
Esmagaraln os

defens!va
aliados a PI·incipl!I. l��,v .•. -, 'f/
eomunísta na frellter�"!�ltrâl

TóQUIO, 28 (U.P.) =: Os quebrar sl�a principal linha
americanos quebraram a de defesa", disse o coronel
principal linha de defesa William R. Quinn, coman

dos comunistas na frente dante de um regimento da
central, depois de esmaga- Sétima Divisão dos Estados
rem cinco ferozes contra- Unidos que forçou o camí
ataques vermelhos. O�co- nho através das linhas co

munistas estão sendo em- munistas de Panguím até
purrados para as montanhas 'I Wonju. "Mas não estamos
da região. "Conseguimos deixando que eles perrnane-

/

I /

par para qualquer ofensiva Estados Unidos, trocaram
contra os aliados, os verme- fogo de artilhari\ e morteí
lhos terão de esperar ainda 1'0 com os comunistas. Os
algumas' semanas. O' corres- vermelhos rechassaram as

pendente da Associated tentativas das patrulhas a

Press, Nate Pollwetzky, in- liadas de atravessar o rio
formou que tudo indica, no Han, a leste de SeouI. Há
front central, que continua- insistentes rumores de que
rá a retirada planejada. Es- os vermelhos estariam se

que, se quiserem se reagru- tão em ação, além dos con- concentrando ao lado dos

tingentes americanos, qua- fronts de Seoul e do setor
�_"_'''''_'·",'_''_�""",_'_··-·---···'''''_''_''_''_�''''''_'_·�'''_''''''''''''·'-''''''''''_-''''''''.-'''----''''''�_'.�w__..._'...-........_,._-_,...�

tro divisões dá República da montanhoso central. O cor-

\1 O TEMPO Coréia e elementos britâni- respondente de ÀSSOG. Press,
Previsão do tempo até 14 cos, canadenses, gregos, tur- Ton Bradshaw, declarou que

horas do dia 10. cos, australianos, franceses uma fôrça de reéonhecimen-

Tempo _ Instável, sujei- e holandeses. to estimou em 40..0.0.0. o con-

to a chuvas. Os setores ocidental e cen- tingente de chineses na área

Temperaturas _ Em ele- tro-ocidental estão relativa- de Hijongbu, ao norte de
mente quietos. A la Divisão Seoul. Entre a antiga capí
de Cavalaria e elementos tal sul-coreana e o rio Puk
britânicos enfrentaram uma hgn, foram localizados ...•
decidida resistência verme- 10..0.0.0. chineses.

lha, perto de Yongdu, às úl- Segundo os cálculos alia
timas ,horas de segunda-fei- dos, 10.0..0.0.0. chineses estão
ra, Yongdu fica 24 km. ao' entrincheirados acima da li
nordeste de Hoengsong. _

nha de"batalha do front cen
Na área qe Seoul, un ída- tral, na área, entre Yang

des da Terce-ira Divisão dos pyong e Hoengsong.
......_-. .F••,. _ ,.

- ,..,.. _- _••f!I ..-.-_,..",._,._ o-.."f

çam no mesmo lugar", (afir
mou ao correspondente da

Associated Press, Tom Sto
ne. Estamos indo atrás de
les e vamos varre-los de

suas colinas e vales. Apesar
de que a nossa artilharia es

teja debaixo de fogo cerra

do, nossas baixas têm sido
leves".

10.0..0.0.0. CHINESES EM

POSICàES DEFENSIVAS
TóQUIO, 28 (A.P.) - Um

porta-voz do Exército dos

Estados Unidos declarou

que um total de 1o.o..o.o.Q chi

neses estão se flntrinchei
.rando em posições defensi
vas. Adianta o informante

do café - embora ainda
não tenha sido publicado o

valor global do café brasi
leiro .comprado pelos Esta
-dos Unidos em todo o ano,

ofi�almente.
Qnanto às exportações

Es{;ados Unidos e, em 1948,

!norte-americanas
para o

51:t.9o.4.o.Oo.. Brasil, em 1950, no montan-
° crescimento do valor te de 353.581.228 dólares, fo

das exportações .brasileiras , ram inferiores às de 1949 -

para os Estados Unidos se i 381.942.0.0.0. - e às de 1943
deveu especialmente, em - 497.30.7.0.00..

1950., aos preços mais altos Em dezembro de 1950, O·

Brasil exportou para os Es
tados Unidos mercadorias;
no valor de 63.0.46.699 dóla
res, contra 68.732.878, em

novembro. Nos mesmos me

ses, respectivamente, impor
tou 44.648.112 e 44.766.185,
dólares.

.An� XXXVII ! No. 11.082

vação.
Ventos - De norte a les

te, frescos.
Temperaturas - Extre

mas de ontem: Máxima 23,6.

Mínima,18,6.
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nanceira do país. espionagem: .

saLDO FaVURIVEL ao BRASIL

tuação parlamentar que vi

se, 'sobretudo, 0/ restabele
cimento da normalidade fi-

Anuncie n"'O ESTADO"

Deixno a presidência do C. Militar '..
Passou o car�o. ao gen�ral Horta Barbosa Colonos Italianos

o mínístro Estllac Leal.

para Jl.linas�erarlsA homenagem prestada à, policial militar sugerido pe- 1'1

C.omissão do Código de Ve�-Ilo coronel Estevão Taurino RIO, 28 (U.P.) -+ Nos

CImentos, real izada no dia de Resende Neto, atual che- primeiros dias de março se-

22 do corrente, nos salões fe do Estado Maior da Pri- guirão para Belo Horizonte

do Clube Militar, continúa meira Divisão Blindada do o embaixador da Itália, sr.
oferecendo assunto para pu- Exército, no caso de ser to- Mario Martini, o diretor e WASHINGTON, 28 (Har
blicídade. Ainda ontem, - o mada sem efeito a transfe-

'

técnicos do Conselho de Imí- ry Frantz, da United Press)
fato de haver o general Es- rência dos oficiais inquina- gração, que ultimarão com o - As importações norte-a

tilac Leal, ministro da Guer- dos como responsáveis pelo governador mineiro os en- mericanas do Brasil, em

Ta, se licenciado do cargo célebre artigo da Revista do tendimentos para a vinda de I 19,50., alcançaram a cifra

de presidente daquela pres- Clube Militar, o ambiente diversas levas de imigran- sem precedentes de
,

-. tigiosa entidade de classe, sôbre o assunto é o de que tes para os "desertos de 714.536.544 dólares, deixan
< transmitindo-o ao seu subs- o ministro Estilac Leal está Minas". Esses entendimen- do ao Brasil um saldo co

tituto legal, general Horta inclinado a deferir a medida tos haviam sido iniciados fi e r c i a I inusitadamente

Barbosa, declarando fazê-lo lembrada. Até às últimas pelo sr. Juscelino Kubits- grande com êste país, se

'paramelhor poder atender horas da tarde de ontem, ne- chek pouco antes de sua pos- gundo estatística::;�ecém
'aos tr-abalhos da sua pasta, I nhum comunicado a respei- se, e prosseguiram ontem, divulgadas pelo Departa
deu lugar a comentários dos

J
to foi feito aos jornalistas durante a visita que o em- mento do Comércio, aqui.

.maís desencontrados. credenciados junto $10 gabi- baixador da Italia" fez ao go- Em 1949, o Brasil exportou

.

A propósito do inquérito nete do ministro da Guerra. vernador, 551.940..0.00. dólares para os

ALCANÇARAM A CIFRA DE 714.536.544 DÓLARES AS IMPORTÀÇõES
NORTE-AMERICANAS DE NOSSO '''PAtS, EM 1950

Em 1949 essas exportações somaram 551.940.00tl.._dólares
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DI. ANTôNIO MODESTO
At••de, _riam.atl. -.0 Ho,pital II. CarW....

"

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

, .Caridade
CLINICAS DE SEN'HORAS - CIRURGIA PARTOS
ASSISTENCIA AO PARTO E OPERAÇõES OBSTÉ-

�

"TRICAS
'

I
'f

I

, Ó>

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

Tel. 846.

DR. NEwTON d'AVILA
Cirurgia geral -,- Doenças de Senhoras - Proctologia

-,
,

Eletricidade Médica ,- ,

Consultórío : Rua Vitor Meireles n. 18 - Telefone 1.507
'

_ Conoultas : Ás 11,30 horas e à tarde das 15 horas
. �m dian te'. �

Residêncià : Rua Vidal Ramos, - Telefone 1.422.
_ ...� �-_._-- �

DR. MILTON SIMONE PEREIRA
Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoras
CIRURGIA GERAL

.dos Serviços dos Professores Benedcto
Piragihe Nogueira (São Paulo),

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

Montenegro e

r

DR. ROLDÃO CONSONI
Cirurgia Geral - Alta Cirurgia - Moléstia$ de senho-

\

...._., r' •
ras - Partos

Formado pela Faculdade' de Medicina da Universi
dade de São. 'Paulo, onde foi as�istente do Serviço Ci
rúrgico do Prof. Alipio Corrêa Netó�

Cirurgia do estomago e vias ci�culares, intestinos
delgado e grosso, tiro ide, rins, próstata, bexigá, utero,
o.vários e trompas. Varicocela, varizes e hernias.

Consultas: Das 3 ás 5 ho.'ras.
,- >'Cons.: Rua FeIipe'Schmidt, 21 (altos da Casa Paraiso).

Telef. 1.598.
,

'

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

---_.•............_ _--_ :
_ ..............••.... -- .._-.-_._._._-.-•.........._

_ .. _ ...

DR. A SANTAELA
(Formado pela Faculdade Naciona1 de Medicina da

Universidade do Brasil).
'

Médico por concurso da As�istência a Psicópatas
do Distrito Fedéral. "

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

",

Ex-interno �da Santa Casa de Misericórdia do Rio
...._

de Janeiro
Clinica MÉdica - Doenças Nervosas.

Consultório: Edificio Amélia Neto - Sala 9.
.

Residência: Avenida Rio Branco, 144
Consultas" Das 15 ás 18 horas..
Telefone:
Co.nsuitório.:. - 1.268
Residência: - 1.385.

DR. M.-S. CAVALCANTI
Clinica exClusivamente de crianças.
Rua Saldanha Marinho, 19.
Telefo.ne (M.) 736.'

o ESTADO-Quinta-feira. 1 de março be 1951 -

o ESTADO Campanha
do agasalho
A Sociedade de Amparo

) aos Tuberculosos está pro
movendo a meritória cam

panha do agasalho para ,
o

tuberculoso pobre e seus fi-
-lhínhos, lo

,

• Aproxima-se {(inverno e

com êle as agruras do. frio,
de que sofrem os doentes
desprovidos de quaesquer

,

meios pecuniaríos e que re

sidem em pauperr imos case

bres espalhados pelos nossos
morros e vielas.
À tôdas as f'amitias da ca

pital apela a Sociedade para
concorrerem com agasalhos
usados de seus filhinhos e

parentes e estarão, assim,
aquecendo centenas de ir
mãos nossos.

Igual apelo faz ao comér
cio e indústria, esperando
seja acolhida com simpatia
a' comissão.. 'que está sendo.
organizada para taÍ fim.
Inutil encarecer a oportu

nidade e benemerência des
sa campanha, que só será

�:
realidade pelo correspon
'dente carinho com que a

nossa população demonstra

,'rá:. mais ttlna vez seus 'senti-
mentos human itâríos e de
fraternidade cristã.

As roupas usadas poderão
ser remetidas, .por obsequio
tôdo especial, aos seguintes
postos : Ruas Trajano. �9 e

Jeronímo �oelho, 34.

ViDe • Diário

DR. POLYDORO E. S. THIAGO
,

Médico e parteiro -,
do Hospital de-;Caridade de Florianópolis. Assistente da

Maternidade
Doenças dos, órgãos internos, especialmente do co-

-
. .,)

raçao e 'vasos. ,>,:>, J '" --.i., '"" .

Doenças da tiroide e demais g.liu(lulas internas. DIREQÁOI'I Clínica e cirurgia de senhoras .:_ Parto� _ Amélia M
FISIOTERA�IA - ELETROCALDIOGRAFIA - ME- ,Pigo.!zlv TABOLISMO BASAL

Horârio de Consultas: - Diâriamente das 15' ás 19
horas. ./

CONSULTóRIO,: Rua Vitor Meireles n. 118·- Fone
manual 1.702., .

����������������������RÊSIDÊNCIA: Avenida Trompowski, 82 Fone ma- ,,;:..___,..
nua1766.

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

Co.nsultório -'- Rua João. Pintó: 10.:- Te!.
Consultas das 4 ás 6 horas;
,Residência: Felipe Schmidt, - Te'!. 815 .

Administração
Redação e Oficinas à
rua Conselhetro Mafra,
n? 160.
TeI. 1022 - Cx. Pos-.
,tal, 139.
Díretor : RUBENS- A.
RAMOS.
Proprietário e' Dir.
Gerente
SIDNEI rNOCETI

IMPERIAL
,

RITZ E ODEON IÁs 5 e 8 horas ás 8,15-ho.ras ,

Sessões Chies. i A
Charles BOYER - Ann

BLYTH - Jesaica TANDY
- SirCedric HARDWICKE.
.

VINGANÇA E PÉRFIDA;_
No. programa

.

Noticias da Semana. Nae,
Atualidadés Warner Pa-

, .

thé. Jornal.
Preços:

Cr$ 5,00 e 3,20:
ROXY

Ás 8 horas
.GONDOLA DO DIABOt'

-......._
_ .....

Representante:
.

Ao S. LARA
.

Rua Senador Dantas,
40 -e-r- 50 andar
Tel.: 22-5924 -' Rio. de

Janeiro
'RAüL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira>

nO 21 -- 80 andar
Tel: : 2-9873 - São

-Paulo
-

, No. programa
·_.lA Marcha da .vida. O Pl'e-,

sidente Truman fala ás Na-.

ções Unidas. Short, \

/

Censura:
Proibido até 14 anos.

Preços:
Cr$ 5,00 é 3,20.

CINE IMPÉRIO
As 8 horas

Canti.n��ag o. maior comico-
do Mex!Cf '

..

O SABICHÃO'

. ASSINATURAS'
Na Capital

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

.

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

tráto .

Os' originais, mesmo

-não publicados, não se

rão -devolvídos.
A' direcão não: se rés

Pbnsa�zà\pelos' eon

cehot emitidos nos ar

tígos assinados.

Ás 8 horas
JOAN BENETTE

em

AMADA POR TRES
Censlll'a:

Proibido até 14 anos,

No programa
A Marchá da Vida. Nac.,

Preços:
c-s 4,30 e 3,20.

RI'J2.Z .s-r-r-: AMANHÃ
Pré-estreia de

JOANA D'ARe

DATILOGRAFIA
,

'

(orrespondenda
(omerclel

(onfere
Dlplom.

,

com I

George RAFT -'� Lloyd
NOr.AN =; Walter PID
GEON - JlJlle KNIGTH.

Censurá:
Proibido até 14 anos.

No programa
-

Cinelandia Jornal.
Preços :'

• Cr$ 5,00 e 3,20.

METaDO,
�Od8rnO 8

Eflct8DtJ

Ingrid Bergmann no ma- ..

. - lior e mais sensacional papeê
de sua carreira artlstica ...:

Rua Genera. Blttencourt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

M.769.

,
,

-----

No mu'ndo dO Rádio ·e da I.V.
Por AI Neto \ pensamentos, mas é vital a,.

� A melhor forma de man-: interpretação das ações .. :

ter o êxito dos programas * Os mais lindos, s·enti
de êxito é ;:en-ová-Io.s cons�. mentos ou penaamentos, em:.
tan temen te .. , I rádio, estão perdidos si oe.

'" _O homem de rádio. deve; produtor não souber rtfttatá-,
que muito sabem e o. desêjo , los em ação. ". , :
de 'aprender da,quêles que II � N� r�.io, �oinb na vida;'.
nada sabem. . . '

a lllaçao e a morte .

','
�, O êxito de um progra- I

- * O bom rá4io é � rádio-

I ma de rádio. n�o está do. la-
, qu� transforma sonhos ema

do 'de fora e SIm do lado de
, açoes', . "

, ,

dentro do. produtor. . . j':+ O comentarista de rá
* Em rádio, um minuto' dio é um escultor que ,escul-·

'de açâo é, mais importante pe com a neve ...
,

d� que uma hora de explica- ,
-

,
.

çao .. ,

. '"
'

.

CASA MISCELANIA distrf-
,

* Quanto. mais açao, tau- buid 1 R'd";' R C"
.

.

'h I "-..d· f UI ora (OS a lOS .. n..-
to mel 0.1' a nove a ra !O 0- 'V' 't Vál I 'D·

..

.

' lC 01', a vu as e ISCOS.

lll�aA·. 'f' .

I·d' d d I
Rua Conselheiro Mafra. '...

. ma I a. es as pa a- �.,

vras, num programa dramá
tico, não é a explicação, nem

..r-'

Dr. Paulo FOfltessiquer a narração, mas prin--
cipalmente a ação; . .

.

Clínico e operador
* Por -maís melancólico �onsultório: Rua, Vitor

que isto, seja, a verdade é Meireles:
que, fre,qu'entemente, um Telefone: 1.405
bom programa é um prodúto Consultas das 10 ás 12 &

não 'do. esfôrço mas de> aca- das 14 ás 18 horas.
'so. . . Residência: Rua: Blume-

* Em rádio;�
-

negligen- nau.
ciável a interpJ'etação, de

J

DR. I. LOBATO FILHO
, .,....--Doénças' do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
'

, Cirurgia do Torax �

"

IFormado pela Faculdad� �aci.onal de M.ed·icina.

Tisiolõ�ista e �is�ocir_urgião do Hospital ;�erêu .namos.
CU'rso de especIahzaçao pelo. S. N. T. Ex-mterno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof. Ugo Pinheiro Guima-
rães. (Rio.) ,

..
�

Cons.: Felipe Schmidt; 38.
Consultas, diariáménte, - das 15 às 18 ho.ras.
Res.: Rua Durval Melquiades, 28 - Chácara do

Espanha,
----....---------_ ..._-.......�� .. '�- '

/

DR. CLA:RNO, G. �,G·ALLETTI
'Advogàdo

" Crime e cível
Constituição de' Sociedades

NATURALIZAÇÕES
Títulos Declaratórios

Escritórfo e'. FesÜlência: Rua VitO'r, Meiréles,
NE:_ 1468 .

FO-

,

Telefone: 1.620-

"

.-

DitA. WLADYSLAWA WOLOWSKA lWf(SJ
y

•

DR, ANTôNIO Dili MUS�1

Médicos

Glrnrgía-CUnica Geral-Part.o•.
'Serviço c.(}mp�eto e especialis8do das DÇlENÇAel D1II

SENHORAS. com mode'rnoB método. de diagnóltiC9 e tra
tamento.

COLPOSCOPlA - HISTERO - SALPINGOGR�IA _. ti:!.__"_'"
TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas curtall-Eletroeqqulaçlo-
Rai(}s Ultr� Violeta e Infra Vermelho.

. Consultório: Rua Trãjano, nO 1, 1'0 andar -

do Montepio.
Horário: Das 9 ás 12 hora. - Dr. i(ost!:

Da� i5 áll 18 ho�as - Ora. Musal.
Relidênoia - Nua Santo. Dumont, 8. Apto. 'I�

�� � _ � -- �----� -- �--------�

Fabl'loant. _ dl.tl'lbuldor•• dai .fomada. 90a
feogõ.. -DISTI·NTA"" • RIVET;� PO.,U. um Il'aD�
d. IOl'tlmonto d., aá••m·lrclla Il.aado.:· bl'lD8
bo._.•• ' balGto-'; algodl••,'lDodnl • a.lam.atol
pal'fI .Ifalat... qUI ••aeb. dlzt.tatn.Rt�, da_a·

••lbo'8. Iclbrloa.: A Ca.a eA CAPITAL- IIhama li '·.t'�Gao do,' Sftr.� OOlllllal••t•• : do loterlo. no .Iatldo d.:lh. fa...·.m "1J�.
vi.lta' allt•• d••fotuG·••m I\:U'� compl'ti@� MAT,RIZ Im' Fleul'ian6poU.1' f'1I!UUS ara Bh:uú.nau • Laj...

.

� c

<. UH.::em !l!IEI_IIIfI!!I :ii�6'�
__;,-i ... '�,;-...,.,.;>,.- • .-

•

tau
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- z::::IF7_- 1"\:./
ANIVERSÁRIO

,
- Menino Gilberto, filho

.:SRA. JOSÉ AUGUSTO DE do sr. Oscar Pereira, fun-

.

FAI�IAS cionário da Secretaria da
Festeja, hoje, a sua data, Segurança Pública.

�atalícia, a exma. sra, d. Ce-I - Sra. Célia Lentz de
-cí Campos de Far-ias,' espôsa; Souza, espôsa do sr. 'João
-do S1·. Farmacêutico José Olegário de Sóuza, resíden-
.Augusto de Farias, proprie- ! te em São José.
-tário da Farmácia "Santo - Sr. Raul Espíndola,
.Agostinho". residente em Itajaí.
:DR. JORGE E. RITZMANN

'I'ranscorse, nesta data, o

",aniversário' natalício do dr.
.�Jorge Edgar Ritzmann, ad
"vogado em Brusque,
=FAZEM ANOS, HOJE:
- Menino Clovis Leopól-

-díno de Souza, filho do sr.

..,Joâo Leopoldino de Souza.
-r-r- Sra. Ena Pereira Thie

.

::Jtne, residente em Itajaí.
- Sr. Oscar Schmidt,
- Menina Terezinha, fi-

3ha do sr. José Borgonovo.
- Jovem Edison Vilela,

-estudante.

••••••••••••••••••••••

, .

T�atro .(tAlvaro
d;l r.arva' ho

Você sabe, prezado leitor,
porque o nosso 'I'eatroassim
se chama e desde quando?
'Chamava-se Teatro "San

ta Izabel" em atenção à fi
lha do Imperador D. Pedro
II, o único teatro de nossa
Capital.
Em la de Março de 1894

foi mudado para Teatro '''Ál
'varo de Carvalho", eomoho
menagem ao glorioso catari
nense 10 Tenente dãArmada
Álvaro Augusto de Carva
lho, o heróico comandante
da Corveta <'Ypirallga" que
se destacou. dignamente na

memorável Batalha do Ria

chuelo, travada no domingo,
11 de J;unho de 1865, quando
da guerra com . o tirano do
Paraguai, Francisco Solano
Lopes. -.

O/entã<JGoveruador Míli
tal' dêste Estado, . Ccronel
Moreira Çesar, mudou o no

me do Teatro, atendendo as

razões expostas pelo nosso

sempre lembrado historia
dor José' Boiáeux.

André Nflo .Tadasco

'Ir. A. S�ntp8l' rt
JREASSUMIÚ A CLlNICA

tJsloa de ' Buefi
I�i.mento do L�H�

A Administração da U. B.
!L., comunica aos interessa
-dos que a partir do .día- 10
-e até 8 de março do corren-

",te ano, receberá propostas
.para fornecimento de leite.

Os .interessados poderão
cse �:igir ao escritório da
'U. f' L. a rua Esteves Ju
mior s /n.

Florianópolis, 27 de feve
:JI."eiro de 1951.

. Na Câmara Municipal
o PROBLEMA DA CARNE EM FLORIANóPOLIS
Na sessão de ontem, o sr. vereador Osmar Cunha

.::.apresentou o seguinte pedido de Informaç'ões:
.

Sr. Pres�dente,
.

.Requeiro a V. S. solicite do Exmo. Sr. Prefeito Mu
',nicipal, com urgência, os seguintes dados e. informações:

1° - Cópia do contrato atualmente em vigor' pata
::fornecimento de carne vúde ao Município de Florianó-
':Polis; /

2° -, Qual-o núme1"o de bois que vem sendo abati-.
·'dós diàriamente, para o abastecimento do município;

30 - Se no número de bois que são abatidos está
:incluido o fornecimento aos municípios vizinhos;

40 - Qual a quantidade diária de carne que vem

;;_sendo\fornecida aó mercado e aos açougues do m�nicí
-pio.

Sala das Sessões, em 28 de fevereiro de 1951.
(a) Osmar Cunha

Com a palavra o ·sr. Rafael Digiácomo, refere-se à
;apreensão de 14 barricas de camarão, escondidasno Fri
:gorífico do Mercado Público e... aplaude essas medidas
hem corno pede providências afim de que tal abuso não

-\, ;;se repita. �
.

Na ordem do dia foi aprovado, em primeira discus
são, o projeto de lei que dá o nome do Vereador José do
--Vale Pereira, a u�ma rua de Coqueiros.

��I'.I' tsCOJ."y-�II OUI1AJ1TE TODO DIA
/ '" r nos VMeJOSI

,I"�,� .:, �

.., R
. .

A data de hoje recorda
possibilidade de agressão nos que, no ano de 1870, foi
militar afastada. morto o famigerado ditador
Comentado os problemas paraguaio, o Marechal Fran

da cooperação entre as na- cisco Solano Lopes,' cUJO so

cões do Pacto do Atlantico, brenome não tem ligação al
� Gen-eral Eisenhower afir- guma com o do Guia Lopes.
mou que "antes de mais na- Com' a sua morte ficou
da, na Europa ocidental es- terminada a guerra que o

tá o mais habil contingente nosso Brasil vinha manten
de trabalhadores do mundo. do com aquele despota, des
Na Europa ocidental existe de 11 de Novembro de 1864,
urna 'grande capacidade in- quando do aprisíonamento
dustrial, inferior apenas á do navio "Marquez de Olín
dos Estados Unidos". Dean- da" a cujo bordo viajava o

te disso, acrescentou Else- Coronel Hermenegildo Por
nhower, a defesa da Euro- tocarrero, nomeado Presí
pa se torna absolutamente dente de Mato Grosso.
do mundo livre. Soj!héra o General José \T I gReconhecendo, embora, a Antônio Correia da Câmara e e ramas
importancia da questão mi-

que o inimigo se achava a- .

litàr para os .problemas da. campado e.m .Cerro-Corá,. na retidossegurança e da paz, Eíse- margem direita do Aquida-
nhower ressaltou que "um ban e para lá se dirigira com Relação dos telegramas
dos fatores mais importan- seus intrépidos soldados. retidos:
tes no plano geral é de or- Atacados os paraguaios, Gaspar para Luiz, José
dem moral", foi' Solano Lopes - que en- Rolemberg Barreto, José
"Ternos ouvido durante os tão se defendia com 500 ho- Bertolino Carvalho, Cons

ultimos anos muita coisa.so- mens, dos melhores e de trutora, José Henrique Wei
bre de�truição das nações mais confiança ferido ckert, luma, Dep. Julio Coe

europeias, sobre sua destruí- I gravemente no ventre por ,lho Souza, Onofre Melo, Ine
ção material; mas acima de um tiro de revólver dispara- rinaCoelho, Haydil Pereira,)
tudo sobra -a destruição de do pelo Tenente Franklin Kiliano, Embarcadora, Ale
seu espirito, de sua vonta- Mena Machado do 190 Cor- xandrina Juvenal Souza,
de, de sua impossibilidade po Provisório da Guarda Na- Presidente Tribunal Contas,
de .fazer qualquer coisa em cional. O Generál Câmara Isaura Preto, Tte. Walde
seu proprio benefi'cio". Mas, nessa ocasião intimou a So- mar, Celso Teixeira, Mario
acrescentou Eisenhower, um .lano Lopes p�ra que se ren- Dias,/ Flor�ano Rover, Este
rejuvenescimento, urna de- desse, dizendo-lhe: _ "En- co, Impassil.
termÍlllllão crescente, um tregue sua espada. Eu, Ge-
espirito de resistencia um neral 'que comando estas CASA MISCELANIA dístrí-
espirito que impele para a fôrças lhe garanto o resto b id • d' Râdí R C A
vida de homens livres. da víd I" . :ll Ola ,os a lOS. • ••

. a Vl a.
_ VIctor, Válvulas e DISCOS.

Depois de analizar com 0- Mas So)ano Lopes nao se, Rua Conselheiro Mafra.
timismo sua visita a cada submeteu e, ameaçando o

urna das capitais dos países General 'Câmara com a es

do Pacto do Atlantico, Ei- pada, ex<;lamo� indignado:
senhower disse: - "No me riendo, muero
"Precisamos ter pacierr- con mi patria y con mi es

cia com nos�os _aliªAR�,: .)�}: pada en la mano !" •

gU�8 de 8e�s probl'é�a'S sao I
.

:0 General Câmara orde
senos, muito senos. A nou então aos seus subal
França, teta dominar o ternos: - "Desarmem êste
comunismo na Indochina, es- homem e tragam-no para a

tá perdendo mensalmente barraca!"
mais-da metade dos homens

i E então, apezar da herói
que ela poderia preparar pa- ca resistência de Solano Lo
ra instrutores - os instru- pes, o Cabo Francisco La
tores necessartos á organí- cerda, <conhecido pela alcu
zação do exercito que ela se Jplha de "Chico Diabo" o ata

esforç.a intensa�ente por cou com um golpe de lança,
organizar. Todavia, a Fran- 'conseguindo tomar-lhe-a es

ça promete, a despeito de pada. Um' soldado, João Soa
tudo, para 1952, 25 divisões res, acerta-lhe, em 'face da
preparadas". resistência outro tiro a

____________ : que o' ditador paraguaio �ão

'I resistindo caiu por terra e

exarou seu último suspiro.
Isto alO de Março de

1870 6 d�sde então ficou
sendo conhecida urna qua
dra popular que assim ter-

-

História Atos oficiais pO J'�- João Eloi Mendes, Te- U .1:'--
nente-Coronel da Polícia Mi- T_.!
litar foi exonerado do cargo

de Diretor do Curso de For-.

mação de Oficiais daquela
Corporação, sendo nomeado,
em substituição, o Major
Mârtõ Fernandes Guedes.
- Bernardo Rautt foi no

meado Comissário de Polí

cia, em Comissão, parl'flo- a

Delegacia Regional de Polí
cia de Blumenau.
- Para diretor do Hospí-..

tal "Nossa Senhora da Con

ceição", de Urussanga, foi

nomeado- o dr. Aldo Carmo
Mac Donald.

CURSO BOSCO
Preparatório aos exames de admissão ao Curso:Gi�'

nasial, Comercial Básico e art. 91.

Dirigido e or�entado pelos professores Ari Kardec
de Melo, Oswaldo Melo Filho, Pedro José Bosco, Gerson
Bosco dos Santos e Eugênio Doim Vieira.

Ilfscrições de 10 a 28 de fevéreiro, mediante paga-
mentd da taxa de matrícula.

.

A freql.lência será condicionada ao pagamento an�

tecípado das mensalidades.
As informações serão prestadas diretamente aos

interessados diariamente.
R. Crispim Mira, 41 .ou na Livraria Rosa
GERSON BOSCO DOS SANTOS _:_ Diretor

Discurso de
Eisenhower

farmacias
,
de Planjô.es
DEPARTAMENTO DE

SAúDE PúBLICA
MÊS DE MARÇO

3 sábado - Farmácia Ca
tarinense .r Rua Traja�o:

4 Domingo - F'armácia

Catarinense ___: Rua Traja-
no.

10 Sábado - Farmácia
Noturna - Rua Trajano.

11 Domingo - Farmácia
Noturna - Rua Trajario.

17 Sábado - Farmácia
Sto. Agostinho - Rua' Con-
selheiro Mafra. .

18 Domingo - Farmácia
Sto. Agostinho - Rua Con
selheiro Mafra.
23 Sexta-feira - Farmá

cia Esperança ( feriado) -
Rua Conselheiro Mafra.

24 Sábado - Farmácia da
Fé._- Ru'a Felipe Schmidt.

25 Domingo - Farmácia
da Fé - Rua F�lipe Sch
midt.

O serviço noturno será e

fetuado ( pelas Farmácias
Sto. Antônio e Noturna si
tuadas às'ruas João Pinto
e Trajano n.o 17.
A presente tabela não po

derá ser alterada sem pré
via autorização deste Depar
tamento.
Departamento de Saúde

Pública, em 27 de fevereiró
de 1951.
Luiz Osvald.o d'Acampora.
Inspetor·de Farmácia.

mina:

"O Cabo Chico Diabo
do diabo Chico deu cabo".
E assim terminou a guer-

ra com o Paraguai, que cus

tou ao Brasil mais de ....
100.00Q homens e quantia
superior a 700 !Ui! contos de
réis e ao Paraguai para
mais de 1.000.000 de ho-
mens!

,

A!ldré Nilo Tadasco

Camisas, Gravatas, Pija-
M.

I I
mes elas das melhoreS,
pelos menores preços só na

CASA MISCELANIA -- Rua
Conselheiro Mafra.

, REFRIGERADORES
i •

"f R I G IDA I R ['
Temos o prazer de comunicar aos nossos distin

tos clientes, que estamos aguardando a primeira
remessa dos afamados REFRIGERADORES "FRI
GIDAIRE", com capacidade de 7,4 pés cúbicos.

Os interessados poderão solicitar maiores in
formações, em nossa loja "A ELETROLANDIA"
no Edificio Ipase, Terreo .

SOCIEDADE DISTRIBUIDORA-DE RADIOS
E REFRIGERADORES LTDA. ,

E,DIFICIO IPASE, TERREO.-

3

• ••

PASSADO
j

10 DE MARÇO
A data de hoje recorda-

nos que:
- em 1567, Mem de Sá

transferiu a cidade do Rio
de Janeiro do ponto em que
estava para o alto do morro

do Castelo;
- em Í627, em virtude do

ímpeto com
.

que o famoso
Almirante holandês Pieter

\
.

Heyn assaltou a CIdade do
Salvador rendeu-se a esqua
dra portuguesa fundeada na

Bahia de Todos os Santos;
- em 1743, em Goiaz,

nasceu o Coronel Joaquim
Xavier Curado que, adminis
trou Santa Catarina de 8 de
Novembro de 1800 a 3 de Ju
nho de 1805;

.

- em 1776, o Dr. Luiz
Antônio Roberto Correia de
Souza Garção -tomou posse
corno Ouvidor da então Ca

pitania de Santa Catarina i

). - em 1813, no Rio de Ja

neiro, faleceu o artista e ce

lebrado Mestre Valentim

(Valentim da Fonseca e Sil
va)! Era filho de um fidal-

, \

gifportuguês e de urna

creoula;
- em 1817, iniciou-se a

Revolução Pernambucana,
estendendo-se por Alagoas,
Paraíba, Rio Grande. do

Norte e Ceará;
- em 1829, nesta capital

nasceu Alvares Augusto de

Carvalho, o heroico e bravo
comandante da Corveta "Ipi
ranga" no combate de Ria

chuelo (ll-VI-186B). É o

patrono, da nossa adormeci
da Academia Catarinense
de Letras, da cadeira ocupa
da galhardamente pelo ilus

tre Professor Clementino
Fausto Barcellos de Brito;
- em 1832, foram eleva

das à categoria de Vila as

Freguezias de São, José' e

São Miguel, neste Estado;
- em 1835, instalou-se a

primeira sessão da primeira
legislatura da nossa Assem

bléia Pro'llincial;
- em 1845, o General Luiz
Alv�s de Lima e Silva, então
Barão de Caxias, decretou
anistia geral e ficou pacifi
cada a' Província do ,Rio
Grande do Sul, em guerra
desde 20 de Setembro de
1835 com a chamada Revo

lução Farroupilha;
- em 1870, em Cerro-Co·

rá, às. margens do Aquida
ban, foi morto o Marechal
Francisco Solano Lopes, di·
tador do Paraguai;
- em 1892, por determi·

nação do Marechal Floriano
assumiu .o Govêrno dêste
Estado o Tenente de Cavala
ria Manoel Joaquim Macha

do;
� em 1923, faleceu o

grande Ruy Barbosa, nasci·
do em 5 de Novembro de
1849.

André Nilo Tadasco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�mln o
Paysiodó,· de Brusque, virá á

-

esta Capital
·um ·malch com o Avaí
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........-
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No p�·6)titno .dO�i��.o, u:ndo
por 10C�I. o es;ádio da

I
�uenses, promete ser dos mai.s �nt�ressante�, pel.o

.que

rua Bocaiuva, peleJarao
amistosamente os conjuntos do e de prever-se uma grande asaistência. .

.Avaí e do Paysaridú� de ·B"'rusque.·
Aguardemos o sensacional prélio futebolistico. de

O encontro que reunirá- flprianópolitanos
.e brus- domingo próximo entre Avaí e Paysandú.

.

,. "."' ..

Escreve: IIAMILTON
ALVE�

Posto de observaçües
.

..., .

gata Ainda hoje, eu' p'enso na sorte do Nacional de Por�

to Alegre na partida revanche que tráyou com o AvaL.

Como tivemos oportunidade de dizer, ântêrn,
nesta eolu

na; faltou "quem
arrematasse.

Dominamos .. ; Mas ísto-.

hão foi o bastante. A nossa retaguarda jogou 90 ms. de

bom futebol, enquanto que a vanguarda' jogou 35 �•

. Ficou comprovado mais uma vez que o ataque do Avaí

sé resume ainda em dois elementos
veteranísaímose

Saul e Niz�ta. Sai Nizeta o ataque se descontrola. Não se

'completa mais.'Perde,' assim, a
harmonia, a concatenação

e o entrozamento entre as suas linhas. Sai Saul e o team

sofre um colapso espetacular! O ataque investe, mas in-

. .. que, em prélios oficiais, foram as seguintes as veste sem sentido objeth,o. Está _claro e inequívoco de

vitórias (lo' Brasil, por escore mais dilatados: Braaíl.;
que as molas centrais, os parafusos' im�:rídiveis, são

10 x Bolívia 1, em 1948; Brasil 9 x Equador
1, em 1948 e Nizeta e Saul. Nízeta porque é quem :�aniZ.�

as

o.
fensi

Brasfl 9 x Equador 2, em '1945. Todos os três triunfos \tas. É o general, 'em poucas palavras; Jif. o ,constJiotor. í:

--Soub� a nossa reportagem que a diretoria da Fede-] naciGI_lais
acima foram registrados no Campeonato Sul-

quem arma perfídias para o adversârío, enquanto' que o

ração Atlética, Catarinense preetarâ. u�a grande home-,
Americano de Futebol. "_

'ponteiro completa a ação do meia, Já na segunda,partida

nagem aos ciclistas 'Samuel Santos, José
Ferreíra : da

x x x • o alví-celeste eontoueom a colaboração eficiente de For-.

Cunha e Cely Garcia, que
recentemente levaram !l efei-

... que o Clube de Regatas Almirante Barroso, de nerolli, que estava encarregado de dar .. ·. "CONCHAw

to o raid Florianópolis - Buenos Aires. Em conversa
Porto Alegre, uma das maíorés agremiações de remo do

para o extrema. O "insider" paulaíno fQi, feliz na sua

com o desportista dr. Osmar Cunha, presidente
da "eclé- país, 'foi funda�o no dia 26 d.e fev�reiro de 1906, tendo missão, porém, desta feita, "o garoto travêsso" foi sê

tica", fom�s inf�rmados, que o trio �atari�,ense. qu�
há ha pou�o, .em S.�o Paulo,

veneído brllhante�;nte"as Pro: ríamente vigiado por Pipoca, que .lhe
tirou de campo lo-

.pouco reahzou tao arrojada proesa, devera
retornar a- v�s Clas�lCas For�as Arm�das do �rasll �

Funda 'go nas primeiras peripécias da luta. Saul voltou na se

esta Capital em meados do corrente mês, viajando pos- ç�o da Cidade de Sao Paulo , na� quais tambem compe- gunda etapa para dar : aquilo que ele havia tirado do

sivelmente por via-aérea.
tíu o C. R. Aldo Luz, desta Capital. Acha-se a.tualmen- Avaí na fase inicial: objetividade!

Mais uma vez, toda-

\

te em Buenos Aires, onde representa o remo nacional nos via, agora, Quito, acertõü-Ihe o calcanhar, obrigando-o

Deu pr'e'Julni'o
'. A tempo-

'Jogos par1'\�eri.�.•,a.n,t�s. .' x x .... _.i.

.
a deixar defjnitívamente o gramado. Estava. o

Avaí sem

� U

''''''

artilheiro. Foi, ai,.' então,' que' a deieQ,Siv.a se, salientou,

d d N· I
...

ue a única penalidade máxima assinalada a fa- Dani, fazendo a sua extréa em campos
floriailÓI!OlitanoS

.

ra
.

a . o ii-ClOna. vor do Brasil na Copa do-Mundo de 1938, contra os suê- -eomo "pivot" da intermediária, foí uma figura soberba.
.

De acôrdo com as cifras que nos foram fornecidas cos, foJ executada por Patesko,
não sendo c�nvertida em Boos, de médio-esquerdo, foi um

autentico jacto-promul-

pela tesouraria do Avaí, a temporada do Nacional, de goaI; lamentavelmente,
são. Chocolate viveu; na aza-média-direita, os, seus me-

Porto Alegre, nesta Capital, deu ao clube "azurra" pro-
x x x

lhores dias..
Gúido e Danda foi uma zaga sólida, enquan-

motor da vinda do grêmio gaucho, um prejuízo de ... .que o fenomenal
centro-atacante Ademir, àrtí- to que � arqueiro Arí começou

claudicando para firmar-.

-
Cr$ 2.502,00, como poderemos ver;

.' lheiro-môr- da Copa do Mundo de 1950, nasceu em Reci- ,se de vez. E os impactos sem Saulzinho, apezar do
esfor-

-_

•
. _ RECEITA fe, no dia 8 de novembro de 1922. Eis alguns dos títu-

ço
incontestável de Nizeta, não se entenderam, deixando-

Renda do primeiro jogo Cr$ 8.130,00 los que ele possui: trí-campeãg
pernambucano em 1939, se envolver pela magnífica retaguarda visitante que tem'

Renda do segundo jogo _.; Cr$ 9.230,00 40 e 41� campeão carioca pelo-Vasco da Gama, do Rio, na sua meta � figura ENORME de La Paz.
'

SOMA
Cr$ 17.360,00 em 1�45, 1949 e 1950; pelo Fluminense foi super-cam-

x x x

DES�SA
peão carioca de '1946; tetra-campeão brasilei�o; cam- Os cariocas, no "Rio-São :Paulo", cederam terreno-

Pago'ao Nacional côf. contrato
12.609,0() peão sul-americano de 1949; campeão dos campeões sul- para os paulistas. Apenas o Bangú vitoriou-se. 'I'eíxeirí-

Hospedagem embaixada (25 pessõas) 3.675';'00 americanos, em Santiago doChile, integrando o Vasco nha mais Zizinho foram, pela crítica guanabarína, con-

Pago a juiízes e auxiliares (2 jogos pre-
e vice-campeão mundial,

. siderados os melhores elementos da atacante suburbana •

.

- Iíminar do dia 25 ;..... 1.160,00
x x x

'O craque
catarinense assinalou três tentos dos quatro do

Propaganda ',' . .. .

'. . • .
460,00 que na Taça do Mundo de 1!'J38, o selecionado de .seu quadro.

Pago a um
porteiro,..................

50,00 Cuba foi derrotado pela Suécia pela ampla contagem de x x x

f1 t'f'
-

_..

g de'
44000 8 x O,· sendo �ste o maior escore registado no,:.aludid'O eer- N tâdi daRu B'

truí
.

b it

ura 1 icaçoes aos JO a or s .

..........,

_

o es a 10 a ua oearuva cons ruíram um om o

Pago por água mineral p/jogador�s ..... 109,00 tame.
"placard" para marcar o �daJIlento dos números nas

- �o����ã�ed�u�:m:�a� ;
: : : : : : : : : : : : : : ::

- ��:�g pi;ro,tssl-.u·,aie di 11.....1181. �:��"t: f'::'c:":;:'��;'areni no
Rio e em São-Paulo. Peua

Taxa de 5% p/C.'B.D. ...• .;.......
868,00 U �, �

:ti ,

,'t I.��i ';851 i·;ü··;�i;·;�: �!.!t��ert��!..!'1n!!!!d� l)sRj!a��.Sp.�9o!-80��!!!SSi���'
SANTIAGO DO CHILE;-2a (U. P.) - O Futebol Basquetebol foi autoriz�da à Comissão de Zona Sulameri- f�n.elIla. ,r�a,l,i��do .�nte-o;nte?I para ROI?a, �certou com os

russo é �uatro vezes mais rapido. que o chileno, o uru- cana a permitir exibição no continente, de quadros de ,dlrlgentes ,da. entidade ltahana a reahzaçao de duas pe-\

guaio e O Brasileiro, segundo declarou o primeiro secre- profissionais de basquetebol. Essa comunicação foi feita lejas. do Vasco da Gama na�uele país, �endo a primeira

táriÓ da deiegação soviética às sessões do Conselho Eco- pelo presidente da aluqida,Comissão, !rr. A. Reis
Carnei- n� cld�de .de Florença no dIa 25 de abrIl, contra � Sele

nômico e s"ocial da ONU, sJ. Tvchenchetnik, que assis- oro, e representa.uma resp'osta da melftora internacio- çao B Itaha;na e a seg?nda em Roma, contra a eqUlpe do' 1

tíu aos encontros finais dt) TORNEIO QUADRANGU- nal à consulta feita, naquele sentido em face do pedidp
Roma,_no dla 3 de maIO.

LAR entre Botafogo, 'do Rio de Janeiro, e o Santiago de licença apresentado peia Confederação Brasileira de
-.o'-'<�(J'_.()��).-.o._.()..-.tQl

Mornini.�·e o Nacional, de ;Montevidéu,. e o Colo-Colo. Basquteebol para a vinda, ao no8'SO país, das f-amosas

Ivchenchetnik disse qije, "embora um só jôgo não se- equipes de profissionais dQs clubes "Harlen Globe Trot

ja sificiente para se fotmar um julgamento exato, acre- j,ers" e "AI1 Stars", dos Estados Unidos. E:tp sya autori

dito que tanto 'O NaCional como o Botafo�o, o Santiaago zação" FIBBA deterfuina que, ocorrendo sald,o inancei-

'-Morning e o Colo-Colo seriam facilmente derrotados por ro das aludidas exibiçÕes, deve ser o mesmo destinado a

qualquer equipe da primeirá divisão de futebol russa, es- entidades de caridade. Ao que apuramos, a vinda daque-

1Jecial�rite em virtude da velocidade com que se pratica- les duas equipes está fixada, em principio, para abril e

êsse es'J)orte em meu país".
maio próximos, quando ambos realiMrão uma longa ex-

cursão pela América do Sul. Estão sendo projetados nu-

O H8c·II·Dal de Monlev·lde'u
merosos jogos nesta capital, e em São. Paulo; Santos'; Ni-:

B' _

terói, Belo Horizonte, Pôrto Alegre e várias outras cida-

,

. , des.

V8DCeU O Quadrangular Chileoo �.... _

'

-)
,

Santiago do Chile, 28 (U. P.) - Encerrou-se domin- O Premio (,Delfor' Duarle)

go o Torneio Quadrangular de Futebol, tendo o Nacio- Ad· 4b· °I· d N· I
nal, !le Montevidéu, sido proclamado .camPeão ao ve�cer para o mtiiJlO- loal • s aCiona

() Colo-Colo por 2 x O. Na outra partida da rodada fmal RIO, 28 (U. P.) - A presidencia da Confederação

() B?t�fo�o, do Rio de Janeü'o, �oIfseguiu � desejada re- Brasileira de Desportos, "ad-referendum"
da diretoria, I

habll�taçao, ao vencer o SantIago Mornmg, pelo ex- concedeu o "Prem�o Belfort Duarte" ao atleta Abigail,

pressl.vo escore de 3 x O.
do Nacional, de Pbrto Alegre. ,

Saibam os ESP\orlistas��.

Centro Cat.. de Estudos

Defesa do Petróleo
e

Assembléia Geral Ordinária

la, CONVOCAÇÃO

De ordem do sr. Presitlente, em atençãó ao dispos

to nos arts. 12, § 1°, e 51 dos Estatutos, é convocada a.

Assembléia Geral dêste Centro, para o próximo dia 28.

às 20 horas, à rua Nunes Machado, n. 21 nesta Capital"

para deliberar sôbre a segu�nte 9rdem do dia:

'10 - Tomar as contas e julgar os atos da Comissão

Diretora;
.

/ '

2° ___. Examinar e discutir o bal�ço e o' pareCér do

Conselho Fiscal;
30' - Eleger a Comissão DiretolC& e o Conselho Fis

cal para o período de 1951 a 1953.
'

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1951.
.

TELMO RIBEIRO,
Secretário-Geral.
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o ESrAn�_-Qu�nta,-feir�, 1 de março t951de

PESSOAS DESLOCADAS CHEGAM AOS
ESTADOS UNIDOS

../

A unidade do mundo, livre
cessar a aqres-.
diz Grcss

poderá
?\ i i:i são,

NEW YORK, (USIS)

-,
res esperanças pará um

\\}::}::i}}'});i1, Ernest A. Gross, Vice-Pré- mundo pacífico.
sidente dos Estados Unidos Gross falou perante uma

junto á ONU, declarou que assistencia de estudantes,
o mundo livre pode desafiar explicando, que a força de

'I com sucesso, a agressã? .co- que o mundo liv,pe'--pecessita
é quadri-dimensional-mi1i

! munista, se se mantiver uni- tar, política, economica e

i do e firme em seus propósi- vogal. Estes quatro elemen
; tos, fieis' aos princípios das toso-formam as partes com

'Nações Unidas, organização ponentes da "estratégia. de
ideal que provêtodos os me- paz", que as Nações' Unidas
Ios para um �isteIlla 'de �e� I devem desenvolver e execu-

gurança coletiva € "as maio- tal':
,

Acompanhada por seus quatro filhos, chegou re
centemente aos Estados Un idos a sra. ZinaidaSupe, da
Létonia, que foi a 200.000 pessoas' deslocada, a .desem
'barcar em 'território norte-americano de acôrdo com a
.Lei de Pessoas Deslocadas de 1948. Ao chegar a Nova
York, a família foi recebida por autoridades federais,
"estaduais· e municipais. A Sra. Supe e seus filhos, que
.desembarcaram nos Estados Unidos sob os auspicios das
.F'íihas Católicas da Améi-íca, foram levados à munici
::palidade de,Nova -York para serem cumprimentados pelo
:prefeito Víncent R. ImpelliÚeri e em seguida transpor
'tadoS-,por via aérea para Colorado Springs, Estado de
<:olorado, onde fixaram residencia.

_

A fotografia acima foi tirada 11.0 convez do navio
� ,transporté da marinha norte-americana "General Stur-

,

_gis", n.o qual a família viajou até os Estados Unidos.
.Nela vemos o reverendo Edward E. Swanstrom, diretor
-executivo dos Serviços, de Socorro de Guerra da Confe
.rêncía Nacional Católica de Assistência, ao lado da fa
.milia letona, da qual fazem parte (da esquerda para a

direita): Richard, Marguerita, sra. Supe, Edmund, e
Irene. (Foto USIS).

Combate' à cares-ti� - da
_

vida DO
,

, Bio' 8rande do Snl
A Secretária da Agricul-' tásticas e que cada um tra

tura do Rio Grande do Sul te de nortear os Seus nego
a cuja frente se encontra o cios nessa direção. Precisa
agronomo Manoel Vargas, mos é �ara.tear. o custo de
vem tomando uma série de produção, físcalizando as es

medidas com o fim 'de bara- peculações e diminuindo as
,

tear o custo de vida. Esse intermediações excessivas. • IIl'[iV@>'::::::?J �
problema, que se torna ca- Se u� �ons;lho posso �a: ao
da dia mais angustioso em comercro, e que modíf ique
todo o país, está constitui�- os seus métodos e �implifido a iprincipal preocupaçao que a sua e�trutura .

dos Govêrnos Estaduais '

que, colaborando' Lealmente
com o presidente Getulio

Vargas, se empenham em re

solver os problemas do po
vo.
<;
Ouvido ha poucos dias pe

la imprensa de Porto Ale

gre, o sr .Manoel Vargas de

pois de varias considerações
sôbre as providencias pos
tas em prática pela Secre
taria da Agricultura por de

terminação' do _ governador
Ernesto Dorneles, finalizou
a sua importante entrevista!
declarando à guíza de adver

tencia, com decisão e firme
za:
- "Quero prevenir tam

bem, para que não haja fal
sas impressões, que as ten

dencias gerais do mercado
são no sentido da normali
dade dos 'preços com os ine
vitaveis reajustamentos, co
mo á natural. Que ninguem
espere altas ou baixas fan- I

MAGROS E FRACOS
\/ANADIOL

E indicado nos casos de fraque,
,za, palidez, magreza e fastio, po!q,ue
-em sua fórmula entram substancías
'tais como Vanadato de SÓdIO, Líci
-tina, Gilcerofosfatos, pepsina, noz

-de cola, etc., de ação pronta e eficaz
:nos casos de fraqueza e neuraste

,- mas. Vanadiol é indicado para ho,
"

smens, mulheres, crianças,_sendo for
mula conhecida pelos grandes me.

-díeos e está licenciado pela Saude
�blica.,

'
.

.Rao ""a,�d'fJl DIl04.,o, 34', I ....nd!u :....
. �.

Ti.U: C .....WA. PROSEBRASCURITIBA P"RANA .

,

---,_

Franéisco José Ferreira
e -'\, \

Amélia Duarte Ferreira

Nâbor Julião de Oliveira
e

Lolíta Pires de Oliveira

têm o prazer de participar
. têm o prazer de participar

ea v. excia. e exma. família a v, excia. e exma. família
� contrato de casamento de o contrato de casa1rento'de
.sua filha ONDINA com o seu filho OSNí com a srta.
esr. Osní Batista de Oliveira. Ondina Amélia Ferreira.

ONDINA e OSNí

.São José
noivos

25-2-1951

Allânlidà Rádio Catarinense Limitada
apresenta mais 2 insuperaveis modelos, para '1951
-: '" CARACT'ERISTICf\S:

=- 5 valv�'lâsJ: Ondas: longas de 550 a 1702. kc[s; curtas 6 a 18 :ncs. 50 agI" =.:: Afto-falq:çJe 6112--- polegadas, tipo pesado _ Tomada para toca-discos.
-

Transfàrmàdor unive1'sal para 90, 110, 180, 200 e: 220 volts v.

;.,
':::: Variavel de 3 secções : FI com nucleo de ferro: Caixa de IMBUIA de luxo.

,

__��__��:1:o:d:e=lo�A�R�C�-�5�-P� _::::'_�=-�a�n_d_e__a.l_c�a_n_c_e_::�A_l_t_a__se_n_s_i�b_il_í_d_a_d�e�:=-_s_o_rn__�n_a�tu_r_a_l_.__�� � � ;(
__� � �..

Florianópolis I

FERIDAS, REUMATISMO
E PLACAS SIF1Ll.TIL\S •

EliXir de Nogueira' Não há nada melhor que
_,'Medicação auxiliar no tra-

"

tamento da sifilis KOLYNOS par-a combater a cárie dentaria.,
Repressão às publica
ções obscenas e aos
casos inconvenientes '"

-

RIO, 27 (U.P.) - Por de-
terminacão do general Ciro
Rezende: chefe de policia, o

delegado de Costumes e Di

versões; está providenciando
para que cessem certos abu

sos, que se vem praticando
na cidade com relação a de-
terminadas publicações,
consideradas obscenas e ex
postas a venda, e atitudes
incovenientes de casais em

lugares;, públicos. Inicial
mente os responsáveis por
tais excessos serão repreen
didos. Em casos' de desres

peito e reincidencía,'
�

toda
viá, medidas mais eríergicas
serão tomadas, para que se

preserve o necessário pudor,
Nas díversas praias, no�
jardins .e em certos recan....

tos pitorescoS serão coloca-'
dos' policiais, encarregados
de zelar pelo cumprtmento
dessas determinações.

Dr. José Boabaid
ADVOGADO

Rua Gra! Bittencourt, uz

A L U G A-- 5,E
( I

.

ótima sala no eemro
A' Praça 1\5 de Novembro, 20, 2' andu
(altos do Restaur.nte Rote).

'

Treta,. no mesme local,

,- !
Viagem com seguranç»

e rapidez" ,

so NOS CONFORTAVEIS i\�ICRO-ONIBUS DO
. R I?IDO (�SUL-BRASILEIRO)

Florianópolis � Itajaí - Joinville - Curitiba
,
--_-

Horrorizada!

•

--�

Aqência :
Rua Deodoro ,esquina da
Rua Tenente Silveira

1 Não deixe que, por sua culpa, as ".(I/()r;�Sus �á.ri"'$ �:::
ti tle.,tru,am seus dent:es! Leml.re-se d� que o Crem� I·••--

-

Dental Kolynos elimina �". barterzas. que produ .:.
!"em os ácidos callsa_dores das carws._frotc](l.-se

u.�andJKolyno" todos os dias !

. ':':':'." .MM. p"
,�

Contennssíma com Kolynos !

Contentíssima, sim, PONJUP. Kolyno" clareia ,;"1",,,2 tes e iorna o sorriso encantador. Kolynos refresco•
a boca e o hálito. Koiynos embeleza os dentes,

porque limpa e clareia melhor, protegendo o esmnlto,

.Combate as cáries

Agrada mais

Rende mais

Í{-415-P'

1
J

PARA OS MALES DO
" FrGADO
ESTÔMACiO e INTESTINOS

.,H E P I C H O L I N
·0 ,R'EME'DI,O QUE- TINTAS PARA PINTURA

rOTT!lMAJ

"

Modelo ARC 515
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o E&TAOO-Quinta-fdra, 1 de. mrço de 1951

- Os srs� Ivo d'l�u,iflD -e' Gustavo
nal ao terminar a apuração, era o candidato oposicio-
nista, o saudoso Saturnino Belo, quem estava com maio
ria. Essa maioria é inquestionavel, apesar da fraude que
campeou no interior. Na capital, onde não houve fr.aude"
o candidato oposicionista obteve vinte e tantos mIl"' vo
tos contra pouca mais de três mil dados ao seu competi
dor. O Tribunal, porem, pela sua maioria,' declarou nula
grande parte dessa votação, levando o seu facciosismo ao

ponto de- declarar nulidades "ex-officio" contra -expressa
disposição de lei.

•

Cap8flel'8lTaft p,.o�õe limite.
(

no env: o_qe trop.,
nistro de Estado que compa- ao cargo bem poderá desem- ou não a mesa ao passo que ame ;c�nlt à Eureplrecera á Comissão de Fi- penhar as funções de coor- na Ca�ara o' problema é o

WASHr:�GTON, (USIS)nancas por convocação des- denador das atividades par- de preenchimento de vagas,
_ O Senador Robert Taftta para justificar um proje- 'lamentares das duas casas por isso que da mesa da Câ-
acredita que a contribuiçãoto originário da mensagem do Congresso, por isso que mara na ultima legislatura,
dos Estados Unidos para apresidencial, declar,ar,· que é ele presidente desse mes- apenas dois deputados se
defesa conjunta da Europadesconhecia inteiramente a mo Congresso. Acentuou a- reelegeram: José Augusto e
Ocidental deve ser limitadaexistência duma proposição inda que, como deputado de Rui Santos, ambos da UDN.
a "apenas uma divisão' aversando o mesmo assunto oposição muitas vezes teve· Perguntado então qual era mericana para nove estran-tratado na mensagem já e- sua opinião sobre certos a�- a tendência do Senado nas
geiras", isto é, cinco divi-'

.

O DIPLOMA NÃO PODIA SER EXPEDIDO'laborada pela Câmara. Isto suntos modificada em vírtu- "demarches" que ele, Café
sões americanas num exêr- Mas, seja como for, a verdade é que, nos têrmos doevidenciava a falta de C001�- de de informações do execu- Filho, desenvolvia neste
cito de 5().-Sugeriu êle ainda art. 1�0 do Codigo Eleitoral, o diploma não podia ser ex-denação entre os dois pode- tivo. E muitas vezes tambem particular, respondeu que a
que não mais de �O% das pedido. /res: 'legislativos e executí- alcançou vltorías espetacu- tendencia do Senado era pa-
fôrças de terra e não mais Por esse dispositivo, o candidato a governador devos. E, consequentemente, lares- sobre o�overno por-I ra a renovação total dos no-
de 10% da fôrça aérea fi- Estado somente será diplorpado depois de realizadas alidispersão, de energias que que este não tinha um Iider mes que compôem sua atual
zessem estacionadas em eleições suplementares a que (se deva proceder por vi:tubem poderiam ser aproveita- seu, um seu porta-voz auto- mesa. O Senado, porem, em
continente, europeu em tem- de do art. 107. Ora, verifica-se à hipotese deste artigo,das em benefício comum. rizado e era assim levado à sua soberania, resolveria o
po de paz. Em um discurso e as eleições suplementares do' Maranhão -ainda não seSua impressão era que a derrota. problema quando se reunis-
pronunciado no Senado, o rea'Iizaram. Nerâ=foram julgados pelo S. T. E. os recur-inovacão daria resultados Dessa experiencia surgiu se para instalar à nova le-
líder da política do Partido sos interpostos das decisões do Tribunal Regional.prâtícos favoráveis tanto a ideia da instituição dos li-, gíslatura. Republicano reiterou sua 0- Diz o Codigo que os recursos para a superior instanpara melhorar o rendi�ento, deres do governo ao invés do Na Câmara há "tambem
posição ao compromisso de cia não têm efeito suspensivo. Mas há de se

entenil'
quedas atividades parlamenta- "lider da maioria" que até! uma inclinação pela renova-

grandes contingentes de tro- a disposição alude a recu_rsos. de d�cisões previst pel�res como pára melhor orien- agora existia e que ninguem ! ção total da mesa, mas há
pas americanas para a defe- lej, e a de que se trata nao so prevista, mas tam em fOI.

tal' o executivo sobre 'as di- sabia se era Iider da maio-, tambem algumas dificulda-
sa da Europa sem a sanção terminalmente vedada pelo citado art. 120.

. . _

versas medidas que enten- ria, lider do partido que

re-,
des, por isso que algumas do Congress�: Disse êle que' Alega-se que, no caso, não são pos.siveIS as. eleiçõesder pôr em execução. O sr. presentava ou liQer ?o go- correntes encaram. a ques-

o Congresso não havia sido suplementares, visto como um dos eandidatos faleceu de--Getulio Vargas, acolhendo a verno. Em consequencra des- tão do .ponto de vista pes-
devidamente

/

informado pois de 3 de outubro.
.sugestão J'á escolheu para li- se estado de coisas,' não soal, desejando a renovação

Mas uma cousa é essa impossibilidade e outra a su-I quanto à natureza dos com-der do governo na Câmara poucas foram as derrotas
I
da mesa com a exclusão dos

promissos assumidos pelos pressão pura e simples das eleições suplementares. Su-Q SI'. Gustavo Capanema e sofridas pelo governo na le-, nomes dos srs. José Ausgus- Estados Unidos na Europa primindo tais eleições, quando, pel.a 'lei, é por meio de�as'para as mesmas funções no gislatura passada e entre. to e Rui Santos. Oríentan-
ou mesmo sôbre a quantida- que se há de saber quem foi o eleito, e declarando eleitoSenado o sr, Ivo d'Aquino, elas a mais espetacular foi' do seus entendimentos .em

este ou aquele, com fundamento em apuração que a lei
.

I de de tropas a ser elevada ----=:./ que delas se investirão a- a da concessão do abono de j base impessoal, o sr, Café
para a defesa da Europa. declara insuficiente, o Tribunal Regional positivamentemanhã, às 11 horas, no Pa- 1949.' I Filho declarou, que espera Disse ainda que o programa se está substituindo ao legísladorjs-ao povo.1ácio Rio Negro. Na época, ele, como autor' que reunida a Câmara e
era vago e incerto e que o . A unica solução admissivel, nesse caso, que o pro-_.... Concluindo a parte expo- da iniciativa d� projeto do I reunido o S�nado, a� banc�- relatório apresentado ao prio legislador já não pode reger, é devolver ao povo

>

a
,

aitiva de suas declarações e abono e como deputado da' das respectivas deliberarão
Congresso pelo General Eí- escolra. Ele teria de se.r consult.a'do mediante �lei?ã� �u-relativas, como vimos, ás ati oposição, aproveitará-se tão soberanamente sobre a com-
senhower, Comandante Su- plementar. Não sendo IStO possível, porque nao e Iícitovidades do vice-presidente hem da ausencia de um "li- posição das respectivas me-
premo das Fôrças do Atlân- votar num morto, a consulta f'ar-se-á mediante nova elei'-da Republica como elemento der-do governo" na Camara sas diretoras.
tico Norte, apenas tornou o ção geral para governador.-·coordenador dos trabalhos que levou quase toda a casa O regimento das duas ca-
plano "mais índefinido e in-parlamentares das duas ca- a votar a favor daquela me- sas dispõe sobre a propor- certo" do que o que estava'sas do Congresso e elemen- dída inclusive elementos do cionalidade da representa- C� . antes. ( .).to de ligação entre o legis- própr-io governo, exceção cão dos partídos'nas respec-

lativo e o executivo, aludiu feita apenas de tres deputa- Úvas mesas e isto será res-

F fsqu"za,o sr, Café Filho ao numero dos. Seu amigo Acurcío Tor- peitado ri�orosamente pou- ..

de projetos que o Senado res tivera, na ultima legis- co importando que o vice
tem para apreciar na nova latura, muitas d ificuldadas presidente do Senado conti-
legislatura, vindos da legís- e justamente por isso: nín- nue sendo o sr, Melo Viana (Silvp.íra)Jatura: passada. São. nada guem sabia quando ele fala- ou venha a ser o sr, Mar- ....__.wI"�._._•...._....._._........._._.......

menos de 346 proposições va em nome do seu partido, condes Filho, -que é o can- pobre, carregada de filhos,
diversas entre as quais o em nome do governo ou em didato mais cotado das cor- procura-o para pedir p�ote"Abono de Natal de 1950. seu nome pessoal. E o resul- rentes que apoiam o govêr- ção aos poderes' publ icos,

O regimento da Camara tado frequentemente dos de- no. Atendendo à nova per- por isso que, desejando em

manda arquivar todos os bates era contra os pontos 'gunta relativa as suas au- pregar-se cmo domestica, ou
projetos da legislatura pas- de vista do "governo. diencias públicas que mui- numa fabrica, não tem onde
sada, que só podem ser apre- Acentueu ainda o sr. Ca- tos jornais tem criticado 'e deixar os filhos. Vê-se as
-ciados em virtude de reque- fé Pilho que o governo con-_ 'outros louvado, acentuou o srm privada do trabalho e

-rimento formulado por um ta atualmente com três sr. Café Filho que hoje, co- privada, tambem do susten-
.deputado. Já o regimento do grandes partidos: PSD, PTB mo homem de' govêrno pro- to pois não tendo onde tra-

d·
� .

PSP N t I t d t d
. �

t' balhar' e onde deixar os fi-'Senado não Ispoe aSSIm,. e
.

. aura' men e, por- ce��m e a oposIçao, sen lU

-por isso que obri,gatoriamen- tanto, que. tenha ele seu li- a necessidade duma\'aproxi- lhos, é obrigada a deixar-se
-te a tramitação dos projetos der, que tanto pode ser das �ação do povo com o govêr- ficar no seu barraco ou ape-
não se interrompe nunca. fileiras do PSD como do no e assim instituiu as au- lar para a caridade pública,
Enquanto a Camara vai ini- PTB ou do PSP. A figura diencias públicas do vice- saindo para a rua com sua

ciar. suas atividades sem de "lideI' do governo" foi en- presidente da República, prole.nenhum projeto, o Senado já tão sugerida ao presidente que é a segunda pessoa do Os homens de imprensa
tem 346 p'ara examinar e Getulio Vargas, que a aco- govêrno com o povo. deviam voltar suas vistas
votar. Isto demonstra clara- lheu e adotou. É sem duvida Como deputado da op'{si- para o pr�blema social, ba
mente uma divergencia re- uma inovação muito interes- ção' já dava audiencias pu- tendo-se pela instituição de
gimental que é preciso corri- sante sobre a qual quer a blicas nos corredores da creches junto às fabricas,
·,gir, pois que' nem mesmo os que a impl'ensa opinasse. Camara. Evidentemente ago- pela criação de escolas e pe
projetos re�istos na

'leg�Sla-�pOdendO
... essa, manifestação ra, como vice-presidenfe da la internaçã-o de crianças em

tura passada pelo Senado � ser contra ou a favor. Republica, o numero de pes- estabelecim�ntos de toda na':
l'estituidos á Camara são AS MESAS DA CAMARA E soas·que lhe desejam falar tu reza que recebeI!! anual
-por esta considerados na no- - DO SENADO aumentou 'cOllsideravelmen- mente sem pre�tar a esse
'va legislatura a menos que Relativamente à composi- te e aumentou tanto que te- governo o menor beneficio
'alguem requeira seu arqui- ção das' meSls da Camara e ve de instituir filas. Houve publico, agasalhando as
-vamento. do Senado, objeto da per- quem atribuisse a essa sua as alimentar, ou educar.
Disse 'mais que a presi- gunta dos'jornalistas, infor- iniciativa propositos derna-' Disse ainda, por fim o sr.

'oencia do Congrej!so daqui mou o sr. Café Filho que tu- gogicos. É uma demagogia crian�as necessitadas �arapor diante '- pelo Il?-enos en- ,do quanto seus antigos co- muito pesada, pór isso que Café Filho, que suas audIen-.

quanto ele exercer - res- legas de imprensa têm no- não é brinquedo ficar de pé cias publicas têm lhe permi
ponderá a todas as criticas . ticiado não cOl'responde .

à durante três a' quatro horas tido observações

preciosas'I''que lhe forem feitas pela realidade dos acontecimen- consecutivas ouvindo quei- Não pode por enquanto re

imprensa, dando assim uma tos. Ele tomara a si os en- xas e reclamações do povo. velar tais observações em
'alta demonstracão de apre- tendimentos prel:iminares Suas audiencias publicas seus minimos detalhes, mas
-ço a essas criti;as. E sÓ dei- para a composição das me- têm um resultado pratico. podia adiantar que elas ser-

.

-xará de o fazer quando as sas da Camara e do Senado Muita gente supõe que a virão poderosamente para
Teferidas criticas forem gri- menos como objetivos poli- maioria dos que procuram orientar o governo na solu-
tantemente absurdas -: ticos do que com o proposi- o vice-presidente da Repu- ção dos mais graves proble-

Anuncie n"'O. ESTADO'.-tituidas de qualque' tom de o de estabe1ecer o maior e- blica vão procurar emprego. mas de interesse do povo.
'- '1seriedade. Assim sendo a q ilibrio na com'posição' des- Puro engano. A percenta- -----�--------- .__ _

, -presidencia do Congresso es� 'se dois orgãos. Tem procu- gem dos quê procuram em-

P·I···
-.:

T:"�
..

�0"':'". L:' I"::110.'(.
CONTRA CASpa, Itimará as criticas da im- ra o afastar-se nesses eu- prego não vai além de 35.

W O
l'prensa ,sempre que orienta- te dimentos 'do criterio pes- por cento. Os demais levam

l!I ..., .:.' :.' :_
-. .,.:,:.... .:. _.

,

".

':':"C0EUlEeOsA (DODESMCAA,S- E<f'das no sentido do pu- oal. à vice-presidencia da Repu-
�.

.'blico, apontando falhas, 0- Nó Senado o problema é blica queixas e reclamações
missões, injustiças ou suge- mais facil do que na Cama- inteiramente procedentes e �

,
.

A FE C" O [S DO
'

Tindo medidas capazes de ra. E isto porque os atuais dignas, mesmo, da atenção

�fln IM mI� [6 rm"'1R 'I ...l'eso}ver os problemas da vi- membros da mesa do Sena- dos poderes publico�. Disse. iU.. ' I' � - ,n. .:" �

_' '_ O JJ'
.

C"
.
/OURO caBELUDO,.da administrativa do país. do são senadores com man- o sr. Café Filho que nessas, • �

�
� t.. :. lO vice-presidente da Re- dato de oito anos, que estão audiencias o que mais lhe t.�.4U,.. L _lU'f\: �. n I Ul"

'

_

_

f ! E.n I
"'a;";;;;;"'""".

-pública, segundo a feição '110 exercicio de seu manda- tem cortado o coração é o � v':: i \.J U, W U Li mque ele desejava dar agora I to. Aí o problema é renovar dram� da mãe 'pobre. Mãe

o caso do /Maranbão

CORRIDA DE CA\"ALOS
A proposito do caso maranhense, tem-se pretendido

equiparar o pleito eleitoral a uma corrida de cavalos di
zendo que, morto um dos candidatos, o outro se tornou
vencedor.

'

Mas é fechar os olhos á realidade.
Na corrida apuram-se as qualidades dos .anímaís, a

sua resistencia e ligeireza. 'Se um fraqueja e morre é co

.mo se, apesar de vivo, houvera ficado para trás.
.

Na eleição, o que está em jogo é a vontade do povo.
É ela que decide. Como substituí-la pela morte de um dos
candidatos ou pela decisão de um tribunal, que não tem
por �un�ã� senão apurá-la? .

.

Par� se tel= uma idéia do facciosismo da maioria . do
Tribunal Regional, basta considerar que ele não se 'limi
tou a diplomar o sr. Eugenio Barros. Diplomou tambem o

tenente Renato Archer, aprJt._sentado candidato a vice-go
vernador sob o governo, do pai, e que, ao encerrar-se a

apuração,. 'istava abaixo do seu competidor dois mil votos
pouco maIS ou menos.

em ger.1
Vinho Creosot3do

PERGUNTA AO POVO BRASILEIRO
Há dois meses, aproximadamente, terminou o julga

mento dos recursos parciais. Faz cerca de um mês que o

Tribu-"al Regional proclamou os seus eleitos e até hoje
o Tribunàl Superior não pode conhecer das decisões, a
pesar de recorridas, porque o 'Tribunal I:tegional enten-.
deu que devia demorar a publicação dos acordãos e os re

cursos até q'ue se pudesse co�umar o escandalo da pos
se, anunciado para depois de amanhã. .

]j;' possivel ao povo maranhense deixar de re!l:gir con
tra a miseravel situação a que o Tr�bunal Regional Q

quer reduzir, sujeitando-o á· servidão em que vive há..
mais de cinco anos?

É a pergunta que, neste momento angustioso para o

Maranhão, as oposições coligadas diri,gem ao povo bra
sileiro; á parte s,ã e digna da Nação".

1'{�?2::.�;U&
I Frei Caneca nOs. 152 e 158.
com um grande terreno de:
esquina.
Tratar oom o Tabelião>.

Brito, à rua Deodoro.

.1

-
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M��!:�a q�!!l�e!r.:1Curso de Humanidades
ra fora ?� �s�,ado. vende,; J '.r-----' MADUREZA DO ART. 91
um. dOrI:1ltono Chiperidale CURSO EM FUNCIONAMENTO DESDE 1940
de imbuia, com 9 pecas; uma .

O
. . .

Iid d
I d

.

t "B' . "

.

umco que venceu as Crises por sua qua 1 a e
sa a e jan ar avarra MATR' C TL A. di 10 2 d F

.

. d 1830
t bé d

.

b
.

12
I U "'-.1.. las e e everen o, as ,

am em e rm UIa com
'20 h'

d dei
as oras.

.

�:�a:��e���e��e a:s ��u�'� LOCAL: Faculdade de Direito - Sala dos fundos. !

'Início das aulas: aos 8 de Fevereiro.
.

PAGAMENTO INICIAL: CrFj) 150,00,'corresponden
do a Uma mensalidade e à taxa.

IMPORTANTE: É de suma influência apresenta
rem-se os '''é'andidatos desde o início, para pegarem as

bases necessárias ao aproveitamento integral.
O fracasso de muitos é motivado pela entrada tar-

dia.
.

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

Conselhos
de Beleza

(Colaboração -especíal pa-
Ta "O Estado"). \

J'INTURA ,PARA OS
CABELOS

Dr. Pires

i
!

;

I

«Magia do ' crescimento»

,

Alfaiataria Mello
Rue Felippe Scbmidt 411

NEW YORK, Fev. (Export , nerais, substâncias açucara
News Service) - Segundo I das e gordurosas de compo-'
'revela um artigo especial in- sição química bem có'nheci
titulado "No Substituto for da, e vitaminas puras em

Milk", publicado no seman á- 'I quantidades necessárias.
rio "American Weekly", os

I Est!'s crianças gostaram da
cientistas do "New York dieta sintética, e por algum
Univeraity-Bellevue Medical tempo

-

todos progrediram
Center" descobr��'am que com ela; mas depois, o cres
uma . substância" química cimento começou a retardar.
desconhecida a que chamam O _adicionamento de f'ermen-«

'J--Magia do Crescimento", e to cervejeiro a esta dieta.

que é essencial aos preces- sintética ajudou alguns a

sos de desenvolvimento cor- continuar o crescimento, po
poral, tem no leite a sua rém, a mudança para a fór

fonte principal. mula normal de leite resul-
Esta importante descaber- tou em notáveis aumentos

ta; resultou de comparações de peso em todos os bebês.
efetuadas na alimentação de Foi então que os cientís

bebês, cujas idades varia- tas investigadores se con

vam de três e meio a qua- venceram de que ° leite con

renta meses. Alguns destes tinha o. fator' "Magia· do

bebês receberam a dieta Crescimento", absolutamen
normal de leite com alguns te essencial para continua-.

ingredientes, de acôrdó com ção do crescimento. Estão
a fórmula de leite que mui- agora em progresso mais in
tos pais conhecem; outros vestigações para se saber
foram alimentados com uma exatamente que substância
dieta �rtificial que supu- ou grupo de substâncias são
nha-se contar todas as subs- .estas. Realizaram estes tes
tâncias alimentares essen- tes os Dres. Selma E. Sny
ciais, exceto o leite. derman, ·L. Emmott Holt,
De um grupo de crianças Jr., R. L. Nemir, L. P. Guy,

que se encontravam sob cui- R. Carretero e Katherine C .

\ dado médico foram

selecio-l
Ketren � todos do corpo

nadas onze. A estes bebês médico do "New York Uni
foi dada uma dieta sintética versítv-Bellevue Medical

composta de proteínas, mi- Center", .

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

CãSA MISCELANIA - Rua
Conselheiro Mafra.

As atribuições sociais e '0
problema do ganha pão-de
cada dia obrigam os indivi
duos com cabelos brancos a

procurar no recurso de tin
turas a solução, embora ilu
sória e passageira, do pro
blema da canicie. Desse mo-

· do, enorme tem sido o cõn
'sumo

\
dos produtos' indica

dos para essa :finalidade.
A verdade, entretanto, é

que muitas dessas tinturas

podem causar sérios danos
ao organismo como as que
possuem, na sua composi
ção, metais como o chumbo,
ferro, prata, {)�ainda as fei
tas com anilina.

Como tinturas inofensivas
·
citam-se as que têm na sua

base substancias vegetais e

que porisso nenhum prejüi
zo,', pràticamente, são capa
zes de fazer a quem as usa.

·

.Afim de guiar as pessoas
.

. que tenham necessidade im
· periosa de tingir os cabelos
-brancos daremos adiante os

conselhos que deverão ob

aervar antes do uso de qual
quer espécie de tintura os.

quais diminuirão de muito
· os yiscos a que poderão se

expor:
1°) - Prova da sensibili

dade cutanea: � Antes do
uso da tintura, fazer o se

guinte teste: aplicá-la pri
meiramente em pequeno lo
cal da pele da perna, por
exemplo, ou da axila. De

pois de dois dias se não hou-
� -ver nada de anormal então,

sim, usá-la no couro cabelu
ilo, ou na barba, Se, pelo
.contrárío, aparecer inflama
ção, coceira, etc., �vitar o

- lISO da tintu ra.
-,

2°) -- Prova de saúde
perfeita: - Só devem usar

tinturas as pessoas que se

· encontrem em perfeito esta
do de saúde. Os individuos
'que"!'lofrem dos rins, príncí
palmente, são os que devem
evitar, por completo, o uso

das tinturas. Em. algumas
pessoas que apresentem, em
bora per íôdicamente, casos

de urticaria, eczemas, asma,
nesses indivíduos, convem

frisar bem, é absolutamente
contra-indicado o. uso de
tinturas.,
Pelas razões expostas, an

tes do uso de· qualquer tin
tura para cabelos, qualquer
que seja a formula que as

mesmas apresentem, é ne

cessarro uma observação
·cuidadosa e todo sistema de
.írrftação, mesmo de lev'e de
VB ser seguido do abandono t

completo da tintura. .

'

NOTA: -- Os nossos lei-
tores poderão solicitar qual- lul!Js de rad1·0-quer conselho sôbre trata- fi u
mentos de beleza ao médico

t I f
i

especialista dr. Pires à Rua I e egra ia
México 31 - Rio de' Janei-·. Aceita-se alunos
ro, bastando enviar o pre-' Rua Conselheiro Mafra, 33
sente exemplar dêste jornal r andar <,

€ o endereço completo para Das 19 ás 21 horas
a resposta.

. Nesta

cinzelado, um escr-itório su-'

cupíra com har embutido,
um luxuoso consolo cj espe
lho de parede trabalhados à
mão, todos fabricados no

Paraná. Vendem-se ainda
um dormitório de ímbúia
pj solteiro, uma bergére ca

pitoné bordeaux, uma Ele
trola Chipendale pau mar-

fim, um Refrigerador Wes- O" EE. UU. na reutinghouse S pés de luxo,
uma discotéca selecionada,. nião' do. Chile.
e bem assim, vários outros

objetos e utilidades domes
ticas.
Tratar depois das 13 ho

ras à rua D. Jaime Câmara,
40.

WASHINGTON, (USIS)
- Será realizada em San

tiago do Chile a reunião do
Conselho Econômico e So
cial, das Nações Unidas, o

que se dará no dia 20 de fe
vereiro. Para chefiam a de

legação norte-americana, de
14 membros, foi designado o

sr. Isador Lubín, represen
tante dos Estados Unidos

junto àquele Conselho. Ser
virá como Assistente do sr.

Lubin o sr. Walter Kotsch
n ig, Diretor do Bureau de

Assuntos Econômicos e So
ciais, dó Departamento de
Estado. A Agenda provisó
ria, cobrindo 35 assuntos,
será discutida por represen
tantes de 18 nações partici
pantes do Conselho.c

'.
...
w q'i;'i-f
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Incêndios- e Transportes
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$ 50.900.000,80
Responsabilidades : ..• Cr$ 5.978.401.755,70
Receita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 87.053.245,80
Ativo : Cr$ 142.176.60880
Sinistros pagos nos ultimos 10 anos

. . . . . . . . .. . Cr$ 98.687.8168()
Responsabilidades i •• Cr$ 76.736.401.806,30

Diretores:
Dr. Pamphilo p'Utra Freire de Carvalho, Dr. Fran

cisco de Sá, Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
.

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

, ,

ROUPA BRANQUlSSJMA

Transporte. regulares de Cor ga "

SÃO' FRANCISCO DD SUL para NOVA dYOHH
.

I:nf�·}I'.'maçõ•• comOl! Agente"
I!t�,. en6poUI- C.rlos Hoepcke S/A -_ C1- 'I ele te De 1 2]? ( End l e eg

�'"o � rancísco do Sul·-Carlos Hoepcke SA - CI - T�lelooe f MOOREM AC 11
r

�? fi iV'v

"VIR(jEM 'ESPECIALIDADE'" da
elA,W·ETZEtlINDUSTRIAL-JOINV I LLE' (MarclJ

YIUZ)l LIMA & IRMÃOS
Cons, Mafra, 37
Florianópolis

Fraquezas em geral.
Vinbo/Creosotado

(Silveíra)

o Sabão'

I
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Ivo d'Aquino é Gustavo Cap'Inlma Illideres do, go-"
vernó" no Congr,esso. ·--·Importante / entrevista do sr. Café Filho sôbre as
futuras atividades parlamentares. Observações colhidas em( SUIS audiencias públicas+--�
RIO, 28 (U.P.);_ Esta ças, e a ideia de mudança já tem dito e repetido - a

manhã o vice-presidente da do Senado para o Palacio função do vice-presidente da

República concedeu sua pr i- Guanabara. Inicialmente ex- República não é, como a

meira entrevista coletiva á pôs o popular político norte- muitos parece, decorativa,
imprensa, expondo seu pla- riograndense as diretrizes limitando-se aquele que a

no de ação, informando e es- de sua atuação como vice- exerce a esse alto cargo -

clarecendo o que há em tor- presidente da República, o segundo na ordem hierar

no de suas "demarches" pa- presidente. do Congresso, quica do regime - a abrir

ra a composição das mesas! num papel relevante a fun- e encerrar as sessões do Se

da. Câmara e do Senado,; ção do equilibrio entre as nado. Ele se reveste de ma

bem como no que diz respei- duas câmaras. ior importancia e� por isso,
to às suas audiencias públi- Na sua opinião - coino deseja dar-lhe relêvo. O vi-

Os srs.

ce-presidente da Republica tente entre o executivo e Câmaras e Senado elabora-
- acentuou - deve ser um o legislativo não é, contudo, rem projetos da mesma na-

elemento atuante na vida, harmônica, por isso que o tu reza dentro da sua com

politica e administrativa do executivo raramente está a petência e vimos também no

país, exercendo, sobretudo, par dos projetos, em trami- fim da legislatura um at.rito

papel de coordenador das tação nas duas casas do bem desagradavel entre a.

atividades parlamentares Congresso. No que se refere Câmara e o Senado.

de .modo de a articula�-se tambem as atividades � do Na sua atividade parla-·
com as do executivo. Congresso não há entre as mental' - observou ainda 0-.

O que a experiência tem duas casas a perfeita coor- sr. Café Filho - teve ense-«

demonstrado até agora é denação. Na legislatura pas- jo de verificar que um mi--

que a independencia exis- sada, vimos com frequencia (Continúa na 6a 'página)
.��

o caso de Maranhão-Em F:ortanópol(s a consagrada·
pianiftâ Lais de, Souza -Brasil

/

Devolver ao povo a escolha, a única

solução admissivel
Florianópolis hospeda,

desde ontem, a jovem pia
nista carioca, senhorinha
Laís de Souza Brasil, consa
grada já pela crítica brasi
leira.
Formada pela Escola Na

cionaI de Música, tendo si
do aluna do maestro' Prof.

Guilherme Fontaínha, no�e
nacional consagrado; a se

nhorinha Laís de Souza Bra
sil; que ontem chegou de
Curitiba onde foi aclamada

pela culta _platéia paranaen-

se, obteve daquela Escola
diversos prêmios, entre os Dos representantes do Maranhão no Senado e na Ca-·

quais o de viagem aos Esta- mara, pertencentes ás oposições coligadas recebemos,
dos do 'Braail, em razão do com um pedido de publicação, uma nota relativa á sí-;

qual percorre Paraná, San- tuação criada com a posse anunciada para. hoje do sr. Eu-

ta Catarina e o Rio Grande. genio de Barros.
do Sul. Diz a nota que o candidato do PST baseia-se no dí-,
A jovem pianista, 'cujo ta- ploma expedido pelo T.R.E. local para assumir o governo»

lento se vem firmando no do Estado, mas que nem o candidato foi eleito, nem, ain-·

Brasil, apresentar-se-á ao da quando o houvesse sido, podia ser diplomado nas con-«

público' de Florianópolis, no díções em que o foi.

proximo sábado, às 20,30 ho- Como acentua o voto vencido na decisão do Tribu-

ras, no Teatro Alvaro de (Continúa na 6a página)
Carvalho, viajando, apóz pa
ra Pôrto Alegre.

Florianópolis, - 1 de Março de 1951

Na Policia
HOMICIDA PROCURADA PELA POLíCIA - PRÊSA,
ACUSOU OS CUMPLICES - ONDE ANDARA JOSE

FA? - O "VALIENTE" ...
- AGREDIDO, QUANDO

DESCANÇAVA

FveGq,an ao
I j

Um dos órgãos locais, ontem, asseverou que n ão»
- gostáramos do ato do operoso Prefeito Mun icipal;
qtfe perdoou multas.

Gostar não é o termo. Nós estranhamos a me--

. dida, muito embóra fôsse ela esperada desde quando.'
os contribuintes receberam solicitações amáveis pa-·
ra d�scumprir a lei. Estranhamo-la, também, de-

pois que o Prefeito, aliás operoso, fez escândalo pú
blico com a penúria dos cofres municipais; estra- ..

nhamo-la, por outro lado, porque a eterna vigilância,
prometia não pisar nos pés da lei; estranhamo-la;
ainda, porque quem está de tanga não pode permi
tir-se ao luxo de lesar es próprios bolsos, dando...

mais a quem tem mais; estranhamo-la, finalmente,.
porque é doloroso observar-se a demissão sumár'iai,
de pobres operários, por' falt.a de verba, decorrente
do perdão das multas aos ricos ...

Sim, As bolsas de estudos. Ainda ante-ontem".
no Catete, concedia-as o Presidente Vargas, em que
lhe pesassem 'as restrições do nosso Secretário do,'

.

Interior e Justiça, aliás ilustre. Sugerimos um le
vantamento nelas -:- de acôrdo com a bitola em vo-

ga. Façam ô rol. Mas não o publiquem. Porque T
Porque encontrarão, entre os beneficiados muito>
justamente pelo Governador Aderbal Ramos da Sil
va, a prova axiomática de que as concessões não
derivavam de injunções políticas.

E também não publiquem a relação das que fo-
ram canceladas ultimamente. É que entre as con

cedidas antes de 31 de janeiro, muitas delas o eram.

a udenistas. E de uden istas que estão no Palácio;
hoje. E as que foram canceladas depois daquela da
ta, por singular coincidência, só atingiram pesse
distas! Valha o fato pára um confronto de mentali-
dades.

/

* *

HOMICIDA, PRDCURADA Si alguem souber onde I

PELA POLíCIA andará Josefa poderá, co-IO delegado regional de mun icar-se com a Polícia

Polícia de Tubarão comuni- que não ser� gra�ifica�o, Icou-se, à tarde de ontem, pé- mas ... tera, depois, feito
lo telefône, com o seu cole- o "cartaz" ...

ga desta Capital, solicitan- O "VALIENTE"
do-lhe a prisão de Francis- Pedro Ferreira, soldado

ca de Aguiar, de côr preta da Polícia Militar, residente
por haver, ante-ontem, na- à rua Lauro Linhares, este-
.q.uela cidade, furtado várias ve, ontem, na Polícia, dizen- Desmoronou a' 1"0110, J. '1 de 8andooa.

peças de roupa em uma ca- do haver seu vizinho, Con- cf f" U

sa de família, além de 400 rado de tal,' armado de pis- Morreram, em consequencia, nove meninas
cruzeiros em dinheiro. tóla de dois canos e de uma BOGOTÁ; 28 (U.P.) - O as que f\caram para trás: O
Francisca - segundo a faca, invadido uma proprie- correspondente de "El Es- desmoronamento foi causa

informação prestada à -Po- dade, agredindo-o a ponta- pectador" informou que so- dó por forte chuva sôbre o

lícia desta Capital - esteve pés. be a nove o núme�o de me- velho teto da igreja, que es

prêsa I}U cadeia pública de. Providenciando, o Comís- ninas mortas em consequen- tava descuidado, porquanto
São José, cumprindo pena sário de dia .rnandou poli- cia do desmoronamento da está sendo construida atual-

- "-

por crime de morte. cial à casa do agressor, ten- igreja de Narino. Além dís- mente uma igreja nova. As

PRÊSA, ACUSOU SEUS do a espôsa dêste entregue so, há cinco meninas e uma autoridades continuam .

re-

CUMPLlCES! a pistola e a faca. Mas, o senhorita com ferimentos

Esteve na Polícia ontem "valiente", êste não apare- de alguma gravidade e ou-

Anita Soares, empregada ceu ... tros dez com ferimentos
doméstica na residência do AGREDIDO QUANDO menores.

sr, Tomaz Cabral, à rua Ma- DESCANÇAVA O acidente teve lugar ao

jor Costa, 14, queixando-se Pelo soldado de patrulha terminar a oração da tarde,
que Alda Rosa, aproveitan- à rua José Boiteux, ante-. quando as freiras e zela

do-se de sua ausencia, lhe ontem, foi apresentado à doras saiam do templo, a

roubou tôdas as peças de Polícia, às 3,30 horas, Ave- panharido sob os escombros

roupa de seu' uso. !ino Pereira, natural dêste

Investigando, a Polícia Estado, casado, residente A q'uestãO da Impertacão eprendeu Alda. Esta, confes- em São José, por haver sido
_

y
sando a autoria .do roubo, agredido por dois desconhe- .

E tacãdisse mais que - Dorací cidos, quando d�sc�nçava I xpor açao
Silva e' Zulma da Cruz _-

. de�tr� de um caminhão, na- HOJE, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, O SR. CRAR-
fôram seus cump!ices. Prê- quele �o�al. LES E. MORITZ, FAtARA SôBRE ÊSTE MAGNO

... sas também, estas declara- A vitima,
. que. recebeu

ASS'UNTO
ram a sua' participação na pancadas, fOI medicada, es-

'

tando a POII'cI'aj interessada
Na séde da Associação Em nossa próxima edição,

"aventura". Depois dessas Idiligências, a Polícia conse- em conhecer os "ganges-
Comercial desta Capital, às possivelmente, datemos no-

guiu localizar o local onde i ter�. . . ��!�I!O��ga�eM��it�, �;;� tícia detalhada sôbre a ma-

f'ôram guardados os objetos téria que será abordada pe-

roubados � próximo à Fá- .....,._...,......_.,._•.-.....................�_J sidente da Federação do Co- lo sr. Charles E. Moritz e

N L
• mércio de Santa Catarina, .

t 'Ibrica de Pregos, à Rita 'Ma-
a Iça que recentemente participou

que in eressa as c asses pro-

l-ia.
... dutoras de Santa Catarina.

de reuniões da Confedera-
Agora, as três discutem, D f t N •

he a o. a lllm a ção Nacional do Comércio,
no páteo da delegacia, qual f' h f lt

.

IC a a a uma cOISa. para estudo do comércio de
foi a mais "esperta" .. . F I d"a ta o nome o vilão importação e exportação, fa-ONDE ANDARA JOSEFA? tque o no ou. 'rá interessante e substan-

JOÃO FRAINER ciosa palestra sôbre o que,
de concreto, fôra decidido
pelos representantes do�
Conselhos Regionais naque- "O Comandante' ,do 14°

le conclave. I' B. C., solicita ó compareci-
. À sessão de hoje, além de mento do reservista IfAMIL
industriais, comerciantes e TON DIAS DE OLIVEIRA,

Jpessôas interessadas, com- com a passiveI urgencia, na
parecerão, ainda, membros Secretaria desta Unidade, a

da Diretoria da Assoc·iação afim de; tratar de assunto

Comercial e da F.ederacão de seu interesse.
do Comércio de Santa Ca"ta- Alvaro Veiga Lima, Major
dna. Comandante . ..._

* *

·x·

*

O dr. Agr'ipa de .Casrro Faria, devendo seguir,
a 4 do corrente, para o Rio de Janeiro, onde vai

�xercer o mandato: de deputado federal, despede
se, por êste meio, dos seus correligíonários e ami

gos, aos quais oferece os seus préstimos em sua re

sidência à Rua Domingues de, Sá, 218 - Aparta
mento 302, em Niterói.

movendo escombros, temen
do encontrar outros cadá
veres, mas "acredita-se que
os mesmos não possam- ser
muito numerosos, porquanto
apenas umas 30 meninas es

tavam no templo; quando ês
te desabou.

.

"Oposição se faz a qualquer preço, andei di
zendo na última crônica, para justificar a alta' do
preço dos jornais da situação e dos neutros.

O ESTADO, porém, que no momento, nesta ca

pítal, é o único a defender íntransígentemente os m

te_rêsses do povo, tan:_bém acomt:anhou� .balanço .. .'''
O conf'raterno nao tem razao. Êste Jornal, corno

se vê de tôdas as suas edições, não subiu de prêço.,
Conosco é no quinhentão, que, bem Iembradamente,

)

O}1osição se faz a qualquer prêço. Já regularizamos.
a crise de papel e c�nuaremÇ>s a meio mil relS.

O dia que passar� a destão, os Íeitores terãO,
a compensação de nos lerem com 12 Oij. 16 páginas_
E nisso, de não altearmos o prêço, vai sincera cola-_;

- boração ao atual govêrno, empenhado por tôdas as'

maneiras em coibir ° aumento do custo da vida!
Vem a

.... propósito a história daquele multi-mi-
lionário paulista, falido numa das baixas do café�
Ao quebrar as esquinas,' a, pé, o homem estendia;
sempre o braço para indicar o rumo que ia seguir_
Não era loucura. Era tudo o que lhe sobrára d<Y
Cadilac.

Assim, nós. Não subimos de preço em atenção;
aos elevados (sem trocadilho) empenhos governa-
mentais de evitar a caréstia. Esse nosso gesto tam-·
bém não é desparafusámentoó É', diante das demis
sões que já vieram e ainda, vêm, tudo o que nos so

qrou de situacionistas ,_ ..

GUILHERME TAL

AVISO

•

• o.14
Pedro Cogís, natural dês

te Estado, residente na ci

dade de Videira, ora hospe
dado na Pensão Elite, à rua

Cons.elheiro Mafra, aqui
chegou em companhia de
sua irmã, de nome Josefa
Rodrigues.
Ontem, procurando-a, Pe

dro não a encontrou mais.
Tomára destino ignorado.
Ninguém lhe poude infor
mar sôbre o paradeiro de
Josefa. Daí porque procu
rou o recursó - a Polícia,
dando, então, os seguintes
característicos: cutis clara,
cabelos rúivos e compridos,
vestido branco, estatura mé
dia.

Assine "O ESTADO"

úLTIMA HORA
ESPORTIVA

Os resultados das duas
primeiras partidas do Cam
peonato Brasileiro de Ama
dores, realizadas domingo
último, em Manáus e em Be�
lém foram os seguintes:
Amazonas 8 x Território do
Acre 2 e Pará 7 x Territó
rio do Acre 2.

Ontem, os mesmos adver
sários voltaram a se defron
tar, não se sabendo ainda
quem foram os yenc,dores.

larcilio Noldino Ot! Motta e lamilia
VOLTANDO AO RIO DE JAN,EIRO ,DEIXA AQUI

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