
soldados coreanos do sul, russa. O bombardeio inimí

britanícos, canadenses, aus-I go foi porem, considerado

tràlianos e neo-zelandeses. inefetivo. Os comunistas fa
DUELO DE ARTILHARIA lharam em duas tentativas

NA FRENTE OCIDENTAl" de enviar patrulhas de re

DA CORÉIA, 24 - Obuses conhecimento através do rio

e morteiros se mantêm em Han logo que conseguiram.
duelo sobre o transbordan- aumentar seus efetivos nas

te rio Han. Os oficiais alia- redondezas de Seoul. 150 ho

dos disseram que os comu- mens de uma patrulha ad

n istas usaram a artilharia, versária que tentaram cru

hoje, mais do que qualquér zar o rio, 8 kms., ao este de

outro dia nas duas ultimas. Seoul, foram repelidos. Ou-
.

semanas. Bombas incenàiá.-I tro grupo de 80 homens foi

rias de fosforo branco cai- forçado à retirada pelo fo

ram sobre o inimigo em I go de artilharia e de peque

SeouJ, provenientes dos ca- r nas armas americanas. Ou

nhões americanos. Os comu- 1 tra unidade de cerca de 6(}
.

t'd 'h '

IUS as revi aram com gra-, omens estava tentando, a

nadas dos' morteiros de 121J noite, cruzar o rio.

e de 60 mm., de fabricação (Con tinúa na 6a página)
r;J1!J�_' �".",.=.",_'� re_·_�·_"�.·__.·�..·�.-'-.-.J-"WrJ-."'"

Exploracão de Desmentido
cobr� e pet.roleo Irancês
n� Brasil· PARIS, 24 (U.P.) - Em

TOQUIO, 24 (U.P.) - A

infantaria norte-americana

está levando lentamente a

diante a resistencia muda e

encarniçada dos .comunistas
cmneses e seus amigos co

'rcanos do norte, e conse

guiu progredir num percur
eo de seis quilômetros e

meio na frente central. Esse fortaleza de Hoengsong es- da resistencía chinesa, no

progresso colocou as tropas tá localizada a 16 quilôme- momento em que aproxima
das Nações Unidas em po- tros ao norte de Wonju, na damente cem mil soldados

,,;ção de ameaçar, a 'qual- frente central coreana. de seis paises aliados estão

;uer momento, a cidadela

I
De todo.s os setores ao, envo::,idos nes�a

'

,operação
vermelha de Hoengsong, Na 10l�g-0 d� !mha de nov:nta e

I
que ja dura dOIS dias Junto

madrugada �: hoje, as for- I
seis quilômetros, da !rente com o� norte-americanos,

��'s ahad�s ja se ap�'oxima- cenh�al chegam notic�as a- que somam uns sessenta mil

vam da CIdade. A CIdade e I nunciando o fortalecímsnto I homens, lutam nessa frente

•

o aulB .&.NT1GO D!.UHO '!f<: �Atn" CATARINA

.�'''''.� .. �, • f', ''''''''''••411 HIUJ'líEI NOC'ETI
lHrf'toT Dr. RrrRRNS OE A RIUI nA KA.Ulil

o TEMPO
Previsão do tempo até 14

horas do dia 25.

Tempo - Bom, passando
a instável.

Temperatura - Estável.
Ventos - Do quadrante

norte, frescos.
Temperaturas Extre-

mas de ontem foram: Máxi
ma 29,6. Mínima 21,0.

nota oficial, o Ministério da
Defesa Nacional declara

La' e' dl-fer-en te Convid2dn' O 1\0 ri'.' RIO,24 (V.P.) -Regres- "destituída de todo e qual ...
.

,,1.' .; sUuUU �tlnô.uDr IVO sou ontern dos Estados Uní- quer fundamento" informa-

°RIO���(��.? _ ��_��í!!!�!i��o, Im���! d'4quinO para lid er douovêrHo i�;=�:�����:;l��:f,�;:ff m��:df&i!�:I�:J�:I�
do a represent�nt:s da. in\- I

plos e complexos setores dá RIO, 24 (U.P.) - O cobre no Ceará. Disse que versaçõss entre autor-idades

prensa, o sr, Simões FIlha, I administração nacional.
sr,' Cirilo Junior, na entrou em entendimento francesas e o governo dos

teve ensêjo de declarar o I O número, a vastidão ou
qualidade de pres iden- com diversos capitalistas os I Estados Unidos,' tendo em

seguinte, a propósito do.s I peculiaridade daquelas atrí-
te do P,S.D., estêve quais, de inicio, se mostra- vista a edificação, no terr i-

cortes que deverão ser fei- , buições não permitem, no ?�HeJ11 no S�nado .u ram interessa-dos, dependeu- tório francês metropolitano,

tos nas verbas orçamenta-' entanto, uma estimativa
rím �e �e desíncumbir do a transação, apenas, do de, bases militares destina-

.rías do seu Ministério para II imediata da redução global,
da ml�sao que lhe deu I exame da referida jazida; e' das as forças aéreas amerf-

o corrente ano: no orçamento dêste Ministé-
o �resldente d� Repu-! esclareceu: "Para explora-' canas".

. "!J:equivoc�m�nte,. a s�-I rio. Os trabalhos nesse sen- ��Ic:a: de con�ldar o
I ção da mina," os norte-ame-

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

_ :��;OD�IL�_�=�!�2!�1:;el-f· .:iV���:�!...O-!�;:!���f..
et_�!?�. ::: Ivo, de Aq_umo para �KifmLQ.% tfJii,gLcll\Yrnh�-v'Nit&>i �fr-B11int� ,_.,..,.

gresso. não é essa a dificuldade e
l

teria que dar o exemplo nos de cada verba.,e os cortes Reunem se os moaceí
sim a questão de garantia .

-

.,
-

têrmos expressos da delíbe- 'serão feitos em tudo de que O sr, Cirilo Junior- ros no Mínísterío

ração do sr. Presidente da não resulte desorganização conferenciou demora-
do capital empregado. da 'Maríuha.

República. Mas ,é tambem. I dos serviços".'
d t

Em seguida aludiu a fal- RIO, 24 (Ll.P.') - Estive..
amen e com o repre�

objetivo de S. Exa. a bem do '"--..-;.·.........·.·.w.·.........w.............· sentante de Santa Ca- ta de propaganda do nosso ram reunidos, ontem, no ga-

programa administrativo a No Trl'bug" I' (lu tarina, ouvindo, de- país nos Estados Unjdos da binéte do Ministro da Agri...

ser executado que a redução CJ .l -

'pois vários senadores
América e deficiencia dos cultura, os representantes

de despesas, sendo embora per·lor Ele'ttor' r-I que se encontravam serviços do Loide Brasileiro, dos moinhos de trigo do Dis-

a mais drásticas possível, O
,

no Monroe, apurando
tendo informado que a agen- trito Federal, São Paulo,

não venha a prejudicar o RIO, 24 ,(U.P.) APre-I
.

. . cia do mesmo -em Nova Paraná, Santa Catarina e

que a iniciativa com-

andamento de serviços es-' cíando a consulta do T. R. de d P York está na iminencia ,de Rio Grande do Sul, a fim de
cidia com o pensamento da maioria daquele ramo e ar-

senciais. A harmonia dêsses Santa Catarina, sôbre paga-
ver-se 'despejada, pois deve discutir problemas relatí-

lamento.
dois propósitos exige, neces- menta de gratificações aos __: -:-_

mais de 15, milhões. de cru- vos ao escoamento da safra

sarlamente, um exame deti- juizes eleitorais quando em
zeiros de alugeís. Além dis- triticola nacional.

do das necessidades inadiá- gozo de ferias, no periodo N"m'4S 'apontados'
. * * *Entre os departa- so, seus navios não escalam O principal assunto exa-

veis' de tais serviços, e isto mais intensivo de alistamen- " U mentos autárquicos, a dire- com regulai-idade naquele minado girou em tõrno da

é o que tambem vem sendo to fixado pelo órgão compe- 'I A· ção de um deles, o do Pinho. porto, apesar de haver carga p'ermanencia da maior quan-

feito, com urgência, mas tente, resporideu o _T.s.E: para o prtimlO estava confiada a um cata- em a,bundancia.
'

tidade possível de trigo nas

cOql indispensável cautela I que o titular só poflera rec�- Nobel da pQz
rinertse - o dr. Virgílio

l
Chegou, tambem no mes- regiões produtoras, median-

em relação às múltiplas e

I
ber no caso do seu substJ- � Gualberío. ,mo vapor o sr. Harry Colten: te a permuta de cotas de tri-

importantes atribuições de tuto exercer identica função Da sua substituição muito diretor de 'varias _compa- go nacional entre os moi�

um Ministério como o da em outra zona eleitoral, acu- . OSLO, 24 (U.�.) � Tryg- s� falou. A esperança geral, nhias canadenses, de petro- nhos do Sul e os do Norte e

Educaç�o e Saúde, responsá- mulando-as, portanto. ve Lie, secretário geral da todavia, era de que o novo leo. O objetivo de sua via- Centro do país. Tal modali-

ONU, Jawaharlal Nebru, presidente também fôsse gem ao Brasil .consiste em dade reduziria os prejuizos

primeiro ministro da India, um filho de Santa Catarina. examinar as possibilidades da falta de transporte, aO'

e 'Robert Hutchs, ex-presi- Avolumou-se mesmo a noti- para emprego de capitais na mesmo tempo que a safra

dá de".que o Govêrno Fede- exploração de poços de pe- nacional de trigo poderia
dente da Universidade de ral pedira ao Governador troleo. sermais fàcjlmente escoada�

Chicago, ,contam-se entre os do Estado indicasse um no-
\

28 nomes apontados para o me para a direção desse .-_ -••_••••- .- _-•••- --.w..- ....

;:!�l�é�o::�s�: isa;�s�::�: :::!!��!� q�ee!!�o::iaPer!: Trumam se candidataria a setl�dor
sete organizações interna- Santa Catarina. Falava-se Parece que não se mostra. propenso à segunda
cionais foram candidatadaf,. até sem segredo que o Chefe reeleição, preferindo recuperar seu

do Executivo indicára três antigo lu_gar no Senado

WASHINGTON,24 (U."P.) quanto aos projetos pessoais
- Segundo dizem os amigos do presidente. Supõem os o

de Truman, no Congresso, bservadores que a decisãO'

o presidente, dos Estados Truman dependerá, em

Unidos empreenderá uma grande' parte, do desenrolar,

campanha eleitoral no sen- dos acontecimentos mun

tido de recuperar seu anti- diais� Observa-se, no entan

go lugar no Seriado, quando to, que nenhum presidente'
terminar o seu mandato à dos Estado� Unidos, até a

presidencia. gora, foi eleito para o Legis
lativo'·depois de ter estado

na Casa Branca.
Quanto ao senador Kem,

não mostrou qualquer sur

presa ao saber que terim

Truman como competidor.
limitando-se a anunciar que
ainda não decidira se apre

sentaria ou não sua uandi,..

'datura.

EDIÇÃO DE HOJE
8 Págmas
Cr$ 0,::'0Ano XXXVI I Florianópolis,-uorniog.), 25 de Fevereiro de lt!5l

nomes: os srs. CeI. Aristi

Hano Ramos, dr. M�noel
Pedro da, Silveira e d.r. Ra
fael Cruz Lima.

Nesse caso, competirá com

o senador Rem (republica
no), nas eleições de 1952.

Parece que Truman não

pretende ,reeleger-se pela
terceira vez para a pfimeira
magistratura do país. No

entanto, não se espera ne

nhuma dedaração oficial

Os «bígamos» da UON
RIO, 24 (V.A.) - O Diário de Notícias, de hoje,

insere o seguinte:
Na spmana finda, na França, o sr. Edouard Herriot

pl"tW�cou uma crise no Partido Radical, renunc,iando à

_presidência para forç.ar uma decisão definitiva do par

tido sôbre os "bígamos".
Os "bigamos" são os t-adicais e radicais-socialistas

-

que, permanecendo nas fileiras partidárias, filiaram-se Os' candidatos pertencem

também ao RPE, o Rassemblement du Peuple Français, a 13 países e entr(). êles se

que, como se sabe, é o organismo que congrega as for- e'ncontram Frank Buchnan,

ças do "gaullismo'.' teó'logo e lídel' do movimen-

Como De Gaulle, habitua'lmente, procura dar a seu to de Armamento Moral:

movimento um sentido de aliança popular, e não prõ-, Robert Jackson, da Côrte A nómeaçáo, entretanto.

priamente de partido, diversos radicais e ndicais-socia- Suprema dos Estados Uni- recaiu num filho de outro

listas entendiam que não havia incompatibilidade entre. dos; Manley Hudson, téc- Estado: o sr. Raul Péricles

permanecer nos seus partidos e aderir ao R. P. F. !
'

, Cardoso de Souza.

Ganharam o nome de "bigamos". I
nico em Direito Internacio- Santa Catarina, em que

Entre êles há deputados, e deputados influentes. : n�l, todos norte-americanos; pesem as qualidades do 110-

Mas o sr. Herriot não hesitou. Pôs em jôgo todo o sIr Hartley_Shawcross, pro- vo Presidente do InstUuto

seu prestigio tradicional contra a permanência dêsses curador gera-l. da Inglaterra;, do Pinho, sofre duplo golpe:
,\ homens de "double appartenance", no partido de que é Louis T. Brouckere, e'stadis- perde o qúe tinha e não ga

chefe. Atirou, mesmo, à batalha, a própria presidência, ta belga; Rafael Altamira y nha o que lhe foi prometido.

.que tantos anos exerce. Creva, técnico espanhol em Fica, assim, alijada de

No Brasil, também, temos os "bigamos" da UDN.. I cien Coquet, p�blkista e um pôsto cha'Ve, cuja conser

Os dirigentes do grande partido oposicionista, po- Leon Jouhaux, líder sindi- vação deveria ser disputada

rém, querem ignorar a anomalia que representa sua cal, ambos franceses,
r

e com o máximo vigor e aci-

presença' simultânea na r agremiação nascida na resis- Emile Dreyfus, pacifista ma de futricas políticas de

tência contra a ditadura e no govêrno do ex-ditador. .. suiço. I partidos coligados.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTER�PIA
RAIOS X

DR. ANTONIO MODESTO
Atel!lde. diàrilmente. ao Hospital tle Carial.tla

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

Caridade
CLINICAS DE SENHORAS _ CIRURGIA PARTOS

ASSISTENCIA AO PARTO E OPERAÇõES OBSTÉ-
TRICAS

Doencas glandulares, tiro ide, ovários, hipopise, etc.
Distu;'bios nervosos _ Esterilidade _ .Regimes.
Consultório: Rua Fernando Machado, _ T_-el. {.481.1Resíd. R. 7 de Setembro _ Edif. Cruz e Souza _

Tel. 846. .'

, DR. NEwTON d'AVILA !Cirurgia geral - Doenças de Senhoras _ Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meíréles n. 18 _ Telefone 1.507

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

Residência: Rua VidaI Ramos, _ Telefone 1.422.

DR. MILTON SIMONE PEREIRA
Clinica Cirurgica

Molestíae de Senhoras
CIRURGIA GERAL

dos Serviços dos Professores Benedcto
Piragibe Nogueira (São Paulo)

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

IDeCletós na JilS-·
I ta ra Guerra'

( ..
li'

RIO,-24 (D,P.) --"- O pre

sidente 'da Republica assi

nou decretos na .pasta da

Guerrã, nomeando o general .

de' Divisão, Zeno EstiUac
. Leal, comandante da Quarta .-

Região Militar, com sede em

Juiz de Fcra ; o general de',
Bl,;rgada,. Edgardino Azeve�·

do . Pinto, comandante da

Deeima Região Militar; o

general de Brigada; Emílio
Rodrtgues Ribas Junior, co-·
mandante"' do Centro de A':',·

p�aéiçoamento 'e Espéciali-··
zacão de Realengo; o gene->

ral de Brigada, João ,:Séga->
das Viana, secretario geral
do Ministério da I_,,�érra; o

general, de Br-igada, Nelson. '

I
Melo sub-comandante .da

QtH11\?- Pi_visão de Inf.anta- '

.' ria e o general de Bnga:,d'a,
Nestor Souto Oliveira, co

mandante da Escola Militar

de Rezende,

!OS SOFREDOR'F,S'\
A Dra. L. GALHA!lI)O.. ':

ex-médica do Centro Espirf- .

ta Luz, Caridade .
e Amor,•.

comunica a mudança do seu.. '

consultório pará. a Ávenida ,

N. S. Copacabana n? 540 _

r\partamento n(l 102:- Ria-.

de Janeiro.
(CONSULTAS Cr$ 20,OO�

2
'

I ' t
-__;___---�

Montenegro e

CURSO BOSCO

; "DR. ROLDÃO CONSQNI ,

Cirurgia Gerál _ Alta Cirurgia -- Molé&Üas de senho-
ras ._ Partos

' r

lTormado pela Faculdade de Medicina da Universi
.

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

Cirurgia do, estomago e vias circulares, intestinos ' TUBERCULOSE

delgado e grosso;. tiroide, rins, próstata, bexiga, utero, Cirurgia do' Torax
ovarios e trompas. Varicocela, varizes ,e hernías. Formado' pela 'Faculdade Nacíonal de' Medicina.

.

Consultas: Das 3 ás li horas. .

.'
'I'isiofog ísta e Tisiocirurgião do Hospital Nerêu Ramos.

Cons.: Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa Paraíso) -.
·

Cursode especíal ização pelo S. N. T. Ex-interno e Ex-
Telef. 1.598. .

' 'assistente de Clrurgia do Prof. Ugo Pinheiro Guirna-
Residêncía : Rua Esteves Junior, 1.703 _ Tel.-m. 764.. rãesz (Rio.)' '

. I

.

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

.

Res.: Rua Durval Melquiades, 28 _ Chácara do
Espanha.

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

do Hospital de Caridade de Florianópolis. Assistente da
racão e-vasOS:--'_-�� �'

-r��_
.

Doenças da tiro ide e demais glaudulas inte��as.
Clínica e cirurgia de senhoras _ Partos

FISIOTERAPIA _ ELETROCALDIOGRAFIA :_ ME
TABOLISMO BASAL .

Horário de Consultas : _ Diáriamente das 15 ás 19
horas.

.

CONSULTóRIO: Rua'Vitor Meírelesn. Í18 _ Fone.
manual 1.702.

.

RESIDÉNCIA: Avenida 'I'rompowskí; 82 Fone ma
, nual 766: '

, i.

�._ - .. - _._ _--_ , .. - _ .....•.........•.... - - _ _.__ _ _ .••...•........:

,DR. A SANTAELA "

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

Médico por concurso da Assistência a Psicopatas
do Distrito Fedêral.·'· . Ó, '

• .'

",

,".. ; Ex-:interIjé'.'do. R:Ó�pital' Psíquíátrtco 'e Ma�icômio
Judjciário da Capital' Federal.

.. ,

,

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

.

Clinícà MÉdica ;._ Doenças Nervosas.
Consultório: Edifício Amélia Neto - Sala 9.
Residêncià : Avenida Rio Branco, 1M
Consultas: Das 15 ás 1,8 horas.
T�efone: .

(;onsU:itório: _ 1.268.
Residência: _ 1.385.

'.

'I'

DR. M. S. CAVALCANTI
.Clil1ica exclusivamente de crianças.
,Rua Saldanha Marinho, 19.

: Telefo1'le (M.) 736.
, . ".

�--__:";_----'----------
o.

Viagem seguranç."(i
rapidez f.

so NOS CONFORTAVEIS l\iICRO-ONmus DO
�.....,.c�_�.,.c....__&____ ..LiLIU· • n]h. n I i D lftO_

Florianópolis _ Itajaí _ Joínvílle - Curitiba �

com

e.
Preparatório aos exames de admissão ao Curso Gi-

nasial Comercial Básico e art. 91.
.

Dirigido-eõr:entado pelos professores Ari Kardec

de M�w.aldo !1�0_!21��, !e.dro����!_osco, �e_rson fmento da taxa de matrícula.
. "

. A frequência serã cendícíonada -ao pagamento an-

tecipado das ·mensalidades. .� 'o.

As informações serão prestadas diretamente aos

interessados diariamente.
R. Crispim Mira, 41 ou ria Livraria 'Rosa
GERSON BOSCO DOS $ANTOS _ Diretor

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira .

DR., MÁRIO WENDHAUSEN
Cliníca médica de adultos e crianças.

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

(

M.,769.

DR. I. LOBATO FILHb

QUER V(sTIR�Sl COM "CONfORTO' E ELEGÁW'f.t J
PROCURE A

r -

"

Alfaiataria" ,Mello q�.
o

,

S.EDR. CLARNO G. GALLETTI
Advogado

Crime e cível
Constituicão de Sociedades

NA'Í'URALIZAÇÕES
Tít�los Declaratórios

Escritório e Fesldêncía : Rua Vitor
NE _ 1468.

.

óíilna s.ôla no centro
15 de Novembro, 20, '2' an-du"
'R�sh Ul'iSflte ' RO.'8). "

Tutar no mesmo lócal
Meiréles, FO-

A' P�ac{,
.

(alto, do
.

.

. (

Fab.lca�t:·� ;;;�1���::'.'�� ,
.

foogS•• -DISTINTA- • RIVET.� PO.IU. um 11'all; .

Id. IOl'tlín.nto d. aa••mlI'GI. ',I.Gada.: brlal
bont e bar�to'; algoda•• ,�mo ..ll1. e aviamento.

IdbrlcCJI: A CàlCl "A CAPITAL- ehomo a '.at81l;&o dOI Sn�.� oo��'o..i.::.f'd!���;!r� ii�U�:itl:�k�.:��t�:.·�:\IJ'!::
vIsita unha ao 6IIf.tuClrem lIual &Jompl?&:uz; MII.TRIZ. om Flci'I�D6polll!ll ':g FILIAIS .m Blgmenau,. LaJee. ii

·

..--IIIIIE---ÍIIIIII------IlI ..__...� r"iIII·.".,,--ii�.c',r..,.""""","".�'
,." �

.
,

t
-------
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-"';-�_!.4� .. ·:Ia . Câmara Municipal - REFRI6ERAOORES
O,!ncident.� .cem.cvereeder Má io Couto

'-'f RI·G·l! 1'.. ···0 AI 'I H' FNA CAMARA MUNICIPAL, Tenho a honra de comu-
'

Na nossa crônica de on-j nicar a Vossa Excelencia

têm, relativa aos trabalhos que a Câmara Municipal de
da Câmara Municipal, hou-I Florianópolis, por proposta
ve omissão de um requeri-j do vereador Edio Fedrigo,
mento apresentado pelo ve- consignou em ata um voto

ANIVERSÁRIOS às suas acrisoladas virtudes d Edi F dr i T
SRA. PAULO DUTRA .

terá
"

'
rea or 10 e rrgo. rata-

era ensejo de receber, nes- se do incidente havido com de louvor pelo nobre gesto
Faz anos, nesta .data, � sa data, expressivas home- o sr, vereador Mario Couto de Vossa Excelencia em de

exma. sra. d. Ma;Ia Jose-'nag�ns de quantos-a admi-•. de que dêmos ampla notí- fesa da honorabilidade do
Cunha Dutra, esposa do sr. ram e respeitam. cia em uma de nossas últi- sr, Vereador Mario Couto.

:�auli �u��a, tf�nlcionário da "O ESTADO", cumpri- mas edições. Ats. Sdas. - Alvaro Millen
.' sco a nus, rra . mentando-a, cordial e res- Depois de recapitular a da Silveira, 'presidente
SRA. ANToNIO SBISSA peítosamerrte, deseja-lhe fe- ocorrência orrunda de um Sr. Vereador Mario -Couto
Passa, hoje, o aniver- Iícidade pessoal. b t I Ioa o ma evo o, no qual es- - Tenho a honra de comu-

,sário natalício da exma. sra. . MENINA HELOISA tari I íd HOJE NO PAS'SADO.

arra envo VI o o proprio nicar a Vossa Excelencia
..

·,d..Jandira Silveira Sbissa, 'Fe'steja, amanhâ, -mal's" 'u";;'" D' 'J' -

C II' S
'

.

.

.

., ,..
.-

,."..:.',.
• '_

"

,'�.
.

'

� fi 111

.

r. oao o' In, ecretarfo que a Câmara MUI).icipal de
-

,

· espôsa do sr. Antônio Sbis- alliversário nâtal ício, a en- de Obras Públícas, o r'epre- Florianópolis, por proposta 25 DE FEVEREIRO São João de Pa'íma (Capita-

sa, funcionário do Departa- 'cantãdora menina Heloisa sentante pessedísta elogiou A data de hoje recorda- nía de Goiás) ;

, mento Regional dos Correios filha do casal dr, Arno i>: a atitude tanto do governa- do vereador Edío Fedrigo, nos que:
- em 1822, como repre-

'e Telégrafos. Hoeschel e de sua exma. sra. ,dror do Estado pomo d.ªQuele -apl'OVOU protesto cor,tta as -:- em 1777, cumprindo sentantes da câmara muni-

ANTENOR DA SILVA d, Hilda SllvaHoesch'el. titti-lal� repelindo de ime.dia- malévolas insinuações que 'ordens do General D .:'Pedro cípal e do povo catarínen-

Ocorre, l!ojúe, o aniver- .0 distinto casal recepcio- o
.. -. d C b II C I

' R
_ ,

; as msmuaçoes mesqui- pretenderam envolver a e e a os, o oronej es- se, segurram para o io de

·-sário ntalício do sr, Antenor nará, amanhã,"em sua resí- nhas da maledicêncía.vo re- honorabilidade de 'Vossa Ex- panhol D, Ventura" Caro, se Janeiro, afim de felicitarem

-da Silva, funcionário da Im- dência as amiguinhas de He- quereu fossem transmitidos celencia bem como congra- apoderou das fortalezas de o Príncipe-regente D. Pe-

":prensa Oficial do Estado.
'

loisa, oferecendo-lhe 'uma os seguintes telegramas: tu lar-se pelo feliz desfecho Santa Cruz (Anhatomirim) dro, pela sua resolução de

PROF. SOFIA GRAMS linda festinha. Exmo. Sr. Irineu Bornhau- do' desagradavel incidente. e Ratones, enquantó o Mare- ficar no Brasil, Francisco

Ani�ersai'ia�se,. h o j ,e, I' FAZEM: ANOS ,AMANHÃ: 'seu -,,_ DD. Governador do At. Saud. _ Alvaro Millen chal D. Guilhermé
.

Wailg- Luiz do Livramento, 'Antô-

: a graciosa senhormha Sofia _ menina Ivo Raul de Estado. 'da Silveira, presidente. han, à frente de 2.000 ho- .n io Francisco da Costa e

"Grams, dedicada professôra Aquino: filhinho do sr. Ro- mens, marcha sôbre a vila- Diogo Duarte' Silva;

,.00 Grupo Escolar "Arqui- dolfo Silveira. .

ti.
'

O.,.
capital; � em 1832, faleceu o bra-

:diocesano São Jos�.
, ,"', Menino qáudio, filho

< r I

'IDe
úr

Iari'o
,- em 1814, no mesmo lu- vo .. cataninense Capítão-te=,

:FAZEM �NOS, HOJE , I do sr. Antônio Taranto. .'

"�,,,.
�

CIO. '_
'.. "

1

'
, "', • gar da a�tiga povoação, de nente, J.osé Lamego Costa,

,-: Sr. J?rge J .. Carnelro�, -",srta. Mar�a J,'l1rezinl}a
Barra de Palmas, deatruida irmão' do Barão da Laguna

::80C10 da f'irma.jl, Carneiro dds Santos Livramento.
J " pelos selvicolas, foí, por al- .e veterano das campanhas

,& Cía,
.. .

L !. 1- _Yiú"v.a Olgªi13ia}era ,de; vará régio, -criada -ãVila de- contra as Provincias do

-;- .Sr, '�ll:glh_o Mour�. Oliveira. >

) •

1 J/RITZ...;.:., ODEON, 'I '1). -, Q Esporte em Mar;.. Prata;,

- Mien�a Eliana, filha
I';",

- SrtSt. .Norma.B. Ramos.
Slmultânearnente cha - ·Nac. r,

,. - -.----.- --..... - em 1866, pela primeira

.'do sr. :A:n Ram-os.. Castro", _ Sr. Miguel Büch��e; �s 4% � 6�4 � 8 3/4.� Ás 2) - Atualidades Warner ,vez, reuniu-se em Corr íentes

.Secnetárto d@;Departamen,tq. J "'L Sra. Maria Cwpeli Ra- 7%, horas Pathé - Noticiár-io. ' ,***':fêmos ,recebidp" aqui o Conselho de Guerra des

-de Saúdei.PÚbli:a...: .' fm�s. • p :.

., " Sessões Elegantes 3) 'Ser�ri�ta Muito mesmo na redacão, reclaina- ,Aliados, durante a guerra

_ Menmo

LUIz'1I..el1rrque"1
_ MenhlO Armando filho FAT1\LIDADE Grata - Desenho. ções sÕbre o sel:'viço.de trân- 'com Solano Lopes;

�_filho "do. sr,: lYJ,oacil',rJgUat.e� do ,l;11'. Rei.iHlld,9''Fil<Í��no...
'

com - Signe Hasso e Ed- 4) - Um espetacular fil- siti?, relacionado ê8m o ex� .

-:-; em 1883, no Rio de Ja-

.my da Sll,vell'a. " ,o' -,:lV:Iell.ina' Regina Glória" mondrO'Obrien. me sintético L
�: ,cesso de velocidade verifi- neiro, fundou-se a Sociedade

-'-'- Menm,o Tonmhp,- filho I filha (lo, sr. Adalberto S. Espeirac'ú I a",' ... Incompa� AMIGO LEAL cado nas l'uas, principál- de Geógraf'i'a, com g'l'ande's

<do sr. A. Pinto, 10 piloto do Ataíde.
• rável: .. Vibrante ... com ._ Edgard Kennedy. mente nas mais estI!eit�s. nomes brasileiros .

....Itopuca... 1 ___;. .Jovem I{ernani Praze- No programa:', O QUARTO N. 303 Não há dú;rida que u'a me- ' .-.
-o-

_

..
Srta. h;aeema fape.lini�.: .l�es,

filho

.dO
sr.

:

.F.r..
anc. isco" ,1) - O Espoi'te em Mar-

� c0l!!..,Le0!l 'ERR,OLL� , didá: que coibi;;s: ê�se abu-" 26 DE FEVEREIRO

-'-.srta. ItTa'T. r renas; YraZel'B'S;
- ., _�, �, '.r--

- - - -
�

I ' . ]--:-�A, "n��no C
.

.

.

2,)' _ Metro Jornal - A- '''Livre'' - Cr�arlças malO- -n-._� �f'.
uen la�, as A datà r-ecorda-nos que:

_ Meninos Sidnei Car-, - Sr, Tomé ({;letpo. .

l'es de 5 anos poderão en- nao, fatíaTctrs,
dCx 1�.

• .---''__'_�_.��-'--'-

.

f'lh
"'" 'I' M tualidades. )c>r u

1

]os e Liliam M_ana, ..1.1 O.f> I' .- SJ 1,:'p,lVIai,or .LrOJgl. lO e� .

� _ .' Registramos, com VIstas a Diogo Gomes Carneiro, que

('
_

.. PiFe:ços: As 4;14 ...
- G�'� 6,20 �r aI

.

,do 2;0 tenente '-(arlRs Pl,nhel,- 110, J'_' c.· (',,,

..

OD'EON quem de dire'ito, o fato. foi Cronista-mór '·dos Esta-

.

d R
�

. .

M' T
. e 3,20. r ff" (', J

" . "b'
"

.

:r�, Che.fe �� Ser�:ço
.

e. a-

'I'
- Srta.. aGH(, '"

eresa
C $ 62 ('

. Ás 2 horas Outra' ocorrência tam em dOEi do ;Brasil;

,dlO da J;'ollcla MIlItar, Praun. .

.
Ás 63A;c.....

'

I', ."
.0, • um-

Vesper'al·'das.""oça·s. nos, foi r,elat.ada.·,·pará ê-s,te - em 1717, D: Pe,d�'o' de

. � 1t, b d co). Cr$ 6,20 (UlllCO). m I
_ Sra. Martinha,.,Wana, .• p-.5',ra. Nedo},a N,a u,co eí Ás 8'% -" Cr'$ 6,20 e.:3,60. 1) _ A March.a da Vida registo. RelaclO�a-se e.a �lmeidá, Conde de Assu-

'Vieira, esp
..

ô:Sa do �r. La,.u,ro Fre,ita,:; Lima. ,I,

<,, I J

_ N'
" 'com a sU.l?er-lotaçao 9-0s om- mar, foi nomeado por pa-

. "Imp-: até 14 anoi3". c" ac t\r '

-Vieira, grá,fico de ':A Gaze� ���.��_.,._:'
.

"" IMFlÉRIO (Estreito) O FIli Op õ PRINCIPIO ,bu� qu'e' 'se. em a pOP'�J- tente-régia para' o cargo dê

-ta". <Anunc\f n'''O �STAI)O 'h
_ Brian Don'levy - laça0 da CapItal. O caso, Ja Govel�ná.dor'da Ca,pitania de

_: Sr. Vidãl d.a SilvGJ. Pôr-,
..

As 8 nr_as' � Rocboemrt Wa'lk'e''I', do do.m,ínj io PÚbliCdO, e. S.tá São Paulo e Nlinás Gerais;

'to.
"

.

N
"

P I'�
· O HOMEM DF4 OITO ,"

J

O te' Ia MERCADO'R,"ES DE INTRI- também a merece�', .

e qu:m -'em 1808, continuando

Sr'a'. I b 1 da Costa
_ .a

",

'. -:,
' J VIDAS , , t 01 cao medida 9 • Il .f', R- d J'

sa e 0Technicolor) GAS
.. " com'pe e, as u. ": .

a: VIagem ate o lO e a-

:Rlbeiro. com _ Dane ?l{aye. Çrechnic��b.r). ,
enérgica.' e satrsfatódTla. Os neiro, partiram da Bahia a

_ Sr Htlmberto d'Alas- ,

') c'om'� Joel··M.ac.�C'Tea __. ônibus. vjV.eIl?- atulha· <?s, que Rainha lJ. "Maria I e p. Prin-

.' é' ,< ,i'j Preço - Cr$ 5,00 (Ul1ICO d I t d D
-

.810 O EMTT"[' AI '. S 'th
,e.

j
.

n.em sal' mha en a a a. e cÍP-e Regente D. João, de-

'.
,! " AGREDID .

1<'1> "Imp!�;14. anos�',. ; eXls mi .

. . dA, I
•

,YOf.{\NDA DE MEDEn�OS ôNIBUS
" . 'o' RO�Y .; Preços: Cr$"5,00 e 3,20. pouca altura �.ma�orla e; pois D. João VI;

COSTA
J

"I 10 (dez) anos". les, os passageiros que g�o-, - em 1826, a esquadra

O' :venturoso lar'. de nosso ;Estev�" ga PoÚéia, onl�in, 1 Ás 7-%1�horas mp.
RO'XY • zam da regalia. - .m.a.s nao' argent�lHl:do Almirante' Bro-

'A
' 'N' �' ""'S'l ',;. ""'d' jPl'QgramaC<,>.losso. »,

'

d' 't" d ettl'
'.

DI'" d

'conterrâneo sr. rony a- Anas,taçlOS'I.lv,eJ:�jl;d' .resl /enn:- i 1)�� Cinelarldia Jornal 'Ás 2 horas do Irei o .

......!..' e ViaJar, '. wen !}tacou � ,,-,o 0!lla o

tividade da Costa, oficÍal ad- te à rua I va Jar Im, s ., I V 1 do Barulho. I, ônibus' super-lotados, sa- 'Sacl'arilento, ,que era defen-

T E 'd d'
- Nac,r, crJ eSp'era 'f''''

•

I no' r.' t ""'Ir I

ministrativo do, esouro �- 4jzep.do haver, s,� ,o, no Ia
O FIM OU O PRlNCIPIP. 1) � Cine Jornal _ Nac. Cri Icam-se e� 'J.aze-�,

"

dida pelo ,,:,enerar J.Y.lanoe

tadual.e de sua ex�a, espo-, J)reced�nte;. agl:j�1�R� a c,a-
t':om _ Rob�rt Walke,r _:_ MERCADORES DE INTRI- correq,91-:, de pe.J! De pe, ,pro- Jorge Rdo�rlgues; .

;'sa d. Ana de MedeIrOS Cos- I cetête, q,úando VIajaVa em
B'

.Dl'
'.. ," GAS" priª,ment.e, na�! mal acorno� • -, e.,!ti 188�, 0, Coronel M.a-

.

"
•

). ';!-.' d 'Atlc'V V'- rlan· onevy. "". d t
-

t paço
) L

'

�.ta, esta hOJe fee�l-Camente L um
dos- onlbus a�. ,';.'

I ,

O HOMEM DE, OITO (Technicolor).
da os, VIS o nao ,er �s

.

. 5noél Pinto 'de emos, vlce-

,-engalanado para comemorar' daI, que 'faz o traJeto $aco - VIDAS'" com _ Joel Mac Crea - neee�sário para CHte, mes�o preSidente 9.� então Provín-

.o 50 aniversário natalício dos Limões-Praça 15, pelo' sem estarel)l �e;t)!t�Aw;, p�s-. dia de Santà Catarina, cdh-

I d t I A (Technicolor) Alexis Smith"
s·am ..viaJ'ar. Or.a., tá1,.situação ,VI'dou toda"'.' a.s Cau-toridades

"de sul;!. segunda filh i,nha, a :,,-,1Otorista, Nico au e a.
com _ Dany Kaye _ Vir- ARMADILHA DA MORTE

"

.tJ'alante Yo'landa I'" 't'ma q'ue recebeu algu- não deve perdurar".. muitll 'pará '.>'ecepciOlla�rrI, no ,dia

::"'", .
.
n l,' ..... ginia Mayo _ Goldwyn Gi- com - Alan Lane. �

...
' ....

. As inumeras felicitações' r.1aS pancadas IP? p:sc�ço, ri&.
. TEX 'GRANGER .

1
menos �P,l ve'4:ulos �e lota- seguintê;' o novo Presidente

e l'ecebera-o por- ta-o gra
I

e tando . esconacoes . ç1a-o coletiva "o,m carrocer
.. i,e .. Dl;. Teodureto 'Car�"s de Fa-

· qu .

.

-

I �'-lílre.& n •
'

P1'ecos: Cr$ 5,00 (único). 12 e ig- Episódios.
i""'

10

ta efeméride, Ó "O EstadO"

I
foi

me.d.
icada. M.as a, P"?lí:í.a, "Im·p. 14 anos.".

.

5) _ Início 'do espetacular baixa" , ria Sóu'to;

· se associa. 2.pÓS essas provlffenclas, IMPERIAL seriado:
À!. v. T.'!,>., com novo co':' - -)em "1889, o Congresso

·

VIAJANTES saber como Nicolau mando, cumpre estudar a Nitcionaf elegeu Presidente

CHARLES E. MORITZ I ���:eguiu um "cacet�te", de Ás 2, 4%, 6%, S% horas, O DRAGÃO NEGRO situacão e,dar-lhe satisfato- da Republica o Marechal·

I'
' .�, Sessões Chics. C '>1 - E'" d F

.

'Oe sua viagem à Capital
I'
uso privativo de po leiaiS e com - Rod ameron. ria 80 uçao. e ISSO mesmo Manoel Deodoro a onse-

Federal regressou, ontem, guardas noturnos ,.. CANTINFLAS
.

1 e 2 Episódios. que aguardam os que, pa- ,ca corr{J129 votos, figurando

'via aérea o sr, Charles Ed- i "BACIENCIA. , ." O maior 'cômico da atua- Preços: Cr$ 5,00 e 3,20. ra, esta nota, visitaram esta em s.eg-pndo lugar o dr. ,Pru-

-gard MOl:itz, Presidente da \ Aprese'nt�u-s: � Pol_ícia o: lidade, no seu melhor filme: "Imp. 10 (dez) anos"._ redação, ontem. dente José de Morais com

Federação do Comércio de sr. Féris Boabmd, l:esldente I O SABICHÃO RITZ 97 votos';
.

,:.Santa Catarina, à rua Felipe Schmldt, on- No programa:' Ás 2 horas -.� � ---._........ -=-. em 1903, em Florianó-

D. RAQUEL RAMOS DA tem, queixando-se de que 1) - Notícias da semana Vesperal Chic,
IMPERIO (Estreito) polis, foi distribuido o pri-

'SILVA Waldir Machado, motorista,\- Nac. O HOMEM DE OITO Ás 2 horas meiro número do órgão d�

A data de amanhã assina-I natural, dêste Estado, c,asa- . 2) _ Noticiário UnOi'ver-
.

VIDAS 1) - Jornal da Téla, 'propaganda anti-clerical

'la o aniversário natalício da do, residente em Barreiros, sal. (Technicolor). Nac. "Verdade". Já no ano ante�

venerànda senhora d. Ra- deu destino ignorado às se- Atualidades. _ com - Danny Kaye - 2) - ARMADILHA DA
rior havia circulado "A VeI'�

quel Ramos da Silva, digna guintes ferrame�tas: 1 ali- Preços: Cr$ 6,20 e 3,20. : V_irginia Mayo - Goldwyn M03)RTE TE:�I������ER _

dade" sendo úm dos redato-

viúva do saudoso desembar- cate, 1 macaco para 2,000 Ás 6y� - Cr$ 6,20 único.

I
Girls.

' res o Padre Manfredo Lei-

t I 5 h C
'
.' 12 e 13 episódios.

gador Pedro Silva e genitora quilos, 2 mal: � os, . c aves Livre - rlanç�s �alOl'es No progl'a�a: .. , 4) _ O QUARTO 303 _
te.

'do sr. dr, Aderbal Ramos da

\
de

bôca.
de vanos tama�hos'l de 5 anos poderao entrar 1) - A

Ma.rcha
da VIda

com'Leon ErroU.
.André Nilo Tadasco

'Silva, ex-Governador do Es- 2 chaves de .fenda, e, am?a, nas sessões de 2 e 4% horas. I � Nac.· CAVEIRAS DO
--,---------.

'tado. 145 cruzeiros que lhe dera I· ODEON Preços: Cr$ 5,00 e 3,20. 5) -

..

'd' , I I'
A distinta dama,. que goza I'para pagar despesas em sua

I Ás 10 horas I
"Livre" - Crianças maio- TERROR - 1, e 2 eplSo 10::;. i O l' A \.lll Pi n t�H� a

.

- Precos' Cr$ 4 20 e 3 20 I " ro II

���=(���t��:i�� �l��:���i�éÜ�� i �{���:�a'_ "BACI��,iCIA, . ,"
I ��60�)saar\e�tinada, �;:r�e 5 anos poderao en-

\ "Imp, io (de;) ano�".· ,REASSUMIU A CLíNICA

-

Temos o prazer de comunicar aos nossos distin

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

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

formações, em nossa loja ,iA ELETROLANDIA"

no Edific,io Ipase, Terreo.
SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE RADIOS

E REFRIGERADORES LTD'A.
EDIFICIO'IPASE, TERREO.

"jarn "/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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<i :.t"�·,, ;.,' .Vj_.' �DjrEl�io de, PED-RtO PAULO MACHAD{t. -[lI: "9;J'-·� ... i lJ ·.r

•

�--I: ><!.. -;: • �,� ..........."1dl:,;.�:_"il
. -� !�� ;, �

... � �
..)f,:)"

psp

�(_}ffl'�(l ��iJ r--I

N�3:c;fO'l1�':al,+;� {i�:21�f� t(�.�"ãfJ:,�;".;:' ;·ila,:", :<;�,,<'C'i:da<,{te
��ta "farde-.;�:'l'seê�pua� e úl�m( e:Xi.bita� •.dO,,' �,nvI,e�> ,V�thii�pg'hlh� �';���a' c;c!':slicà d'o'

. gaucho • .,..Estal�dll: o $trateb ...ft, �relunlHar:,'";' .: ,,'. ""CenfenarIO,dé 'J,pHlyll� ..

. C6h�ra a'selçã,? ?a,cidadeJ_ogarâ'na t�rde'de heje �611y? �â'ídi� e Dinda·; R()mett,'Minêla'e G-e�ald'0; Bi- g+ --!.',iI
.

,
..

'

i{.
"

.' , • /; '" ,; '. , '

o forte team do .Nàciõnal Ide tOI;to;d\leg;iI�' ,�'f
.

.c- tinllo;'Niltinhú, GB� Brául ió' e Sanl.
.

".' :," A�Jq\J� soub,�p}p�, ,? C:lch��

IIIJIl,1ente
.0 ,veplOs,_em louca

.

Onte� tivemo�,oportunjQade�'i:l%,y�-loi�� é�anc)1q._,�a. . )'(p�'[ej�r�eráinic'iada as 1p horas. �iil14;h?ras'hav'é- t� Antenor Belft��ll1� ;..,4a· d:spap�,:-d:::p'ela.s,.ru�s da ,�a-
:r�l_a BocalUv�, preliando f'renté ao Aval. HOJe nOV3;JlCa- ,,,r,áll.reljminarr',, ..... c:'1tre. Treze de.MaIO e Ipiranga.: I �liv�: :ma�ij! cqt\�.y.p�o; R2:�o. ,�Iral �af.$_ll,� ,�!,e,lcl�ta,��jeca �

._Sla�
nos .sera pr0_rl.Or-CIOnada, qU�.ndQ-lp, quadro ... d,o.,.c,a.

.te-

.i. 0. S j.J?-gr%.s.tló.cS estáo.séndO ve.ndfà.
Os p.elos isegufintes I :V-8

..

'

:f.'ÚIAe.o.,fiY.I�..
a

..
(lq,

,I?�I.�_'.i�.u.e� �d�Ul.U� lece.nte.
meTI

..

�e. ,

.-?o�lzado L,a Paz' enfrentar a fO!"Çatrnaxllma .do )f(l{,tebo.l preços :
-,9adeiras _;-' C�'$ 30,?O; A't9:l'li?b�ncàd�s\� CH!!i. ,. torar .p8.!i� n�Jl� PEOVa,:Si cl;;'f ;F�hcldaaes e o

o
que. d,es,eJa- "

llheu, : .� " I ' . i '"<I
"

.' q 1)5,00;. Ár,quibanfca'das,['(sócIOS): _-;- {}r$ 10.,00; Geral. '- • �hs.tas �.(çeI,lJe;na�.lO.�e �o-r �1$S �o, c_Q�sagl;a1p I��d.a!'t;
,

,.

'}JsP,era'-se um púb}tco, r:uJ:n,.er0'8� aOr:Jf!ca�
o
da, 1l�k� ,i« , Gl:$'IS,,9,9; >G�I;aL(�@íos) . -:�Cto$ 'B,OW', �(:,' t:' ! mVllle,,,.te_ndq ;a��dldo., jp�a/} dor ,catapnense, I ."

"

conaiderando-se que a equLp� naciona.liata }lar .dar e r I '

• _" '" " ,'" ",1.;- .

J .i ',. .

I'r " 9., 'u- 'I)' I . 11••
máxinw,pa'rapl'opordonm,,'ái,qS11Íiiltênciaumprélio,ver- ')� í'f'{,', ",

.• '

.... ·)')·F'J'
t", '. � 'fl,·,J_1 ·11, �'t" ai "IJ. d" t

I'

dadeir�men.tedóra:'�?· comum,:, c�rP:;j.Og�d��;Jq�y�j.�.'��."el :�.' cr:a:c K,·i�:t Q'rrne ro' ,I i ,8 �e(1 '0 I ,p I '� . ..,.J en e:, J:��
·sensaCIOnaIS que farao os aSslstentes víbrãrsm d� e,mo- í'

I J r".) (,'J í" o' hJ. . '.I..�<.r.,l
. "ri 1 "lt,.. ,I _'

h.
C �í

ÇãO'para:o pr�l.�o,i�e �Oje:',o:�o�j\}n,to��i�jt��nt�:����� ;;�l r'\�9J:��>;·l�,�:C:r. ,';i�t(,!; ;(lo':··';Páu'l.af: :rtâ"rri°ÓIS': ,;_�f.·�I!:'1>'.;r�1111\'�·;:";�; ::Hi.p�.�
velmente entrará n'li lIça asslm;fprma.do: La Paz,_,;FJp; 1\' I

� .__ . -_.-

-.
- ,- 1-

". 'H'i_ ,í, "',� .J.. ILI
l'indo é Lindoberto; Pipócai "La.erte, e ÂNgail; Ll,ltz�nho,' ... I '<; .'

"

Camargo, Bodinho; Guarací 'e Quita,'
,

t,Qr '7 VOli()S�;;®Dtr:f- 6 do sr. Ir.ljá G'omi-dJ', VeDG�U o. c,andidato,-dôf'sf!' LitJh'àto"'Cai'ioni�l'- Osvaldo

Segund'o nos.ânf0wmoll O· técn·ic.o �an�el da �ai;Cko, '

,.� •.�.'.:krfof_i 'e ,N ilo roceti, i:&
_

..e. /�ft Vic,,"�J��.Oj..Il'e8�d.é'nte.�:�-]3JI gé'l,�a.,.;�Q.,�t�'?,�9 técnic�'hv. '-', l�.:. ;;�� .

�
Toutihho,lo 'scratch'íSerá o.'segu!nte �alvo'Il\.o.difica�õ,es:, ,j"', '

.

J
.'

r'" ',f" ". _' ,

'. ,. c. _.
. -

" iNuma�hi�rt:'te dá· :rnáior i !fQão Ferra:li�,mia�; 11�; .e'-- gi_s é dir'etd!;;.t!�nico ..ill J�sé

lini�J1:s.a��'f�mHia,
'p�ulaín�

II'
".. '," '.. ',' �.

'E'
'r.j. ;,//',

.,'
'. c.�rflii1iÇlade .. 'l:ealiz?u-se .1 sOUl'eiro -:-.Behtõ"Carioni; "R��,«,:iro·.�@,á��t,: �.()! ..

jll"" '" É.fl.b'?ra !no' desempenho' �o
a;Jal ,:nos '. S·P01�. es, ant�-onterif'tia s'éde P�9visDJ 20tesoUI�hlt{:;:U·G-ll-stayoRe- . .p.'órJ.e

..

t.t.. e.a·sld. là.�>s.e.r:.a.?}f ..��CO-- ,.;II'fICllt, :n�argot:.
o v.alo�osô "

. • , .' , "�o / ria, do Paula ,Ramos,' á pos-
' :;' 'Sí:,r r,,'· , lhldos os emalS aUXI lil.1'es.1 'espor Is.a con Inbara, "on-

" db
.

C'· ui' Delibe ....�..-.;.,;..--_.........._----�. f.. A Vi'tqfla �(j �r� W�]'dfe:rí\ar forme declarou! a def�'lHiér"a
Do corre'spondente:PAldo )-R� Ferro" .,. ..

s� o novo 0I1se .?'
-

Forne.iMH,' crack 'de:priíÍÍe-i- "onze!' da "estrela solitáúa'"'", ."" �;� '; ,- ,:r-.')j', nativo p,residi'a'o 'pero sr. Ra- .
"

.. r I 'f.;
o públic� de�pórtivóc_de :tp-e:o(d� c'�I&�ha� � o ,JU1� aaq ,nulfo Souza i:l a eleição da

I 0.1·V''e ..r"s· .a:.·.·s,;{f.;� 1'2, -gtàrtueiáf qÍi� hã .muitol o que'cônstitui fato inédito '":

Itajaí teve ocasião' de l_)h�- o te-rl]llllO çla partIg,a c,Wp. o
,nova diretoria do élube das v�m defendendo as cores' 'n� hist.óría do rutebol' ilhéu.';

�enciar 'uma belí�sim8: p�n'ti-. marça_ilor �-ssina)ando. tIl? trê� cores. O pleito trans� pdulaínas,l.;semPr� co�,gr'a:rr-I
Saudamos os novos próce-

<la de Foot-ball, i\.J.e J.'f_;unip. _justo .,emp'ate de;2 x 2 pftra,
.

correu renhido, v�ri!jé�ndo- Pelo Torneio R�o"São fie �'elH�á?ão e le:Üdade, foi l'eg' do' Paúla 'Ra�os, dese�':'·

na praça de gesporfo� ao '}:l!1 cada, lado,_!) r. , . "se a vitô ia dÓ sr; Wald'emar P�lÜO jogarão.hog.e Bangú,,� rEjc'$bidã) I:!0"T júbilo, pela jando-!hes /elic�dadés., .?f' 'U

N. Marcilio Dia;;,. os va.lo- Para,b,ens,.. Estiv_a�OlJe�. Es- Forneroit:'p6r '7 v{>to� coÍl- S! Paulo no Rid e Palm�i- ;..,-.t;h-�.",.-.:. --.- -..-..-.-_ P�,iaJP';"" _ ��

:rosas esquad.�ões:qo�EstI,ya p.eramos que o c,d,l}be do Es.-,.. lJ.a 6 dados\.<>o,sr.,' Irajá. Go- r:: x ,Fla�elÍgO; ,erp. ,Sfto ,. J " ,_' ;r.ff', '1 ,J, n

r< N I -ri t d I
'L ,.,..

g-'a·:\.·· ..'I·.'IJa...i"", rm'.',;'.r'a
....

'.·'S-Ú;.·..
�'.' JU1.,:.11,·"S.',-taL"

n',

�...j'l_'E .. - e aCIOna. r.,;.;p.m e tIva,. �a a v�� e �ve� I11iÍde Ao spr proclamado LPaulo:' .

' ,

. .ame gaucno.
"', wrra oe Lauro"1VIufíer. - ... ., _,--�n;� �..........., -"_ -

, __ o , '.' '. 1.,.. -l-n.;" .....

Uma regulal', assistência Os dois quadros est�vam' sen�ad? pel�, sr. LIberato

I
Campeonato' Brasll.euoo aa

lOtO�1 .as depen.dencias do assim cpnstitl,lidos: . ESTI- CarIom, prol.ongadas 1;aly�� Jllventu.?(;(. Amador�sta."com. . ;,' ,qu,� i:),_9�2.�fol uf\1 ano cheio para, o AVàí '<l'ue sofreu.
EstadIO da ,"�alxa,da" • para VA: Tll-ca, ��náusê e IVJ;arú;

dé palmas flze,ram-se, ouvu , o� segl1mt'e� encontros: pa,-- {lpenas 'I "'der'ro'tá,' diànte do Atlético, de Irn'bituba, pelE)conhecer .:vaI:IO� ,tfl-zes'�,
. d.à Geainha, Moleri e Careta; por toda �. sa:a" �� SISo Os�! ra "5 Amapa" em Belem, _e �s,cor� de � x J. O alvi-azul venceu"a Seleção do Vale dó

pelota CO�0 seJam: J_.WZI�, /yanildo, Zequin.1],.a, T. ico, Ca- w.aldo ca.I.IOP,l e .Nllp N.o�etI I A,mazonas ,x 'Arcr.e, ·ef M_a. Itajaí, por 10 x 2; � Sele,ção de Bluménau, por 7 xl; o
,nho, Bodmho, '. QUItO e La beça e Dinho. ,

. {o�am eleItqsr 1° e 2° Vlce- naus. Os Jogos' ent1'e", Sao Esport� Clube RecIfe, de Recife, por 4 x 2; o Atlêtico;Paz.
.

r-ó
'

',N.AqONAL; .�.a pâ�),"Flõ. president
..

es, resp.ecotivamen.-, P�aula' 'e Santa Catarina
se.

- de Imlntub, por 7 c� 1; o Amér'ica, dé. Joinvil1e por 5 xl'
As duas equipe§ e�tl:a� rindo le" Lindob'érfó; P1p6cá, t�, s�ndod tam�e�h' b��tante rao efetuadósde_m l'8'.e .21 de o C.o.rl,tiba, de Cu_!iti!Ja, pO,r 4x 2'; o' Figueitep.se, po;

em campo. i;' dá.do o mICIO Laerte e AbigalJ; Lt�i�iriho, ovaCIOna
1 0.11. �� eCI ,o. ° I março, segun o deCIdIU o 5 x l;r6 x_:. 2x'). e 10 x 2; o' Britâniá, de Curitiha, porda partid�. Sob��!isaira��se Cama�'�o, rÉodinho, Gu�racy �ls�l.tado os el�l�oil to�ain. Conselho Tée:�i'Có de Fute-

. 2. e: 1; 2}ns� �e�tm-tbY, PÔI' 9 IX 3; o Tamandaré (extin-
no L tempo jogaJ�as in,divi; e Quito.'

,'" .

r' I
• e'1I�amentlll _.emJ;lóssa os, boI da.tC, B.D. f, to),. por _8 x O; ,� Hêrciliõ LUZ, de Túbarão, por 6 x: 1;'duais de ambos 9� la:�Qs. .9 '�No Eshv� d�$taca-s� � a'! ,.pas�an�o-se a '1�1�0Iha '-'de - O remo nácional estará o Llbertad, do' Paraguai, por 3.. x 1 e empatol:Í com (): �

trancpTrer da la �talfa, foi tt'ta�ão d� Tuca, ,Ge�inho, bPar elO
os aU:l �a,�'e�'M,3:,_s�- 'presente nos,Jogos Paname- Coritjba, ,em Curitiba por 2 x 2. '.

.

equilibl:ada. Com um.warca- Careta,r,,cabeça.,· Vqúiíd'c/J('ê' er,:
. ,.��cretarIo T: .. MI�d ricanos,' :rep.l'esentado por * * *

õor mudo, tel."minb:u '3,- pri� 'T'ic.o. ,'.,
.,," .. A ,Schutel; 2° secretarIo' - remadol:es gauchõs. tI h i

'

,,-L , "
c "

... qure a � eta olandesa 'yannes E. Blan·kérs KOé�
rneiral_�tapa. :,9 � �

.

: No N��ion�):r .ta;,,·· p�z, �.-.....;,...._"._,._.�,,-......��...
- Feola, demitili-se.�,... .da e, talvez; a mulher mais' notáv.el da. _história do atletis-

"

DepOIS do desc�nso ,re,�u- �indRbel:t.o,_La�i�,te:,Abig,aU, ,."""" 'c,;
....

direção do conj'iíD:to do São jlllO mundial. É dtentora das r&:oi'des mundiais do� lO!} T

lamentar,. voltal)ll �,ca,rn.-}?O �s Luizin,ho; Bod.i\ÍhQ � Qu,itR' L 1 ra 29"x Ubl - ;:I���Os·FdeC�e!���ÔJ'�go:�Q.��ms. fIl.l.etros. raso�, ;80 metro com')barreiràs, sal'tá em altura
duas eq·UIpes. O Jogo. e rel-. ._- -__

.. .-J.,." ., e ,saltQ em d��tâncja "e recordista olímpic'á' dds 100' e"2dO
nic:iado, e 0. ��,.�.i0P�1. ,f1aR�i r oitba. r :J�D.h··I·eJ',f'e· r' rafan' 18 : '�. r

,..
Roi ·d'es-ignarlb. par.a· subst�'- ,metr�s,ra�ós?e 'Bp metI'os ce>m bárre'rrâs. )-'

a metaeonflada a,JJ3��� 49�, (11 .. ' f. �'! t
"J .' _ -'""r '[", ,r, •

.

. tuí-Io O "Diamante Negro", ,I',
n fjf' J;" :j'" *,)(-)c,.; I' '1

8 minntQs Q�i�o, �,� ?f�-si-
.

I �ft�(��a,n.\f'�a � '�,a�ãI'í1la_' PEjrante�'[.'egtrJalH�<s;s�st�-, Le6t1idas 'cià Sirva.'> J �;;. I � :.\ ·�(:,vgH'é;'.o'f:'ê1a3das,i vencfe�' os' cAmpeonatos da E�'k�'de c}qmor.o�Q, atirou ,?P:f�7 ItNICI�}10., Il,OS'SO est'i1ruil�o icri.a, defrontaram-:-se ante-ori�
"

- Foi ü:anosferida ." para ,Jomvll���!'lnae' D��:por'tos ii'ós ános dê 19a15' 36; 37 38'"
lav.elmenteJi,Gq.illdr c.OP.<t%�-i qol�l_a ,���/'l;��eI_Isa' �?tbài' tem, na quadra da "Co'ina", lioje pela manhã, no estádio: 1 '39,40, 41:,'44, 451�l (6, à' Ainérié� em 1'942 'I� r

47 e148' .�
ta deste g9al o E�tl.y,:.as:p.a�l /�clj�7f�:�,}1{J\�e�de 'ontem as" equipes d.e> Lira. Ten,is

do V::i�c6 rda ·G.am'a:,.:a peleja 'Atl,�tiçp' 'tSão Fí;aWêiÍ3co) em 194� e i950 e'o Ipirán'ga'
se dá por'fY/fn,cido., 11 Y�, a, ;��W" d:}?�I��� � i !ecç,ãi'l"' �B- Clube e do,UbirataJl..j e� entre amadoÍ'es; cariocas' e 'Effli':(934. ",' (" .,,' "J,' t; I >1'"

�rente. Mas o ..Na,c�pn9.) ,CCln7 '�ÁOI�IYr� da '1ios�a c'O�fI:elf'a' contimíaçãu!áo Toxneio: Ex- "mineiros, ae'cidindo 'a Taça ..,,... �j(" ;<- * *

tra·ataca, rê; O j�iz,a.��I\ala'
! ': . opaz�t,á'�.

I J

••

Ir

..� ;; 1!ra de Basqueteb�·l . .Yenc.eu
t9aulo Goulart de Oliveil�a". �:� . -6qUf o. 'pri�eh·o pLÍgillsta negro a le�antar o-

penãJty c;qntra {> Est�va, ,B::f� J ,Jale�.t,9s� �,y,s'fo;':�a?o o�· o Lira peJ.ó, esiore ...de, ... :
.:_ Notida-se que o Flumi- qamp.e�p.ato'J��n(.:hal de box de todos; o� pesbs. foi 'Jâclr:teu o penalty Luizin,h9y � Jovem esportIsfà,' 'estáÍi1�s; '29 x 18. C0rrio'preli�iÍlar :iQ- rtensel do Rio, aceitou o COl;l.-j j.o,Hp.��n,}l<!. l:lIa �5 de de�embro ,de l�?g, aó derrotar porconv�rt�-l\. 'em te.ntp. JAé'h�: qe.Tto�laberá cthmpri!� zel��

r

garám os' juvenis 'dp;s m�s- vit'e para joga;rrem JQiJ::wille· d�lsao a rQm�w 'BJ1�n�, �uma ;Juta de, Catorze Yound'gil
mos qlle::j), juiz !o�.f1HjlQJri-� ��.me_r\1., � SU�./.,;.espil1�os.a mos clubes, vel1ce�d� tam�

.

� 11 de ma'rço, freil1t�" ao ! dIspuY@�a na Austraha. .
" .

if'9 15'

gO�I'tQSO níl-,mqrcaçmr:�.'f)i)e�·I.:hIs�t,ap';.18�10lq._t�e,;;,.,c�m�'Pit'I- lpem ° Mrape�Q e�core de Amér�ca, ml;V;'eI�eiras:.�te'40 mil
;J'![.':J('/ "I" . ,.1",

l',Ila y.,. 'f) ri' enf,anc o-o .an <;ClpauameI'l·U i6 x 6' Amànhã"sel'á é cruzeIrOS, �f' !il • 1. 'i I
.

;.,. <"I 'r

Precis��ent�.ao.s:;l5tJ'iAi� te,f.�ia'�}I1{:::da�a ��i'(W?1lfe fado J cerÚim;;c:om :ni':�� .
"

4""":" �\p:�a�l?r pa ra escrHt):"if"
nutos, Dmho. PQnt�I::��,a- ·::�'ieJam(j8��!.cessó.(é":b:o.spelr liz��ãp do màttb C�ravana Panl!l- D�HiTJ;A'� f C .

'.

�tIMpORT�TE ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL
nhoto da �q!np�.dQ.!à.,E.,<st).Va-,< ndades. J)[J J. t

x U5íí:a4!an. .
,. �,'" U nUatu�" '}I TEM VAGA PARA. UMA AUXILIAR DE ESCRITóRI.O

dores. assinalavã ° la tento.
1'�1' i ,,1;,\ g

L E011'�t' J. QUKSEJA DÁTILOGRAFA, CONHECA ARQUIVO E
·pal'.a ó'S s·a.lI",.· o." . estI·v"'a·. rI OI'.es'.' t: � '1""\. •

li;.'" De ordem do, sr. Presideri- F.tTAHART.I<> ...

'
,

•

�niI!fa.m-s�,;$,m"q ,C0�Hr�ista \:Ja,�pe(}n.aJo �_ :de :v ut.e b li J te do "PA"ULA RAMOS ES-
v

TI).í.�vAR A RUA TENENTE SILVEIRA, 24 A.
<

d�ste tento .. Co�iJ1�ft'n� r"éf" .'" POR':Ç,E CLUBE", cônvóco

�tac�l'.�en�pl'�, Va;t}lJqQ,,)1lI(;-' ��Í'àO êÓri:be-cidcs hoje--c1s adViersafíos do bs senhores
. SÓc1o's deste r I" , l.fJ, .

d'
J\
.'

la dIreita qos,Est-i.cvad;ores� FIgueirense o:: CiQ CrLlzeiro de'Joa.çaba� clul;J�, par�� nova Ass:hn- ; u"'�n ,fI pOf,.").II� Or,n�!�rHd;QUrO'i�' uDn,�oInc.ila.:,CO�OCOl1 bflm np;é2;j{fR. De.,e "
. _,�

bléia Geral'qüe seí'ã rea,H- U ,'l)U _t ...,..l,I t;,;v r
, i

d t d 1 .f fin.ai� cpm o f'<',��.ueii-eriGl.e. zada no dia 2 de, m.arc.. o p. I 't'

P,OlS
. e o Ia a c.<t+i€,s�"ven!c;I.-,' Em

..

contüma�ão ao;·.Cp,.,,-- E B ,>,

b I 4
" ,"'.' J ]11..

�
l�U sqü e. e�" ..tal'a-o. e.m

.

d 1'0 aO 20" h ' ., :.
a

, ..0UR,n·0· G·;rN' A "IAL
'

'(ia a. o a, c 9Cou"se trO P�$'-'I peoriáto \Estadua.l 'de Fute- _

C �71 (" u. VII). ou .' s, . oras, n ;'-' tO· .�. G..O· em um ano (Decreto-lei .n_G,
·te da tr'a A 1 t T. T ,açao . ar os·Renaux, local e re".idc.ô.nc.i.a lO S··11°. Jót.o 4'>4A1) P'-IC'na,oa' tO�"l'O� pa"a

"'. 'ê't 1\" T"·

E h
.

<

o .ve.",,- cona,so"l_'"e e.fi' ,DOI d.e. 1;)50, mois Jio'ao", esta-:n...
. � Q. : I �. '±, >"'_"., ." '" ... .lJll 1 O, lV.l·�alClna, ngen a..

"'_ '" .õ' .l.Atlético, de ,São F�·aneisco.· C
.

t
.

k·.o. ,
P

. 'd F' � lO' Ih Mí.�··"'" E Itava a favur dos V'�'[antef;

I
ma"ca'''' '. .

h' 't d
rISuaç"lS, na _,_ rala e 0- na, .t5;SCO aS 1 lllli.<l.'es, soo a Tecnica de Aviaçãio, et'•• ,

.

.

".' ._,

�,. r'
• l�OS para oJe a ar e, 'Na prJ·lneI·. l-a .pe,leJ·a· "ellc el',·

T '.. '-<

Contmuam a at..,c"" os Esh E C" . �. ra (.LJargo Florianõ Peixo· CONCURSO pI'O Banco do Brasil, DASP e outr""'s·. CO-""ad'ol'es�'e ao<s'·g�' .. 't -I; '�; nClUma,JOgai'ãoC;�- o Atlético. O'vencedor da to 1\" '. )� tricà'!as abertas.
..

u

V<, �u mmu o merclario local e li'en'O"Tiá� t'd f ' ...• , . /. .

d f·· .f!'··1 tn�,' . 1 o ,_

, .o, -. ,_ aI e en rentara nas seml- Flol:iallól'}olis, 24 de' F'eve- MERCIAL PRA"T'TCO T
.

f' I I'a ase .!.Ida·, l.l':O mela es- ,l'l0" de Tubarão ba�tando f'
. C·.: _

. . .: .• 1 , aqUIgra la, ng es, etc. :Mas,,'
. 'd· ... <;<�_. '" .. ./.� t ".

'�.".' maIS o, ruzeu'o, de Joaca- reiro de -1951. Peroanl P' o ct h'
. ,

C' Pquel ,�, "�,,,ma�a,a o L",n.O um empate para estA fic'''r I b
'

,
'. .. � " f pe os oJe mesmo a 'alxa ostal 3.37g

ilo empate. A bola solta ao classificado nara n� semi I da, pventceUuor._d() Juventus, Mauro' Duarte Sc1mtel, 1o � Gürso de ·MRdureza "BRASIL" - Rua Vitorino Car�
. 1," - e. 01' o mao. Sécretárió: mijo, 782 - SÃQ PAULO.
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.�MUSlCA -I ..
,

e IIR�f i:--
"Arte lanárneticana: I

.

-; qn Raymond: " .,Entre os museus dos Es- I
'tado$ 1}:pig,Q§ gu§: ,J2.<!;"3su�m.1 "

-,

-coleção respresentativas da
"

. arte �s Amédc,as �do,mu,n-,I
do, flgnra, com -realce., fl f'Mt:S,�l� de Arte .de J;'hilaq�l;:W ,

phia, que acaba, de se.r,en.ri� 1 �

-quecido com uma, <'preciÓ'"a:

I'< doação ':feita 'pelo ;<tai=;:ah
.

;;.

.. Arensbesg, !de Hollywood;, ,

0s "'-Ál'tliÍl1sberg:lhá :.muiro.
-cuidsrn de sua valrosar cole

, ção al�stica, à quaLd.ed,icam
especial carinho. 'Consta a

"mesma de, telas, desenhos,
. 1lscultur� '�'êe�:à�ic�s;" a

, doacão compreende um.1ÍiYtal
-

...
. .

-.
..

'

.. ,' .J ',' r '. i
, de 1.000 peç,as, tépreséntâ:n�' ,I

<do desde a M.t�

nanvajám'éi"ricana"'(que·,data "da '�poc§.r
'pré-colombiana) ª-té_JL axt.e
«ío: séctilb, iXlX;,,;j_·éPte$�p.t:a.tl.'
"va dae-eor-rentes

a,bstraC-i-O-,':nis��, S�l,!·re�,����. :..?u?.0.�a. ,

"A parte rel:'lhva a arte mâ:í-

-geáo-amerjcanç foi des.CHta
-_pe!os p(nito�:,.e�m�t,d�' if��-' r

::':n!�%�C:r�To;�fe�r���
-cão artística do, Novo Mun
..,,-do ...

-

.....: . �.� ��"';:
'.,.,�--.._

-.��
""'. �

"" "'Ei"- i'"
,Mai� d'é\ 500 �ças, de és-

'eultut�à:;' fonam seleéiº)�as,
-ma�sj�õr seu valor aktístico
<qu1f arqueqJi)=gico. Entre es
-tas,' um gigantes& ciiendá-
-:'1'io circular azteca, feito em

pedra, (r� valor tanto artísti
-co quanto, '4õ�umentário,
-duas gl'éindes piãS deesacr-i-
:Iicio e dõjs. alvos d'e''',pectni.,
�1laI:a jogos esportivos; "tam
'MUi azteca.,s�
'A arte Màya se aeha re

'_presel1 fada por diversos e

:xemplares na ',co�o, .dos
.Arensberg, com cabeças de
-serpentes, vasos, paineis,

- =mm-ais e afrescos,
Diversas, culturas do in

-dío norte-americana se re-

-fletem na ár-te indígena, re-
presentando' tribus de vá
:rias regroes dos' Estados
'Unidos e do Alaska. Fazem
"""'arte dêste setor, os.,. traba- , '" 'f'

'.'

.. P 5 S'd".t'
Se q�ise, 'receber, durante àst,;, 'rês, seu exemplar 9ráti� ,do folheto "Como rotegar ua ou e ,

.Ihoa de cerâmica, baixos- I' • escreva para E. R. Squibb & Sons do Brasil, Secção de Pubhcldade, J-8, Caixa Postal 225-A - 5. Paulo
.relêvos, máscarasç càchim-

..._"'-'-__::.....:.__�_;!� -:- ......s;.___,_.-_...,...
_

.bos e figuras de divindade'l. �

Os doadore-s - iniciaram ,COMPANH.IAr"ALI�NÇA DA BAHIA"

seus trabalhos de .coteciona- Fundada em 1870 ...;_ Séde :-BAHIA

OAT'IlOGRA F' I \W-dores de 'P,l'eciosidad�'S artís- Iucêil<üos e' Transportes ,J ri .

I .

. r'!\
-ticas, pouco ;depolS da 'Pri-; Cifras 'do Balanço de 1944 'I

'

! '. '
.

,

.

.> ,
•

meira GU(?J.'ra 'Mundial, sen- tCAPITAL'E RESERVAS Cr$,,1 50.900.000,80
. I.

do urna da:i:i ma:i§. apreciadas Responl1abilid�?e&,;, .. ',; .,.' o. Cr$ 5.978.401.755,70 Corr�spónden(-ra
d E tad Unid

'. Receita z: Cr$ 87.053.2-4-5,80 'C'ome-rcl.1
'

" os
.'
s al;'BIil, 1'\t.i, os. quer por iAtivo' �

'

! ; . . .. Cr$ 142.176.608�Oseu valor estético,,' quer pe- SinisÚos pag'os' nos ultimos 10., alros '.: ., !I'"]0 histõficõ. "'Apaixonitáos ' �� ,

p'�la lit�ratura, univeí-sal, .....

'

..... r'.. .. .. o o o ••• , •••••': Cr$ 98�687.81680,

Arsensberg ,I 'e si.la esposa 'Responsabilidades .. , . o :" oc' • • •• Cr$ ,16J3�4-0L8{)6,30
Dir.etores: .

'lllantém uma monumental ,.:1 " ..
C' !J'lh' -n F-"'_'bl' t·

'. -- -, - .' Dr. PamphIlo p,Utra Frell'ede arva o) .LIr. 'ran-
lJl 10 eca em qu,� se encon-. ,,'. l\IrD J ",,' ,. 'B"" :':"d '

'tramJ� l'ari�ades 'c?oirçadá's I.&:"��.:� �.��!:..!�:�:"�...:.;:!���:�:-&-_"::_...;:"��;IJ__,�:f_e:� .....

e

pelos c�}eqonadoye� de it- ,\

�' PRISÁO DE VENTRE', H, r \ 5
do q mlll)à.o, especla:lmen:te I r

' ...., I.
em obras' de Dante, Bac011 e ESTO:\'JAGO - FIGADO - INTESTINOS �
'Sha���.gpe�re.� -,�-' ;:;"

�, PUlULAS QO t\BB�DE." M_OSS �
;' '�'''''- , :� S '. ...� , ',' -':" ... 'I

"M
..

r

"t ri' .! ,'., � Agem dlre��am�nte s�pre .

, ';' I, .,' je.o c,�n d�e�·Vp. °r(l;�.i:i.c:ID()r.• Ji. o a�aI'e�h� �lgeSt1�.,o'.,.e.vlt..
an-. o:' ��_:''_-', 7-�;�'�'A f "d d

. , ;. do a pnsao,de 'ventre. Pro- ',.,
. , í) ."!.e tlmerl 'e, ,o melO cen- I. . " ' .... "

't ',.'" d·, .J rl 'V '<1" I. porcionam lfero estaI.,' ;geràl,
. It'

'

.�ena.1O c. m�<le ,�,e e�d; �, f'"c'litam a digestão descon-, '. �
qü'e ocorre neste ano, esta r a I., ", .., , '.i

'

.

.. t, i'restlOn.am o FI�ADO, regu- a;
sendo expresslvamente co- .. b. ' ..J>- ; • "i:

- \., "-' ',<f' d �� lanzam as func:oes.d)gestI- ..
Imemorax:!a nelO lnuseu ,OS

.
'

"

�
_': ..

'

,

-, - -

, , vas, e fazem dSl;:,::!:}Iarecer as ITeatros do RI., ele iJ:J.1l1c)!lO '\ '.i! "d 1
'

.

,. ,.t:X'<,"'Ú'M..
A',

_
'

.. . . .�' ." � , " ." :. enlerml ae es (lO ,e,y ....u p:.

�om 'Um'" !cl-x.!)Ú�l_çM;..,l'�:H�,tlva i' GO FIGADO'� IWÍ'EsTt� (

aSX�J2.res,�nta,çoes ".9�s .obr.as ,': l\íO'S.,. '" , .. �� ., ' __'......... �do grande composItor

Itdlla-II'
A��_" ........-,._,...",......,...-.,_ .,.__ ......;.'(' "'!;' �f!"T --- ..... - - • ,.?

no no Teatro lVluaid:'iJa1f" "

�,
--' -

_

A exposição estftJâc�liz��' -
.

dpa 11'a; saJ��fl'_ d� ; �!���M'a �-)/ O G i n ás i O em 1 o u 2 0 nosl'lSSOS, no ;:::.a ao �'iSSlnO; pt/- J"

dendo sal' vidtada, diáltiii,- ,()r correspondenciã, I

mente, das 15, à3 19 l1u.fãs, CUf)SG JOSt: JiON'FACtO ,I iIaté o dia :8, de março vin- . n. i
douro.

' Diretor: PrC)Ie<:sof Antonio R. RoEo
---_____ �ecretárja: ProhE'so_ra Gild.a ROdrjgues I Ij li\ L\:) PA)L?J\ '�'JNl t_.K/l Fraça da. Sé, 28-, C. Postal, 6.:::'74-8. Paulo ! I

;. r () r T \r..o� �.! r.: . .
,__�_

1 J II
'I

• Esta publicação faz parte de uma séríe dedi,carl.a abs-proble
mas de higiene e saúde pública, Lendo esta série, vOOê veiá como

lima estreita' colaboração com seu médico não s&-PROTEGE

como também MELI:í9RA' o seu bern-esmr físico e mental,

permitindo-lhe deSfruta'r uma vi!!!! mais longa e saudável,
I" t: P'R O DUT OS FA RMACE'UT ICO;

DESDE 1858

'I

(onfere
� _Oliplo:m.

";' .. ,.�.

O' ofooelto. ,do dia
"De,sajustád9s-"Sociais"
As pessoas. vingativas, .

os

cdminosos,' os egoistas � são
membro da sociedade que

. vivem fora dela e que a ela
;. vitar fais males : a:� l�egras
'; \(ie higiene mental' que, des

, de cedo, os pais dévem pôr
':e� prâtíca :"�ara� ,�eneficio'
dos filhos.

" ',.
,

'

,

Evi� que seu fil40 se tor
J

ue um' .d�ájustado • soci�,
criando-o de a�ôrdo com os

preceitos da higiene meu

taC SNES, •

,5�

l)IREÇ:AOI� 1"
I\meUa M

PhJozZi

, .-;., ME'l'ODOJ

MOd,e(,no 8
� DUetaote

Rua <Sen,eral,' Bllten(Ourt��>48'"
(Esquina Alber�ue Noturno)

- ,

-----------------------------------------------�------��-----------------
'.I J!i

." r
•
.:-

-\ j" ,!
IJ.< r { !

, "".-
,I,.

-

I ' , "

I , �----,----
.. ----- .. - - ---'------.-, .".- ----

---��
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Prosselue SeuOf. ,,�-mÍÍGI A Poesia- que-�erfllatlec!
contra os comunistas,

'

A respeito da vida, da personalidade e da obra de

Joaquim Maria Machado de Assis, não nos parece neces

sário reproduzir aqui qualquer detalhe. Traçaremos a

penas a parábola ascenclonal de sua vida produtiva:
f

começou-a como tipógrafo, passou a jornàlista, para em

seguida dedicar-se ao funcionalismo público chegando
a ser Diretor geral da Contabilidade da Secretaria de
Estado da Indústria, Viação e Obras Públicas. Politica
mente; quís permanecer fora de tôdas as correntes.' Nu
'ma época- em que as-paixões empolgavam os mais come-

didos espíritos êle não -se definiu. "

De sua obra poética, o soneto que publicamos hoje,
é um dos mais finos lavores:

'

.

Bailando no ar, gemia inquieto vagalume:
"Quem me dera que Iôsse aquela loura estrêla,
Que arde no eterno azul, como uma eterna vela!"
lVías a estrêla, fitando a luz" com ciúme:

COMUNICADO DO rea de' Hoengsong retardou

QUARTEL GENERAL o avanço da ONU e oficiais

DO 80 EXERCITO DOS EE: do E. M. admitiram que' .a

UU. NA CORÉIA, 24 -- E, ofensiva aliada perdeu um

o seguinte o 'texto do comu- 'pouco de seu ímpeto.
nicado 307 do Quartel Gene- ,A equipe de tanques e in

ral do 80 Exército: "As for- fantaria que entrou em

cas das Nações Unidas, ata- Pyongchang, não encontrou

�anao na 'frente central, a- resistencia: depois avançou

vançaram �OO e(300 metros mais 6 quilômetros ao nor

no flanco oeste, com elemen- te da cidade. Êsse avaneo

tos de ataque, na área de constituiu a ponta de- l�nça
-Wonju, gàn�ando,' cerca- de do avanço geral, até, 8.000

400 metros, 'no flanco este metros, ao longo de "'Ima

durante a� horas da' manhã, secção de 24 quilômetros na

As forças dos Estados 'Uni- frente central,

dos'ocuparam Pyongchang A artilharia silenciou os

com elementos avançados, chineses a noroeste de Ho

noticiando-se que as perdas engchang. Ao que' se pensa

do inimigo nas 'ações de êstes são o grosso das for

campo em' 22 de fevereiro ças inimigas ainda 'na área

são estimadas em 961. 'Não ' da, cidade.
bouve'�on,ta:cto êom o in imi- ------------

go na frente ocidental, po- 8as'e Ae' I earém continua ia firme oposi·. ,'N'
f'. '

ção ao avanço das'. tl'opas� Recebemos e agradecemos,
com fogo' de morteiros, dú-'

.a seguinte comun ieação :
�

U'
"

b
'

d r ''-p'esa-me esta brilhante 'auréola 'de numerante o dia. m o serva o ."1 _ Tenho a honra de
aéreo calcula que uma com- comunicar a V. S. que em Enfada-me esta aaul e desmedida umbela .. ,

panhia e cerca de dois bata- data de 18-2-1951, .assumi o Por que não nasci ,eu um simples vagalume!"
"

lhões inimigos' 'se_( encon- .Comando Inleí'ino désta (Poestãs 'completas : Ocidentais, 1901)'.
tram perto de ÇhiI>yong-, 8 a Unidade, em substftuição ao Transcrito dep "Jornal dos Liv-ros:'; l'i;"6, 'de janéino
10 knÍs. a nr,rdeste. CO,íítudo Capitão Aviador .ll. Nelson de 1951. I
não houvf/cóntacto com es- Asdrubal Carpese lO'

I 'd'aas forças inimigas, nessa II - Vâlho"me do"erls,ej9 '«,As': operaéõe S vinco ad'as
'

evem
.area. Uma companhia chlne-

palra apresent�ra V. S., os

.d.sa defeilderÍdo uma elevação protestos �dá UPinha'ma'iis"ál'" '
J -' �8r mao li a's).;, ,Dl;

-g krns. ao .sludoeste de 'Hóen- t� consideràçãO� ",'f' '1' � ,"'
nlO,24 (U.Pj -illegres- gem: o sr. Adolfo (Leif���ll

gsong, 101 atacada por tro- �
Raul ifrger�Jo�)��eEe\lte ssa amanhã o sr: Adolfo "Lei- 'nes, que teve destacada a",

]las sul-coreanas:,A ação r:e� te Nunes que representou a tuaêão nos referidos deba-
sultou em dez inimigos::_mor- B"

'

J l;a
;

Associação tomerci�l de 1>.' tes, mosfrou(,�á� 'sat.isfeito-tos e na captura de'urtú'i�&i.'-, U S�S (5) ,", ...
dd

-"
t: n ".) r-, ", Alegre ct, a Federação das com a solução, �ncontra I!-, eteiro de 160 mm., uas me-

Deverá circular, em, br�- Associações Comerciais' do contida na.i nota -que ontem
-tralhadoras pesadas- úrna

ves dias, mais .uma't edição Rio Grande do Sul' na reu- enviámos. Be modo geral a
metralhadora leve é fim ri- "

'L'A"r, b'
, ,

,� .

t I d=",it=n,-b<rD_;;.J-,�'L.b,m\Yning. pa revista ,BÚSSO, );'- so
.

'a n,ião l:Iqui 'realizada pà�a ,pe- opinião pl;edom�n,fln :' e, 0
caram a area de Hoen-gSõrig d-e::f.:ft<',:rl:fkl��.nll_L M�l<Wl�.:, -l1a-t�.r_"!!ll_ Confe�eração sob, que "as op.eyaço�s. vmc,u�a�
l"eceberam o fogo' de peque- Fartamente ilustrada, 'com Daudt' de�ira, v�rI'i�s '�iplinãntrJ�s�Md�d'm�
nas armas de'fogo do inimi- rep'()�·tagens _exclusivas sô- questões de interêsse do co- plicação a' fim de que pos
go. A observação Iáel'ea(' lo� ,bre mtel'ess.antes assunto�, mércio, especialmente aque- sam ser estabelecidas nor
calizou pequenas formações C'?,�t.ando, amda,. com n�t�- les l'elacionaaos com o pro- mas que regulem melhor a

inimigas, 'aes'locando-se r, na ,clarlO local" SOCIal � POht.l: cesso de exportação.
,

, exportação <],os, nosl:\0s pri,n-
.areá a 24 kms. ao rróroeste' co, esta novel

. re�lsta, Ja- Falando à' nossa reporta- clpais prodlttos".
<:Ie Pyongchang. AS' forças}! cdom, francada,ce!dtaçao" agra- -N---b--------�':---.--f---.--f---I--".'-"-..".--S--b-'-'--�b'amigas a sudo'este dáqttela ' ara, sem U�l a,.a quan- eu um CD,DVll"e ,OI e to a' c' ac ,1,posição qyançaram de 200 a'l

tos�am a boa leItura.
_

300 metros. Não,foi const�-', esclarec� f)'gablnete da pre·t�da, resistencia inimiga sig-
nificativa na fl'elltte este. �identp, da R�,Dúhlfêf �1v

'TóQUIO, :41' \Pj�) � As

tropas amencanas avança
l'am ,22 quilômetros atl!avês
da 'lama, e conquitar�m
Pyongchang. .

Os americanos�no rio Han
e os cl,lÜleses -dentro, de
Seoul, t�av�ram. violyHto-duel9 de artllharra. '

À oposição amarela na â- ,'.
___ ,

_ .... _ ._ - _.__l..�r �"........., .......__�_

,Centro J Cil'}., de Estud,oS
�tn Def�sa ��'d.o Pftróleo

Assembléia Geral Ordinária
la. CO.NVOCACÃO

De ordem do sr. Presidente, 'em atenção �o ,dispos
to nos arts. 12, § 1°, e 51 dos Estatutos é convocada a

Assembléia Geral dêste Centr�, para o �róximo dia 28,
:às 20 horas, à rua Nunes �achado, n. 21 nesta Capital,
para deliberar sôbre a seguinte ordem do dia:

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

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

,

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

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

o aabio

Machado de Assis

'---Dr�-'Jo�e'B6al�aid
ADVOGADO'

Rua Gra' Binencourr, ,t12

C,digo dos MtHti!res e

de,s'losões
Do jornal "Diário de Notí-'I tas feitas sôbre as div�r�as '

elas", do Rio, de sua edição situações de: praças .cl'ladas,
de ontem, trànscrevemos a pelo, CVVM e as t1'1st:s e

nota abaixo: desconcertãntes soluções,
Recebemos: "Os especia- Para começar, já não temos

lizados na arte da guerra, dinheiro. Esperemos o res

'quando e"ID coiiferência ou tante.
.

d n c: ;...•.

mesmo enSlnan o, aprese -

.-of".-_.•.;.of".-.--:....._.._................._-........

, tam uma série' de cuidados
a serem tomados antes e

após o combate. Vemos ter

minada a 1uta gigantesca pe
la aprovação do Código de

Vencimentos e Vantagens
dos Militares, em que todas
as forças tomaram parte e,

conseguintemente, todos os

valores dessas-forças. En

tretanto, os cuidados tão en

sinados foram ,esquecidos.
Não houve preparação al

guma"ílem E. T: nem O. T. e'

"rnuitõ menos ainda os indis

pensáveis LEVANTAMEN
'1.l'08. Resultado: após qua

tí'o anos de, dolorosa 'luta,
eis-nos com o CVVM nas

mãos, mas.;. cadê FUN
noss � -

..

'

Ora, nós, nós que.

de�de �overilb'ro do ano 'fin-

ta0 ')'iemos: iludidos com o

U: :.� '..

,ABONO; desderjanelro vie-

'mos contando cam as

vanta-Igens do novo Código, sõmen

,t� de:>ilus.p"t;_s �emos ti,<l-O.; O

abono, 'nã() .:Foi pago, e .mor-,réu. O Oódigo saiu, mas não

,lffi.:uhrJj,ram�-os grandes 'es-,
trateglstas �gm.-aTÍt'n=í1 'o:

retaguarda; Ílã:O temos di
nheiro _para pô-lo em vigor.
Isto na parte geral. Quanto
à particular, isto é, a que
interess'a aos menos favol'e-

o as

�'N''''AliO',- :

'

1'- VW' •. r

- • • •• �"f \ �

. ,

"Pudesse eu copiar-te o transparente lume,
,Que, da grega coluna à gótica janela,
Contemplou, suspirosa, a fronte amada e bela ... I'

Mas a lua fitando o sol com azedumes
.,

BdUlografa
Precisa, se. Carta para.

Caixa p( a.aí, 4�. Nesta,

<

"';�J

, : nh 'I,V� '1" \
"Miseráve1" Tivemos eu aquela enorme,' aquela'
Claridade imortal, que, tõda a luz resume!"
Mas o sol, inclinando a rútila capela: "

r

'-pARkJ'"
MAIOR
CONFORTO
AO R'E-S-P61'R--A-R,

�

RIO, 24 (U.P.;)- - A Se,.
áetaria da Presidencia da
Republica distribuiu hoje, à
tarde, a seguinte nota:
"A Secretaria da Presi

,dencia da Repub'lica, a pro
pósito da anunciada visita

cíd6S, tudo é tristeza, tudo
desilusão. Uma série de in
coerências, Interprétações
dúbias, <;heio de "dá-mas-ti
l'á'>, enfim, o novo CVVM se-

rá 'Objeto, não muito distan
te, das famigeradas- consul
-tas, e x P e d i e n 't e que
somente,' prejuizo traz

,��s interess'ados, pois que
táis consultas são

T sempre
segúidás de' sugestões sem

pre ·pí·ejudiciais. Em breve
muitos estarão amaldiçoan
do o novo CVV:MI pelo quan-;'J.

.' � , ,_lo '�f $�:,•."t! �; ; " .r
'

to eNcerra de dúvidas; de
desigualdades, de des�lu
sões: Esse notável órgão da
nossa imprensa, intérprete' -,-

fiel das-nossas ..as'Pira�ões é . t1\SA MISCELANIA distri
divulgador dás notícias "'ini- buidora dos Rádio� R.C.A.
litare's ..daqui a pouco passa- 'Victor, Válvulas e Di.scos.
rá a transcrever as consul- Uua Conselheiro :Mafra.

do_sr. Hjalmar ,Schac.het ao,
Brasil na qu'alidáde de con�

slllltor financeiro, esclarece
que nenhum convite oficial
foi formulado' para ( a sua

vinda ao nossO' país..

Tão fác;il! S,implesmente
-

"'plicar' jJ)Inh�lador Vtck ao, Liam �ntupído e
aspIrar uma' ou duas vezes.
Tão rál'ici�! Em poucos segundos"
seus vapores penetrantes e suaves:

l��des,entupkãoo,nariz., ,tornand�
ll1ai� fácil � respirac;ão, Dá gost\'l1
respIrar entao!
Tão cômodo! Leve com V. o pe
queno e p:r:átic_o lnhaladur Vid::.;.
�ada vez que tiver. ° ,nàriz opstnJ,oIdo por um resfriado, pela poeira.
ou' o ar viciado. li1se-o oU qua!qlJei":
hora, em qualquer;rlugari e tod;1S.as
veze�,que necessite alívio, Experi-
mente-o hoje mesmo!. "

PRODUTO DOS lABORA'rORIOS DE
VIC:K VAPORUB <,

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

1 Aulas', d�' rB'dio�
teleg'rafia " '.�'
Ac�itaise '1llunos

,

'

Rua � Consi;!lheiro , Mafra, 33'
1� àndâr ,

Das 19 ás 21 horas

PA R A F E R IDA S,
ECZEMAS,
I N F L AM AÇOE S,
C-OCEIRAS,
F R I E I R A' S ,

ESPINHAS, ETC.

GANHE o
......4U.._'m__;-;1'. r
Ad No. :HI02UM

corte de c!lsimira
inteiramente
de GRAÇA

Peça explicação jun.
tanuo um envelope

,seladJ

Caixa Postal, 4587

SÃO'PÁULO

Nesta

'.

FERIDAS, REUMATISMO
IE PLACAS SJJ!"'lLlTIC\S

!!!�!!ã��!�!�� It�a� Itamento da lIifilb
'

'T'ORN �, ROUPA' BRANQU1SSiMA
....�-� -� .._.- .. -=- �__ ,1>. t ....._ .....

�, � ----�---,.....�-----�-,__�------------- --- - - --......_....__ .. ' _-:-..
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o _ESTAD0
Administração

Redacão e Ofícínàs à
rua éonselheiro Mafra, .

, ,

nO 160.
Te!. 1022 - Cx. Pos

tal, 139.
Dáretor : RUBENS· .A.
RAMOS.
Proprietário e Í>ir.
Gerente
SIDNEI NOCE'fI
Representante:
A. S. LARA

______�__�� � �O��F�S�T�A�I�)O��D���rr�jD�g�>O�._:2:5�d�e�f�e�v�e�re�!_r_O__d_e__l_9_5�1 � ���_7�
os a le
Pal-

BONN, 24 (U.E.) - A- Assim sendo, as deserções
nunciou-se nos meios of í- nas fileiras do Partido Co
ciaís que o Kremlin, verda- munista da Alemanha Oci
deiramente alarmado, está dental vêm coincidir com o

enviando comíssarios comu-
.

seria movimento de revolta
nistas devidamente treina- nas fileiras do Partido Co
dos à Alemanha Ocidental, munista da ltalia e o seu

a fim de por um cobro à on- declinio nos demais paises
da de deserções das fileiras localizados fora da Cortina
do Partido Comunista no de Ferro. As autoridades

Iteríritórto oeste, Acrescen- aliadas não quiseram forne
taram as autoridades germa- cer dados concretos sobre o

nicas que .a resistência à

l movimento de rebeldia dos
politica seguida por Moscou comunistas. Todavia, infor
tem provocado demissões em mantes alemãs disseram que
massa entre os comunistas deixaram as fileiras do

paro,ocidentais. Até nas fileiras tido, desde 1949, cerca de
da fanatica Juventude Livre vinte e cinco mil adetos,
da Alemanha Ocidental, 01'- baixando assim o total das
ganização controlada pelo filiações de 175.000 para ...
Partido Comunísta., tem 150.000 comunistas. Nestas
grassado a deserção, ExpU-- deserções não estão compu-Icaram as autoridades que a tadas as verificadas ultima
maior parte dos desertores mente, como sinal de protes
mantêm li sua ideologia (;0- to contra a politica seguida
munista, mas quem apartar- pelo Kremlin.
se de Moscou, em ccnsequên- Mais graves são as deser
cia da pol itica seguida pela ções nas fileiras da Juven
Alemanha Oriental e pela tude Livre. Seguudo o que
Polonía na questão da linha relatou o sr. Josef Schappe,
fronteiriça do Oder-Neisse antigo editor do "Freies
e do terror soviético no ter- Volk", crgao central do Par
-'!'itório do leste.

I
tido Comunista na Alema-

Enquanto isso, outros gru- riha Ocidental, o numero a

pos comunistas abandona- tual dos componentes da Ju
ram completamente a ideo- ventude é inferior a 50.0.00.,
logia marxista e estão pro- quando no verão do ano pas
curando inscrever-se nos sado era de '130.00.0..

partidos anti-eomun istas.

Depois dos italianos
maes abandonam o

tido . Comunista

,'I
\

A o bancar o detetive,
Estrepou-se Zé Barbado.

I Tentou deter um ladrão
.Mas, estava desarmado.1

.

Mais sabido, Barba Feita
Com Gi.lette se barbeia.

.

Rosto liso, vai pescar
E pesca linda sere.a !

'r

mas ••.

,. O
AIU,I'.
para os que usam

Ginette, ZUL'·';'iI:·.. �' "

. .

. .

, '
.

CONTADORA
Precisa-se de uma Contadora para trabalhar no éS

cr.itório de uma Emprêsa de Construção. Não se exige
-

,muita prática. Edifício IPASE, 5° andar. Falar com ó
sr. GUERRA, das 8 à& 11 horas e das 16 às 18 horàs.

, ,

--------------�----��--

eFXragoqiae�:n�o" Curso de Hu.manidades
MADUREZA DO -ART. 91

-

EFEITO
FRAQUEZ.A E ESGOTA-

CURS'O E. 1\1: FUNCIONA,MENTO DESDE ,1940.
SENSACIONAL NA

MENTO n'o velho e moçr-, ,I ,

A S M Af
. .

I '

. O, único quejvenceu .as crises por sua qualidade
,
I, _,

'

p!,n�turba�ges, un<eJOnalS" . ,

masculínaa e, femininas,' ,.MATRICUL,.f\..: ,dias 1° e,2 de Fevereiro, das 18,SQ.. Remédio.às 20. horas. _.'medo infundado .y..Í:;ta., e me- ) ,.. REYNGATE
.

moda fracas, mania de sui- LocAL: Faculdade de. Direito -,- Sala dos fundos.
',Início das aulas: 'aos 8 de F

..
evereíro.

- "A Salvação dos Asmáticos"
. cidio, tiques; riervas.os (ca-i A' 4... .Ót

dã I"r PAGAME,NTO .I)N. .lCIAL: c-s 150.,00-, corresponden.... S.' g.o�a,s, que ao a IVl<?.

coetes) , frieza, desaparecem'; ',!lI' ,

b L
com ilfu :só vidro dâs- Gotas do a Nma mensalidade e à taxa. '; '. ,: � � Ime�.Iato na� to�se� .

re e-

Méndelinas. Adotadas I nos '�MPORTi�TE: E de suma influência. apresenjs- deil',b�onqul�eS,erQlllCaS e

hospitais e receitadas dia-
.. rem-se os can,d.jdatos desde o início, para pegarem. as asma�co�, c��:fueluc�e, su-
bases necessártas ao aproveitamento integral. : _.' f'ocaçõea � ansias, chiados e.

'riamente por centenas de
. O 'fracasso.d.e muitos:é.motivado'pe1a'entrada ta",.

1 do, r.;es,.n.6 p_e�t.",'o: Nas drogs, emédicos ilustres, Mendeli- , �
. dia. '" ' .

.
"

',.
-

. farmácias.nas f irmou-se como '0 mais . .

__-'-__� _

, completo e' categortzado-re- Informações anteeipadas : Alm.�Lainego 67.'
Sh.f'r·-e !:.:Ismt.a '».'vígoranbe-do sistema nervo-' .. i O Diretor-r José Wa�ken lJ de u u"

so e das ertergiasi4'vitais.
-.

-.riRA. WLAD-YSitAWA--:-WOLOWSkA jMU�J--'
-

._
...

Só a expectativa de um

Sem contra-indicação;' Nas acesso de asfixia .asmâtica
I •

'drogariás e farmácias. ' . , com o seu cortejo aterrador,DR. ANTÔNIP.· D� MUSBJ . . .
- abate o espírito mais resrs-Médicos

s > tente. Ser asmático é vivermrurgia-Clínica Geral-l?ar�o. sempre 'de baixo dessa obs-
'sessão- nervosa e dissolveu-

Serviço comp�etct e especíaüsado das DOENÇA! -D" te. O 'remédio do dr. Reyn
SENHORAS. com modernos método" de cUagnó.ticu e troo gate, a salvação dos asmâtí
lamento.

.,

.,

.

. ..' cos, combate eficazmente
COLPOSCOPlA - HISTERO - SALPINGOG�IA - ME· não só a própria asma, como-

.,
.. TABOLISMO BASAL' qualquér ibrorrquite crônica

--
ou não, tosses, chiados, etc.

Radio'terapiá por ondas (lurtas-Eletro�oagu!.çlo- Com o rernédíó do dr. Reyn-
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho. gate, as gotas antiasmáticas,

puramente vegetal, o doen-
• te adquire. imediato alivio;
voltando sua respiraçãologo
ao rrtmo natural. Não

-

en

contrados no- local, enviem
.

anteei:paáamente, Cr$ 25,00
para ·End. Telegráfico Men
d'elillas, .Rio', que' .

re.mete
mos: Não atendem.ls . pelo
reenibolso .

IA,Ó23

r:
;$

'� em

1 fada

parte.".

Rua Senador Dantas,
40.- 50 andar
.Tel.: 22-5924 _:_ Rio de

"

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira:
rio 21 -- 80 andar

Te!.:· 2-9873 -- São
Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 100,OQl
Semestre . Cr$ 6o.,0()
Trimestre . Cr$ 35,0()

No Interior
Ano ..... Cr$ 120,o.(}
Semestre .. Cr$ 70,00
Trimestre .

/
Cr$ 40,0()

Anúncios mediante con

tráto.
Os oi-ig inais, mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar=

figos assinados.

VAE AORIO?
",.

�UARTO C/SANHEirl()
� 'ffLEFOf'lES

.ENO. TELEGR. "ARGENOTEL�'

'fEL. 25-7i233
RUA CRUZ LIMA, 30
nAIA DO fLAMENGO

.,

,r

Com ° Liquidificador Arno V. pode
preparar em poucos segundos saboro

sos copos de vitaminas integrais para

as crianças."

Du:as ótimas casas à RUa!
'Frei Can�ca nOs. 152 e 158
com um grande terreno de

esquina.
r Tratar OOlll o TilbeliãOl
'\ Brito, à rua Deodoro.

r' ... sobremesas convidativas para os

adultos... satisfação para todo mundo

sob a mais perfeita higiene!

o Liquidificador Arno é o �
com revestmento interno de aço

inoxidável, para maior higiene do
----

a l irn e h t o e

fácil limpeza
do aparelho.

._,

Amplamente garantido pela A RN (') S/A
-

Machado & ela. SIA. Comércio e Agencio.
Rua João Pinto, ·12 - FLORIANÓPOLIS

ALUGA·SE·

RellidênciJ! -- Itua Santol Dumont, 8, �pto. I.

Em Coqueiros ótima Ca
sa. Entre praia da Saudade
e praia do Meio n. 268.
Tratar na n:iesma.

·1 -üit: CASAL pro<;�ra quar
to em casa de família. Infor
mações para A. P.'S.,. nesta
redação.

fr�que�H em geral
Vinho Creosotado

(Silveíra)

Consultório: Rua Trajano, nO i, {O andar - Edlfieio
do Montepio.

Borário: 0as.·9 -á� 12 horáll - Dr. Mri�Bl.
Da· t5 ál\ i8 horas - Dra. Musal.

Sua
:. beleZtj e sua

I

mocidade· dependém de sua s,aúde
• -' -00. J .

E sua �aúde· depende ,do. remédio . (O'ls'agra�,o :

R'EGUL,AD-OR'" XA·VIER
N�'l- .. -EXCE5SÔ .N! 2 -. f.ALTA· ou. ESCASSEZ

REGULADOR" XÁVIER' � o remédio de confiança da. mulher J
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Palácio do Govêrno, 22 de
I
tais regulamentares - a es- confiança de nele ingressa- í da JUS.tiça, no Tribunal corn-.fevereiro de 1951. ses não colhem as razões de rem pelo mérito e não pelo I petente.

.

(a) Irineu . Bornhausen, Estado. O fato de, entre a afilhadismo ou pelo písto- i Seria oportuno aos atun is :

Governador".
.

realização do concurso e a .lão.
. I dirigentes a leitura de uma

Essa, a su�pl:eende.n�e no- =. anulação, ocorrer �lte-I _,A l�i de ingresso e. r�vel�-I' el:t�'evista ante-ontem' COll
va que os diár ios of icial e I raçao normal no Governo sao tinha raizes SOClalS e cedida no Rio, pelo titular
oficioso publicaram ante-on- não abre solução de conti- morais que foram atingidas ela Educação, li propós ito
tem e ontem, respeetivamen- nuidade no Estado. Não de- por essa anulação ilegitima'l dos cortes de verbas de en-

te. correu a anulação, por ou- Destrui-la, assim, de modo sino.
A medida governamental, tro lado, de ação ou omissão totalitário, é agredir o ens i- Não se compreende. como'

por sôbre ferir direitos, gol- dos candidatos. ,As razões

I
no e

.arejudicá-Io na sua Oi"- : sacr if'icar o ensino num Es-
pela funda e profundamente da nulidade decidida, ex-a- ganização e estruturado I tado com o nosso,

o ensino catarinense, que bruto, independem de in- I Para os prejudicados, en-I Essa enconomia cuetará
com ela, nestes últimos qua- terferências dos aprovados, tretanto, só resta o caminho muito caro, de futuro .. ,

renta anos, sofre o primeiro para os quais 0.Estado qlfe ...DD......._•••.;.�D.·.I"'••D·.......D·K·D·......._,._••D•••D_e•••...,.D�•••DD._�.-�-.......,.,.rD• .J"J'

vacuo na sua constante a.s- abriu o concurso .é o mesmo

, cenção. que 6 anulou.
Á providencia administra- Em si, essas razões res-

I tiva, não lhe apontamos aqui saltam de uma debil idn-Ie de
nem 'lhe analisaremos agora coma. Não se concebe que

I a ilegalidade, queé nianifes- nascessem de uma análise
ta e gritante, de vez que o digna de respeito, mas que
concurso anulado o foi sem afluissem çie um exame su

motivo específico, decorreu- percial, de epiderme. Se os

te de circunstância que, 0- motivos alegados nessa anu

corrida em sua' realização. lação procedem, de fato,
lhe comunicasse imprestabi- cumpria ao' Covêrno derro

lidade., gar, no tempo oportuno, a

Aos que, usando de garan- lei que assegurava expecta-·
tias legais ingressaram no, tiva de direito aos que se

magistério ou a êle reverte- ! preparavam para o mag is
ram - solicitados pelos edi- tério, com o empenho e a

de 1951, nomear uma comi-i- bitado de suas funções, in-
MAIS U ..... "CONTO D-O

.

são composta de quatro' (4) vadindo a esfera do Poder J. ln !' 9 mil cruzeiros, verificou

Membros, todos eles estra- Legislativo Municipal, com VIGARIO"... que fora tapeado
nhos ao quadro do funcio- flagrarite atentado à hàrmo- E correu, logo, para a Po-

Mais um "conto" prepa- Iícia, queixando-se, na es-nalismo municipal, para o nia e independencia que não d d d d
.

f im de PROCEDER O LE-
ra o e engen ra '0 por OIS

peran ca de lhe serem resti-pódem deixar de coexistir . .

t f' t
-

-

VANTAMENTO DAS OPE-
vrgarrs as, mos esper a- tuidos os 540 cruzeiros ...., com o Executivo e o Leg is- lhõ 'f" '1230

E TOMADA DE lativo.
. oes, verr ICOU-S�, as, A nossa reportagem veri-

�C�'CO�N�TTJA�S�,�d�alir�'e�e�IIu�raã1����������,_��_----�h�Q�r!a�s�d!e�o�n�te�m�,�a�r�u��n- -tis�� g/-��9.t��c��U1uJl�R�
nicipal 'desta cidade, sendo disposição do § 1. do art. 45 ções do Mercado Público. cruzeiro n. 050354 recebida
certo que' esta comissão já daquela mesma Lei: "É ve- A ocor,rênci� se passou, por Fra�ci�co pel� quantia
se acha no desempenho de dado a qualquer dos pode- -- conform: a. rep?�·tagem exata de 9 mil cruzeiros .... RIO, 24 (U.P.) _ O pre- Raul Pericles Cardoso d�
sua tarefa. res delegar ao outro o exer- relatou a. propn� vítíma -

Em Florianópolis _, pa-I sidente da República assi-' Souza para presidente do-
-

duvid t h I ·cicio de suas atribuições". d tE sem UVI a es ran ave - a mane.lra segum e:
.

recerá incrível _ ainda há nou decreto nomeando o sr. Instituto Nacional do Pínho.;
o f'ató, que aberra das nor- Nestas condições, sem . F'rancísco G�elsachett�, quem se deixe levar no "pa-
mas legais, maiores comentar ios ou n,l:' com �1 anos de Idade, resi- cote" mesmo em sendo com
Isso porque, a nosso ver, gumentos, que reputamos dente 'em São José, na loca- dinheiro em pacote ...

a materia escapa à compe- desnecessaríos, requeremos lidade de G�rcill;t. lavrador, (Continúa na 3a página)
tencia do Executivo Muníci- à Mesa da Casa haja por solteiro, ora exercendo o

..,..._..._.;.•••••••••__..............._.....,...�

paI.'
I

bem providenciar, ['01' meio mister de ajudante de mo- I, ;

Compulsando a Lei Orga- de bons oficios ou, se ne- torista estava, ás 12 horas * f.' O órgão do sr, 'Adolfo

nica dos Municípios do Es-' cessario, usando do recur- de ontem, frente ao Foto * Konder � o General da

tado de Santa Catarina (Lei so judicial cabivel, para Studio, contando 'e admiran-, Vjtória quejá virou de ban

n. 22, de 14 de' novembro de 'que cesse incontinenti o do algumas fotografias que da para o situacionismo -

1947), para logo verificar- gravame feito à Camara Mu- mandâra revelar. Assim en- veio ontem em t- defesa do

mos no art. 63 .. uÉ da com- nicipal de Canoinhas pelo tretido, Fraricisco se man- Prefeito. Alegoú que o seu

petencia EXCLUSIVA da Sr. Preifeito, tudo no senti- I teve por alguns segundos, discurso foi tão gostoso que

Camara Municipal, salvo as do de que seja tornada sem �quando lhe apareceu um in- até os vereadores pessedis
exceções previstas nesta efeito a Portaria de 3 de fe- dividuo, trajando roupa es- tas quiseram inclui-lo nos

lei: vereiro corrente, que insti- cura, de cassemira, que lhe anais. Essa in.clusão, Jl�rce-
IV -- Julgar as contas do tuiu aquela Comissão de le- indagou: beram todos, visava a dei-

Prefeito. ,van'tamento de -operações e _ O que está fazendo? xaL" documento da fala. Só
VIII - Fiscalizar a ad- tomada de contas. FraneÍsco, meio surprêso, isso! E como, dentro do' 110S-

ministração financeirSJ, e, Sala das Sessões da Cama- respóndeu: soo programa de opOSlçao,
. especialinEmte, a execução ra Municipal de Canoinhas, - Nada, não senhor! A- não responderemos atos

orçamentaria do Municipio. em 12 de fevereiro de 1951. penas vejo fotografias� 1 C<:I? �omes f�ios, aguarde o

Ainda, estabelece (1 art. .

-- Então, vai me fazer um DlarIo o revIde que o sr.

134 da mesma Lei Organica: favôr - atalhou o estranho, Paulo Fontes rec�ber.á, nas
"O julgamento das contas - Sim ...

I

afirmações levianas e desas-

'dos Prefeitos será feito anu- O cH.sal mai's ve-' - Tem algum dinheiro, I tradas que fez. Tudo virá a

almente ou,. quando fôr o aí? seu tempo.
caso, por periodo menor, lho da Europa - Algum, sim. Porque? f Enquanto isso esperemos

COMPETINDO .À. CAMARA E o tarápio contou-lhe que o governo instalado a

MUNICIPAL, .

o julgamento O CASAL MAIS VELHO uma história comprida, en- 31 de janeiro comece as suas

das mesmas". DA EUROPA é Nils Jons- quanto se aproximou mais realizações. As promessas

Aprovando-as ou rejeitan- um companheiro, entrando, são muitas e o tempo 'é cur-
son, um fazendeiro aposen-

do-as, completamos com o logo, na conversa. Pediu a to. Ou será que a caixa·de-
tado, e sua esposa B<;>thilda,

nosso entenllimento. Francisco, entregando-lhe trocas da nova máquina não
que moram em Asmundtorp,

é a atribuição do Prefeito , .

d Sk T� um maço que dizia ter nove têm primeira? Só de mar-

No mesmo sentido e na
na bProvm:Iad e ane. edm mil cruzeiros para que le- cha-a-ré não resolve!
,am os mais e cem anos e '

m�sma harmonia de vistas, idade. Em 29 de Dezembro ,vasse a seu p�i, que' se a-I.. .

contida n� art. 74, inciso
completaram 75 anos de ca-

' chava na esquma da Carlos,R t· tXIV,' da citada Lei Organi- Ho pck Franci c então I e I�� .__.sados e foram cumprimen- e,e..
s o"

. f •ca:, "apresentar à Câmara tados por um grande grupo entregou-l�e, em tro�a, :0- ) )
na primeira, sessão miual de parentes e amigos. Á noi- mo garantia, em dmhelro

_,

ordinaria, a mensagem na
t t'

.

f
'

'540 cruzeiros. E, com a pro- Do sr. CeI. Joao Candldo
I d ' . e, os cen enal'lOS o erece-

AI M' h
-' d tqua ara conta dos negócIOs ram um j�ntar para suas re..,

messa de voltarem logo, os ves ann. o: co��n an° e

públicos, sugerindo as pro-' I'
- .,

t' vigaristas, rindo talvez do Geral da PolICIa MIlitar re-
. açoes mais mimas.· ,

.

dvidencias que julgar co:q.ve- "trouxa", desapareceram. cebemos. comUnIcação e

niente e apresentando a Francisco, chegando à es- que a retreta que a banda

PRESTAÇÃO DE CONTAS Camisas, Gravatas, Pija- 'quina citada, não encontrou musical daquela corporação
do exercicio findo. mes Meias das melhores. a pessôa indicada e que o por motivo do maáu tempo,
Ora, se assim é e deve pelos menores preços só na aguardava... n9 dia 18, será efetivada ho-

ser, não vemos como possa CASA MISCELANIA - Rua Abrindo, então, o maço je,. às mesmas horas, com o Io sr. Pr�fcito dar àquela Conselheiro Mafra. que recebêra corno contendo mesmo programa .

.
,

Medida
..

interêsses do
1\

avessa aos
"NOTA DO GABINETE DO

I
haver excesso de professo

GOVERNADOR res nas tabelas do Quadro
Único do Estado e não ha

O GOVERNADOR DO ver dotação 'orçamentál"ia
ESTADO DE SANTA CA- para o corrente exercicio .fi-
T.i!RINA, torna publico que,
em' reunião C0m o seu Secre

tariado, resolveu anular o

concurso de ingresso e re

versão de professores nos

estabelecimentos de ensino
primário, com base nos pon-,
deráveis fundamentos de

nanceiro.
A Secretaria do Interior

e justiça, Educação e Saúde
fará a revisão da lotação
dos-educandáríos estaduais,
afim de que se faça o rea

justamento pela forma es

tabelecida em lêi.

25 de Fevereiro de 195 tFlorianópolis,

DE (_,� )\ NOINH ..... 'S.'-",s"t'\ ,A·
POR SEIS VOTOS CONTRÁ CINCO, A COLENDA
CÂMARA MUNICIPAL APROVOU O SEGUINTE
REQUERJMENTO DO VEREADOR PESSEDISTA

_SR. OLIVÉRIO VIEIRA CôRTE:

Sr. Presidente: Comissão as atribuições que
Como é já do domínio pú- efetivamente deu, sem ferir I .,.._..._._._.__........•......__.......-..-...t".I'..-..........._,_.._·o-.I"' -..-...._· -."

blico, constando mesmo de o principio do respeito às
matéria inserta no seman á- atr ibuições privativas e ex

rio "Barriga Verde", em qlusivas do Legislativo Mu
seu numero de 11 de Í(�verei- n icipal, ou seja, desta co

ro corrente, houve por bem o lenda Camara.
sr. Prefeito Municipal em De onde, à evidencia, ter
Portaria de 3 de fevereiro o ilustre Sr. Prefeito exhor-

Na Policia
MAIS UM "eONTO DO VIGÁRIO" ,- AGREDIDO EM

UM ôNIBUS - "BACIÊNCIA" ...

I

ensino calarinense

Não ,

e
Não corr-esponde à verdade o comentário do·'!Diário·

da Tarde", em sua edição de ontem, atribuindo ao Dire
tor da Secretaria da Câmara Mun icipa l, as' reportagens
publicadas pelo "O Estado'; sôbre os trabalhos daquele
Legislativo.

.

João Eraíner ____: Diretor da Secretaria

hora esportiva
Nacional 2 X' A vo i t
Ultima

Estreou ontem no estádio da FCD, perante ·enorme· .

assistência, o esquadrão do Nacional, que teve por ad
versário o Avaí, vice-campeão da cidade. O triunfo 501'

iiu aos gaúchos pelo apertado escore de 2xl, sendo o

tento da vitória conquistado por Luizinho, de pena má->.
xima. Hoje o esquadrão gaúcho enfrentará um combi-
nado da Capital.

o novo diretor do:
�ootltuto �i -PinhaL\

Quando o general Assis Brasil assumiu a In

terventoria do Estado, em 1930, não conhecia muita.

gente por aqui.
E como na Capital e no Estado se achassem as '

forças revolucionárias, o general começou a esco--

lher os auxiliares entre os oficiais, seus conterrâ-'
neos e conhecidos. O fato provocou reação, como'

agora, quando muita gente se queixa de que- tendo>'
sido das tropas de assalt(! não pode ser também das'

tropas de ocupação. E os próceres forªm ao Inter
ventor para solicitar-lhe o aprov-eitamento dos ca-"

tarinenses - que tantos haviam sofrido pela causa·,

perseguições tremendas, remoções mensais, prete-'
rições em concursos, demissões sumárias e até sovas:.:

de exigir cama e sa1_moura. O velho gaúcho achou'
mais que razoáveis as ponderações qUe lhe foram' .

feitas. E como estivesse por preencher um bom car-

go. pediu três nomes catarinenses para dentre eles
fazer a escolha. Recebidos os três nomes, o Gen�ral'
ficou indeciso. Se nomeasse um, descontentaria os'

outros dois. Resolveu sair da entaladela, sorteand(}'
o candidato.
Para isso meteu os três nomes dentro dum chapéu, �

em pedacinh.os de papel. Depois, como se usa nas,

rifas, pediu -a uma criança que tirasse um dos bi
lhetinhos e lhe entregasse.

A operação foi feita com grande assistência. O
General recebeu o bilhete e devaga)"inho foi chule·>
ando o nome do felizardo. E. depois o anunciou len
tamente: era gaúcho!!!

* *

*
,

Qualqaer coincidência é mera semelhança oUe

qualquer semelhança é mem. coincidência.
* *

Êste mundo tá doido. Agora não é mais o Pé
ricles que faz o Amigo, da Onça, mas êste que faz-'

aquêle! Tudo doido!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


