
IRI0, 5 .I(W. Ao) - Deixou!a presidencia do Instttato
/ Brasileiro dle 'Geografia e Estatística; no dia 30 de ja

neilto '.último, ,,o -embaixador José Carlos de Macedo &a
-res, (gue vinha -exercendo essas altas funções desde a

criaçã"G dó à,éferido órgão. Tendo-se afastado do cargo
\110 ,periodlJ ,de -novembro de 1945 a- março de 1947, pera
.exercer a Jnterventoria Federal em São Paulo, apre
sentara, cencluida aquela missão, o seu pedido de exo-"
neração de Institutn, Atendendo, porém, a um apelo do

-

genera1 Dartra, .ceneerdara 'em manter-se no cargo ,�
o finHilo glIDvê�p.o.

S�b a direção .de embaixador Macedo Soares, o ,L
B. ,G. E. consolídou e expadiu os seus serviços, reali
zando, além de outros importantes trabalhos de 'pros-.'
pecçãe ,e dívulgaçãe- das realidades do país, os censos

lte.rais de 1:940 e 19'5{t

A transmissão de cargo verificou-se ria sede da en

tidade, assumindo a 'pc�idencia,' de acôráo com os dis
positiv-os -Iegaís, o vice-presidente, sr. Rubens Pôrto,
diretor di) Serviço .de Estatística Demográfica, Moral
e Pelítifa.

Em resposta ao seu pedido de exoneração, rece
beu o embaixador JOS� Carlos de Macedo Soares, do
general Eurico Gaspar Dutra, então presidente -da ,..;Re-
pú�lica a-.&egu-inte;yá�e:\.� ',. '-*..

-

�:;.._ _

,"'Àcuw lJ recebimento � sua carta ,do corrente mes
1:lm que solícita dispensa d.a presideIlcia do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.

Satisfaço o seu desejo, manifestado desde 1948

quando re;:tssumiu essa preside_p.cia, de desobrigar-se
:dela no final do meu govêmo.

'

Chegado ao te�mo <,lo periodo em que tenho tudo
as responsabilidades d�Chefia do Executivo, cabe-me
:assim tornar realidade ';I. sua exoneração que ora con

cedo.
Na sua direção, o L B. G. E. foi instalado, trans

formou-se e crescetf:'''estando em condições de 1>restar
l'elevantes serviços à Nação. Xlíás, as Mensàgens que,
cada 15 de março, -tenho enviado ao Congresso Nacio
nal registram larga cópia desiles sei'viços, já presta
dos, pelos quais externo os agradecimentos do governo
e os meus, pessoais.

Receba, com a expressão do meu alto' aprêço, a

certeza da minha estima e da minha consideração.

Assassinados
• •

JUIZ
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eSCrlVc:;IO
RIO, 5 (V.A.) - Chegou

no . ibunal Superior Elei
toral, um telegrama de Po

xoréu, em Mato Grosso, co

municando que fOram as

;sassinados ali o juiz eleito
ral Antonio dos Santos Li
ma e o escrivão Frutuoso
Brandão. Ambos se entrega
vam no Cartório, á organi
zação dos documentos para
a diplomação dos eleitos, RIO, 5 (V.A.) - O pre

marcada para hoj.e, quando sidente da UPN do Rio

foi, praticado o crime. Grande do SJa'I, sr. Euclides
O signatario do despacho, Flores Soares, declarou á

sr. Amarilio Bento de Brito, imprensa local que, no seu

presidente da Camara Mu- entender, o sr. João Uleo

nicipál de Poxoréu, aponta, fas 'não mais poderia ser

como responsáveis pelO a-' considerado udenista, urna

contecimento os dirigentes vez que aceitou o Ministério·
da .DDN local.

"

da Agricultura
J

oferecido
O ministro Habman Gui- pelo govemo do sr. Getulio

, ''---.

marães, ein exercicio na yargas.

presidencia do TSE, enviou
uma copia do telegrama ao

Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso, para que
esclareça o fato.

" --

,_,-

":. ',o.

Não émàfs
udenisfa-'

'.

o maior crédi to
at,é agora aberto

,;

RIO, 5 (V . .A.) - O ge
neral Dutra, na vespera de
deixar o' _$ovêrno, ,assinou
um decrefo que abre, pelo
Ministério da Viaçoo, o crê

,

dito de Cr$ 818.924.240,00,
,.

'par; pagamento d�s d�pe-
sas decorrentes da 'éÍlcam.-
pação ai -Leopoldina' Rail-
way. _

Dessa importâncía,
Cr$ - 524.16Ó:000,oo desti
riam-se ao pagamento de 10
milhões de libras esterlinas,
'Pelos bens dacitada empre-
za; ces . 4�.7.95.200,00 são

para. a' aqtÍisi�ão, até 950
mil libras esterlinas, dos

.'Qens constantes, do almoxa
rifado da Estrada e do es

toque dos arraazens de a

bastecimento do pessoal da
Ieopoldina: Cr$ '9.95!l.040,oo
destina-se' â aqu'isiçâo, até
190 mil libras esterlinas, de
materiais, equipamentos e

s.obressalentes para H Es
trada, já encomendados no

, exterior e Cr$ 235.000 000,00
serão empregados na regu
lar ização da despesa com o

.pagamento da responsabilí
drode assumida pelo nosso

NÓVÀ YORK,·· 5 (U.P.)
- Cientistas anunciam ter
sido constatada. a prese-nça
de neve e poeira radioativa
em 9 cidades nós Estados
Unidos e Canadá em conse

quencia-de quatro explosões
atomicas em Las Vegas, Ne

vada. Os habitantes das va

rias cidades receberam as

noticias sem apreensão, de
pois de lhes ter sido garan
tido que não havia radio
atividade suficiente para
causar dano aos animais e

ás pessoas. (ir!'d "neve ato-
gr,';êrno.mica" foi anunciada em Ro-

chester, Novo York, Cíncí-
natí (Ohio), Chigaco snu- Crise no P Rnoís), .Schenectady (Nova e •

York) e Upton (Nova
York). Os cientistas cana- RIO; 5 (V.A.) - Telegra
denses disseram ter encon- �á da Meridional procedeu
tr�d.o "v�,stigio. de radio-

I
te de Belo Horizonte infor

atividade -em chuvas de ne-

ITa
que irrompej; illll�rk

ve.
em

Q,tt:",
';-e. C1l,-all{lti:ver. se-:1'lõ' � IOC,'âl ; em virtu,de.em Ontaríc, em - Quebec e do rompimento do deputado

e� Fredeh!igto-n
.

tNews- Mario Brant com o Sr. Ar-
b_r nswick\,

'

thur Ber�ardes.

o dia. de' amanhã,' 7 de F.evereiro, é cons�grado como «Dia_do JIP'OJ��
lo», os abnegados' sfguidores. �a arte de Gultenberg, que san 11f� . S·
anõ,nimos da educacão dos POVQS e os benemeritos da Huma'l �

Ano XXXVI rF:16r�a��P4us,���rça.,��ir�� '6 de �evereiro d� lH�í N°, 11.063
•.
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:DeÍKou O rBGE :0' embalxa- NevlratOmlca em

,dor' 'Macedo 'So-ares -

9: cidades

Prevenir uma nova· guerra
I FILADELFIA, 5 (R.)

Falando na cerimonia iuau
gural de uma igrej� já dedi
cada a 4 cafelães do exér
cito morto� na segunda
guerra mundial, o presi
dente Truman declarou ho

je haver boas razões para
se ter esperança de êxito
nos esforços para...prevenir
uma terceira guerra m_un
dial. Disse 'o presidente
que, na decada de 1920-30,
os EE. UU. esquivaram-se
às suas responsabilidades.
"Não podemos esq.uivar-nos
agora. - continuou. - Te
mos uma tremenda respon

sabilidade a assumir. Se
plldermos suplantar com

fox;to a presente crise, . se

plúTermos restringir a a

gres:são ant�s que degene
re em outra guerra; as' coi
sas serão mais

-

faceis, no

futuro. E penso que sere

mos capazes de fazer isto".
Disse o sr" Truman que

os Estados Unidos esta
vam pi'ocúrando estabele
cer a paz mundial, á fim de

que todos os )lOmens pos
sam viver juntos, frater
nalmente e_' em libttrdade.
Para esse fim e�tavam tra

balhando com outras na

ções para criar o império
da lei no m�ndo:
- Sozinhos, não �ode

riamos fazê�lo - prosse
guiu. Estamos agindo como

membros d� uma comunida
de de nações dedicada ao

conceito da lei no mundo.

{I

Como em tôdas as outras
comti.nidades, os membtos
desta comunidade de na

ções ,tem, muitas ideias l.- -e

intere�sês diferentes, e

nem' todas falam com a

mesma' voz. São cautelosos
alguns, impacientes outros.
Não podemos fltzer sempre
aquilo que queremos nesta
cidade, mas temos uma tre:
menda responsabilidade a

assumir e não podemos re

cuar. Esquivamo-nos às
<nossas ....responsabilidades na

decada 1920-30. Não pode
mQs esquivarmo"nos agora.
Temos de assumi-las já, e

precisaremos de tudo aqui-
,lo que possuimos - de to
da a inteligencia e de to
dos os recursos que possa
mos mobilizar",

!lI'{fAS PARA PINTURA
COTTOMAR

Gbefe do E. Maior
�a Aeronáutica.
RIO, 5 -(V.A.) - O ma

jor-brigadeiro Alves jSeco
será o novo chefe do Esta
do Maio!" da Aerona'lttca.
O respectivo deereto, que
se encontra elaborado, será
assinado pelo presidente da
República no primeiro déS

pacho ('om o titulai" da ps�
ta, coronel Nero Moura..

.As/me�as" da
do 'Sena·

RIO, 5 (V. A.) - Somente depois do Carnaval -se
rão �iniciados os entendimentos politicos relacionados
à constítrríção das Mesas do' Senado e da Câmara. A

julgar, entretanto, pelas demarches 'já .Ievadas a efei-
, to, ·espeta=se "que, '·fiá Câmara .Alta, v;enha a ser respeí
. tada a dísposíção atual. No que se relacíona ao Palácio

'I'iradentes, tem-se como certo que a presidência caberã
ao PSD,· na pessoa do sr. Nerêu Ramos, A vice-presi
dência, ao que tudo faz supor, 'será conservada pelo sr,

'Jõsé�Augusto, ao passo que a' primeira secretaria ca

berá ao PTB.' Para êste posto, o nome mais cotado, até
.

ago!a, é o do deputado Gurge} do Amaral, da bancada
canoca. '

:" ,

". .

A ful�ra Presídencío
da', Camara'

J squ m Sefe.

\
o sr. Nereu Ramos é e nome geralmente lembrado

e íridícado para a próxima presidência da Câmara. Ra..
ramente a voz pública. traduz, com tamanha fidelidade
o sentimento da opinião em tôrno de um homem tão
cheio de virtudes e r�9,uisitos e tão isento de pecados e

defeitos.
..

Como vivemos num "deserto de homens", é possi
vel que a figura moral do sr. Nereu Ramos apareça as

sim em contornos avultados, por fôrça dos contrastes,
mas é certo que seus mais acesos adversários- nele não

apontam dé'ficiência capazes de desbotar o esmalte de
suas extraordínárias qualidades morais.

., .

< O que o tornou entre nós uma personalidade priví-
'legiada_ não foram e não são os altos cargos que tem
exercido ou está exercendo; mas o escrúpulo e a digni
dade no seu desempenho provocando os aplausos de
seus' amigos e impondo respeito aos __ antagonistas e a03

seus próprios desafetos.
,. ,

. ,.
_,-

- - � �

- '_�nl"'<>e""e-xptréãfu- as�hõfí'Íenagens que lhe foram
prestadas no Serrado por todos os partidos represen
tados naquela casa do Congresso. 'Na- subconsciencia
dês_ses partidos funcionou aimla w'tendência de todos
em aceitar o seu nJ)me corno capaz de congraçar as

oPiniões divergentes na alta política nacional, quando
se procurou ,encontrar um candidato único para a su-

cessão. do general Dutra.
'

Se a escolha do sr. Nereu Ramos não 'logrou pre
valecer então; -foi por ter surgido das camadas mais
baixas das' agremiaçõ!!s partidárias o critério de que os

pequenos, como os altos póstos foram feitos para os
homens e não.. estes para aqueles e, nessa conformida
de, a presidência da República estava ao alcance de
qualquer lheguelhé audacioso. Em tais condições cum..

priu o sr. Nereu Ramos o seu dever: ''retirou-se da liça
para que o combate se travasse entre os pigmeus assa

nhados e prestmçosos.
João Pirilieito costjlmava dizer que a beleza do r(!�

",

gime democrático consiste em que os homens, que atin
giram os mais elevados postos na República, estão su

jei-tos a recomeçar a sua carreira políticfl'
Não admira, portanto, que o sr. Nereu'Ramos depois

de ter sido-. tudo em seu Estado; depois de ter desem

penhado na Constituinte de 1946. as funções de lider
<ia Assembléia Nac_ional: de aclamado presidente da.
Grande Comissão do projeto de Lei Magna vigente; de
ter exercido a vice-presidencia da República e quase es ..

colhido para o posto que afinal veio a caber ao sr. Getu
lio Vargas, tenha baixado à planice para disputar um

lugar na 'Câmara eleita a 3 de outubro.
Por isso mesmo é pensamento de todos os eleitos

naquela data, sufragar-lhe o nome para a presidência
da futura Câmara, o que significa o propósito de se

restabelecer a tr9dição dos grandes_ presidentes que
tanto�honraram e cercaram de prestígio a Casa do Po
vo e as' prerrogativas do Poder Legislativo.

À família daqueÍes presidentes, ,de perene memó

ria, pertence o sr. Nerêu Ramos, e nem por ter servido
com l�aldade e .compostura o Estado Novo, comprome
te'u êle 0- apêgo permanente às fórmulas ,democráti:
cas no culto das quais nasceu, flosreceu e frutificou
a semente de sua formação política e liberat

:ror ml}ito feliz se dê o ilustre homem político ca..

tarinense. Nem todos, para não dizer muito pOllCOSI po·
derão dizer como êle: "O meu programa é o meu passa
do"�Não obstante, é natural, numa "assembléia em que
entra gente nova numa proporção de 80%, não venham
a faltar os que procurem contender com o sr. Nereu na

disputa ao posto mais alto na Câmara dos Deputados.
Por infelicidadé nossa, os precedentes autorizam tal

hipótese.
-

.

�

Contim a na 8a. pagina.
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'em 'nova diretoria II Assoclaoãó Homenagens sem
, Esportiva «Duque de Caxias» precedentes a umo

Firm�d� pelo sr.-C�los -Luiz Coll�ço, �o secretário crack de r'utebolda Associação Desportiva "Duque de Caxias", recebe- v

1
mos atencioso oficio, comunicando a eleição e posse, da Guadalajara, México, - 4 o

'

o

-

M A I srl'�l M -DA S S Onova diretoria, em data de 22 de dezembro, assim cons- - (U.P.) � Mais de .....
.

:',' o.,'
\)�

�o
o

°lC"otítuída: 100.000 pessoas (Ie tôdas a� _�Presidente de Honra - Irineu Bornhausen. classes desfilarám ante 'o � ':�\-Presidente - Waldemar Bornhausen. corpo do "player" argentino t PARA°.':O PROGRESSO DO
Vice-presidente - Uldaríco Nascheweng. Luis Barnabé Heredía, o'

-

'''\ �Secretârio Geral - Henrique Schachtleben. qual faleceu repentinamen- _:j:\ / o:�:::��.::
_::.

-'C' 1\,:r�1X1R\NA}o Secretário - Carlos Luiz Collaço, . te têrça-feira á .tarde, em � N-rl\ 1-.\'\ 1-\
2° Secretário - Alberto Muller. virtude de um ataque car- "

ê"
o

DL 5� l \ 1-\ -:; '.

i:-;:::!:,;."al Leo::'�::::�:t,;e iaul• Neves, ::t::;'od:!�:�n:ed:h::bi:�
. tESiADO :!;,.. �, \�: , ....; ...

'"

;, 2° teeQureiro - �artin Dftda�.. 4••:",' 1°� do Oro-Onadalajara.... que, .: ....', .J�
,

�

o
"

Cf

'T.' o,' g-_' .,�'._',',,:,,:0:"':,',:;;, "R' IA- ,F'
...,."

... �!ntor_S{l��!--_:_ RauHno JoãO"Rosar. . '_,. esta noite enfrentará o Bo- -

�

- II

'biretor do Patrimônio - Alfredo Krieck. �

lca
Junior, de Buenos Aires.

Orador - Dr. Vinicius de Oliveira.
Alb t"

5.000 Pfe�soas �;ornpanpha- \." ' -

",. f{·, � •
LAO�""

Díretor do Departamento Esportivo - er o ram o eretro ate-ao ar-
.'.'

'"'''''

,.
..-' '0'

•
Pasa. teon Municipal, de onde se- .". -- :0. .' ,-' .;"INC�tJIDé, NAS--"RGTAS· ,!. A »Ó, •

Diretor-Técnico - Plínio Fagundes de Morais. acredita que o corpo será
o" "� .A �

� o�::o', _

CONSELHO DELIBERAT1VO - Presidente: r», enxumado posteriormente U"".'�� /0.}=7J.' ,.�o

Arvino Walter Gaertner; Vice-Presidente --Dr. Fran- para ser enviado á Argeriti- !, TRANSPORTES��;';'ÂE:REOScisco Gottardí] Membros: - Dr. Ademar Luz, 'Edo na.
'�... /:�,i.:/:::o J�!�"�"Puhl, Walte-r Tender, Mário Schlichting,�bdon Navar-

.

'0'
,

ro Lins, Pedro Paulo Cunha, Dr. Gino de Loto, Osvaldo CA�AR' I-NENSE S�··.-1I .

, Leia "O ESTADO"
'

, AKrieck; Lindolfo Schlup, A'lfeu Pamplona, José da Síl- •
.

_

,'.'
va Fontes, Adolfo Bonemassur, Viriato Garcia, Dante
Tomio, Eulálio Garcia, Luiz Leopoldo Schneider, Nê
Iío Abreu; Aldo Ramos, Erico )Jorge Krieger, yitório
Fornerollí.. João Maierle, Helio Westphalen, Helmuth
Baungarten, Wenceslau Borini, Félix Odebrecht, AdoJ-

I,N G L E 'S Afo Frischcknecht, Dionisio Pisa e Paulo Cordeiro.
CONSELlIO FISCAL - Efetivos: Antonio Chedíd,

Elias José Soar e Osvaldo Krieck; Suplentes: JoãO [�i,,',�r,', III] _ O E'ST\ADO- Cardoso, Raul Carvalho e Pedro de Oliveira Santos. _� � � -

Agradecendo a gentileza da comunicação, for-· .

P E R I T I V Amulamos à diretoria caxiense os mais sinceros votos T O N I C A . A
.de felicidades.

./

A G U A
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NAS CONVALESCENÇAS

Administração
Redação e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Tel. 1022 - Cx. Pos
taI, 139.
Diretor: RUBENS A.
RAMOS.
Proprietário e Dir.
Gerente
SIDNEI NOCETI

Viagem com segurança
,e rapidez

só NOS CONFORTAVEIS l\llCRO-ONIBUS DO

R4�IDO «SUL-BRASILEIRO»)
'Florianópolis _:_ Itajaí - Joinville - Curitiba

Aulas de- rad io
tele1Jrafia ,
Aceita-se alunos

Rua Conselheiro Mafra, 33 Representante:
.10 andar A. S. LARA

Das 19 ás 21 horas Rua 'Senador "Dantas,
Nesta 40 - 5° andar

-An-Pncia- R!!ª--.Deoàoro esquina da Tel.: 22-5924 - Rio de

'4:)- -�ua.=:.:r:en-enn:r--S1tV-ein:t" - -

,I
�nuncle :'-'���-� ..1.ES·,....-,[T'I1....,,--t-- J Janeiro

c»:

U"I-J RA"8I.L iJ"XSAMXYOR-
Rua -�elipe d� Oliveira
n? 21 - 8h andar

ífeI. :
o

2-9873 - São
Paulo _

ASSINATURAS
. Na Capital

Ano- Cr$ 100,00
Semestre o; Cr$ 60,00
'I'rimestre.. Cr$ 35,00

+'To interior
Ano

'

. . . .. Cr$ 120,00
Semestre .. Cr$ 70,00
Trimestre ,Cr$ 40,00

,

Anúncios mediante con

tráto.
Os originais, mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos 'con
ceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

Transportes regulares de cargÇl � I I I I , ,. C e

sio .FIfANVISCO DO SUL para/(NOV! YHBI
Informagões oomo. Aaen t••

f!. IiIDÓpOU.- Carlos Hoepcke S/A - C I -: '1 elett De 1 212 ( HDd� te ea
.cl o flÍócilcodo Sul-Carlos Ho.!=pcke SA -CI-Tel�loDe 6 MOOREMACK

DRA. WLADYSLÁWA WOLD.WSKA IlU!5J

•

DR. ANTONIO DIB MUS!I

Médicos

Cirurgi.�Clí�,,- Geral-Partoa

:'
..

. ,

Serviço completo e espooialisado das DOENÇA!. n.
SENHORAS. com modeenos método. de diagnó.tic? e tra

tamento. '

COLPOSCOPIA - HISTERO..=- S_.ALPINGOGRAF� - 11.-
TABOLISMO BASAL

Radio,tsrapi. por ondas' e.urtu-EletrocoqulaOlo
R.ioa Ultra Violeta e Infra Vermelbo.

_

Consultório:' Rua Trajano, nO 1, 10 andar - JIldifiel�

do Montepio.
Horário: DaI g is 12 bora. - Dr. lI·usd.

Da� i5 á8 18 boras - Dra. M,UB8i.

Reaidênoia - llua Santo. Dumont, ,8, Apto� L

fONl·S;�I;5� ·�2�� "'C�i;. Po:;o'. 54S ,
CURITIBA:- TlUCItA",,: PROSE8�AS TARANA ��

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

Incêndios e Transportes
Cifras do' Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$ 50.900.000,80'
.Responsabítidades , Cr$ 5.978.401.755,70'
Receita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 87.053.245,80
Ativo : r .. Cr$ 142.176.60880
Sinistros pagos nos ultimos lO anos

. . . . . . . . .. . ;--. . Cr$ 98.687.81680
Responsabifidades Cr$ 76.736.401.806,30,

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

cisco de Sá, Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de
"Araújo e José Abreu.
I

RELOGIOS SUIÇOS
e om enfeites artísticos
Folheado Ouro 20 t;:.
10060 ancora 15 Rubís

Cr$ 470;, O
1 07ÔSísto Ancora 15 Jlubí,

t r$ 310,00
PulseirJs folheai - de

C.r$ 80, 1 ,0, e
,

GARANTIA' E�CRITA ;0' ANOS
Pelo reemboJ,o s m de pezas.

Ot m s c"ndiçõ s para
Rev ..ndedores e Agentes

P çom nossos (.o#alogos grol;s
íNUA LTDA.
C. Po 793 - S. PAULO _,

/
-

Atlântida Rádio Calarinense Limitada
apresentá- mais 2 insuperaveis modelos para 1951

CARACTERISTICAS:
.

;;; 5 valvulas: Ondas: longq.s de 550 a 1,70I!., kc[s; �urtas 6 a 18 mcs. 50 a 16 mts.

'---_ Alto-falante 61[2 polegadas, tipo pesado _ Tomada para toca-discos.

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

=.
Variavel de 3 se_;ções : FI com nucl;;_o de ferro: Caixa de IMBTl,IA de luxo.

_ Grande alcance
_ A_!!a sensibilídade

_ Som natural. )Modelo ARC-S-P Modelo ARC 515,
I

;I lAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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..� (��.". .'. ·S·�·��í. ". Cine-Diáriollpa�elas dePressão ARNOI".<�M� .\.�-�+ RITZ - ODEON fi CrS 510,00.
NENINO NOEMAR BE-

\

Soê1al", 'pois a SI�. Clara �io do nosso distinto con- Ás 2, ��7i�:�eam;:�\� hs. Grelhadores Elétricos '

" ZERRA Azevedo Cardoso não é sua terrâneo e valoroso correlí- Sessões das Moças rr$ "%00 00Aniversaria-se, amanhã, o espôsa, como haviamos pu- gíonário sr. Ademar Gar- Uma engraçadissima sâ-: a" J ,inteligente menino Noemar blicado por ocasião do. .ani- cia,. corrípetente diretor da tira ao r0vutnce mundial-
na Ele"rolandl'a

-

.Bezerra, enlevo' do lar do versár-ío da reterída senho- Emprêsa Sul Brasileira de mente famoso! .I,nosso distinto, amigo ,s�", ra, Excusamo-nos, assim, Eletricidade. Eigura.i de re- Nunca hove um RàMEU J Rua Arcipreste -. Paiva --=-Edf. Ipase - Térreo,.João Bezerra Filho, resi- pelo lapso 'cometido. ,'1evo nos meios so'eiais joín- como-dente em São Francisco do SRTA. DILENE PEREtHA vilenses, desfrutando de ge- CANTINFLAS,Sul. Nossos efusivos cum- A encantadora srta. Drle- ral estima, o ilustre aníver- em:.primentos a.o garoto, exten- ne Pereira, dil�ta filha do saríante sempre fez jús ao ROMEU E JULIETA;givos ao fehz casal.
.

si'. Arí dos Santos Pereira elevado conceito e justa ad- com:MIGUEL HERMINIO e de d -. Erna Schurmann Pe- míração dos que o conhe- Maria Helena MARQUES

I
"DAUX, reíra, aniversaria nesta da- cem, por. seu cará\er ínte- -Andrés SOLER. . 6 DE FEVEREIRO I Catarina, de 23 de Abril aTranscóí're amanhã o ta.' Por tão grato evento o gro e inteligência privile-· Lutando pela vida e pelo _ em 1564, Estácio de .17 de Novembro de 1861.):aniversário natalí:i? do [o- "O Estadul' a cumprfrnent-r I

giada.
.

amor da mulher de seus so- Sá, acompanhado dos' cs-. Nascera em Pôrto Alegre."vem Miguel Herminio Daux, fazendo ardentes votos de As inequívocas demons- nhos, eis ...• o impagavel pitão Provedor Belchior de II 7 DE' FEVEREIRO
,

filho do nosso prezado ami- um futuro repleto de ven-· trações de. apreço que rece- CANTINFLAS no seu me- Azevedo e Martim Afonso _ em 1691, por carta re-
.

:go sr. Miguel Daux, geren- turas.
'

'1 berá
\ nesta data, ó "O Es- lhor 'traba1ho! '

Araribóia, chegou a barra gia do Rei de Portugal, D.·te dos estabelecimentos Jo- MENINA MARLf-E:pILIA tado" se assoc�a. com votos 100 minutos de ínínter- do Rio de Janeiro, afim de Pedro II, foi autorizado o<sé Daux S. A -. Comercial' e O lar do nosso, prezado de perenes felicidades. _ 'ruptas, gargalhadas! colonizar, conforme ordem Governador geral do EstadoJI.,....cte sua exma. espôsa .d. Li- patrício sr. Gerson Demaria MENINA MARLENE F'E- RIR ... RIR ... RIR,.. de seu tio, Governador Mem do Brasil a dividir os por--dia Boabaid Daux. Ao jo- se rejubila hoje-com o aní- . LIX No programa de Sá; tos do mar do Ceará em ca-'vém nataliciante os nossos versário de sua querida fi-' A vivaz e encantadora 1) _ A marcha da Vida. _ em 1649, um "alvara" pitanias que seriam dístrí-::sinceros votos de in inter- lhinha M�í-Edi1ia. Às de-! n-enínà .Marlene Feltx vê Nac. de, D. João IV, atendeu uma buidas á particulares que.ruptas felicidades.. monstrações de amizade e' passar hoje a sua 6a prima- , Preços: representação dos homens as quizesse possar;;SRTA. VANDA MELLO de carinho que forem pres-I vera. Na residência de seu Sras, e srtas. r: Cr$ 1,50. de negócios de Lisbôa para - em 17Í1, segundo Tei-A gentil senhorita Van- tadas a 'Marlí, juntámos as. pai, sr. João Marcos F'elix, Estudantes. � 2,00 formarem a Companhia Ge- xeira de Melo, foi criada a-da, 'aplicada aluna do Ins- . nossas, com votos de um fu- I e de sua exma. espôsa d. Cavalheiros: ,_: 3,20. 'ral do Comércio para todo cidade de Mariana, em Mi-�tituto-de Educação, e dileta turo promissor. I Maria de Lourdes Felix, "LIVEE"" Creanças o Estado do Brasil; nas Gerais (mas Rio Bran-:filha do jornalista sr. Os- FAZEM ANOS HOJE: ,afluirão suas amiguinhas maiores de 5 anos' poderão _ em 1715, D. João V, co o contrata e diz que foi··waldo Mello e de sua exma. Faz anos hoje o sr. Aldo para prestar-lhe carinhosa entrar nas sessões diu'rnas. Rei de Portugal e D, Felíp- a 23 de Abril de 1745; quan-,espôsa d. Ana B. Mello, ani- Nunes dos Reis, competente prova de amizade. ROXY pe V, Rei da Espanha, assi- do D. João V concedeu pre-''Versaria amanhã. À gracio- funcionário da firma' José. MENINO TELMO-LUZ Simultaneamente naram em Utrecht o trata- dicados de cidade a então:,sa Vanda os cumprimentos Daux S. A. Comercial; I Completa hoje o seu oita- ODEON - Ás 2 horas. do de paz pelo qual a colô- Vila de N. S. do Carmo, mu-"efusivos de "O Estado:'. A exma. sra. d. Dulce Da- ,
vo aniversário natalício Q ROXY - Âs 5 e 7Y2 ho- nia do Sacramento foi res- dando-lhe o nome para Ma-:·DR. AQUILES GALLOTTI mian

í

O'liveira, espôsa do I inteligente garoto Telmo- raso tituida a Portugal; ríana, em homenagem a suaFaz anos amanhã mais sr. Odinaldo Oliveira, con- Luz, filho do nosso preza- E o sucesso cotinua. _ em Un8, foi aclamado espôsa, D. Mariana de Aus-rum aniversário õ nosso ilus- ceituado comerciante; do amigo sr. Alvaro F. da "SENHORA TENTAÇÃO" c r oroado Rei fie Portugnl, tr ia) :ntre conterrâneo sr. dr. CeI. O Revmo. Padre João Do- Luz, acatado comerciante e com Brasi, e Algarves, 1). rcão _ em 1741, por "alvará"_Aquiles Gallotti, médico dó mincn i, zeloso e estimado de d. Dilma '\,iIela da Luz. Ninon SEVILLA - David Y 1; do Govêrno da Metrópole,f

::Exército Nacional. O "O sacerdote, que será, por êsse Ao menino Telmo os nossos SILVA _ Susana GUIZAR .. ô,D'l 1824, uru Aviso do foi aprovado o contrato fei-:Estado" o cumprimenta com motivo, muito felicitado. Às sinceros votos de um futu- _ Agustin LARA e Anjos \Iini�<prlO dos Ne-rócros Ex to com Tomé Gomes Morei-'Votos de uma vida plena de homenagens que lhe forem 1'0 risonho., do INFERNO.- trangeiros (Carvalho e Me- ra para -se estabelecer com.:felicidades. tributadas o "O Estado" SR. ALFREDO CARVA- NO PROGRAMA: lo, Visconde de Cachoeira}, uma Armação de pesca daFAZEM ANOS AMANHÃ: envia as suas com votos de LHÓ 1) _ O· Esporte em Mar- declarou que o Govêrno Ir..1' baleia na Ilha de Santa Ca-O sr. Orlandino Damiani, que continue a desempenhar Faz i.anos hoje o con.pe- cha. Nac. perial Brasileiro estava de- tarina;
-,

."conceituado comerciante a sua brilhante missão com tente profissional de arfa- 2) - Metro, Jornal. Atua- cidido -a manter a incorpo- - em 1809, nesta entãoznesta praça; a mesma dedicação, com o I'
iate SI'. Alfredo de Carva- lidades.

'

ração, em virtude da recla- Vila do Desterro, nasceu oO sr. Adolfo Reis1 comer- mesmo espírito d� sacrifício 'lho, figura sobejamente co- ODEON _ Cr$ 6,20 e 3,20 mação feita pelo GOV�J"l10 Capitão de Mar e Guerra<eiante nesta: praça; levando sempre ao�, que tem ; nh�cida em nossos meio!> e ROXY - Cr$ 5,00 e 3,20, de Buenos Aires; enviando João Nepomuceno de Mene-D. Nair Melquiades.Coe- fome o pão, e a.os que tem esbrn�a�p�:r toà08."A'J 'l'. --·'l.mp.:-a"C".1:.'±-a.uvu--. ,w-':r."_v u ""'..,. � _" �
- .'"

" .......
-.-

lho, digna espôsa do S1". Nel- Alf.redo Carvalho os nO�SOi!. IMPERIAL nistro I Valentin Gomez; Guerra da Indepenqêncla;$on de Oliveira Coelho, ofi-' sê�e, S!�l�l�iz Eduardo San- ctÍmprimentos. Às 5 e 7% horas. - em 1861, foi aprovado - em.1848, nasceu O ?e-
1 S f um contrato com o Viscon- neral de Brigada Firmmo>cial do exército; tos filho do farmacêutico 3 A mas que o r�m

13
.

•

h
'

de de Barbacena para a ex� Lopes 'Rego, falecendo-aO menino Edison Cun a� I Eduardo Santos; com
,

b d 1913:filho do sr. Manoel Cunha, O sr. Antônio Gomes Fi- Mecha ORTIZ - Ame- ploração do caxvão de pé- de Setem ro e ;.

h ll'a BENCE - Marl'a DU- dra" a's margens do' rio "Pas- - em. 1894, foi criado em«)ficiaI de nossa . Mann a lho': "

sa-dois';, afluente do Tuba- Florianópolis, um ,pequenoO sr. Arnaldo Silva; I VAL.
ra-o, neste Estado', arsenal de marinha, s,ob aO sr. Cados Cesar Mello

;1' Preços:
ft

.

CI'$ 6,2'0 � 3,20. - em 1881, em Laguna, direção do engenheiro ran-O sr. Nazir Mon eIro;
,

,

t 'b'd neste Estado, foi capturado cês Luiz Buette;O sr. Ênio Flores; "Rigorosamen e prOl 1 o

date' 18 anos", João de Souza'.da Silveira, - esta data é cons�gra aA sra. ,Dorotéa Gandra,
f "

.

G IMPE-RIO (EstreI'to), criminoso de morte na pes- com o "Dia do Tipógra o ,esnôsa do sr. Al'gemll'o an-
.

I 'd ddr;...' I Ás 5 e 7 horas, sôa de seu avô,' crime per- os abnegados S;:UI ores
_

a,

SR. BENTO A. VIEI.RA I Sessões das Moças. petrado em 1857; arte de Gutten rg, que sao

ELE E A SEREIA os herois anônimos ,da edu-Aniversaria-se, hOJe, o sr.
I � � ',-J'

_ em 1956, 'no Rio de ,Ta- cação e cultura dos povos eBento A .. Vieira, figu.ra. es- i. 'l\\i. tOtAi.tab' I com
neiro, fàleceu o Conselheiro os beneméritos da Hltmani-timada em nossos meIOS so- o'''li. a tI William POWEL - Ann
Inácio da Cunha GaIvão, da,de.A d· t' t

.

e BLYTH. •

'

ciais, o IS m o amIgo. I que foi Presidente ..destacolaborador os nossos sm-I· entã-e Província de Santac�ros votos de ininterruptas

\'
'--

felicidades.
lbas; SR. ADEMAR GARCIA '

�,A sra .. Leopoldina Rosa A efeméride de hoje as-, . /
� O '- .,.da Conceicão; sinala o aniversário natalí-· ftft\S� " � �A sra. S�phia 13ernardina N A. 1"" E �,!�. -li1, -

-Cunha; �

e. "EN1R ••.•---
�:.��A menina Aldair Louren- D...· � �').�ço, filha do sr . ....:JNaldemiro .,

� ._", I/.-Lourenço; .

fO sr. José Vãlentino Bor- I ENO é de e eito
.

seguro, Laxante;:gonovo, comerciante em No-
k
I -'suave, eferves_'�T��',
I - cente saudave�O estudante Sílvio San-

I alcalino e �"\l±a�()TA _ Esteve, há dias, antiácido, � J •• . /

exija o'em nossa redação o sr. João

\. legítimo:- "SAL DE FRUCTAli<·'Cardoso de Souza, que veio \..nos comunicar que houve I'-um .lapso na Secção "Vida

!��
I' \IIM-:--·I ��Se:I �� ii

I 'A Família Carneiro convida os parentes e 'pessoasI amigas para assistirem a missa que, em ação de gra
I ça, pelo centenário de sua' querida mãe, sogra, avó,

I II ça, pelo centenário de sua querida, mãe, sogra, avó,
bisavó e tetravó, MARIA ISABEL DA CUNHA CAR
NEIRO, mandai'á celebrar às 8 horas, do dia 10 de fe-

• 1 'vereiro, na Catedral Metropolitana.

. ".:

:Mercante;
O sr. Otávio Nazário;
O jovem Renato Wagner,

«comerciante ém Aririú;
A sra. Felippe La Porta;
O Deleyr Iguatemy da

;;Silveira;
Sra. Eglantina Luz Cal

"deirà de Andrade, digna
<consorte do. sr.' Dalmiro
�{jaJ-deira de Andrade;

A sra. Gema Damiani
"Ventura, espôs,a do sr. An
;·tônio Ventura;

A sra. Celeste Arante Ri-

MAIS DE 70 ANOS, DE

Ci$ t.750 ..00

açaoemo quanto custa umã enceradeira

A R N O
�Li,�r,l�f)i'tr{ ANDIAL 'k.,> 't.l ,�. �U L

k.ua Arr, ipreste Paiva- T�dHícío Ipase:- 'I'erreo

"

3

André Nilo Tadasco

Instituto de Educatã{), e dolegio
Es.tadual «Dias Velho»

•

ANO LETIVO DE 1951
CURSOS GINASIAL, CLÁSSICO E GIENTíCO

. 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 fevereiro.
Exames de admissão:
Inscricão: dias 8, 9, 10, 12; 13 e 14 de fevereiro.
Prova�: dias 15 16 e 17 de fevereiro.
Exames -previst�s no art. 91 da Lei Orgânica do

_

Ensinó Secundário:
Inscrição: dias 8, 9', 10, 12, 13 e 14 de fever�iro,
Provas: dias 15, 16, 17, 18, 19 e 20 de fevereIro.
CURSO NORMAL

.

MATRíCULA: dias 26, 27 e 28 de fevereiro.
, Exames de 2a época:
lnscricão: dias 8, 9 e 10 de fevereiro.
Prova�: dias 12, 13 e 14 de fevereiro.
Exames de admissão: '

Inscri'ção: dias 8, 9, 10, 12, 13 e 14 de fevereiro.
Provas: dias 15, 16 e 17 de fevereiro .

.

CURSO FUNDAMENTAL:
MATRíCULA: dias 26, 27 e 28 de fevereiro.
Exames de '2a época:
Inscl'icão: dias 8, 9 e 10 de fevereiro.
Pr()va�: dias 12, 13 e 14 dG fevereiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Terça-feira, 6 de fevereiro ce 1951 5

Regata de·Oceano F10rianopolis-Rio de Ja
neiro, entre cariocas, paulistas e gauchos,

Chêgaram.
ciclistas

a Montevidéu
cotcrínenses

os

Belém e Manaus serão as VASCO
sédes dos dois primeiros jo- 1° TURNO
gos do Campeonato Brasi- São Cristovão - 6 x O.
leiro da, Juventude Amado- -Bangú - 2 x 2-.
rista. Reunido sábado à América - 2 x 3.
tarde, com a presença de Bonsucesso -'4 x O.
numerosos representantes Olaria - 3 x 1.

do

I
das entidades que parti.ci- Flamengo - 2 x 1.
parão das preliminares, o Botafogo - O x 1.
Conselho Tecnico 'de Fute- Madureira - 3 x 1.
bol, procedeu ao sorteio da Canto do Rio - 7 x O.
tabela daquelas partidas 20 TURNO Florianópolis já estava engalanada, quándo toma-
das quais Amapá e Pará e Madureira - 3 x 2. mos contacto com. um artigo estampado no minúsculo
Amazonas x Acre se�'ão dís- São Cristovão - 4 x O. Azas. Kanunciada visita dos artistas cariocas que aquí
putadas nos dias 25 e 28 de Olaria - 4 x O. estiveram alegrando o nosso povo, também despertará
fevereiro, em Belém e Ma- Flamengo - 4 x 1. a nossa curiosidade, motivo pelo qual, não ficamos zan-

naus; respectivamente. As Bonsucesso - 7 x 2. gados com as injuriosas inverdades do sr, W. Oliveira.
datas dos demais jogos se- Flumiriense - 4 x O. Zangado ficamos com a Dalva de Oliveira, que nos dei-
rão fixadas na próxima reu- Bangú - 2 x 1. xou na mão do Amaro. Mas, interessante sob todos os

nião do Conselho Tecnico. Botafogo '-,- 2 x O. aspectos, foi a croniqueta em fóco, de autoria do Sr. W.
------------------�-�------.....-� .Améríca - 2 x 1. Oliveira (será que ele é parente da Dalva)?, contendo

Contra
-

a ,·nclusa-o de En!...g'u·ç' �M;U���. ����:e��:I�:f:�;����sa� :!�a;:�; �'��nCt:o���a�e����t;:
'u I a, pro- Botafogo - 4 x Z. bilidade e responsáveis diretçs pela decadência assus-

Madureira - 2, x 2. tadora do esporte amador e profissional nesta capí-

]estou O «Duque de Caxl-II' �����nen�eX2.ff x L tal"'A�u:C�;sa:;��a ;�:��d�;i::�;a os homens da ím-
,

�» ,

��:���;soso _! 3xx22. �����:r:s��rt�:�efl��i������i�:�:��:��:�t:ã:u��r��!�
Sábado deu entrada '

na tl t tã
-

a e a em ques ao estava em Olaria _ 2 x 1. crédito, nem a mínima acatação por parte de nossos des-
F.C.D. um protesto formula- no jogo do dia 28, do player condições de jogo para a Bangú:__ 3 x 1. portistas, conhecedores das dificuldades que nos cer-
do 'pela Associação Despor cal" c E

.

D '1 le i fI' 10 a nguiça, e �.CiH·:' o pe eja em Te erencia, pelo Canto do Rio _ 3 x 1. cam e que 'nos fazem tropeçar constantemente, na lon-
zíva Duque de Caxias, do com ínformacões colhidas de que não será dado provi-

.

da- : 1
.

d t b Ih "d
.

t
.

.Río do Sul, sôbre a inclusão, alto fllncI·ona:l'I·o· da F. {'I. D.,
'São Cristovão -·2 x 1. ga jorna a, qua seja, a e ra a ar espre enciosa-

'-" mento ao recurso da agre- 20 TURNO . mente" pelo engrandecimento sempre maior: de Santa
ma equipe do Figueirense, podemos assegurar que (I miação sulina. C t

.

tiBonsucesso - 6 x 2. a arma espor rva.

S- C" t '-
4-.,

4 x O
_'- -<rrrall<J���mW....MÇ.Qr�Q_q.�..Jiunf;_Jl.�

Cao t rdls °Rv.ao -3 O' dades usando de tamanha indelicadeza, qual seja, o
an o o 10 - X •

'
• b

. 2' 1 que segue: "Esses cron istas que gostam de rece e� o .

Flummense � x .
. . les uue t t

'

OI' 2 1 máximo e proporcionar aque es que os sus en am o mi-
arIa - x .

.,

1"
FI menzo - 3 x 2 mmo possrver,

Ba: Ú':__ 1 x 3.
.

.

Vê-se logo .que o i1.us�re senhor des�onhec� c?m-
gf 1 2 pletamente a VIda proffssional dos cronistas ilhéus,

Bota ogo - x .

d d duzi
Vasco ,_ 1 x 2. ( pois, acredita _que somos �emunera os e na a tpr� '�pZI-mos. Abre-se um parentesís, para uma pergun a. 0-

----------------C--B-F::::�--t-- derá o Sr. Oliveira revelar a identidade daqueles

Remetida para a' a a- que nos sustentam?" A gente vê as coisas muito dífe-.
rente quando olha o mundo de pernas para o ar. Tal-

b el do Rt"o ssO Paulo vez tenha acontecido isso com o 81'. Oliveira ...
a -

Todavia, não titubeou e, num gesto deselegante, an-

tipático mesmo, bombardeou-nos com inverdades ber

rantes e repulsivas.
Saiba, sr. Oliveira, isso não se faz, é muito

-

feio

e não condiz com os "bons principios".
Disse que éramos os principais culpados pela pou

ca afluência do público, aos jogos noturnos realizados

no Lira Tenis Clube.
E' o mais gozado é que êle próprio destruiu o que a

firmara, quando declarou "Pobre campeonato citadino

de basqutebol! São tão raras as partidas que che

gani a despertar interesse. dos desportistas ilhéus, e

S. PAULO (Estádio do Pa-
bem se justifica a falta de torcedores, em todos os' Jo-

caembú) ..

gos destes esquálido campeonato. Bem mais vale fícar'
DATA

em casa escutando um bom programa de rádio, emba-
17-2 - Corirrtians x Ban-

lando os pecorruchos (Eu, hein?) ou mesmo lendo um

gú. número atrazado do nosso "Asas".
18 2 Palmeiras x S �,

- - .

Se os jogos são fracos, de que maneira' podemos
Paulo.

ser os culpados dirétos pelo desinteresse popular em

24-2 - Portuguesa x Amé··
. tôrno deles?

rica. O SOl"ra, r. Ivelra ...

25-2 - Palmeiras x Fla- '

Assim o caro amigo apega-se ao "ser e não ser",
não sai nem entra: fica no meio, entende?

Explique-se melho'r, sim?
Finalizando, convidamos o Sr. Oliveira que tão heroi

Vamos, •. Oliveira., achegue-se que será bem re

de seu jornalzinho, provando o que aludiu. Provas con

cretas, insofismáveis e não bobagens como essas que

acabamos de lêr, sem fundamento.
'Vamos Sr. Oliveira, achegue-se que será bem re

cebido.
Somos educados e, de modo algum, permitiremos

que o sopro do vento, leve seus dizeres, aprofundando-os
nas cavernas obscuras do esquecimento, ponto final,
último refúgio das mentiras cabulosas.

.

E envie-nos sempre um exemplar de Azas, sim?

De preferência os que rivulgarem seus maravilho:
sos trabalhoE'Q

Por informações colhidas

junto ao presidente da Fe-

Aprovei�and� a estada nesta, ,Capital do� velejadores cariocas e paulistas,
.

serao disputados os troféus <Jurerê-Mírím» e «: anta Catarina».

Informações que nos con- CAS E OS PAULISTAS prever-se disputas sensacio-
cedeu destacado elemento Segundo o mesmo infor- nais e emocionantes.
do esporte da vela em nosso mante, com a chegada- em

,

t C it 1 f
.

b Aguardemo-las, pois, cer-Estado, es a api a 01 es- reves dias das delegações
1 1 d ti

. tos 'de que serão um suces-colhida para oca e par 1- disputantes da competição
O sol

,da �a Regat�e , �eano,.a acima, os velejadores bar-
reahzar-se �o próximo dia riga-verdes aproveitarão a

22, em barcos do tipo
.

de ocasião para as disputas dos
Cruzeiro. Disputarão a pro- troféus "Jurerê-Mirím', com

va os mais completos iacht- os cariocas, e "Santa Cata
mens do Rio, São Pa,.ulo .e 1 rin.a", �om os paulistas.
Porto Alegre, sendo a Bala TaIS disputas vêm desper
de Guanabara, na Capital tando desusado interêsse
Federal, o local de chegada. entre os aficionados da �e
OS CATARINENSES EN- Ia e dadas 'a igualdade de
FRENTARÃO OS CARIO- forças das guarnições, é de

América e Vasco
DO Campeonato
flarioca de 50
A titulo 'de curiosidade,

publicamos abaixo a relação

G B
das partidas efetuadas' no

ampeou a to ra- Campeonato Carioca de Fu

-I' d J
I tebol de 1950, pelas equipes

SI elro a Dven-' do Vasco da Gama e do

t d 4 d·
América, campeão e vice:

O e ma ortsta campeão, respectivamente:

Campeonato paoJista-de futebol
Foi a seguinte a classificação dos concorrentes

.certame paulista recem-findo:
1° ......:. Palmeiras, com 12 pontos perdidos.
2° Santos e São Paulo, com 13.

,30 - Portuguesa <te Desportos, com 15.
4° - Coríntians, com 16.

5°
.

- Guarani, com 21.
·6° - Ipiranga, "com 25.

7° - Juventus, com 26.
8° - XV de Novembro, com 2.7.
9° - Portuguesa Santísta, com 28.
10° - Nacional, com 32.
11° - Jabaquara, com 36.

._...2-
-

F{aquezu em geral
Vinho Vreosotado

(Sil veíra)

.CalDpeonato Esia
dual de Futebol

tiNIAS PARA PINTURA
C' O-J' T' o M A. I

'DOis logos programados para o
próximo dominge

guesa.
18-2 - Vasco x América.
24-2 - Bangú x S. Pãulo.
25-2 - Vasco x Corintians.
3-3 Flamengo x Bangú.
4-3 - América x Palmeiras.
10-3 - Flamengo x Améri-

De conformidade com iII- Liga Atlética Região Minei
:formes obtidos na F. C. D. I

ra, a realizar-se em Tuba
.a próxima rodada do Cam-" rão.

_peonato Estadual de Futebol
de 1950 será efetuada no

próximo domingo e consta
rá dos seguintes encontros.
E. C. Ferroviário, cam

peão da Liga Tubaronense
de Desportos x Campeão da

A Federação Metropolita- ,11-3 - Vasco x Bangú,
na. de Futebol remeteu

on-117-3
- Flamengo x S. P';l.U-

tem para a capital bandei� lo.
rante a tabela organizada 18-.3 � América x Corin-

para o torneio Rio-São Pau- tians.

lo, a qual deverá merecer, 24-3"":_ América x Bangú.
ao que tudo indica, a apro- 25-3 - Flamengo x Vasco.

vação dos clubes pauristas, 31-3 - Bangú x Protugue-
levando-se em conta as deli- sa..

berações tomadas pelos dís- 1-1 r- Vasco x Palmeiras.

putantes na séde náutica do

Vasco quarta-feira passa-
.da.

Confirmando o que havia

mos adiantado sôbre o as

sunto, em nosso noticiário
de ontem, o documento foi

elaborado pelo §erviço téc
nico da entidade carioca,
sendo a sua confecção en

tl'egue à d. Julia Pinheiro
dos Santos, que apresentou
um trabalho de, molde a

conciliar os interêsses dos

fito clubes participantes.
Era a seguinte a disposi"

ção dos jogo§.._:_
RIO - (Estádio Municipal
_ DATA
17-2 ,- Flamengo x Portu-

Juventus, campeão da Li

ga Desportiva Norte Catarí
nense x Cruzeiro A. C., cam-

peão da Liga Esportiva Oes
te Catarinense, a realizar-se
em Pôrto União .

Vamos trabalhar 'p'elo êxitO
do Campeonato 8ratileiro

de Bola _ao Cesto

mengo.
31-3 - Corüitians x Fla-

,

mellgo. I
1-4 - S. Paulo x América.

'

,
Como já é do conhecimento público, gaças ao esfor

'ços dos que compôem a diretoria da Federação Atléti
,ca Catarinellse, será· efetuado, em março próximo, nest.
'Capital, o Campeonato Brasileiro de Basqutebol.

A notícia da tremenda vitória da F. A. C. no CCll1-

gresso de Intsqúete, como não podia deixar de aeonte
.

cer, causou enorme júbilo entre os aficionados do sen

.sacional e vitorioso esporte.
Precisamos e é dever de todos, ,'sejam ou não es

portistas, dar o máximo apoio á entidade "eclética" pa

ra a construção de uma cancha á altu,ra da maior com

petição cestebolistica já realizada. O ex-Governador
Aderbal Ramos da Silva, como último ato em favor

dos esportes de nossa terra, ordenou a Consthlção do

,estádio em excelente terreno situado no "Campo do

lvIanejo". Agora vamos todos- ajudar a F.A.C. erguê
lo, transformando-o numa das mais modernas can

.chas que 'se tem idéia no 'Brasil.
Não custai-á muito. Um pouquinho mais de força,

mengo
3-3 Portuguesa x Corintians.
4-3 - S. Paulo x Vasco.

10-3 - S. Paulo x

portugue-l,sa.
_

.

11-� -/ Palmeiras x Corin- "

tIans.
17-3 - Portuguesa x vas-,Ico.

18-3 - Palmeiras x Bangú. i
24-3 - Corintinas x S.
Paulo. i

25-3 - Coriiitinas x Fla-
I

I

eH..esportitas.
'

)

deração Atlética Catarínen
se, dr. Osmar Cunha, che
garam a Montevidéu sendo
recebidos por autoridades
esportivas da vizinha Repú
blica Oriental, os três ciclis
tas catarinenses_' Samuel
Santos, campeão de veloci
dade e resistência, José Fer
reira da Cunha e Cely Gar-

Samuel Santos, como ja.
foi noticiado, dias antes de
chegar a Montevidéu ven

ceu com grande autoridade
o Circuito Ciclistico de Pe-

lotas, pelo que foi alvo de
grandes homenagens dos
esportistas do vizinho Esta
do.

cia que, cornr sucesso e.§:: Ao que soubemos após
trondoso vêm empreendendo completar o raíd aqui em

o arduo e difícil raid- de bi-
I Florianópolis os esportistas

cicleta Florianópolis - prepararão festiva recepção
Buenos Aires. I aos bravos pedaladores.

p'ra lêr no nnibus

Mário Freyesleben.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Daln
.

Mello' entrevistada pela 1

.' nossa �rep,ortauem
.'

SANTA CATARINA
JusUfica�'se a l�x�rainba da S. C-

,

". Gránadeiro:s ·da· I!ba .'

.

-
� .

.

'.'

HAMILTON ALVES
. .

A população de fato do Estado de Santa Catarina,
a. 10 .de setembro de 1949, data do, penúltimo .récensea
mento brasíteíro, montava, a: 1.178.340 habitantes; Ago
ra, quando d� último recensamento, realizadoa lO de

julho do ano findo, a população registrada nos bole
tins eensitáríos, em todo o Estado de Santa Catarina,
alcançava 1.578.184 habitantes. Verifica-se,' dessa ma

neira, que, no intervalo entre os dois inquéritos, a po

pulação catarinense experimentou um aumento ríe
399.3,44 habitantes, o que corresponde a 33,9%, )

Ora, o conjunto da população do Brasil teve 'um

aumento; no mesmo período, de cerca de 27%, Em 'fun

ção disso, pode-se'afirmar que poderosos fatores imi

gratórios influenciaram o comportamento demográfico
de Santa Catarina, nos últimos anos. O mais populoso
município de Santa Catarina é o de Chapecô, que anti

gamente pertencia ao extinto Território de Iguaçu, Ali
foram recenseadas, em 10 de julho do ano findo, 97,649

pessoas, Depois de Chapecó, o município dis popu
loso de Santa Catarina é o de Lajes, que tinha no úl

timo recenseamentdx'[ê.Büü habitantes.
Ó terceiro lugar, em grandeza demográfica, cabe

ao município da Capital - Flortanópolis. Ovmunicfpio
.de Ftortanôpolis possuía, em 1940, uma população de'
48.771 habitantes; agora tem 69.063 habitantes. O au

mento, no decênio, foi de 22.292 habitantes, vale dizer
de 47,7%. Depois de Ploríanõpolís, o município 'mais

populoso é o de Tubarão, que, em IOde julho de 19�0;
tinha 67.643 habitantes. A seguir, vem Rio do Sul, com
58.337 habitantes; Canoinhas, com 53.906 habitantes;
.Itajaí, com 51.976 habitantes; e Criciuma, com 51.084
habitantes.

, A cidade mais populosa de Santa Catarina é Flo

rianópolis - sua capital. Em 1940, à população de fato
da cidade de F'lorfanópolis era de 21?014 habitantes;
em 1950, a população registrada da capital catarinen
se foi a 49.249 habitantes. O aumento absoluto de po

pulação foi, assim, de 24.235 habitantes, vale dizer de

96,9%. Depois de Elorianópolls, as cidades mais popu
losas de Santa Catarina são: Blumenau, com 21.919

habitantes; Joinvile, com 21.102 habitantes; Itajaí,
com.20.017 habitantes; Lajes, com 14.774 habitantes;
Tubarão, com 11.947 habitantes; e Brusque, com

11.102 habitantes..
' ,

.(D'O Jornal, de 3-2-51).

Quando soubemos que a rrente, uma grande rainha,
Rainha do Granadeiros da e seria de sua imensa ale

Ilha, aquela menina gracio-' gria se o Granadeiros ccn

ea. que atende pelo nome de 8!':óuisse vitoriar-se sobre o

Dalva Melo, ia ser substi- 'I'en.' do Diabo. Continuando

tuida por outra, procura- nossa palestra com a srta,

mos logo entrar em contac-I
Dalva Meno, perguntamos

to com a ex-rainha, no sen- lhe qual a sua maio': emoção
tido de obter dela informa- desde que pertence ns filei

ções valiosas e saber os mo- � ras (i.a S. C: Granadeiros da

tivos que a impeliram' a a- : Ilha, e ela com um sorriso

bandonar à cadeira de Rai- : a�(Jl1,€;dor nos disse: - Eu

nha da S. C. Granadeiros da
.

não "tiVe· uma grande emo

Ilha. Abordada pela nossa: ção, mas a minha maior

reportagem Dalva teve o-! o-nocão no Granadeiros da

portunidade de declarar que Ilha .foí quando fui eleita

um motivo apenas, fez, com rainha, para. o período 50-: .

que ela deixasse o Grana- 51. Sua ,�ubstituta, de fato,
deiros: - seu pai não quiz aao deixou nada a desejar
mais que permanecesse co- e vem correspondendo in

mo rainha daquele clube. teiramente. Despedimo-nos
Muito embora a insistência de Dalva Mello, prometeu
de membros do Granadeiros lio entrevistá-la em outra

junto ao seu pai, êste não a oportunidade. Ela se despe
autorizou e ficou, assim, o diu de nós, agradecendo-nos
Granadeiros da, Ilha sem' e dizendo que _o seu clube,
poder contar com o concur- hoje, vai apresentar-se com

so da Srta. Dalva Mello, grandes inovações,' e com

que possui todos os requi- outrás surpresas, afim-de

sitos exigidos para ser travar renhido duelo com o

guindada àquele posto. Dal- seu adversário que é o Te

va Mello é o seu nome; tem nentes do Diabo. Queremos,
IR anos e é solteira. Dalva também, agradecer a Dalva

fez-nos ainda grandes de- Mello pela maneira .cordial

clarações, entre as quais te- que soube nçs recepcionar,
ve P. modéstia, a discrição e augurando-lhe um feliz car

a atitu de 'Superior de dizer, naval e que no ano vindou

que ia torcei' muíto: para 1'0 volte a emprestar o seu

que a sua substituta se a- concurso à S. C. Granadei

p!'c::;Tmtasse-como; efetiva-vos da 'Ilha.

Sim1 Comprando-urna .mp.e55o.a Jalda, 18 x
1', acompanhada de tres fontes de tipos v
s. está praticamente fabricando dinheiro, uma
vez que .serão enormes os proventos que des
frutará imprimindo cartões de visita, convi-

""",""__ __;���J.l'�,�..Qf!ramps eHOllQt? t

e ser ço l tíoogrârícos.
'IfND�S A VISTA. COM GRANDES DESCONTOS· VEHOAS I PRAZO COM GRaN.DES fACllIDADES.lnformacões cl Máquinas Jaldlt, C. Poslal6314· S. Paulo

,�.:�

VARIZES
�"'Il HEmORRólDHS

r

emo·Virtus

A�AGONIA DA
�SM'A,
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova recei

ta .. Mendaco - começa. a cir
cular no sangue, aliviando os aces
sos e os ataques da asma ou bron
quite. Em pouco tempo é possivel
dormir bem respirando livre e fa
cilmente. Mendaco alivia-o, mes
mo que o mal seja antigo, porque
dissolve e remove o m ucus que
obstrúe as vias respiratórias, mínan
do a

.

sua energia, arruíaanão _sua
saúde, fazendo-o sentir-se prematu
ramente velho. Mendaco tem tido
tanto êxito que se 'oferece com a
garantia de dar ao paciente respira
ção livre e fácil rapidamente e com
pleto alívio do sofrimepto da asma
em poucos dias. Peça M'..n�aco, hoje
mesmo, em qualquer fa rma e

í

a, ;
BOssa garantia é a sua 'proteção.

Fraquezas em geral
Vinho Creosotado

(Silveira)

. Preocupada ?

1 Estou prflDeupad;;', pois o dentista di�se que há
,

• milhõe« de bacteriae na boca, produeindo ácidos
eausadores das horrioeis e dolorosas cáries. Recomen
dou-me o. Creme Dentai Kolynos que elimina esses

ácidos e protege os dentes e a saúde.

Sorridente com Kolynos

2 Quem não gosta de mostrar um lindo somso,
• dentes alvos e brilhantes? ••• Realce estes atrati�

vos usando Kolynos diariamente. Kolynos refresca a

boca e o hálito. Kolynos limpa melhor f

Combate as cáries.

Agrada mais,

Rende lD8iÚIr-

���
Não há nada melhor que >

KOLYNOS para combater a cárie ·deutari.

/

'.

Manual. para sitiantes. pequenos

negócios, famílias, etc. Também
fabricamos engenhos a animal e
elétricos (para bares, etc.). Peçam
nos'prospetos ilustrados.

Facilitamos o pagamento.

�
"

I INDÚSTRIA. C(JJI1ÉRC/O

�
I I Fundado em 1978

RUA PIRATlNINGA, 1037 - C. P. 230 - 5. PAULO

i�FIC!NA5 E FUNDiÇÃO EM GUARULH05 - 5. PAULO
[

.

\ TEMOS TAMBtM: Torradores. e moinhos para

1\ café. Máquinas de picar carne para indústrias
\ e açougues. Máquinas de fazer pípócas . .Mo<
� tores elétricos e outras maquinas para fins

comerciais, industriais e agrícolas .

. - Arco-

\

"ViR E' � �ESF�' ECI [-'D EIG
.CJAt>WETZiJL:_ INDUS'rRI.AI.J-JOIN V [L L �

TORNA A HOlJPA BRANQUJSSIMf\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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! 1JIE.. LINS NEVES

!DrptbH ,\la 'Mák,rnidade e méd�(.fôo H�spital de

<Gat61a!àe
fCLINIOAE IDE <$E.Nl1IORAS - CmUJmIA PARTOS

.
,t\SSIS'J'ENlCIA AO flJARTO E OPER.AlÇõES OBSTÉ

. TRICAS _

Cursl de :-IIulanidatles .ltIticias resumidas
A bela Julia Squire, de luntárias Escocêsãs está a-

2ft anos de idade, cujo ros- -tiva na confecção de peças

�ho éPorte são admirados de vestiário, em tricot de

jpelas estrelas para as quais lã, para os soldados dos Re
\trabalha nos estúdios, foi gimentos de Argyle e Su
�colhida para desenhar os therland, na Coréia.

westiários do filme que será x.x.x

IlOdado para celebrar o Fes- Uma das peças mais in-

±ival da Grã-Bretanha de teressantes, que serão apre-

1951.. É,o primeiro compro- sentadas durante a Feira

misso que Julia assume só- das l�úst'rias Britânicas,
:zinha num filme'-qe longa é uma toalha de mesa de al

metragem da Grã-Bretanha. godão fino, que, segundo a-. ,-

.

X.,X.X firmam os peritos, é "a
Susan Lee, de tres anos mais lavável do mundo" •

de idade, filha de um tra- x.x.x

balhador de uma fábrica de O primeiro modêlo de

bonecas do Reino Unido é produção em escala comer
incluida na lista de peritos cial de avião de passageiros,
da fábrica. Duas vêzes po- jato-hélice, dá Grã-Ereta
semana ela comparece na nha.

fábrica em Raunds, no COI;' Realizou seu vôo ínaugu
dado inglês de Northarnp- ral a 10 do corrente. Êlsse

tonshire, para dar conselhos novo tipo de avião de pas->

aos diretores sôbre os tipos sageiros foi produzido pe

de bonecas de que as gar»':i- la De Havilland Company,
nhas gostam mais:

'

para .à Brítsh Overseas Air-

�.x.x. ways Corporation.
r !

O primeiro experimento SONO E AR FRESCO

bnitân ico de gaseificação do Devemos passar na cama

carvão, na região dos altos a têrça parte do dia, isto é,
fornos de Newman Spinney, as oito horas destinadas ao

próximo de Chester Filed, sono. É imprescindível, pois,
terá continuação êste ano, que o quarto de dormir ofe

em escala ampliada.' \

I
reça as co.çães de higíe-

Do ponte de vista cientifi- ne indispensáveis .

co, os resultados têm sido Durma com as janelas a

até ,o presente, muito bons, I bertas para ter durante o

x ..x. x
"

sono, o ar fresco necessário

A organização das Vo- à saúde. ;- SNES.
;- . 1

lJIMiIQmZ1A iOO AJt'E. f91

cmtm'El! FJl'I{CI(ffl·AMENi'& DESDE 194$

O iuüae Gpe�u aS eeríses ....'$ua qualidade
lIIA'lI'RlClJLA:: diias iJO �e 2 de_.Revereiro, das 1118;30

às 20 bm:ail. .

LoCAL:: Fa�e ,:de ;Direito - Sala dos fmndos.

- 'htiidu.. :au_: .<aos ;'8 (le fFevmmiro: •

.

.. ' ,P�r> lBtICI�: (Cr$DIl,oo, correspenden-
do .a maa 'meMaliBaüe· e à ttaxa. . '\, , .

'. �.E:: _' de ;&ú.lRa :jqfinência a�a
�ae <íifI .cani:idai� CleStk .o dnício. ;para p� ai

,

bue8� :ao 4lro.�ita:mento iintegy.aI. .

.,� tde :m,ú�s ié <m:oti�ado iPe1a entrada 'W-

dià.
'.'

,,;.
�9'M .aniJ1irjiadaS: .�lm. Laclego 67.

'

.

(Q �_o�,JJosé �arkea
DoeR'� glal1'dM_es, tiroide, ovái-_, hipopise, ete.

'. . Distl,tr50S nervoses � Esterili�- Regimes.

'C"CC6n:"ltimrio :'�ua;li'ernando MaclulAh., ...:_ Tel. 1.4�r. , U,�.OReslU.-1R, 7ríde· Sebembro'� Edif. {i)Jmz e Souza _. "

�l. 846. "
.

.'

JJB.:�·�ON_,d'AVlU
l'CioIrgia- gerá! � Doenças de'Senhoras - Proctología

Eletrleddade Médica
<,

Consultérío : aJl!I;:t\v.�t.or M1ej'réles n. 18 - 't...lefone 1.507

'(Çonoulta�� ,,Ás �n,30 i\Qras e à tarde �s 15 horas

em ('iante.
'

".Besidência;: l.'R,lJa 'YidallR.amos, � Telef.ooe 1.422.

DE. )�1.kRIO Wm}NDHAUSEN
Oilníca médÍlf:i1 &e ,.adulto,fiI_e crianças.

Consultórto - ��a ,João Pinto, 10 - 'I'el, :'M, 769.

Coasultas das .,4 .ás "fi horas,
'

Reáidência: ,Ft!I�!R� Schmldt, - Te'l. 815.

=,

. DR. M]ir..1'O_N SIMON"E PEREIRA
-

,el�iC:;1l ,qrur�a
M9.1�tÜts Ae Sen��Çts
C.WiI;:�9.I_� G_�RAL

4!>s Serviçss dos Professores Benedeco Montenegro e

Píll'agibe N�ueira (&�� JPaul())
Consultas : Das 14 � 1.:7 J;H:>ras,
Rua Fe�ndo .Mach�io, 10.

. DR. J>OVYDO:R(i) ,'E. S. THIAGO
, Médico ,e jl;3rteiro

tlo Hospital de C�r!dade �e Fl�rianópolis. Assi�ente da

}\(�temi4a9-e
'.

D�nças dos órgãos internos. especialmente do co-

J"ação e vasos. ..

Doencas da til'oide e demais glaudulas intemas,

Clínica e cirurgia de' senhoras � Partos

FISIOTERAPIA � ELETROÇALDIOGRAF-IA � ME·
TABOLISMO BASAL

Horário de Consultas: - Diáriamente das 15 ás 19

11oras..
1 CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles n. 118 - Fone

manual 1.702. . "

RESIDJ!:NCIA: Avenida Tl'ompowski, 82 Fone ma-

nual 766.

DR. ROlDÃO CONSONI

�irurgia Geral - Alta Cirurgia - Moléstias de senho-

ras - Partos "

Formado pela Faculdade de Medicina�da Universi
dade de São Paulo, onde foi assisten�e por várias vezes

do Serviço Cirúrgico do Prof. Alipio Corrêa Nass.

. Cirurgia do estomago e vias circulares, intestinos

delgado e grosso, tireido, rins, próstata, be�iga, utero,

.ovários e trompas. Varicocela, ? r??'? ? ? ?, varises e her

n�s.
Consultas: Das 3 ás 5 horas.,

Cons.: Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa Pàraiso).

Teléf.· t598. ,

Residênéia: Rua Esteves Junior, 1.703 - Te!. m. 764.

_ ••.•.•••.•..................•� .._--_
_ ..

-_._-_

_ .. _-_.-._._
__ ...•••.......

_-_.- ...••.....

DR. A SANTAELA

(Formado pela Faculdade JNaciona1 de Medicina da

IUniversidade do Brasil). j
. •

. Médico por concurso da Assistência a Psicopatas

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

Judiciário da Capital Federal.
Ex-interno da Santa Casa de-lVlisericórdia do Rio

de Janeiro
Clinica MÉdica .:_ Doenças Nervosas.

Consultório: Edificio Amélia Neto - Sala 9.

Residência: Avenida Rio Branco, 144

Consultas: Das 15 lás 1'8 horas.

Telefone: r---

Consultório: - 1.268
Residência: - 1'.385.

DR. M. S. CAVALCANTI
Clinica exclusivamente de crianças.

.

Rua Saldanha MarinhQ,.19�
Telefone (M.) 736.

i
L

I

,

.

De
..
1· a 10 de FevereIro Avines

Seolamo!oal dezena de vestidos.��
Sel'ão 10 dias móvimentadissimO!:l e extraordiná

rios, durante os qiíâis serão:, vendidos . 'milhares

d� graciosos e modernos -'

Vestidos de Estação
Modelos de alta elegancia! Padronagens de

Tecidos de Fino Gosto e Atualidade ! !

cuja venda, por preços abaixo' do
.
custo normal

do feitio, constituirá a mais agradavel e tentado-.
ra oportunidade oferecida pela

A -NODEL-AR

por, correspondência
CUBS� . GINASIAL � ;� .ano (�reW-lei nO

4244). Prep;a�atóri9s p.af'<2. ��i�, MediciÍna. Engenha
ria. Eseotaíl MlHta1",e§. �:ht 1'�c;J;t:ica de Aviação, etc.

CONQJ.RSO p!1> 13an� &> 13:ratll'Íl. D,ASP �,outros. CO·
tricolas abertas. -. ,( .:>

.

MERCIAL PRATICO. Taquigrafia, Inglês, etc. Mas-
/

Peçam propeetos hoje mesmo á. Caixa Postal 3.379
- Curso de Madureza "BRAfllL" - Rua Vitorino Car

milo, 782 - SÃO PAULO,
,

.

- QUER VESTIR-SE (OM CONFORTe E ELECiAHelA 1

PROCURB A

Alfaiataria
-

Mello
R: 18 Felippe f ch:nidt 1�

t
I .

, -Ó. i:
�

, .

da- Cruzeiro do sur
,Segundas Feiras - Saída agência 11,30 horas.

F'lorianópolis - Mafra - CUl'itiba - Ital:aré e S.
Paulo.

'

-

Terças F�irªs � Saída agência 5,30 horas.

FI�anópolis - Curitiba - São Pau10 é Ri-o.

Terças Feiras - Saída agência 11,15 -horas.
Florianópolis - Curitiba ::_ São Pauio e Rio.

Quartas Feiras - Saída agência 9,30"horas..
Florianópol.i§ - Curitiba - São Paulo e Rio.
Quartas Feiras - Saída agência 11,30 horãs ..

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

.

Quintas Feiras - Saída agência 14,30 horas.
Florianópolis - Pôrto, Alegre.
Sextas Feiras - Saída agência 5,30,horas.
Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio.
Sextas Feiras - Saída agência 6,30 horas.

Florianópolis - s.ão Paulo - Rio - VitórIa e Sal..

vador.
Sábados - Saída agência 5,30 horas.

Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio.

Domingos -;- Saída agência 9,30 hora·s.
Florianópolis - Pôrto Alegre.
Domingos - Saída agência 11,30 hotas.

Florianópolis - Mafra - Ctlritiba - Itararé e

São Palilo.
/'

,,;;'
,

Dr. José Boa-baid
ADVOGADO

Rua_Gral Bittéilcourt� tt2
-L._

•

') <.

ao distinto mundo elegante de Florianópolis!
Vestidos de seda-ScJ;lantung-Linho-Imitação

de Linho-Anaruga-Catalina-Tobralcos
, ,Piqués-etc. etc.

Essa de:z;ena de dias de vfilnda de vestidos será

.mais uma conquísta para a popularidade
d'A MODELAR que, com a próxima remodelação
e instalação dp seu prédio, passará a ser um dos

mais completos estabelecimentos do Estado !

- IMPORTANTE - Tambem o belo sortimento de

vestidinhos para meninas será inéluido nessa ven

da extraordinaria e por preços arrazaçloramente
baratos.

DR. I. LOBATO FILHO

Doenças do aparêlho respiratório
\ TUBERCULOSE

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade Nacional de Medicina.

Tisiologista e Tisiocirurgião d'o Hospital Nerêu Ramos.

Curso de especialização pelo S. N. T. Ex-interno e Ex

,assistente de Cirurgia do Prof. Ugo Pinheiro Guima-

rães. (Rio::)
Cons.: Felipe Schmidt, 38.
ConsuÍtas, diariámente, das 15 às 18 horas.

Res.: Rua Durval Melquiades, 28 - Chácara

'Espanha.
DR. CLARNO G. GALLETTI

Advogado
Crime e cível

Constituição de Sociedades
NATURALIZAÇõES /
Títulos Declaratórios /

Escritório e Fes�dência: Rua Vitor Meiréles, FO-'

NE - 1468. �

./

DATILOGRAFIA
do'

Correspoiídenda
(omerdll

I ,

METODO.
Moderno e

Eficiente

(onfere
Dlploml

OIRECXO.
Amélia M

PigOZZI

Rua General BUtencourt, 48

(Esqu;na Al�ergue Noturno)
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Prossegue;� ininterrupto o' avanvo do
- exé.rcitos aliados sôb,e . Seul

.

Repelidos com, êxito' AIS 'furiosos coutrá-afagoé( comonistas
_______...;...,.....-------_------ ',.,.. Ir

- .; ,:;:'
-..

r ........;., .... .

,
- TOQUIO, 5 (U. p.r..:..... 0'- Seul, os chineses estão so- no extremo leste .da .li�l:!a .d� c,olpunistas"a dois Mj�-

I exér�ito' dfl. '.� Ná�?es. Unida.!,!: fr�!Ildo um.
a ��uantidadé in- de defesa rr de .Sel,ll. Não .se lômetros e meio a leste ·�às.

lançou os \çomulllsta� chl-. crível de'.baixas em toda a registrou nenhum. combate �oças da ON·U.
neses

'

parà atrás de Seul, linha de Batalha, sendo que quando às 'vanguárdas blin-: r�. Os comunistas eram vis":
nos setores sul � leste, e na sexta-feira foram con- dadas e de infantaria;, de tos, 'aos grupos de 20 e 80;
repeliu furiosos contra-ata-" .tados ,6" mil mortos comu- :pr�teção penetraram na fugindo � desesperadameflt&,
ques 'noturnos' n.,_u:ma f'rente' n'ístas,' Enquanto isso, a' :a:là(;iit da ;Jiiôrtta'nha apôs a :'para' escapar da mortifera
de 16 quílometrosac sul da arti1.haria aliada. contínua-: cf�lga doa .. comunistas" .na chuva de gasdJ�na semi-�

.....------.....-------- ---.-.:.--,----1 capital sul-coreana. O bra- va disparando pelo 5° dia quinta-feira. lida NAPALM, dos i!roje."
.� FlorianópolIs, t

- 6 de Fevere!r9 de' 1951 .... ço direito da pinça alíada consecutivo e' os aviões a- . Enquanto a coluna meca- teia-foguetes e do f(jgo 4�
fechou-se' 'e situou-se, ao liados .:saturavarri as·: defe- nizada avançava com pre- metralhadorasBos aviões ;,

Bft·c· '1':8.1. d'Q' ....(.. s.la,d' I,'
mesmo tempo a: 155 quilo- sas vermelhas de ,bombas câuções sôbre Chipyong, ca- dos projeteis da grande for.-
'metros de Seul, pelo 'leste, de 'todos os tipos. ças das Forças Aéreas ata- ça d� tanks que encabeça�a..
enquanto um grupo de cOI;l_!.-

'.'

caram grande' quantidade ·a coluna aliada.
-

bate fránco-norte america- 30 �ORAS DE CRUEIS .'

no, .sob o entusiasmo das COMBATES

S"
'.

d C
A

.,.���e;:��;!����as� ,c:���;�: • Bmbora algumas patru- �. a mesa ,8 amara/ unellDa
, ,,,., Chipyorig. �ste' avanç,o, .que lb�� das- Nações Unidls -ti_

'deixou atrás "das trópâs a- vessem chegado' mais perto
. liadas milhares e milhares de Seul, a' ínfantaría e as

.de cadaveres-c-eomunistas, forras blindadas estão a 16
constitue nova ofensiva das qu ilometros da capital sul-
orças das Nações Unidas coreana sl_gpois de .avançar
que ameaçaflanquear a Ií-, mais um quWometro e meio,
nha de defesa dos verme- após encarniçados comba
lhos ao sul de Seul. No ex- te." ontem. Um -g-rb�PO .

de
tremo 'Ocidental

.

da frente combate norte-americano e

de 70 quilometros 3 colunas francês repeliu, tal como.

aliadas, compostas de tur- na quinta-feira, um ataque
cos, norte-aniericanos e sul- dos comunistas chineses
coreanos, repeliram víolen= d';jrante 30 horas, aos quais
tos contra-ataques e depois infligiu.

-
.

bívaquéaram durante a noí- 3.600 baixas na zona

te nas elevações .que

domi-,
montanhosa de Yoju.

nam Anyang, ultima loca- Chipyong está a 20 qui
lidade importante antes de lometros ao norte de .Yoju,

\
.

-; I.

"

!

Ilpr�nsa
,r .

Transcorreu ôntem o 17° "O fato, porem, pela ele-
aniversário da feliz funda- vação de seu significado,
'ção, nesta Capital, da Im- .nâo só nos circules admi
prensa Oficial do Estado, nist�ivos, como nos meios
cuja organização e. todo o' sociais e culturais, escapa
seu admirável desenvolvi- às delimitações de um a-

t mento 'se deve, inquestiona- contecimento de repercus,! velmente, ao dinamico e a são circunscrita ao 'âmbito
larga visão do nosso colega oficial para assumir, 'de pú
jornalista João Batista Pe- b'lico, e especialmente na

r-eil'a. . imprensa catarinense,
•

fei-
Fundada em 5 de Feve- ção de auspicioso- evento
• -;

, 1 "

reiro de 1934, a Imprensa motivo� de- justo regosijo".
'- . _Oficiá,"�, do Estado se impoz Ao distiRto e culto con-

o'. ,como. á 'melhor e a mais per- f'rade, jornalista Batista Pe
,,: feitll..-:organi2iação no genê- -,;,eira, bem como a todos os

'ro; e ;$empre ampal\OU e au- funcionários, "O Estado"
. -xiUou, com sua prestimosa 'cumprimenta-os pelo rego
expontaneidade, os jornais sijo dá data, coni votos de
que a ela recorriam, nota- prosperidade, sempre cres

dame�te...�uanto ao servic� cente, para maior honra da
de chche'l'le." Imprensa Catarinense.

Aliilur� presidencia
da CalDára

CONCLUSÃO
Se êsses competidores se�decidirem' a a'presentar

se, só terão uma �antagem sôbre o ex-vice-presidente
da República: a inexperiência. E o Brasil está cansado
de ser cobaia. Precisamos de homens dé responsabili-
-dade e projeção pessoal para preencherem as lacunas
e as alucinações de quantos esperam importancia e cel
situdes, só porque, perto do so'l, estão recebendo o
calor do astrNl-rei, esquecidos de qúe não é prudente voar
com asas de cêra, pois a mesma aproximação do sol
pode derretê-las e acarreta-r aos nOV9s e bisonhos Ica-
ros trambolhões espetaculares:. .

•

De uma coisa, porém, es'tou certo: se a eleição do
sr. Nereu Ramos depender de qualquer. esfôrço ou de
qualquer manobrft de sua pal'te, sua eleição

I
à presidên

,
cia da Câmara .el'ltará· gorada. irremediàve)mentê, ape

.' sal' de todos os de40s o apontarem pára êsse posto _

, essencialmente - chav!! na enÚt?nagem complicada .d�
política federal. :Nereu Ramos, mesmo quando tem tudo
n.ão� está prosa ... Acha perfeitamente normâ( que ao�'
qUe �enham apetite se dê cot.nil'la farta, fazendo votos
apénas para .que elaborem ÍaciL digestão das iguarias
desordenadamente devoradas .. '.

� No que 'concerne aos' seu� interesses políticos, �s
SIm me garantem amigos seus e meus dos -mais intimos
que é u� soneador vivendo à margem das 'realidades :'';'.
E esse �onhad()r merece�Irie tôda li admiração, mesmo'
porque costuma reIletir o que escreveu uma riobre da-
ma francesa:' '..

.' __ /

'I
- Depois�' �f1queles qu�, ocupam os p�stos

_
mais

',i e�e�ados, os maIS desgraçadqs são aqueles "que õs am-
bICIOnam .. '. ;..'. _

..'

(Do Diário Cârioca, �de 2 do corrente);
-::.��C�

�- ;, r

\. I
,

... ,

RIO, 4 (V. A). - Em te- Não é provável venha/à.
se, os deputados cujos man- ser convocada sessão nest�
-datos terminaram .no dia 31 período. O .sr, Cirilo. Júnior-'
continuam com o direito de

.

declarou que some�te con,
reunir-se até 1.9 de' março, vocaria reunião, quando ti
em consequência de não ter

sído aprovado o projeto de vesse: certeza da existência
resolução que corrigia o I de "quorum". Mas sua in-·
êrro da convocação extra- tenção, ao que parece, é
ordinária do Congresso. Na suavizar o êrro, mantendo..

prática, porém, a Câmara I

está
-

fechada.
.

Somente a
I
o plenárió inativo até que a

Mesa continua funcionando. nova Câmara comece a pre
Ontem alguns deputados a- parar a instalação da legis-
pareceram, palestraram e latura que vai começar a IS.
retiraram-se. de março.

FVeGQBttdo� .
�

.

Nós, quando erámos govêrno, fomos constantemen-
te acusados de fªzer muita promessa. '

:

Agora, quando oposição, nos testa o consôlo de
anotar as que são í'eítae. 'Seja o sr. Paulo Fontes
Prefeito de todos os f1orianópolitanos, como mandam.
os figurinos - o primeiro a ter codificadas as suas pro-
messas: ./ '

10 - Não criará nem aumentàrá' impostos- ou ta

xas;.
20 - Elaborará um plano urbanístico da Capital;
30 - Aproveitará para o turismo e para atraçãO'

de ,,'isitantes as belezas naturais da IÍha - Lagoa, In
glêses; Canasvieiras, Campeche, etc.;'

40 - Levará a eletricidade para os distritos;
50 Incentivará a ágricultura e .a pecuária;

60 - Fará ressurg.ir o célebre café da Ilha;
7a - Conseguirá: o aumento e a melhoria do gadO'

vacum, pelo financiamento, pelo empt,éstimo e distri-
. buind6 r,eprodutores;

80 :- Instalará' postos de saúde em'todos os dis-

tritos;
.

.

'

90 - Voltará suas vistas par� a pesca: racionali
zando-a e assim facilitando '0 enriquecimento do praia
no e a alimentação do citadino;

foo - Man.dará:.,construir boas estradas;
ll0 - Remodelará o ensino�
120 - Construirá um 'teatro;
130 - Construirá 'um staaium;'
140 - Construirá uma estação rodoviária;
Iõo - Construirá um Ilfoderno matadouro;
160 - Construirá mercadinhos em diversos pon-

(tos d.a Capital e do Estreito.
.

/

\.Aí ficam as principais promess,as do' novo governa-'
dor- da cidade. Á medida que elas fórem sendo cumpri
das," risc,a-las-em6s da pauta. E q�d&- a última fôr
riscada, lá es,taremós na Prefeitura 'e aq'ui neste defl"'! . �
pl�etensioso cantinhó, a abraçar· e ª lQuvar o prefeitol�.
operento e milagreiro.

'

Essá, a nossa promessa!

Carros
<:»

.

« V'olkswa'genn" "

Ao par dos folguedos carnavalescos, com' seus car

ros alegóricos e blocos variados, surgiram nas ruas

de nossa Capital os já afamados automóveis "Volkswa
gon", refrigerados a ar 'e�cognominados "O carro do
povo".

.

,

É conceasíonâría nesta cidade a firma OUVEIRA
& FILHOS, LTDÀ., mantendo os galantes carros em

exposh;ão à rua "7 de Setembro n. 13".

História
'-.

Reverterá 'o Merech51,
:-"

---.

Mu'carenhas
RIO, 5 (V.A.) - Infor-

ma-se qúe, o presidente da

República assinará decreto
revertendo ao serviço ativo
do Exercito o marechal
Masci1ranhas de Moraes, ex
comandante da FEB.

l

HEROISMO R1WONHE-,'
...

CIDO

\

Quando os holandezes fi
zeram a quinta investida sõ
bre o Forte do ,Rio Formo
so, em 7 de Fevereiro de
1633, cdnseguiraní. entrar
vitoriosos.

-
-

Encontraram, entre as

ruinas, apenas um· sobrevi
vente dos vinte bravos bra
silêlros que guarneciam .a"

quele Forte. Era sobrevÍ"
vente, por incriveI que pa

reça, o próprio, comandante,
Capitão Pedro 'de Albúqu�r-'
Ique (pernambucano de nas-

cimento). -

O .Capitão Pedro �de Al

buquerque estava sériamen
te ferido. Um soldado ho
landez 'deu-lhe voz de pri
são e para ele se dirigiura ....

fim de lhe. tomar a espáda,
quando foi impedido pelo
comanqante ·bolahq.ez que
disse c�m enfase: .

.,- "A um herói ,como ês
te n�o se tira a espada!" �
E mandou, solicito, pen

sar o feridb e tratá-lo �'om
honrarias dignas de um ver�
dadeiro" herói.
ASSIm 'lutavam e se con

fraternizavam, no passado,
os soldados de almas gran�
des e espíritos .esclarecidos.

. �I
CONTRA CASPA, ,r

OUEDAJgOS CA- J
frEIOS E DEMAIS �I

..
l

4preseDton�se O

general Outra .'

RIO, 5 (V.A.) - Ap':",1t'U
tou-se á Diretoria de RecTu
tamento. por ter deixado o

cargo, o general da re'!e)�va
Eurico" Gaspar Dutra.

I

Novo haras
RIO, -5. (V. A.) - Q Stud

BpokJBrasileiro acaba de
registrar um novo "Haras,
'que teve o nome de Itajahy,

Isituado em Castro, ·no Pa- .

raná e de propriedade do
sr: Irineu 13ornha'usen.

André Nilo Tadasco (

(

\ -'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


