser reco-

lhidas na Tesouraria desta Delegacia, à rua Felipe No programa

Schmidt, n. 37, até o dia 28 do corrente. 1) - A Marcha da Vida.

IO não recolhimento das contribuições-na época pró- Nac.
pria sujeitará o empregador ao pagamento de juros de 2) � Atualidades Warner

.

, Pathé. Jornal. .

/1% ao mes. -

< •

Florianópolis, 9 de fevereiro de 1951., ,Preço:'
OSWAt. PEREIRA BAIXO'- Delegado Cr$ '5,00 (único).

VIDA MILITAR I :�:�!����:F�·hOrao.
Por ter sido. designado toria do Pessoal do Exêrci- \

A VALSA DA NEVE

para o Escalão Territorial to, o Coronel Hugo Sil;a, .

com

da 5a Região Militar (Pa- I
do Quadro de Estado MaIOr

\'
Llse DTELAMARE.

da Ativa hav:endo entrado No programa

raná-Santa Catarina), a� \ em trân�ito no dia 3 do 1) - Noticias da Sema-

presentou-se ontem à Dire- corrente. na._,Nac.

,

·�;...coin
Maria -Filena Marqúes.

Preços:
Cr$ 3,20 e 2,00.
"LIVRE" Creanças maio

res de 5 anos poderão en

trar.
Ás 73,4 horas r

MONSIEUR VI:!,!CENT! Fuqueza. em gerei.
��pelãO!� Galéras

.•i' �iDko Creoso,tadoPierre FRESNAY - LlS;é
. .�. '(Silv,eira),

.

DELAMARE.

A data de amanhã, assi
.nala o aniversário natalício
-da gentil senhorinha Aritna

,./ .Harreta Poeta de Lebarbén
-chon, funcionária do Tribu
.nal Eleitoral e fino

-

orna

:mento da sociedade local, fi
.lha do sr. Otávio Lebarben
chon, inspetor da "Equitati
va".
À aniversariante, que' no

dia de amanhã reunirá em

:sua residência as suas ami
,guinhas e colegas para uma

festinha íntima, as homena
.zens de "O Estado", 'com

� Yotos de felicidade pessoal.
SRA. OSWALDA RIBAS

Passa, amanhã, o aniver
.-sário natalício da exma. sra.
.·d. Waleria Grams Ribas, es
posa do sr. Oswaldo Ribas,

. A ilustre dama será, no
,<lia de.amanhã, grand�mente
cumprimentada, pelas pes

.' Soas de suas relações.
"O ES,TADO", cumpri

'menta-a, cordialmente.

GANHE
UM

corte de caSimira
ín t e

í

r a m e n t e

de GRAÇA
Pe�a explicaçio jun.
tando U"'1 envelope

selado

Caixa. Ptstl1, 4587

sJl9 PAroLO

tos .:
VISITAS

DR. MURILO FERREIR,-\.
" Acha-se nesta capital, a�

companhado de sua exma.

esposa a passeio, o sI'. dr.

Murilo Ferreira, médico (,O

InstItuto de Aposenhdoria
e Pensões, no Rio de ,Janei-

,

1'0. .

O ilnstre casal
- deu-nor,

ont.em, o prazer de sua. Vi'li

ta, à cujo gesto de fidalguia
somos gratos.
SR. MANUEL GARCIA
Procedente da' Laguna

Mha-se nesta Capit::l o sr .

Manuel Garcia, funci,mári"
da Capitania dos �'Jlt\?S,
naquela CIdade, o qnal, on

tem, visitou esta rt>d<l.cüo, o

que agradecemos.

Sua beleza e. sua mocidade dependem de sua· s,aúde
E sua saúde depende do remédio consagrado:

I

-XAVIERREGULADOR
N� 1 - EXCESSO N� 2 - FALTA OU ESC4SSEZ

REGULADOR XAVIE� o remédio de confiança da mulher

\.) \
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Bocaiuva ............• ,
' ° x 1

".
Bocaíuva '. . . . . . . . . . . . . . . . ..

õ

x 1

Avaí .'.......... .: ...•.... 01 XX 22 4 candidatos' a'0"-•. Flgueirense . : .

Madureira (SãO' Francisco) 21 � 23, (-Itol.o mAII·mO ..Paula Ramos •............
'

.

Atlético : ""c' ;: � de Data" ça- B J
Avaí .. . . .. . Ir

Figueirense � ° x 4 RI0; 10 {V.A.} _.:_ NO' pré-
Atlético . •..• , "l' ':" • �;.. 1 x 4 ximo dia 18 na piscina do

I �,;

paRuElaSURaMmOO's ..

'1'1' '.:
:

'3" ':t': ::-.. '8"'d'" "'1
3 x �G Gcuamlbal'a será d�sIP.utadO'lo Nas baas casas lia I' A.plallult luanlida ',ela ARNO S/A:.:....,. JO'gO's, VI orras,

.

errotas, 1 ampeonato BraSI erro n-
.

. tentosa favor e 21 tentos contra, com ,um'deficit de 5 fanto Juvenil com a parti- rama. em

tadll®'tent.O's.· . .

.
: I cípação de quatro Estados, I • Brasil. M.êh.do & CI•. S/A. (olft'relo e Agênci..

NOTA -,Venceu, por desistência; ao Bocaiuva, no que são Minas Gerais, RiO' � ..... J060 'pboI0,1! - FLORIANOPOLIS

20 turnO'. Obteve O' 4° lugar nO' certame citadino, G� do Sul, Paraná e Distr-ito .'. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiííililioi__

Os cODvocado�.. p�ra, OS . tre',DOS�' F_ed_era_�..,--.-.'--11---------------------.
.

. da seleçjDi lUbadorlsla ..
Os Jogos 4e hOJe pelo Cam- Reêordes atléticos

;
J!; a se�u�n_te a.rel.açãodos jagfuÍO'res �O'nvO'cadO's pa- peonato do Estado CO'mO' cuntribuiçãO' aO' desenvolvimentO' dº ,espo,rte-

ra, sO'b a dIreçaO' teclllca de NewtO'n Garces, fO'rmarem O'
,

.

, oase em çanta Catarina, publicamO's ª' seguir a relaçã()l
cO'mbinadO' c.atarinense' que, d'isputa,rl\ O' próximO' Cam.. De 'acôrdó cúm a tabela dO' CampeO'natO' Estadual de dO's recO'rdes mundiais, sul-americanO's, brasileirús e

,peúnatO' BrasileirO' da Juventude Amadúrista:
,-

,

FutebO'I de 1950, dO'is bO'ns encO'ntrO's estão prúgramadús cátarinenses de atletismo', fúrnecida pela CO'nfederação;
DO C. A. GUARANi - Alvair B. Nunes, Djàlma - para a tarde de hO'je. Em tubarão, O' FerrúviáriO', cam- Brasileira de DespO'rtO'�: ,

Ne�es, ErasmO' D.amiani, Oscar Reg}s, yitúr Test�, An-I p��ú IO'.cal: lutar� �O'm O' campeãO' da �iga A:tl�ica Re- 100 METROS RASOS
tQniO' BO'telhO' de Abreu IrmãO' e An MIguel da.SIlva. gIao MmeIra (CncIUma). Em PrtO' UlllaO' esta sendô an- MUNI}IAL - 10,2s - Jesse Owens, HarO'ldo DaviS'"

DO BOCAIlJ VA- - GetúliO' B. da Silva" HercíliO', ciO'samente esperadO' O' encúntrú entre O' Juventus e O' La Beach (Panamá) e N. H. Ewell - EstadO's Unidos_
LivramentO' e AmO' Lui� MachadO' Ve�ga. CruzeirO'. SUL-AMERICANO -10,3s. - MáriO' FayO's - Uru.-

. DO, PAULA RAMOS - OuriváldO' GO'ularte, JúliO' -----�----------------- guai.· ,

:MO'ura Camargo, ÉdiO' Sena, Valériú Matús e FláviO' Yeleiros ....1' Iate· em sensacional . BRASILEIRO - 10,4s. - ArO'ldO' Pereira da Silva.,
- Félix. '" '

..

_ SãO' PaulO'.
: DO FIGUEIRENSE =- Umbelinú Meireles, .JO'ãO' Da- duelos' bQje na Haí-a norte .

CATARINENSE - 11,Os. "-;-' RO'landú Pueschel -'.
niel de BritO' e Laudares Capela. /

-

Súciedade Ginástica., PrO'mO'vida pela FederaçãO' de Vela e MO'tO'r de San-
DO AVAi - JO'el Gúmes, Alcí�iO' Alves, HugO' Bar- 200 METROS .RASOSta Catarina, realizam-se húje, pela manhã e á tarde, in-batO' e PaulO' Manara.

teressantes e sensaciúnáis regatas a vela em .barcús da MUNDIAL - 20,3s. __:. Jesse Owens - EstadoS'

classe Sharpies, cúncúrl'endú O's tradiciúnais rivais da Unidos.
- I

-

vela catarinense Veleirús da Ilha e Iate Clube. SUL-AMERICANO - 21,2s - José BentO' de Assis;

A primeira regata será iniciada ás 9 húras e a se- JuniO'r - Brasil:""'" )'
gunda (individual) ás 14 húras. Em tornO' destas dispu- BRASILElRO - 21,2s. - JO'sé BentO' de Assis Já-·

tas mO'vimentam-se ús aficiúnadO's dO' espúrte veleirO', es- niO'r _:_ SãO' PaulO',

perandú-se um duelO' dús máis emO'ciO'nantes e sugesti- CATARINENSE - 23,ls. _ OswaldO' Silva: Husa-
del, dO' AtléticO' e Arlete PerfeitO', dO' Lira Tenis Clube�

400 METROS RASOS
MUNDIAL _ 45,9s. _ M. Me Kenley - Jamaica_
SUL-AMEJUCANO _ 47,6s. - JO'sé BentO' de Assis,;

JúniO'r - Brasil.
BRASILEIRO - 47,6s. - Júsé BentO' de Assis Jú

niO'r - SãO' PaulO'.

) CATARINENSE - 52,4s. - GaudênciO' Ferreira _--.

Esporte Clube FlúrianópO'lis. .

/ 800 METROS'RASOS
MUNDIAL :- 1m46,6s. - Rudúlf Harbig - Alema-

nha.
)

SUL-AMERICANO - 1m52,6s. - HugO' Nutini -

Chile.
.

. BRASILEIRO - 1m53,4s. - Agenor da Silva -
,

/'
SãO' PaulO'.

CATARINENSE ---: 2m05,Os..- Alvim Maas - Li

ga Blum�mauense de DespúrtO's.

i �

"O Estado"
Direc;ãô _de PEDRO PAULO MAC�AD·O

II d.

Avaí e
.

Fiuueir·ense darão o· máximo
pela vitória. .Sensação o_a ilha
pelo primeiro clássico do ano

Algumas horas mais, se um obstáculo sér-io ás pre- poderá ser constituído por'
o bom tempo permitir, tere- tenções do famoso "esqua- Morací, Nede, Bráulío, Gil
rnos a realização, no corren- drão de a90" que por

: três e Meireles ou Urubú.
te afio, do pr.ímeiro clássico vezes O' sobrequjou na tem- O íoso que vamos assistir
da rivalidade, nos. quais' se- poirada do ano passado. na tarde de hoje será um

.rão protagonistas os con-, . As condições técnicas e dos mais atraentes e sensa

juntos 'dO' Avaí e F'igueiren- físicas dús alvi-negros, tú- clonais destes últimos anos.

se, este campeão 'e aquele dos sabemos, são as melho- QUADROS PROVÁVEIS
vice-campeão da cidade..� res possíveis. A presepça de Salvo modificação O'S qua-
Enormemente fortalecido Enguiça no centro da linha

I'
dros �úgarãú assim forma

com O' ingresso em suas 'fi- média, embora ninguém du- dos : I
•

Ieiras de dois craques de vide do valor de . Bráulio, AVAi - Adolf inho, Wal
notáveis predicados técnicos veio, corno vimos no prélío dir e Danda ; Minela, Boos e

corno sàbern ser O' zagueiro com O' Duque de Caxias, me- Jair; Benteví, Nizeta, Bo
Waldir' e O' dianteiro Amo- Ihorar consideravelmente a IãO', Amorim e Saul.
rim, senàO' o primeiro inte- intermediária. Além disso FIGUEIRENSE -'DO'lly,
grante da seleção catarinen- bem pode O' alvi-negro con- Chinês e Garcia (ou. Mar

'se, está O' Avaí sem proble- tal' com a classe de Bráulio co) : Romeu, Enguiça e Ge-.
mas em sua equipe, devendo para O' ataque; O' qual, bem raldo : Morací, Néde, Bráu-
----------------'-------- Iio, Gil e Meireles (ou Uru-

f950 e os clubes princi- bú).
PRELIMINAR'

•

d l' •

t '1
A partida preliminar, a

Pais a �apl a ter início ás 14 horas será
disputada pelas equipes de

IV Guarani aspirantes dos mesmos clu

bes, revendo-se, também, um
desenrolar interessante.

• i

ArbUros pàra OS JODos de bDje
- Para a direçãO' dos préliús de hO'je, designO'u o De

partamentO' de Arbitros ús seguintes juízes:
DulcídiO' Silveira - Jego FerrO'viáriO' x CO'merciá ...

riO', em TubarãO', pelO' 'CampeonatO' Estadual.
Artill: PaulO' ,Lange - JúgO' Juventus x Cruzeiro,

-em PO'rtO' Uniãõ, pelO' CampeonatO' Estadual.
Sérgio T"úmazini - JúgO' Ava� x Figueirense, amis-

toso nesta Capital.
-

vO's.

--------------�(

Esportivo
--------------_.��

•

-

..

..
Su�er· rfiistente !

Indicador de

Pelas suas inconfundíveis características

de super-resistência e facilidade de

manêjo, � Panela Expressa ARNO é do

tipo que mais se vende em todo o mundo ...

mais que' tôdas as outras juntas! Abre-se
e

-

fecha-se com a máxima facilidade!

A tampa ajusta-se hermeticamente,
, sem 'moias ou qu�isq'leVçlispO'sitivos
que se estraguem - ou danífíquem!

pressão exato,
com

.

graduações
visíveis!

Novo diretor do Dep. de árbitros
o sr/Flávio Ferrari, presidente da F.C.D., ac.aba de

nO'mear nússO' prezadO' amigo tenente Carlos JO'sé Ba
tista para exercer as· fttn�ões de diretúr dO' Departa
mentO' de Árbitrús.

,Rescindido o contrato de Waldir
Deu entrada O'ntem na Secretária da F.C.D. O' termo

-de revisãO' amigavel dO' cúntratO' firmãdú entre O' crack

Waldir Vidal F'enseca e O' C'lube AtléticO' Catarinense,
Desta forma O' valúrúsú zagueirO' acha-se livve e á vO'n

tade--para satisfazer o seu grande desejo de defender as

�otes dO' Avaí por duas temporadas.

PreparatóriO' aO's exames de admissãO' aO' CursO' Gi
nasial, Cúmercial Éásicú e art. 91.

DirigidO' e O'rientadú pelús prO'fessútes Ad Kardec

dE! Melo, OswaldO' :M;elú FilhO', PedrO' Júsé Búscú, Gersún
Búscú dO's Santos e EugêniO' DO'im Vieira.

Inscrições- de 10 a 28 de fevereirO', mediante paga
mentO' da taxa de·matrículiL

, A frequência será cO'ndiciO'nada aO' pagamentO' an
tecipado das mensalidad(;)s.

As infO'rmações serão presfadas diretamente aús

interessados diariamente.
R. Crispim Mira, 41 O'u na Livraria Rosa
GERSON BOSCO DOS SANTOS - DiretO'r '(cO'ntinúa

I; _
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festejará o flamengo o retor·1
no de Flávio' Costa

RIO, 10 (V.A.) - o Flamengo está preparando
'uma grande festa para comemorar o retorno de Flávio
,·Costa as suai? fileiras. No programa 'já elabrii-ado, consta
; uma grande festa popular na Ga,,?a, dnde os torcedores
do club mais querido prestarão uma singela homenagem
ao treinador nacional. Haverá também um almoço por
,.ocasião da apresentação de Flavio aos jogadores, sole
,nidade esta que deverá contar com a presença das figu
Tas mais representativas do gremio rubro negro. Resta
ainda a entrevista coletiva que o novo tecnico do Fla
mengo concedrá aos representantes da imprensa, na pro-

, xima quarta-feira, lqgo após a assinatura do compromis
.so. Flavio fará uma exposição aos jornalistas, do seu
,programa de trabalho dentro do Flamengo, colocando-
se ainda ao inteiro díspôr dos cronistas para qualquer
,.esclarecimento de importancia.

Já se sabe que Flavio Costa não entrará em acão
jÍnepiatamente. Somente após o t6rneio'\�:Uo-São Paul� é
que o-novo técnico assumirá o comando da equipe. Du
.vante a disputa do certame interestadual, Jayme de Al
.rneida será o o responsável direto pelo team do Flamen
,go, f-icando Flavio Costa apenas como observador. Sa
.be-se tambem que Flavio tenciona operar grandes mo

dificações no atual planteI do Flamengo, com a dispen
sa de varios elementos e a aquisição de outros.

,4l. CRU, "c�ntra os
-

clubes do
Ri,o-São Paulo/

c-:

RIO, 10 (V.A.) - o pro
'lllema da redução das taxas

'tem sido debatido com vee

mência na Federação Metro

'politana de Futebol, sendo
um dos seus maiores pro

:pugnadol;es o sr. Carlito Ro

-cha, presidente do Botafogo.
Há pouco tempo, na enti

-dade carioca, ficou decidido

'que seriam cobrados apenas
'2% das rendas dos jogos e

.q_éssa percentagem só se

:ria aumentada caso a situa

-ção financeira aconselhasse
a tomar essa medida, isso

'�mesmo a, partir do segundo
,·türno do campeonato carie
-ca do corrente ano.

Acontece que, -tomando

:por base o que haviam de
-cididc de comum acôrdo, na
:F.IVLF., resolveram os par

,ticipantes do torneio Rio-S.
.Paulo pleitear, da Confede

ração Brasileira de Despor-
" -:tos, 'a dispensa da taxa de

5% que terão que descontar
em favor da mentora nas

rendas dos jogos do referi
do certame,
A C.B.D. entretanto, COl1-

tin úa no firme propósito de
arrecadar sempre que para
isso tenha ensejo. E, como

não podia deixar de ser, res

pendeu ontem á sua filiada
guanabarina , comunicando

que indeferiu o pedido da
Vascu: Flamengo', Bangu e

América para que fossem
dispensados do pagamento
dêsse onus.

Campec)_oato
8. de VolJey
8all Juvenil
lHO, 10 (V;A.) - Deverá

realizar-se ainda este mês o

Campeonato 'Brasileiro de

Volly-Bal'lTuven il q.ú.e será

disputado em S. Paulo e pa
rá' o qual foi convidada a

equipe juvenil do Fluminen
se, que desse modo, repre
sentará o volley-ball metro
politano em virtude da es

cusa feita pela Federação
Metropolitana de Volley
Ball.

-e 8otalogo
seguiu
RIO, 10 (V.A) - Na ma

:nhã de hoje inesperadamen
'te deixou esta Capitaí ru

mo a Santiago do Chile a

<equipe de profissionais do

.Botafogo de Futebol e Re

.gatas, Na Capital andina o

.grêmio aivi-negro
. partici

,pará do Torneio Quadrangu-
-_"ar.

FAÇA ISTO..•
que ajuda a dominar a

hipertensão arterill

,

Uma das methores maneiras de ajudaf' à,
diminuir a pres siio sallgu,inea alta'é seguir
um regime de vida moderado.

Tome os alimentos
de que gosta
, eS�,th,. porém, os

que o BENEfiCIEM .'

não ClIma em excesso

SE VOC� COOPERAR COM SEU Me
DICO - poderá gozar uma vida �onga
e proveitosa. Graças aos conhecimen
tos de seú médico sôbre drogas, die
tas e cirurgia, êle pode fazer muito
para dominar a hípertensão arterial -

E! combater sérias complicações. E
você pode ajudá-lo. Aprenda a não
exceder-se no trabalho - a suspen
dê-lo e descansar com freqüência. E
evite transtornos emocionais. Coma
crítertosameate, faça exercício mo

.derado com regularidade e durma
bastante. Se você viver com prudên
cia poderá desfrutar uma vida longa e

plena apesar da hipertensão arterial.

.J

Faça exercício

com regularidada
Isso o lamee•• paré:n
NÃO SE EX.EDA

,. pr. nda a viver
com calma

SEU MÉDICO o aiudul
a seguir um reglmen
MAIS SOSSEGADO

,I
,,' t,

-,

,SQUIBB
PRODUTOS FARMActUTlCOS

'--_-=:;...-=-_-'1 DE 5 D E 18 5 a

Se quiSar recebar, duranta 'ista mia. seu exemplar grátis do falhato "(ama Proteg" Sua Saúde",
a.crav' para E. ,i. $quibb & Sons do Brasil, Sacçio da Publicidade. ,J-I, Caixa Postal 225-" � S. Panllo

Os prImeiros jo'� "UljSOgos do certaD16 li
amadorista

. Tensão nervosa

t,lm exame médico anual ajuda a descobrir
a preseão arter aI qlta em tempo - quando
é mais fácil combatê-la.

Você e seu médico - em co',aboração - po
dem evitar que a hipertensão a,-teriat per-
turbe a sua vida. I

SE VOC� PASSA DOS 49 - fcí'ça exa·

niina�a pressão sanguínea regular
mente ..A hipertensão arterial é mais
freqüente enre as "pessoas de meia
idade. ou de idade avançada - mas

um exame físico cada ano pode des
cobri-Ia no comêço. Consulte 'o mé
dico, se sofre com freqüência de dor
de cabeça, náuseas, dispnéia, cansaço,
pois são sintomas de hipertensão
arterial - apesar de poderem provir
também d-:! 'outras causas. Mas só
o sezz médico pode dizer, Só êle
possui os meios para fazer o dia
gnóstico e receitar um tratamento

Ilde9-u{l�o.

!;E O MÉDICO VERIFICAR que sua

pressão está alta, êle dirá, o que
você NÃO DEVE e o que PODE
fazer. "Vida Moderada", costuma ser

a receita. Comer em demasia, es

forços excessivos, preocupações, e

tensão nervosa agravam a hiper
tensão arterial. Por conseguinte, si
ga os 'conselhos de seu médico se

,êle recomendar restrição em suas

atividades. ,A hipertensão arterial,
se descuidada, pode causar' !graves
afecções do coração, dos rins e do
cérebro. Porém seu médico pode di
zer-lhe como evitar êsses males -

se você colaborar com êle.
,.""

• Esta publicação faz parte de uma série dedicada aos proble
mas de higiene e saúde pública. Lendo esta série, você verá como
uma estreita colaboração com seu médico não só ,PROTEGE
como tambem MELHORA o seu bem·estar físico e menta!,
permitindo-!he õestrutor uma vida mais tanga e saudávp!.

CURSO GINASIAL em um ano (Decreto-lei nO com um grande terreno de

4244), Preparatórios para Direito, Medicina, Engenha- esqTu!nta." T b 1'-.

E 1 M'l't E 1 T
.

de Avi
-

t
ra ar com o a e iao

rra, sco as I I ares, sco a reemca e viaçao, e C.
B't' D d '

.

CONCURSO p/o Banco do Brasil, DASP eoutros. CO-' rr o, a rua eo 010.

trículas abertas, . I"

AG NelA
MERCIAL PRÁTICO. Taquigrafia, Inglês, etc. Mas- AU TO R I Z A DA

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

�--------------------------",i

o preceito do dia
Sempre a Verdade

A curiosidade, na criança,
é muito natural. E deve ser

��.ti-sfeita com a verdade, ex
clusivamente. Inúmeros de
feitos do caráter, v�rios des
vios do comportamento e

outras deformações da per
sonalidade têm origem nas

explicações pouco exatas

que os mais velhos oferecem
à curiosidade da criança .

i Contribua para a forma-,----------------------'"""1ft!II\l
ção sadia da personálidade
de seu filho, desveland�-se
par� que sua curiosidade

seja sempre satisfeita de

acôrdo com a verdade. S.N.
,ES.

,Recebemos:
('\.

bicicletas suecas marca KROON, aro
28 completamente equipadas, pI mo
ços e moças.

refrigera/dores domésticos de diversas
marcas últimos moaelos-81/2, 9, 10
e l1·pé�.

Con'Sultem nossos preços.

C. GoNÇALVES & CIA.
..

Caixa Postal 3191, Telgrs: CARSILVA
Telefones: 32-t>711-32-9387- São Paulo.
Filiais: Rio de Janeiro e Santos.

RIQ, 10 (V.A.) - No sor
, teio realizado na sede da

1 rodada inangu- c. B. D.�elo Conselh_? Tec-"

P
nico de Foot-ball da CBD

ra 1 Rio ... Sa ii 1110 para os primeiros jogos do (
RIO, 10 (V.A.) - Segun- Campeonato da Juyentude,

Ad· d'
..

g' do se anuncia, a rodada ini- que como se 'sabe tem o seu

..
Ia O· tJ 10 o cial do "':r:0rneio .

Rio-São inicio marcado. para o di�
O

.

t FI' Pio" sera a seguinte : 25, teve o seguinte resulta
arnrs oso amengo x au .

"

1 t
.

1 d P� t AI _ Dia 16 no Rio: America do: Para x Amapa, Amazo-
n el'l;_aClOna, e or o e

h' t nas x Acre Maranhão x
gre, em pagamento do

"pas-I
e Portuguesa de Despor os, ..: ,

"d Adã
.

h
- , Sã Paulo : Vasco e Co- PIaUl, Paraíba x Ceara, Per-

. se e aozm o, nao sera em o uauro :
I '. .

.

. li d h' f' .' ti Dia 17 no Rio: I nambuco x AlagoaaDtstríto
.rnars �ea iza o oje, ican- rrn ians. _'

. Federal x Estado do Rio e
c' (lo adiado para data a ser: Flamengo e Sao Paulo. em

S t C tari S- P. .' � 1 P 1
.

• e an a a arma x ao au-
fixada, Ao que se mforma São Pau o: a meiras

b
.

-

.

b t
.

'B
' lo.

para su stituír o em a e

JO-1'
angu.

_

garão no Maracanã Flamen- " EFEITO
go e Atl�ti<;o Mine�r�: peleja. Joe Louis vo1- SENSACIONAL NA
"que tera caractenstIcas de' Ar'S M a
,uesempate. ta a v'encer

'

I

. ,-.
.

) Remédio

Campeonato ' lVIlAMI, Florida, 10 (U. REYNGA TE
P.) - -Joe Louis derrotou "A Salvação dos Asmáticos"

d t· a'" por pontos o cubano Omelio As gotas que dão alívio
." e pa loaç /

o Agramonte, ante-cintem, á imediato nas tosses reºel
ESTOCOLMO, 9 (U.P.)' noite, em luta disputada a- des, bI�onquites, crônicas e

.,_ A finlandeza Davi' Mut- qui em 10 assaltos.'
. j asmáticos, conqueluche; su

. .\unem levantou o campeo- O ex-campeão mundl�l focações e ausias, 'chiados e

nato mundial de patinação, dos pesados não conseguIU dores no peito. Nas drogs. e

por velocidade, vencendo as . o KO, mas Agramonte san- farmácias.
norueguesas Pandi Thorval-I grava muito na bôca e n.o

'

ds'en e Ragnhild Mikke'!sen. ' ôlho esquerdo e se rnantI-
----------

As provas, este ano, cóm-' n11a de pé por UI,!! esfôrço D ft 4 S"iL Ir tsella '

portavám apenas finlande-! desesperado quando o gongo , e • ta II .

·:;;a.3, norueguesas e'suecas. dei! por termi11ada a luta. I REASSUMIU À CLíNICA I
, / [' ,

!i'lUZP LIMA & iRMÃOS
Cons. Mafra,' 37
Florianópolis

� ..,., -_. -':..: . ,.,.,

.Rua Ma,�ch{J1 Dtqdo,o, 341. J�o t:màal <...... .)bVO'''<O FONES;. J.. iH f�HJ Caixa Podar.. 545 -.:.,'

CURiT18A
,�.u�_.r-�

TELECRAU", PR�SEBRAS
__.:_.....��::__

PARANA �
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'PROVA DE APTIDÃO E NO de Chamada Pontos
NíVEL MENTAL - CAN- 247 897 I'DIDATOS APROVADOS 249 1162,
a) - Carreira de

-

252 863 ,

ESCRITURÁRIO 253 1172
.N0 de Chamada Pontos 254 997

004 . . .. .. -10152 255 1185
D08 ., .. .. ... 996 257 1025
014 .. o •• , •••• 909 259 1059
015 " .. 10�0 260 1012
�17 1108 264 1241
U20 854 266 871.
D2i ..... 858 268 1191
023 1088 269 1261
'()24 877 270 969

'

�28 994 274 1020
030 847 277 1132
035 808 278 1207
037 1121 281 817
(l40 1102 282 .. _�. .. 1055
041 959 b) --:- Carreira de ESCRI-
042 919 TURÁRIO-DATILóGRAFO
:()43 981 N° de Chamada Pontos
044 816 010 802
046 1030 020 900
054 976 021 956
058 935 023 i ; 1144
064

_

957 ��04 ... -, 948
065 . ..... 983 00 880., •

068 1083 035 829
069 870 037 1150
D72 896 038 815

, -Q77 947 040 .

\. . . 1157

,
078 � 1160 041 1015
089 969 043 1055
093 910 �45 800
097 902 046

t.'
.. 1069

100 1040 050 _ 848
101 1175 054 1046
102 967 058 1033
103 1349 059 773
106 1034 065 1018
109 922 068 1170
115 .. o • 998 078 1217
116._ o •

I 8% 083 762
H7 814 085 755
118 1002 095 692
122 1180 097 945
123 943 100 lÓ40
126 953 101 1205

j 128 1155 103 1399

J 130 908 106 1107· N b8stidor"s do mundo chamado Apêlo de Paz de'131 990 107 .'. 697 O!l ,� , Estocolmo.
132' . . ,942�... ,,-�114,... 733, "Irritado com essa faIsi-134 1074" "115 951

O D
'

dade - conta Duke Elling-135 828 117 889 uque protesta ton - enviei imediatamente136 821 123 96G um telegrama exigindo que138 1024 132 977 Por AI Neto. negro é ácintosa, ou ofen- meu nome fôsse retirado do
O d " siva. '139 1194 136 896 gran e negro esta m- .. apêlo, sob pena de eu iniciar

141 1214 139 124'5 dignado com os comunistas. Da: mesma forma em que uma ação legal.142 882 147 674 Inicialmente, o grande, não há insulto em chamar "Passaram-se três ou mais
144 1085 -.,( 157 783

_ negro não tem complexo dê uma pessoa de saxão, de la-'
semanas, e eu 'sei que o pã-:145 870 158' 689'4 'I ínfertorídode.,

' tino, de eslavo, de nórdico, pel corre nos setôres corou-
149 1155 170 1096

'

"Sou negro '-- diz êle '-;.' também não há insulto em nistas com o' meu nome eh-
150 940 175 1094 . gosto que me chamem de chamar uma pessoa de ne- tre os demais.
152 961 184 .... '1034 negro, e não tenho vergo- gro. "A menos que meu nome,153 880 187 1067 nha de ser negro". Si a raça negra é tão boa seja retirado dos chamadosi55 996 192 .. 1138, Bem, o nome dêle é Duke como a branca, por que se- Apêlos de Paz de Estocol-
162 829 203 864 Ellington. râ feio ser negro? mo - de todos êles - den-
167 957 212 1137 A quasi totalidade dos Nesta série de raciocínios, tro de 48 horas depois da
169 897 213 . . . . 876

I
críticos da música popular Duke Ellington protesta es- publicação desta declaração,r10 1108 216 1213

I
norte-americana é unânime pecífícamente contra a pro- autorizarei meu advogado' a171 984 217 1228 em reconhecer em Duke EI- paganda comunista no sen- qar início a uma ação legal,174 106'4 220 1142 língton a maior figura do tido de que a questão racial contra aquêles que estão

175 102i 221 813 jazz contemporâneo. nos Estados Unidos demons- tentando difamar meu nome
710 O D k

. tra as raízes daninhas da cí-176 883 227'. .
' nome u e, que em m- e reputação".177 .. 1100 228 938 gl� significa d�que, foi- vilização norte-americana. Os comunistas estão retí-

184 937 233 .. _.,. 808 lhe dado por ser ele, na ver-. "Os comunistas - diz rando o nome de Duke EI-
187 1033 234 . . 1018 I dade, um duque da música Duke Elington textualmente Iington dos Apêlos de P'a; nl\ffAS PARA PINTURA;19{) 998 238 , . 1214 popular. fazem grande escarcéu sô- de Estocolmo. C n T T'O M A I191 865 239 . , 1220 Duke Ellington não é po- bre o modo pelo qual os ne- -----------....----------
192 ... i 1089 242 814 lítico.

'

gros são tratodos nos Esta-
194 974 247 946 "Movimentos de natureza dos Unidos.
196 969 248 759 política - diz Duke Elling- "A verdade é que em ca-

198 892 255 1223 ton - jamais fizeram parte da país há sempre alguém
200 821 257 1093 da minha vida".

'

que não gostâ de outro aI:
201 959 259 1117'Mas apesar disso, o grau- guém.
202 924 260 1094 de negro está indignado com "Tôda nação tem sua mi-
203 862 262 678 os vermelhos.
204 921 264 1314
206 895, 267 755
208 896 269 1355
207 1115 277 1207
212 1080 282 1117
213 846 Os candidatos inabilita-
215 J 9'1.0 dos poderão pedir vista de
216 1157 suas provas, no prazo de 72
217 1165 horas, a contar da data des-
222 910 ta publicação. Na séde da
228 \875 Delegacia está afixada a

233 • 853 relação nominal dos candí-
234 . . 947 datos aprovados.
238 1159

-

Florianópolis, 10 de feve-
239 1132 reíro de 1.951.
245

',' 856 Nilson Vieira Borges.
246 925 Resp. pelo Expediente.

Instituto . dOs In�ustriarios
"II melhor' solução

para seu problema de entregas

fURGÃO Thames

1.376

Se o seu problema é o' de entregas rá-

pidas, em zonas de grande movimento,
os furgões TRAMES para 250 e 500 qui
los o resolverão a seu in{eiro contento.

Estas cinco razões lhe dirão porque:
• baixo custo de aquisição
• rnaeu terrção fácil' e econômica FURGÕES

Thames

o ESTADO
1
I

Administração
Redação e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Tel. 1022 - Cx. Pos
tal, 139.
Diretor: RUBENS A.
RAMOS.

• simplicillade de ma,nêjo ,

• velocidade e resistência
,/

• peças 'e assistência mecânica

AI�m disso ... o Furgão para 500 quilos tem

BITOLA LARGA I
PRODUTOS DA fORO INGLESA

...
.

FORQ MOTOR COMPANY

e

i

I
j

, I
Dir.- i

l.
I:
I
I
I

Proprietário
Gerente
SIDNEI NOCETI
Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas,
40 - 5° andar
Tel.: 2'2-5924 - Rio de i •

Janeiro
�AUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira

nO 21 -- 80 andar
Te!. : 2-9873 -- São

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 100,00
Semestre . Cr$ 60,00
Trimestre . Cr$ 35,00

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

tráto.
Os 'originais, mesmo

não publícados, não se

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsab il iza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos ássinados.

ENO, JELEGRo "ARGENOTEL"
TEL. 25.7233

-

,

RUA CRUZ LIMA, 30
�R ... IA DO FLAMENGO

HOMENS FRACOS
HOMENS NERVOSOS
HOMENS ESGOTADOS
'H OMENS DESMEMO-

RIADOS
Fatores decísívos para ci'

êxito, na vida atual.
,. __ J

GOTAS
MENDELINAS
"As gotas 'da Juventude".

Dão' nervos fortes, idéias
claras e saúde perfeita, aos
fracos e'acovardados, cedo
envelhecidos pelo nervosis
mo.

Não têm contra-índícáção,
Nas farms.. e drogs. do
Brasil.

noría.
A 'razão dessa indignação ' "Nós, os negros, somos

é dupla. uma minoria nos Estados
Em primeiro lugar, Duke Unidos.

Ellington protesta contra a "E eu, pessoalmente, vivo
propaganda comunista que melhor como membro da.
pretende lançar negros con- minha minoria que qual
tra brancos, e brancos con- quer membro de qualquer
tra negros.

•
• outra minoría, como jamais

Na verdade, o grande ii-- vi em país algum.
der da música popular índí- � eu já viajei bastante".
ca que os comunistas mos- Mos, além da questão ra-
trarn-se adpetos do racismo cial, Duke Ellington tem ou
mais perigoso, que é' o filó- tro motivo de' indignação
sófico e não o de ação, ao contra os comunistas. .

afirmarem que ser chamado' É que ós vermelhos inclui
de negro é ser insultado.' I ram o nome de Duke Elling-J Isto sugere que a palavra ton entre os assinantes do

............... ."._ .

PRISAO DE VENTRE
"

ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS
PILULAS DO AGBADE MOSS

Agem directamente sôbre
o aparelho digestivo, evitan
do a prisão de ventre. Pro
porcionam bem estar geral,
facilitam a digestão, descon
gestionam o FIGADO, regou-

llarizam
as funções digesti-

i
vas, e fazem desaparecer as .

enfermidades do ESTOMA-
GO, FIGADO e INTESTI- -

� NOS. -

�.l'\.- _---••-.---••-..--•••� ---•••---- -- --.-...,
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vii iXÔf . iDa in
resistentes à

. Independentemente
I

da atitude
RIO, 10 (V.A.) - o Diá-, D.N. distribuiu a seguinte' cal'

.

a data da .Convenção tido, reorganização do Con- sentantes cariocas tiveram

l'iU' de Notícias, orgão n-vro- nota à imprensa: NaCIOnaI do partido. selho Nacional, e fixar, em ocasião "de afirmar a sua

rramente udenísta, de .'l .• je, "Reuniu-se, ontem, o Di- Deliberou-se, unan ime- defí�itivo, a sua conduta po- inteira solidariedade à ati-

�ubIi'.!a o e.eguinte : retório Nacional da UDN. A mente, que a Convenção se litica. tude de resistência e de au-

Após a reunião de ontem, ;'eunião dêsse ór.gã� da U. r:alizará' a 21 de abril

pró-l
Prontos para a resistência tonomia assumida pelo par-

o Diretório Nacional da U. D.N. teve por objetivo mar- ximo, devendo, antes, de a- tido, na fixação da sua con-
. -: .

.,

O sr. Odilon Braga este- duta política em face do
........................................oe côrdo com' os Estatudos do 've em contacto com os novo govêrno.

partido, realizarem-se. as í deputados eleitos pela UDN Estamos informados tam

Convenções Estaduais.
.

"dO Distrito'· Federal, srs. bém de' que o sr, Adolfo
O fin: d�terminado da

I
Mauríci? J'oppert da Silva, K_ondel�,' �r'es'iden'te da sec

Convenção e .renovar os Breno Silveira, Jorge Jabur Iça0 uden ista
-;
de Santa Ca

quadros dirigell'tes do par-, e Heitor Beltrão. Os repre- tarina, externou aos seus
-----

•I•
\

Adolió Konder entreo sr ..

Florianópolis, - 11 de Fevereiro de 1951

o primeiro avião a' jato
.Qa Argentina

BUENOS AIRES, 10 (V. A.) - Em cerimonia l'�a

lizada no aeroporto de Buenos Aires e na presença do
presidente Peron, foi experimentado ante-ontem, com

pleno exito, o primeiro avião a jato construido na Ar
gentina.

p avião foi desenhado e construído pelo famoso
construtor alemãô Kurt Tank numa estação experimen
tal das proximidades de Cordoba. O período de constru

ção foi de 18 meses. Trabalharam no avião dezenas de
técnicos alemães contratados pelo govêrno e numerosos

assistentes argentinos, os quais' se' utilizaram anmas

de ferramentas elementares. .I

O caça foi chamado "Pulqui-2". Tem um motor
Rolls Royce e 4 canhões e seu construtor dec arou que
ele possui um raio de ação maior do que qualquer ou

tro caça similar - 3' horas de vôo à velocidade de Ul[)4
km. por hora em vôo horizontal.

Não há qualquer plano para a produção eJ;TL massa
de avlões a jafo na Argentina, já que a Arger,;"il1,a não
possui máquinas e ferramentas apropriadas e operários
especializados.

• � y

da Desnatando.,'Preleitu.ra·
Laguna

Do sr. dr. Paulo Carnei
ro, recebemos e agradece
mos a- seguinte comunica
PREF;EITURA MUNICI

PAL DE LAGUNA

Um ilustre professor de
Direito e provecto advoga
do, apesar de não ser figu
ra de prôa - como diz o

Diário - da política, exp'li
cava a escassês do leite,
nestes" últimos d,ias:

_

I .
- Antes o. leite chêgavação :

.

.

e sobrava porquê lhe adi-
Laguna, 1° de fevereiro cionavam um terço de

de 1951. I água.Ilmo, sr.: Na roda houve contesta-
Comunico a V,. S. �ue, em . ção. Diversos � afirmaram

dat.a de 31 de Jane.lro� to- i que, em casa, quando so
meI posse, perante a Cama-

! grava leite, as patrôas re
ra dos V�read?res, do ca:g,o t colhiam boa quantidade de
d� �refelto deste �Ul11�l- I nata. Esse fato foi afirma
pIO, para o qual fUl eleIto' do por muitas outras pes
e.m 3 de outubro último, as- soas
sumindo o referido .

cargo D�í um conselho ao
no mesmo dia.
Valho-me da oportunida

de para apresentar-lhe pro
testos do meu elevado. a

preço.
(As.) Dr. Paulo Carneiro
Prefeito Municipal.

{

emi
nente mestre: misture, a

manhã, um terço d'água no

leite q�e receber. E se der
nata· - é que a sua histó
ria pode estar certa. Ilo
contrário, o mestre andou
desnatando a verdade.

Leia "O ESTADO" I Câmara
o DOVO comte. dá

<

Municipal
PoliCia Militar

. Reinicia amanhã.Por ato de ont�m do sr. 1 ..

Governador do Estado foi A Câmara Municipal de
nomeado Comandante Ge- Florian?polis reiniciará, a
raI da Polícia Militar, o sr�' manhã, às 19,30 horas; os
CeI. João Cândido Alves seus trabalhos no' presénte
Marinho, da Reserva Re- período legislativo.
munerada daquela corpo- A bancada do Partido So
l'ação, que, desde a' posse cial Democrático, que é a
do novo Governador Írineu maioria naquêle Legislati
Bornhausen, exercia.a fun- vo, se tem -reunido na séde
ção de Chefe da s.ua Casa do partido, assentando me
Militar.,

. didas para a atuacão
.

que
A posse do novo

coman-�'I
exercerá.

•

dante se verificou, às 11 "O ESTADO", publicará,
horas de ontem, no Quartel diàriamente, a resenha dos
daquela Corporação. , trabalhos' daquêla C&:mara.

Cronica 'da Na PolíciaCidade
Bom começo de ano teve

á capital. Dias cheios e mo

vimentados. Mudança de Go
vêrno, Carnaval e muita co
reana. Sinal de vida e de

- .movimen to. Festa a granel,
com bastante água e muita
luz. Tudo azul. FelLzmente,
azul celestial. O povo andou
bonzinho; todo mundo far
reou, como poude e confor
me as posses. Chegou mes

mo a haver farra grossa,
sem baderna. Coisa rara
nesta ilha de casos raros.
A mudança de govêrno foi

um "choá". Nunca tantos
foram acordados, altas ho
ras, com tantos foguetes. No
dia da 'transmissão do go
vêrno foi um Deus nos a

cuda:.. correria daqui, corre
ria dalí, banda de música,

. foguetório, honras mí lrta-
res, gente à vontade e, tudo
isso, com bôlo enfeitado e

gostoso que foi pr'o papo
da- tlvma ... Muita cara

nova na terra. Muitos es
tranhos a ponto de se tor
nar dificil encontrar__... um

caramanjado. Mas o princi
pal é que havia movimento.
É do que estamos precisan
do 'para bem aproveitarmos
essa brilhante "capivarina".
Graças a ela já não

-

topa
mos, a todo instante, noite
a dentro, com os casais de
pombo, pelos cantos escuros
e escusos. ! .

Depois •.. depois a 'coisa
continuou- com o Carnaval.
Carnaval e chuva. Aliás um
bom carnaval- carros e mú
sicas, sereia do Bom Abrigo
e Sereia dos Granadeiros,
PNncezinha da Ilha e Prtn
cezinha dos Tenentes. Car
naval' artístico e na maior
harmonia. Um que outro pio,
fão mal 'cozido que não' foi
além da õrbtta do palanque
armado para o baile públi
co. Coisa estranha; até o
"Babão'L," abafou. Não dêu
sinal da sua graça, nem da
sua fôrça. Fazia gôsto vê-lo
trabalhar, firme e duro, nos
três

-

dias de carnaval. Foi,
talvez, um dos poucos que
ganharam dinheiro, honesta
e criteriosamente, nos três
dtàs de festa. Quartil' feira
de cinzas o "Babão" estava
com quatrocentas pratas no

-

bolso ... Ou o Sabão vai se

regenerar, ou qualquer coisa
está para acontecer. Aguar
demos os acontecimentos.
Em compensação, o "Lagar
tixa" estava internal! apre
sentou-se ao 'público com

quatro fantasias diferentes
e abafantes. O moleque é
mesmo do barulho. Di\'er
tiu-se e divertiu muita gen-
t�

.

O carnaval culminou com
uma boa peleja! Tenentes x

GralUldeiros. Até parecia
uma disputa de futeból que,
diga-se de passagem, é uma
das poucas coisas sérias que,
ainda, existem no Brasil.
Entre à disputa carnavales
ca, dêste Imo; e o futéliól
houve grande diferença. No
futeból o juiz sempre é la
drão. No carnaval, não; a

comissão julgadora foi pre
vidente. Empatou a partia'!,

. para .que no próximo ano

haja outro carnaval maior.
Depois '" depois vieram as
cinzas . e.�a coreana. Os ter
mômetros funcionaram a va-

"-ler; quando o ri�quinho ul
trapassava o paralelo 38, era'
bata.ta: coreana em ('a;a. HIi
três dias que as drogarias.
esgotaram seus estoques de
penicilinas, onadinas e a�
quela série interminável de
drogas "radiofônicas", que
se não fizerem bem, mal
também não fazem. A cidade
virou hospital. Desgraça de
uns, paraizo de outros. O
negócio está para os médi
cos: setenta pratas cada
chamado. Em compensação
muita gente prefere' o chá
de alho. Prefere, não; quem
não tem .cão caça com gato.
Felizmente, vai tudo bem e

a vida continúa ...

HAVILLAND

os

O noticiário' policial, que,
nos grandes centros, ofere-Irce sensacionais reportagens
ao público, sempre ávido de
fatos novos, .

tem andado I
nulo, em nossâ Capital. II O repor-ter de polícia, �i .

.; t\

I tivesse a ganhar, em sala-
.

Frio, pejo, número de crôni-Icas de fatos de rua que en- ._,etregasse à redação, viveria . .I iii
. sempre ou quasi sempre, na
I .,. _

mlsena ...
_

celaheracãe
•

do sr. Inneu

Ontem, por exemplo, já
desesperançoso com a falta
desse noticiário, o nosso re

porter postou-se na delega
cia regional de polícia, a

guardando os fatos. Pales
trou com o Comissário de
dia. Tomou -do lapis e do

papel. Esperou hora-e-meia,
mas ... nada! nem uma

queixa; nem um caso dig
no de' nota! E, por fim, en

trou um casal, que, pelas
atitudes, parecia que algo
de grave acontecera. O ho
mem se dirigiu 'logo ao Co

missário; contando a sua

história, que, em resumo,
era a de que não mais de-

I\sejava viver com a espôsa,
Incompatibilidade de gê
nios - argumentou, depois
de enumerar fatos íntimos!
A esposa - uma críatu

ra viva, apresentando vinte
primaveras - foi, a seguir,
ouvida pela autoridade.
Concluida a inquirição

feita em tôrno dos fatos.
ouvidos os prós e os contra,
o comissârio de serviço,
que tão satisfeito estava
sentado à. falta de ",'iL';oS a

resolver, sentenciou:
Não posso resolver o

caso de vocês! Aperias, o

que me cumpre é aconse

lhar a que se unam, a. que
não se abandonem! A vida
é muito curta para um 'ca

sal novo como o de vo :é:3 fh
zer do lar um inferno ... O
melhor conselho é q t!e de
vem volver aos primefros
tempos de casados ... Não
convem procurar a Polícia
para a solução- dêsses ca

';os que, finalmente. poderr.
ser resolvidos em família,
porque essas questões só o

amôr deve ser o juiz ...

E, o casaI, já com as pa
zes feitas, sorriden�·e. dei
xou a sala dos Comissários,
de retôrno ao lar.

O reporter, que atenta
mente "ouvia o desenrolar
dôs acontecimentos, à falta
de outros fatos, registo:l ês
te, que, afinal de °contas,
mereceu anotado pela . ma�

neira paternal com que o

delegado re-casou os quei-

com o sr. Getulio
Bornhausen

Vargas"

xosos '"

Dr� A. Santaella
REASSUMIU À CLíNICA

.'

amigos a decisão do seu Es-·
tado em acompanhar com a,

fidelidade e a energia pre-·
cisas a linha de oposiçao,..

vigilante, traçada pela UDN
nacional. Essa atitude de-·

independência seria manti-
da qualquer . que fôsse a.

orientação do governador-
do Estado, sr. Iríneu- Bor-

nhausen, nas suas relações,
políticas ou administrativas,
com o sr.' Getúlio Vargas.

Ultima hora esportiva
.
De fonte digna de todo crédito informam-nos 'que...

os ciclistas catarinenses Samuel Santos, José Ferreira'.
da Cunha e c�iy Garcia acabam de chegar a ];1101',(,8.

Aires, completando assim o mais arrojado raíd da his-«

túria do ciclismo nacional.

chando
Enquanto. a política lateja e a Barca se enche, para largar co- ..

mo ;t velha e saudosa Zuri,�c2_ntemos causos do mar e da Uha,_�
onde

ê

les, e os ocasos, são raros.

O meu dileto amigo Gilberto Gheur, das segundas aos sába-:
dos, al í no Banco do Brasil; lida e se exaure com duplicatas".

cambiais, 'contas-correntes, juros, descontos,
.

depósitos, emprés-·
timos, hipotécas, financiamentos, avis�s.' urgentes, conversões de

quem tem, conversas de quem precisa e cônve;sinhas de quem ...

não tem e precisa do vil l'argent.
Aos sábados, mal bate a hora do� pirões, o Gilberto refuga;'.

do Banco e :acudindo à porta o pó das. sandálias, se apjncha de",

.verêda para os Coqueiros, para a sua bateira, para o seu caníçoz.,
para o pescadouro, Sim, porque na infinita imensid-ade do.

Atlântico existe, ali na Práia da Saudade, junto a uns; ,

hicebergs de pedras, Um minúsculo pontinho demarcad-o e.:

inalienável: é o pescadouro do Gilberto. Quando êle, 0'

inveterad� pescador, dali volta à terra todo risonho, todo,

feliz, todo contente de Deus, é que não perdeu a manhã domirri-i

calou a tarde sabatina. Se regressa de superciliosa má-vontade, é."

que a baiacuzada malandra lhe desfeitio� o anzo�, papando-lhe ,

as iscas.

Certa �lanhã de feriado nacional, lá estava o Gheur de linha.

n'àgua. E cá da terra, o Raimundo Viei�'� - o Mundéco - der

binóculo em mira, a obsêrvar se valia a pena fazer-se "ao mar..

Pelos vidros, o Mundeco- via o Gilberto vbem pertinho, de cara..

enferruscada - o que era péssimo sinal. E percebia que êle, de

quando em quando, levantava o anzol para :veri.Úcar se a isca esta-
ve: Nenhuma vez viu o Gilberto carregar o anzol. Claro, pois, que.
os peixes nem pinicavam. Á vista disso, o Mundéco desistiu de ir

tentar a sorte. Mal firmara essa decisão, surge-lhe à frente um.

pescador, dos de verdade, oferecendo-lhe uma linda pescadinha de,:
dois palmos. Fechado o negócio, o Mundeco meteu sua canôa nOo,

_

mar.r.corn todos- os petrechos, e foi arriar a poita a dez metrós,
do Gilberto. Em seguida fisgou a pescadil)ha .co;nprada e largou---
a n�àgua. De rep!lnte, pescando-a, grit!l- �l:voraçad.o:
.- Gilbertot Gilberto! Que bruta!

O Gheui', taciturno, e um tanto quanto u_m q]lanto tanto, ape-'
I�as cumpriu o dever:

- Parabens!

Dez m�nutos depois, o Mundeco pega. ou�ra vez a pes_cada.
nova festa:

- Gilberto! Outra! Maior ainda!

O Gheur começou a ficar por conta. Apesar disso ainda fez.·:.

a obrigação:
\

--. Parabens! É SO,rte! Aqui; nem mOrde!!l a i�ca!
, Quando, pela. décima vez, o Mundêco p.es.cou. a c.ansada pescà-

dinha, o Gilb!,rto, recolheu a âncora e reco)h��-se ta.mb�m, .mordi- I

do .d.e todas as raivas que estão na raiva. eompl�t,<> o trote, o" (

Mundéco j;amb�m tratou de voltar: Mas q1,landó, pela última vez, '

quis pescar a pe.�cada, esta des·prend'eu-se dó 'anzol e fico.u no'

fundo.
•

O Gilberto, ch�gado à práia', e'vendo .que o feliz companheiro..
"

também regressava, resolveu esperá-lo: 0.. l\4úlldé<lo, sempre ami-'

go, por certo. que lhe ofereceria. umas ,.três ou q1,latro daquelas be

lissiinas pescadi�has. O' Mundécó, pel'cebeI)d<! a intenção do outro".

preparou-se para0 goIp:e; k surpresa çlo Gh"ur foi enorme ao ver-
-

a canoa vazia:

- Ué! Cadê as' pescadas'?
O Mundéco, com oS' olH'os parados e ff!1'a do. comum, fitou de--"

moradamente o Gheur, e depois, em 'fOZ ca,:e.rno�a,. informou:
- JogueI tudo n'água.

x.X.x

No dia seguinte, aq1ti na Capital, o Gilberto procurava opa}
do Mundéco - êss'e rijo Rodolfo Vieira - e com mil rodeios, di- -

zendo e desdizendo, afirmando e negançlo, ind.o. e vind'o, blandicioso,_
envolvente, aconselhava-o' a levar o filho 101 um médico.

E conCluia, específico:
- Temos tantos- médicos bons! o. �(. Agl'ijJa, 'por exemplo•••

'ou o dr. Santaela, ou. o dr; Cherem!;-

GUILHERME TAL./
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