
Lento avanço da ONU
Abastecimento aéreo" devido .co

Americana enfrentaram, pe-'
la primeira vez em um mês,
vários caças russos Mig-15,.
ao atacar Sinuiju na fron-'
teira de Mandchúria. Qua
tro caças americanos com

bateram contra 12 avioes

russos e danificaram pelo,
menos três, sem sofrerem
dano algum. Os aparelhos
da 5a Fôrça realizaram 580

EDIÇÃO DE HOJE saidas . até às 18 horas de

8 Págmas quinta-feira.
. Cr$ 0,;'0 Continúa na I)a pág. letra A
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metros ao norte, mas encon

trou intensa resistência e

teve de voltar à iocalidade.
O sol brilhante, depois de

uma noite de chuva, permi
tiu aos alia,dos maior liber
dade: e a aviação reiniciou'

q
.

Depois de ocupar Ami- os ataques em.grande esca-

dong, uma coluna blindada 'la.
americana avançou 5 quilo- Os caças da 5a Fôrça Aérea

Tóquio, E. Hoberecht, da

(U.P.) - As fôrças da ONU
carregaram a baioneta e

cortaram importante estra
da em poder dos invasores;
aproximam-se de outra, em

operações que poderiam an

niquilar 90.000 chineses con

centrados no triângulo de
Yongdu - Hoengsong- Houg-

fuzüeiros americanos recha

çaram vigoroso contra-ata
que chinês 25 quilometros e

meio a oeste de Hoengsong,
e avançaram mais de 2 qui
lometros após. encarniçado

lugares. As forças america
nas mostraram novamente
seu apêgo a baioneta; e a

artilhária, obedecendo às
ordens do general Ridgway,
continuam lançando tonela
das de metralha sôbre as po

sições amarelas. Antes d-e
cada avanço da Infantaria.
Soldados da la. divisão de

ghon, zona central' da Co
réia. Tropas de cinco na

ções - (americanas, cana

denses, australianas, neoze
landezas e britânicas), as

sim corno sul coreanos, a

vançaram em todo o setor

central, que tem 80 quilo
metros. O avanço foi de qua
si 6 quilometros em alguns

corpo a corpo.

.J1I.-_._._._.._-_-.-_-_••-_-_._-•.�.-_-.-_-.-.-_-_._:............------�.��·••_-.·_·.·_-.· .......wJ".......-.-_-_-.-...-.·.·_--·.·.·�.....•_-.-....._"••_-.........

O TEMPO
Previsão do tempo até 14'

horas do dia 3.

Tempo - Instável, com

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

rajadas frescas.

Temperaturas - Extre
mas de ontem: Máxima 28,6.
Mínima 22,4.o� ilNTIGO DLUUO H� ::sã.""T" CA1'AR1N�
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Do general Estilac Leal foi

ramatiees aeenteeimenees convidado pelo presidente
'iii j... Henry Truman para visita! Ios Estados Unidos da Amé-

na capital do Maranhão ric�'convite foi aceito e ai'
São Luiz do Maranhão I torino Freire, presidente do O articulador de tudo era viagem do ministr.o da Guer-I

continua em pé de guerra. PSD, sob a legenda do qual e é o deputado estadual Nei- ra efetivar-se-á ainda êste

'Populares exaltados percor- foi eleito Eugenio de 'Barros va Moreira". Perguntado se mês, em dia a ser marcado.

Tem as ruas dispostos a não O sr.' Vitorino não teve' acreditava na . in\ervenção 'J

J)érmitir que permaneça no mais notícias diretas do Ma- federal no Maranhão, res- -V--,-·--"---V-l-,----.-governo o,sr. Eugenio Bár- ranhão. A o ltima que rece- 'pondeu o S!·. Vitorino: "Não 81 a nDropa o
.ros, O movimento estendeu- beu foi um telegrama do sr. acredito em absoluto que I III "I
se a Caxias, Caroatá e já se Eugeniofle Barros ontem a haja intervenção, O govêr-l genera [IlenUeS
registram sete mortes' nas 'noite, dizendo que a situa- no conduz-se com tôda a se- 'd M

·

escaramuças havidas. Ó co ção se normalizará com as renidade. Promover ,a inter- . A Oral S
mandante interino da região' providências do ministro venção seria atender as opo- O prefeito do ,Rio confir-
'mij,itar sediada em Fortale- da Guerra. Frisou'ainda o sições coligadas que se suble mou, ontem, projetar uma

"Za assumiu o comando. da sr. Vítoi-ine Freire: o que. a varam contra a ordem' de viagem à Europa, com o ob-'
força' federal e d� polícia- c�?teceu em Sã,o �uiz r:ão I, coisas": O ministro �nterino jetivo de visitar sua neta,
no Estado, mas nae eonse- fo>� surpresa, »Há cmco dias da Justiça, sr. Francisco Ba- que se encontra na Espanha.
�ú.iu ainda restabelecer a .9.�vernador interino pre-j daro Junior, 'falou, hoje, aos. Adiantou, porém, que não o

ordem. ven ira que as 'oposições co- jO-l'_trais sôbre os· Reont""ci-! poderá fazer; como era c:1;e
. Segunde. se ,a�l�n.c�', o in: ll��a1as ,,pl.'O�.l;n-:eri1!,m ll:n I merrtos po '1\?ra:r�n hão, D�se

I
s.ua,

":O.Il,�('"
êste mês, dado

tento d�s OP?SlClOnls.t�s e I movimento VIsando impedir I
ele: '

,

. os 'impefahvos de suas fun-
conseguir a intervenção fe-I

a posse do sr. Eugenio de.. .

ções e o ínterêsse público.
deraI no Estado e o conse- Barros. Continúa na sa pág. Letra B 'I'ransteriu por isso a via-
-quente afastamento do sr.

1
,,'

, gem, talvez para abril.
Eugenio de Barros. O depu- r---,-----------..,...------------------.,------
tado Neiva Moreira acusado "b b·11 O

"

'pelo senador Vitorino Frei� u urc I c8nceld pevo 'carioca, terá carne.
J."e de ser o chefe da rebelião

'�n���"�����:l�n�i�:�:a::::. comprOmissos argentina ao 'preço de
tinua se revoltando,

I

perma- C $
.

'I:le::i��opt��:�:��;:zado, in- r 5,5O e 5,00, o qui o
o Exército tomara conta RIO, 2 (U.P.) - O Pre7 teresse publico. O gal. Men-

.fio praça João Lisboa, em feito Mendes de ,Morais, ao des de Morais proporcionou
São Luiz. Ce'rca das noye ho- chegar hoje pela manhã no informações interessantes.
xas de hoje o povo retornou' Palácio Guanabara, dirigiu- QuaJ;lto ao caso da carne, in-
() logradouro. CO.lista que a se imediatamente a uma das formou que a Prefeitt)l'a vai
ASSOC�áÇão COJ1lercial está salas do andar terreo, onde importar carne da Ai'genti
·j)l"omovendo' um abaixo as- mandou preparar um peque- na para distr\buir ao publi-
.sinado pedindo ao 'Sr. Euge- no cassino para os motoris-
nio de Barros que 'renuncie tas que ali estacionam em co.' Essa carne será vendida
para que a vida econômica· serviço. Nessa ocasião agra-
,:e financeira man�nhense deceu o melhoramento o mo-
]lossa voltar à normalidade. iorista Paulo Santos, tendo
As nove horas de hoje·a re- a reportagem que atua na

:portagem ouviu, sôb�e os u- sala de imprensa aproveita-
contecimentos o senador Vi- do a oportunidade' para a

bordar s. excia., indagando
,sobre vario!, assuntos de in-

a cinco ou quatro cruzeiros
e cinquenta centavos o qui
lo. Paralelamente a Munici
palidade tabelará a carne

do tipo popular nacional a

seis cruzeiros, ficando libe
rado o filé mignon, filé. sem
aba e outras carnes finas.Greve de

'passageiros
�oicotaram os bondes pro
testando cont,ta o aumento

de passagens

LONDRES, 2 (U.P.)
Winstoil Churchill, qu com

pletará brevemente 77 anos

de idade, cancelou todos os

seus compromissos públicos.
Font.es chegadas ao líder

cpnservador britânico disse
ram q11le êle está com urna

furunculose no pescoço.

Churchill se submeteu ao

descanca(lo por alguns dias,
a cons�lho dQS seus médi

cos, os drs. 'Lord. Moran e

Sir Thomas Dunhill.
O "premieI''' britânico dos

tempos de guerra cancelou
todos os seus 'compromissos
para as próximas segunda e

terça-feiras.

Vence-u Q ·sr. Pedro Brando
RIO, 2 (U.P.) - Na ação

movida pela sra. •Gabriela
Benzanzoni 'Lage, contra o

sr. Pedro Brando, a respeit,o
da propriedade ,dos navios
"Ararí", "A�rabutan" e "Ara
riba", o juiz Aguiar Dias, da'
Décima Terceira Vara CCível,
proferiu sentença, dando ga
nho de causa ao sr. Pedro
Brando..

Depois de apreciar as pro
vas copiosas que o réu apre
sentara em seu favor, ássim
concluiu aquele magistrado:

"Quando não bastasse o

confronto ,das provas para a

rejeição da demanda, acres
centar-se-ia ao seu conjun
to a declaração solene da
prôpria inventariante, ,nos
autos do inventário, em que

BARCELONA, 2 (A. F.
P.) - Esta cIdade foi hoje
-teatro de urna .greve origi
nal: greve dos passageiros.
ús bondes circularam va

sios, pela manhã, porque o

público bar.celonense resol
/--veu não' ocupá-los, em pro
tel'!to contra o aumento do

'Preço das passagens, resol
vido pela .companhia. OS
I, •

passageIros encheram os

trens do "metro" e OS ôni
:bus.

afirma e reafirma que a pro
priedade dos navios perten
cia a Pedro Brando".

O val�r dos navios, que
foram objetos da demanda,
excede de 60 milhões de cru
zeiros.

J

O. Brasil' novamente no

Conselho de. Segurança

Desde o princi�io deste ano, o Brasil, Holanda e

Turquia passaram a fazer parte do Conselho de Seguran
ça das Nações Unidas. Esses três países foram eleitos
pela assembléia geral por um perredo de dois anos em subs
tituição a Cuba, Egito e Noruega. Os novos representan
tes, todos eles embaixadores, sã'o da equerda para a di
reita: Daniel J. Von Balluseck, da Holanda : João Carlos
·Muniz, do Brasil; e Selim Sarper, da Turquia,

A, "C-tlnvers&o_ do s�.·

Borges de Me:deir.os'
PORTO ALEGRE, 2 (U.

P.) - O venerando procer

politico gaúcho sr. Borges
de Me_dc;iros,' ex-presidente
do Estado e um dos mais

prestigiosos positivistas do _.1"__.1".1"••_.......1"__,)

Brasil, acaba de se' conver
ter ao catolicismo, tendo re

cebido os sacramentos da
confissão e da .comunhão no

dia 10 do mes passado. A
conversão se deu da seguin
te maneira: O padre Jaeg�
seu amigo tendo feito uma

'

FORTALEZA, ,2 (U. P.)
visita a Roma, nas comeI]}o-

- Vinte mil toneladae de

rações do Ano Santo, ao vol- milho' estão ameaçadas de

tar, sabedor de que <> sr. apodrecimento, nos arma

Borgoo de Medeiros estava (Zens desta capital e nos do

convalescendo de um mal interior, em virtude da fal

'que o acometera dirigiu-lhe ta de transportes ferroviá

uma carta desejando-llie rios e marítimos e ainda por

pronto restabelecimento e 1 causa da suspensão do re

dispondo-se a encaminhá-lo' gime de compensação.
aóS Santos sacramento logo i A imprensa, local está

que êle a isso se dispUsesse. I
chamando a atenção do go

Em r�sposta, o s;. Borges de I �êrno no sentido de qu.e se

MedeIros comUnICOU que ha-1 Ja o assunto estudado com

via resolvido abraçar a re-' o interêsse que merece, a

1igião católica e sua práticá' 'fim de evitar maiores pre

propondo a comunhão para juizos.

o dia 30' de janeiro, data em

que transcorria o 620 ani
versário de seu casamento.

C�mtinúa na 6a pág. letra C

Vinte 'mil. tone ...

ladás de milho
sem tra,Dsporlc'

Notável estrada constroi
da no Brasil

Um porta-voz da Federa

ção, que foi um dos técni
cos que inspecionou' a cons

trução, disse que a estratl:a
'tem 75 quilômetros de com

primeito, ligando a segunda,
cidade do Brasil, São Pau

lo, a Santos, principal porto
de exportação do Brasil e o

mais importante porto cafe,.
eira do mundo.

WASHli"IGTON, (USIS)
- Segundo informam as au

ridades da Federação Inter
nacional de Estradas, os en

genheiros norte americanos

que visitaram a estrada de

rodagem entre São Paulo e

Santos, Brasil, são dá opi
nião que o projeto bra�lÍl�i-
1'0 é um dos mais notaveis
do mundo.

I

\,
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o ESTADO Nos bastidores do mundoCampanha
do agasalho
A Sociedade de Amparo

aos Tuberculosos está pro
movendo a meritória cam

.panha do agasalho para o

tuberculoso pobre e seus fi- O garoto que cavalgava um
lhinhos. cachorro, faz quasi meio sé-

_ Aproxima-se o inverno e culo, numa tranquila c ida
com êle as agruras do frio, dezinha francesa, é o homem
de que sofram os doentes que, neste momento, está ga

desprovidos de quaesquer nhando a patalha dá: civili
zação nos ensanguentados
campos da Indo-China.
Jean de Lattre de Tassig

ny nasceu em 1889, na cida
de de. Pareds, na Vendea
francesa.

.

Na casa em que Jean nas
ceu ainda mora o prefeito do
lugar.

O prefeito é o pai de Jean.
Há 40 a1).OS que o pai de

Jean é prefeito de Mouille
ron-en-Pareds,

.

Atualmente, o velho está
com 9-6 anos de idade, e já
fala em aposentar-se ...

O quarto em que Je�n
nasceu ainda é o mesmo.

É um quarto grande, com
amplas janelas. Na prima
vera, as trepadeiras que bor
dejam as janelas ficam chei
as de flores amarelas.
Na parede daqu êle quar

to, como na de todos os

quartos e salas da casa, e

xiste um crucifixo.
�

a mobiliário também não
mudou. Móveis grandes,
trabalhados à mão. Por to-

�; ,

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

de . Tassigny .De Latire
para o

.

estado' maior dlil.:

França.
Dez anos mais tarde, nas.

vésperas da Segunda Guer-·
ra Mundial, de Lattre era;
aos 50 anos, o mais jovem.
general da república fran-·

Por AI Neto

Proprietário
Gerente
SIDNEI

Dir.-e

RADIOTERAPIA
RAI"OS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atead., _riamenle, ao Hospital ... c.rw....

NOCETI
cesa.

meios pecuníaríos e que re

sidem em pauperrimos case

bres espalhados pelos �ossos
morros e vielas.
À tôdas as familias 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 tal 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 uma vez seus senti
mentos humanitários e de
fraternidade cristã.

As roupas usadas poderão
. ser remetidas, por obsequio

I tôdo especial, aos seguintes
postos: Ruas Trajano 29 e

Jeronimo Coelho, 34.
�

Há poucos semanas, o ge
neral Jean De Lattre de Tas;-
signy' foi mandado para as-

sumir o comando das f'orçasr
que lutam contra os rebel- ..

·

des comunistas na Indo-Chi-v
na.

Até o momento em que De-·
Lattre chegou, o exército na
cional, integrado por uJ).ida-·
des vietnamensas e france-·
sas, achava-se em retirada•.

. De Lattre chegou, assu

miu e declarou imediata-·
mente:
"Não cederemos mais nem)

uma polegada ante o' ini-.'
migo".
E o garoto que cavalgava.o-.

cão dinamarquês na tran

quila cidadezinha da Vendea..
está cumprindo com a pala-.
vra empenhada.

Representante:
A. S. LARA

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

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira

nO 21 - 80 andar
Tel. : 2-9873 - São

Paulo

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

Caridade
CLINICAS DE SENHORAS - CIRURGIA PARTOS
ASSISTENCIA AO PARTO E OPERAÇÕES QBSTÉ-

TRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ovários, hipopise, etc.
Disturbios nervosos - Esterilidade - Regimes.
Consu'ltório: Rua Fernando Machado, - Tel. 1.481.

. Resid. R. 7 de Setembro - Edif. Cruz e Souza -:-

Tel. 846,

ASSINATURAS
Na Capital

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

No Interior
Ano ..... Cr$ 120,00

.

Semestre .. C� 70,00
Trimestre . Cr$ 40,00
Anúncios mediante con

tráto,
Os originais, mesmo
não publicados, não S6-

rão devolvidos.
A dírecão não se res

ponsabiliza pelos con-
>

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

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

Eletricidade Médica
Consultório: Rua Vitor Meiréles n. 18 - Telefone í.507

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

.

Residência: Rua Vidal Ramos, - Telefone 1.422.

Fr6qu�ZH em ,geral
Vinho Creosotad�

(Silvf'íra)

-----_.__....__ . -

DR. MILTON SIMONE PEREIRA
Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoras
, CIRURGIA GERAL

dos Serviços dos Professores B-eriedcto Montenegro e

Piragibe Nogueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas,
Rua Fernando Machado, 10.

______'-- .. �.__l.
DR. POLYDORO E:S. THIAGO

dos os lados veem-se velhas
fotografias da família"1

.'.
Nos tempos em que Jean f'

-

era garoto, a família tinha armaclas
um grande cão dinamarquês.
Propenso desde aquela é

poca às lides militares, Jean DEPARTAMENTO
.

DE
• montava no cachorro e 'dis- SAúDE PúBLICA
.parava pelo jardim, coman- 'Co MÊS DE MARÇO

1 dando uma carga imaginá- 3 sábado - Farmáêia Ca--
ria de uma brigada Íigeira: tarínense i-c- Rua Trajano.
do exército francês .. ,', 4

.

Domingo - Earmâcisc.
Depois do pacie:rrtl�, 'ca-

I Ca�ãrinense - Rua Traja-
. chonro, Jean pas"Sou(\',jóY'<?a:o' no.
valos. �:' t . .

' , 10' Sábado - Farmácia,
.

. Os" velhos da cidadezinha Ndturna - Rua Trajano.
ainda recordam as corr-idas 11' Domingo' - Farmácia.
do jovem De Lattre, monta- Noturna - Rua Trajano.
do em puro-sangue, pelos ar- 17 Sábado ....:..... Farmácie,

DR. MÁRIO WENDHAUSEN redores de Mouilleron-en- Sto. Agostinho - Rua Con-
Cliníca médica de adultos e crianças. Pareds.

.

selheiro Mafra:
Consultório - Rua João Pinto, 10 - TeI. M. 769.

.

Jean só gostava de cava- -'1'8 Domingo - Parmâcía,
Consultas das 4 ás 6 horas. los realmente brabos, dês- Sto. Agostinho - Rua Con--
Residência: Felipe Schmidt, - Te'I. 815.. ses que estão sempre dís-

'j'
selheiro Mafr,a. ":'

DR: I. LOBATO FILHO
... postos a quebrar o pescoço 23 Sexta-feira - Fatmá-

D d êlho vrespi tóríõ
,dos cavaleiros de meia pa- cia Esperança ( feriado) _.

oenças o apare o resprra orr
taca.. Rua Conselheiro Mafra.

.•

TUBERCULOSE . Em St. Cyr� que é como 24 Sábado - Farmácia de,
CIr�rgla do Torax

. .. '1 se cha'iúa a academia militar Fé - Rua Felipe Schmidt.
.. For�ado p�l:=t �acu��ade �acIO�al de AMedIcma. da França -Jean de Lattre 25 Domingo - Farmácia.'I'Isiologista e �IS�ocll:urglao do Hosp�tal �ereu·Ramos. de Tasaigny logo conquis- da Fé - Rua Felipe seu-Curso de especialização peloS, N. T. Ex-interno e Ex- tou a fama de ar

.

ri midt.

t t d C'
.

d P t' U P' h' G' rojauo e .

a�sIs en.e e irurgra o ror.: go
.

melro Ulma-. competente. O .serviço noturno será e!.
raes, (RIO:). .' ../ .

Depois de três anos em St. fetuado pelas Far��ciag.Cons.. Felípe S�?mIdt, 38., Cyr, Jean tornou-se um te- Sto. Antônio e Noturria si-.
Consultas, diariâmente, �as 15 as 18 h�ras. nente no corpo de dragões tuadas . às 'ruas ioão Pinto-Res.: Rua Durval Melquíades, 28 - Chacara � do da França.

.

e Trajano nO 17.
Espanha_. Na primeira Guerra Mun- A presente tabela não po-

DR�CLARNO G. GALLETTl dial, Jean teve o batism0 d� derá ser alterada· sem pré--
Advogado foggl• via autorização deste Depar-·

Crime e cível Mais tarde, em 1921, s�r- tamento.

Constituição de Sociedades viu como capitão em Marro- Departamento {le Saúde- ,

NATURALIZAÇõES cos,' sob as ordens do gran- Pública, em 27 de fevereiro,

Títul9S Dedaratórios de general francês Hubert de 1951.
'

Escritório � Fesidência: Rua Vitor Meiréles; FO-. Lyautey. Luiz Osva)do d'Acampora�.
NE - 1468. "

Em 1929:, de Lattre entrou Inspetor de Farmácia.

GTIL FIMédico e parteiro
do Hospital de Caridade de Florianópolis. Assistente da

Maternidade
Doenças dos ódrãos internos,' especialmente do co-

ração e vasos.,
., .

Doenças da tiroide e demais glaudulas internas.
Clíníca e cirurgia de senhoras - Partos

FISIOTERAPIA - ELETROCALDIOGRAFIA - ME-'
TABOLISMO BASAL

'�orál'io de Consultas e - Dínriamente das}5 -�s 1�
.

( .

horas. .

. "

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

RESIb:e:NCIA: Avenida Trompowski, 82· Fone ma-

nual 766.
.

Corresponde ri cf ê
Comerciai

Confere
Dlplom.

OÍREÇAo,
Amélia M

P,g�zzt
, f'

� - ,\

Rua Ge.-.er,al IBtatencourt,
(Esquina Alber�ue Noturno)

METOOOI
MOdernO e

EhC18!Ull
.' ,
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/ DR. ROLDÃO 'CONS'ONI
,

Cirurgia Geral - Altà Cirurgia - Moléstias de senho-
.

ras - Partos
Formado pela Faculdade de'Medicina da Universi

dade de São Paulo, onde foi assistente do Serviço Ci
rúrgíco do Prof. �lipio 'Corrêa Neto.

.

Cirurgia do estomago e vias circulares, intestinos
delgado e grosso, tiro ide, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicocela, varizes e hérnias.

. Cônsultas: 'Das 3 ás 5 horas.
Cons.: Rua .Felipe Schmídt, 2L (altos da Casa Paraiso).

Telef. 1.598.
Residência: nua Esteves Junior, 1.703 ....:..... TeI. m. 764.'
--_ _-_ _-_ _ _--_._.--_ _� _ .. -

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

Universidade do Brasil).
Médico por concurso da Assistência a Psicopatas

do Distrito Federal.
Ex-interno do Hospital Psiquiátrico e Manicômio

Judiciário da Capital Feqeral.
Ex-interno da Santa 'Casa de Misericórdia do - Rio

de Janeiro "-

Clinica MÉdica - Doenças Nervosas. ,

Consultóri0: Edificio Amélia Neto _:_ Sala 9.
Residência : Avenida Rio Branco, 144
Consultas: Das 15 ás 18 horas.
Telefone:

...

Consuitório: - 1.268
Residência: - 1.385.

-------- - - --,�_ ....

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS ;

FAZEM ANOS, HOJE:
'(CAP. OSCAR AIRES DE

j'
- Sr. João José Schaf-

SOUZA fel'.
,

Ocorre, hoje, o aníversâ- L: Sr. Hugo Brust.
.rio natalício do sr. Cap, tte. '- Sra. Corína Puccini
.da Aeronáutica Oscar Aires �Speck.

'

. -de Souza, atualmente

ser-I
- Srta. Ilsa Moritz,

''Vindo em Pôrto Alegre. - Srta. Cristina Moura.
,

,
- Sra. Jovina Gandra

Crespo, espôsa do sr, Luiz
Crespo.
- Sra. Doraci C. Silva, es

pôsa do sr. Waldemiro Or
lando Silva.

- Srta. Eusa Lourdes
Piazza de Melo.

MARIO MOURA -.
'I'ranscorre, hoje, o ani.

. ''Versário natalício do sr, Ma
.rio Moura, conceitúado co

rmercíante nesta capital.
O aniversariante; que cón

"ta com vasto .círcudo de ami
.zades .nesta Capital, será,
':por certo, muito cumpr'imen
-±ado no dia de hoje:'

'

'MANOEL WAGNER
Faz ,anos, hoje, o' sr. Ma

.noel Wagner, .- comerciante
-em Aririú 'e elemento desta
-cado nas hostes do P.S.D.,'
-daquela localidade. '

zu::
..

- -...!!�-# -'ª'!&!
,r�-.-..... �--;

/

���,
.. ,

,

Anlas 'de radio
telegrafia
Aceita-se alunos

Rua Conselheiro Mafra, 33
r andar"

Das 19 ás 21 horas'
Nesta

:larcilio N'oldinu ff� Motta e FamUia
VOLTANDO AO RIO PE,JANEIRo.DEI�A AQUI

.AS SUAS PESPEDIDA,S ,.OFERECENDO SUA NOVA
:RESIDENCIA À ÂVENID,â. PAULO FRONTI, 338
�RIO. ,":. (

,i
I
t·

I
\

o dr, Agripa de Castro Faria, devendo seguir,
a 4 do corrente, para o Rio de Janeiro, onde vai'
exercer o mandato de deputado federal, despede
se, por êste meio, dos seus correligionários e ami
gos, aos quais oferece os seus préstimos em sua re

sidência à Rua' Domingues <te -Sá, 218 Aparta.
mento 302; em Niterói.

quilômetros.
Esta. a conclusão a que

chegaram os [cientistas da

Marinha americana, ajuda
dos por outro cientista éÍ.vil
da Universidade da, Califór

nia, o dr. Leland .Cun íng-
ham. Este p,l-ftneta foi desce

.

berto no início do século 19
e seu diâmetro, é de cêrca

de trinta quilômetros. O as

trônomo da Marinha, Wil-
liam Markowitz, que revelou

agradecl-m'eu'toao mundo a "descoberta"
3 DE MARCO dêsse novo asteroide, acre-

A data de hoje
-

recorda- O filhdita que seu êrro provém do s lOS, genro, noras e
•

nos que: fato de que. o astro fôra per- netos de rv.I.aria. das Dores .,......._,._,._..-..-.-_�_·.-_·.-_·.·.-.".",._..........._·.·.�J·w·.-_·.-_-_.._-.-_-_-.._-�

- em 1522, Fernando de
cebido no campo celeste em Gevaerd (Bicota) agrade

Noronha teve confirmada, que os planetas, de ordinâ- cem a todos os que enviarB:_m
pelo Rei D. João III a, doa- rio, não aparecem e tam-I corôas flôres, telegramas e

cão feita por D. Manuel da bém porque o 'p[aneta em que compareceram ao enter-
ilha de São João em ,24 de Iquestão parecia possuir ca- ramento de sua inesqueci-
Janeiro de 1504 .•Até hojeadi - ,.

racterísticas incomu.ns e
I ve,

mae, sogra e avo, OCOl'l'l�ilha ,é conhecida pelo nome
luminosidade e velocidade. 'do a 122-2-51. RIO, 2 (U.P,) - Na sua blema, do mais amplo apro-

de seu donatário; ultima reunião extraordinâ- veítamento das nossas reser-
'- em 1534, Martin Afon- ,.,_w.......•...........·J'_·.......•.._..·_·_-_-.-_·.·.-.·.·.._·_·...-_·...- ..........._••-.. ria, realizada sob a presi- vas .de carvão, preparação

so de Souza, ao partir para ,Produ:ção' quase normalizada n a de�cia do sl'.,Arthur de Sou- .têcníca palfl- uso do consu-

à,India, deixou sua mulher, za Costa, o Conselho Nado- mo 'nacionAl, transporte e

D. Ana Pimentel, �omo sua Usina de Volla Rede oda nal de Eoconomia deu por distribuição pelas regiões
procura,dora; concluidos õS' estudos que consumid,oras.
- em 1661., os p.aulistas, vinha realizando' a l"espeito A importancia do proble.

que haviam. 1'10 ano ante- Intensificado 08 transportes. - Record em 1951 do m,omentoso problema do ma. a que se propõe, solução
rior, desrespeitado Salvador Ao completar-se � segun- prima num regime de pro- fome�to e aa,tacionalização aU'avés"d'e sUgestões al)re
Correia de Sá e E�nenides, do do mês da ano, a usina de dução muito abaixo de sua exploração e industrializa sentad�s·no parec(!r do Con
convidaram-no'"a dirigir-se Volta Redonda v:olta a ope- capacidade, 'indicando .que- çãa do carvão brasile�ro..Es- -gelho' N'adonal de Economia
até a vila de São ,Paulo, afim rar em grande escala, quasi se o seu trabalho fosse a Ses trabalhos, consequentes sali�ntà-se 'mais' quando se

de homenagea-lo; 'alcançando o l'eginie normal plena capacidade, mais' aço do .estudo e pesquisa rea:Ii- "atenta na, crescente tensão

", - em' 1741, um
' alvará

I.
de produção do seu alto for- teria, sido produzido. zados pelo engenheiro Mario internacional, que nos pode

determinava que toda a vez no.
'

,Em virtude de providen- Pinto, na 'época diretor do ria colh�r gem os meios in

que um preto dos quilombos Por efeito de uma séria cias conjuntas da Central Departamento de Produção dispensaveis para suprir
fosse aprisionado, deveriam 'crise de transportes, a po- do Brasil e do C. S. N., no

' Mineral do Ministério da A- pelo menos"uma boa parcela.
ser marcados na espadua, derosa usina siderúrgica decurso do mê� de feverei-I gricultura ,e remetido ao do consumo nacional de car
com um $ de ferro, em bra- das 'margens do Paraíba viu- 1'0, os suprimentos melhora- Conselho Nacional de Eco- vão, utilizando nossos pro-
sa. se obrigada a reduzir sua ram considerávelmente, e a- nomia pela presidencia da Jirios recursos.
- em 1852, Luiz �lves de produção em face do decli- gora Volta Redonda está Republica, ocullar�,m a a- O parecer que produziu

Lima e Silva foi promovido llio alarmante do suprimen- trabalhando átivamente, tencão dos' conselheiros no supstanciais transformações
a Tenente-general; to de matérias primas. Che- chegando' mesmo, a recupe- tra�scurso dos meses de ja- na proposta original para
-'- em 1861, Luiz Alves oe gau-se então a con:tingência rar parte do tempo perdido neiro e fevereiro ultimos. SOhlÇão desse problema, que

Lima e Silva foi nomeado de paralisação dos serviços, em janeiro, quándo o seu Antes que aproposito fos- possui ambito nacional, as
Pl'esidente do Conselho de de Volta Redonda, com gra- pátio de matérias primas sem tomadas as conClusões sinala a ui'gencia da imedia
Ministros; ves prejuizos para a indús- chegou a um ponto de escas- finais, o Conselho teve opor- ta aplicação das medidas su-
- em 1865, os brasileiros tria nacional. Nos primeiros sez nunca antes atingido. tunidade de ouv:ir tecnicos geridas, acres.centado ainda.

abandonaram o Forte de dias do ano, foi anunciado Espera-se que êste ano, a na prospecção, exploração e que a questão carvoeira de

Corumb!, atacado por nume- que Volta 'R�donda havia al- produção de Volta Redonda industrialização do caryão, 've ser en,trosada definitiva
rosa f�8. paraguaia; cançado numeros recordes seja ainda maior do que a bem assim como pe,ritos fi- mente na economia nacional.

. - em' lSfi8. o Duque de de produção, cerca de tre- do ano, passado, continuando I nanceiro.s. O parecer apro- Contem ainda o parecer um

Caxias foi condecorado com zentas mil toneladas de

pro-I
assim a curva do aumento vado pelo plenario do CNE projeto de lei em que são

a Grau-Cruz. da Imperial 01'- dutós acabados de aço, em- de produção que tem sido

I
encerra as providencias

JUI-I'
discriminadas as medidas a

dem do Cruzeiro. bora o seu alto forno entras- ininterrupta desde o inicio gadas melhor âdequadas á 'serem postas em execução
André 'NUo 1l-:adasco se, por escassez de matéria, de �uas atividades em 1946. solução do importante pro-, 'para a solução do assunto.

No programa
ODEON

'Não 'haverá sessões cíne-

--:matográficas.
,

ROXY
Ás 4 e 8 horas

1) - A Marcha da Vida.

'Nac. ;0"-'\

2) _:_ WilliamWirigt'9-.
O dest'emido cow-boy

em:

PROTETOR, :PERIGOSO
3) - URUBU - A Histo

�'ia dos Indios ',Abutres.
4) - Continuação' do em

]lolgante seriado
O DRAGÃO NEGRO

Cén'sura:
. �'Imp. até '10 anos":

.

Preços:
Cr$ 5,00 e 3�20.

,

IMPERIAL
Ás 5 e 8 horas

CAMINHÔ DO INFERN"O
com:

Pedro Lopes Lagar - Me
,cha Ortiz - Aniflia Rence
e Elsa Oconnor.

Censura:
"Imp. até 14 anos".

No programa
Noticias da Semana. Nae;

'Noticia:rio Universal.
Preços:

Cr$ 6,20 fe 3,20.
"

CINE IMPERIO
Ás 8 horas

Ronald Colman - Signo
. Rasso e Edmond Obrien.

FATALIDADE
"Imp. até 14 anos".

Preços:
,Cl'$ 4,'20 e 3,'20. ,

'4W' P�!;:!�r�!;! ·�a��to d�P��o�q��o 6rg�q!���e����
.. , porque' apanham piolhos de T'ruman que data e quais os preços constantes do mesmo tabela-

reafirmou o rear-
seus próprios companheiros. mento; Indicação do sr. Édio Fedrigo, relativo ao calça-

mamento norte-americano
mento da área fronteira à Capela Menino Deus, do Hos

tem, apenas, um objetivo - pital de Caridade.
preservar a paz mundial.

Por, fim foi lido um ofício do sr, Flávio Ferrari,
Esta declaracão sôbre a

presidente da Comissão de Redação de Leis, solicitando
Política de rearmamento dos

informações relativas à concessão de uma área no Gemi-
Estados Unidos foi feita pe- térío de Itacorobí, à Irmandade Nossa Senhora do Mont-
lo Presidente em um discur-

Serrat.
'

so pronunciado no campo de
Ocupando a tribuna, o sr. vereador Flávio Ferrari,

provas do Exército, em A-
fez referência ao pessimo estado em que se encontram

berdeen, no Estado de Ma-
as estradas que dão acesso ao campo da Base Aérea e

ryland. Truman estava rea-
a Canasvieiras .

lizando uma (inspeção e te- Ressalta a importância das referidas vias públicas,
ve a oportunidade de obser

onde o movimento de veículos é cada dia maior, e pede
var o funcionamento e em-

os bons ofícios da Presidência junto ao Govêrno do Es
prego das mais modernas ar- tado afim de que, através da Secretaria de Viação e
mas usadas no Exército, in- Obras Públicas, mande fazer os necessários e urgentes
cluindo-se demonstrações de

peças de artilharia, tanques
e outras armas.

Tod�s os esforços desen
volvidos pelos Estados Uni
dos para manter e melhorar
sua posição militar são em

benefício da paz, e não com

a -ídéia de destruir qualquer
outra nação ou qualquer ou
tro governo, declarou o Pre

sidente Truman.
Foram as seguintes as

principais armas inspecío
nadas pelo Chefe do Execu

tivo norte-amqricano :

1,- um tanque leve, que

pode ser transportado de

avião, armado com um ca

nhão com um alcance útil de
1.800 metros.

2 - Um canhão anti-aé.,
reo aperfeiçoado, de ,90mm.,
com um alcance vertical de
9.6 quilometros, ou 16 quilô
tros horizontais.

3 - Um -modelo aperfei
çoado de canhão de 120 mm.,
de longo alcance.

4 � Um) novo típo de me

tralhadora €létl'ica, para

IU.�l)1.ição de 60 mm. e 20 mm.

5 - Um novo modelo de

de março

Nêst. caso, f r i c c i o n e logo
NEOCID em pó e os piolhos mor

rerão em pouco tempo ... Aplique
O pó, que não i r r i t a â pele

, I
• é absolutaMente inofensivo.

Contra qlialquer espécie de

piolhos
'

se o latinha de

N �CID 411H?-

NEOCID
Ainda demora o
fim do inundo
WASIHNGTON, 2 (V,P.)

- O fim do mundo ainda
não está próxímo : o novo

asteróide, cuja presença, 'foi
assmalada pela primeira
vez na última' terça-feira, é,
na realidade, um planeta co

nhecido "La Thatíà" que,
cada cinco' anos, se aproxi
ma da terra até a distância
de cêÍ:ca de' 3' milhões 'de

canhão Howítzer, leve, de
105 mm., desmontavel, po
dendo ser lançado em para

quedas.'

reparos.
Com a palavra o sr. Gercino Silva dá o integral apôio

de' SUl\, bancada ao requerimento do sr. Flávio Ferrari.
Esclarece o orador que o sr, Prefeito já havia reclama
do ao sr. Secretário de Viação e Obras Públicas, os me

lhoramentos reclamados Pela estrada de Canasvieiras.

Esperava assim que as providências reclamadas seriam
tomadas de imediato. Também o sr. Vitório Cechetto

aprovou o Requerimento em nome da bancada do PTB.

Ocupando a tribuna, 'o sr. Osmar Cunha refere-se
ao aniversário de Sua Santidade O' Papa Pio XII e re

quer seja transmitido um telegrama de congratulações
'a S. Excia. o Arcebispo Metropolitano.

Usando da palavra, o sr. 'vereador Flávio Ferrari
lê um projeto de lei que concede a' 'subvenção de ....

Cr$ 18.000,00 .à 'Federação Catarinense de Desportos,
Justificando a medida,' ó orador enaltece as vantagens
do' esporte 'e as grandes atividades da Federação em

pról do desenvolvimento do, esporte entre" nós,
Ordem do Dia

'Redação final p. lei 62 �'Com a palavra o sr. Mi

guel Daux, requer que à família do saudoso vereador
José do Vale Pereira seja transmitida a homenagem que
a 'Câmara acabava de prestar, dando o nome daquêle
conterrâneo, à uma rua de Coqueiros.

ASSUNTOS IMPORTANTES
Entre os assuntos de que acabamos de dar' o resu

mo, destacam-se pela sua Imediata importância, primei
ro, o Pedido d� Informações 'do sr. Miguel Daux sôbre
o tabelamento do pescado, visto a confusão que há sô-
bre o assunto. . (DI

Com as informações solicitadas ficaremos sabendo
se de fatio, o pescado está tabelado, quem o tabelou,
quando isto aconteceu e qual o preço que devemos pagar
pelo peixe; segundo, o pedido formulado pelo vereador
Flvio Ferrari sôbre mel�ramentos nas estradas da Ba:"
se Aérea ,e de Canasvieiras. Esses melhoramentos devem
ser executad�s pelo Govêrno do Estado e\ são de uma ur

gência inadiável, tanto que mereceram o imediato ,e ple
no apoio das bancadas trabalhista e udenista.

Plano para aproveitamen
to das 'reservas de carvão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-o Estado"
) Esporüvo ,

"
.

,/

. . .

Poslo de observaçües
Escreve: HA'MILTON ALVES

o Avaí já havia fechado. negócio. com o. Paysandú, de
Brusque para realização. de uma partida arrristosa, ama
nhã, nesta cidade..Entretanto, po.r força das circunstân

cias, o. jôgo. entre o. alvi-anil e o. grêmio. brusquense ficou
cancelado, ficando. o. desportista local, dessa forma, pri
vado. do. seu melhor dívertímento. É. uma verdadeira ca

lamidade a situação. vigente do. futeb�l da cidade! Ficas
se a praça de esportes da rua Bocaiuva interditada du
rante alguns meses;' e no. decorrer dêsses meses ficariam
paralízadas as atividades do. esporte "na capital do. Esta
do. de Santa Catarina". Porque não. se constróe logo o

Estádio. Mun icípai ? .Nenhuma resposta! ... E atendendo
. à realisações mais urgentes o. situacíonísmo catarinense
vetou o projeto. .para a construção. do. Estado Municipal,
cousa que anseiam todos os desportisfas barriga-verdes.
Dizem pessôas que se têm por sabidas que o. "Estádio. Mu
nicipal" não.· é· "sagria desatada", e que pode esperar
mais um pouco. Corno não. é? - E já estamos esperando
ha tanto tempo, que apelamos para o conforto de uma ca

deira. Será que temos � sentados - que cruzar as per
nas e esperar, ainda mais? P Não. é possível, meus "an
jo.s"! ... o Estádio. Municipal é uma das cousas mais ur

gentes. Com o. Estádío . cosolidaremos definitivamente o.

adágio. latíno : "Mens sana _in. cornore sano.". É nos Está
díos que se formam os homens sádios. E é das crianêas
de hoje - que, se, exercitam nas praças de esporte - que
espera o. Brasil de amanhã para poder, coêso e varonil,
-enfrentar os rigores das "tempestades"! ... E é pratican
do o esporte, em canchas adequadas, que Santa Catari
na po.derá fugir do. lugar humilhante que ela está co.lo.ca-
�a no. cenário esportivo brasileiro.

.

.'

xxx

Flamengo. x Bangú! Ho.je, pelo. "Rio.-São Paulo", no.

Estádio. de Mar�çanã, o Bangú, vice-lider dêsse certame,
dara co.mbate ao. ,FlamengO', que co.me;> se sabé, fo.i golpea
do. fero.zmente pelo.. Palmeiras, na última ro.dada, por
'7 x 1. Os pro.gnóstico.s da cátedra são todos favoráveis

,
. I .

aos suburbano.s/ Entretm.o, o.utro.s críticas, mantem-se
em ab�oluto silêncio, esperando. que o. rubro-negro., ho
je, sob melhor o.rieritação de Flavio Costa, vo.ltem a exi
bir se a co.ntento.

�. xxx

Hoje, também, em ·São. Paulo, Pe.l<;) torneio "Rio.-São.
Paulo", a Po.rtuguesa de Espo.rtes duelará co.m o. Corin
tians. Os corintianos são o.s favo.ritos para êsse jôgo, da
da a excepcional fo.rma técnica em que se encontrarri os

seus jogadores, como' bem declarou abalizados comen

taristas bandeirantes. Nem sempre, entretanto, o.s pro.g·
nósticos de critiêos., mesmo. os abalizados, devem ser en

carados co.m otimismo demasiado. Estamos cansado.s de
dizer que as peripécias do.·futebol o.ferecem cousas mui-
tas vêzes, incompre,ensiveis:

'

xxx·

·Do.is paredro.s do Treze de Maio. inv\)stiram, e co.m

muita razão., contra a F. C: D., insistindo na realizacão.
da melho.r de três entre êsse clube e o. Ipiranga de S�co.
dos Limõel>, para ficar decid·ido a quem pertencerá o.

título de camp'eão. Amado.r de 1950. Não. éco.usa difícil de
se to.rnar 'realidade <) que pleteiam o.s dirigentes'grená,
po.rtanto, cabe ars paredro.s, da F� C. F., discutirem o. ca

so.. Cremo.s que, ·co.rri· duas palavrinhas do Pro.f. lrlávio.
Ferrari, estarão. satisfeitas as justas aspirações dOli. di-
1·eto.res, do. Treze � Maio. .

,

.

o loeaiava. ameaçadoduãe
partie,lpar do !C�mpeoDato de 51'
Segundo. corr.e pela cidade, a direto.ria do. Bocaiuva

ameaça não. concórrer ao próximo. Campeonato . citadino.
de Futebo.l po.r< ·.falta de recijl'sos financeiro.s. f

•

o PenQrol no .Brasil
Vasco· e Palmeiras os adversários do

vice-campeão uruguaio
RIO, 2 CE.) - O Penarol, vice-campeão. do. Uruguai,

virá ao Brasil, o._nde enfrentará no Rio.. o Vasco. da Gama
e em São. Paulo, o Palmeiras.'

,

O clube o.riental que po.ssui em suas fIleiras o.ito in
tegrantes da equipe campeã do. Mundo., jogará antes, na
Metrópole, o.nde 110. �ia 8 de abril, dará co.mbate ao. pode-
1'000. conjunto vascaino.

Três dias depois, o·quadro. o.riental jogará no. paca-
-embu, co.ntra o. Palrp.eiras.

.

.pALMEIRAS E VASCO EM' MONTEVIDEU
Os campei}es do f\io e de São. Paulo., por sua vez, visi

tarão Montevidéu, onde disputarão. as pelejas "revan
.ches" contra o. Penaro.l.

O Vasco será o. primeiro. a enfrentar o. grêmio uru

'guaio, já que no dia 15 de 'abril o. enfrentará no. estádio
Centenário., enquanto que o. Palmeiras, lhe dará comba
te a 17 do mesmo mês.

/
!

Cencelado O encontro'
Ava'í x Paysandú Saibam .os Esportistas... -

Ao .que·fomos informados, a díretorío do Avaí, con

siderando. que no estádio da rua Bocaíuva estão sendo
colocados os postes para os refletores, ho.l�ve por bem
cancelar o embate entre o. alvi-celeste o. Paysandú, de
Brusque, que estava. -marcado para amanhã.
Desta forma, ao que parece, vamos ter um "domingo

em branco.".

... que José Bento de Assis J'ún ior, o consagrado. a
tléta nacional é detentor dos segúi'rités recordes: 'Sul-a
mericano dos 200 metros rasos, 400 metros rasos e salto
em distância; recordista bràsil�iro dos 100' metros rasos,
400 metros rasos, 4 x 100 metros e 4 x 400 metros com re

vezamento. e 'salto em distância. Foi campeão. brasileiro
dos 100 metros rasos, nos anos de 1937,1938,40, 42 e. 44;
dos 200 metros rasos nos anos Ide 1938; 40,' 42 e 44; dos
4 x 100 metros com revezamento, nos anos de 1937, 40;'42
e 44; .dos 4 x 4'00 metros co.m revezamento, nos anos de

1938, 40 e 44; do salto em distancia" nos aIl0S de 1940 e

42, além de váÍ-ias vezes campeão sul-americano, carioca
e paulista. uma lista enorme, como os leito.rek estão. ven-
do.

o,.' . '!','

Mais um envolvido no suborno
I .

NOVA YORK, 2 (U. P.) - O jogador de basket-ball
F'loyd Layne, do colégio. de Nova York City, que se trans- x xx

formou no. herói da o, juipe, quando. três "de seus compa- ... que o. "onze': brasileiro. que em 1938, ria Taça do
nheíros confessaram ter sido subornados por apostado- Mundo, venceu a Suécia por 4 x 2, estava assim formado r

res, confessou ontem à noite que êle tambem fêz parte x x x ,(

do plano para perder as partidas. O promotor. municipal Batatais, Domingos e Machado; Zezé Procopjo, Brandão
Frank Hogan . anunciou que Layne confessou ter aceito. e Afonsinho ; Boberto, Romeu, Leonidas, Perácío e Pa
a quantia de 4 mil dólares como suborno para que sua -tesko, Nesse certame o Brasil estreou vencendo. a Polô-

.

equipe perdesse as três partidas que seus icompanheiros nia, porB x 5, empatando. depois com a Tchecoslovâquia
deixaram perder. por 1 x 1 e vencendo-a em nova partida por 2 X' 1; Perdeu. .

Hogan declarou que Layne só recebeu 3 mil dólares para Itália, campeã, por 2 x 1. O jogo. com os suêcos- foi .

porque o "pagador" .Salvatorí Sollazzo acabou com 0.' di-
-

o. cotejo. de despedlda do Brasil, colocando-se em 3° lugar.
nheiro, A revelação causou tal reboliço no. colégio, que x x x

'

,

êste imeditamente cancelou' o. resto. das part.idas da tem. . .: que o alemão. Max Schmeling 'se tornou campeão-
porada, Layne, que 'concitou dramâticamente os estudan- mundial de box ao vencer Jack Shark�y' em 1930, por

tes do. colégio, numa assembléia, a "apoiar a equipe", de- "foul", no. 4° assalto. O título estaya livre, 'por h.aver Ge .

pois que os capitães do mesmo, Ed Roman e Ed Warner ne Tunney se retirado. do ring, Em 1932, em nova luta,
e o jogador AI Roth confessaram ter sido 'subornados, há Sharkey Jlerrotou Schemeling por ponto.s, em 15 assalto.s.
nove dias atrás; declaro.u à policia o.ntem que Warner fo.i Na no.ite de'19 de junho. de 1936, quando Schmeling der
que o 'induziu a participar, do plano.. ro.to.u··Jo.e Louis po.r nocaute no 120 assalto, 'nenhum do.s

dois er� campeão, Joe Lo.uis torno.u-se campeão. em 22 de
julho. de 1937 ao. derrotar James B'rado.ck no 80 assalto.
Joe Loui's se desfo.rro.u de SchmeJing em 22 de junho. de
1938, derrotando.-o po.r Iíocaute no. 1° rourÍd.

\

Po.rtanto.,
quando Joe Louis fo.i derrotado po.r' Schmeling ainda não
era campeão. , /\.._

xxx

... que o. Coritiba F. C., do vizinho Estado do. Para
ná, fo.i fundado. no dia 12 de o.utubr<J de 1909, tendo. le
vantado. o Campeonato. no.s anos de 1916, 27, 31, 35, 39, 42,
46 e 47. Atualmente integram o co.njunto. co.ritibano. três
catarinense Nivaldo., arquejro.; Sanford, médio. esquerda
e Tonico, médio. dIreito.

.'

'(,-

Nos Jogos Panamericanos
\

Grande performance de Wil,on Carneiro.-Venre
o basquete brasileiro.-PielllIde e 'J alita classi
ficadas para as nnais.-Elimii1.ado ° Eight gaucho.

'BUENOS AIRES, 2 (U. P.) - O atleta brasileiro.
·Wilso.n Go.Il)-es Carneiro secundou de perto o co10mbiano.
J. Aparicio, na final dos 400 metro.s, barreiras, alcan
çando o tempo. de 53,7 segundo.s, o.u sejam apenas três
décimos de segundo mais do que o. novo' "reco.rd'" sul':a
mericano. estabelecido. -por Aparício. nessa mesma corrida.

.

As demais colo.cações nessa prova final foram as se

gnintes: 3° D. Halderman «(EE. UU.), com 54,5"; em

40, R. MartinMulIer (Chile), co.m 58,2"; em'5° E. Laca Para
(Peru); sem tempo); e S. Anderson (Cuba), também sem

tempo..
BUENOS 2 (U. P.) _:_ A segunda rodada dos jo.gos

Pan-Americano.s, disputada no dia de ho.je, fo.i tremenda:' BUENOS AIRES, 2 .(U. P.) - A Argentina apresen
mente prejudicada, devido ao fo.rte tempóral que caiu tou um, pro.jeto. ante o. Co.ngresso Panameriéano de Fute':"
sôbre esta cidadé, desde as primeiras horas ra madruga- bo.l, em que declara que o. co.nfIíto. provo.cado. pelo. futebol
da, sómente melho.rando. nas primeiras ho.ras da tarde. As colombi'ano. "anieaça destruir as bases da o.rganização fu
auto.ridades desportivas' reso.lveram suspender todos o.s tebolisticas 'de tôda a América, e, portanto. tambem da
jo.gos de base-baU, que serão disputados a 6 de março. So- Federação. Internacio.nal de Futebo.l'- (FIFA).
bre o.s demais espo.rtes ao ar livre, co.mo. atletismo., nata- O pro.jeto. declara que o Co.ngresso. Panamericano de

ção, tenis, sómente fo.ram iniciado.s após o. tempo ter me- Futebo.l deve lançar-se ao. estudo do' lamentáv�l fato. pro
lhorado e as praças de esportes terem ficado. em co.ndi- ,vocado. pela Colômbia, no.meando uma comissão. especial
ções técnicas a altura de boas "perfo.mances". que ai>resente o. caso. ao. Ter.ceiro. Congresso Despo.rtivo

O basqutebo.l fo.i' o esporte que maio.r sensação no.s Panan.el'icano. O pro.jeto. será debatido. na próxima reu-,

tro.uxe no d.'a de hoje. A vitória de no.ssa equipe sôbre a nião. do. Co.ngresso, segunda-feita.
do Panamá, melho.rou co.nsideravelmente o. moral em ge- É voz co.nrrente que o. projeto argentino. será apro.va-
ral de no.sso,s defenso.res. Nossa equip� pro.duziu uma do.

.

- .

grande atuação. entusifa�mando. a to.dos qU{\. comparece-
ram' ao Luna Park. O;; adversários impressionaram pela ..._-_._......"'""......-..r-••••-_.....-.-........__.._.i...-�.....�-_-.-_._�
rapidez de suas jo.gadas, mas foram do.minado.s gradati
v;lmente pelo.s no.sso.s co.mpatrio.tas. O Brasil iniciou o.

jo.go com M�rso.n, Algodão, Al�redo, Mário. Hermes e Ta-
les e lo.go passou a controiar a partida. Co.m um jogo de
co.ntra-ataques rápidos e velo.z�s deslocamentos c�se
guimo.s vencel� 0._ primeiro tempo. por '27 x 18: No perio.do
final, o. técnico. Kanela fez entrar Tião, Almir e Mo.nta
nha, sem diminuir o poderio. de no.sso. quadl;o., que acabo.u
vencendo. por 61 x 48.

.

BUENOS AIRES, 2 (U. P.) - Piedade Coutinho. e

TaIíta Ro.dri.gues;· do Brasil, classificaram-se para as fi�
nais dos duze,nto.s metro.s nado livre, nos J o.go.s Pan-Ame
ricano.s.

BUENOS AIRES, 2 (U. P.) - As eliminat'órias de
quatro. com. pa,trão, na distancia de 2.00 metxos, apresen
taram os seguintesfi"esultados:

1a eliminatória - O Peru ve:Uceu o. Chile, po.r um

barco e meio., no tempo de 6'18"2.
2a - A Argentina derroto.u o Paraguai, por varios

barco.s;
As eliminatorias de disputa de eight-hcraia termi

naram .com o.s seguintes resultados:
1a eliminatoria - O. Peru venceu o. Brasil, por dois

barcos, com o témpo. de 6'52"5.
2a - A Argentina abateu o Chile po.r .bico. de proa,

ço.m 6'43". "

conciliar o fu{ebol
. .

colombiano

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada. em 1870 - Séde: BAHIA

In�êndios e Transportes .

Cift;'as do, Balanço de 194.4 ..

CAPITAL E RES�RVAS " ......• -C,r$ 50.900.000,80
Respo.nsabilidades .......•..... Cr$ 5.978.401.755,70
Receita' : .. � . . . . .. Cr$ 87.053.245,8&
Ativo ;................. Cr$ 142.176.60880
Sinistros pagos no.s ultimos 10, ano.s·

. . . . .. . . .. . Crl 98.687.8168&
Responsabilidades � " Cr$ 76.736.401.806,3G

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

cisco. de Sá; Anísio/Masso.i·l·a, Dr. Joaquim Barreto de

-------------------'------ .._---

Dfr. Jo�\é Boabaid
ADVOGADO

Rua Gra; Biuencourt. 112
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..

<�SUL�8R'ASILEIRO»

Ór
.: I

. ,

Florianópolis ItajflÍ -:- Joinville - Curitiba

Rua Deodoro esquina I da
Rua Tenente Silveira

I

o cidadão .J'úlio Teodoro veis desta Comarca:'. Protes
:.Martins, juiz,� direito .em ta; O suplicante fazer a, sua
'�exercício da 'comarca de Bi- prova com testemunhas, .de
-guaçu, do Estado de Santa poimento pessoal dos con

''(jatarilla, na forma da lei" f'rontantes e demais interes
»etc,

.

sados que por ventura con-
Faz saber aos que o pre- testaram o pedido, pena. de;

·.sente edital' virem' ou dele ] 'confesso, bem como por vis
··'t!onbecimento tiverem, que, toria" se necessárto. Requer
'por parte de Eutiquio Pra- .a. V" excia; na forma dp .dis
-::zeres, por seu advogado, dr, posto' do artigo 455 do C. P. ,';
Lauro' Luiz L.inhares, lhe C. se.i.a admitido a justificar
.foi dirigida a petição do a sua posse, em dia e hora
-'teôr seguinte: - Ex�o. s{·. que v. excia. houver por
-dr. juiz de dirreíto da co- bem de designar com os-de-
�marCa de Biguaçu. Eutiquio poirnentos das testemunhas
.Prazej-es, brasiléiro, casa- abaixo arroladas que com-

-do, operário, residente e do- parecerão índependentemen-.
-mícilíado nesta comarca, te de citação, ciente o dr.
�,por seu procurador infJ;a, promotor 'púhlíco dá comar

eassinado, vem, como funda-]' ca e o curador de ausentes
'mento no art.igo 550 do CÓ- que ·v. excia. se-sei;vli� no

.digo ,'qiv!{l ,e 454 e seguintes -

mear. Requer, outrossim
-do ,C:' Proeesso Civil, pro- que feita á justificação ,e ,;'.
:po1' a presente ação de uso- julgada a mesma 'por sen

-capião, n:<> decurso da qual tença, digne-se v. excia.
�.e sendo necessârío provará: de mandar citar, por man

'1.0 - Que, há mais de cin- dado, os confrontantes
-quenta anos vem possuindo Francisca Amélia Prazeres,
::por si e sua antecessora d. herdeiros de Aníbal Alves
.Francisca 'Florzinha, contí- da S.ilva, vva. de Geraldino
mua, mansa e pacifieamente, de Azevedo,' o dr. promotor,
"0 seguinte imóvel, sito à rua' público da comarca e·o sr.

-Cel. Teixeira e Oliveira, Curador de Ausentes; por
sneste município fi comarca : precatória; o Serviço cio Pa
-um 'terreno fazendo' frente trimônio da União, na' pes
sna extensão de' 14 metros soa do seu representante
'<que faz a rua CeI. Teixeira legal; e por edital, com o

<e Oliveira; ,fundos medindo prazo dertrinta dias 'aes in
�14 metros que' faz em uma teressados incertos e os au
<cachoeira e confronta com sentes, tod'os para contesta
';terrenos de Vva. Geraldino rem O' pedido no prazo legal,
-ede Azevedo; lado sul na ex- ficando citados para todos
'tensão d0112 metros, con- os demais termos da ação,
:fin'ando com propriedade de até final pena de revelia.
:Franci'sca Amélia Prazeres Dando a causa.ipara os efei
<e lado norte, também na ex- tõs f.iscais o 'valor de ....

-:.tensão de 112 metros, con- Cr$ 8.000,00 (oito mil cru- -L., comunica aos interessa

·.irontando com terrenos de zeiros) e D. e f;.. éS'ta, pede dos' que a partir do dia 1°
,

�1>ropriedade de herdeiros de deferimento. Bíguaçu, 24 de e até 8 de março do correrí
.An íbal Alves da Silva; 20 outubro de 1950. (Ass.) pp. te ano, receberá propostas
'- Que, no terreno acima Lauro Luiz Linhares. Rol de para fornecimento de leite .

•descrito foi edificada uma testemunhas: 1, - Altamiro Os interessados poderão
'casa de moradia, de número Machado, marrtimo, residen-' se dirigir ao escrttório dai

:lO, em regular es-tado de te a rua CeI. Teixeira e Oli- U. B. L. a rua Esteves Ju

<conservação a qual sempre veíra. 2 - João Carolino nior s/n.
.foí habitada pelo suplicante Zimmerrnann, comerciante, Florianópolis, 2.7 de feve-
<e por sua antecessora d. casado; 3 - Jorge Adalber- reiro de 1951.
Francisca Florzinha, com to Rosa, escrevente aposen- F-E-R-I-D-A-S-,-iiEUMATÍSMO
'quem sempre viveu; 3° - tado, casado, todos residen� E PLACAS SJF1Ll.TIC�\S
'Que a posse do suplicanté tes nesta' cidade de Bigua-
!'llasc.,eu co� a morte de sua çu. Estava selado com es- EliXir de NOQueira�antecessora, com quem re- tampilhas estaduais no va-

'Medicação auxiliar no tra
;sidia, como se fosse filho; 101' de Cr$ 3,5b, devidamente tamento da sifilis
4° - Que, o terreno em a- inutilizadas. Em dita peti-
·fp.reço foi adquirido há mais ção foi dado o' seguinte des
"de cinquenta anos por sua pacho: A. designe-se dia e

;anteces-sora,
.

por esctitura hora para se· proceder a jus
cparticular, sendo, "portanto tif,icação C'Ít;'.ntes os in teres
''O imóvel" do domínio parti- sados e, /) dr. promotor pú
-cular; 5° - Que, nos têr- blico. Biguaçu, 16':'10-950.
'mos do irtigo 550 do C., C. (Ass.) JúI:io Mal;tins, . juiz
'<essa posse, por direito de de direito em exercício: Pro
"]Jrescrição Aquisitiva, im- cedida a justifi<;a�ão foi es
:iPlerta em d�>Il:r.ínio que pode ta julgada por sentença, d,o
:8er declarado, por, sentença, teor seguinte: � Julgo por
;;:a quàl servirá dé título pa- f.crtten'ça,a justifi:Cação de
ra transcrição no Registro fls. para que produza aeus
··:de Imóveis; 60 � Assim, é devidos'e legais 'efeitos. Fa
',.a, presente, em.· con:Co:rmida- çam.se por m&ndado as ci
'>de· com o citado- �l'tigo' f;i5Q, taçõjls req�lel!idas na Íni
<do c; C., corrÍb'inados Com os daI;! quanto aos interessa
:artigos 454 e seguintes de dos incertos,-, deverão ser

'<C. P. C., para o; fim de ser ,citados por edital oom o

.declarada, ,por sentença, praz.o de tr�nta dias, publi
'-desse Juízo, a aquisição de cado três vêzes em Jornal da

. -domínio, ao suplicante, sôbre

I
Capital e uma vez no "Diá

-() referido imóvel e feita a
.

rio Oficial do Estado" (Ar
'transcrição da mesma: sen- ,tigo 455 § 10 do Código de

I ·tença no Registro de Imó- Processo Civil), juntando-se

Aqência :

"r- ,

Em seu gabipete na Casa Branca, em Washington
capital' norte-americana, o presidente Harry

- S: Trurnàn
assirra o documento �t�·,avé�. do qual foi proclamado o es

tado de emergencia nacional nos 1!m;ados "Unidos, A pro

clamaçij.,S!. foi. �iijicáaa: porque "os recentes acontecimen
tos, na Corêla+é em 'Qutras partes constituem uma grave
ameaça á.paz .do mundo e põem em perigo os esforços dos
Estados Unidos- e- 'a� ,�açõ�s Urridas pará. evitar à agres-
são e ,0 confli.tÓi.:armado". ' r, '/'

'

,:0; presidente {J'ruf):H{n declarou que as' defesas mili
tares, navais, aéreas e civis dos Estados Unidos serão
reforçadas o mais �rapidamente possível. Concitou' todos
os cidadãos a "ser 'leais aos príncipios em que se funda
nossa nação, a conservar sua fé em nossos amigos e a

liados, e a ser firmes em nossa devoção aos propositos
pacjtícos para 6s quais ;foram fundadas as Nações Uni-
das....

'

:'
.

DR. ANTONIO DIB MUSSI
MédicoC

OlrarrIa-Clfnloa ,Geral-PartoI . .

8e"loo
"

êOJ,IlP�to e e&peeiítll,s,(Jo (Ju 'DoENçAs DlI
'SENRORAS� com moderno8 método. 'de' di.,nó.Ueo e tr...

,

!lamento.
'

'

OOLPOSOOPIA - HISTERO - SALPINGOGRA.BU. - ....
TABPLISMO BASAL

DRÁ. WLADYSLAWA WOLOWSKA IIUI5SJ
..

'

"',i

Camisas, . Gravatas" Pija
mes Mei-as das melhores,
'pelos menores preços só na

CASA MISCELANIA .: Rua

Radioterapia por ondas ourtu-EletrocoQ',Ulaoao
,Raios Ultra Violet. e Infra Vermelho.

Conaultório: Rua Trajano, nO t. tO andar - Ildifldo'
do MOntepio.

.

Horl1rio:' Da. g A. t2 horaa - Dr. II11Nl•.
" Dae t5 ú tS horas - Dra. Mna!.
Relldência - Rua Santo. Dumont, /S. Apto. L

,

O 8ahi�

Usina de BeBel.i
ciéPmeoto do Leite

Pl Administração da U.' B.. Conselheiro Mafra.

aos autos uma via de cada

publicação. Biguaçu, 24-11-
950. (Ass.) ,José B. Salgado
de OHveira. E, para que

chegue ao conhecimento' de

quem interessar possa man·

dou passar o. presente edital,
com o prazo de trinta: dias,
qu� será publi(!adp e fixado
na forma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Bigua
çu, aos trinta dias do mês

.

de novembro. do· ano de mil
novéceritos e cinquenta. Eu,
Araraí Ro�ão de' 'Fariá, es

crivão, interino, a dactilo
g;�âfei e---Sultsci:evi. Bigu�'çu,
30 de noV'embro de 1950. Jú-
lio Teodoro Mart�ns, juiz de
direito em exercício. Confe
re com o original afixado no

lugar de costume. O escri
vão.: Araraí Romão. de Fa
ria.

"VI'RCiEM ESPECIALIDADE" da
«.'LA, \VETZELIINDUSTRIA.L-JOINV[LL�·(MarGtl

..

ROUPA
__ �"'''''''''_''''''''''''_'''''''''''��''''''__''''\_''�''''-''''''':'''''��' '' ''''_. """" .... ._._ �,�......t..""'4
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o padre Jaeger, que é mem

bro efetivo do InStituto His

tórico do Rio Grande do Sul,
dirigiu-se em janeiro para,
Santa Maria, onde obte�e do

bispo diocesano, d. Antônio
dos Reis, u�a licença espe

___________�
. daI para celebrar uma mis-

sa 'campal na fazenda em

, B .que habita h,� longos anos o
I
"Noticias que temos rece- prestigioso. chefe republ�ca

bido indicam que a situação no. Em chegando a lrapua
está melhorando. Tenho me zinho, o' íIu��re jesuita o.u
mantido em permanente con- 1t'iu a confissão, não, só do.
tacto com o ministro da eminente homem público·
Guerra para as providen- como ,de numerosas outras
cias necessarias. Sabemos pessoas da familia Borges
qu� a policia dI> E;;tado es- de Medeiros e das vizinhan- Na ,conformidade do ar�.
tá à disposição do Exercito. cas que tinham ocorrido a 148 do Dec.-Iei 2063 de 7 de
As forças federais permiti- fazenda 'pàra associarem,-se Marco de 1940, convido Oli!

ram que o povo se localizas- ao piedosQ, acontecimento. inte;essados..p.a liquidação
se numa praça e ali livre- Na manhã do dia,30 de ja- da "Metropole"1', Companhia
mente se expandisse. A in- neiro, em altar improvIsado' ; Nacional de SégUl'OS de Aci
dustria e o comercio orga

.

ao ar livre, aquele sacerdote
.

�entes do Trabalho a exa

nizaram uma greve pacifi- celebrou a missa durante a minarem'o quàaro de credo
<ca". qual o sr. Borges de Medei- res da sociedade,liquidanda,
Indagando sobre a possibi- ros tomou a sagrada comu- que a disposição des mes

]idade de ser decretada a in- nhão, séguido de sua vene- mos se encontra na séde da
"tervencão federal no Mara- randa espôsa, d. Carnnda Delegacia Regional do Tra
nhão. � ministro da Justiça de Medeiros e mais 20 ou- balho, em Florianópolis -

Tespondeu: "Não é o caso. tras pessoas, das oitenta S. Catarina, pelo prazo de
.A questão está sub-judice. que se achavam presentes. vinte dias da data desta pu
'D Tribunal Eleitoral decidi- No sermão alusivo ao ato, o blicacão.
'rá se o sr. Eugenio Banios padre Jaeger"cumprimentou En{ 22 de

.
fevereiro de

: continuará no governo ou o casal Borges dê Medeiros

11951.
'

'�ão". Infor:naro ,de São Lu�z pela efeméride transcorrida, Archimedes Pire,s Moniz
,do Madnhao que nas prOXI- exaltando as qualidades pes- J de Carv,alho - liquidante.
'midades do quartel da For- soais de ambos. O pad'te I Caixa Postal, - 1020

-ça Publica irrompeu novo e Jaeger ofereceu ao sr. Bor- Rio de ,laneiro.
-demorado tiroteio com vá- ges de Medeiros uni rosário I �""'_"_"_"' """"""""Y"-.IV

rias 'vitimas. bento pessoalmente por Sua! .r. .

.GRAVE CONFLITO NA Santidade o Papa Pio XII, CASA MISCEL��IA dIstrl-,
PRAÇA JOÃO LISBOA e uma benção especial do: buidora dos RFtdlOS. R.C.A.

RIO, 2 (U,P.) - Na pra-I Sumo Pontifi�e ?ara o ilus- : Victor, Válvulas � .DISCOS. \

ça João Lisboa oeorreu o tre homem puqhco. I Rua Conselheno Mafra. ,

mais grave de todos-os con-

As super-fortalezas lança- flitos até agora verificados.
ram 144 toneladas de bom- .Houve um morto, sendo con
bas sôbre pontos das princi- sideravel o numero de feri
pais ferrovias de Mandchú- dos. Soldados do Exercito,
.ria à Coréia, em Kyongyíng, em formação de combate,
Kwanacham,' Choneju, Nam- conseguiram afastar o povo:
si e Sínanju, do local. Já foram atendidas

"

Aparentemente, os chine- pessoas .no �rontO' Sçcorro.
, ses receberam ordem de de- O popular morto na Praça.
fender suas po�ições até o João Lisboa foi identifica
fim. Os fuzileiros navais ti- do como sendo Carpína J0-
veram de assaltar por duas sé Ribamar Prado. Entre os,

vezes uma das colinas que feridos figuram os seguín
ton�'am, batizada com o tes: Manoel Santos, Rai
nome de "Fôlha de Trêvo". mundo Ferreira Brito, Pau
Ós chineses sofreram enor- lo Reis Silva, Pedro dos
mes baixas, mas os aliados Santos, José Joaquim Ro-'
também experimentaram drigues, Josefa Macedo,' Es

perdas. meraldo R'tbeiro,. Manoel
Os fu�leiros tomaram -a Santos de Bulhões, José Ri

colina as 8,30; às 10 tiveram bamar dos Santos, Manoel
de abandoná-la devido à' um Nascimento Reis e Uhiraja
contra-ataque. FO'i ordenado ra Ferreira. Outro jlespacho
intenso bombardeio de artí- da capital maranhense in
lharia e aviação contra a co- forma que após o comicio
lina; os soldadas aliados realizado na, Praça João
lançaram novamente o ata- Lisboa os' populares organí
que, à baioneta calada, e saram uma passeata. As ma
com granadas de mão, con- nifestacões asumíram cara

.quistando a ppsição,
.

ter violento diante da resí-
Os soldados-da la Divisão dencia do 'desembargadol'

de Cavalaria também fize- Henrique Costa Fernandes,
um uso de baioneta.para to;; presidente -do ',l'í'iQtf4al' --de
mar o marco 318, ocupando�' Justiça, Rui Morais eFran- I

Q às 23,30 depois de de�t1;oi; cisco Costa, Fernandes So
dos quatro ninhos de metra- brinho, membros do Tribu
Ihadoras. Em outras, opera- nal Regional Eleitoral.
ções, a 2a PivisàO de' I�fft1i- e's I:efeI:id�s desembarga
tarta ,.liv�rtç.o,u ,úm

I q�iôme�: dores consegúíram por-se a

tro, depois de '4 horas de lu- �aivo antes da aproximâção
ta no vale do Chuchon. For- dos manifestantes. Estes a ...

·

ças da 27a Briga!dá' da Com- pedrejaram a r�sidencia: do"
.monwealth avançaram 3 qui- d'ésern15a1-gador Costa Fer-
.lometros e ocuparam o mar- nandes, atirando tambem
'co 527, 5 quilometros a su- contra a mesma. Por outro
doeste de' Yondu. lado, a casa do desembarga-
No setor ocidental, parte dor Rui Morais foi arromba

de Seul, forças da 3a Dívi- da ,e ,no jardim os manifes
sãO' de Infantaria America- tantes incendial'arn . todos
na atacaram uma pequena moveis e otljetos nela encon

ilha do rio Rim, 65 qui'lo- trados. As residencias dos
metros a'sudeste da capital, demais desembargadores fi
mas tiveram de abandonar caram bastante danificadas.
sua cabeca de praia ria ilha, Em consequencia dos dra

depois d� cinco horas de lu- maticos acontecimentos, es

ta.' tão paralizadas todas as a

AS "ClAIXAS VOADORAS" tividades.
Tóquio, 2 (R.) ___:_ 4:,s uni-

dades avançadas _aliadas

conseguiram ganhos na

frente, depois de r�ceberem
abastecimentos pelo ar. As'

"Caixas Voadoras" ameri-:
canas lançar-àm 215 tonela
das de abastecimentos para

que a ofensiva prosseguisse
a despeito das dificuldades
de transporte por terra, com
as estradas cobertas de la-

A

Anuncie n'''O ESTADO"

C

ma.

pr��::;;':�o::r:�;���Oq:� eliDt, Lidset,cpoDoll; Agradecimento· e missa':
ele em si exige torna-se qua-

.

rD ora ,ao a 0, 'A Ú�ília da falecida ALMERINDA GERMINIA
se impossivel com 08 meios Age�te cobra�or para es

DE SOUZA vem por esta maneira tornar público a sua
existentes, dâi 'a sugestão ta capItal' " ,

ídã t-' h t ida-:
_ 'NE SON ALMEI- profunda grati ao aos que, ao carrn osamen e, cu: a-que constitue o motivo desta Snr. L, '

ram da inditosa finada. Também agradece ao esforçodespretensiosa explanação : DA.
f dos abnegados facultativos Dr. J. J. Barreto e Polydôro

'

dotar dê bicicletas-os poli- Rua Conselheiro Ma ra
Ernani Santiago e a tôdas as pessôas que compareceramcíaís, que fazem o serviço de nO 77.
.e acompanharam os restos mortais.vigi-lância é ampliar consi Adquirir um titulo "LI-

Garantindo que jâmais esquecerão esses atos dederavelmente o raio de ação DER", é transformar em va-
caridade e amizade, convidando para; a missa de sétimo.de cada rondante e possi- líoso apoio moral, economi-
dia a ser celebrado dia 6 às 7', horas na Matriz de N. S;bilitar um serviço com efi-. co e utilitario, o sempre ali- ,r

. de Fátima.
,ciencia que será impossível mentado sonho dos pais que Ten. João Donato de Souza e filhos.conseguir, dentro de poucos velam pelo futuro dos filhos.

dias, de outra: forma.vEmbo- Conheea os nossos planos
ra -as bicicletas não consti- "LIDER 'CRUZÉIRO" e "LI
tuam li solução definitiva DER MAXIMUS" e V. S. es
permitirão > uma vigilncia tará seguro em guardar por
bem maior, com o, mesmo íntermedío dos 'mesmos, o

número de elementos que o fruto de seu trabalho hones
fazem no momento, enquan- to para que ama�lhã nãó lhes
to outras medidas tais como falte o necessário para vi-
a reorganização das patru- ver em tranquilidade.
lhas montadas, l'adio-patru-' Procure sem demora O'

lhas, etc.; possam entrar em nosso Agente .nesta capital,
execução. ,. -,

,

o qual lhe, dará as' informa
ções necessárias e detalhes'
sobre os nossos planos.

S. SURI

R
Y
M
N
J
D
Q
T

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

A L U G·,A��. 5 E:
õnme sala no centro

A' Praça 15 de Novembro, 20, 2' andar
(�Itos do Restaurante Rota).

Tfitar no mesme local
. (

COMPANHIA'
rNTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO:
Sorteio do'mês de
Feoereiro de 1950

COMBIN,ACÕES

'D"
QI
y.
B
V
B
R
K'

Cifras· .fabulosas . no campa
da Previ'dência Social'·

Escritório à Av. Mauro'
Ramos, 4 (sob) - Nesta.
Inspetorias ,e asencias
nas p,{incip:ais cidades

do Estado

,41-j�I "'1'!:'l?,'

M8troPO�e-eompanhia �"
Nacional dR Seguros de
Acidentes do Traba
lho-Em Liquidação

RIO, 2 {U.P.) - O sr. 1,950, pela arrecadação veri
Fernando Andrade Ramos, fícada atingiu a 7 biliões...
diretor geral do Departa- 841 milhões, 715 mil 207.(
mento .

'Nacional de Previ- .cruzeiroae 30 centavos. A·:
dencia Social, 'dando, inicio despesa, .nesse mesmo perío
âreuníão dos elementos ne- do, nas aplicações normais
cessar ios .ao /.estudo da r'e- de seguro, invalidez; compul
fôrma da previdencia social soria e especiais, pensões.
no sentido de �consolidar peculios, �unerais,. auxilio
suas leis" criar, o .Banco de doença, e auxilio salaríos,
Previdencia e unificar as di- somou a 2 biliões, 847 mil,

. retrízes rdo Serviço e Assis- 737, cruzeiros, o que com as

MetroDOle-Companllia tência Medica desse setor, despesas, de admínlstração,
Nacional de SeguroS 6e já procedeu ao levantamento que foi de 740, milhões 281

rais-Em LIqUidação das atividades. das Caixas e mil, 656 e 80, totaliza, por-
Na-' conformidade do art. Institutos no ano de 1950, tanto, 2 biliões, 881 milhões,

J

148 do Dec.vlei 2063 .de 7 de sendo de ressaltar dentre es-, i29 mil 393 cruzeiros e 80
Marco de 1940, convido os

ses, elementO's os' estudos" centavos, havendo assim um

inteI:essados na liquidação que bem demon;:;traram a re-I saldo favoravel de cerca de.
da' f'Metropole" C'ompanhia levancia do seguro social no, cinco bili,ões de c�uzeiros., [.

Nacional de Seguros Gerai� Brasil. O pátrimonio das insti
a examinarem o quadro de ,Com os estudos fornecidos tuições de previdencia cons

credores da sociedade liqui- hoje, pelo sr. Fernando An- tituido de 1933 a 1950_ atin-
i dando, que a disposição d�s drade Ramos, 'verifica-se ge 21 biliões, 287 milhões,
mesmos,' se· e�contr� na se-j que apesar de tódas as si- 351 miJ. 43 cruzeiros e 50
de da DelegaCIa RegIOnal do

\
tuacões por que pas,saram centavos. O numero de as

Ti'abalho, e� .FlorianóP,olis os �rgãos 'de previdencia so- sociados ativos dessas insti
- S. Catarma, pelo pIazo

I
cial do mau emprego de seus tuiç,ões, até 1950, era de 2:

de vinte dias da data desta rec'ursos, � prevldencia' so- milhões, 830 mil 106; os a

publicação.' , cial constitui a fonte dos posentados 174 mil 928, os

Em 22 de fevéreiro de maiores recurso.s financei- pensionistas' 289 nÍil 13S"
1951., ros do país; Senão, vejamos pum total de 3 milhões 394
Archimedes Pires Moniz os dados dum ligel.ro rela- mil 170. O sr. Fernando An--,

de Carvalho. torio do atual diretar geral drade,Ramos adiantou ainda:
Caip Postal � 1020 do Departa�nto Nacional que nesse comput'o, hão es-

de Previden&ia, levado ao. tão os serviços publicos de.'
conhecimento do ministrO' Paraiba, Serviço de Minera

.

Danton Coelho, conforme ção de Porto Alegre e 08\

instruções recebidas logo a- ::;erviços publicos do Estado>
pós sua posse: de Minas Gerais, isto é, aS\

A receita das caixas e, réspectivlls caixas -de apo
institutos, no eXercicio de sentadoria e pensões.

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

BENZOMEL

ADMIRADA?
use KOlYNOS!

REFR,I<iERADORES
. ;"

"

.

'�r R tGI·O:!·il R F'
Temos ,o prazer 'de comunicar aos nossos d�stin.

tos çliétiJes" que esta�os aguardando a primeira
relilessa' dos· afamados REFRIGERADORES "FRJ...
GIDAIRE"; com êapacidade de 7,4 pés cúbicos.

Os interessados poderão solicitar maiores in-'
formações; em nossa loja cOA ELETROLANDIA'"
no Edificio Ipase, Terreo.

'

, SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE RADIOS
E REFRIGERADORES LTDA.

'ÉDIFICIÓ IPASE, TERREO .

)

Nlo 88 Bd. d. ciue O Creme Denta.
Kolyno8 combata as cárl.8II, pola Kolyno.
destrol as baete1'las que produzem 811'

ses âcldos bucais causadores das ci
rles, Kolynos protege a '8l1úde e embe
leza o sorriso I Experimente Kolyn08

, hoje mesmo e... uae-o sempre I

KOLYNOS :-r::.:......
.........

f
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ccirsucos E À LE.NHA

VENDAS À PRESTAC;OES

/€.XP05ICRO PERMANENTe: ti
t�La, ú?RJ4'a 0di'0.udf, 4.2� FLORIANÓPOLIS

Dr. Paulo Fontes
Clinico e operador

Sonsultório: Rua Vitor

EDITAL
JUíZO DE DIREITO DA e· Anania Martendal, o dr.

CO;MARCA DE BIGUAÇU promotor público da comar

Edital de Citação com o pra- ca, o sr. Curador de Ausen-
zo de trinta (30) dias tes por precatória, e-Serviço
O doutor José B. Salgado do Patrimônio da União, na

de Oliveira, juiz de direito pessoa de seu representante
da comarca de Biguaçu, Es- anexa a presente. 4°) Que,
tado de Santa Catarina, na no terreno em apreço o su-

forma da lei, etc. plicante mandou edificar IFaz saber aos que o pre- um prédio residencial, onde
sente edital virem ou dêle tem sua morada habitual,
conhecimento tiverem que tornando-o, ainda, produtivo
por parte de Olívio Antônio pelo seu trabalho; 50) Que,
Bittencourt, por seu assis- os impostos referentes ao

tente judiciário; dr. Lauro imóvel usucapiente vem sen

Luiz Linhares, lhe foi dir'i- do pagos, há mais de vinte

gida a petição do teor se- anos, pelo suplicante, con

guinte : Exmo. sr. dr. juiz forme faz certo com os in
de direito da comarca de clusos documentos; 60) As

Biguaçu. Olívio Antônio sim, nos termos do artigo
Bittencourt, brasileiro, ca- 550 do Código' Civil quer .�

sado: lavrador, residente e suplicante legitimar sua

domiciliado neste município posse sõbre o aludido imó
,e comarca, por seu,procura- vel, por direito de prescri
dor infra-assinado, vem, ção aquisitiva; afim de 'que
com fundamento no artigo

. s�ja o domínio do suplican-
550 do Código Civil e 454 e te sôbre a referida área de
seguintes do Código de Pro- .clarado por sentença que
cesso Civil, p r o p o r servirá de título para' a
a presente ação de usuca- transcrição no Registro de

pião, no decurso da qual e Imóveis ; . 70) Para dito fim
sendo necessário provará: requer, o suplicante, a v.

1°) Que, o suplicante, há excia., nà .forrna, do disposto
mais de trinta anos vem no artigo 155 do C. P. C. se
possuindo, contínua, mansa ja admitido a justificar sua

e pacíficamenté, uma área legal, e, por edital, com o

de terras com. trinta 'e oito prazo de 30 dias, aos in te
:mil setecentos e vinte me- ressados incertos e os au

nos quadrados (38.720in2) ,I sentes, todos para contesta
situada, no distrito de Alto! rem o pedido no prazo le-'

Biguaçu, neste município" e gal, ficando citados para to

comarca; 2°) Qu·�, o terre- dos os demais termos da
no em referência tem, pre- ação, até final, pena de re

sentemente, as seguinte velia, por meio da qual de

conf'rontações : frente que verá ser reconhecido o de
faz ao norte, na extensão de clarado o domínio do supl i-
88 metros, no Rio Biguaçu ; cante sôbre o imóvel já des
lado direito (oeste)' onde cr ito. Protesta o suplicante
confina com terras de, J�ão fazer sua prova com' teste
Pedro Oliveira e· Adolino munhas, depoimento pessoal
,Martendal, numa extensão dos confrontantes e demais

, de 440 metros; lado esquer- interessados que porventura
"do (leste) onde confronta contestarem o pedfdo, pena
com propriedade de Bertol- de confesso, bem como por
do Rita, João Pedro Becka vistoria se necessário. Dan
e Anania Martenda1, numa do a causa o valor de .

'

...

extensão. de 440 metros ; . e Cr$ 8.000,00 "Coito �il cru
pelos fundos (sul) numa zeiros), D. e A. esta. Pede
extensão de 88 metros; con- deferimento. Biguaçu, 3 de
frontando .com terras de novembro de 1950. (Ass.)
propriedade de Anania J\1a�- Lauro Luiz L1nnares, assis
tendal e Adolíno Martendal; tente judiciário. Rol de tes-

30) Que', o terreno aci�a temunhas: 1) Francisco Ro

descrito é cortado pela es- berto da Silva, casado, pro
'trada .geral duas vezes; a prtetrio r â): João'Manoel da
primeira na direção oeste- L,uz, casado, funcionário pú
leste e a segunda na díre- blíco ; 3) João Carolino Zim
ção leste-sul, tudo conforme mermann, casado, comerei
'Se verifica do croqui que se ante, todos brasileiros, re

anexa a presente posse, sidentes e domiciliados nes

.em dia e hora que vossa ta cidade. Despacho: Á. De
excia. 'houver por bem de de- , signe-se dia e hora para a

aígnar, com o depoimento justificação, ciente -o dr.
das testemunhas abaixo ar- promotor público. Em, 10-

roladas que' comparecerão \ 11-50. Júlio Martins, juiz de

independentemente de cita- direito em exercício. Senten

ção, cientes o dr, promotor ça : Julgo por, sentença a

'púbfico da comarca e o justificação de fls. para que
Curador de Ausentes que v. produza seus [urídícos e le
excía, se' servir nomear: Re- gais efeitos. Expeça-se man

quer, outrossim, que feita a dado de citação aos confron

justificação e' julgada a tantes e_ ao dr. promotor co
mesma- por sentença, digne- mo Curador de "Ausentes:
se v. excia. de mandai" citar, por precatória o Serviço do
'por mandado, os confron- P. da União por seu repre
tantes Bertoldo 'Rita, João sentante legal, e por edital

Pedro Becka, João Pedro com o prazo de 30 dias aos

, ,-OliveIra, Adolino Martendal interessados -incertos, de-

,CI

I>-1ACHADO
'&r elA. S/A
COMÉRCIO E AGÊNCIAS

-

FOt:OES

_, -

Para

:MOVEIS - REFRIGERA-,
DOR - ELECTROLA
Família que se retira pa

ra fora do Estado vende:
um dormitório "Chipendale"·

I
de imbuia, com 9 peças; uma,
sala de jantar "Bavaria'".me hores também de imbuia com 12

-,
\

I peças,
sendo que as cadei-

ras com assento de couro

cinzelado, um escritório su

cupira 'Com bar embutido,
um luxuosb consolo cj espe
lho de parede trabalhados à
mão. todos fabricados no

Par�ná. Ivendem-se ainda
um dormitório de imbúia

pj solteiro, uma bergére ca

pitoné bordeaux, uma Ele
trela Chipendale pau mar

fim, um Refrigerador Wes

tinghouse 8 pés de luxo,
uma discotéca selecionada.
e bem assim, vários outros

objetos e utilidades domes
ticas.
Tratar depois das 13 ho

ras à rua D. Jaime Câmara,
40.

Vende-se ou
permuta-se
Uma casa à rua ,-ernan

do Machado n? 64, completa
mente reformada e desocu
pada.
Tratar na "Casa das Ca

semiras' Rua Conselheiro
Mafra n? 8.

TlNTA3 PARA �INTIJRA
COTtOMAR

Veride-se
1

Duas ótimas casas à Rua
Frei Caneca .nvs. 152 e 158
com um grande terreno de
esquina.
Tratar "eom o Tabelião

, Brito, à rua Deodoro.

DISTRIBUIDORES �'

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E· ELEGANC!A ,
Meireles.

Telefone: 1.405
Consultas das 10 ás 12 e

das 14 ás 18 horas.
Residênciá:. Rua

_
Blume-j

nau.
'

Telefone: 1.620

PROCUR& Jt

Alfaiataria Mello
Rua Felippe Scb:nidt 4·q

CURITIBA PARAN4 �

,

"5'IUZP_ �IMA & lRMÃO.S
G,ODS.. Mafra, 37
Floríanõpolís .

vendo dito edital ser publi
cado 3 vezes no Jornal da

Capital e 1 vez no "Diário
Oficial do Estado", juntan
do-se aos autos uma via de
cada publicação. 22-2-51.
José B. Salgado de Oliveira.
Para 'que chegue- ao conhe
cimento de quem interessar
passa-se o, presente

Y

com o

prazo de 30 dias, 'publicado
e afixado na forma da lei.
Eu, Orlando Romão de Fa

ria, escrivão, a fiz dactilo
grafar e subscrevi. Biguaçu,
25 de fevereiro . de 19'51.
(Ass. ) José B. Salgado de
Oliveira, ,juiz de direito.
Confere com o original áfi
xado no lugar de costume.
O escrivão: Orlando Romão
de Paria.

I

Tl'an.porte. regulares de co, ga ii' I')' C t·

sio FBANUISVo. DO. SUL para· NOV4 f081
,

' Inform'Qçõ.1I o\)mo. Agente. '

.n6polis- Carloa Hoepcke S/A - 01- Telefone}, 212 ( Rod" 'te ea·
'�randl9codo Sul"':'Carlom Hoepcke SA -CI-Telelone 6 MOOREMAC'-R

,ftUântida Rádio> Catarinense Limitada
,

apresenta mai-s 2 iosuperaveis modelos para 1951
,_' CA.RA'CTERISTICAS:·

= 5 válv'liJas: Ondas: longas de 550 a 1.700 kc[s; curtes 6 a 18 mcs. '50 a'91 mts.

:; Alto-falante 61[2 polegadas, tipo pesado: Tomada para toca-discos.

= Transformador universal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts v.

_ Variavei de 3 secções: FI com nucleo de ferro: Caixa de IMBUIA de luxo.
= Grande alcance: Alta sensibilídade : Som natural,Modela A,RC-5-P Modela ARC 515
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rem tomadas as providên- o qual; verificando a vera- escrevemos esta notícia,
cias legais. cidade da denúncia, deter- queles funcionários aín
Segundo conseguiu a nos- i minou a �inda do escrivão não haviam retornado à es

sa reportagem apurar, al- de polícia de Garcia à Capí- . Capital.
guns cães, ontem, à tarde, tal, afim de ser o fato escla- O dr. delegado ,:regiona
rodeavam uma pequena ele- recido com a presença das de Polícia determinou a a,
vação de terra. Pessoas que auforídades periciais. bertura, em São José, d
observavam a insistência Assim é que, às 16 horas competente inquérito, d
com que os animais 'latiam, de ontem, seguiram para vendo, ainda hoje, serem ou
procuraram se aproximar do Garcia, os srs, dr. Fernando vidas as pessoas que pos
local e, então, deram com o Emílio Wendhausen, Médico sam esclarecer o fato e dehorrível quadl�o - sobres-, Legista da Polícia Civil e os terminar a sua causa.

PRENSA»' ainda amordaçada pela
p'olitica de Perun

BUENOS AIR�S, 2 (U. Prensa". informou não h�- auspiciada pelo governo, a
P.) - "La Prensa" abarido- ver motivos para que a pol i- ,não atender as exigências
nou seus planos de voltar à cia ocupasse a oficina \ de dos jornaleiros, que pl'eten_
circulação hoje quando a "La Prensa", que fo� f'scha- diam participar dos lucros:
polícia OCUpOtl as oficinas e da em 26 de janeiro na oca- em anúncios classificados
o Sindicato Argentino' de sião em que o jornal se en- assinaturas e mais, ter �
Imprensa - organização de volveu em disputa com o

I
distribuição exclusiva do

jornalistas - ordenou uma Sindic.ato dos Vendedores de jornal em Buenos Aires.
greve formal de seus mem- Jornais, uma organização além de outras concessões.
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1O grupo de madeireiros, e Martin Mata, pelo Rio
_

que está no Rio de Janeiro ,Grande do Sul; Ruy ltiberê
representando a classe para da Cunha.oi.lvaro Junqueira, O CASO DO PESCADO - AS ESTRADAS DA BASEtratar de ínterêsses econô- José Reis, .An íbal Sevalho e !::o Di, � t, In,· tn, N'l V:1 f AÉREA E, DE CANASVIEIRAS ANlVERSÁRIO DEmicos do nosso Estado, do Nilo Sevalho pejo Paraná e ii t � � U 19 ui s. s, O PAPA PIO XII
Paraná e do Rio Grande do Ermeneg ildo Corbeline, 'A- REPRESENTAÇÃO DA O expediente da sessão de ontem da Câmara Muni-Sul, prestaram uma signifi- dolfo Mayer, Luiz Batistotí MARINHA ÀS COME- cípa l constou do seguinte:

'

cativa homenagem ao Pre- pelo Estado de Santa Cata- MORAÇÕES DO CEN- Ofício das Câmaras Municipais de' Rodeio. Campo"sidente do Instituto do Pi- rina, Associaram-se à horne- TENÁRIO DE JOIN- Alegre e Pôrto 'União, comunicando a instalacão dos.nho, dr. Virgílio Gualberto, nagem, expontânea, altos VILLE trabalhos e ofício da Câmara Municipal de Campo Ale-oferecendo-lhe um jantar funcionários daquele Instí- Durante as festas de Co- gre, agradecendo a comunicação da eleição da Mesa.íntimo no '.'Hotel Novo Mun- tuto. É grato, para nós, re- memoração do Centenário Foi lido, a seguir, um projeto de lei de' autoria dodo" da Capital Federal. O gistrar êsse acontecimento de ,Joinville, a Marinha se sr. Édio Fedrigo, no sentido de ser concedida isenção dehomenageado recebeu uma que põe em 'destaque a atua- fará representar pelos Con- impôsto à indústrias novas que se instalarem no Muni-.demonstração de sol idar ie- ção de um cata.rinense à tra-Tcrpedeíros "Babiton- c'ípío : uma Indicação dos vereadores Osní Lisboa e Vi-dade em reconhecimento pe-' frente de um importante ór- ga" e "Bocaina". tório Cechetto, relativa, a melhoramentos na Palhocínha,Ja sua brilhante atuação à gão da administração fede- na estrada que vai às Indústrias Fett; Pedido de Infor-frente da Autarquia madeí- ral. Essa viva consagração ,Em' defelta do mações, formulado pelo sr, Miguel Daux, relativo ao ta-reira. Q nosso ilustre con- de que foi alvo o dr. Virgílio �
(Continúa na 3a, página)terrâneo ao receber essa Gualberto é um justo reco- t r.-gojusta manifestação proferiu nhecimento daqueles que

um discurso em resposta aos sentem mais de pel(to a im- RIO, 2 (V.A.) - Em vista
várfõs oradores, os quais' portância da sua atuação de ter sido autorizada pelo
destacaram pontos marcan- sempre voltada para os in- govêrno anterior a importa
tes da sua administração, terêsses da grande e labo- ção de várias partidas de

agradecendo o apôio que tem riosa classe madeireira.
\ farinha ·de trigo, resolveu o

recebido da classe madeirei- 'ministro da Agricultura que
os importadores, devem, an
f� da 'cuegada do produto
aos nossos portos, entrar em
entendimentos com o Servi-

�

ço de Expansão do Trigo,
para uma melhor distribui
ção das partidas, de modo a

RIO, 2 (U.P.) - O minis- assegurar-se o abastecimen-

5°. Distrito Naval tro da Guerra, general Esti- to, principalmente, das re
lac Leal, foi hoje a Petrópo- giões onde se verificar falta

Passagem de Comando
lis despachar c�m o presi- de farinha de trigo.
dente da RepublIca, levando Essa pl'ovidência visa de-

Assumiu as funções de à. assiri�ttura de .s. excia. vá- . fender a produção tritícola
Comandante do 5° Distrito rr�s decretos Importantes, I nacional'e normalizar o a
Naval, o exmo. sr. Contra- como as nomeações dos no- bastecimento de trigo em'
Almirante Carlos da ,Silvei- vos éóm�n_dantes da� regiões . determinada,"s partes do n:os-
ra Carneiro.

.

'e guarlllçoes. Tambem levou so território.
A Transmissão do Co- o titular da Guerra o decre

mando, foi l�ealizada na pre- to que promove ó general de • -d
'

sença do eXll1o. sr. Governa- Divisão Zenobio da Costa i «.8 VI a come�a
dor. do Estado de Santa Ca- genera.l de Exército� '

..

L aR� qoar4nt�.) ,

tarina' e exma. senhora, de "., ti Q'
altas autoridades Civís, Mi" Camls.as, Gravatas, PIJa- NOVA YORK, 2 (U.P.) _
rt E I

"'

t· d'
mes Melas das melhores, H" d't d

.

fI ares ej' c eSlas Icas e e
pelos menores preços só na a um I � o, requen:�-pessoas gradas, às 17 horas CASA MISGELANIA _ Rua n:ente repetIdo, de qUI:! a

do dia 1° de março próximo Conselheiro Mafra. VIda começa aos quarenta".
passado, no salão nobre da E, segundo uma "enquete"
séde do 5° Distrito Naval, levada a efeito pela divisão
nesta cidade.

R 't d trabalhista e industrial da
Durante a ceremonia, o· essuscn OU U,. Universidade de Illinois, is-

sr. Capitão de Mar e Guer- ti· to parece ser verdade. Infor
ra Aurélio' Linhares, á:0 rao e o ve orlo ma a referida divisão que
transmitir o Comando, to- FORTALEZA,2 (A.P.) -J os empregadores estão con-
mou da, palavra, fazendo um Verifi'cou-se nesta capital tratando. preferentemente os

ligeiro resumo da brilhante um fato curioso. O· filho do operários çom mais'" de 45
fé de ofício do novo Coman- operáriO José Miranda, de anos de idade. Explicam êles
dante do. 5° Distríto Naval, 11 meses de idaae, havia si- que êsses empI'egados :::nais
tendo o exmo. sr. Contra-AI- do dado. como morto pelo idosos faltam menos ÇlO tra
mirante Carlos da Silveira, médico' legista, e colocado balho, sofrem menos aciden
Carneiro, respondido, agra- em mortalha. Alta madruga- tes por serem mais cautelo
decendo. da, durante o velório, a cri- sos e poss_uem mais expe-
A ceremonia,' seguiu-se

I
ança começou.a espernear e riencia, Por outro lado, o

uma l'ecepção ao e�mo. s�'. chorar d:ntro ?o caixão, de re�dim�mto do trabalho. de
Governador e demaIS conVI- onde fOI. retIrada, encon- cal maIS lentamente depois
dados. � ti'ando-se bem viva.

,
dos 40.

que pareça. incrivel
,EM PONTA DAS CANAS O CORPO DE UM SUíNO,
ENTERRADO HÁ ANOS, AINDA SE ENCONTRA EM

PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO!
Em Ponta dás Canas, ao I radores daquêle distr,it�, co

.norte da Ilha, segundo

nO-I
mo, também, dos residentes

tícias que nos chegaram on- em Inglêses, Santo Antônio
tem, um fato curioso alí se de Lísbôa e Ganasvieiras.
registou, há dias, provocan-] Comentado, o fato chegou
do, de alguns, verdade!ra ( a!é nó�, que já. estamos pro
lenda, em tôrno de ulp sumo vídencíando a Ida jde, um dos
enterrado há alguns anos, nossos reporterés a Ponta

que, segundo se afirma alí, das Canas afim de verificar,
agora descoberto o corpo

a-I
in loco, si merece o caso re

presenta até indícios de con-. �isto. ��ra ,es�larecimentos
servação l a opirnao pública, o que fa-
A estranha ocorrência, I

temos si os elementos que
como é natural, despertou a colher nossa reportagem o

'curiosidade não só dos, mo- all�!'izarem.
.

CÃES DENUNCIARAM, ONTEM, À TARDE, EM GAR
CIA, MUNICíPIO DE SÃO JOSÉ, A PRESENÇA DO
CORPO DE UMA CRIANÇA, ENTERRADO RM: UM
PASTO - REQUISITADOS, COMPARECERAM AO
LOCAL OS PERITOS DA POLICJA CIVIL, AFIM DE

S� ESCLARECIDO O ESTRANHO SEPULTAMENTO

Na localidade de Garcia,
a 65 quilômetros da séde' do
município de São José, um

fato está prendendo a aten

ção da pacata população da

quêle d istr itq - às primei
ras horas da tarde ontem,
foi encontrado o corpo de
urna criança recem-nascida,
en.terrado em um pasto.
,
Êste acontecimento � um

achado macabro - foi tra
zido ao conhecimento do dr.
delegado regional de polí
cia, pelo escrivão de polícia
de Garcia, o qual, após es

clarecer pormenores sôbre a

ocorrência, solicitou o com

parecimento, alí, dos peritos
da Polícia Civil, afim de se-Ftoriauóuolís, - :� 'de Março de 1951

----------------------'---------:---_.,- .. _-_._._

Polic,iamento
em bicicleta

Homenageado o sr. Virgílio
Gualberto pela classe

madeireira

didasugerída é a mais fácil
e a mais razoável para por,'
côbro odiosa& depredações
- apela o articulista para
as autoridades policiais a

fim de destacarem elemen
tos de vig ilância, Mas onde
irão essas autoridades bus
car os' vígflantes em número

, .suficiente, para atender um
tal serviço? Antes ,disso faz
se riecessário calcular qual
o número de ruas que 'pos
suimos, a extensão e situa
ção das mesmas' e daí o nú
mero de elementos neces

sários. Tomando por base
50 ruas com 2 postos (o mí
nimo) em cada uma, e duas
turmas, uma até meia noi
te que será: têndida pela ou

tra até a manhã, temos a'í
200 homens onde -devemos
acrescentar a turma de re

serva indispensável para ês
se gênelo de trabalho, por
tanto, 250 homens sem con

tar os' que se fazem necessá
rios na direção e fiscalizá-
ção do serviço. .

.

�Do que se vê e do qu , se
sabe a nossa Polícia 'li
tal', cujo efetivo é, senão ó

menor, das menores de tod'ó
o Brasil, não suportará
quaesquer acréscimo de \ser
viços urbanos sem desfalcar
o já exíguo e deficientíssi
mo policiamento das cida
des do

'

interior 'e o senão
nulo, quasi nulo policiamen
to rural. Aumentar os efeti-
'vos da nossa Polícia, Mili
tar é a solução; é a medida
que as circunstancias estão
a exigir desde há muito, mas
mesmo que o fizesse agora
não resolveria o caso em fo

co, porque os homens recru�

tados hoje não poderão sair
de serviço na rua antes de,
no mínimo, 3 meses de um

intenso preparo - "É um a:
tentado contra a paz, co.n

tra o.S direitoS do.s cidadãos,'
co.ntra o próprio. uniforme,
mandar-se um po.licial para
o serviço sem que, previa'
mente, s� haja preparado
profissio.nalmente na: esco.la
po.licial que, to.da .corpo.ra
ção. Í1I,cumbida de velar pe
la tranquilidade pública de
ve po.ssuir (L A.. Lo.pes Ri
beiro.)"..
Continúa na 6a pág. letra D

Promoeã() do gal.
Zenozio da Cos ta
a oal. de Exército

ra o que tornou possível a

realização da sua obra ad
mín ietrativa.
Foram promotores da ho

menagem os srs: Vitor Ís
ler, José Verissimo Noronha

,

saiam do monte de terra um

pé e u'a mão de uma crian
cal
.'

Dado o alarme, foi cha
mada a assistência do dele
gado de polícía de São José,

demais peritos do Gabin
de Identificação, bem Co
o fotografo dês se depart
mento de Segurança Públ
ca.

Até o momento em

.

FRIUDE CAPITALISTA.

,
-

, ÇQntinila: a repercutir desagradavelmente na 0- t�,
.pin ião pública e dolorosamente nos �eios operários, �'
a medida oficial que limitou a' semana dos diaristas !
do Estado para três

v
dias. Éstranha-se, a comentá-

'

rios largos e veementes, que essa decisão odiosa e de-
sumana haja sido tomada justamente quando o Par
tido Trabalhista local, pelá primeira vez, assume

responsabilidades no Govêrno. Ao Estado cumpria
decidir na alternativa: ou despedir os operários ou'

lhes dar trabalho normal, Qualquer uma dás duas
hipóteses poderia ter explicação. O meio têrmo nun-

)

ca, porque muito sabiamente, defeso 'por lei. Esse tra
balhar e não trabalhar, ataRe desatar; prender e 'sol
tar, é burla indecorosa à legislação trabalhi�ta, em

pleno vigor no Estado por força de expresso disposi-
tivo da Constituição catarinense. Ao que visou a me

dida fraudulenta ficou transparentemente à mostra:
o ·�oagir o operário a abandonar os serviços pára não
perecer. Obtido isto, ti Estado estará isento de pagar ,

indenizações, que seriam fatais em caso contrário.
O €ngenho oficial, no caso, �erviu apenas para ca

ractei'Ízar uma dás mais típicas reações capitalistas
contra o traõalhismo. Esses rüdíbrios d-o reacionaris·
mo, postos em prática por poderosas forças economi-( ,I

cas,lnas organizaç'ões pdvadas, levararri o legisla
dor a redobrar as cautelas da proteção e assistência
sociai_s aO operário. Santa' -Catadna, agora, ofel'ece
ao mundo um caso único de teratologia social: o Po-·
der Público oDTimindo o operário e fraudando-lhe '

os dii'eitos. Não temos dúvida em que o ilustre' Go- "

vernador do Estado vetará _:_ se porventura já não
o' fez -:-essa revoltante providência; partida, ao que
se diz, de um dos seus auxiliares.
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