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100 mil· soldadtls e'm. marcha progressiva. Cumprida a ordem ·do

Negando o mandado impetrado por 'um futuro 'de- RIO, 23 (U.P.) - Foram

I
terrnédio do sr. Odilon Bra-

putado, O xupr- m o decidiu que só os novos iniciadas, ontem, as.conver- ga. 8abe-_se'q�le o pres.idel1tepoderiam convocar extraordiuát-iarnente. sações entre o sr. Odilon da UDN se avistará, tam-

RIO,' 23 (U.P.) - O Su- guindo-se o ministro Aro- Braga e os demais dirigen- bérn, com o sr. Raul Fernan

premo Tribunal Federal, na zjmbo Nonato, que concor- tes da UDN em tôrno do des, não o tendo feito até o

sua sessão .plena de ontem, dou com os pontos de vista convite formulado ao par- momento por- se encontrar o
D�••n• .?._M"-E_.m""'��'!",,!"-"-"-3"V"""=��-"-�-"-J"';-;'·�wQa"-a·g ..�__a�.�....._...._.,j

julgou o mandato de segu- do relator e do ministro La- tido para se fazer represen- mesmo ausente, desta capi

rança impetrado pelo depu- fayette. O ministro Barros tal' na delegação brasileira
.

tal.

tado Carlos Castilho Cabral, Barreto acompanhou, tam- à reunião interamericana de

contra o ato da Mesa da Câ- bém, o relator, assim como chanceleres. .!"_·.·ft·.-�-"-1':.I'·"-��"""""�"-.""-.-..r.P�".'

.mara, que convocára o Con- o ministro José Linhares. Estamos informados de .

gresso Nacional, extraordi- _O ministro Afrânio Costa queváriosn,omesfor�ml.em-. Nomeado··o·novo
nâriamerete. nao estêve presente ao jul- brados, nesses primeiros

Tivemos oportunidade de gamento e o mínístra Anibal contactos entre os Iíderes ! p;lla §: i de ti1.� si A
I d

.

t
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publ icar o parecer do Sr. Freire ue encontra enfermo' u erns as, para a rmssao r i
,... w

.' • � • .;/
- 01' oca-

Plínio -T'ravassos, que opi- há dias, não tendo compare- qu� o governo deseja con- , II. P T J) G _

s ião de sua, posse na presi-

nou pelo não conhecimento cído, fenr a/um membro daquela I
• � � • ,D8 - dência da Legião Brasileira

do remédio judicial recla- A minuta do julgamento agremiação. Ainda não foi, '_'
de Assistêl1cia, a s ra. Dar-

mado. registrou o seguinte resul- estabelecido nenhum crité-I RIO,23 (U.P.) - PQl" de- cy Vargas diríg iu uma men-

Os debates foram inten- tado: desprezada a prelimi- rio quanto à escolha do re- ,creto do chefe do governo, sagem ao'povo brasileiro em

sos, tendo falado o Procu-. nar relativa à incompetên- presentante do partido. En-I �oi nom��o . Pl:sict:l1te. do
�-"-.·"-_-."_";'-.·'.Uu"'�""·'-'·.·'-'·..!'.-·

rador Geral da Repúbl ica, cia do Judiciário e do Su- tretanto, ao que parece, é l.A.P.T.1!;.\J. o Si. FranCISCO

·

que sustentou o seu parecer premo Tribunal; por vota- pensamento do diretório na-
Oscar Pélteádo Stevensen.

escrito, e junto aos autos. ção unânime, foi o pedido cional aproveitar elementos O novo titular dessa au-

O impetrante esteve pl'e- indeferido, contra o voto do que ainda não tenham parti- tarqu[a e catedrático de Di

sente e também sustentou ministro Edgard ·Costa. O cipado de missões no exte- reito Penal da Faculdade

oralmente o seu pedido, a- ministro Rocha' Lagoa vo- rior. Assim, entre outroR, Nacional de Direito da Uni- RIO, 23 (V.A.) - O vice-

·

duzindo as considerações já tou pela ilegitirpidade do foram objeto de cogitações versidade do Brasil, livre presidenté da CP está- exa-

·
expedidas na inicial. peticionário. os nomes dos s1's. Osvaldo docenté da mesma mdatér!a minando o preço do feijãO,

Falou em primeiro lugar Trigueii'o, João Vilasboas, na Universidade. e Sao
para proceder uma .baixa na

o relator, ministro Luiz Gal-
�""""-_."- -d"J""".I""-�.�_••""- �"" Lima Calvacanti, Herbert Paulo, tendo exercIdo? man atual tabela, Logo depois do

lotti, que iniciou seu voto O Da. � p rrU'oa r.re-
Levy, devendo as conversa- dat,o de deputa�o, ��deral dl:-Ilevantamento do estoque, a

apreciando a preliminar de
.

� I:í ções nesse sentido ensejar a ra:,-te a AssembleIa Co�stI-! produção e distribuição, o

incompetência do Poder Ju- d'd
lembrança de outros elemen- tumte de 1934 e na .leglSI�- sr, Benjamin Cabello delibe-

diciário, suscitada, pelo Pre- ga O e rever as tos. Adianta-se que o sr. tura que �e lhe segUIU. MaIS Fará sôbre seus preço.

sidente da -Câmara dos De- f�,boli<ll1l Unl··Cti ....,"
Miltori Campos reune maio- recentemente"desempenhou

Jlutados, com o fundamento (; ts U" 11,'1 res possibilidades. as funções de secretário dos

de tratar-se de ato 'exclusi-I RIO,23 (U.P.). - O DASP Os srs. Otávio Mangabei� Negócios Internos e Juridi-

vamente político, 'e conclu}u, I cQm tpda sua direção re- ra e Osvaldo Aranha,' ex- cos da Prefeitura- de São

indeferindo o pedidb. novada, recebeu do governo ministros das Relações Ex-I Paulo.Seguiu-se o ministro Ma- a incumbencia de rever as teriores, filia'dos à UDN, A posse do novo presiden-

cedo Ludolf, .que aêompa- famosas tabelas unica's, o tambem foram consultados a I' te do LA.P.T.E.C. se dará

nhou o voto do rel.ator. O I que vale dizer reparar ou respeito do assunto, por in- na próxima i;\egunda-feira.

ministro Rocha Lagóa decla-l corrigir l.lma
das mais gra

TOU em seu voto, q.ue os man- ves irregularidades Elo go

datos dos antigos deputados verno passada" A organiza-

-�' estavam já extintos, mas ção dessas tabêlas, determi
I

que era possivel a convoca- nada pela propria lei de

ção do Congresso extraordi- que decorreu o ultimo rea

.naTiamente, a partir de. 10 justamento de vencimentos

de fevereiro, mas feita pe- e salarios do serviço publi
lo.s novos deputados, faltan- co teve em vista não só im

do, porém ao impetrante primir uniformidade aos

qualiàadil para impetrar o quadros de extranumerarios,
mandato de segura� que promovendo uma reestrutu

no mome.nto era objet� 1l!3 ração de modo a estabelecer

julgamento, e com tais flln-" uma relação entre salarios

damentos não tomou conhe- e vencimentos,_ como tam

CÍmentQ do pedido.
.

bem melhorar a situação ge-

O ministro Lafayette de ral daquela classe de servi

Ail'drada votou com o rela- dores, possibilitando aces

tor, com a declaração ex- sos imediatos, a fim de que

}lressa, de que o mandato o reajustamento geral qtie
dos antigos deputados já- beneficiou os funcionarios

havia terminado. O minis- produzisse efeitos plenos
tro Edgard Costa concedeu tambem em relação aos ex

a segurança impetrada. Se- tranumera-rios.

TóQUIO, 23 (U.P.) -

Perto de 100.000 soldados

das Nações Unidas - inclu

sive quatro divisões àmed
canas - estão em plena o

fensiva na Coréia, tendo

conquistado 20 quilómetros
de terreno durante o dia de

quinta-feira na Coréia! Cen
tral. O ataque está sendo

mericanos, além de tropas Alguns soldados norte-co

inglesas, canadenses, aus-I reanos .estão se retirando

tralianas, novazelandesas e i rapidamente, em verdadeiro

sul-coreanos. Uma divisão' pânico. .

sul-coreana avançou através Em outros pontos, entre

das montanhas até um ponto tanto, existem alguns .bol

distante 56 qu ilometrqs do sões de resistencia em que

paralelo 38. A oposição do os chineses se mantem fir

inimigo na frente central mes em seus "fox-holes" e

tem sido apenas esporádica. barricadas 40.000 comunis-

levado a efeito pelo 90 como

pelo 10Q Corpos do 80 Exér
cito dos Estados Unidos, nu
ma linha 'de 85 quilometros
de extensão.
A "ofensiva de matança"

- ordenada pessoalmente
pelo general Mac Arthur há
dois dias ..:.:_ está reunindo
cerca de 60,000 soldados a-

o TEMPO
Previsão do tempo até 14

horas do dia 24:
Tempo - Instável, sujeito

a chuvas e trovoadas.
Temperatura - Estável.
Ventos - Variáveis, com

raiadas frescas.

Temperaturas - Extre-.
mas de hoje: Máxima 24,2.
Miníma 21,3.o MAIS .ANTIGO DUJUO !lE SANTA CATAR.INA
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' ....."'.r .. w ., �4trlll.t.. ' SIDNEI NOCETI

plretor Dr. RUBENS DE. ARRUDA. &AI08 .

EDIÇÃO �E HOJE
8 Páginas
Cr$ O,áOAno XXXVIl Florianópolis,-Sába o, 24 de Fevereil·o- de isai I N0 11.078?

I
•

Contra a convocacãe exlraur .. ' JA
,

dinárie do CongressoNacional
UDN e a reunião
de Washing-ion _'

Deviu deixará o oovêrno
,

LONDRES, 23 (U.P.) - que, no momento, o estado

Continúa a correr, o rumor, de saúde de Vevin o impeça
nos meios parlamentares, de de expôr a 'situação interna,

que o sr. Bevin, atualmente cional ao pa{s, e aos mem

em convalescência em Eas- bros do grupo parlamentar
tbourne, não reassumirá seu trabalhista.

pôsto no Foreign Office, em Parlamentares' de todos

virtude de seu estado de os partidos ficaram visivel

saúde. O sr. Attlee n'omearia mente emocionados pelas- fo
dentro de 15 dias o substi- tografias publicadas, quan
tuto do ministro dos Estran-' do da partida de Bevin para

geiros. Eastbo:urne, nas quais êle a-

Êsse rumor, que não é o parece muito envelhecido, 'e

primeiro 'a circular acêrca não acreditam êie esteja em

do atual titular do Foreign I condições de assumir de no

Office,' despertou a atenção I vo a extremamente pesada
dos deputados, sobretudo os responsabilidade do Minis

da maioria, que lamentam tério dos Estrangeiros.

i '

tas estão enfrentando ata- cipando do'ataque .corrtinu-.
que eliado, inclusive-uma di- am a ser omitidos.

visao recem chegada da A maior resistencia en

Mandchuria. Os componen- f'renbada pelos soldados da

tes dessa divisão tem ordem ONU tem se verificado na.

de mantêr as posições atuais frente ue Wonju e sul de

ou morrer. . -Hongsong, Stan Swuiriton;

A linha de batalha prin- correspon�er:te da "Associa

cipal em Yongpyang, a oeste
ted .!,ress , mfho:'mou des�a

a m- ponto SI' regrao que os c meses estao
avança par u -

. .

tuado a leste de Wonju, dai
de tal forma entrincheirados

a sudoeste até um ponto dis-' que a artilharia americana

tante 5 quilometsos ao sul e os aviões aliados estão e11,

de Pyongchang, em pleno
contran do dific.uldades para.

sistema montanhoso da Co- desalojá-los. Os 'chineses

que estão defendendo Ho-

�1i: ��n�:Ao�:�;!y�nfe::� engson foram identificadas
como pertencentes á 1960

de 8'eoul e a igual distancia Divisão, recentemente che
de Wonju. .Pyongchang fica

gada á l-inha de .frerrte. 05
a 40 quilometros a Ieste de

Wonju. O primeiro 'objeti- americanos progrediram no

vale de Wonju até o morro
vo da _pod�rosa ofensiva a-

166, situado apenas a 6 qui-
liada aparentemente é Hoen- lometros aosut do pr-imeiro
,gsong; 16 quilometros < ao objetivo marcado pelo esta
norte de Wonju. Duas colu- do maior. Do meio da tarde
nas-aliadas se aproximam de até o escurecer as metralha
Hongsong;"Atrás das linhas doias e rifles funcionaram
aliadas vêem-se longas co- sem parar. Aviões da mari
lunas de caminhões, canhões nha e caças a jato da Força
e. �anques, enfrentando as Aéreá despejaram gasolina
dI!Ieuldades decorrentes �as gelatina sobre o inimigo e

pesstmas estradas da reg iao, metralharam tambem as

que se torn.aram ainda 'Pio-I suas posições. Mas, quando
res com o inverno. os americancs tentaram pro-

O ataque em larga escala gredir foram, novamente.
das forças da ONU �oi si- detidos pelos comunistas.

lenciado no prímeino dia de Uma.outra divisão amei-i

operações pela censura do cana. está sõmente a 5 qui-
80 Exército. Os nomes das lometros a sudeste de Hcen

divisões americanas parti-" gsong.

estercos
JJ

L. 5 .. A ..

rodos os

prol da
em

Mensagem da sra. Darci Vargas ao assumir
a presídencía ,

que agradece as provas
•

de

solidariedade com que sem

pre foi distinguida. É o se

guinte 6 texto da mensagem,

que foi lida pelo sr. Amau

ry Barcellos, diretor do De

partamen to de Maternidade
e Infância da L. B. A.

cios.

Iniciamos uma dura fase
de .trabalhos para a conse

cução' de programas indis
pensáveis à proteção efetiva.
da Maternidade e da Infân-

V�i ba\xar O

ÇO d'o feH.fio pre-

"Ao reassumir a presidên
cia da Legião Brasileira

�

de
,Assistênci-a, a que fui con
duzida pela generosa confi

ança de seu Conselho Deli

berativo, desejo consignar
meus agradecimentos às re

novadas provas· de afeto e

solid�riedade com que me

distinguiram os servidores
desta' grande instituição, os

dirigentes das obras sociais
de todo o país, amigos e o'

povo em geral. Essas de

monstraçÕes, por sua espon

taneidade; calaram em meu

espírito como manifestação
sincera de uma coletividade
benevolente e idealista. As

sim, nenhuma atitude, de
minha parte, seria admissí
\tel senão a de aceitar esb,
investidura altamente hO)l�

rosa, mas cheia de sacrifí-

Converteralu-se
bS srs. PUla e

Borges de-Me ..

deiros
RIO, 23 (V.A.) - O depu

tado Raul .Pilla, chefe do

Partido Libertador, conver

teu-se ao catolicism.o, j\lnta
mente com o sr. Borges de

Medeiros, ex-presidente do'
Rio Grande do Sul.

cia de nossa terra. Mistér se
torna a maior conjugação de
esforços a mais decidida co

opex:;tção no f�rme propósito
àe bem servir aos que espe
ram, de' noss'a ação, as me-·

didas necessárias à solução.
de seus prob1emas básicos.
A ,palavra de ordem é Cola
boração, e, na fidelidade
que lhe dedicarmos, estarão,
o bom êxito dos nossos ob

jetivos, a felicidade dos que'
de nós dependem e os sagra
dos-interêsses do Bras.il .... ".

OposiVão-Oposi
Vão-Oposição
RIO,23 (V.A.) - Minutos.

antes de seu embarque para
os Estados Unidos, na ma

drugada"de ontem, o sr. Otá
vio Mangabeira, interrogado
sôbre sua' atihlde em face

do govêrno de Vargas, res

pondeu:'
"Oposição,. oposição,

oposição" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Estrado Ideal
.,' Daí a idéia ?e pa;imentá-lla com borracna. I

As estradas de borracha As estradas de- borracha I

são as melhores e as mais foram const.ruídas pela prí- I

econômicas. feira
.

vez, há cêrca de 15

Nem o asfalto, nem o ci- anos em Java, em Singapura
DR. LINS NEVES

."
mento podem, competir com e na Holanda.

Diretor da Maternidade e médico do Hospital de a borracha. Uma dessas estradas � a

Caridade O asfalto é sensível ao ca- que passa por Rotterdan, na

CLINICAS DE SENHORAS _ CIRURGIA"PARTOS 101'. O cimento parte-se com Holanda _ provou ser tão

,ASSISTENCIA AO PARTO E' OPERAÇõES OBSTÉ- relativa facilidade. sólida e duravel que em 12

TRICAS
. A borracha tem tôdas as anos de uso contínuo nunca

Doenças glandulares, tiroide, ovários, hípopise, etc. vantagens. necessitou de reparos.

Disturbios nervosos .:_ Esterilidade _ Regimes. I Em primeiro lugar, as es- Ésses 12 anos de duração
Consultório : Rua Fernando Machado, -r-r- Tel. '1.481. I tradas pavimentadas com sem reparos incluem os anos

, Resid, R. 7 de Setembro _ Edif. Cruz e Sou.za _
. borracha são muito mais li-

J da última guerra mundial,
Tel. 846. ' ", I • sas, mais homogêneas, '1 quando a estrada foi usada i QUER VESTiR.SE COM (OHfORTO E ELECiAM{IA'

,

Numa estrada de borra.-.I e abusada por veículos

mi-IDR: NEwTON d'AVILA, '. cha, o automovel deslísa sem, , litares de todos os .típos.'
Cirurgia geral _ Doenças de Senhoras v-. Proctologia solavancos, por pequenos Nos Estados Unidos, o

Eletricidade Médi,ca
>

I que sejam. -

I produto de borracha que es- ,

- Consultório: Rua Vitor Meiréles n. 18 _ 'I'elef'one 1.507 Em segundo lugar, a es- tá sendo usado chama-se
Conoultas : Ás n,3,0 horas e à tarde das 15 horas trada de borracha não se Surfa-Sealz.

t,em diante.
"

estragá: fácilmente. Êste produto é Iabricado
Residência: Rua Vil'lal Ramos, _ Tel�fone 1.422. 'A duracão é varias vêzes. de borracha natural pela U. !

---·-'DR. MILTON SIMONE-PEREIRA maior de qhe a das estradas S. Rubber Company. 1-'
Clinicá Cirurgíca. comuns, de asfalto, concreto Inicialme.�te,. foi feita

IMolestias de Senhoras .,.' ou cimento.' urna experiencra com um

CIRURGIA 'GERAL Finalmente, o desgaste trêcho, construido em 1949."1
dos Serviços d6S Professores Benedcto Montenegro e

dos 'pneumáticos é muito Ao lado do trêcho ele borra-IPiragibe Nogueira d,ão Paulo) maior sôbre êste novo tipo cha foi feito um trêcho de

Consultas: Das 14' ás 17 .horas. de estrada, asfalto··.1
Rua Fernando Machado, 10. I No :t;im de um ano, o trê-I

O que lhes' estou dizendo J cho de asfalto já necessíta-I Serviço compjeto e aspectalisado das DOENÇAS
DR. POLYDORO E. S. THIAGO é apenas um resumo do que 'I! va reparos. O trêcho de bor-, SENHOR..J,.S, com modernos métO(108 de dis.gnóetícl) e tr

Médico e parteiro nos Estados Unidos, onde racha continua como novo.

I
·tamemo.

.

do Hospital de Caridade de Florianópolis. Assistente da acaba de
.
sei- comprovado I '

Segundo Marry F'isher, COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA

.

Maternidade
�

_ acha-se agora em uso uma I engenheiro do Bureau dai TlillOLISMO BASAL
.

,

Doenças dos órgãos internos, 'especialmente do

cO-I
estrada pavimentada com Borracha Natural'- uma IIração evªsos., borracha, I organização cientifíca - as

, Doenças da trroide e demais glaudulas internas. Esta rodovia fi-ca ao norte rodovias de borracha são IClínica, e cirurgia de senhoras - Partos do estado de Massachussets, muito mais seguras porque J

FISIOTERAPIA _ ELETROCALDIOGRAFIA _ ME- e faz parte da Estrada Nú- um automóvel nelas não der-ITABOLISMO BASAL mero Um. rapa, e pode parar com ma-

Horário de Consultas: - Díáriamente das 15 'ás 19 Nos Estados Unidos, as ior facilidade,' em caso de j
horas.

,
estradas de rodagem são nu- emergência. !CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles n, 118 _ Fone meradas. A coisa é tão boa que a Ci-Imanual 1.702. A Número Um começa no dade de New York já está

RESIDÊNCIA: Avenida 'I'rompowski, 82 Fone ma- estado sulino de Florida e fazendo planos para
.

COl1S- I
nual 766. vai até 'a fronteira com o truir ruas' �e borracha. I

,
DR. ROLDÃO

-

CONSONr'------ Canadá. Para as CIdades, uma das

", Como é uma estrada sôbre vantagens é que as ruas de
Cirurgia Geral _ Alta Cirurgia .� Mqléstias de senho

a qual há muito 'trânsito, borracha absorvem grande-.
ras _ Partos

Formado pela Faculdade de Medicina da Universi-
era de manutenção muita mente os ruídos dos veícu-

dade de, São Paulo, onde f�i assistente do Serviço Ci- dispendiosa. j los.

'rúrgico do Prof. Alipio Corrêa Neto.
Cirurgia do estomago e vias circulares, intestinos

delgado e grosso, tirtíroíde, rins, próstata, bexiga, utero, I
ovários e trompas. Varicocela, varizes e hern ias,

.

.

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. I

Preparatório aos exames de admissão ao Curso Gi

nasía], Comercial Básico e art. \�}1. "

Dirigido e orientado pelos professores Ari Kar��
de Melo, Oswaldo Melo Filho, Pedro José Bosco, Gersó1l<
Éoséo dos Santos e Eugênio Doim Vieira.

Inscrições de 10 a 28_ de fevereiro, mediante paga··
mento da taxar de matrícula.

'

A frequência será condicionada ao pagamento an-

tecipado das mensalidades.
.

I,

As informações serão prestadas diretamente aoS

interessados diariamente.
R. Crispim Mira, 41. -- 'ou na Lívraría Rosa
GERSON BOSCO, DOS SANTOS -,piretor,!

,1.
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Fabr!cante "e dl.tl'lb1l1dol'e. da. afamad.a. ooa
foagõs. -DISTINTA- • RIVET;, PO'IU. um, Sll'a'll�
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RADIOTERAPIA
RA·IOS X

DR. ANTôNIO MfJDESTQ ,

Atellde, dià:riamente. 110 H9Ipitat .•' Ca.rid8�.
'c

r'

.. !

_ _ ...............•. : _-_._ : -.......... .� --..:__.__ .- .. __ _.� .. __ _._ _
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DR. A SANTAELA
,(Formado pela Faculdade Naciona'l 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'
'

Clínica J\!IÉdica _ Doenças' Nervosas.
Consultório: Edificio Amélia Neto - Sala 9.
Residência: Avenida Rio Branco, 144
Consultas: Das 15 ás 18 horas.;
Telefone: , c

Gonsu'itório: .:__ 1.268
Residência: - 1.385.

) .

, r

DR. M. S. CAVALCANTI
Cliníca exclusivamente de criancas.
'RuaSaldanha Marinho, 19.

•

'Telefone (M.) 'i36. f'

• I

o ESTADO-Sábado. 24 de fevereiro be 1951

No� b�utidore� 'do :-mundó
• \-1

Por AI Neto

p:

'DR. MÁRIO 'VENDHAUSEN
Cliníca médiéa de adultos e crianças.

Consultório _ Rua João Pinto, 10 _ Tel.
Consultas das 4 ás 6 horas.
Residência: Felipe Schmidt, -'- Te1. 815.

lVI. 769.

--_._--

DR. I. LOBATO' FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCÚLOSE
Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade Nacional ÇI.e Medicina.

Tisiologista e Tisiocirurgião do Hospital Nerêu Ramos.
Curso de especialização pelo S. N. T. Ex-interno' e Ex
assistente de Cirurgia do Prof. Ugc Pinheiro Guima
rães. (Rio.)

Cons.: Felipe Schmídt, 38.

Consultas, diarlámente, das 15 às 18 horas.
·Res.: Rua Durval Melquíades, 28 _ Chácara do

Espanha,
---------_

.. - --- -

DR. CLARNO G._.GALLETTI
Advogado

Crime e cível

Constituição de Sociedades
NA'1'URALIZAÇõES
Títulos Declaratórios

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

-,

�.

MADUREZA DO ART. 91

CU.RSO EM FUNCIONAMENTO DESDE 1940
O único que venceu as crises por sua qualidade

" MATRICULA: dias. Io e 2 Ide Fevereiro, das 18,
às 20 horas.

LOCAL: Faculdade de Direito _ Sala dos fillld
Início das aulas: aos 8 de Fevereiro.
PAGAMENTO INICIAL: c-s 150,00, correspond

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

rem-se os candidatos desde o início, para pegarem
bases necessárias ao aproveitamento integral.

O fracasso de muitos é motivado pela entrada
iliL

J

Informações antecipadas: Alm. Lamego 67.
'O DIretor: José Warkelt

PROCURE .'l.

Alfaiataria Mello

•

DR. , ANTóNW nffi MVBBl

Médico!!
Cirurgia-Clínica Geral-Parto)

Radioterapta por' 'ondas ourtas-Eletrocoaxutaeâ
Raios Ultra Vinleta e Infra Vermelho. •

Consultórto : Rua Trajano, 0°
í

, 10 andar =:

do Montepio.
Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. MU!!8'1.

Da- 1.5 át< t8 horas - Dra, Mnsai.

Rellídên(\iat - tlU2 Santos Dumont, 8, Apto. �.

José ·Boaba'id
l-\bVOGl�[)O

:...-

S f� �

� l?!.

lJ
_óíimBl ssla no centro

15. de Novembrc, 201 2' and4
R e s ta u 1Hih: I� c S i:l ) •

Tratar- no, mesmo local

At Praça
(alto� do
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I
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'(Alvarus de Oliveira) nos engana, e fica a esperar-
Nem. todo domingo cario- nos na esquina da existên

ca é igual, muito embora cia... '

• -quasi todos o sejam. . . Na tristeza de um domín-
.De manhã praia, corpo go de chuvas, sem futebol e

"exposto ao sol, leitura dos sem praia, o carioca se in
jornais embaixo das barra- terna dentro do lar e olha
cas multicôres ... Um pouco para atrás e vê a vida pas
.de esportes para desenferru- sal' por êle, enquanto nos

,jar os músculos... Depois outros domingos êle passa
de um bom banho de mar, pela vida....
um "bíg" almôço, regado Um domingo de chuva é
com cerveja ou vinho ... E

.
um domingo "diferente. É um

após, uma soneca, boa so-' domingo de pensamento, de

neca, até a hora do jogo de cultura, de sossêgo, de cal-
:futebol. . .

. I maria. . .

'"

E.is o doming� comum do I De vez em quando é bom
carroca, contrariado, no úl- I um domingo de chuva ...

timo,. �elas chuvas que nã? I É o tipo �o d?mingo "pausa
'perrrrit.iram que Sé fosse a I para meditação" .. ,

;praia e pela f�lta d� jogo de l.....-.r .,....-.r.- - ...............

'futebol. Domingo diferente, ln· d-ern casa, procurando ouvir Regime
. \)

rádio, em programas nunca
.

-

dantes ouvido... maCataO
Momentos para revêr pa- PRAGA, 23 (U.P.) -, A

. peis amarelecidos pelo tem- moda, na Tcheco-Eslová

',po. Arrumar-se as gay�tas, quia, deve servir os traba

'pôr em ordem as coisas que lhadores e não as "damas I

.de há muito esperavam por que, nada fazem", de acôr
.

um dia �e chliva: . . I do eom o órgão sindical de

,

IE a VIda carioca

SOfrei Praga.
Diz este que "COll1(\

.bastante no seu rítmo nor- tudo o mais", a moda, no

"mal. Os cinemas e teatros mundo capitalista, é um

.apanham maior público. É meio de exploração dos tra-
a única distração que em balhadores, porque abusa do
-dia de chuva convida a sair natural desejo feminino de
«de casa. trajar bem. Êsse desejo da

É bom, de vez em quando" trajar bem nada tem :de
. um domingo chuvoso. Por- "mau. Mesmo nós queremos

que a chuva nos convida ao que os 'operários se vistam RIO, 23 (U.P.) _ O che- desenho, estampa, pintura Ás 8 horas

:pensamento, nos leva aos li- bem. Mas não consideramos fe de Policia, general Ciro ou impressão de qualquer Colossal Programa Duplo.
vro,s e às, recordações do bonitas as imitações das Rezende, declarou hoje á i'e- natureza. desde que conte- A Volta dos' Homens :Maus

':passado ... Aí a gente sen- modas burguesas, que aten- portagem que cumprindo nha ofensa à moral publica Technicolor

.te que a vida está passando,
'

dem/as necessidades das da-, determinações do presidente ou aOS bons costumes": com

célere, que os dias estão se mas que nada fazem. Prefe- da Republica, já havia dado Randolph SCOTT - Ro- Major Duarte Pedra Pires,

.seguindo de afogadilho,- e ,rimos trajes práticos, que instruç{ies ao delegado dos Assine "O ESTADO" bert RYAN _ Ann JEF-I Inspetor
de Destac�ment?s.

"que a vida trepidante da me- ; façam com que- a trabalha- Jogos e Diversões Zildo Jo- " FREYS.
.

- O dr. Haroldo FerreIra

'trópole parece engana]' o 40ra se sinta à vG-utade, no 'sé Jorge, para que iniciasse

O passaporte para
�Mercadores de Intriga foi dispensado da função

',tempo mas o tempo é que trabalho ou na: diversão". a repressão às publicações
,

\Technicolor gratificada de Chefe do 5°

I obecenas imediatamente, fa- S b h
com Distrito-Sanitário, com sede

zendo <!umprir rigorosamen- O dr. c R C t. Joel Mc CREA e Alexis 'em Canoinhas, sendo desig-

te o que dispõe a respeito a RIO, 23 (U.P.) - A noti- SMITH. nado o dr. B.enoni Laurindo

lei de Imprensa. Adiantou cia do convite ao dr. Hjal- No Programa Ribas para essa função.

I
ainda s.s. que toda a ação da mar Schacht para vir ao 1) - Cine Jornal. Nac. - Foi dispensado o dr.

I P I·
. .. ,

t' 'Bl'asI'I, em caráter de con- Preç·os: Antônio Moniz de Aragão do
o ICla se smglra ao ar IgO

.

H' I "M'

[lO
da refel'ida Lei, que diz: suItor financeiro, saiu dire- Cr$ 5,00 e 3,20 exercícIO no osplta f 1-

"Art. 10 - Ofender de qual- ta do Palácio do Catete, ten- "imp. até 14 anos." guel Couto" de Ibirama.

quer modo a moral ou os do sido mesmo autorizada a IMPERIAL' - Foi concedida exonera-

bons costumes; pena de pri- sua publicação pelo próprio Ás 5 e 8 horas ção a Victor da Luz Fontes

Temos o prazer de comunicar aos nossos distin- são celular por três meses sr. Getulio Vargas. em do cargo de Engenheiro da

tos clientes, que estamos agua,rdando a primeira a um ano e multa de duzen� Ontem, o g-abinete do pre- 'O SABICHÃO Diretoria de Obras. Públi-

remessa dos afamados REFRIGERADORES "FRI- tos cl'll,zeiros, mil CrlolZf)il'oS sidente do Banco do Brasil CEI Super-Sabido) caso

GIDAIRE", com capacidade de 7,4 pés cúbicos. �é dois niil cruzeiros. Para- esteve ocupado em conse- No Programa '�-u'-G SE" Os interessados poderão solicitar maiores in- grafo Unico, É proibido sob' guir do Itamarati, com a. 1) - Noticias da Semana. A L A
formações, em nossa loja "A ELETROLANDIA" as mesmas penas expor à maior rapidez possível, o I Nac.no Edifício Ipase, Terreo. "� venda, ou por alg-um modo visto para o famoso finan-

.

2) - Metro Jornal. Atua-.
.

Em Coqueiros' ótima Ca-

SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE RADIOS concorrer para que circule cista de Hitler. As telefo- I lIdades. sa. Entre praia da Saudade

E REFRIGERADORES LTDA. qualquer livro, rolheto, pe- nemas f�ram nesse sentido 1 Preços: e praia do Meio n,. 268.

EI:IFICIO IPASE, TERREO." riodico ou JOl'l1al, gravura, insistentes. \ Cr$ 6,20 e 3,20. Tratar na mesma.

-:_,�gg;;-�
:_ .. -

-

.:ja .. /
ANIVERSÁRIOS .- Dr. Francisco Câmara

Neto.
;SRA. DR. SÉRGIO - Menino Hugo José, fi-
:BOISSON lho do sr. Astor Ulbericht.
Transcorre, hoje, o aní- - Menino' José Osní, fi-

. versário natalício da exma. lho do sr. Osní Garcez, mú-
sra. d. Iracema Boísson, es- sico do 140 B. C.

_:pôsa do dr. Sérgio Augusto - Menina Regina, filha

Boisso�, Consult?r Jurídic.o I do saudoso conterrâneo Ger
do Instituto Nacional do PI- son Bandeira..
-nho.

'

- Sra. Hedy M. Espíndo-
la, filha do sr. João Batista
Espíndola.

- Menino Pedro Luiz Al
ves, filho do sr. Campolino
Alves.

- Sr. Elídio Costa.
- Sra. Laura Pratts. ,.

.FAZEM ANOS, HOJE:
- Srta. Maria Teresínha

,
'Bona.
- Sra. 'Mercedes Ramos.
� Sr. Manoel Vieira Cor

-deiro.

I)jario da Metropole
(ALVARuS DE OLIVEIRA)

,.Domingo diferente

Costa Rego, o brilhante jornalista brasileiro, escre-,

veu, no CORREIO DA MÂNHÃ de ante-ontem:

"Não é possfvel, cOq)-9..ta�tQ.se admite, que o Sr. Ge

túlio Vargas esteja para apoiar-se na chamada política
dos governadores. Essa política 'não pode mais existir,
pela razão única de que não existem os governadores.

Sim, os 'governadores são hoje meros chefes do po

der executivo, em seus Estados, e o poder executivo,
se diliu em tôda uma série de c o m b i n a ç õ e s

que .tornam impossível a figura do governador no an

tigo sentido.

Que era, outrora, o governador? Era a expressão
máxima de seu partido, o-homem a quem o partido se

entregava, depois de entregar-lhe o govêrno. O jôgo po

litico realizava-se na forma quase de patriarca. O go

vernador mandava, o partido obedecia, fi, como o partido
compunha a maioria da Assembléia Legislativa, não ha

via choque de poderes. Quando se manifestava diver

gência entre o partido e o governador, a luta política
dela resultante não alterava, ainda assim os têrmos da

situação. O partido, na hipótese de vencer, acabava sem

pre nas mãos do jiovo governador que escolhia. Se o go

vernador sobrepujava o partido, cabia-lhe a seu turno

organizar outro partido, onde era livre' a entrada mesmo,

aos trânsfugas do partido vencido.

O processo foi muito condenado, mas tinha a vanta
gem ,de s�r uma criação espontânea, determinada pela
natureza das coisas. O governador subia ao govêrno, 01'
dináriamente, por causa de sua carreira na política, de

que percorrera tôda a hierarquia. Podia considerar aqui-

V-I·ne' _' D..I·ar,fl·Olo o juro de um capital acumulado. Havia por conseguin-
,

te uma relação de consequencia no modo corno o homem

político se preparava para chegar a governador.
A política dita dos governadores foi o plano, posto

em prática pela primeira vez no .govêrno Campos Sales, RITZ "LIVRE" Creanças
de aproveitar-se o presidente da República dos governa-, Ás 41/2 e 8 horas maiores de 5 anos poderão
dores, ou de somá-los, para assegurar o apoio geral do O HOMEM DE 8 VIDAS entrar na sessão de 5 horas .

país ao govêrno federal. Plano intuitivo, passível embora Technicolor IMPÉRIO (Estreito)
de restrições em matéria de princípios. com Ás 7]12 horas - Sessões

. Mas plano, hoje, inexequivel. Danny KAYE _ Virgini1l só para Senhoras.
O fato explica-se em poucas palavras. MAYO _ Boris KARLOFF.

'

Ás 9 horas - Sessão. só
Antigamente, a lei eleitoral instituíra o voto curnu- Ann RUTHERFORD e as para Homens.

lativo, por meio do qual a minoria alcançava represen- Goldwyn Girls. ['
ESQUINA DA VIDA

tar-se. A campanha jiela obtenção dos mandatos legisla- No Programa _
"Proibido até 18 anos".

tivos era orientada pelo part.ido maioritário com o obje- Cinelaildia Jornal. Nac. - __

tivo de superar os votos cumulativos e, pois, dar o me- Noticiario Universal. Atua
nor número de ensejos à minoria ou minorias. As mino- lidades.
rias, em réplica necessária, procuravam condensar-se em Preços:
um� única para melhor FURAR a representação do par- C $ 320

,
r, 5,00 e ,

tido maioritário. Resultado: os partidos nos Estados li- "LIVRE" Creanças
mitavam-se, �m .r:g::a, à d�is. Os gover�adores, pert�n- maiores de 5 anos poderão .. t r-

-

. cen?o �o maIOr.ItarIO, dOmI?�Vam. PodIa have�, aSSIm, entrar na sessão de 41/2 �o� I �� OS O 1�lalS
no âmbito federal, uma pol itíca dos governador es. ra� ,,_, '

_'
_, , ., .. ,',. . , ..�

Hoje, a lei eleitoral, suprimindo Q voto cumulativo, I'
,. ,�"

ROXY
I

- Arlindo Pereira de Ma-

instituiu a representação proporcional por um mecanis- 'I Ás 4 e 8, horas cedo foi exonerado de Co-

mo que estimula a abundância de partidos. Em cada as- Colossal Programa. missário de Polícia do Qua-
simbléia, nos Estados, como na Câmara Federa], os pal'-I 1) _ Jornal da Téla. Nac. dro Único do Estado.

tidos são militas e não apenas dois. Os governadores, 2) _ MERCADORES DE - Na Polícia Militar, fo-

quando não devem sua própria eleição à convergência INTRIGAS .,' ram feitas as seguintes elas-

dêsses vários partidos, precisam levá-los em conta nas Technicolor sificações � Major Derner-

assembléias. A política deslocou-se do governador para com vaI Cordeiro, fiscal admin is-

a assembléia... É fenômeno ainda pouco assinalado, Joel Mac CREA. trativo e Chefe do Serviço
porém digno de atenção". 3) _ ARMADILHA DA de Intendência. Major Mário

Costa Rego MORTE. Fernandes Guedes, Cornan-

Alan LANE.
t,;. dante do Batalhão de Inf'an-

4) - O DRAGÃO NEGRO taria; Capitão Olivério José

com de Carvalho Costa, Ajudan-

Rod CAMERON 10 e 20 te da Corporação; Capitão

k
Rui Stockler de Souza, Co-

• mandante da la Cia. Isola

da; Cap. Leônidas Ca-bral

Herbster, Comandante da 2&

Cia. Isolada; Capitão José

Carlos, Veloso, Comandante

da Cia. de Metralhadoras do

B. I.; Capitão. Paulo Samí,
Comandant.e da 2a Cia. do

Batalhão de Infantaria ,e

Os qovernadores ,ce'
,a·s assembléias

la' Câmara Municipal
Essa atitude do vereador udenísta causou extranhe

, za, porquanto o respectivo líder, em sessão anterior, ha
via condenado com desprezo, as Indicações, declarando

que tôdas as que êle apresentara e mais as que por ven

tura apresentasse, deviam ser consideradas como críti

cas humilhantes feitas à admintetração ...

-Pelo geito, os liderados não rezam pela mesma car

tilha do Iíder ...
Ocupando a tribuna o sr, vereador Antônio Pascoal

Apostolo, solicitou fosse marcado o dia 20 de março, pa

ra a entronização solene do Crucifixo e da Bandeira.
conforme indicações já aprovadas pela Casa.

O requerimento suscita certa discussão, visto a con

vocacão de reuniões extraordinárias ser de atribuição
'do presidente, ao menos no' que respeita à data.

-

A presidência, entretanto, por espírito democrático,
abre mão desse privilégio em atenção aos srs, Vereado

res e submete o requerido à aprovação da Casa, que se

manifesta favorável.
Passando-se à ordem do dia, é rejeitado em primeira

discussão o projeto de lei n. 48, que altera disposições
da lei municipal n. 10, e aprovado em primeira discus

são, o projeto de lei que concede' pensão às viuvas de

Marcolino Lucas e José Corrêa da Costa. ex-funcforrârios

municipais.
A sessão é encerrada depois de .determinada a or

dem do dia para segunda-feira, que é a segunda discus

são do projeto acima - (pensão a duas víuvas),
,",

Dr. ft_ SôntaflUa
REASSUMIU A CLtNICA

publtcaçêes ebcenas
Episódios.

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20
"Imp, até lO, anos" .

ODEON'
as

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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adv�rsáfi,9"',do ;'g("�jD,,:gaut:fi�r;:o ,esq�adr,�.Ô",do IÊxtHr���"� 'Po�íaldDS' b�r'cos :H
Aval espera r,�a"hz,�r,.um.a 'grâl1de:, partida. ttma- do'Yeleirosda Ilha e.late.Club� ':

';nhn .ohã' C,Oftrra:"l:�leçio da cidade.
Vibr:'ll'â'hoje o'pnblico futeb()lí$ticO>ÍlhéU,-Jassi��i�-, 'Salvo ��dificaçõ�s, o â�aI alinhÚã'no gramadna

do no 'éstádie da ruaBocaíuvap-ae primeiro' embate In- J. seguinte equipe: Adolfinho, Waldir e Danda; Quido
terestadual do ano quereanirá no gramado os quadros li (Minela), JVlinela (Boos) e Jaír iBenteví (Bôlão), 'Amo"
do Nacional e os catarinenses do Avaí.

'

rim (Nizeta), Bitínho (Didi), Niltinho (Boos) e 'Sául,
Será "üma das" grandes -lutas da-presente-tempera- )2 peleja será em homenagem ao' ào sr. Ir ineu

Bot-] S
II

b
1

..

E
T

t- t
.

-da pebolístíca. '()., '-'(}nze�! da .Capital r iograndína. vem nhausen, digno chefe do executivo -catarmense, (, h I o �m' n «' � Pn r IS, �Sp�ecedi�o.d�e-gralíde'càttaz, pelo.que é'd-e,f.e- es:-w:.;-ar Hav'er�"préli.mi,!ar, c�� �n�c�o àS,14 horas, ,sendo'J ',i:l Ua lh) ;i) li I lU ali.
bôas exibições na metrópole barnga-verde, onde centa que !i parttda pr'incipal sera Iniciada as' 1-6 horaé. '

I'
"

,

.

com grande número de admiradores. No quadro caim-. ", ,éi". " .

"
"

•• que segundo os historiadores, a última luta de
peão do torneio' "initium" veremos o insuperável La.' '" AMANl1Ã CONTRA A".-8ELEÇAO ""

•

box realizada sem luvas, ou seja de punhos n ús, teve
Paz, antigo arqueiro da.sele�ão uruguai�, ilillda,em ple- ,Na tarde,de an\.:mh�, h�,;nen��eah�o'o �ref�i�o d� [lt�gar em'1889, entre o campeão Jchn-L, Sullivan eJack

ll� for�a. �ua presença !no ,�:-a,?ado vaie por um espe- Capital, dr. Paulo �Pt1tes, o o�ze ha?lOnahsta 'Vo1t�ra Kilrain. Como naquele 'tempo-não havia limite de T?un.dstaculo

mte,�ro, onde,q�lerj que ��Ja. 'I" á+tudo' ,ao: gramad?�,�? est,�d�O, ,',�a F.C,D; p,reha,udo desta fe!t� I
o combate chegou ao 750 round, quando tombou Kilrain,

O Aval, adversárto d-o Naeional, fará-tudo para-en- com a seleçao tl�,,cldade: Em �(H�no,.rleste confronto rer- vencendo o famoso Sullivan.-f I' ,

•
..

"

- , ''''� '-'," r

"_I' �"
(

-riquecer os fastos glo�iosós do futebol catarínense, co' na tambem grande entusrasmo. ' v' '!v" ,;, ,x· '* 'I

mo sempre soube fazer. O compromisso destartarde será Para os dois matchs vigorarão os seguintes preços:
.. �' que o 'primeiro Campeonato Brasileiro de Atle-

duro para o vice-campeão- da oidade, más os-i 'seus era- Cadeira, Cr$ 30,00; Arquibancada, Cr$ 15;00 ; Arquiban- tjsmo fOI realfsadu em 192'5'; vencendo os 'paulistas. Até
ques haverão de sair-se hem da l'€'l""l-ega, para lf'onra'e' cadas (sócios), Cr$ 10,00; Geral; Cr$ 8,00; Geral> (só- hojsf'orum efetuados 16 disputas, vencendo a Federação
gloría do 'l�ssociation':Jlcatafinense.. , " ,;".' r.s . cios), 'Cr$ 5,00. Ú

Paulista de Atletismo nós anos 'de 1925, c26, 27, 29, 31,
v

_

, , , .: "

.:;
'> r, ,Ir ". ',' I 33, 35; r38� 40, 42, 44, 46r l19 e 51, estando portanto com

- t • - , h",;1) , ri ...:
o título de hepta-campeã.' Os cariocas venceram em

O li'ermia F;r:f� f;_-" ,C'3í 'I\.�,')_ r" ,"'''') N'1l','IJl'5',orr., �G,_'If,,:�. � .: �.[
.

"O)".I�V.... e':., r:"s'",a'"s. �"

1928 e 1937," O Campeonato Feminino foi disputado em

,

li, "":ii """'" "', «.J � ��4.� _..$ � ""-� �'1Ii. ..... �J. -..� �� 'W - =

!
Hl4Ó, 42, 44, 46, 49 e 51, vencendo em todos as garotas

r�Na��.� d� ,9 � � e (ih"""'l " ';J
'

','

I
de São Pauló:

l,'lf'::'

_'ig,,,� J:U�jI, ....:a � ». �.fl:>? ""* 4, it "I '" .

'Como já divulú,mo's, ,a loles a 4' ,remos (obrigató- 6Q Páteo _ Novissimos � II' ----:: B?leJ,?' edxt1:fe,mtabd� se_- .,. q'ue a taça "Para Todos," 'oferecida pela revis-
-

A á' d S
"

1 00 t O t 'Li eçao gaucna e li e 01, as ta cârioca de' iguã1 nome" foi instituida em 1920, com a.
'Federaçao qu tIca e ano: no) -:-"''J " me ros"

.

LI '-ngg-ers a - remos -' 81'1"10"1 contloat"Q' com o''Flumi- co'nd"I'ç"'O de' posse definitiva ao clube catarinense de.

ta Catarina marcou para o

I
2° Páreo - CJasse Aber- 2.000 metros.' 1

' c'
, b'<' 'á' '�'" d

a

,

, nonse 'rece en.o e OI' ena- "e" mo "'up O!:>,'tl'ver ''l. Vl'-!,uO' rI'as' consecutivas' na classe dediá 21 de abril do corr,ente 'ta-Skiff (Campeonato) -; 70Páreo___:_Novíssim08�1 -

"1" "," B'l'
' '-;l - �

, - �'. 'J II€) 1000' dq 7 mI cruzelrps, a€]o p'rincipiantes, Conquistou-a o lpiranga, de Blumenau,ano a: reahzaçao da sua 'ter-, �,OO metros. J I o es a u remos -

", me,

I '1' ,9 ."
d' G "(,.v,' •

, ,

' .',
, ,defenma as cores o re",IO em 19"4'7, Eis os seus vencedores: 1920,23,27 e 30 � RIa;;'

ceuoa regata. ' 30 Pareo -,Qlasse A9�rta I tros, 'J'
P ',t' I\r �e' 'I chuelo; 1�21 _ C, N, Çru� � SQ1.í?<a (extinto);' 1926 e'Quarta-feira última, na '- Out-riggers af,l'[6mos -II 8Q PáJ;eo _ Juniors -I OI o

-, egren",,'!
séde provisória da entidJade, 2,009 metrçrs.: .

I
Out-dggers, a A remos,r.....:..1 _ (i) Flamengo c(j.ndida-'

1'927 � 0, N, Almirante Bal'í.'oso; 1925, 31, "32 e' 35 - C.

C
' r R. Aldo Luz; 1928 - C. N, lVIarcilio Dias;' 19B3, 39, 40reuniu-se o ,onselho Téc,m- 4,.0 Páreo'0 -�Çla9?tt-j\berta 2.000 met�oos, ,. ,l'�!: I tau-se 'ábJ.c611c't'l'rso do"excé- ',' '38 C NFASe d o e 47 - Ipiranga; 1934 - lVIartinele; 1936 e 19 -

. -

'�� ,�aprogta�='e�a���::t:��'! �OOOU��:lt�o�:�'s a 4

re�os,� I ta 9�P���t�rigg�;:se: !b::�" ���::ít�la�:�'r::��� ::0 ���í 11mél'iç�:i\.' * * -;:,' _,,'
"

<,,'

que é �. s�guinte: ,'. ,', I.

, I "",51° P�I,Oe,o
- �$treantes ! mos Co,brig,atório) -, 2,000, 'cruzeir�s peI-6 seu "passe":-! ""

-,

D ,,_-, "D ';J C10 p'
<

E t t C' I
-

,",.' que á Associação esporLlva' uque· ...e a-,areo - s rean es ,- """"i anoe�.-- 1.pOO mejn:os. metros, ". ',:,:", Amanhã, no estádio de
xias" 'de Rio'd'o' Sul, foi Hmdada em 16 de dezembro de

r,OS to, d.e' ob�o I�V,,�ir,l�,:O-, 'e·�,-Türneio liiõ. !��:::,��:r:1��:!d;,��: :�i,��:����,��:;;;::n::, �:'::::,i�:V!�t:,::r��:!ae !;�:
.

�v w _ iUly" � São. ,paulo- lo :'Gou1ãi'te dê Oliveü'a", ;, **-;:,
,

,

'! f O�, (Jontinuando o Torneio entre as seleções amadoris-
, .. qrie os 'clássicos rivais' do _futeból gaúchoEscreve: {ijl_1\;llILTON- A LllES' Rio-Sã,�"',pàu!p, q_uiiitp, ',bons tas d-e l)Ifmas .,-G,erais e do, Grêrti'i6'l:!'Internacional L-.) defróntaram-se pela primeira

..
, ' Distrito Fedéí;al ..

"

..
.

r· 'd 10 O F
.

Está ó-Avaí dia"nte, d�Lum adversário. qU5\.t\le pode encontros estão' marcaqos vez em 1909� télldo os g'rerhlstas 'venCI o por x�, QI

surpreender. Se 0., alvi�ann' não evitar o jogo, d9'stume i-, para hoje o' amanhãt a sa- - A eqlüpe do Madu'reira êsÚ� Ó ril'a:i�)91escóre já registado na história do famoso

ro,�He ti:��tico no fu.bá��lde rm;ia�tijel.a" .;;w·�ê'io� ��oih_�rp� bel': " '�," �� dô R�, Nem 'c{e" :encerraT a dlás'lico'-')
h

meter sel'lamente o-"qM�ta2'; qljE' ve:m conq\i)st::),_l}-9,q Santa
'

:à'oJE súa �eIh�orada'êm grâmados i ***

Catarina nas outrà;sfmodalidades de ,esporte, 'Temos No" Rio - Vasco x Corin- amazonenses, invicta, ao J .(. .. que "O, italiano Primo Carnera toru9u-se cam-

que defender com. btav:lllr.a e' coragem; �o:;p�:��tí�iõ_, que tiins,' I' ,i-cYen�ei' o campeão da cid-adé I peão' mundlal"de box 'de'todos os pesos no pia 29 de ju
obtivemos no atletismo, no ,remo ,J;l l{lo_ ç�çlí�ÍHq�!,Q f�lt�! E!m São' iPalllb - Peíot'dL de Mafiaus,' pelo" dilatado ,nho de 1933 ao vencer 'Jack Sharkey no 6° assalto. Um
boI tem .de tornar "noyo rllmo, acompanh,)l!l;1,(to a. marcha f-uesa"x Atiréi1ica.

. 'I' ri, 'éscore de 9 x O, ano 'depoilf CarntjI�a perdia o cinturão de ouro para Max

progressis,ta dos 'esportes' � que nos l'efel;in{ôs àcima, ",- AMA'NliÃ 'i' ,
-' cf Flahiengo' dispensa-: Baer;' que o derrotou no no roufid,

N- "1] t :ta '

1 t' Na Rio �JBanrrú i: São sá vários Se' seus p'rofissio-J
,,�, 'J • <' J

,..*i{,· "

ao e JUS o nem a�l1pouy'O ilP, US1V,e, queí o .;€lSmif. f!�rel 5

Iponha cem xeque o .fJgUl:ão que fijzemos �(o. Rio e/e'm��ãó Paulo.", '''''�::,-r\'���' ,-� nals, 'é-�\trti'ie1es Quiba, ,01'- ', .. que o 'primeiro Campeonato Brasileiro de TeniS'.
Paulo," " "'I

.

J ,,-

, 1",,,, Em São p�S� � Palíne{: )a�dó', JO?;"'EÍiéz:r e Ât'lin- �,rea,Hza�o em :1:24, fói ��né:i<do �elõs,paulistas'"s�guidQs
" "j. I xix x ." 1" ,

"

,ras x Flamengo, . do, ' _, (J;
,

q,oS"C,arlOcas., ,) ,

Não se �abe, ainda, se Q Nacio��l de 'P.oçl't'g:1,\.le'gÚ I ,t '_ 1 IS f "i:
'; .

'
,

)

,

�

, ,'"

Tet0rnaráa esta,ciAda�e'P?m aquele m:s�otqua�rõ e c��' Co.KIP4NHIÂ "ALIANÇA,DA llAHIA" ':�)
•.

atQutela dmesmo pOd�enOla, E de. 'S� e�peIalb qu-e l1ao, Entt<;- ! Fundada, em 1870� -'- Séde: BAH}Aan' 0, evemos Izer que o gremlO ru ro-negro possue
'

In" A

d"
.

T" t'
,

.

t 'd 4
'

d
" cen 1O� e taU,Sp.Qr es

mal� ,cat egona 0d �uedo, ,;YaI, nOo q1u:"IIZ l'e.'{peldto �o f) q.�ras "do, ÉalaI).I;O de 1944

COnJ�!l o e ao pa Ia� ,e Jogo,. � VHe ,este?, to ��la, CAPITAL E RE�ERVAS .. 1; .... Cr$ 50.900,000,80conta com bons fatOles pa):a vItonar-se, "K()rem, esses -q b'l'd do" C 0$, 597840175570f t d f I I 1 t 'd d
_.

t nesponsa 11 a �s �, ........ ,..... I, . .' . , 1a �Tes A

e que a a:nos: oc� e OTCI, a, p� �rao e1' pOL(c Receita " , . , � :': f ••• :•• , , ••• Cr$' 87:053,245,80
c,a mfluencl�, ,:onslderando-sea a fne�a na nossa, torcl- At,ivo ., ..... , .': J''', . ' ... , .. , 'Cr$ 142.176.60880 '7; ',9,' � �J:m' If" ,'. 17m (.. <) �,;'!!y 1'1.' 1!'!; if" 'o"�daeascondlçoes.em,alieseencontraocampo,quetan- C" 't'

'

l't" ,'10'
'

"
,

�iil,Jf"",,,,( \.p�i�r.�' ':''';�,�':�lI..�ün�,,;
, "

'

, ,- ,

"

, oHllS 1'os pagos nos u ImoS anos" a
,

(.:J 'to ha de preJudlcar um como outro degladlante.
, , . , .. >,' " "', ", ,.', •• ,.". ,Cr$ '98':68'7,81680' �

, '

xxx ' ,'..... n >I, � ij'�rJ�lIfip?
lioJ' e não querel1'l.�s vê1' um J' ogado"r n,o"sso fazer o I Responsabilida,des .. ',",. ..".. 01'$ 76.736.4u1.806,30 )�, '[.; "r (�.y ii '-8. . L...

Dií'etores: !,'maI's dl'fícil dianJ.e alo aloco' atI'ral' pela l'nha d f ndo I I sO' l",'O� eONF'O.R,'l'AVEIS l\lTCHO-ONIBUS DO
", 1-

L

,,' 1

I
-',

e _u •

I Dr, Pamphilo n'Utra Fre�re de Carvalho, Dr.

Fran-I
'i -

.Ati�lc�mo';,e;n..o�S,!,10t",d,O: °fs nossos e�e,lll�ntfos ntao eds-, cisco de Sá, Anísio Massorra, Dr, Joaquim Barreto de g�&9_� ln.,,'�,· ({�!líT�,�,,:i{.,,�.S,",!l.,!�.J,O») ICl'UP\1 ,el'à.m� ..�\" r l!l"a� pra
.

ora, quau't0 (les l'U am E!." .. __ _ _ __ , __ " --'- , , h n:" 11V \:� U''í. !5 -, � Ei ,fi .� nl>Jl!.. i �
sit_uaçõe-'s e'?,cepéi rtai-S.para marcar, Os tecnicos estão�' C" O ''ir' ,.:i!, D� O, R I� I' Florianópolis: :i ltajaí � JoiÍl.�'me - Curitiba
lNl:)jmmtJ,:6lec,��rh'p(};S) QH?J_ls. clQ:�ffJ?-:,.S�Bl'DfWe?d11�1;.'p"�eci-,� '. A j', J?

•
- ,i-�:v- •

, .

'

!:ntmb:lll� .tiÚt)$;'1V:rJfrutr'll�lf1"ii,I.Camente e teCnIcamente r �J, .

PreCIsa-se de uma Contadora para tra'b-alhar no es- ;-; A P'-' 1 "I,. -SD' -I', -," ,f_t ,,0€ fi I'*>'j �1. Ce r üua ueoc.oro eSflWll.l aa
�psieoló1tíêam�M DQi�l§f!t,amos a dois P�fl�g�.Ao Bl�.asf':: crit6tl9 de uma"Emprêsa de Constl-uç-ão, }>1'ao se exige < 1 �:, • ' L" ,... Eva TeDent� �ilvei'ra i.

leiro da, A.(l1:l(l:Ol;es ...B.iei;l, agora mais do.::�U,f-."rll.l,U}.C�! rríÍiitâ'�prá�i'éá;' Edifício IPAS,E; 5° andaI'. Falar 'com o tdevem apl'en�mo tudo isso,
' ",

- t! sr, GUERRA, das,g às3i'l' hthk1.S'.e , aS0i� as 18 horas.

, í .' ',>I, Reina grande. a;1.Í�ação I
tal, na barra do norte. A

[mos meios veleiros da Capi-] �xcu.rsã?, �u,e é �r��o�id�
tal pela realizacão de uma pelo prrmerro sera inícíada

. interessante e s�lgêstiva ex- hoje,' regressando os bar

cursão dos clubes .. Veleiros, cÓi;l_::\lnanhã à tarde. _-
da Ilha e Iate Clube a Pon-

I

;1
I

J,

i.i
"

o E�TADO-,�ªl)�o, 24 de feverAro de 1951
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o E�TAno- ábado, 24 de fevereiro 'de 1951
--�--�----------------------�--------��--------------�

6
---_--"--- ------',-

., .,1 'Irr�si4ê'Rcia ,da, '-.Câma·r�:- 9��er�,�od,re"_R��J·,,· �JvJÕlí e snbma-- ,o .eleítazadamss» �«dt.DlQ."c_��
, territorio�, o i� ','

!

r,'oos à prflpul �

,

RIO, 23,(U.P.) - O' sr. UDN serão assegurados os Brinco e GUlpo.e, ,_ ,tA
•

craticamente»: vetou em
'Café Filho c�l!letQll _Os dois. lugares ocupados pelos R10, 23 (U.P.) - O pre- f 880, a o'mlca

I

-entendimentoa" que vinha J' A t R S SO II)m St II'D .:

coordenando t' ti tsr. ose u�us o e suy .an- sídente da Republica assí- pe, _ _ � ;;, a '

,

. en re os par 1- os, .respectlvamente, v�ce- nou
' decretos nomeando os

'dos � a...c61llPos,i.ção, da PTeS)deD�e_:e���ecretarlo..",- S1's. :�eÍ'aciIio Quelrôz e Pê'=- _'_W4�JI!NGT9N, 2if{U_:P.) ._-
' .

_"'''.. --,�!.., ". ..- ,----'

futurlt Mesa da Camara dos A, presídéncia da Mesa ca- tronio Barcelos para exerce-

- A Força Aerea anunciou' MOSCOU, 23 (U.P.) -

I
- 133.723. Dez das·16 �epu�

Deputados. bera ao sr. ,Nereu Ramos.
rem o cargo de governador

hoje que foi completada ,�ão os seguintes os resulta- 'I blicas que constituem a

Ontem, ao, comparecer ao
com êxito a primeira fase . dos da eleição ,de domingo,

I
União Soviética alegeram

dos, Territórios Federais do
' -

.Palácio Tiradentes, onde re- No tocante á la. Secreta- '
do seu projeto tendente a fa- na República Soviética da, seus legislativos domingo-

Rio Branco e Guaporé. Para
cebeu o saldo dos seus ria da Camara nada ha a secretário do Território do

bricar um avião propulsão Russia para o Supremo se-I'
último. A Russia é a maior

subsídios, o viee-preaiden- acrescentar ao noticiario Rio Branco foi nomeado o
atômica. viet: numero de votantes. dessas republ icas.

te da ,República confe- que temos publicado a res- Sr. João Batista Guerra.
Consta que se está nego- 64.821.310, ou 'seja 99,98 por A eleição' unanime de Sta-

.rencíou demoradamente com peito; a escolha recaiu no
ciando um contrato com a cento do eleitoralo que é de lin. para uma cadeira no Ie-

o leadeí; udenista sr. Soa- trabalhista Gurgel do Ama- General Eletric Company 64.332.312 eleitores. Numero gislativo já foi anunciada,

.res Filho, tendo a reporta- ral, com pleno apoio do Ca- F",qUfZas em gar.1 para a construção do motor dos que votaram com os Entre os demais membros do

gem ficado cie.nte de que á tete. '

,,_ atômico na divisão de tur- éandidatos comunistas do Politburo eleitos figuram
� _ Vinho "reosotado binas dessa companhia, nos governo ou estranhos ao V. M. Molotov, G. M. Malen-

Não leram pagos sub·sidl·os' a '8
' (SU"IV''''''ra) "arredores de Cincinnati. partido - 64.665.587, ou se- kov, L:P. Beria, N. S. Krus-

_
J" Estima-se que o avião a- ja 99,76 por cento dos que

chev e N. A. Bulganin. Dmi-

deputados
-

da cODvocaca- o 'tomico será de grande ta- compareceram ás urnas. Nu- tri Shostakovich, o composí-
"

'

. I � .. lre de asma i m�nh�, pelo menos' e� .�eul mero dos que votaram con- tor, foi eleito por um distri-

Dece çã t t tI'
(J prrmeiro modelo. A prrmerra tra a chapa governamental to de Leningrado. No distri-

p ao e 'pro es os on em no pa acto Tiradente Só a expectativa de um
'

S I
fase dos estilos foi feita pela

'

to de Scchelkovo, em Mos-

,

.

RIO, �3 (V.A.) _ O mo-\ ra pagamento dos subsídios
acesso de asfixia asmática Fairchil Engine and Airpla- cou, o tenente-general das

vimento de deputados, on- correspondentes ao mês dê
com.o seu cortejo aterrador. ne Company durante os ul- Forças Aéreas Vassily Sta-

te.m no Paláci? Tiradentes, I fevereiro em curso, dando a
abate o espírito' mais resis-, tímos quatro anos, em Oak lin, filho do genera1issimo

.cresceu sensivelmente. O entender; com essa atitude
tente. Ser asmático é viver Ridge, Tennesse. foi tambem eleito.

'

motí
,

f' '1 d I"
'

sempre de baixo dessa obs- DEN OIVO e aCI,' e ser exp 1- que considera extinta a con- TR DE OITO MESES
cado: o dia do pagamento vocação extràordinária des-

sessão nervosa e dissolven- WASHINGTON, 23 (U.P.)
dos subsidios. Como se sabe de 10 do corrente.

te. O remédio do dr. Reyn- - O senador Warren Mag-
'os congressistas recebem no

'

, gate, a salvação dos asmâti-
nuson anunciou hoje que,

.10 dia útil da tabela do fun- Da decepção aos protestos cos, combate eficazmente "dentro de oito a nove me-

cíonalismo da União. A con- ,foi 'um pulo.v Alguns depu- I não só a própria asma, como E d
.

I ses, 0ê sta os, Unidos po-

trovérsia surgida em torno tados, ou não deputados por-I qualquer bronquite crônica derão utilizar a energia a-,

-do direito ou não dos depu- q,üe-n'ãõreerêitos e cujos nO-I'ounão, tóss'es,-chiad1:>'S'; etc. "
.' ,

tômica em seus submari-
tados' aos subsídios, neste mes não pretendemos expor Com o remédio do dr. Reyn- nos". Conselheiro Mafra.

mêsdecoovoca�09�M� aoridkulo,n�secootiv� gd�ug�uMtiumãtica� � �� � _

dinária, sem funcionamento raro e verberaram acrcmen-
I

puramente vegetal, o doen

-efet ivo da Câmara, criára te o procedimento 'da Mesa. I te adquire imediato alivio,

grande expectativa. O dia Todos esperavam pelo me- ! voltando sua respiraçãologo
.de ontem, era esperado como

nos.à parte fixa dos subsí- I
ao ritmo natural. Não eu-

um "test" decisivo. dios, ou sejam, .12.000 cru-I contrados no local, enviem

DECEPÇÃO zeiros..

I
antecipadamente, Cr$ 25.00

Mais de 50 representantes
" ',}' � , • •

'

para End. Telegráfico M�n-
-af'luiram aos "guichets" pa-

Entre os qUê. comparece- delinas, Rio, que remete-

ra o recebimento, sem con-. :,�m par�, r�ceber o saldo dos
mos. Não atendemos pelo

tal' com as preocupações em
jettons f'igurava o sr. Ca- reembolso
fé Filho, vice-presidente da

.

poder do sr. Hugo Carneiro, República. Os jornalistas
.-----------_:_

em número superior a uma I'lNTAS PARA PINTURA
pretenderam colher a sua

centena, segundo constava C O T'T O M A R
.

. opinião sõbre o não paga-
'

nos corredores do Palácio mento dos subsídios, mas êle
Tiradentes. Mas a decepção hab ilmente se esquivou -de
foi geral. Os presentes rece-

, qualquer pronunciamento,beram apenas a importância J'
-

d t d d d
d

. a nao era epu a o es e
e 1.200 cruzeiros, corres- 15 h d di 31 de j

"

. oras o la e j aner-
pendente aos "jettons" das
três sessões extraordinárias: 1'0_. ...:.c- _

realizadas nos dias 29, 30 e -

também 31 de janeiro, quan-I UM CASAL procura quar
do houve a solenidade da

"
to em casa .de família. Infor

posse do presidente Getúlio mações para A.
Vargas. A /\'lesa não havia

I redação-éprovidenciado as folhas pa- ,

Divulgue "O ESTADO'�

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

CASA MISCELANIA - Rua

j . -- -

"

A SAIJOE
do seu bebê

.

,,_Gdie.�"'!.._
E: O MELHOR FOGÃO

, .. do BRASIL .

está na amamenta
ção, Lactífero IOl'ta
Ieee as mãezinhas,
tornando o Ietteabun
dante, sem' prejudí-
c.. r o organlSmo,

'Muitas vezes nos ad�anlos aO vel certas 'pessoas tdosas que. no en'anto,
'Conservam todo o Vigor e a Ma dlsposlçãd da mocidade. Elas prolongam
t?�OS os prazeres da vida, que encaram com o otimismo e a bôa dispo-

,

'Slçao que lhes proporciona o seu físico sadio. Quer saber a razão delas
<demonstrarem menos Idade do que realmente tem? Pois bem, peste
atenção a Isto: a DEBILIDADE NERVOSA e o ENFRAQUECIMENT{)
NEURO-MUSCULAR provocam a FALTA DE MEMORIA, A PALIDEZ,
O �1\�AGRECIMENTO, que geram o DESANiMO e a indisposIção moral
oe flSlCa (FRAQUI!.ZA SEXUAL, MENTAL e ORGANICA). Esses jóvms
,8()S 50 anos, cheios de vitalidade e disPosição conservam 'o ãeU organismo
usando FOSFOSOL, considerado pela classe médica como um ótimo tônico
,nervino, dada, a SUa fórmula cientifica ser bastante concentrada em

,fosfatos, de as>imilação imediata pelo corpo humano. Os que não se
'sentem jo':.ens e animados;devem-no à falta de fosfa!o em 'seu organismo
usen�, entao, FO,SFOSOL em elixir ou injeções intra'musculares e Jogo
depoIS das primell'as colheradas ou injeções se sentirão outros: Anima 'los I
Fortes � Dispostos J Não encontrando FOSFú SOL nas farmácias e drogarias,
-escrevam ao Depositário. V. SANDOVAL JR.- Caixa Postal1874 - São Paulo

lABORATORIO BERGAMO
Av, _Pire� do Rlo,23 • Itaquara - E.F.c.a,
S,S. Publicida.u

.

�IS'ITEM A NOSSA EXP091(JÃO A'

AOS SOFREDDRES �� g�, "'� A
E CONHEÇA AS

A Dra.· L. GALHARDO, NOSSAS CONDlnOE-S' 'dex-médica do Centro Espiri- � e VENDAS
ta Luz, Caridade e Amor,

I
comunica a mudança do seu

consultório para a Avenida

I N. S. Copacabana nO 540 --'

I Apartamento nO 702 - Rio

i de Janeiro.
\ (CONSULTAS Cr$ 20,00

Distribuidores:
�A...C::H/�CO & Ci�.

COMERem e AGÊNCIAS'

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
-'

eJA,WETZEL�INDU'8Ta[A.L-JO[NV[ L L 8

da
TORNA

-�

·v ......
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o sr. Adolfo Kon�er .. "o �eneral da vitória" .. nao concorda
com a orientaçãO_ �o sr. Irineu 8orn�ausen

sidente Vargas. Isto aliás. tiva do seu governo, após es- .·.·_·_.-.·.· _ a·.· • • ·__•• • .-.· ·..-�"'

chegou o sr. Bornhausen a tudar o panorama .da politi
manifestar em. declaracões ca nacional, e, particular
publicas. Esta sua posição, mente, a do Estado de San
levou o sr. Adolfo Konder, ta Catarina, decidiu por

representante de Santa Ca- unanimidade dos presentes;
tarina no Diretoria Nacio- 10 - Dar inteira aprovação
�al da 'UDN, a se man if'es- á politica de coligação de
tal' em sentido oposto, isto partidos estabelecida no go

.......· ....·.w....·.-.·.·.·....·.·................-.-.......·.·.·.-....·_.·....· ..............W
é, contrario a urna politica, verno do Estado; 20 - A�
de colaboração com o Pre- provar, igualmente, a orien
sidente. Este fato, que impl í- tação que vem V. Excia. se-

I cava direta e indire�amen�e, guindo d� apoio pol itico-ad
num choque de oríentação minístrativo ao governo fe
entre ó governador udenista deral".
de Santa Catarina e o re- A nota, não se limita, pois,
presentante da secção esta- a fazer ref'erencia a colabo
dual do partido no Diretoria ração administrativa, vai

Nacional, provocou imediata mais longe quando aprova

reação por parte do orgão o apoio politico do governa
dir-igente da UDN naquele dor do Estado ao governo
Estado. Este orgão, que é federal. Sob certos' aspectos
o Diretoria Estadual, res- a direcão da' UDN de Santa

pondendo ao sr. Adolfo Catari�a antecipa-se ás de

Konder, hipotecou so lidarie- cisões da direção nacional
dade ao governador nos se- 'do partido e, praticamente,
guintes termos: "O Direto- ignora o ponto 'de vista que
rio Estadual da UDN, reu- os seus atuais dirigentes

fia para a cooperação fran- nido, especialmente, para a- possam ter com .relação' ao
ca e leal de todos os cida-I preciar a atuação de V. Ex- governo federal naqueles as,

dãos, pois, só esta poderá c ia'. no que diz respeito a a- suntos atinentes aos proble.
ser útil 'à manutenção ou I tívidade pof itico-admin istra- mas politicos.
restabelecimento das melho- ,1"' _••_ � �••_.'.._ D _ .l'

res normas administrativas
de conduzi-la ao' aprimora
mento profissional e ético
do pessoal que compõe os

quadros do Departamento
Federal de Segurança Pú-

RIO, 23 - O JORNAL de
ontem publica o seguinte:
"Antes de assumir o go

verno de Santa Catarina, o

sr. Irineu Bornhausen avis
-tau-se com o sr. Getulio Var

gas, quando 'este ainda se

encontrava em Campos de

Jordão. Desde este momento

se tornou claro aproposito
daquele governador, eleito

pela UDN e ele mesmo diri

gente do partido no Estado,
de realizar, uma vez empos
sado, uma politica de estrei
ta colaboração com o Pre-

.�

Florianópolis, - 24 de Fevej'ei,ro de Hl51

-Não aceita cartas anônimas
chefe de Políciao

Prefe re a cooperação franca t leal de todos
os cidadãos

A propósito dás centenas
de cartas anônimas que che

gam, desde sua posse, ao

gabinete da chefia de Polí

cia, o general Ciro de Re

sende, titular do D. F. S. P.
expediu a seguinte nota:
"Vem esta Chefia 'rece

bendo diàriamente, grande
número de cartas contendo

comunicações e denúncias
de falhas e deficiências do blica".

aparelho policial, ao mesmo ..............................-........................,...__.-.-...-..o

tempo que portadores de in

formações sôbre irregulari
dades e abusos cometidos
por servidores dêste Depar
tamento.
Lamentàvelmen te, 'entre

tanto, tem verificado que as

mesmas, em sua generalida
de, não trazem assinaturas
ou são subscritas com no-

Us guerrilhe'rosmes supostos, tornando díf í-
tomam atitude

cil Identificar seus signatá-
-rios, de forma a possibilitar ROMA, 23 (U.P.) - In
sejam êles ouvidos regular- formam de Marsala, na Sici
mente em sindicância ou in- lia, que .todos os membros
'quérito administrativo. da seccão local da "Associa-

Embora tenha o maior em- cão N�cional dos Guerri
penho em apurar tôdas as lheiros da Itália", de ten
irregulai-idades e abusos dência comunista, abando
que se verifiquem no Depar- naram a organização e ade
tamento Federal de Segu- riram a uma associáção de-,
rança Pública, para promo- moc�'ática de antigos resis
ver a responsabilidãde dos tentes, issD por uma medida
funcionários neles envolvi- 'de solidariede com os depu
dos, .tanto.no setor adminis- tados Magnani e Cucchi,
trativo como no criminal, re- que no dia 29 de janeiro se

pugna a esta Ch

..

efia tomar

I de.mitiram do Partido Comu
conhecimento de denúncias nista italiano.
acobertadas pelo ànonimato, ROMA, 13 (V.P,) - De
que, além de expressameJ).te pois de uma conferência en

vedado p'or imperativo em tre o sr. Giuseppe Sarágat,
preceito constitucional, de- lider do "Partido S-ocialis
monstra da parte. daquêles ta dos Trabalhadores ltalia
que conscientemente o utili- nos", e sr. Giuseppe Romita,
zam, absoluta ausência de que dirige o "Parti!;lo Socia
_sentimentos cívicos e mo- lista Unitário", confirma-se
rais, sendo inéompatível que os comités executivos
com o desejo honesto da, co- das duas organizações se

laboração bem intencionada. reunirão hoje para tentar
Tornando público êste seu lançar as bases de um acôr-'

pensamento, e formal conde- do parâ a unificação das
nação à prática do anonima- fôrças socialistas' democrá
to e à inflexível deliberação ticas, antes das eleições mu

de não levar mais em conta lllcIpais que se realizarão
as denúncias por êsse meio em toda a Itália, na próxima
veiculadas, apeIa esta Che- primavera.

/

CASA MISCELANIA distri ..

buidora dos Rádios' RC.A.
Victor, Válvulas e Diséos.

Rua Conselheiro Mafra. '

As defecções co
munistas

Bolsas de Estudos d" Rotary
CHICAGO; CUSIS) - A f blica Dominicana, Argenti

direcão do Rotarv Clube In- I na. Bolívia, Colornbia, Peru
tern;cional acaba de an un- e Uruguai. São os seguintes
ciar a dtstribuicão de 12 bel- os estudantes que estudarão

sas de estudo para estudan- sob os aupícios do Rotary
tes latino amer-icanos, du- Clube: Vin ívio Olinger, de

rante o per io-Io de 1951/52. Florianópolis; Jaime Cops
Os estudantes latino-ameri"'1 tein, dó R�o Gran�e �o Sul,
Canos contemplados são do e Manuel Lessa Ribeiro, da
Brasil, Chile, México, Repú-

I Bahia.

Na -Câmara· Municipal.
PROJETO DE LEI REJEITADO ..,- PENSÃO À VIUVAS

DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS
'

A sessão da Câmara, ontem realizada contou com

a presença de todos os srs. vereado\es.'
O expediente constou de ofícios das Câmaras Mu

nicipais de Guaramirim, Bom Retirá e Tijucas, comuni
cando a eleicão das respectívaa Mesas; ofício do Pre
feito de Brusque, agradecendo a comunicação de terem

sido instalados os trabalhos, e requerimento da Irman

dade de Nossa Senhora de Mont Serrat, solicitando a

concessão de uma área no Cemitério de Itacorobí.
Com a palavra o sr. Deolindo Costa, leu e encami

nhou à Mesa uma Indicação, relativa ao prolonga,mento
dos canos de adütora até o fim da linha de onibus de
Saco dos Limões.

(Conti�úa na 3a página)

Na·Policia
..

Apenas dois.,Jatos merece- Soldados da patrulha, ao

ram a atencão da Polícia Ci- ! fazerem entrega de Wilson
'vil no dec�rrer dessas 24 ao Comissário de dia, na De

hO�'as últimas. ' legacia, reconheceram tra-

Ei-Ios, na forma do regis- tar-se de um cabo desertor
to policial: da Polícia Militar. À vista

TESTADA. . . do fato, Wilson foi l'ecolhi-
Wilson Testa, brasileiro, do ao páteo, afim 'de ser o

foi prêso ontem, visivelmen- caso esclarecido.
te embriagado, por ter que- A MAIOR! ...
brado um vidro em uma das Francisco França, natural
portas de uma casa comer- dêste Estado, com 42 anos

cial a rua Conselheiro Ma- de idade, de côr branca, re
fra. sidente em Capóeiras, e Ma

ria de Lourdes Castanheira,
�atural dêste Estado, com

22 anós de idade, solteira,
mantiveram-se, ontem, em

luta corporaI, no Cai!:! da Ri
ta Maria, do que resultou -

ambos receberam escoria

ções generalizadas e feri
mentos nas vistas.
Em seguida, ambos foram

encaminhados ao Instituto
Médico Legal para os devi
dos fins.

CONTRA CaSPA,
QUEDA lOS CA·

ItELaS f DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CAHELUOO.
i6NtCQ.ÇAPILÁIt
"c)j.'�,!�i��)"� ,

Resisti até hoje. Agora permitam que eu repro---

duza aqui, apenas desfalcada .dos tópicos iniciais, 3',

crônica de Rubem Braga - "OS FICUS DO SE---

NHOR". Por ínacredi tável que pareça êle não na .'

escreveu aqui, depois do dia 31. As coincidências, no,

caso, são meras. Leiam-na toda. É simplesmente.·

notabilissima, exatissima, locaüsstrna e

"A cretinice é uma arvore chamada ficus. Um jardineiro,
sadico, de instintos m ise rave í

s t-e- um jardineiro que era bem"
n�' sua crueldade e mesquinhez, o perfeito rei dos animais -

inventou a degradação dos ficus
'.
Eis uma arvore. Se a dei-

xais érescer, ela cresce. Não vos pede ajuda - quer apenas a

terra, a agua, o ar - e vai crescendo. E o tronco se projeta
alto e grosso da base de um encordoamento energico de rai

zes encravadas no chão, e os galhos partem ob li quos, e vão.

lançando 'ramas, e eis uma' arvore nobre entre as mais nobres, ..

grande, bela e poderosa.
Mas o fi cus j apenas um arbusto - e o mesquinho rei dos

animais e dos vegetais tem uma tezoura na mão. Esse arbusto

j-amais será uma bela arvore. Ide à Praça Paris, olhai

o ja�im, e tremereis de vergonha. Ali não há arvores. Há.

cubos, há caras de cão, piramides, paralepipedos, poltronas,
esferas, se quiserdes haverá telefones; sopeiras, cilindros,
qualquer bicho e qualquer objeto, escarradeiras ou focas _.

tudo o .que quiserdes. Basta ter na mão uma tezoura - e. sa-·

ber.

Escrevendo outro dia a um velho amigo me ocorreu lem

brar que os animais se domesticam facilmente com um chi

esquerda. Oscote na 11l�0 direita e um to rrão de açucar na

vegetais querem. tezoura e estrume. O homem é o rei

Criação.

da:

Entre os homens ás vezes ha reis. E quando � Rei de

fato - eia, e ia, alalá, heiL banzai! - quando é rei de fato

com ou sem essas exclamações, ele monta a sua maquina de

mandar, São maquinas monstros de 'mil conlpartimentos com

plexos - masmolTas' e picadeiros, 'com aparelhos de metra

lhadoras, microfones, casa de moedas e medalhas, jornais.

uniformes, bandeiras, talentos, alicates de arr-ancar unhas e

técnicos em festinhas escolares,' foguetes benemerenciais -

se a qu i se s se i s- conhecer toda essa engrenagem de aço e senti

men to s, de ouro e vaidades, de bem-aveuturanças faceis e

torturas fací limas, have riei s de gastar uma vida, e não con

segu i rei s. Não é preciso. Afinal, tudo é simples, tudo é chi-

�
cote e torrão de açúcar. tudo é tezoura e estrume.

Para uus e preciso que o chi cote entre na carne, para...

outros basta que sibile no ár - para muitos basta que o chi

cote exista. Uns se jogam de quatro para lamber farêlos de

açu car preto, outros recebem com a]'es ele dignidade alvos ta

bletes l'efinltdíssimos, uns se limitam a ficar mansos, outros,

ap'iendem proezas e dão espetáculos graciosos. E a degrac'hção
humana sob o 'fascismo o t'a é brutal, ora é sutil - e se abre

um 'estl'anho picadeiro ele feras a"acalhadas sob o mesmo ciro
c'ufo de assistência que se bestific; e bate palmas porque até

o silêndo é um crime - e a floresta magnifica dos homen� .

se muda em praça paris com sofás ele ficus e caixa de pó de •

arroz de ficus, guarda·chuva de ficus, toda uma alucinação
idiota de formas obedientes e escravas - ele ficus.

Cortai a tezoura e serrote as folhas e palmas de un1a

palmeira, crayai·lhe ,no tronco o machado - ela não vira bor

boleta, nem vaso, é uma palmeira que 'morre, uma coluna par-·

tida, pois a árvore mutilaela guárda a' sua dignidad-e ele arvo

re. Sob q�alqu_ei' fa'scislllO há homens assim. E ha outros que·

não sao altos e fidalgos como esses mas na sua mediocre·

existencia tambem resistem ás humilhações com um obscuro·

instinto da luz da altura e em cada ramo decepaelo a s!')iva,
incorruptível lança na mesma -cJoireção um renovo obstinado�

que a tezoura 'há de cortar outra vez. A tirania do jardineira..
os mutila, eles não têm meio' de reagir, são despojados de

tudo' ,menos a riqueza do cerne. Há os que se adaptam mas:

não se acostumam, se suometem mas não se servilizam, os'

vencidps jaluais convencidos, E há os ficus.

Os que poderiam ser gigantes, _e gostáriam de, s�r gi
gantes e sentem com amargura e revolta o primeire corte da

t,?zouTa. Mas o tempo passa, a vida é curta e a tezoura é cer

ta. Então o desgraçado já não espera a tezoura. Ele l1les-

mo fica sendo sua própria tezoura. Não é mais necessário
que' o oprimam de fora" ele já se espreme por dentro e d�s-
tribui a seiva para os galhos em curva e todo se modela em

forma de poltrona para' o perfeito conforto do assento do ReL

Que as forças mais profundas da terra se revelem numa

espantosa arrebentação, num terremoto de raizes revoltadas,
e a floresta dos homens se embebede com os uivos do vento e-

as águas da tempestade, e sé contorça e se enfureça num bra

cejar medonho de gaJhos subit�ll1ente libertados e caia por

terra, pisado e esmagado, o rei da tezoura e do estrume, do

chicote e do torrão de açucaro Não adianta. Aqueles ficus já,
viveu demais - e silenciosamente, no recesso da f!oTesta, ele,"
continuará a alisar e proteger, numa luxuaria de ramos cur- ..

vos e folhagem macia" a imaginária bunda do Senhor.

GUILHERME TAL
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