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DADOS BIOGRÁFICOS' libertação imediata de to

Os nossos leitores certa- dos os presos politicos que,

mente encontrarão interes- na ocasião, superlotavam
se em ler a biografia- do sr. as prisões. Com a nomeá

Café Filho, novo více-pre-. ção do interventor federal'
sidente da República: Irineu Joffeli, que substi-
A vida do novo presiden- tuiu a Junta Militar, foi

te é bastante conhecida dos mantido no cargo de chefe

brasileir�, 'de' maneira a de Polícia. Afastado poste
dispensar-nos de recordar- riormente do cargo, foi por
lhe 'datas e fatos ..•

- várias vezes prêso sob aeu

O novo .více-presídente sação de conspirar contra

dá República� sr, João Café. a Interventería,

, :III te o R· d JO fI
,,' " 'Filho, parlamentar e politi- E,ih 19i2, voltou a ocupar

r...e ' sr.. Icar o a et sellirlBove,rOBdor Iri- Joraci laóalbã,8S co-nos 'últimos vinte anos, a chefia da Polícia, na In-

,a,elas, ais Ilteresses do Brasil leI Borobausel no Ctlselbo !�;�z!{���::i7'� ?i:!"':.!:re��:tãO�:��
RIO. 3 (U. P.) - o sr "A t .. -'

Em visita à nossa redação de P8tr6180: rêncía C<>Tn,pos Café, ,tendo sU,b,s"tituição ,,' dêsse inter-

'. " ., o
"ransmlssa. esteve ontem, 'em nome de

-eo0",

lbeardo Jaffet tomou pos- As 12 horas no Banco do SE'
�-

G d'
-nascido em ,3 de ,fevereir ventor' e em' cujo exercício

t '11 h) d
' .' . xa., o sr. overna or de

,

d
se, on em, .as oras, o Braaíl perante 'numerosa I' B 11

e 1;899 na ci ade de Natal, sofreu em atentado, sendo

-eareo de nresidente do ,

tê
'.

rmeu orn ausen, o sr, RIO, 3 (U. P.) -"-' O co- no Rio 'Grande do Norte. gravemente ferido' a' bala.
,

L" ..
.

o assis encra, o l;!r. Jaff�t re- CeI. Alves Marl',nho, chefe I J
'

, M
.

Banco do Brasil, perante o cebeu o cargo do sr Jorge d C MTt' d G
A

rone uraci ag�lhães foi Iniciou ali cOS seus estudos 'Em 1933, ainda na inter-

2lr. Horácio Lafer, na qua- de "I'oledo Do'dsw�rth tra
a asa I t ar ,o over- eenvidado para. o cargo de no Colégio 'Americano, Ate-' vêri!ôriã- Bertí,ilo'-Dutra; foi

lidade de ministro da Fa� çando normas para s;a ad

-

n�, q�e nos} rouxe agrade- p�esidEmte do 9ons�lho Na- neu .Norte-Ríograrídense, ',pelâs' fôrças 'politjcas do

zenda
'

"

t
'-

- crmen os pe 'as notas a res- eional de Petroleo na vaga Escola' 'Normal, e cursou Rio Gran'd'e do' N'orte, esco-

.' A

mmis raçao, Estavam pre- peito da nova administra- d I J C I
' ,

�ldo o termo �e posse. e sentes o vice-presidente,da
,',

o genera oão ar os Bar-"em seguida-a Aéademía de lhido- candídato à Assem-

.asainado pelo titular da República e o sr. Ademar' ção,
reto.

, ,
Cíêncías Jurídicas e Soclas bléia Nacional Constítuin-

pasta e pelo sr. Jaffet, pro- de Barros entre outros I ,Som?s muito. agradecido", Caberá, asím, à Bahia à do Recife. te; tendo recusadq á índí-

:feriu, o ministro,' breves O gabinete
.

_ dog�:��:Zt�v��' Ilustre' chefe direção da politica,petrolí- Desde muito moço íngres- cação e apresentado para

palavras, dizendo-se certo Embora não totalmente
I, fera do país.'

'

sou nas atividades do t..r- seu substituto 'o dr. Kergi-

de estar, empossando um constituido, o gabinete do
nalísmo polítíco. Dirigiu naldo Cavalcanti, que foi

homem a altura do Banco sr., Jaffet reune os seguín- ,O nov-o gabl-ne te' ,do- M'fn I-S- em 1918, ,a' "Gazeta", em eleito.

do Brasil. tes nomes:
' Natal, orgão de sua P1"O-' Em 1934, voltou a ser in-

Falou, a seguir, o empos- Antônio Arrais de Alen- t de T b Ih
príedade e em oposiçãó ao dicado à Câmara Federal,

sado, que prometeu corres- cal', como chefe, Frederic� ro O' ra a o govêrno da época. Posteri- sendo eleito e servindo du-

ponder à "honrosa prova de Roxo, Clóvis Pinto do Ama-'
ormeir.e � .em sJlbstih:i�ã:) 'rante tôda; a legislatura,

fi "d
A

• RIO, 3 (U. P.) - O sr, com os anteriores mims- f d
'

eon lança o governo, e ral e João Leal de Meireles
a êsse órgão, un ou o ate a dissolução do Con-

'l-
Danton Coelho assinou, on- tros, e o últfmo participou

aervrr, apenas, aos interês- Jr., como secr_etários.'
"Jornal do Norte", par). _-Ie- gresso Nacional em 10 de

" tem, à tarde, as primeiras do gabinete do sr M
ses do país. Assinalou que

. arcon- fender 8,S candidaturas ;; i, novembro. Em consequên-
.. , id rbl!

---- nomeações para o seu ga- des Filho.
a VI a pu ica impõe os bi t

lo Peçariha e J. J. Seabra, cia de movimentos polití- •

mais árduos deveres, quase .. populaça-O
me e.

""H�OmeD-·-a··g·--�·a·--d···o:""_·O·-.-J nos acontecimentos pc.It r- cos, então ocorridos no país

.sempre oferecendo, como �
_

Além do sr. Valdir Nie- ti cos do seu Estado, reveíun- esteve exilado na Embaíxa-

prêmio, 'somente, a satisfá- do' Bras,-' meyer, que exercerá as

sr. Lauro Soares
do combatividade' e espírio da Argentina d,o Rio de Ja-

ção do seu exato cumpri- funções de chefe do gab�, to públiro. Em 1926 foi ,carJ- neiro e emigrou depois pa-

mento, e declaroú que lhe nete, foram escolhidos os Pôrto União, 10 (O Eso r:1Ídato d,v111so à deput�H;ã() ra B. Aires. A sua atuação

bastará a ambição de ,
tal

'

RIO, 3 (U. P.) - O nú- srs. Pedro Clark Leite, Se- tado) _ Às 20 horas de ho- federal, mas a sua vitórif. na imprensa argentina, deu

recompensa moral. mero de habitantes do Bra- cretário; Francisco Dru- je será oferecido pélo po- não fOI �econhecida, o qne lugar a que, por decreto do

Centavam-se entre os pre- si! elevava-se a 52.000.000 mond Furtado Mendonça, vo grande banquete ao dr: motivou o protesto que- a- govêrno daquele país, fôs

sentes, os srs. Café Filho, em julilD do ano passãdo, oficial de gabinete,· e, co- Lauro Soares, que ontern -presentoü à Câmara ('1,l!1tl,a se internado na ProvínGia

vice-presidente da Repúbli- qUll;ndo se realizou o último mo assistente té,::nicos. o passou o cargo e o exercí- ás irregularidades dº p d· ,de Córdoba até 1938, ano

ca, Netêu Ramos, Valentim censo nacional, segundo da- {Jl'o<:urador regional do Mi- cio da Prefeitura Munici- to. Ap,'iS êsse episódio, re· em que regressou ao Brasil

:Bouças, Euvaldo Lodi, JO-j
dos od Conselho Nacional nisterio 'Clóvis Maranhão, paI ao seu substituto elei. gressou a Natal, onde vol- e passou a ter a sua ativi

ão Daudt de Oliveira, .Jor-". de' Estatü,tic,{L. Só, faltam o ,f!C?�omis��, qo' ;�DiP.�?:��- to, S1�, Alfa;ecio Met.zle'r. nu-- tou �,g__ixirur. o ':"-lóIn.�ü _,.'iÇ. <lade ligad'a':oi .ilirecão de

ge de TolediO Dodsworth", concl-ulr O'S' 'd>ádos 'de -dois mento NacLOê:a�" da ?i'ÔVl-, "m'a solehi(Ütde a que éstive- Norte",' cnefí:mdo . �les's-a 'l1ma '_ emp"rêsa -parttcu1ar.

Artur fires, _Rui Gomes de., mUnIClplOS. Essa!? cifras dência Social JQsé �iAcio'li ram presentes as mais al- ocasião. vários mOyim,�IlLos Permaneceu nessa situação

Almeida, representanteS! da mostram que a população de Sá, ,o fiscal do Trabalho tas autoridades e represen� de reivindicações operária.s, até às eleições de 1945,

indústria paulista, da 'As- do Brasi'l aumentou de 32% Luiz _Valente de 'Andrade, tações de tÔdas as correntes o que resultou no" emuagte· quando, têndo vdltado ple:

flociação IComercial de São a 23% no decenio de 1940- o fiscal admin.istrativo Da- partidárias, num verdadei- lçtmento do seu jorna!. F'0i namente às atividades polí

Paulo, e de Minas Gerais, 1950. O Estado do Paraná' rius Borges Rohrig e o pro- ro testemunho de compre- !al o .ambiente ali
. C'oiltr.ft I ticas, foi- elei�o deputado

banqueiro's e homens dé ne- apresentou o' maior aumen- cura!lor do Instituto dos ensão democrática. Home- ele Criado que se VIU obrI- federal pelo RIO Grande do

gócio. to de população, com 49%. ComerCiários' José' Bezerra. nagem de hoje ilustre ex- gado a se retinir do seu Fs- Norte.

de Freitas. Prefeito constituirá justa tado para o interior de Per- Na Câmara Federal pep-

Os quatro primeiros Ja ('ollKagração seu honrado nambuco, empregando-se tenceu sempre à oposiçã0.

a' eh l-na exerciam essas funções; Govêrno. como secretário da PrefeI- Fêz parte de vários órgãos'
tura de Bezerros e funda:p.- técnicos, inclusive da Co

do logo após a "Gazeta de missão de Finanças e da

Bezerros". Em 1928 seguiu Comissão Especial de In-

para o Recife, onde assumitl quér'ito sôbre a Aplicação
a direção de "A Noite", ór- das Rendas das Autarquias,
gão da oposição aos gover" bem como 'das comissões de

nos federal e estadual. O I es�ate da dívida externa.

govêrno' 'o procurop com de, inycstigações sôbre a

uma consequente condena- sitn'1�'ão do teatro 'e 4,0 ci

ção a setenta dias de pri- nema nacional, e de elabo·

são, sentença que foi cUJU-' ra<:ão do Regimento Inter·

prida no quartel da Polí- no.

cia da sua" própria terra.�. O sr. joão Café FilHo _(,yi

d- natal. Em 1929, impossibi- líder da Bancada do Parti

a litado de continuar em seu do .social Progressista na,

Est-ado, vero para o Rio de C:l.!IJ;\l a Federal €' candü1a

Janeiro e entrou' para I) to ao "S'O\ê5no eh Rio t;mn

quadro de redatores do ma- r:i' do'-'1· orte, te'l�) ú(�!'I <; ti,'

RIO, 3 (U. P.,) Em' comandante da 3a Região tutino "A Manhã". dr) ,eHl pol de t;11l�', Il(lmp'o

consequência da' nomeação Mi!itar, o general de Divi- Organizada a Aliança Li- ,�lçao interparti i ,ria, clt"

do 'general' Estilac Leal pa- são Olímpio, Falcon�;ri da beral e lap.çada as candi- lue l\'fultou-à de:::ão do

ra a pasta da Guerra, será Cunha, atual C.o:nandante ,daturas Ge'túlio Vargas _ '1tual �' "ernadol·.

nomeado hoje comanda'nte da 3a ,Região Mlhtar. e dIa João Pessôa, o sr. Café Fi
da Zona Militar do' Sul, Guarnição. do Rio Granc.e, lho deslocou-se para o NOi"-
cumulativamente com a de' do Sul. te, isso em 1930, fixando-se

A d d
na, capital paraibana e 'ia-

, 5 o pre'�i encias e zendo reaparecer o "Jornal

(.-' Ia

do -Norte" para defender a

au'arq�las
causa dos candidatos libe- l1�baDa� AI,· "leal.I rais. Ao deflagrar o movi- UI,;' '"' ti li

RIO,3 (V. A.) -;::- O mi- atos, que foram as desig- mentd -Fevolucionário .de Ide gabinetenistro Dantcin Coe'lho, em naições de seus auxiliat_es 1930, chefiou e comandou 1_

virtude das Posses minis- imediatos. um grupo ;:trmado e na noi- J

teriais e do programa ofi- Quanto às nomeações dos te de 2 para 3 de outubro RIO, 2 (U. P.) - (RádiO'

cial,' somente ontem à tar- di/etores de departamen- daquele ano foi o primeiro Press)' - Pelo chefe de po

tos, divisões e serviços, que entrou em Natal para lícia foram escolhidos para,

bem como dos presidentes I juntar-se as fôrças que de- oficiais de seu gabineteo

dás autarquias da previ- I puseram
o govêrno esta- Maurício Dantas e coronel'

dência social, da

compe-!
dual. Constituida a Junta Joãó Cabanas, deputado e

,tência, aliás, do presidente Milita� Revolucionária, f2i jeito pelo PTB para a As

Recebeu- numerosas visi- da República, nada, ainda,
I
nomeado chefe de Policia" sembléia do Estado de SãO!

tas, e' assinou os primeiros se pode adiantar. sendo o seu primeiro ato a
J Paulo.

Senedor "Ivo
d'Àquino

O-novo
da

UNIAS PARA PINTUIi.�
COTTOMAR

-

,o lüI8 BTIGO DUKIO DE SANTA CATARINA
«, ......rt. ii I•. ti-.....�. fiUDIIEI NOCETI
Dtretor Dr. RUBEN8 DB .lRRUDA. JU.lIOI

Acha-se entre nós, desde,

ante-ontem, o nosso ilustra
do conterrâneo sr. senador
Ivo d'Aquino.
Ao eminente parlãmen

tal', que tem sido muito
cumprimentado e visitado
pelos seus correlígíonáríos
e admirados, apresentamos
votos de feliz estada na Ca
pitaL'Ano XXXVI I Flo�ianópolis.-Domingo, 4 de Fevereiro de 1�51 ! No. 11.062 .-

Permanência de Mendes de Morais
solicifada por Vargas em carta
RIO, 3 (V. A.) - Segun- manifestava o seu desejo

. do informações colhidas'o de que o atual prereito do

presidente �lio Vargas
endereçou, em data de on- Distrito Federal

tem, uma cárta ao general
Mendes de Morais, na (qual

parmanE'''-.,
cesse por mais algnr:J. tem�

po a frente do exeeutivo.
\ "

LAKE SUCCESS - Por madas contra a nação a

esmagadora maioria, a As� gressora, mas deverá sus

�embléia Geral das Nações pender os seus trabalhos se

Unidas aprovou a proposta uma· outra comissão, a co

dos Estados Unidos, con-- missão dos bons oficios, irí
denaIido à China comunis· formar que está em desel�'
ta como nação agressora. volvimento uma 'soluçã{j 'pa-

--, O resultado da votação f(li cifica da questão. 3) - A·

de 44x7 votos. Estes foram provou a formação da co·

emitidas pelo bloco soviéti- missão dos' bons oficios, in

co, a India e Burma. Nove tegrada do presidente da

países inscreveram-se conle> Assembléia geral,' sr. Nas

tendo deixado de votar, Iras rollah Entezam, da Persia

um deles, a Arabia Saudit:a, e de dois outros delegados
pediu f9sse anotado q;le que e'le próprio nomearú.

não participou dos traba-- 4) - Determinou que o re

lhos. gime de Peiping retire, il11e-

Foi, dessa forma, repeÚ-' diatamente, todas as ,luas

da a votação que teve lugar forças da Coréia, cessando

na Comissão PolítiG,' ontem assim as hostilidades eçm�
ii. noite. Essa votação foi o tra as tropas das ,Naçõe:3
�llonto culminante de uma Unidas. 5) - Reafirmou a

energica batalha, que teve determinação das Nações
inicio com o relatório' do Unidas em manter a deci

generàl Douglas Mac Ar- são de repelir a agressão

,thur, há doze semanas, des-- na Coréia. 6) - Convoc(>tl,

de que os comunistas �hi- todos. os demais estados, fl

neses interviram no confli· liados a não auxiliarem. o

to da Coréia.
-

agressor.
Á proposta agora aprc;-

-

PO\ICO antes da votação,

,,�I ovada compõe-se-ilõs seguin- o delegado britânico, sir

tes pontos: 1) - Decidiu Gladwyn Jebb, encareceu a

:Q_uê' a China comunista pra- necessidade de a Assem

ticou atos de agressão Nt bléia Geral concentrar seus

Coréia; 2) - Determinou' esforços para a pacificação
que uma comissão de segu- I da Coréia, evitandç assim a�

l_'ança coletiva examine as 1 execução de sanções contr'a
medidas /que d�vam ser to· I a China,

' r

Falconiere' no comando
Z�na Militar 'Sul

de permaneceu, algum tem

po, em seu gabinete; insta
lada no �o andar d<;> Palá

cio 'do Trabalho.

?;:--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_O ESTADO_':__romlngo, 4
/

de . fevereiro de 1951

'1 ...

Este é o quadro do Fígueírense que disputa o certame
'Estadual de Futebol, tendo .conse;guldo-domingo' .·golear o

Duque de Caxias, qO 'Rio do Sul, por 6xL .

-----------------
.' ,'" HOMENS F'RACOS

! I : 500 o milr., cruzeiro' pelo HOMENS NERVOSOS
,

passe de'_Clarel �O�:E�� E�;����5_
O grêmio sulino entretanto RIADOS

RIQ,' 3 (V.A.) - O .J<'Ta- pediu- Cr$ 500.000,00 pela, Fa'tores'decislv�s p�ra o
.

mengo propôs ao zagueiro trarrsferencia, As negocia- -êxito, na vida atual.
Clarel, do Grêmio, e ordena- ções prosseguem, e o rubro- GOrA-.Sdo mensal de Cr$ 7;000,00 e négro espera resolver' 'a
100 . .000,00 de luvas.' Ao clu- contento o impasse surgido, MI1N'DELIN 'Sbe li qu,és.e acha vinculado pois pretende lançar; o jo- -I)'

.

8
seriam pagos C!:$ 300.QO.o,.o.o·, gador ainda em jogos do "As gotas da Juventude".

.além da�r.enda de um jogo. I torneio Rio-São Paulo.. I Dão nervos fortes, idéias
claras e saúde perfeita, aos \
fracos e acovardados, cedo:
envelhecidos.zpelo nervosis-:
mo. INão têm contra-Indicação.
Nás farms. e drogs. d:J' --------------
- Brasil.
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Médicoa
;.' '"Oirurgia-Ol!_nioa Geral·Par�

.

Serviço
. cómplt&to e, espeeialisad�' daI DOENÇA! 011

SENHORAS, com modernos métodos de. diagnó.tico.{e tra

tamentQ•. ·

.

"

:OOLPOSCOPlA - HISTERO - SALPINGOGRAFlA - 11:1--
.: ," --"';_"' .

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas curtaa-Eletrocoqulaolo
Raios Ultra Violeta e Infr� Vermelho.

'

Consultório: Rua Trajano, nO 1, {O andar - lldifie10
do Montepio. .

\ Horário: -Dai U iI 12 horal - Dr. Muni.
Da!! i5 áll 18 horas - Ora. MU881.

Relidênola - Kua Santol Dumont,·8, Apto; I.
-.-.\..'

oP(lRANA �
_.::::.:..,..

,
�. RELOGIOS SUIÇOS
(om enfeites artísticos
Folheado Ouro' 20 C;:,
1.060 artcora 15 Rubis

.

,. Cr$ 47Ó.�0
1070 Sist. Ancora 15 Rubi;

Cr$ 310,00
- -

Pulseiras f01headas de

: Cr$ 80,- 110, e 180
GARANTIA ESCRITA 10 ANOS

f'elo reembolso Sfm de'pezas.
<Yt mas o;ondições para

Revendedores e Agentes
.

Peçam nossos catalogos grati!
.

INTRA LTDA.
c. P. 793 - S. PAULO

tando\ um envelope Muitas vezes nos admiramos ao ver certas pessoas Idosas que, no entanto....
, selaa'U"' /'. conservam todo o vigor e a bõa disposição da mocidade. Elas�"prolongaIJll1"

todos os prazeres da vida, que encaram com o otimismo e a bôa dispo-e-
Logo .á-�pnlmeÍl'.a apli�açã<il, Nixo- .

C· .. t 1 4587 ! " fís' di' Q b
-

de'lae,derm come a a eliminar as : espí-
.. an,a'.arOSa,' .síção que lhes propore .ona u s�u ICO sa .9· uer, sa er. a razao oi"·

nhas como ÇSi fosse por mágica.,
�t - SAQ. PAULO demonstrarem menos Idade do' 4ue realmente tem? ,POIS bem, preste

Use Níxoderm á noite e V. verá sua atenção a isto: a DEBILIDADE ,NERVOSA e o ENFRAQUECIMENTO"
pele tornar-se lisa. macia e Iímpa, NEURO-MUSCULAR provocam a FALTA DE ME�ORIA, A PALIDEz., ..
Nixoderm é uma nova descoberta O-EMAGRECIMENTO,. que geram o DESANIMO e a indisposição moral>.
que c o m b a t e os p a r a s i tos

I
I

.

e física (FRAQUEZA SEXUAL, Ml!:NTAL e ORGANICA). Esses jóvens'-
d� .pele causadores das

heSPl����, .\aos· 50 anos, cheios de vitalidade e disposição conservam o seu organísmo-
f��Y�;�ÍÍ��I!C��ç�e:sme�. a�ãO po� O

_.

t d d·a
'Usando FOSFOSOL, consíderaoo pela classe médica co,m� um ótimo tOniCIP

derá Ubertal'·se destas afecções pr8J181 A O I nervino, dada a sua
_
fórI?ula cientifica ser bastante co.nc�ntrad� em.

cutâneas a menos que elimine os
, _

"":U fosfatos, de asslmilaçao imediata pelo corpo humano. Os que nao se-
germes' que se escondem nos mi- Empregadas e Tuberculose -sentem jovens e animados, devem-no à falta de fosfato em seu organísmo,
núsctilos poros de .sua pele.Portan-.. Usem, então, FOSFOSOL em elixir o� injeções intra-musculares' e logota, peça Nixoderm ao seú fat'ma- As crianças, pelas suas

depois da's primeiras colheradas ou injeções se sentirão outros:.Anlmadosl

�;o,.,tlojdeme�mo; 1,������ �a� condições especiais de' sen- Fortes I Dispostos I Não encontrando FOSFÓSOL has farmácias e'drogarías,
nlXO er.. sua major aíbilídade adquirem fàcil- escrevam ao Depositário.V.SANDOVAL JR.· Caixa Postal 1874-Sãó Pa�Io
hl'llllfec;les CulaiaU' plõoteçao.

mente a tuberculose, Amas 1,
e outras empregadas

� têm

SofrO de a8m' ii 2 grande papel na contamina-
.

li.
. . __

• ção das crianças, principal-. Aa. PcttillaU
So a exp,ect�t.lva de

; �m., mente porque pare-ando sa
acesso:' de asfixia asmática dias podem ser tuberculo-
com o seu cortejo aterrador, sas. � .

ailltte o espírito maü resis- Não admita uma ou outra
tente. Ser asmático é viver empregada:' em sua casa,
sempre de ba,ixo dessa obs- sem qu� seus pulmões te
se'Ssão .nervosa e dissolven- nham sido examinados pelos
te. O remédio do dr. Reyn- raios X. __ SNES.
gate, a salvação dos--asmáti- Em ÍS-12-50
cos, combate eficazmente
não só a própria asma, como

qualquer bronquite crônica
ou não, tosses, chiados, etc.
Com o remédio do dr. Reyn
gale, as gotas antiasmáticas,

.

puramente \1egetal, o doen

I 'te adquire imediato alivio,
voltango sua respiraçãologo
ao ritmo natural. Não. en
contrados --no local, enviem
antecipadamente, Cr$ 25,00
para End. Telegráfico Men
<felinas, Riõ, que-' remete-

I
mos, Nã<? atenderrÍiÍs pelo
reembolso.

\.
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inte
í

rarn en te

de GRAÇA
Peça explicação jun.

j
"

J'

...:..,

/ O sr. Norman Armour, que foi recentemente no

meado pelo presidente-Harry S. Truman 'para embaixa-
dor dos Estados Unidos junto ao governo da- Venezue-·
la..

Veterano com 33 anos' de. experiência no serviço.
diplomático norte-americano, o sr. Armour substituiu,
o, sr. Walter J. Donnelly, recentemente nomeado alto

.

comissário civil norte-americano -na Austria. O, sr.' Ar-·
.

'mour Já' serviu como embaixador dos Estados Unidos,
no Chile, Argentina e Espanha. Ultimamente era as-·-

sistente do' secretario de Éstado para os negocios po
liticos.

END. TELEGR, UA R G EN OT [Lu

TEL. 25-7233 !
RUA CRUZ LIMA, 30
nAIA 00 FLAMENGO

ENo é de eféito
seguro. Laxante
suave, eferves
cente saudavel,

al�alino e

gntiácido,
exija o

legítimo:-

O'Sahão
l'i

)
I "VJR<iEM ESPECIALlDADE"- da

!
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',�SR. JUAN CARLOS G-4\NZO na data de hoje, pois se em S. Bento do Sul. O "O
A efeméride de ontem as- aniversaria a sua benfeito- Estado" se solidariza às

. ..sinalou o aníversárío .nata- ra, "sra, d. Alice .da Costa justas homenagens que lhe

.Jício do sr. Juan Carlos Vaz, pessôa de grandes vir- forem urestadas.
'{;anzo, diretor da .Cia. "I'ele- .tudes, coloêando-se sempre FAZEM ANOS HOJE:
:fônica Catarinense. As inú- , em defesa, dos pobres neces- :Faz anos hoje a senhori-
.rneras felicitações que _lhe sitados daquele sub-distrt- nha Alda Neusa Barreiros,
.forem�p�estadas, juntamos to. Ocupando lugar de des- dileta filha do Prof. Bar
. .as nossas augurando-lhe fe- taque no diretório do Par- reiros Filho e de sua exma..Jicidades. tido Social Democrático de espôsa sra.' Altamira F.

SR. PLINIO FREITAS Florianópdlis, graças ao Barreiros.
'.Transcorreu na da.ta·. de seu' indiscutível talento e O sr. Oswaldo Ligocki,

·:ontem, o aniversário" do sr. prestígio,' a .exma. sra. Ali- O ,sr. Orestes Paladíno,
.Pltnio Freitas, competente ce Vaz" contribuiu para agente da "Aliança do Lar,
"e abalisado professor da magnas vitórias do Partido. Ltda.'\ e empregado da ca
_Escola Industrial. Ao aní- Às mánifestações de aprê-: sa "A Exposição";
'versariante, que natural- ço que lhe forem prestadas, a sra. Virginia Silveira;
::mente foi muito cumprimen- juntamos as nossas, respeí- a srta. Neusa Bonzon;
vtado por tão' grato .:evento, tosamente. a srta, }faria Lobato de
as nossas efusivas felicita- SRA: CARMEN RIBEIRO Concilio.
�ções. - MOELLMANN FAZEM ANOS AMANHÃ:-

ROGÉRIO CANCELIER Aniversaril:!.;-se,. hoje, a SRTA. ZILMA LÉA PIRES
í.()correu, ontem, o an iver- senhorinha Carmen. Ribeiro Aniversaria, amanhã, a

-sârio do interessante men í- Moellmann, ornamento de graciosa e inteligente srta,
.no Rogério Cancelier, filhi- nossasocíedade e dileta fi- Zilma Léa Pires, aplicada
.nho do Sr. Jesuino Cance- lha do .sr. José da Costa aluna do Colégio Coração
.Iier e de sua exma. espôsa Moellmann, engenheiro ci- de Jesús, e dileta filha do'

\.. <d. Maria Carolina Cance- vil. ...._ sr; Romualdo . Pires, chefe
Jier, residente em Angelina. DR. ARNOLDO CÚNEO da firma Pires & Chagas,
Ao Rogério as nossas felici-

-

A efeméride de hoje col\- Ltda.
vtaçôes e os nossos votos -de signa o aniversário natalí- A srta. Léa os .nossos
rum futuro risonho., cio do nosso distinto CDn- parabens e os nossos sin
�R. ARNOLDO SABINO terrâneo sr; dr: Arnoldo ceros votos de felicidades.

Aniversariou-se, ontem. o Cúneo, competente cirur- O sr. Danúbio Melo, 'nos-
.Sr. Arnoldo Sabino, funcio- zlâo-dentiata e figura de so estimado conterrâneo e
.nárío da firma Carlos Ho!'- ;elevo

.

em �o�sos meios alto �un�ionário do Banco
I'pcke, S.A. - Comércio e In- náuticos e SOCIaIS. do Distrito Federal, �; �_.!

I.dústria. CORIGUASI AUSTRIC-

t
Ao sr. Melo os eumprimen-

>" .Sign ificatívas homena- -LIANO
--

tos do "O Estado",
-gens lhe foram tributadas Ocorre, hoje, o aniversá- A exma. sra .. d. Benta dos
-ontem, pelo 'seu grande nú- rio do menino Coríguasí I Santos Peter, espôsa do, s;:.mero de <!migos, às quais Austr.icliano, filhinho do Afonso Peter, . funcionár!o
,juntamos as nossas.

.

sr. Andrel íno Natividade da firma Carlos Hoepcke,
./SR. ATTIL�IO POLLI da Costa', do Exército Na- S. A. _ Comércio e-Indús-
.

Viu passar mais uma pri- cional e de d. Auta Luz da tria.
. ·:maverá o Sr. Atti'llio ':'ol·H. Costa. Ao menino Corigua- A exma. sra. d. Z.i'lda Stei-
.comercíânte nesta praça e si as nossas felicitações. ner, digna espôsa' do sr. J0-

.. >sócio da firma Polli, 3. J'... SRTA, MARIA ISABEL sé Steiner, do alto comér-'
Proteja armários e ;';�tel:irasAo Sr. ,Attilio Polli as LAMARQUE

-

cio local.
com NEOCID em_pó, qu� não.noss�s felicitações. Aniversaria-se, hoje, . a Ú sr. Énio CaBado '.Flo-
.trO'nsm'te cheiro à comida e�SRTA. EUDÓQUIA KOS- ·srta. Maria Is�hel Lamar- res, funcionáriô' da concei-
é inofensivo:

que, dileta filha do sr. tuada firma Maéhado & Cia.
Francisco Lamarque, nosso 'A exma. sra. d. Lucí Gai-
colega de trabalho. nete Alves, espôsa do sr.

A distinta aniversariante, Agenor Alves. Ique, por certo será muito O sr. Modesto Roldão"
cumprimentada nesta data, funcionário público. I
os nossos sinceros votos de O menino Ivan Vilain, fi- I

�perenes' felicidades. lho do ,'13r. Horato Vilain e 'II
BEliFORT ARAUJO' de sua sra. d. Mar.ia Silva ...;.,1A data de hoje registra o Vilain. • ,anive;sário do, menino Bel- A sra. d. Laura Caldeira,

fort Araujo, aplicado aluno viúva do sr. Alcino Ca1dei-
do Corégio Catarinense era.

filho do sr. Major\ dr. José A sra. Eulália 'Teixeira de Estatística; Sylvia, fun
Rosário Araújo; da nossa Schlemper, digna espôsa do

.
ció'llária do Serviço Social

Polícia Militar, e de sua sr. Paulo Schlemper. do Comércio de Blumenau;
exma. sra. d. Dora <;leI Val- A sra. Dorvalina Teixei-, Solange, José Valério e Ian,
1e Araújo.

/

ra, viúva do sr. Delfino Tei- estudantes.
D. AMÉLIA LEBARBEN-

v

xei� Por tão grata.- comemora-
CHON A sra. Elian Dirce Co- ção será oferec!Qa uma fes-

Corríemora, nesta data, o lombi, espôsa do sr. Dioni- ta intima, aos parentes e

seu aniversário natalicio da

I
sio Colombi, funcionário d� amigos, na resid?ncia fes

exma. sra. d. Amélia Le- Casa Nair, "de André Cor- tiva da Rua Menmo Deus
barbenchon, digna consor-. réa, progenito� da aniver- n. 1.

.

te do .sr. Otávio Lebarben- sariante.. "O Estado", prazelroso,
chon, operoso e diligente A sra. Hilda Dutra dos' felicita ao, Tenente Valé
Inspetor Regional da "Equi- Anjos, espôsa do sr. Mano- rio, solicitando tornar ex

tativa". el dos Anjos, proprietário tensivo a todos da exma.

Às inequívocas homena� do Salão l\1inerva. � família.
gens que lhe serão presta- A srta. Neusa Lopes de
das nesta data, pelo trans- Almeida.
curso d� tão gÍ-ato aconteci· O sr. B.odolfo .Ribeiro Go-

mento.� nós, respeitosam�n,· mes.

te. associamo-nos. O sr. Henrique Loureiro
SRA. HERONDINA .POR- Fi'lho, telegrafista .

TO VIRMOND A srta. Manoela Mance-

ces t.750�OO
"

'"

o ESTÀDO-Domingo, 4 de fevereiro ce 1951 3

MÇ}S
OcÓrreu 6htem, o aniver

·.csário natalíciQ da gentil se
.:nhorita Eudóquia Kosmos,
"rliletac.._Úlha do conceituado
"'comerciante Sr. Kosmos
· Apostolos. .

�RTA. NlLMA LEAL

I!!��;� t Dr� Lefhárie
rii'.\.��+ p_ Rethfuchs

Visitando parentes e a- .I
migos, encontra-se nesta ca

pital, desde há alguns dias,
. o nosso estimado . patrício.
dr. Lothário Paulo Rothfu
chs, agente fiscal do, impos
to de consumo do Piauí, on
re reside há alguns anos .

O ilustre esportista que I' Ih 'd' B lezafoi um dos 'f.undadores· da "ODSe OS e e -

.

Federação Atlética. Catar í- Cabaloa brancos jleguinte ao do sinistro com

nense, chegando à presidi"; .:' os. pelos completamente
la por algum tempe.irumarâ, : :'. �DR. PIRES� brancos.'
após os festejos . momescôs ,.. Os povo� em geral .

nao Para combater os cabelos
pára Pôrto Alegre, sua' ci- fazem muita . questão da brancos num individuo jo,
dade natal, onde passará o côr dos cabelos que a na- vem convem procurar e

restante das suas férias, tu reza os dotou e procu- tratar a existência de uma

devendo,. em seguida, a' re- ram substitui-la segundo os causa, quasi seníp� de or

gressar à Capital pernam- caprichos da' moda. H?�t' dem moral. Em relação aos
bucana. até época em que vimos cabelos que se tornaram
Feliz estada na metropo- muitas moças usarem pre- brancos em' Indivíduos --de

le barriga-verde, são os V:J- parados corri o fim de que certa idade o único recur
tos' que endereçamos ao dis- os cabelos ficassem verme-. 80 existenfe para .

dissimu
tinto esportista. lhos. lá-los é o emprego- de tín

Somente os cabelos bran- turas.
cos, por denotarem velhice, Há autores que julgam.....-----------

são olhados com um pouco ser possivel fazer com que
de odiosidade, princípal- os cabelos voltem à côr na
mente pelo belo sexõ.",.. Na tú'raI 'com o uso de certas
realidade, uma cabeça vitaminas e a realidade é
branca, por s,i mesma, não que os -resultados em aní
demonstra fealdade, mas o mais já se mostraram bas
fato é que ninguém a dese- tante ltni,madores. São ex

... são baratos e formigos que ja possuir. periências modernas e queiiwad�m o cozinho poro estrc- Nem sempre, entretanto, virão abrir novos horízon
gar e contaminar os alimentos, os cabelos brancos consti- tes na questão

-

do trata
��:át!.( tuem ':um sínalde velhice

I mente definitivo,
...
dos cabe-

/ /;::/,...
.

pois podem manifestar-sé,

I
lOS brancos. '-,

./� também, em plena .mocída- NOTA: "- Os nosso.s .lel-"A_"':;:� � de \ Todo género humano tores poderão .so�Içlta�
- estã sujeito a possuir cabe- I qualquer eonselho

: sôhrl
l�s brancos os quais podem

I tr�t�mentôs �ê.beleza à.O
VII' aparecendo gradual- mêdico especia.lista dr. PI
mente ou de repente, segun- res a rua México 31 - Rio
do a intensidade da causa de Janeiro, bastando enviar
que os produzem. .

-I' o presente exemplar dêste
Alg.umas vezes a trans- jo.rnal e o endereço comple

formação dos cabelos .

pre- to para a resposta.
tos em brancos realiza-se
em um 'periodo de temp'o
mais ou menos breve e a

história relata casos inte..:
ressantes como dê determi-�
nada pessoa condenada' à
morte e que à meia noite

quando lhe leram a senten-

�IIO i I] �:m��e�:�eÍ1t�a���:�se:a� .

�. seis horas,da manha, .hor�
da execução, estavam mtel-
ramente brancos, .

Esse fato é perfeitamen-
te explicável pois qualquer

Vendl'.do 08choque moral pode ocàsio-
nar a mlJdança da côr dos ..

t d ,cabelos. Meno� raros,' sem SeqUes ra o .

dúvida, são os casos em que S. PAULO, 3 (V. A.) _
a transformação da côr dos Na cidade de Lins; e;tava
cabelos se processa em pou: marcada pará ontem um�
cas semanas ou meses. Tam- reunião dá Câmara Muniei
bém ent:t:e os animais a mu� paI, para � eleição da me

dança da côr dos pelo� 'e
sa que dirigirá os trabalhQs.

..

possivel e cita-se que dU-, nQ corr-ente ·ano. A sessão
rante o naufrágio de' um foi instalada e pl'ossegui�
vapor um gato de côr pre- normalmente. quando SUl'.
ta foi encontrado no dia giu a notícia de que'o ve-

I reador José Maria do Nas_�-----------. cimento, do PTB, ausente a
�

I reunião, deixa.ra de Cotllpa-
recer por ter sido seq�les
trado. O- fato tOlno':l YIJIto.
suscitando debates entre o

PSP e a oposição. AP0S ês
ses incidentes, delHJeroll
se, por unanimidade de vo

tó's, suspende� a sessão por
prazo indeterminado, até

, que fique eselarecido o mo-
.

tivo da ausência do sr. Jo
sé Maria do Nascimento. /""'

o quanto custa uma enceradeira

A- R /N O
E�L E CTRO LAN.D IA

----------�--�-�--�------�---- �;

Rua Arcipreste Pª�va.....-�dificlo Ipasel-Terreo I

.

� Prefira
-

c Icta grande - o em·

balagem mais econômica do

NEOCIDeHr.,,M-

Ocorreu, ontem, o aniver
,(sário da srta. Nilma Leal,
·,�screvente juramentada do
',Cartório do Régistro (Civil
· desta Capital e fino' orna
:mento de nossa sociedade.

.. A srta. NUma Leal, que foi
..muito cumprimentada por
::tão auspicioso acontecimen
-:to, enviamos, também, os

.:.nossos' c·umprimentos. �\

JOVEM MANOEL BER
NARDES ALVES

A data de ontem assina
�lou o aniversário do jovem
,·-estudante Manoel Bernar
"des Alves, filho do s·r. Cam
.'P0lino Alves. Ao prezado
,colega os nossos sinceros
'votos de constantes felici
,.dades.
�FIZERAM ANOS ONTEM:
A srta. Ivete Corrêa;
a sra. lrací Corrêa;
o sr. Viriato Leal, funcio

· nário dos Correios e Teléc
. :grafos

Natalicia-se, hoje, a sra.

d. Heroudina Pnrto Ver

mond, d,gna espôsa do S,'.

IEduardo Virmond, Fisca!
de Fazenda, com exercício BODAS D�. PRAT�:•

Tenente 'Valeno Gouvea
-------------------:----:-,- Orlandina Jacques

llPanelas d,� p.resSão ARNO' ex!:�':a�i��g:i� ���,,��
� f �� 5� fi nn, de quantos gozam de suas;f. .!.ft .. fi.4J .I�'"U'U "

amizades, festejou hoje,

•...1,..J Grelah.(ledO,.$re3""�O�JPéOhO·iCOS. '.
�i�1�� bc���� d�:;:�:� 9 J���

J UI - Valério Gouvéa e exma. sra.

. I Orlandina Jacques Gouvéa.�1 na' l'Cleirolandía '" São filhos do casal: se-� L
_ nhorita Suely, �fpncionária�j Rll<l A,·>��;r.re'Ct,.., - 13'1'''\''1 _Fdf. Irrse - Terleo'

l d' D t t""" tad lal
..,. ._. '--.", --'-' - ",-, c_ �

. o '
epar amen O.1'.;S L.

a sra. Marinélia Martins
')Cardoso, espôsa .do sr� Nu
.-nes Cardoso;
SRA. -ALICE DA COSTA

VAZ
O Estreito engalana�se

los.
A srta. Cetra Rilla.
A sra. Aurea Garcia.

'CLUBE
O Recreativo Clube Con

córdia avisa aos seus dis ..

tintos sócios que fará rea

lizar hoje, domingo, e ama

nhã, segunda-feira, gran,d.e
baile de Carnaval. Comul1l
ca aos interessados que o

clube se situa à Rua Cha-j'pecó (Pedra Grande).
--------------------------

Sua beleza e sua mocidade
E sua saúde -lep,ende do remédio

, R E
-

U l R • I-E R
II .

N� 1 EXCESSO N� 2 - FALTA OU ESCASSEZ

� IU:GIJLADOR XAViER - o remédi. d. cenfiança da mUlhe�\\�._---
...,--.::::...-::_�.�---..:...._:':::� •.. _----�--_ ..

dependem de sua saúde
consagrado:
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DR. MILTON SIMONE PEREIRA
Clinica Cirurgica

�'

Molestiás de', Senhoras j'
. CIRURGI1\. 'G'ER-AL .

dos Serviços dos Professores Benedcto MonteneÚo....s
PiragíbeNogueira (São Paulo) "

.

_i_-�:s�e--'--t:��n�_�S�!c_!�_�I:.-,---,--h1g�as._�\..� De "1· a 10 �de fever1!iro
DR. pa����:� p��i�ir�HI�GO

-

'Sensaoional dezena de vestidos....

do Hospital de Caridade de.Plcrianõpelts. Assistente da, Serão 10 (lias nlovimentadissimbs e extraordiná-.

Maternidade, , rios, durante os quais serão -vendídos "milharesDoenças dos órgãos internos, especialmente do co- - de graciosos e modernos
'-

"'.._
-

ração e vasos. . ,y- Ve "-d
.

de Bst
--

Doenças da tiroide 'e- demais glaudulas internas.
,

8 ..1 os e
" s.açaoClinica e cirurgia de senhoras _ Partos Modelos de alta elegancia! Pàdronagens de

FISIOTERAPIA _ ELETROCALDIOG-RAFIA ...,... ME- Tecidos de Fino __Gosto e Atualidade! !TABOLISMO BASAL cuja venda, por preços abaixo do custo dtrmalHorário de Coneultas : :_ Diáríamente das 15 ás 19 do feitio, constituirá a mais agradavel e tentado-horas. '

ra oportunidade oferecida _ pela
man����7��TÓRI(): Rua Vitor Meireles" �:8 _ Fone

"A- ' MODE.LARRESIDll:NCIA: Avenida Trompowski, 82 Fone m�
,

'nual 76�. _

"
"

ao distinto mundo elegante d'e Fiorfanôpolís !

DR:'ROIDÃO CONsàNI y-estídos . de- seda-Schantung-Linho - Imitação
Cirurgia Geral __:. Alta Cirurgia _ Moléstias de senho-

de Linho�Anaruga-Catalina-Tebralcos
.

i. , l 'rãs"':::- Partos '

! '.

_ Piqués-etc. etc,
. Essa dezena de dias de venda de vestidos será.

Formado pela Faculdade de Medicina da Universi- .

dade de São ,Paulo, oride foi assistenté por 'várias vezes
mais uma conquista para a popularidade

dd S
. c'·' .

f
'..

C
'

N
d'A MODELAR que, com a- próxima remodelaçãoo e:vlço., nrurgrco do Pro

..Alípio orrea. �,ss. . e instalaç-ão dp seu prédio, passará a ser um dos
• Cirurgia do eS�OI�agO � VIas �Irculares, .

mtestmos mais completos estabelecimentos do Estado !delgado, e grosso,
. tireído, rms, próstata, bexiga, utero.] "

•

ovâríos e trompas, Vartcocela, ????????, varíses e her�
<.

IMPORTANTE _ Tambem o belo sortimento denes.

C lt

-

D' 3' 5"h' 'vestidinhos para meninas-será incluído nessa ven-onsu as: as as oras. d-
.

t 'd"
-, .

'<

C . R
r-

F I' S}' ídt 21 (lt d CP')
a ex raor mana e por preços arrazadoramenteons..

_

ua
,
e rpe c rrruut, a os a asa araISO. baratos.

'

Telef. 1.598 ...
Resídência ; Rua Esteves Júnior, 1.703 - Tel. m. 764.

j
RADIOTERAPIA

RAIOS X
<,

� -- r ...

DI. ,ANTôNIO MODESTO
�t�.de. tliàriameate••0 Hospital ti. CuWa..

-

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

Caridade
,

CLINICAS DE SENHORAS _ CIRURGIA PARTOS
ASSISTENCIA AO PARTO E OPERAÇÕES OBSTÉ-

�/ �
"

TRICAS
-

Doenças glandulares, tiroide, ovários, hipopise, etc.
Disturbíos nervosos - Esterilidade - Regimes.
Consultôrto : 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 - Proctolégía

,

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

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

Residência: Rua Vidal Ramos, _ Telefone 1.422.'

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Cliníca médica de adultos 'e crianeas.

Con'S'uitório - Rua João Pinto, 10 - Tel. M. 769.
Consultas das 4 ás 6 horas. --.

Residência;' Felipe Schmidt, - Te'l. 815.
------ -_.--- -_ ..

"

'1

i

"

.,._.._ _ _-_ _ � .....•......••_ _--

DR. A· SANTAELA
, (Formado pela Faculdade Nacionall de Medicina da

Universidade do Brasil). I ,

�ico por concurso da AssJstência 'a Psicopatas I
do Distri'o Fed'era1. '

.

---

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

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

Clínica MÉdica - Doenças Nervosas.
Gonsultório: Edifício Amélia Neto - Sala 9.
:Residência: Avenida Rio Branco, í44
'Consultas: Das 15 ás 18 horas.
Telefone:
Consultório: - 1.268
Resit:lência: - 1.385.

I

I �

1-

DR. M. S. CAVALCANTI _.-,

Cliiiica exclusivamente de c,f·ianças.
, Rua Saldanha Marinho, 19. '

. Telefone (1\'1.) 736. )

'\
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Cur�o -de' Humanidades'
, -·----"'MADUREZA DO ART. 91

CURSO EM FU'NCION4MÉNTO DESDE 1940
O único que venceu as crises por sua qualidade _

. �MATRICULA': dias 10 e 2 de Fevereiro; das 18,30
às 20 horas.

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

,

PAGAMENTO INICIAL: Cr$ 1'50,00, corresponden-
do a uma mensalidade e à taxa,

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

bases necessárias ao aproveitamento integral. '-

O fracasso de muitos é motivado pela entrada tar
dia.

Informações antecípadasrAlm. Lamego 67.
O Diretor: José Warken

G,UlISO �or Gorres�ondênGi8
CURSO GINASIAL em um ano '(Decr�o-lei n?

4244),.Preparatóriós para Direito, Medicina, Engenha-
'ria, Escolas+Mtlitares, Escola 'I'ecníca' de Aviação, etc.
CONCURSO p/o Banco do Brasil, DASP e outros. CO·
trrculas abertas.

�

MERCIAL PRÁTICO. Taquigrafia, Inglês, etc. Mas

Peçam propectos hoje mesmo á Oaixa Postal 3.379
- Curso de Madureza "BRASIL" - Rua -Vítorino Car
milo, 782 - SÃO PAUL0.

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ELEGAHClj'l
PROCURE A

(

Dlfaiataria ..Mello
,

R J8 Felippe � cl(Jlidt 4A

DR. I. LOBATO :FILHO

,

Doenças do aparêlho· respiratório
TUBERCULOSE

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade Nacional de Medicina.

Tisiologista e Tisiocirurgião do Hospital Ner�u Ramos.
Gurso de especialização pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgiã do Prof. Ugo Pinheiro' Guima
;_'ãéfl. CRio.)

,

Cons.: Felipe Schmidt, 38.
Consultas, diariámente, das 15 às 18 horas.
Res.: RlIa Durval Melquiades, 28 - Chácal�a do'

Espanha.

DR. CLARNO G. GALLET]J
Adyogado ,/

_
Crime e dvel

Constitúição de Sociedades
NATURALIZAÇÕES
'J'ítulos Declaratórios

Escrit6rio e Fesicfência: �ua Vitor Meiréles, FO
NE __:_ 1468.

r

l

.,

Ontem, hoj-e e amanbã
no p�sado

3 DE FEVEREIRO � 7

A data de hoje recorda-nos -quer
I

..::_ em i615, uma carta "régia determínou aos letra
dos ministros mandados servir no Brasil, que condu
zisse suas mulheres, porque a viagem êra fãCil e a ter-
ra muito bôa;

.

,

'

- em 1787, o .Capitão Antonio Jos-é da Costa, fa
zendo a exploração para a construção da estrada de.
Lo";es pernoitou em o sitio chamado "Pinheiros";� , -

- em 1825, os Capitães Lázaro de Souza Fontes e

Antônio Macário 'de Morais, foram executados em Re
"cife, 'Pernambuco, como implicados na Confederação
do Equador;

- em 1843, faleceu o Brigadeiro Francisco dec

Albuquerque Bélo, o qual, quando Presidente desta -en
tão Provincia fundou a Colonia de São" Pedro de AI--

0.' _.. ."cantara; �

�

_ em 1852, travou-se a- célebre batalha de Monte;
Casseros, saindo vencedor o Exercito aliado- (Brasil
Uruguai e Provincia de Entre-Rios), comandado pelo
bravo General Marques de Souza, mais tarde Conde de,
Põrto Alegre, sobre o do Ditador D. Juan Manoel Ro
sas que, vencido, fúgiu para a Inglaterra;

_ em 1852, o bravo catarinense Manoel de Almei
da da Gama Lobo d'Eça: então Major e mais tarde Ma
rechal e Barão de Batovy,- foi elogiado por ter sido, na.
Batalha de Monte Casseros, o primeiro a penetrar, lo
go, no-cínício do ataque, na casa da "Sotéa", expondo
sua vida no cumprimento do dever;

-4 DE FEVEREIRO/

A data de hoje recorda-nos, que: l

- em 1684, uma carta régia dirigida ao então Go
vernador da Capitania do Rio de Janeiro, Duarte Tei
xeira Chaves, ordenava 'a remessa ao Governador de
Angola de 60 casacas estofadas de algodão, identicas as.

usadas 'pelos nossos sertanejos de São Paulo;
,

.

� em' 1725, realizou-se a última sessão da Acade-
mia Brasileira dos Esquecidos, primeira sociedade li-
terária criada no Brasil em 7' de março de 1724;

-
.

- em /1826, o PreSIdente da Provincia de São Pe
dro do Rio -Gran de do Sul, transmitiu .a Camara de Por-,
to Alegre o manifesto de guerra do Governo do Brasil
contra o Governo-das. Provindas do Rio da Prata;
'_ em 1906, faleceu o GÉmeral Julião Augusto da

"Serra Martins, nascido no Maranhão em 9 de Julho de,
1$48, cujo nome está intimamente ligado à história da
terra "barriga-verem".

.

5 DE FEVEREIRO

'-,

A da-ta de- ontem recorda-nos que:
em 1634 .chegou ao Cabo de Santo Agostinho

uma das caravelãs de Pedro de Almeida Amaral, sai
,

do de Lisbôa afim de socorrer os pernambucanos ata
cados .pelos holandeses;

- em 1667; uma ordem régia determinava que os

sentenciados pela Justiça, fossem enviados para o'Ma
.)

colonos;
. -

ranhão e Pará, localidades menos procuradas pelos,
- em 1755,. chegou ao Desterro, hoje Plcrianópolís,

o Marechal Antônio Carlos Furtado de Mendonça, pôr
ter sido nomeado Comandante em Chefe das forças en

tão existentes na Ilha de Santa Catarina;
'-

- em 1856, no Rio de Janeiro, faleceu o Marechal
Antero José Ferreira de Brito, que foi presidente desta
então Província de Santa Catarina. Era agradado CO$

o titulo de Barão de Tramandaí; f

s.: em 1882, foi agraciado com o tity'I-e---'de Conse
lheiro o catarinense Tenente-coronel Dr. Francisco Car
los da 'Luz, que veiu a falecer no pôsto de Marechal do.
Exercito, Um trabalho em preparo apresenta-o como,

Patrono da Companhia deCanhões Anti-Carros, do 140>
Batalhão de Caçadores, sédiados nesta Capital;

- em 1895, passou a plena jurisdição brasileira o'';
_
território contestado pela República Argentina, com

preendido entre Chopim e Ghapecó, delimitado pelo,
Santo Antônio e Pepery-g-uassú. Reconheceu este 'direi_;;
to o Presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland;

:___ em 1926, faleceu o Conselheiro Dr. Ignácio .da.
Cunha' Gálvãô, que fôra presidente desta então- ProviQ':'
tia, no antigo regime.

� em 1934, nesta cidade, foi fundada a Imprensa;,
oficia,! do Estado, cuja organização e todo o seu admi
rável desenvolvimento sec deve ao dinamismo do jor
nalista João Batista Pereira.

André Nilo Tadasco

João _Baptista Berretta Antenol' Augüsí.o Platt
e e

Esfér C. �erretta - Olga M. Prazeres Platt

participam' a seus parentes e p�ssoas de
suas l'elações o contráto de casamento de seus

filhos

ARY e' OSVALDINA

Fpolis., 30-1-951

e)

- :;
-

1
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direçio de PÉDRO PAULO MACHADD •

Tiagn·Nabor, a dupla de ouro do
atletismo barriga-verde

-

Segundo temos observado, pouco ou ç.uasi nenhum
interêsse manifestararri os nossos atletas pelo esporte
base nestes 'últimos anos. Muitos deles chegaram até

a dar por encerradas as suas atividades nos cam

p�s e �as pistas, como se nío" ) mais acredita�sen:t
nas sua' possibilidades e no futuro do atletIsmo

barriga-verde.
_ , .

N� que houvesse da parte da Federação Atlética

Catarinense desinteresse pelo esporte que controla no

Estado, muito ao contrário o seu digno presidente, o

benemérito desportista dr. Osmar Cunha, sempre acom

panhou o atletismo com o máximo desvelo e carinho,
apelando sempre para a bôa vontade dos clubes no sen

tido de fazer com que os seus atletas freguentem com

assiduidade e compenetração esportiva as praças atléti

cas. A mocidade, hoje em dia, quando se acentua o

valor da educação física, -não pode e não deve ficar a-

lheia às competições. esportivas.
.

Tivemos o Campeonato Estadual de Atletismo em

fins do ano passado. Os que esta-vam em condições, ou
melhor os que não haviam abandonado as pistas e os
, '

I ti
.

campos, em número reduzido, de e p�r iciparam, com

sricesso, diremos, pois alguns conseguiram ul!rapassa.r
os índices minimos exigidos pela Confederaçao Brasi

leira de Desportos para participação no Campeonato
Bra�ileiro. Bons valores o Estadual revelou, tanto da

Capital como do interior do Estado. E estes mesmos atle

tas, os que, atendendo aos apelos da "eclética': for�mpara os estádios treinar, conseguiram dar novo .Impu so

ao atletismo agonizante, mostrando aos outros Jovens o

verdadeiro caminho a seguir. .

Embora desfalcada do concurso de Waldomiro Mon

teiro um fundista de' comprovado valor, disputou a nos

sa equipe o certame nacional, conseguindo 19 valiosos

pontos, com os quais obtivemos o honroso 4° lugar,en
tre as sete federações concorrentes. Nesse memoravel

certame que teve pó!' local o estádio do Fluminense, na

Capital da República, muito se falou MS desempenhos
'de-Nabor Schlichting e Waldemar Thiago de Souza, este
nos dez mil metros rasos e aquele no arremesso do pe

so, sagrando-se ambos vice-campeões brasileiros .'nas
suas modalidades, fato inédito na história do afletismo

'", catarinense que vem 'comprovar que existe, embora em

centros poucos populosos ondeo esporte está dando os

primeiros passos, alguém que sabe usar os braç?s e. os
pés, comó é o caso dos jovens atletas Nabor Schhchtmg
e Waldemar Thiago de" Souza.

A propósito: vejamos o que na "Folha da Tarde",
de Pôrto Alegre, escreveu o jornalista Túlio de Rose, o
ideali�ador do "Fogo Simbólico da Pátria". "Em fase
de Progresso - Santa Catarina conquistou dois vices

campeonatos, com Nabor e Waldemar Thiago. O espo::
te atlético catarinense foi representado com alguns me

ritos no campeonato nacional. Deveremos, da represen
tação barriga-verde, ressaltar.a figura de Nabor Schli ...

chting, que predominou do início até quasi ao f�m, .n,o
arremesso do peso, para perder finalmente a primeira

colocação para Nadim Marreis, o gancho que defende o

esporte-base metropolitano. Nabor, que é scratchman
de voleibol, tem 24 anos e 1,90 de altura, sendo defen
sor do Lira Tenis Clube, de Florianópolis. O interes
sante é que sõmerite há dois meses ele se iniciou 'no

atletismo e nesse curto espaço de tempo conseguiu a

tingir um gráu de aproveitamento que lhe permitiu cum

prir performance apreciável - 13,03 metros no certame

recem-findo. Com êste resultado obteve o 20 posto, com
uma diferença de somente 33 centimetros de Nadim. No

te-se que o seu primeiro arremêsso foi de 13,45, mas ff
cou prejudicado porque "queimou". Em Florianópolis"
conseguiu, em treinos, marcas superiores a que, .regís
trou no certame nacional. Também Waldemar Thiago,
um fundista de muito fôlego, deu lustre à representação
catarinense. Não tanto pelo 20 'lugar alcançado nos

10.000 metros mas, porque, realmente tem grande re

sistência e muita acão. O aletismo catarinense está
. em progresso, devendo, em breve, ocupar 'um bom posto
no cenário nacional, disso estamos certos. Elementos

capazes ,não lhe faltam, tanto na parte esportiva como

administrativa. O interêsse tomado por figuras de
Wol"��""""""_'JO.J"""""'''''''''J •

d
"

1947 � C. R. Vasco da destaque na coletividade do visinho Esta o e, por ou-

Gama. -t-ro l-ado, um sinal animador. Logo depois de terminar o
1948 --;- Botafogo F. R. certame nacional, foi prestada significativa homena-
1949 C. R. Vasco da I gem a um elemento de p1:ôa da colonia catarinense no

Gama. Rio, o dr. ·Manoel Maria de Paula Ramos, em reconhe-
1950 C. R. Vasco da cimento pelos relevantes serviços prestados à F.A.C.,

Gama. como seu representante na Capital da República. Nes
sa ocasião o nosso colega Wa'ldir Grisard (chefe da

cam- delegação catarinense), rodeado por todos os represe�
tantes da referida entidade, no salão nobre do FlumI-

14 nense, entregou ao referido esportista uma linda meda-
10 lha".
9 Escrit.as por 'l'úlio de Ro,se, tais palavras tem uma

7 significação toda especial. Portanto, resta-nos
_

agra-
6 aecer, em nome dos nossos atletas e da F.A.C. tao be-
l las referências e o fazemos com um muito obrigado.
1

<

Agora, mo�idade vamos para os campos e �3 pistas
l i engrandecer o esporte helênico da terra de Amta .

Uma grand� eqUipe apresentará o
"Waldir e Amorim duas grandes aqDisi�ões.-Todos permanecerão.

DO a!vi-cele�te.-- Nas coaUações Test.a e Juarez. .

ftvaí

O Avaí indiscutivelmente

':lO mais popular grêmio _es
�-portivo de Sa�ta Catar'in�.
.ao que fomos informados fa
ir.iciou a corrida para a

"conquista de bons elemen

·:tos para a temporada de

'195J. A diretoria do alvi

anil acha-se empenhada no
-

;trabalho da rehabílitação do

'.SfU quadro profissional e,

.Iogo após os festejos carna-

Y3.1eSCOS, dará início aos

'-ensa'i� sob as ordens
�

do

',,9(1lnpetente .

"entraineur'

:,}fanoel Tourmho. .

"CERTA A PRESENÇA DE

'I IWALDIR E AMORIM
.

'

'Dós novos valores que o
.. vice-campeão da cidade
· .eontratará para o certame
· -da cidade, destaca-se o za

-gueiro Waldir,. titular da

,::Seleção Catarinense, atual
:mente em-grande forma téc
.níca e fisica, esperando,
,conforme.. nos' declarou,
.constituir-se numa das ma

iores atrações do campeona-
· to da cidade. O hercúleo
.back do Atlético, de há mui-

to alimentava o desejo de
ingressar no team azurra,
formando com Danda uma

das zagas mais poderosas do
Estado. -Amorlm, que teve
papel saliente no ano passa
do em defesa das cores do
Atlético, é outro craque de
Atlético é outro craque de
amplas possibilidades . téc
nicas' que o clube do sr.

Júlio Cesarino da Rosa irá
enganjar na equipe. O jo
vem meia tem efetuado jo
gos ultimamente no pelotão
azurra, crescendo de dia
'para dia a sua' popularida
de entre os torcedores do
mais querido clube do Es
tado .

ESQUADRÃO INTACTO
Entrando em contacto

com destacado mentor ava

iano, conseguímoa" saber
que o quadro azurra para a

próxima temporada perma
necerá intacto, não ''le afas
tando nenhum dos seus de
fensores do ano j.Jallgado•.
Assim, Adolf'ínho, Nizeta,
Danda, Guido, Boos, Jair,

Minela, Bentevi, Bolão e

Saul voltarão a vestir a ja
queta azul e branca do te

tra-campeão catartnense de
1946.
TESTA E JUAREZ PRE
TENDIDOS PELO AVAí
Revelou-nos ainda I) nos

so informante do propósito
da diretoria do alví-celeste

de obter o concurso des a

tacantes Testa e.J uarez,
ambos s, pertencentes ao

Olímpico, de Blumenau.
Ao que se sabe, os dois

valorosos players·' deverão
chegar a esta Capital logo
após o Carnaval, apresen
tando-se. ao técnico Touri
nho para os treinamentos.

Preços par,a os jogos �do·Estadual·
A presidência da Federação Catarinense de Fute

bol resolveu fixar os seguintes preços dos ingressos para
o Campeonato Estadual de 1950: Cadeira _ -Cr$ 30,00;
A�quibancada _ Cr$ 15,00; Meia arquibancada _ ...

Cr$ 10,00 Geral _ Cr$ 10,00 e meia geral _ Cr$ 5,00.
..

c'

Os campeões· ca-IReaata inter- .

riocas de futebol nacional
,

Pôrto Alegre, 1 (E) _ A
O Campeonato' C;rioca Federação Aquática do Rio

de Futebol foi pela primei- G. do Sul vem de receber da
ra vez disputado em 190(;" direção da Federacion Uru
tendo sido no ano 'passado/ guaya de Remo, o seguinte
realizado pela 45° vez. São convite:

,....

os seguintes os seus- vence- "Senhor Presidente daPe-
dores: deração Aquática do Rio G.

1960 _ Fluminense F. C. do Sul. Prezado senhor -

1907 j_ Não houve. Devendo efetuar-se no pro-
1908 _ Fluminense F. C. ximo dia 11 de março p.v.,
1909 _ Fluminense F. C..na raia de Marrlla, a 32.' a
1910 _ Botafogo F. Ç, Regata Internacional de
1911. _ Fluminense F. C. Montevidéu, que organiza
1912 _ Paisadú A. C. esta Federação, tenho a sa-

1913 - América F. C" tisfação de dir-igir-me a V.
1914 ., C. R.' Flamengo: s., e por seu intermédio, a

1915 _ C. R. Flamengo. todos os clubes que ínte-
1916 - América F. C" gram essa Federação, que
1917 _ Fluminense F. C. convidando-os a tomarem

1918 _ Fluminense F. C. parte nas ditas regatas".
1919 _ Fluminense F. C. Cumprimento-o Sr. Pre-
1920 C. R. Flamengo. sidente e aos demais mem-

1921 C� R. Flamengo. bros da entidade, com

1922 América F. C. maior consideração".
1923 C. R. Vasco da (Ass.) _ Dr. AtiliôNa-

Gama. rancío, presidente _ <Ro-
1924 _ C. R. Vasco da 'lando Antoniol, Secr. Geral.

Gama e Fluminense F; C.
1925 � C. R. Flamengo.
1926 - S. Cristóvão F.C.
1921'_ C. R. Flamengo.
1928 - América F. C.
1929 - C. R. Vasco da

Gama.
1930 _ Botafogo F. C.
1931 - América F. C.

4f1 • 1932 _ Botafogo F. C.

f�eraJdo, -O )11odador mais re- 1933 _ Botafogo F. C. e

E-- Bangú A. C.

\:gular do Campeenate À�:;�c;-F���fogo F. c. e'

Em solenidade realizada na séde da Federação Ca- 1936 -= Fluminense F. C.
'tarinense de Futebol, na semana passada, o Departa- e C. R.' Vasco da Gama.
mento de Futebol da entidade fez entregjl; ao jogador 1937 _ Fluminense F. C.

, Geraldo Fernandes, médio esquerdo do FIgueirense, de 1938 _ Fluminense F. C.
uma linda medalha de prata, como prêmi6 por sua exce- 1939 _ Fluminense F. C.
lel1te conduta no Campeonato da Cidade, sendo consi- I 1939 - C. R. Flamengo.

, derado o jogador mais regular e disciplinado. 1940 _ Flumigense F. C.
Grande número de'amigos e ,admiradores do popular 1941 _ Fluminense F. C.

-craque presenciou a cerimônia, tendo Geraldo recebido 1942 _ C. R. Flamengo
aplausos. 1943 _ C. R. Flamengo.

"O Estado Esportivo" felicita o valoroso "player" 1944 _ C. R. Flamengo.
alvi-hegro, fazend,o VOttls para que continue a honrar o 1945 _ C. R. Vasco da
futebdl catarinense e o clube que tão bem defende com Gama.
..sua classe e disciplina invejáveis. 1946 � Flumin�nse F. C.

4) remo gancho para representar
'd) Brasil nos Jogos Panameric8UOS

RIO, 2 (V. A.) _ Como seria de esperar-se, estão
rsurgin do os primeiros resultados da inesplicável de
mora do pronunciamento do Govêrno sõbre o-pedido de

· subvenção feito pelo Comitê Olímpico Brasileiro, em 01.1.

rubro úutimo, para apresentação do país nos Jogos Pa-
· 'nameridmos de Buenos Aires. \

J não poderemos mandar à capital argentina uma

... selecão de remo. Esporte que, pe'las suas caracteristí
cas exige longo perfiodo de treinamento para apuro das

· guarnições, cuja, ação em conjunto constituí o fator
mais importante na competição, o remo brasileiro não
:pôde ser objeto dos cuidados do Conselho Técnico da
-C. B. D. o qual, sem dispor da necessária "verba para a

-concentração dos atletas viu-se impossibilitado de to-
.mar qualquer providência para 6 treinamento das guar-

.�._._-

RESUMO

· .n içôes.
_ "Nestas condições, já não poderá a C. B. 'D. man-

· dar à capital argentina uma verdadeira seleção. Se
alguma ordem receber relativamente à participação dos
Jogos Panamericanos, terá o Conselho Técnico de lan
çar mão, provávelmente de guarnições gaúchas que os

tentam, aliás, excelente forma". _ disse-nos o presiden-
', te do C. T." Air Pinheiro.

Dto Gloria trei·
nara o Vàsco
RIO, 3 (V.A.) _ Prati

éamente, a rescisão do con

trato entre Flavio Costa e

o Vasco da Gama esta feita.

Segundo apuramos, depois
confirmado pelo coronel Po,,:
voas, óto Gloria, treinará,
os profissionais do Vasco
da Gama em 1951. A esco

Iha de Oto Gloria foi bem

recebida, principalmente en

tre os atletas 'vascainos.
����.�.,..�.������

Frlq�ezu e'm gerei
Vinho Creosotado

(Silveira)

,Aldo luz, O" primeiro- cl'ube catarinense
, à adquirir um «eighf» .

.

�

"Poqemos informar, com fim de prepar:u' a guar'lü;ãr) estará nesta Capital, 'até o
·�.absoluta certeza,. que o sr. do alvi-rubro para o cam- dia 15 40 corrente, '1!wndo
Alcides Rosa, dinârnÍL:.:> pn�.. peonato Braslleiro de Re- será lançado ao mar C'JTIl
':sidente do 'Clube de Reg-a- mo, a realizar-se no Rio de várias solenidades e. fes:.i
tas Aldo Luz, comprou do Janeiro, na primeira qctin- vidades. Que a inichttiva

I·

C. R. VasG.o da Gama, rl,� zena de abril próximo. do Aldo Luz seja imitada
l'ôrto Alegre, o out-�'I\;'g'er O "Light" que rece1Jel':i o pelos demais clubes de San-

. :8, d l'emos desse clnbp. a- nome de "Florianópolis", ta Catarina.
'

1

Clubes que foram
"'-
peoes:
Fluminense .. . .

Flam�ngo .

;Va-sco . . . . . . .. ..

IBotafogo .

América .

Bangú .

São Oristovão .

Paissandú .

.f
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Luiz Delfino Instt-tuto_. de Educaçãn e ColegioE.xortacaO. E$tadnal «(Dias -Velho» ..A.... .

-----..".. .

�

ANO LETIVO DE 1951 -

CURSOS GINASIAL, CLASSICO E crsxrrco
MATRíCULA: dias 19 a 28 de fevereiro.
Exames-de 2a época:
Inscrição: dias 8, 9 e 10 de fevereiro.
Provas: dias 12, 13 e 14 de feveteiro.-
Exames de admissão:

.

.

Inscrição: dias 8, 9, 10, 12,-13 e 14 de fevereiro.
Provas: dias 15, 16 e 17 dé fevereiro..

. Exames previstos no art. 91 da Lei Orgânica do
Ensino Secundário:

' .

Inscrição: dias 8, 9, 10, 12, 13 ,e 14 de fevereiro.
. Provas: dias 15, 16, 17, 18, 19 e 20 de fevereiro.
,.CURSO NORMAL

" .' ..,'
'MATRíCULA: dias, 26, 27 e 28 de 'feverêi-ro.
Exames de'2a época: -:.
Inscrição: dias 8, 9 e 10 .de fevé'reiro.
Provas i dias 12, 13 e 14' de fe�eréiro.
Exames deadmissâo ; .;
Inscrição: dias 8, 9; 10, 12, 'is {14 de fevereiro.
Provas: dias 15; 16 e 17 de fev·ereiro. /.

CURSO FUNDAMENTAL:
.

,,-,' "

.

MATRíCULA: dias 26, 27 e 28"de- fevereiro.
Exames de 2a época:
Inscrição: dias 8, 9 e 10 de fevereiro.
Provas: dias 12, 13 e 14 de fevereiro.

LUIZ MAGALHÃES
Na opinião de muitos críticos, Luiz Delfino dos

Santos nascido em Desterro, então capital de S'anta Ca
tarina, a 25 de setembro de i8M e falecido no Rio de
Janeiro a 31 de janeiro de 1910, foi o .maíor poeta bra
sileiro de sua época e um dos maiores que � Brasil já
produziu.' ,

.

Era Luiz Delfino filho de Tomaz dos Santos e de
dona Delfina Vitorina dos Santos. '

. Depois de realizar o curso primário no colégio dos I

jesuitas de Desterro, Luiz. Delfino transferiu-se para ã
Côrte, onde cursou' o Colégio Vitória, para concluir o

curso de human idades e tngressar na Faculdade de M,:J-

.
d:ic.ina.' Em .I85! forma-se médico. Ihte:rp�:�a�do OJ sên
tímen tos da turma, 'como orador da cerrmoma d@' cola
ção de grau, a que compareceu o Imperador D. Pedro
II, pronunciou uma belísàirna oração, sendo aplaudído
pelo insigne monarca'.

Médico, Luiz Delfino dedicou-se entusiasticamente
à profissão trabalhando intensamente e sem- abando
nar, entretanto, a poesia, que compunha com extrema
facilidade,

-

nos [intervalos rapidos- dos seus trabalhos
profissionais. '-.c.. •

_;

, Os criticos atribuem, em gerãr, .a essa dupla .atíví
dade certas falhâs em sua abundante obra poetiC'a,' que
o autor não revia, por falta de tempo ou' por não lhe a

gradar; como a. tantos outros escrit�i'es, analisar a pró
pria obra. A verdade é que Luiz Delfino deixou uma 'pro
dução abundantissima, embora jamais a tenha reunido H

-

té
·

em livros, o que é, ainda, uma afirmação' do seu desinte- IS OrIa
resse pelo que realizava no terreno literário. ANDRÉ VIDAL DE NO.,

.

o unico episódio que demonstra haver Luiz Delfi- GUElRA.
no; em algum tempo, alimentado outras idéias fora da Em o ano de 1681, no dia
medicina ou da poesia, é um manifesto com que, ainda 3 de Fevereiro, faleceu em

no-Imperío, apelou para o povo da -sua 'provincia candt Pernambuco, aquele que

datando-se ao Parlamento. Ds seus conterrâneos.ventre- foi um dos expoentes de

tanto, não o ouviram. e só mais tarde, já na República, honra e heroismo de nossa

Luiz Delfino satisfazia essa inspiração, vendo-se sena- História Pátria. Seu nome,

dor à Assembléia Constituinte, representando Santa Ca- aureolado de glórias, ficou

.
tarina.

.

lnscrito na galeria dos que
Considerado .um dos maiores .poetas da sua' gera- tomáram parte n 1 memorá

ção, Luiz Delfino recebeu varias demonstrações da ca- ve: Juta contra os holandc
rinhosa admiração dos seus contemporaneos. Em 1885 zes,

a ��vista "fi Semana", dirigida por Valentim Magalhães-� Vidal de Negreivos tinha

a�l�lu um ,conpurso .para escolher o. maior" poeta bras i- o esp ír ito sempre voltaod
Ieiro ; desd� as primeiras apurações Luiz .Delfino apa- para. os destinos di), Pátria,
rece, colocado em terceiro lugar, posto em que se man- sag rando-se .. pat.rióta por
teve até ao final do interessante concurso, cabendo o excelência e/prestando rele

primeiro a Gonçalves Dias e o segundo a Castro Alves, vantes serviços pela mil

o que evidencia a grande popularidade que conquistara r.e-ra como se condrz iu na

c�ssificando_-se entre, as figuras mais notáveis dessa lutu contra o doiniüio. e8-

atividade. Casimiro de Abreu, Teófilo Dias, Varêla, Aze- t.rangeiro em nosso Brasil.
vedo, Alberto de Olíveira, Gonzaga, Basilio da Gama Assim a primeira .mani
Laurindo Rabelo e Machado de Assis, seguiam-se nessa festação matínista em nos

-ordem. Bilac e Raimundo Correia, que -já ingressado na sa Pátria foi, sem dúvida,
vida Iiteráría.cnão foram lembrados. a Revolução Pernsrnbuca-

.

Outra demonstração evidente do respeito e' simpatia na, onde André Vidal de

dispensados a Luiz Delfino fo� a circunstancla de apare- Negreiros começou a se fa
cer, varias vezes, nas páginas da revista' "Rosa Cruz" zer admirado, destacando
que nascera, para cultivar a memória de Cruz e Souza se com os mais belos exem

e do simbolismo que criara, onde não se admitiam poe- plos , de bravura e cora

tas de outra escolha. Luiz Delfino, entretanto, era re- gemo
cebido ali e publicou, em suas páginas, muitas das suas Tomou parte. em muitos
apreciadissimas produções poeticas do género parnasia- combates, sempre na luta
no.

. .

pela independência' política
Fundada a Academia Brasileira de Letras, Luiz do Braail, impondo-se à ve-.

Delfino deveria integrá-la. Era um direito .que ha- neração de todos, pela' fir
via adquirido e que os fundadores não se recusaram meza de suas atitudes. Des
a respeitar. Acontece, porém, que Delfino apenas editara tacou-se na defeza da cida
um trabalho, que nada tinha de poético: a tese, de no- de do Salvador (Bahia) e

---::>-me muito extenso, que defendera ao se formar em medi- na da Casa Forte (Pernam-.
cína. De sorte que embora existindo o precedente de" buco).
Graça Aranha, admitido em condições identicas, o gran- Quando se travaram as

poeta não fez parte dos quarenta literatos que forma- duas BataÍhas de G:larara
ram a ilustre companhia. pes (19 de Abril de/1648 e

$ilvio Rómero não escondia sua admiração. pelo 19 de Feve'reiro U'3 1649)
poeta,. ainda vivo, a quem considerava, "pela va'riedade c6ntra os ho,landezes, a vi
e .extensão de sua obra, o maior poeta do -Brasil". De- tória soniu às almas' bra
pois de analisar-lhe os dois periodos em que se divide a silêiras, notadamel1�e na se

s�a existência literária, a primeira, em que viveu cer- gunda, em qu'e o ádversário
cado de indifere.nça, e a segunda, em que se impôs co- foi fragoros�méute derrota··
meçando "a ,atIrar sôbre o publico as joias do esc ri- do, graças a ação guerreira
nio".. Roméro assim analisa a sua obra: "Contedtemo- de Andfévidal de N'egrei·
:p.os em afirmar ser êle de todos os nossos poeta;:;, sem' ros, auxiliado pOI: ,Tqão Fer··
duvida, o de ma·ior imaginação, o de surtos mais pos.: nandes V\ieira, Henrique
santes, e talvez o de vocabulário mais rico". Dias e l!.'elippe ('amarâp.

"�o Valentim Magalhães é outro entusiasta: "Um poe- Nessa 'segunda Batalha
ta extraordinário pela pujança do pensam�nto, pela de Guararapes, vidal de
-()pu-lência da imaginação, pelo colorido ori3ntal da lin- Negreiros foi ferino:
guagem, pela' arte requintada do verso, pela fe.:undi- Na singelesa nesta colu
dade prodigiosa, pela novidade que se encontra sempce, na· rendemos as nossas

mesmo nas suas piores composições, na juventude 1'0.. mais calorosas manifesta
sea e verde,que respiram os ieus idilios e madl'iuais. ções de apreço ao Herói Na
Um jovem sexagenário e um poeta a valel'».

."

cional, ao bravo André Vi-
João Ribeiro, criticando a obra de Lu_iz Delfino, daI de Negreirqs, e, \ com o

afirma que Valentim Magalhães, Luiz' Murat, Alberto seu _dignificante ·exemplo.
de Oliveira,_�imundo Cori.·eia, Olavo Bilac, Guima- perseverante, nos compro
rães Passos e Pauh ,Ney, os grandes expoentes da poc- metemos a zel.al' pelo rico
sia da época, eram os seus maiores admiradores e a- patrimônio hiStoL'iro que
ceitavam voluntariamente, o cétl'O de poeta máxin:.o nos foi legado e estar�mo"
que se havia atribuido, por direito decorrente da' esU.. vigilantes

.

contra todo e
.

ma geral, ao grande criador de tantas páginas ma��" qualquei' estrangeiro!
.nificas.

. ,. '

Honras a André Vidal de
Os catarinenses imortalizaram o nome do conterril- Negreiros!

neo)ilustre, fazendo fixar, na casa em olle-nasceu o
.

Glórias à sua memória!
poeta, uma placa recordando essa circun;tancia. A'ndré Nilo Tadascó

.

Devem comparecer ao

Quartel do 14° Bata1hão de

Caçadores dia 10 do corren

te, impreterivelmente, afim
de tratar de assunto de' má
xima importância e ínte
rêsse pessoal, d conscritos
abaixo da classe de 1932.

; .

Evaldo Souza, filho de
Alcebiades Vidal de Souza

Aristides' Natividade Vi- i e Leontina Soares .de Sou-

eira - la classe militar. I za.
.

Os candidatos inabílita- Manoel Silveira, filho de

dos terão um prazo de dez I João Alfredo Silveira e de

(10) di�(3 .previarnente fi-: Fra�cisca Silveira.. .

.

xado, digo, um prazo de 10; Joao Carlos de Brito Mel

dias- a contar da presente, I' relles,
filho de José Mei·

data "para terem vista de reUes e de Etelvina de Bri-

provas e dentro desse pra- to Meirelles.' ,

zo, poderão apresentar pe-I .Rozendo Vasconcelos Li

dido de revisão, sendo o re- II' ma, filho de Sebastião Car

curso, devidamente funda- valho Lima e de Isaura

mentado, encaminhando a Vasconcelos Lima.

Escola de Aperfeiçoarrfen- Leoii Grams, filho de Jo-

to.
.

'ão Grams e de Maria Grams.

Comunica; outrossim, que .

-Helcio João Moreira da

foram aprovados no .exame
í Silveira, filho de João Egi

preliminar de, que trata o dio da Sil-veÍl:a e dé Maria

artigo' 6?, -da citada Porta- Augusta Moreira da Silvei

ria, os candidatos abaixo. ra.

relacionados. Valmir Pedro Rosa, filho
'_ Essa aprovação, de acôr- de Francisco Rosa e de Nair

do com o § 20 do artigo 70, Pedro Rosa.

é válida até 7 de outubro Olino Henrique cPereira,
de 1952. "- filho de João Fernandes

Foram inabiliÚtdos os de- Pereira e de Dorvalina

mais candidatos. Francisca E.ereira.

Em 2 de fevereiro de Lionete Si'lva, filho de

1'951. Antônio Silva e de Maria

Ildefonso Linhares - De- Andrade Silva.

legado Escola de Aperfei- NiltoÍl José Coelho, filho'
dé José Manoel Coelho.

REGIONAL Valdir Veloso da Silva,
CATARINA filho de Leopoldo Aleixo da

Silva e de Adélia Veloso da

Faço públi�� para-':conhe
cimento dos írrtaressados ATENÇÃO CONSCRITOS

DA CLASSE DE 1932

Departamento'
dos Correies . o

Telegrafos,
ESCOLA ·,DE

A.PERFEI-l,ÇOAMENTO
.

.

D. R. DE SANTA CATA
RINA

Resultado final

que nos exames para ob

tenção do certificado de rá

dio-telegrafista que trata a

Portaria n. 432jDCT, de 30
dê abril de-1947, realizados
na Diretoria, Regional de
Santa- Catarina, nos dias 7
de outubro, 11 e 12 de no

vembro de 1950, foi apro
vado:

jVla�

\
\

Procura com -cautela a verdade, onde pensas:

que esteja. Mas no-afã de procurar-lhe, evita;
o orgulho e a presunção que o fanatismo incitai

-nos que julgam transpor as alturas imensas •••.
'

Não combatas ninguem, luta, sofre e exercita
n'àlma esse grande amor que jolera outras crenças,

, ...

esforça-te por ser leal, para que venças.
.

Os sinceros e bons têm a graça infinita.
.

=c ,
Todos, com a mesma fé, buscam a mesma cousa z

e encontram só na eterna angústia da existência.'
a esfinge que no humbral dos séculos repousa r

Faze da dôr alheia um élo de 'amizade,
Da cólera dos maus - um culto de indulgência,
e então compreenderás um pouco da verdade.

çoamento.
DIRETORIA
DE SANTA

Geografia
Jesael Bento.
Inglês

N'azareno Medeiros.
Luiz Wagner.
Aritmética

j_lvaro de Freitas
t:.u.s.

llson Wilmar R0dl'igue".
Lauro GesseI'.
Norberto Manoel da Sil

va .

Português e Aritmé.t.ica
Lourival Bruno.
Aritmética e Il1gles

Eí-ne�to TremeI.

JONNY DOIN
, ,
-r

f

·PUERILIDADE
de CELSA IVES

Uma alegria doída bailou em minh'alma!
Foi eomo si de repente na noite escura se

acendessem as Ianternihas de todas as estre
las.

Foi como se um espinheiro agreste se desa

brochasse em flores magnificas e perfumadas
pon.efeito de varinha de condão...

Foi como si de um charco horrendo sur

gissem num momento as corolas alvas de um

milhão de lírios. . .

.........

'Foi como si um Arco Iris de bonança ilu
minàsse a melancolia de um crespúsculo ...

Foi como si tôda a luz, toda a côr, todo o

perfume, toda a música, toda a paz e tôda a be
leza da terra descessem em cortejo maravilhoso,
e viessem repousar no meu coração .

.

Entretanto tinhas dit6> apenas .

-"Como é lindo o teu vestido! .. " .

14 B. -C.
NOVO!

.'

'PARA"'"
MAIOR
CONFOIIITO
AO R·'-S.P-I-R-A-R
Tão. fácil! Simplesmente aplicar 0'.
lnhalador Vick ao nariz entupido e.

asp_irár umá ou duas vezes.

Tão rápidôl Em poucOs segundos,,·
seus vapores penetrantes e suaves
lhe desentupirão o nariz ...tornanda
mais fácil a respiração. Dá gos.t-o.
respirar então!
Tão cômodo! Leve com V. o pe.
queno e prático Inhalador Vick:",
cada vez que tiver o nariz obstru--

-

ido···por um resfriado, pela poeira
ou o ar. vici,ado. Use-o a qualquu
hora, em qualquer lugar, e todaS as
vezes que necessite alívio. ExperI�
mente-o hoje mesmo!

.

PRODUTO DOS lABORATORIOS DE
VICK VAPQRUB

\

Ad No: HI02

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

.
de Zel'indro Zappellini e de
Maria Mazucco.

Silva.
.

�ldemar Seifert, filho
Airton Santo_.S,- filho de de"-José Seifert e de Doéf

Olímpio Santos e de A.ladia lia Seifert.
Bosco dósSantos. Osny Joaquim de Carva-
João Batista Rodrigues lho e de Antônia Rosalina

Júniol', fíÍho .de João Batis- de Carvalho.
ta Rodrigues e de Leontina Odemar Humberto de Oli
Alves Rodrigues. ; veirá:--Furtado, filho de JQ-
Liatar Polli, filho de Vi- 'I sé de Oliveira Furtado e

Un'ia Poll( e de Atilio Polli. de Tomásia Engracia Fur-
Wàlflor. Ferrari da Silva, tado.

filho de Em'peres Pereira Osvaldo Steinheusen, fi�
da Silva e de Maria Ferra- lho de João Ciriaco de FreÍ
ri da Silva. tas e de Dorotéa Steinheu
Antônio Zappellini, filho seu de Freitas.

\

"
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Vine-Diário
;, �

Ás 2 horas

Vesperal das Moças
1) - Noticias da Semana.

-Nac.
ROBERT TAYLOR AVA

GARDNER
em

LAtBIOS QUE ESCRAVI
SAM

com - Charles LAUGH
TON, Vincent PRICE John
lfODIAK. '

ARREBATADOR!
OS PIRATAS DE MONTE

REY
Technicolor "

Maria 'MONTEZ e Rod
CAMERON.
'Preços '-- Cr$ 6,20 e 3,20.

,

"Imp. até 14 anos."
;ROXY

As 2 horas

Vesperal do Barulho.
1) - A Marcha da Vida.

-Nac.
2) - Ocupações Inusita

das. - Short Colorido.
3) - Bigódes e Bigódi

nhos. rr: Desenho Colorido.
'PARENTES' VIVEDORES
com - Edgar KENNEDY.

O SEGREDO DO� TUMU-
LOS

70 e 80 Episódios,
MANIA SALVADORA
com - John MATIN.

TEX GRANGER
60 e 70 Episodios.
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.
"Tmp. at{LI0 anos".

IMPÉRIO /

(Estreito)
Ás 2 horas

I} - Cine Jornal - Na ....

MANiA SALVADORA
com-s=- John MATIN

TEX GRANGER
60 e 7'0 Episodios.
4) - Algaraviva na Hos

pedaria - Desenho.
5) - Figuras de Fama do

Beisebol - Short.
6) -' Barbado Atraz de

Barbada. - Comédia sin tê
-tjca.
o SEGREDO D&S TUMU-

LOS
7° e 8° Episódios.
Preços: :.__ Cr$ 4,20 e 3,20. I

"Imp. até 10 anos". ..' _

,ODEON ,

Ás 10 horas

Colossal Matinada.
1) - O Esporte em Már

eha - Nacr-

2) -, Atualídadea War-:
ner Pathé.

Noticiário.
3) - Figuras de Fama

Baisebj)l. - Short Esporti-
-"

�VO. �
"

4) _:_ Ocupações Inusita-,
das - Short Colorido. .

5) -; Aigaravil:!- na Hos
})edaria. - Desenho.

6) - Bigôdes e Bigodí-.
'Ilhos.. - Desenho.
7) ,- O Castigo da Gl}-

10sa. - Desenho _çolorido.
8) - Barbado rAtraz, de

Barbada.
PARENTES ,VIVEDORES
com - Edgar KENNEDY.
preços - Cr$ 3,20 e 2,00.
"LIVRE" Creanças

maiores de 5 anos poderão
entrar.

ÁS 7% horas
Mecha ORTIZ "--

em

3 ALMAS QUE SOFREM
, Preço': - Cr$ 5,00 (Úni-
co).

'

"Imp, 18 anos".
RITZ =:::. QDEON
Simultaneamente

Ás 2, 4%, 6%, e 8%, Ás. 73/4
,Sessões Elegantes Cl;

Mai�r do tIlé "PECADO-
RA" .. :

.
..

"" '

"SENHORA TENTAÇÃO"
com

Ninon SEVíLLA - David
SILVA - Suzana GUlZAR

-_ --....
- Agustin LARA - Anjos
do INFERNO. sÓ>;

No Programa
1) - O Esporte em Mar

cha - Nac.

2) '- Metro Jornal ........ A·
tualidade.s.

Preços
Ás 2,4% - Cr$'6.20 e 3,20,
Ás 6%, - Cr$ 6,20 (Único),
e ODEON: Cr$ 6,20 único.
Ás 8%, - Cr$ 6,20 e 3,60.
"Imp. 'até 14 anos".

ROXY

\. Ás 7% horas

Robert TAYLOR "Ava

Gardener em

LABIaS QUE ESCRAVI
'ZAM

com Charles LAUGTHON
Vncente PRICE e John Ho
DIAK.
1) - Cinelandia Jornal

-Nac.
·2) - Atualidades Wú

ner.

d$ 5,00 (trnico).
"Irnp. 14 anos".

IMPERIAL
Ás

2, 4%', 6)'2 e 8% horas.
Sessões Chies

3 ALMAS QUE SOFHEM
com - Mecha ORTIZ zr:

Amelia 'BENCE -,'Maria
DUVAL.

No Programa ,
1) - Noticias da Sema-.'

na - Nac. \
2) - O Cástigo da Gu-

losa, - Desenho.

J'Cr$ 6,20 e 3,20.
Ás 6% Cr$ 6,20 único.

Novo diplomata norte-
americano',

dos Estados Unidds D,O

Mé-I
vo pediu, demissão de seu

xico, o Snr, Wil'liam posto como Prefeito de New

O''pwyer que por êsse moti- como-r Prefeito de, New
York.

'

Nascido na Irlanda, em

1890, o Snr. O'Dwyer emi

'grou para' os Estados Uni
dos com a idade de 20 an�
Em 1916 naturalizou-se nor

te-americano. Depois de tra
balhar como estivador, ca-'
xeiro 'de mercearia e carvo\·
eira, entrou para"Policia de
,.New:York em' 1917. Traba

","'/'" lhando de dia e estudando
}:Mi!! à noite formou-seem Direi
ii "'+-to e . -em 1932 foi nomeado

;juiz. Pass'ândo a participar
. t,tiva.mente II� vida �o�j�:,:a
.

da cidade sua c:arrelra 1)0)
htíca culmino.. ao ser c!I'i.:'
'-L. em 194:5, Prefeito de
'New York. D .irante a �('
'\!-" nda Guel'''. MU;H.! ..l! o

flS. O'Dwyer foi G('IlHa1
de B�gada do Exército nor-

te-americano' junto [,O Con
selho Aliado ele Controle na

Italia.

Acaba de ser nomeado
,

pelo Presidente Truman pa-

ra o cargo de Embaixador

�

Viagem com segurança
e rapídez

'

so NOS CONFORTAVEIS lhICRQ-ONIBUS DO

R4?lOO «SUL-B'RASILEIRO»
Ftoríanópolís - Itajaí - Joinville - Curitiba

Agênc'ia: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

' ..

"GLINICA E CIRURGIA DOS OLHOS ..;._ OUVIDO
COMPANHIA "ALIANÇA DA �AHIA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

(Incêndios e .Transportes
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL ·F;,..RESERVAS ". c-s . �O.90.o.ÓOO,80
Responsabilidades .. , '. '" "',' Cr$ -5.978.401.755,70
Receita --Cr$ 87.053.245,80
Ativo r •••••••••••••• Cr$ 142.176.60880
Sinistros pagos nos ultimos 10 anos

. .. .. .. . Cr$ 98.687.81680
Responsabilidades Cr$ 76.736.401.806,30

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

c'ísco de Sá, Anisio Massorra, D�. Joaquim Barreto de'
Araújo e José Abreu.

-

i! ,

i o

/

•

Tran.porteu regulares de carga fi ., I I) "I c e

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA 'rUBI
,

InfOl'm a�tõellll oomos Agente.
I

,

IIIn6políl- C.rlos HoepckeSjA - CI- Teletc ne 1 21'2 (, E'nd te ti
'rQncí�codo Sul-Carlo9'Hoepcke SA -CI-Telr.lone 6 MGOR_EMACK

"

Itlânlida� Rádio Catarinense Limitada
a'presenta mais 2 insuperaveis modelos pu'ra 1951
,�

CARACTERISTICAS: '

;; 5 vaLvuLas: Ondas: Longas de 550 a 1,700 kc[s; curtas 6 a 18 mcs. 50 a 16 mts.

_ Alto-faLante 61[2 poLegadas, tipo pesado: Tomada para toca-discos.
,= Transforméldor universaL para 90; 110, 180, 200 e 220 volts v.

;;; VariaveL de 3 .se�ções : FI ,c�rr: nucL!o de ferro: Ca.ixa-de IMBUIA de luxo.

_ Grande aLcance
�
Alta .senstbtltdade

..
So-m natural:-:ModelO ARe-5-p ModeLo ARC 515

/

A coísa'esta 'preta"

.' ,;
� .

1!:sqUE'cera Zé Barb=do
De rasgar a cart. .. dA,}.

- --A_ mi .lher dêle- leu tu..«
E Iez brutal esparrela,

/
Protegdo por Gillette,
Barba F, ita vive f m paz.
Carinhos ao tel�fone
Recebe e manda ° rapaz,

mas •••

I '

í
para 05 que usam

GUlette" L
" ,IA.025

Aviões
_
da. C.ruzeiro do'·Sul.

,

'

Segundas Feiras - Saída agê�Ci� 11,30 horas. <,

Florianópolis - Mafra - Curitiba - Itararé e S.
Paulo.

Terças, Feiras - Saída agência 5,30 horas.
Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio'
Terças Feiras - Saída agência 11,15 horas.
Florianópolis - Curitiba -/São Paulo e Rio.
Quartas Feiras - Saída agência 9,30 hora�.
Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio.
Quartas Feiras - Saída agência: 11,30 horas.
Florianópolis - Mafta - Ctzritíba - Itararé e São

PaulQ.
"Quintas Feiras - Saída agência 14,30 horas. . i .

Florianópolis - Pôrto Alegre. l'"
Sextas Feiras - Saída agência 5,30 horas.
"Florianópolis - "Cur itíba - São Paulo e Rio.
Sextas Feiras - Saída agência 6,30 horas.
Florianópolis - São Paulo - Rio - Vitória e Sal-

vador.
'

,�
," i

Sábados - Saída agência' 5,30 horas.
Florianópolis - Curitiba - São Paglo e Rio.
Domingos - Saída agência 9,30 horas.
Florianópolis - Pôrto Alegre.
Domingos - Saída agência 11,30 horas.
Florianópolis - Mafra - Curitiba - Itararé e

São Paulo. - \

Dr. José Boabaid
J

ADV'OGADO
Rua Gral Bittencourt, 1t2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



a moda pega..... IU� trem, um CQ!i01 Ultima hora Esportiva:iIORRIVÉL CASO DE CA- gundo tais informes 5 de- e um.a conclusao
NIBALISMO ENTRE EVA- tentos fugidos andaram pe- Paulistas e eataríne s

II

nmos DE COLONIAS PE- las selvas alimentando-se Escreve WILSON ACCIO- E o'menino, dando a últ.i-
.'

11 es 1 o�
NAIS NA VENEZUELA de raizes e tudo que podiam LI ma tragada no cigarro "Co: -

d 2 5
.

IMATARAM, ASSARAM E encontrar. Isso porém não l?my"v·ale garao ia' , nes,ta capíta ..

'

COMERAM O COMPA- bastava para manter suas O sol já' se deitara, pre- tudo, ouviu? Só ,.

NHEIRO DE FUGA! ��iJ::a� �����e�!e1��i�:; ��!��:�m����n�:nc���:u�� nã��:���oxi;i�:� d� �:� ..

� -ém, disputa Ido Cetro Maximo
CARACAS, 2 (U. PS fu;mz'ercaomm:panheirMo'a"taraAmS_snimo', nédio e rechonchudo. (Aí muito, custo, e seguro-me_ do, Futebol Amad'or.· O' _ veo-Despachos da cidade de Bo- ... deve entrar José de Alencar numa das argolas (mama- _

livar, não confirmados ofi- acenderam uma fogueira, em ação a fim de

COlOrir,' deiras como -as denomina-

cialmente, reiatam um caso assaram-no e o comeram. melhor ° cair da tarde). ram), _O trem parte. Jane- cedor ,IIogara' . contra Mio"ao-de canibalismo praticado Assim tiveram forças sufí- Pois bem. Imaginemos las fechadas-, ar viciadíssi- " �

por 4 individuos fugitivos cientes para percorrer aín- que são seis horas da tar- mo, fumaça, muita fumaça G . ..

das colonias penais móveis da vários kms. através das de, e a gare P. Pedro II da de ci-garro. No ar tôdas as erals.
e que novamente se entre- selvas, entregando-se fl- modela·r e irrepreenssível fumaç� são iguais: tôdas
garam às autoridades. Se- nalmente às autoridades. Estrada. de Ferro Central as marcas se misturam -' -:

----------------- do Bn\�il está Iíteralmente não há preços definidos.. Preleltura da Curso gratuito deabarrotada. Mais uma ligei- Percorro, os olhos pelo va-

',ra compres'�ão'e o in!�lizde gão, As fisionomi� !a�- Palhoça, _Tdquiarafia"palato cidadão mal ajeita o bém se misturam, mm a
Em meis a festas popu- O Instituto, Brasileiro d�à 'beira da plataforma vai direita noto um casal sin-

'lares, -a'ssumiu o cargo de T
.

f"
'.

. .

. aqulgra la,' "patrocinado,beijar o solo pátrio. gular, Interes�e: êles pa- Prefeito da Palhoça, a 31 pela Associação dos Em. '-
A promiseuídade de elas- recem não, se 'incomodar, de janeiro últnno.: o nosso pregados no Comêrcio d�

ses e de côres está reclama- nem com o ar viciado, nem prestigioso -ccrreligionârío, São Paulo e dirigido pelo-
ses e de côres está recla- com '. os cheíros. mâus,' nem

sr. Arl' Wag'ner, ele' ito a 3 \Prof.' -Léví Chequer, taquí.....mando UIl). estatístico com com os apereões. Apertados de outubro.
..

, ,

dêl grafo. da Assembléia: Le':'
urgência, Há de tudo: sol- êles já éstão, O braço e e

No ato da posse, além do gislativa Estadual, abriu.
dados, padres, operários e circunda-a pela' cintura, .novo. Préfeit» palhocense, 'Icostureirmhas páli�as como como a gente vê no cinema, matrtcu as ao novo curso.

usou da P?" •• ':.a o sr, dr. de .taquígrafia por corres
a Dama das Camélias; gen- entre os artistas românticos Ivo Silveira. ex-Prefeito e'
te branca corno 'um lençol; Ela, tôda lânguida, olhos. pondêncía, que terá a du-

� .

t deputado estadual, o qual, ração de quatro meses, apósgente 'preta. como azevíche ; pestanas, bõca, tudo pm a� depois > a'3 congratular-se. c que será conferide diplo'-
Mais' de duas dezenas de distancias com aquela zona ,�strangeirõe� , vermelhos,; do, parece a .Greta �arbo de

com os seu'! munícipes, te- -ma ao aluno aprovado 'eW2
anos atrás, o sul do Estado progressista e industrial. donzelas an.emlcas e me�ll< Cascadura. EI�, galã - ca-

ceu longas considerações exame final.. Os interessa-
vivia isolado da Capital. Nós que muito amarga- li,,!S galhofetros de marmita belos revol�os e disphcentes, em tôrno 'de urna tomada de dos devem -dir igir-se ao re-
As ligações quasi sempre mos em nossa mocidade, rl€'Ebaixto do '1br�i,o- t '

v bd�go,des vastos, sx: fun� I contas na Prefeitura, de- ferido Instituto, Caixa Pos-,
quinzenais, eram feitas por com as viagens incertas e o rem.' re� esta ISSImos e cos e e as

'terminada ultimamente, t
.

2 �oo S- P 1
f' d "f f it" d Ch I B

ar n. .0 , ao auro.
intermédio dos vapores Me- Tubarão e outros municí- razen o 0.1' ai , :z _

um ar es oyer.
. com final.idade pclítíca.

ta, Max e ás vezes pelo Ana. pios, achamos que mui jus- gaiato inveterado Jogador O trem para, o t:em anda, Falou, ainda, o sr. Au-.
Os oito municípios da- tamente a nova geração po-

cio Jockey Clube, tentando o sinal fecha, '0 sinal ab.re, gusto Bruggauann, ao trans
quela época, _-ª()friam com o de dizer que: _ '''vou ali a provocar o ciso nas três vir- uma preta entra, u� br��l- mítír o cargo.
atrazo da correspondência, Tubarão ou a Laguna e já gens vque mascam �h.icles ... co sai, e êles na?a. Es ao

E afirmou que como ve-

da carga, dos negócios e volto" - tomando os "Dou- Na tabela de horâríos eil- totalmente alheios, Que reador, sempre 'aprovara.

I j
-

it "T f idê t ão "f'azen- '

com tudo de um modo ge- glas" da TAC e varando as
.ava escrr o: rem para 0 con I encias es ar

_ depois de evaminadas as RIO, 3 (V. A.) - Con-
ral. distancias em menos de I Engenho de Dentr? -:- 6,10". do? naturalmente ? gala contas d') ex-Prefeito dr. forme os últimos dados da.
As viagens incertas, de- meia hora. I

Consulto meu relógio e os sussurra-lhe ao ouvI.do
Eq�; Ivo Silveira. a cuja honra- "Uneeco, o Brasil produziu.

pendiam da.barra da Lagu- Pa�'ece-mentira mas é ponteiros ""acusam: 6,35, é�, "REI DO PET-RoL O,,: I
dez rendia Luas homena- num ano, 1 milhão 866 miL

na, ora "grossa", ora com verdade!
'

"Atrazo pequeno, pequenís- o PRINC�PE ?? AÇO ,

_gens, s.em reservas. toneladas de carne, daS'..

pouco calàdo. E a gente fi:- Laguna, Tubarão ali, !;limo", penso. que ela e_a un!ca; �ue O novo P�',�±eito tem re- quais i milhão e 262 mil

cava, não raro, dez ou mais no gesto do homem do cam- Um suje�to gordo discute o_ �mor deles e maIOr, cebido inequívocas

demOnS-,!
de bovinos, 438 mil de: càr-

. dias, naquela cídade, ar- po, esticando o ""beiço,"- agÇlra c'om' um condutor de fOnIca ',.. _ ·trações de apl"f'ço de todo ne de suinos e .53 mil .. de'
cando com as despesas de· Ali, com a ligação 'Pelos bonde. Enquanto ISSO, o trem a-

. o município. carne :de \ovinos. .

hotel, a espera do, "sinal. de céos catarinenses q'ue a
- O senhor pisou os tinge o ponto terminal. Es- .

saída". TAC faz três vezes por se-
meus calos, . . perá- que todos saltem' ------=----------------------

As ma'las postais _,amon- maií.a: E ei-Ia garbosa e'""se- - Não, Ilisei'.. . não estou di!?posto a banC\ar
toavam-se e nos . dias de gura, encurtando distan-

- Pisou ... '

o �oe Louis. Como que ma-

partidas daqueles ,vapores, cias, sob a sombra acolhe- ..:_ Olha o trem! _.:. berra quinalmente o jovem par se

o serviço deixava os expe- dora de suas azas, para Ú apopléticamente um indiví-
levanta. Ao passar por mim,

dicionários quasi doidos. grandeza de Santa Catari-
-- a mocinha suspirá e ° mo

duo trucu�nto-.
.

Ninguém cinho aproveita para dar-
Depois vieram as' estra- na.

.

d' t' PmaIS quer ISCU 11'., arece
lhe um apertãosinho. Saio.-das' pelo Alto Capivarí pri- - Antônio Sbiss� 't t d

.

"Olh' que o gn o ra UZIU: a
Vou camI'nhando ao longomefro, ligando a Capital " S' ta boia! Im, porque o· rem da plataforma, e ainda dis-

com Tubarão e mais tarde I' t' va e por ISSO "'""' represen. a tI'ngo, um pouco'" a' distân-
a via�

terrestre para Lagu- , ' .

, "-

J
·

Nba
volta ao lar, apos um dia

cia, aos apertos, aos abra-

n� situação melhorpu mui- oaqulm- a oco de canseiras e de fome.
ços, ao beijos, aquêle casal-

P
. A cobra de aço vem co- ziiiho para quem tudo é re:'

to naturalmente. e o anamerl- leando e d�scobre, na esta-
O ritmo quasi normal das _

.

-

lativo, até mesmo os.. atro-
• ção, cem seus olhos pene- pelos, os empurrões, asligàções com o sul do Es- C'ílBISmO t ti'. ran ess e ummosos, a on- blasfêmias e os impropériostado, deu margem para d h

..

d'a umana que vaI mva Ir
num trem de suburbio ...grandes inter�ambios em Em São Paulo sob o pa- (> seu ventre. A multidão se

todos os sentidos. Mas fal- trocínio- da União Cultural comprime. Os cheiros va
tava a presteza, a rapidez Br�sil-Estados Unidos, a riam - azêdo dE:) suor e ca

das viagens para vencer as Biblioteca 'Thomas Jeffer- tinga com "FleUl' de Nuit",
grandes distancias 'que nos son�' est4' realizando uma "Ooty" e "Água da Colônia".
separam da' zona sulina. E exposição de fotografi3s e Entro também na fila. Fu
eis que nesta emergência, documentos de Joaquim mo, como um vulcão. Um su

surje a novel companhia de Nabuco, bem como o livro Jeito esquelético, fac�s en- TRÊS ANOS DE GOVÊR-
aviação comercial, a Trans- "Joaquim Nabuco e ° Pan- covadas, fisionomia de sá- NO MUNICIPAL
portes Aéreos Catarip.�nse Americanismo" de, Olímpio tiro, c-;nta ao companheiro
S;' A. - ã TAC - genuina� de S@uza Andrade. uma anedota de ....,bordel. A

. mente barriga-verde,,,vindo Nessa Obra, o autor mos
encurtar 'sobremaneira as

. �;:;;,�__ tra que o pan-americanismo

N- b á
� de Joaquim Nabuco é evcQ

ao aver . paz lução lógica de. um ameri·

TOQUI.O, 3 (U'. P.) .

- ' canismo ardente, que veio
O. ;ministro das Relações de longe na sua. vida e 'P1'0-
Exteriores da' China comu- grediu sobretudo depois da

nista, sr. Chu En-l�l� de- procla:rp.ação 'da República
da"rou hoje que a resolu-: no BrasiL

-

ção da Assembléia 'Geral da I A exposiçªo :.. está fraD
ONU declarando a China I queada ao público e inte
nação agressora' "fechou a 'ressados, '<las 8,30 às' 21,3:)
porta para a solução paci-! e aos sábados das 9 às 12

fIca do conflito coreano. horas.

Se

" de Fevereiro de 1951
_.'Florianópolis,

Encurtando distancias

'.. >

Presfação de
. .

conjas

menina de tranças, com ca

ra de boneca, fica como um

tomate.

Temos sôbre nossa mesa

um tlxemplar da 'separata
do rehltório de 1950, ap�'e
sentado ·à Câmara Munici·

paI; pelo Dr. Francisco
Carlos Régis, Prefeito

�
de �

TClharâo".
Pelos dados mfgrmativos

bcm se póde anlliar o que
foi 'j-'eito, no .!"oyêrno do Dr.
Carlos Hégis. c�'sde a preo
cl'paç�o COl1stmlte, "com a

arrecadação, móla propu 1-
'cióra de toüe, pl'ogresso ad-

Todos prontos? Abrem-se
as portas. E um espetáculo
assombroso! S.Ó mesmo Eu
clides da CUl}ha poderia
descrever o estouro dessa
boiada.

.,

Um senhor de óculos, de
aspecto grave, repreende
um menino.

.

- Que é isso, rapaz?
Onde nós estamos?

mi�1Ístrativo" c-tÍ:, a_ aquisi
f!ão de olciele'I "s para fun-

r
i!ionários que c;f,las necessi

ta�am para'-,'leu� mistéres
da 'J'J'efcitura. '- ,

O e�.;(!mplal' em causa es-

ta ilu.,cl'ado com vários cli

c1:CH, senão, qve, de meri-
.

tos e imper, antes melhora

ment'os, pollemü;; ver o es

tado em que se encontrava
antes e como ficou.

Mui�o �,ê!'lldecemos a·

PARA f E R IDA 5,
E C 2. E� MAS 'I ,

I N f L'A ,vi A ç O E 5,
COCEIRAS,
F R. I E I R AS,
ESPINHAS, ETC.NUNC� EXISTIU IGUJ:ll.

f

, I

A prodncão' de
carne no Brasil

, Q, episódio é verdadeiro. Ocorreu numa cidade:
do Sul do Estado. Altas horas da noite, duas pes
s6as sé .encontram: uma, ufu'Rmigo de frases bo

nitas, inCorrigível citador de provérbios; outra, ,1111'_

sujeito ul}l tanto surdo, mas furibundamente ciosOt·
da sua dignidade. É êste quem fala:

.

- A estas horas? Para onde vai? -

- Urbi et orbi!
Mal proferira a velha resposta, ° latinista re

cebeu violentissimo soco no queixô, sendo atirad()t,
ao chão. E, completamente vendido, quís saber 0.'.
motivo daquela inesperada agressão:
/

- Mas que é isso, meu amigo?
E o surdo explicou:

.

- Sou um homem' de bem. Vá chamar de Ur-

_ban e .Odebrecht ao diabo que o carregue! Ouviu?>O
*

* *

Filósofo adorável, o Freitinhas, da Laguna, enn.
visita à Capital, alarmou-se com o número de men

digos nas ruas. E comentou:
- Os mendigos, segundo os classifico, sã� -de"

três espécies: os necessitados, os profissionais e',

os amadores. Nos primeiros estão 10% da classe".
nos segundos 0% e nos terceiros 90%. A pol{êia,"
entretanto, só se greocupa com os da' segunda clas-
'se

*

* *
.,_

O espírito da Ilha .,. Foi êsse o tema que o"

grande filósofo grego, dr. Jorge, Lacerda, atual-
mente deputado federal por Santa Catarina, me-

sugeriu para um estudo.
o' espírito da llha: trovas, apelidos piadas

Nestas, anotei ésta�: Arrumavàm, alí na Praça, um
tablado para os bailes ao ar livre, no Clube da PaI· .

meira ao Centro. Para adiantar o serviço trouxeram't

'-ufua pequena e expedita serrá circular, que ia- ato
rando a madeira com a pressa que o temPlo exigia•.
Um 'popular, observando a faina da serrinha mila:-'
grosa, comentou pantaloneoilicamente:

- Bem! Bem! Já temos indústria na terra!

Outro, depois de ler a faixa Com Irineu para ..

-

a feliCidade de Santa Catarina, fez a ingenuissima1.
pergunta: " . �

- Aquele para é prep'osição ou verbo?
-'

GUILHERME TA!-.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


