
A Câmara Municipal de gundo, também com 1 voto. O primeiro a falar, apús
Florianópolis foi, ante-on- A Mesa estava, assim, a eleição e posse da M'�,3a,
tem, instalada solenemente. eleita, sendo empossada, ato foi o sr. Álvaro Mullen da

O ato contou com a pre- contínuo, sob palmas da as- Silveira, que agradeceu a

sença de numerosos políti- sistência. confiança dos seus
-

paves,

eos, funcionários sstadua.is Presidente - Alvaro Mul- elegendo-o Presidente da

e municipais eí ainda, do len da Silveira ---: PSD. Câmara Municipal de FIo-

sr. Paulo Fontes, Prefeito Vice - Vitor da Luz rianópolis.
'

Municipal que tornou as- Fontes - UDN. Falaram, após, os srs.

sento à Mesa, bem como do 10 Secretário - Antônio Osmar Cunha, líder da
.

,sr. Celso Ramos, Presiden- de Pádua Pereira =PSD. maioria que se congratulou
te do P. S. D., que assistiu 2°' Secretário - Vitórío com o povo pelo início dos

aos trabalhos. Checheto - PTB. novos trabalhos legislativos
Presidiu. a sessão, por Líderes - Osmar Cunha, e, ainda, o sr. Gercino Sil-

.

I I d PSD G
.

S'I d d
JOÃO PESSOA, 7 (V.A.)

imperatIvo ega, por ser o o e, ercmo 1 va, a va, em nome a minoria.
- O sr. José Americo ao

Vereador mais idoso, o sr. UDN, sendo o sr. Vitório COMPROMISSO DE VE-

Rafael Digiácomo, que con- Checheto, o do PTB. READOR
chegar a esta capital dir i-

P'
giu-se para a Praça da Bela

vidou o sr. Antbrn« de q- O sr, Rafael Digiácomo, Vista onde estava concen-

dua' Pereira para secretá- DISCURSOS do PSD, em seguida, pres- trada uma enorme massa

Tio. As b\ncadas .estavam Constituída; assim, a Me- tou perante a Câmara, o popular. Nessa ocasrao O ....

assim constituidas: PSD - sa da Câmara Municipal de seu compromisso. Pi.
governador paraibano rece-

Álvaro Mullen da Silveira, Florianópolis, havendo per- VISITA CORDIAL L
neu uma grande manifesta-

Antônio de Pádua Pereira, feita harmonia entre as Terminada a sessão, e
ção popular, sendo saudado

Antônio Paschoal Apostolo, três. bancadas para a esco- convocada outra, ordinária, pelo deputado Pedro Gon-
Flávio Ferrari, Mário Cou- lha dos seus membros o para a próxima segunda-
to, Miguel Daux, 'Osmar _que é patriótica atitude feira, os Vereadores, incor-

dim.
Jose'Logo depois, o sr.

"Cunha e Rafael Digiácomo; dos partidos políticos ali porados, visitaram o sr.
, Americo, acompanhado dos

UDN - Bruno Schlemper, representados, êste, pela Prefeito Municipal. srs. Rui Carneiro, vice-go
Gercino Silva, Jupy Ullis- palavra dos seus líderes, Nessa opcrtün idade, por 'vernador João Fernandes
:séia, Osní Melo .e Vitor da externaram os seus pensa- delegação da Presidência,

, Lima e o prefeito Osvaldo
Luz Fontes é, PTB - Vi- rnentós, congratulando-se usou da palavra o sr, Os- Pessoa, dirigiu-se para a

tório Checheto e Osn í Raul pelo acontecimento que mar Cunha, e" após,' o sr.
'. Assembléia Legislativa on-

l,ü!bôa�. ,- � ;: . "I marcava, naJ'hf�ifÓri1Í> ."polí- Paulo, Fontes que, agrade- de pdestou' eomprornisso em

EflEIÇÃO' NULA _

I tica do Município, -õ início cendo a honrosa visita, pro- sessão so'íéne.
A primeira providência de novos trabalhos 'legisla- meteu comparecer á uma Em seguida, dirigil�-se pa-

da Presidência, após algu- tivos, "cujos resultados po- das sessões e, pessoalrnen-� 1'a a Praça João Pessoa on-

mas palavras do sr. Gerci- demos prognosticar prátí- te, fazer' entrega de proje- de estava armado um pa-
-no Silva, líder da minorta, cos para o povo. A harmo- tos a serem submetidos ao Ianque. Perante verdadeira
que dissertou sôbre assun- nia que .se verificou na e- estudo e aprovação do Le- multidão o governador pa
io relativo. à eleição da Me- leição da Mesa, leva-nos a gislativo, e que visam im- raiban o assinou o termo. de
sa que se ia proceder, foi prever ,período legislativo portantes atos' administra-

posse. Nessa ocasião, foi
mandar que esta se preces- de trabalho em pról dos tivos que resultarão. em �e- saudado pelo deputado Ter
sasse na forma regimental, interêsses vitais do' povo nefício do povo de F'Iorãa- tulíano de Brito, presidente
o que se deu. que, elegendo os seus re- nópolis, segundo êle mesmo da Assembléia Legislativa e

Apurados os votos e ten- presentantes a 3 de outu- espera. pelos srs. Rui Carneiro e

do havido dois que se não bro, póde e deve esperar COMISSõES DA CASA J
-

F d L' Eoao ernlP es ima. n-

poderiam contar válido.s, que os no.vos vereadores te- Na sessão da próxima se- cerrando a cerimonia o sr.

-estando. nulos, resolveu a nham sempre a imagem do gunda-feira serão eleitas as José Americo pronunciou
Câmarà proceder a novo es- dever a serviço do Municí.. diversas Comissões Regi- um discurso sendo deliran-
áutínio, uma vez que se pio e, não, apenas das cau� mentais da Câmara. temente ovacionado por cêr-
�legia apenas <> Presidente sas partidárias. LICENÇA q,a de 30 mil pessoas.
da Câmara e, não, os de- O sr. Mário. Couto, do Após as sülenidades o go-

. É o que esperamüs .todos, PSD l"t I'maIS membros, o que acon"
" SO ICI ou Icença por vernador paraibano foi

t
.

d certos de que, mais uma 20
-

d deceu por imprevidêncIa e . sessoes, even o ser con- cumprimentado pelas alJÍo-
..J' V d vez, os representantes do d

..

I t-uOIS ereadores, votan o voca. � o pn�ell'o su.p en e, ridades federais, estaduais,
t d püvo de Florianópolis hão Ed O t F dem o os os seus compo- sr. 10 r Iga

,

e ngo. municipais e"eclesiasticas,
nentes. de compreender as graves Ir�sponsabilidades qU0 lhes p

..

d
tendo. recebido também

N,OVO ESCRUTINIO
I'mpo-e o mandato que o p,> romovl O O grande número de delega

Ptocedida à nova eleição
vü lhes outorgou em pleito gal. S:!lmp�l"o' ções

do' interior.
para Presidente, obteve (, !IA U

�:'ir!l:��'� �����n q�: ��l� �;I:O� he�:�:�oose ���t���� RIO, 7 (V.A.) - Ampa- flr$ 35 00 em São
foram dadüs pelos pe'l:'\e-

tüs de fidelidade e respeito") rado pela lei 1.156, de 1950, PI' -Idistas e o sr. Osmar Cunha, à. causa pública, terão,., a.o o .presidente d� República

,. ao o o QUI o
líder pessedista, obteve se-

fIm dessa nobre e patrlOtI" promüveu ao posto de gene-

fte que lhe reservaram o.s
ca miss�o l�gislat�va" ,:')1'-' ral -�e . �xér�cit_o o general

I do ca é... ,

da UDN e do PTB. respondld� a co.nÍlanç;;1 q�e I de .. dlvlsta.o Rda�mutndOd SaEm- RIO, 6 (V.A.) - Notícias
lhe depOSItou o povo ua paIO, an IgO Ire 01' e n-

d S- PI' t
"

Assim, eleito pela maio-
'Ih genharia do Exército.

e ao au o (regls ram um

ria, o novo Presidente [;.�;-
1a., novo aumento do preço do

UmL

a escola em ,Cuba comsumiu a sua elevada fun- café moido, de - 32 para 35 O

l;ã� :��u�t����:d��I�:�S. à Reconduzido à Diretoria do Tran .. ����:!��: n� Ó���ra;�;��� de José Bonifa.cio
:;���oel��o�i��: 'Ç"i���d����:: K itO Il mai IIr Oera Jdo Cortes

.

;�P�';d?Uv:'e::::':nf;':;ã�i�; R����A) A embai· bMHeira, múaioa e letra do

tes, com 14 v'otos, tendo o. RIO, 7 (V.A.) _ Subiu à morando o ato do chefe do. uma comissão 'de vereado- xada do Brasil em Havana, Hino NacÍünal e também!i-

sr. Gercino Silva 1 votd. A assinautra do, presidente da I govêrno vão prestar uma res pára se entender direta- Cuba, cómunicou ao Itamà- vro.s brasileiros vertidos pa

Begl:ir: foram eleitos os ,J .'5. República o decreto da nü-I homenagem ao major Geral- mente com o governador ratí que o govêrno daquêle I�a o. castelhano. O embaixa

Antol1lo de Pádüa Per<�ira meação do majo.r Geraldo do Cortes, pois ao mesmo se Lucas Nogueira Garcez, no país deu o nome de- "José dor Mano.el Cesar de Góis

1. Secretário, com 14 vo�os, Menezes Cortes para diretor I deve o desafogo. do tráfego sentido de assentarem me- Monteiro apresentou. em no

e' o sr. Vitório Checheto se-

'

nesta capital e a mo.raliza- didas cüntra a pretensão dos Bünifácio'.! à Escola Urbana me da embaixada congratu-

gundo, co.m 14 voto�. Obti- do Serviço de Trânsito. Sua ç�o do se:vi�ü �e fiscal�zgt- I tor:efadores, que dia a dia n� I?, em Re�,edios, na pr�- lações ao. ministro de E��a
veram votos p.ara primeiro posse, porém,' só se verifi- çao do tranSIto sem maIS o estao aumentando o preço

I
vmCla Las VIllas. A embaI- do p.or este fato que mUlto

secretário o sr. AntônIO cará depois do Carnaval. Os sistema de multas e arbi-
'

daquele produto., já pratica- xada oferecerá à escola uma contribuirá para o desenvol

Apo�tolo, com um e o s'r. m<l±oristas de praça e auto- trariedades e suborno lj.)-mente fóra do. alcance da grande �mpliação. do retr�to I vi�ento das rela?ões cultu-

'ÜSlll Raul Lisbôa, para �e-l móveis particulares cüme- grosso mo.dü. :. bolsa popular. do patnarca, uma bandeIra ralS entre o .BraSIl e,Cuba.
� /

o TEMPO
Previsão do tempo - Até

às 14 horas do dia 8.
TEMPO: - Em geral

instável.
TEMPERATURAS:

Em declínio - Ventos do

quadrante Sul, fresco. Ex
I tremas de ontem - Máxima

26,3. M�ima 22,0.

o Jül8 .ANTIGO DLUnO 1)«; SA;'I'TA CATARINA
- ...n.u..rl! e U. �.t'••tel SIDNEI NOCETI
Diretor Dr. RUBENS Dt: ABR'UDA IU,II08

/ Na pra�a pÚblica
a posse do gover
nador José

M
_. '1' AméricoUnlClpa _r_.--

A�XxvltFlori�nÓPOliS,-QUinta-f�ira, 8 de �evereiro de l' 51 No. 11.064

a Solene Instalação da Câmara
Eleita a Mesa coube a Presidência e a 1 li Secretaria ao PSu e a Vice
Prasidência à UD�, ficando o PTB com a 2& Secretaria. - Propósitos I

patrióticos e programas de harmonia. _:_ No Gabinete do Prefeito
em visita cordial, os vereadores.- Licença ao vereador Mário (Jou'to.

I

�_.'.������i�;�.:��.� .�;: .�j.; A

.

fm:�"V;fto;àS com·pa-';:!f ".� '.! _ J: f. r �; � ,e '

. l�jr� �ô!�'Municipal
RI :� �'ld)In-� sas manítestacões.

panh�·'�.do...ptff�to.Wrn.des ? prefeito :Nlendes de Mo

de e de �ttthi3�utO- rars concedeu todos os re

ridad , ,pft'm:toffilte .Getu- cursos para que o 'baile do.

lio Vargas compareceu"ào. Municipal suplantasse em

tradicional baile à fantasia todos os serrtidos os, dos

do Teatro Municipal. À sua anos anteriores. O salão foi
entrada no. recinto. da im- transtorrqado em "Reinado

ponente Jesta, o chefe do de Neptuno", com uma ilu

govêFnÔe foi alvo de caloro- minação deslumbrante.

Reitoria da Uot- Mais de 70 mil
vetsidade do p�ssoas deixa-
do Brasil .

..-
, rem a ·cidade: ,

RIO, 6 (V.A.) - Reter-
nou ontem ao cargo de rei- RIO, ,6 (V.A.) Nunca

tor da Universídadé do Bra- houve como' este 'ano, um

sil, o professor Pedro Cal- exodo tão grande para os

mon que, após transmitir a 'Estados. Calcula-se que

pasta de Educação. ao. seu mais de 70 mil pessoas dei

sucessor, o ministro Simões xaram a cidade. Todos os

Fflho, foi n�vamente desig- meios de transporte -

nado para aquela. função, I trens,
oníbus, aviões - es

em substituição ao profes- tão. com capacidade esgota-
SOIé Deolindo Couto, das.'

Faleceu; um dos, .ê�ngenheiro_�
que projetaram, o Maracanã
RIO, 7 (V.A.) - Faleceu I paI.

Ao engenheiro. Dias

nesta capital o arquiteto Cardoso coube uma das gi

Antonio Augusto Dias Car- gantescas obras: projetar e

dosoe-que foi um dos inte- construir as arquibancadas.
grantes da equipe de erige- S'e1J. sepultamento. real i

nheiros e arquitetos que zou-se hoje ás 9 horas (no.
projetou e executou a cons Cemitério de S. João Batís

trução do Estadio Munici- ta ..

posse do Prefeifo Gas
parmo Zorzzi

c. NOVOS, 7 (O Estado e a U. D. N. pelo sr. Fran

Retardado) - Às 11 horas cisco. Valenti. Discursaram
de ontem foi empossado no os srs, Sílvio Bleyer, João
alto cargo de Prefeito. dêste Gomes de Campos, Enge
município, eleito a 3 de Ou- nheiro Wanderley Gayer e

tubro sob a legenda do o. novo Prefeito. sr. CeI. Gas
Partido Social Democrático parino Zorzz i, que, entre
o sr, CeI. Gasparíno Zorzzi, aclamações populares, con

ao qual o povo prestou síg- gratulou-se com o povo J')'

fieativas e entuaiáatícaa lo históricç acontecimento.
homenagens. 'Os sub ..diretórios do P.
Das fest_ividades progra- S. 1). 'dos': distritos' dêste

madas para comemorar êsse município fi.zeram-se' l"8P""l·
acontecimento, ressalta-se sentar e "O ESTADO" pc
a missa festiva realizada lo seu correspondente sr,

pela manhã daquêle dia, a ,Cap. Virgílio Dias.

cujo ato compareceram au

toridades, correligionários e

amigos do. empossado, além
de grande massa popular
dos distritos vizinhos.

o «.L\\do, LUZ))
agradece

Em visita de agradeci
Ao transmitir, na Prefei- mento pela maneira como

tura Municipal, que se a- foi tratada a embaixada de

chava superlotada, o eleva- remadores do alvi-l'ubro, em
do cargo o Prefeito Manuel i sua viagem de Florilll1ópO
Antunes Stefanes ao seu, lis a Santos, quando foram
substituto legal, sr. Cel.! defender. nossas côres na

Gasparino. Zorzzi, teve oca-: regata inter-estad.pal de '3.
SIao de homenagear, com Paulo, estiveram hüje na

brindE;ls, os srs. drs. Nerêu séde da Transportes Aereüs
Ramos e Aderbal Ramos da Catarinenses, os srs. Aki

Silva, bem como o P. S. D. des Rosa, Presider[te, e

Às 12 horas realizou-se Moacir Silveira, Secret..h-h
grande churrascada na Fa- do C. R. "Aldo Luz".
zenda do CeI. Virgílio 'An-I S. s. demoraram-:,;e em,

tunes, que transcorreu ani- animada palestra com o D.

mada, num ambiente de ele- Superintendente da 'TAU"
vada compreensão democrá- sr. Luiz Fiuza Limai, �t:am; .

tica. mitindo-lhes os agradecl-
A tüdüs os atos estiveram mentos daquele Cluba pe

presentes autoridades 10- Ias gentilezas de que foram

cais, sendo que o P. T. B. alvo pür parte da tl'ipula�'í,')
se fez representar peI0 far- e agentes da nossa já vito

macêutico Emídió Limongi dosa empreza aérea.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Duqueza de .Gloucester
recentemente inaugurou. a

Co'lonia de Férias dos Ser

viços Voluntários Femini
nos, uma casa de Dalling
ton no condado inglês de

Northamptonshire, que foi

adquirida em grande parte
pela venda de rotas. Situa
da num pomar gromado, o

ferece acomodações para 20
membros dos Serviços V0-
luntários Femínínoê; O Pla
no da Frota, a que deve sua

existência êssa colônia -de
·

'férias, teve inicio na segun
da guerra mundial, quando
se fez necessário suplemen
tar as nações dos trabalha
dores agríc.olas.·

e

x.x.x

Há poucos anps·a Grã
Bretanha se viu impossibili
tada de importar ceras em

quantidade suficiente. "Em
bora não seja propriamente

· assunto pára cabeçalhos;' a
cera é muito importante pa-
ra muitas indústria-s. Suas ;.
aplicações -incluem a manu

fatura do papel carbono,
impregnação. de têteís, iso
lamentos elétricos e preser-

;.�
_ .. ,� , ..

�

vação dos "alimentos .. '. :.
x.x.x

,O espírito humanitário.
"demonstrado por um casal. ,,;,�·

de Montros�' que' adotóu'
seis crianças órfãs, crian

do-as, tem inspirado o povo
'da Escócia: A'hístóría desse
casal é apresentada no

.

do
cumentário "A Family Af-

'rair", da Orown Film Uni
te.

x.x.x

Acaba de' ser editado na

'IÍiglaterra �U1nii"êdiçãá"gí�O
gante do mundialmente fa
moso "Farmer and Stock-
Breeder :year o Book". "o Esse

.
i'

anuârio é �'tantô uma revls-
ta' dos atuais desenvolvi
mentos na agro-pecuâría
'quanto uma fonte de refe
rência sôbre os diversos as::

pectos do trabalho de pro
dução na lavoura, sendo de
igual interesse para os

compradores de produtos a-
.

grícolas. �'2.

l .. �

. . �

.
. (

x.x ,x
. ..

Ken Cameron, que rece

beu a comenda da Ordem da

Império Britânico (Order of
1he British Empire, abrevia
da como "O. B. E.) por seus

serviços como Supervisor de
Efeitos Sonoros da British
Cro�n Film Unit, realizou
vários experimentos interes
santes em técnica de som

desde que passou a traba
lhar com a Film Unit do
Correio Geral da Grã-Bre-
"tanha, em 1937. Com o \�r
rompimento da

.

segunda
guerra mundial a Film Unít
passou -a ser chamada de
Crown Unit, tendo sido a

partir dessa ocasião que os
trabalhos de MI'. Cameron
mais de destacaram.

,

Fraquezas em geral
Vinho Greosotado

(5i1vpíra)

o ESTADO-Quinta-feira, 8 de fevereiro -de H!51

"<).�; DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUMJ.

'.
.

,oe
'-

.

DR. 'ANTÔNIO Dm �USSI

Tl'on.porte. regulares de carga r C' t

Médic05

QiMlr�a-Cliri.ioa Geral-PartOl

Serviço completo -e especíalísado das DOENÇAS
SENHORAS, com modernos método" de diagnólUen e

lamento.
,

/

COLPOSCOPIA - RIaTERO - S�PINGOGRAFIA .
...:.

T.WOLISMO BASAL:

sio FRANCISVO DO SUL para NOV4 JBUIl
• Infol'ma( õ•• oomo. Agent••

ff ...oÔpoU.- C.rlol HoepckeS/A - CI- Teltteot 1 212' ( Eod te ea
,,3 o r.aoci.ico do SU1-:�C3fbl Hoepcke S,\-CI - Telt.kl1e 6 MCOREM AC JS I

/

Radioterapia por ondas curtas-Eletroeol.ru�
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, tO andar - Edifl
�M���

,

'Horário: Das g ás t2 bora. - Dr. Mom.
Da- i,fi ú 18 boras - Dra. Musai.

RelidênlÜa - J:tua Santo. Dumont, 8. Apto...

-Viagem com' sêgurança
e rapidez ..

SÚ NOS CONFORTAVEIS l\llCRO-ONIBUS DO

RA?IDO '«SUL-BRASILEIRO·»
FIOl·ianóp�l1s - Itajaí _:_ .Ioínville '_:._ 'Curitiba

Rua Deodoro esquina da
.

Rua Tenente -SílveíraAgência:

Instltoto de, Educação� e Colegio O pret}eito do· dia
E t d I O· V Ib

. Medida IndispensávelS a tia « Ias el O» ��i.� rezes do doente de
ANO LETIVO DE -1951 febre 1ífica encontra-se

CURSOS GINASIAL, CLÁSSICO E CIENTíCO sempre ° bacilo causador
MATRíCULA: dias 19 a 28 de fevereiJo. da doença. Vômitos, urina,
Exames de 2a época: '. , ,escarros e saliva também
Inscrição: dias 8, 9 e 10 de fevereiro. podem contê-lo, sendo, .por
Provas: dias 12, 13 e' 14 de fevereiro. isso, indipensável a desín-:
Exames de admissão: '.

. .fecção dos vasos que te-
Inscr'ição ('dias 8, 9, 10,,'12�' Í3 e 14 de fevereiro. 'r{'ha;U recebido tais dejetos
Provas: dias 15, 16 e 1.7 de fevereiro. r-- e secreções, e dos objetos
Exames previstos no art. 91 da Lei Orgânica do utilizados pelo doente.

.. Ensino Secundário; ..'.r ._ ..
' -s , ;, ..:cQuando tiver sob seus

Inscrição: dias 8, 9, 10, 12, ;L3 e 14 de fevereiro: cuidados um doente de 'fe-
Provas: dias 15, 16, 17, 18, 19 e 20 de fevereiro..: bre tífica, faça desinfectar
?CUR�Q �ORMAL '.

'

suas dejeções e secreções e
'

MATRíCUL4: dias 26, 27 e 28}e fev�h�l'o: os objetos que êle tenha
Exames de 2a época: utilizado. SNES.
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,
•

> ,. \

Provas: dias' 15, 16 e 17 de fevereiro.
""

CURSO FUNDAMENTAl;:'" '.'
.

" '. .

.

MATRíCULA,: dias 26, 27, e 28 de fevereiro.
Exames de 2a época: I

....

,,".)nscriçã�: dias 8, ge·10 de.feverelro. ','., ....... �.

Provas : dias 12, 13 e 14 de fevereiro. : ':

Aulàs ..d'e- i1UdiO
-

telegrafia
'

. Â-ceíta.se alunos
Rua'Conselheiro Mafra, 33

..

/10 andar·
.

_Das �9 .ás 2l horas
Nesta

------�--------------------------�-------

COMPANHIA ,"ALIANÇA DA BAHIÀ"
. '.

Fundada em 1870 - Séde: BAl{IA/
Incêndios e Transportes

Cifràs' do Bálªnço de Í944
CAPITAL E RESERVAS o-s 50.900.000,8
Responsabilidades . . . . . . . . . . . .. Cr$ 5.97&.401.755,7
Receita -; . .- , .. �' ; '.' Cr$ #'

. 87.053.245,
Ativo

'

Cr$ 142.176.6088
..
Sinistros pagos rios ultimos 10 anos

.

. " ". :)'" . Cr$ '98.687.8168

Responsabilidades Cr$ 76.736.401.806,3
_

,

Diretores:
.

Dr. Pamphilo p'Útra Freire de Carvalho, Dr. Ffan
cisco "de' Sá, Antsío-Massorre, Dr. Joaquim Barreto d

Araújo e José Abreu.
.

,";' t:� .', ,�.. \ .

ENO' é dê eFeito
s.gura. laxante
suave, eferves
cente saudavel,

alcalino e

antiácido,
exíja o.

legítimo:- "SAL DE FRUeTA"

�J:?JS�ill
MAIS DE 70 ANOS DE RE'UTÁÇÃ�

I
(.

.Dr-, José Bóabaid
ADVOGADO

Rua Oral Bittencourr, uz

-I

,.

/

ModelO ARe-5-p

,I. -.'

(.:
�.

CATARINENSE
/

J .

,

a 16 mts.

Atlânlida Rádio Catarinense Limitada
,

apresenta mais 2 insuperaveis modelos· para 1951
,

CARACTERISTICAS :
'

-

5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1,700 kc[s; curtãs 6 a I8 mcs. 50

: Alto�1alante 61[2 polegadas, tipo pesado: Tomada para toca-discós.
• Transformador universal para 90, 110, 180,' 200 e 220 volts v.

'

==
Variavel de 3 secções: FI com nucleo de ferro: Caixa de IMBUIA

_ Grande alcance ': ,Alta sensibilídade : Som natural.

�

\/"
.,

"

--_ ,

de luxo.
I
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/ ,o ESTADO- Quin ta-feira, 8 de fevereiro be 1951 3

10 ___: Carro com a Dirê-
a a. Ula.,

provocando verdadeira ,al- empenho para que Floria-

G Ih dores fré
.

..toria. s. c. "GRANADEIR gazan:a do ni�ndo infantil. nópolis vivesse um Cama- re a ores tétricos
os DA Autoria - Jaime Gevaerd. vaI melhor digno de uma

.2° - �RON� ENCAN-
, IL�A" • I Homenagem' -- Dr. Adal- bela Capit�l. a rrS �OO 00

:TADO -da Rainha e suas Após surgn-am da rua b 't T I ti d C ,,'
'" J , .

" -

t ' tá I A'
'

"

. eI o o en mo e arva- Ja serIam 2 horas da ma-
'

,

_prmcesas. Es e ela no ave n ita Gar ibaldi, tendo à Ilho Presidente d H ' h- d . 'na Fletroteadía
..alegoria em homenagem à' frente a sua Banda de Cla- I d 's .

d d
e onra n a e ontem .quando o po- I

JVh.Ilher Catarinense, -de aU-11
rins, a sua Guarda de Him-I' a500cleFaANe'TASIA MOU vdo fteve terminada á gran-

.' . ds Acarf M ,O"d'
.

, .

-

,

- e esta carnavalesca em

���I�O �aiI�:;I a S:::.a�u�� :��d�, �a;a��od;;��:�::ri:' IRa_ISCA A' At1�!S0ria eBl\�llt:.t- hOú�e�agem a S. M. Momo I
. ,,' , , e o - u OIla - rauno e nICO

,cemar Pareira. os Granadeiros da Ilha" J' D' H d
' .

,

' . las. omenagea o - ASSIm, com tão belo espe-
Sr. Governador do Estado, táculo, Florianópolis viveu
sendo, dedicado ao sr. Ar- horas de verdadeira alegria
tur Pollí. popular, com os foliões à
6° - TORRE DO TRI- rua oferecendo, em ranchos

UNFO - Mutação - CUl'- os blocos, intenso movi-
1'0 Estandarte, dê' autoria mento, que �, veio a ter
de Alcebíades Dias. Home- ponto final ao alvorecer da
nagens - Fôrças de Terra, quarta-feira de Cinzas ...
Mar e Ar e dedicado MS E, depois de tanta festa,
srs. Clementíno Britee Jai- de tantos momentos de jus
co Callado. tificado júbilo, só resta ao

Êste - a julgar pela opí- povo, voltar à realidade da
nião geral que ouvimos de' vida que continúa '"

entendidos - fqi o princ i-
pal carro apresentado pe- O JULGAMENTO
los Granadeiros, de esme- A Comissão Julgadora
rado bom gôsto e fino aca- chegou, ontem, a um resul
bamento, merecendo, por tado - empate!
isso, verdadeira consagra- Todavia, êsse julgamento
ção. não satisfaz em tôda Unha"

vogado;
- Srta. Rosa Miriam Le- Espetacular... Gigantesco'7

hmkuhl; IncomparáveL. Extraordí-
- Sr. Anésio de Barros,

inspetor da Cia. de Seguros
de Vida "Sul America".
Sr. João da Mata Pe

reira da Silva, funcionário
da Alfandega;
- Srta. Nadir Carioni;

filha do sr. Jonas Carioni; RITZ:
- Sr. Osvaldo Damasce- Cr$ 6,20 e 3,20.

no da Silva; I ODEON:
- .Srta, Lourdes Abreu, Cr$ 6,20 e 3,20.

filha do sr. João B. Abreu; ROXY:
- Jovem Hamilton Car- Cr$ 5,00 e 3,20.

doso; "LIVRE" Creanças
- Jovem Jaime Humber- maiores de 5 anos poderão

to Cardoso : entrar ás 5 horas.

30 - RECORDAÇÃO DO 'merecendo, desde então,
- Sr. Eponino Macuco ; IMPERIAL

::PASSADO - Mutação fartos e esfusiantes aplau-
- Menina Lizete Alba, Ás 8 horas

Homenagem ao
_
dr. Aderbal sos do povo, que, consa-

filha do sr. Celso Capela; Ultima e definitiva Exi-

.E. da Silva e dedicada aos

I grande
os nossoà artistas,

� Sr. Abelardo Berreta ;' 'biçãó :
-." -- .

'veteranos do Carnaval nes- nao cansou de bater pal- -:- Sr. Jobel Sampaio Car- 3 Almas que sofrem

í ta Capital, de ,autoria do mas, ovacionando dessarte, doso, funcionário da Cia. N. com

sr. Bergamino Silva. a quantos se esmeraram em
N. Costeíra : BENCE e Maria DUVAL.

40 _ O PORTA JOIA organizar tão notáveis ale-
- Sr. Humberto d'Ala,s- Mecha ORTIZ, Amelia

::MAGICO Mutação gorias e tão magn íf icas
cio; I NO PROGROMA

"Homenagem ao Prefeito da obras de arte, dignas dos
- Menino Pedro Luiz AI- 1) - Noticias da Sema-

Capital. _. pósteros. ves, filho do sr. Hermogenes na. Nac.

Êste, que foi verdadeira E, sob os olhares estas i-
Alves. 2) - O castigo da GuIo":

'sinfonia de luzes e -côres, é antes dOJ populares, já nas J sa.
Desenho.

-de autoria do sr. Celso Sil- primeiras horas de quarta- 'Preços :

_ -veira de Souza, o qual, em feira, o grande desfile co- I V' T P 01'$ 6.,20 e 3,20.

50, nos deu "Monte Caste- meçou a sua marcha víto- "Rigorosamente proíbido
]0". riosa: -

• • .. , até t'8 anos".

5° - O AMOR Ê QUE 1° - FRUTEIRA -

Da1 Ed-t I'
IMPERIO (Estreito):

�.1:ANDA, alegoria com f'an- autoria de Bráulio J. Dias, I a Ás 8 horas

-tasias. Aldo Beck e Ivo Gandra. O CIDADÃO RODOLFO Gino CERVI: em

6° - SONHO - Muta- Linda alegoria, de homena- "FRUTEIR�" _ dos "GRANADEIROS" GERALDO DA ROSA, Ins- TRÁGICA PERSEGUIÇÃO

-ção - Homenagem à Moci: gem ao Prefeito da Capital, I petor Geral de 'I'rânsito, "Rigorosamente proíbido
-dade Cátarinense, de' auto- sendo ainda dedicado ao sr. Todos os cabres foram uma vez que a opimao pú- no uso de suas atribuições: I até 18 anos".

.ria de Daví Gevaerd, autor Dionísio Damiani. merecedores dos aplausos hlica, após o desfile, deu a
LEVA ao conhecimento ------------,..[

-, ,-de "Noite em Pekín", ten- 20 - TESOURO DA JU- gerais, sendo mesmo mís- sua palavra, consciente, de quem interessar possa Anuncie ri."'O ESTADO'�
"do êste carro 36 mts2. Arte, VENTUDE, carro-mutação, são dificil à Comissão Jul- justa, esperando que a Co- que terá início no dia oito

�ncenação e Iuxo, foram os de autoria do operário João gadora um veriditum, como missão désse aos "Grana- (8) do corrente mês, o em-

"característicos principais. Dionísio e homenagem ao se esperava, horas depois deiros da Ilha" o primeiro placamento de veículos, au- aproSa,8ta ram-s••
!

7'0 - IMORTALITAS - dr. Aderbal R. da �a, do desfile. lugar
_

pela originalidade, tomotores e biciclétas, dês- 1:1 ti ti II

JIomenâgem ao Governador sendo, ainda, dedicado à O desfile constituiu, como pelo gôsto artístico e carna-
te município, obàervando-se

ao 11"01·5tr.o d!ldo Estado, sr. Irineu Bor-' classe operária: vimos, verdadeira festa po- valesco dos carros apresen-
o seguinte: Ir

llhausen. Êste, alegoria da 30 -

-

PRINCESA DO pular, em que os nossos ar- tados. Dia 8 a 17 do referido 8Uerr,8'Ponte Hercílio Luz, foi a MAR _ Alegoria, de home- mês, .automóveís de aluguel
Jlrincipal apresentação dês-] nagem ao Prof. Flávio Fer- e particulares. RIO,,6 (V.A.) Apre-
'te clube, recebendo fartos rari. Autoria - Astrogildo DOI·s mê eJ do Rio a POA t 41 Dia 18 a 28 - ônibus, ca- sentaram-se ao ministro,
:.aplausos. Foi seu autor Machado, dedicado à famí-' § �. r o egre minhões e caminhonetes. por haverem retornado 'ao
Acar] Margarida.': lia João Moritz. • Dia 1° a 5 de março - serviço ativo, o general Góis

Com êsses notá\reis car-I' 40 _ NÊGA MALUCA - Não são de hoje, as quei- O "Cabedelo" atracou no motociclétas e biciclétas. Monteiro; por ter deixado

TOS, os "Tenentes do Dia- I Constitui verdadeira e mago xas do público contra a de- cais do porto, ante-ontem, 4 Dia 6 a 15 - veículos ofi- as funções de ministro e en

bo", durante hora e meia nífica sUl'prêsa à petizada. mora de chegada de malas de fevereiro e ontem come- ciais. trado em férias, o general
mantiveram o povo sob Carro de acentuado bom (postais, transportadas em' çou a descarregar. Entre a As RepaI�tições Públicas, Canrobert Pereira da Costa;
'eonstantes aplausos, pOl:- gôsto" êle ,apresentou ain-I navios cargueiros. I c�:'ga es�ão 1.200 ma:�as pos- deverão apresentar seus por ter deixado as funções
quanto foram todos atesta- da' dOIS folIões, represen- Agora repete-se o fato de taIS e, dIversas p.artIdas de veículos por ofício 110 qual de chefe do gabinete militar
dos �e que, como em 50, tando um dêles a Nêga Ma- um navio, com 1.200 malas) artigo" de Natal que, aqui conste os dados necessários da presidência da Repúbli
Flol'lanópolis tem jã artis- Iuca, com o filho abs bra- contendo correspondência,

I
d�veriam estar como é ob- a identificaçã.o dos. mesmos. ca e...entrar em férias, o ge-

haver levado nada menos vw antes de 25 de dezembro, Os proprietários dos veí- neral Newton Cavalcanti;
de dois meses no percurso sob pena de graves prejui- cuIos supra-citacfos, com e- por, ter deixado a chefia do

Cr$ ·1t!750.00 Rio de Janeiro-Pôrto Alé-Izos para seusjmportadores. cessão dos carros oficiaIS, D. F. S. P., o'general Antô-
gre, Em poucas palavras o uevcl'ão apresentar no ato nio José de Lima Câmara;

O quanto custa uma enceradeira Trata-se do vapor "Cabe- "Cabedel_Q" deu um verda-I do emplacamento, o certi- por têr deixado o cargo de

A R N OdeIo",
do Loide Brasileiro deiro "passeio" por todos os ficado de propriedade. �isii'o da Viação, o gene

que partiu da capital da Re- portos __çlo sul do país. I O licenciamento deverá ra'l João Valdetaro de Amo

pública, em novembro d()_ As malas postais saídas ser feito no município do rim e Melo; por ter vindo ao

E L ECTn O LA ND I.... ano passado e chegou a es- do, Rio de Janeiro, em fins
I
domicílio do proprietário. Rio em gôzo de férias, o ge-

K Pià. ta capital, no dia 20 de ja- de novembro, sómente

on-I Inspetoríia de Veículos e neral Félix d-e Azambuja

.tt'la A
. neiro. findo.

'(
tem puderam ser retiradas Trânsito pú.blico. em Fpolis, Brilhante; por conclusão d.e

, r(lpreste Paiva-Y:;;dificío Ipase'.-Terreo
-

Não parou aí a q,emo- pelo departamento local dos
I·
7 de fevereIro de '1951. I férias, o general Paulo FI-

r:J, d2 viage::n.
' Correios e Tp.légrafos. Rodolfo Geraldo da Rosa, !-!ueiredo. - "

Recordação do passado - «'Tenentes do Diabo»

.

,

Rua Arcipreste - Paiva -Edf. Ipase - Terr eo

Vida Social C· O·'
.,.,

ANIVERSÁ-RIOS

' IDe.... 18rlO
JORN. MIMOSO RUIZ

nossas.

Fazem anos hoje:
- Dr. Fulvio Aduci, ad-

"Monsieur Víncent, Cape
lão das Galéras"

Admiravel criação de
.PIERRE FRESNAY

RITZ, ODEON E ROXY
Ás 5, 7� e 9 hs. Ás 8 hs. e

Roxy às 7%,.
Sessões Elegantes

O maior e mais gigantes
co espetaculo dos ultimos
dez anos!

Transcorre, hoje, o ani
versário-natalício do nosso

'prezado confrade jornalis
ta Mimoso Ruiz, funcioná
rio da Secretária- de Segu
rança Pública e represen
tante da Meridional e Agen
cia Nacional .nesta Capital.
Às muitas homenagens

que 'lhe serão tributadas rio'
dia de hoje, juntamos as, Maravilhosamente secun-

dado por
LISE LELAMARE - AIMÉ
CLARIMOND - JEAN DE�
BUCOURT.

nário...
No programa:
1) - A Marcha da Vida.

Nac.
-,

2) Noticiário Uníver-
sal.

Preços:
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'

. "

Em torno �o Campeonato Muo- Áiodá as regatas de 25 e 28' Os

_dial de Club�s' Campeões de [aneir« em São Paulo-
RIO, 6 (v. A.) - Com o fim de iniciar conversa

ções-referentes ao Campeonato Mundial de Clubes Cam
,peões, que ora se projeta levar a efeito em campos bra
sileiros, reuniu-se a diretoria da Confederação Brasi-

f
leira de Desportos.

Como convidado da "mater" dos esportes no Bra
sil, tomou parte no conclave o sr, Ottorino Barassi, pre
side,nte' da Federação Italiana de Futebol, ora em visita
ao nosso.jiaía. Aliás, como é do conhecimento geral, o

referido desportista muito trabalhou na organização
da Çopa do Mundo, sendo por isso convidado a" dar al
gumas opiniões a respeito do Torneio dos Clí.Jb�s Cam
peões.de que ora tratamos.

'

"SERÃO MESMO OITO PARTICIPANTES
, .Conformé ja- havia se mar;ifestado o sr. Castelo

Branco, presidente do Conselho Técrrico de Futebol da
C. B. D., apenas 8 países participarão, com seus respecti
vos campeões, do certame. Sã� êles : Brasil ( com duas

equipes, uma do .Rio e outra de S: �aulo� Vasco e Pal
meu-as, por conseguinte), Uruguai, Itália, Inglaterra,
Austrja. (ainda em dúvida), Espanha e.Portugal..,

DUAS SERIES DE 4
>

'Embora a -Teun;iã� _'�e '-process;l.sse a portas tranca

das., apurou-se que'fera desejo do .sr. Barassí realizar o

-certame em um só turno de oito .clubes, não tendo com
isso se conformado c:f. sr, ,Gást�l? Branco, que opinou p�r
2 turnos de 4 cadaum, ou seja, Vasco e Palmeiras, .co
lho cabeças de chave no' Rio e" São Paulo, respectiva-
mente. �

Depois de alguma discussão resolveram prelimi
narmente aqueles paredros que-.a idéia da divisão em

duas sedes de 4 era a mais racional.
Ao terminar a reunião o sr, Castelo Branco decla

rou que tudo estava ainda no terreno dos projetos. Tu-
'&ua9bo�

-

A 'turma alví-rubra, partícípando pela primeira 'vez
em "out-rtggens" a- 8 remos, pois não possuimos em
Santa Cata!rina de barcos desse tipo, souberam se portar
com galhardia, assombrando .seus leais, e fortes adver
sarias, que tiveramexpressões às mais lisongeiras, cul
minarído em afirmar que' a nossa colocação na regata do

dia 28, em 4° lugar, "só se podia atribuir a um milagre.
Uma tripulação jovem. e com apenas cinco saídas no' di-
':fícil' barco de manejar, como sabe ser o "eíght", só a

" fibra, bôa vontade e muito amor a Santa Catarina, po
deria fazer esse punhado de bravos cobrir os 2.000 me

tros em apenas 6 minutos e 24 segundos, com menos de
um barco do formidável Barroso, (ir Porto Alegre, �en
cédor da sensacional prova. Convém' notar que o barco
"Antônio Sampaio", que os nossos conterrâneos" tripu
laram pesa 135 quilos ao passo que o "Rio de Janeiro",

,-venced_?r da,grava, pes� apenas 70 quilos. §egundo de

clarações de um; dos diretores da Federaçao .de' -Remo
de São Paulo, êsse barco-não corre mais nem em com

petições internas, dadoõ- peso que adquiriu com aaua

recente .reforma.:
'C. '

No dia 25, �a prova "Cidade de.São PaulO_", logra
ram os aldistas.,o 70 lugar entre;_oit� co�c.Qr�e!t,es e po
dia 28 na prova "Forças Armadas do B'rà�iF';;õ" q,!Rrto
lugar entre os nove êoncorréntes. / .,"-' :.-p"

Queiram ou não queiram os derrotistas.. a atuação
do C. R. Aldo Luz -llessas .memoráveis pugnas foi bri
lhan te e muito elevou o nome esportivo de Santa Cata
riIla. As classificações. foram as seguintes: _

.

.

-

Dia 25.- Prova "Fundação da'Cidade de São Pau
:lo!' - 1° hígai- _:_ 'Almirante Barroso (Porto Alegre),
com o tempo de 6,�1; 20 lugar - Vasco da Gama (Porto
Alegre) ; 30 lugar - Tieté (São Paulo) ; 4° lugar - Al

vares Cabral (Espírito Santo) ;·5° lugar - Atlética

(São Paulo); 60 lugar - Floresta (São Paulo); 7° lu

gar - Aldo Luz (Sgnta Catarina) e 8° Cortntíans (São
� Paulo). A diferença do 10 colocado pa,ra o Aldó Luz
foi de dois barCos.

_

-,' Dia 2 - Prova "Fo,rças Armadas do Bra�il:' - 100 metros - Helena C. Menezes, carioca, com_

Nove concorrentes _: 10 lugar.":_ Barroso (Porto Ale- 12,7s.
gre) '; 20 lugar - Vasco da Gãma (Porto Alegre); 30 200 metros - Deise de Castro, paulista, com 26;08.
lugar- - rrieté (São Paulo); 40 lugar - Aldo Luz - 80 metros com barreiras - Vanda dos S�ntos, p�n�

'-..

(Sao.ta Catarina-)-; 50 lugar -'- S. C. VitórÍa (Bahia); 6° lista, C01TI 12,2s., I

lugar -"Alvares Cabral (Espírito Santo); 70 lugar -_ � Revezamento 4 x 100 metros - Turma paulista.
Atlética�(São Pauio); 80 lugar - Floresta (São;"Pau'- S'11to em ,altllra.:_ Elizabeth Clara Müller, paulis.-
10J e 90 lugar - Corintians (8. Paulo).

-

ta, com 1,45m. (
.

O Aldo Luz formou com as segúintes guarnições: Salto em distância, - -Lourdes de Abreu, paulista,..
Dia 28 -:-- Patrão, Moacir Iguatemy da Silveira; rema- com 5.18m. "

' ,

dore� -:::::. Hamilto�, -Sadí, Boabaid, Meireles, Tuca, Osní;
!

Arre11lêsso do peso - Ver3: Trezoitko, pauiis�a,. -�< ,

Kalil e Cordeiro. Dia 28 atuou com a seguinte constitui- com 11,29m.
ção: Patrão - Moacir; rel!ladores

,,�

Hamilton� Sadí, <
Arremêsso d�, disco ..:__ Noemia Assunção, paulis-

Boa-baid, Meireles, Tuca, Chierighini, Kalil e Cordeiro. ta, cam 34,42m.
,
Arremêsso do! dardo - Amnelize Schmidt, gaucha..

com 36,02m.

"O

!

PrenmiDar8,�do CampeonatD-ÍraJi
'leIro da Juv�Dtude Amadorista '

)

RIO, 6 (V. A.)" - É a seguinte a tabela dos jogos
preliminares do campeonato brasileiro 'de amadores: ,
Dia 25 de fevereiro: - Primeira Região - Pará x

Amapá, em Belém e Amazonas X Acre, em Manaus. Jo-
gos sem datas: - Plaui x Maranhão em 'I'erezina. Se
gunda Região: - 'pà�:aiba""x Ceará, em João Pés�oa e

Pernambuco * Alagoas, em Recife. Terceira Região:'-,
D. Federal x E. do Rio, no D. Federal; Quarta Região:
- Santa Catarina x S. Paulo,' em Florianópolis. Fica
rão "bye" na primeira' rodada, Guaporé, Goiás e Minas

. Gerais. "..
.

':5

A tabela defin itiva do campeonato brasileiro de a

'madores será conhecida na próxima sexta-f�ira, quando
,estará reunido novamente o Conselho Técnico de Foot
baU da ç. B. D.

.' lIcor são do. FlumineDse ao
exterior

'RIO,. 6 (V. A.) - Ao que se noticia aqui, o Flumi
nEmse está éstudando uma proposta para uma excursão
de dois meses áo' exterior. :

Seriam visitados os seguintes'-países: Portugal, Es
panha, Itália, França, Bélgica, E'scoda, Suécia, e ná vol-
ta (/s Estados jUnidos. ,

0_ito jogos disputaria o Fluminense, rec'ebendo 3('

jmportância de Cr$ 1.60'0.000,00 dos quais seriam decfu
'zidos CI�$ 60'0.000,00, referentes às despesas ficando

p'ortanto um saldo de Cr$ 1.0,00.000',00, _quantia bastan..,
te compensadora 'em' se' tr'atando do número reduzido
de jogos.

o !:STADO-Quinta·feira, 8 de fevereiro' de' 191h

Realizaram-se em São Paulo, nos dias 25 e 28 de
Janeiro último, "na raia de Jurubatuba, as importan-
1&s provas clássicas em out-riggers a 8 remos,' respecti
vamente "Fundação da Cidade de São Paulo" e "For
ças-Armadas do Brasil", que reuniram as maiores ex- :

pressões do remo brasileiro, ,-",. .

I.

Entre os Estados participantes encontrava-se Santa
Catarma, representada pelo querido Clube _çle Regatas
Aldo Luz, desta Capital;

.

Dizer da atuaçã-o do simpático clube da rua João
Pínto., nas duas importantes competições, é um dever

que. sé impõe a todos que militam na crõnlca especíalí
zada, haja visto. as referencias elogiosas feitas aos' va-
101�OSOS "rowers" do Aldo Luz e ao -remo catarinense,
pela "A Gazeta �sportiva", da capital bandeirante que
muito nos enobreceu.

o
, .

campeões brâsile�jros
esperte-base

do

Promovida pela Federação Metr'opolitana de Atl�,
tismo e patrocinado pela Confederação Brasileira de

Desportos, realzjaram-se, nos dias 19, 20 e 21 de ja
neiro último, njl estádio do Fluminense, no Rio, o XVI

Campeonato Brasileiro de Atletismo Ma�culino e XI

Campeonato Brasileiro de Atletismo Feminino, sendo,
a seguinte a relação dos vencedores das provas:

MASCULINO
Helio Coutinho' da Silva, Carioca"100 metros

com 11,Os.
200 metros Alexandre Pereira Neto, Carioca,

com 22,5s.
'400 metros - Argemiro Roque; paulista, com 49,3s.
800. metros - Argemiro Roque, paulista, com

lm54,4s.
1.500 metros - Luiz Gonzaga Rodriguea, paulista,

com 4Ifl04,3s.
3.00'� metros --Glaudionor Rodrigues, paulista,�

com 8m53,71. '
,

5.000 metros - João Soares Oitica, paulista, com

15m40,Os.

10.000 metros - João Soares Oitica, paulista, com,

32m22,9s.
Meia Maratona (20.0'00 metros) ...=:' Joaquim Gon

çalves da Silva, paulista, com lhI6m09,Os.
110 metros com barreiras - Wilson Gomes Carneí-

_.

1'0, carioca, com �4,7s.
; 400 metros com barreiras - Wilson Gomes Carnei-

ro, carioca, com 53,5s. ,

Revezamento 4 x 100 metros - Turma Carioca, com
42,6s.

Revezamento 4 x 400 metros - Turma paulista;
com 3m26,Os. _

Salto em altura - J'osé Teles Conceição, carioca. r

com,I,90m.

Salto em distância - Ari Façanha de Sá,
com 6,97m.

Salto :triplo - -Ademar Pereira da Silva,
com 15 3.9-in: '; -

.
' 7� � ,'", í

SaIto
.

�om vara o__: 'Si�ibaldo Gerbasi,

carioca.

paulista,

paulista..,
, com 3,90m. ..

Arremêsso do peso - Nadim Severo Marreis, ea
,�
r ioca) com 13,38m. �

"

Arremêss? do disco - Nadim .Severo Marreis, ca-:
rioca, com 42,51m. '

A��:emêsso do .dardo - Miguel B. da Silva, "caríoca;
,

com 57;41m.
.

Arremêsso do martelo - Walter da' Costa Rcdri-

gues, carioca, com 4-7,27m.
Decatlo - Raimundo Dias Rodrigues, carioca, com.

5.756 pontos.

Flj:MININO

"

Campa Brasileiro de Natàtã'D :,ftitebol'-' ,
_

Co'nforme determinou a C011federação Brasileira de

Desportos está marcado para o próximo dia 16 do cor.

,rente, na pi,scina do Guanabara, no Rio de Janeiro, o

1 · -
.

Campeonato Brasileiro da categoria de infanto-juvenil, É a nova secção que vi-

na e êiçaopara que pro'mete um trans�lrso dos mais movimentados e. mos de criar para a,tender

interessantes. Em torno"'de tal competição reina a mais' os ingentes pedidos de. nu�

I .in� Joê1trovilensp.. intensa expectativa. merosos clubes_de futebol
.fJ,.A 6""" 1I!.ii Il. ... com atividades' na varzea

Deu entrada na Federa- esportivos de Joinville, vis- ,.;;:;_ --'________________ florianópolitana e adjacen-

;ção Catarinense de Despor� to 'ter havido irregularida- =- cia:-s., "-

tos um protest<ó assinado des.- Auxiliar- -,para
-

e��fifório Pára tanto solicitamos

por 13 c'lubes da Liga Join-
� Segundo estamds i-pfor- ). \

j dos-'-seu,s dirigentes dos clu-

-vilense de Desport9s contra mados, a F,C.D. acaba de "IMPORTANTE ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL- bes em-referência a remes-

a eleição realizada no dia solucionar o ímpasse, co- TEM VAGA PARA UMA AUXILIAR DE ESCRITóRIO, sa, com a ,máxima urgência
29 de Janeiro último pará municando á L. J. D. que, QUE/SEJA 'DATILOGRAFA, CONHEÇA-ARQUIVO E' de notas referentes a' jogos
;a escolha do presid�nte da- em caso de empate, será FICHARIO. �' de futebol, bem -como

�

os

'quela entidade, a qual saiu considerado' vencedor o can-\I CARTAS PARA CAIXA POSTAL, 413, ClTANDO seus l�esultados, para a ré
empatada e vêm causando didato ril�is idoso, ou seja o -C�RGOS OCUPADOS, AP'I'IDõES" IDADE E P]lETEN- dação desta folha, à rua

grande celeuma nos meios sr. Ivo Varella. SoES." '''. ' Conselheiro Mafra, n. 160.

'Embaracos
,

ptes .. da
--

.

. /'

14' Jogadrres ar-
gentinos para
� Gnlombia-
ARMENTA, 6 (V7k)

Quatorze jogadores do Wan
derers, l:!-rgentino, que se

encontram em viagem pela..
Colombia, sob a difÊlcão de,
Emio Reubens, assi�aram:
contrato com a'nova equipe.
profissional de football, De
portivo de Quindio José Fa
brini será ao mesmo templl
treinador e jogador.

l

� iNl AS. f'!�Jv\ f'!NfURA
C (l T T (\ �f -A R
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1 950· e os clubes princi-
pais da Capital
l-figueirense

•

I,
{

,""\ .

, .

Iniciamos' hoje a, publicação das atividades dos

'-principais clubes da/cidade em 1950, dando os resulta
',dos das partidas oficiais e amistosa�r eles realizadas
.Para começar, divulgamos a relação do Figueirense, que'
,J�. a séguinte:

Palmeiras (Blumenau) 4 x 2.
Flamengo (Laguna) . . . . . . • . . . . . . . . . .. 1 x 3

Estiva (Itajaí) .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. 6 x 4
Flamengo (Laguna) .. .. .. 6 x 2
Atlético (São Francisco) 1 x 1
Atlético (São Francisco) 5 x 3
Canto do Rio (Niterói) 1 x'2
Olímpico (Blumenau) ,

)
3 x 5

Olímpico (Blumenau) 1 x 1
Paula Ramos •......................... 1 x O
Atlético ".............................. 2 x 1

Olímpico (Blumeriau) .. :'.............. 5 x O
Estiva (tajaí - jogo inacabado) 4 x 5
Paula Ramos .. ,:...................... 5 x O
Nacional (Porto Alegre) 1 xl

1.:. Palmeiras- (Blumenau) .. . . . . . . . . . . . . .. 2 x 1
Guaraní

'

2 x O

Agua Verde (Curitiba) i x 1
Avaí 2 xl

Santa Cruz (R. G. S.) 6 x O
Avaí (jogo inacabado) 2 x 2

Coritiba (Curitiba) 4 x 6
Paula Ramos :'......................... -4 x 1

Guaraní : . . . . . . . . . . . . . .. 4 x O

Avaí 1 x O
Ferroviário (Joaçaba) 2 x 1
Atlético (Joaçaba) 1 x 3
Avaí 2 x 1
Resumo: 28 jogos, 17· vitórias, 6 derrotas,

õ

.empa
- tes, 79 tentos a favor e 47 contra, com um saldo de 32
- :tentos.

NOTA: - Campeão invicto do Torneio Início e

-do Campeonato de Profissionais da cidade, sem nenhum

_:ponto perdido venceu, por desistência do adversário,
.ao Atlético e Bocaiuva, no 1 turno, e novamente ao Bo

-caíuva, no 2° turno do Campeonato. É candidato ao tí
tulo máximo do Estado de 1950, tendo já eliminado a

Associação Esportiva "Duque de Caxias", de Rio do
Sul.

•

Maior 'tração

Mesmo em terrenos -!stmacentos e na relva molhada, -o pneu

Lameiro C-e-n-t-'r-o A-b-e-r-t-o Goodyear puxa com um mínimo

de derrapagens. Porque o desenho de sua banda de, rodagem,

d� barras abertas no centro, permite que estas agarrem fir

memente o solo, resultando numa extraordinária fôrça de

tração. Outra vantagem do "centro aberto": impede o acúmulo ). !

..., "

.

de barro - o pneu limpa-se 'sozinho à medida que trahalhar >

:
Aumente o' rendimento de seu trator com

Anuncie n'''O ESTADO" Técllico japonês
o pugilismo bra .. para o Icar�í
:sileiro DOS' Jogo, RIO, 6 (V.�.) � Sakal

, ",'. 'anamerl·"!I DOS
Maki, o conhecido técnico

� U i.I japonês que foi recentemen-
te contratado 'pelo Clube

RIO, 6 (V;A.) - Dentro Icaraí, para dirigir o seu

-em breves dias, deverá se- departamento de -natação,
.:guir com destino a Buenos já fixou a data de 15 do

Aires,
- i .Delegação Brasi-' corrente para o seu embar

J,eira que participará dos que, esperando que.a sua,

jogos Pan-Americanos a chegada a esta Capital ve
-serem efetuados na capital nha ocorrer o mais tardar

.portenha. Entre as equipes até o dia 18.

já selecionadas para o co-
-

·tejo, destacamos a de pugi
.Iismo que será constituida
.pelos seguintes lutadores:

Peso mosca, .Sebastião
.Preítas: peso galo:' Jaimes
�F2ntes; peso pena: Pedro
"Galasso; peso médio, Léo
.Koltum ; peso meio médio,
.Alexander Tib; peso médio,
:Paulo Sacoman; peso meio

'

.Médio, Lucio Grotoni; peso
.pesado, Arlindo de Olivei-

- I

Pneus Lameiro C�E-N-'-R-O I-B-E-R-T-O

�GOODIYEA"
.'...

HOMENS FRACOS
HOMENS NERVOSOS
HOMENS ESGOTADOS
H OMENS DESMEMO�
RIADo'S

GOTAS
MENDELIN � S

.

em ação de graças
A Família Carneiro convida os parentes e pessoas

amigas para assistirem a missa que, em ação de gra

ça, pelo centenário de sua querida mãe, sogra, avó,
ça, pelo centenár íó de sua querida, mãe, sogra, avó,
bisavó e tetravó, MARIA ISABEL DA CUNHA CAR- �

NEIRO, mandará celebrar às 8 horas, do dia 10 de fe

vereiro, na Catedral Metropolitana.
'

"As gotas da Juventude",
Dão nervos fortes, idéias
claras' e saúde per�ita, aos
fracos e acovardados, cedo
envelhecidos pelo nervosis-
mo. ,

Não têm contra-indicação.....

Nas farms. e drogs, do
Brasil.

-,

Leia "O' ESTAD,O"

"

PARA OS MALES DO
" FrGADO
ESTÔMAGO e INTESTtNOS ..

"I
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Tecelagem Santa Luzia S/·A.1 .....

RELATóRIO DA DIRETORIA
Senhores acionistas:

Cumprindo o dever legal e estatuário, vimos
submeter à vossa esclarecida apreciação o balanço e

contas ao exercício social findo.
Os documentos dão aos senhores acionistas

perfeita visão da situação real e animadora da empreza
e quaesquer esclarecimentos que porventura ainda/jul-

..

garem necessários, a diretoria prazeirosamente os pres
tará.

r.

Brusque, em janeiro de 1951.
Ernesto Guilherme Hoffrnann - diretor.

Balanço Geral Líquido, relativo ao 5°, ano social,
encerrado em 31 de dezembro de 1950.

, -

•

f
:\ .

A NOSSA COMPANHIA
t ,

ATIVO

/
PORTO ALEGRE·
r

Imobilizado
Bens de Raiz ..

-

.

Maquinismo e Instalações.
Moveis � .

\ Obras em Construção

223.298,90
1.710.806,70

36.130,70
,

49.600,00 2.019.836,30
/

Disponível
Caixa

"

':' .

Bancos ..•...........
'

.

31.105,90
10.576,20 41.682,10

22.880,10
2.970.932�

1.269.979,00
68.724,00 4.332.515,30

10.000,00 10.000,00

Cr$ 6.404.033,70

..

Tele !!ramas ret.dns
...ft ,presloência

dos Institutos
RIO, 6' (V.A.) - Só após

os festejos do Carnaval, in
forma um matutino, serão
conhecidos os nomes dos

prováveis presidentes dos
institutos de previdncia so

cial. Formulam-se rumores

de que os srs. Henrique La

Roque, irá para o�IPASE;
Albet-to FadeI e FadeI, IAP
TEC;- Amancio Palmeira,
IAPM; um membro do PTB

paulista, IAPI. Quanto ao

IAPC e IAPB diversos são
os nomes dos candidatos.

Realizável a curto prazo
Contas Correntes Devedoras.
Títulos a .Receber .

Matéria prima, manufaturas
prontas _e em vias de

fabricação .

Materiais e.. Utensílios .

Relação dos telegramas •

retidos:
, Quer, aliadosCarlos Passos Gomes, AI-

ziro Correa (2), Maria .de
Lourdes Milioli,' Manoel A-hBANY, Nova York, 6
Olm, Diva Nascimento;' Ode- (U.P.) _ O governador
te Nunes, Dinarte Corrêa, Thomas E. Dewey disse queCirco Andurias Touradas, era a favor de uma aliança
Manoel Azevedo Bocaiuva, com a Espanha.
134, Doracy Aquino Dez. Discursando, aqui, ontem
Pedro Silva 243, Dr. Nil- à noite" o governador de
son Paulo, Sr. joão Stepp ciarou: "Quando meu país
Prudencia Gapitalização, está em perigo, quero alia
Rafael Rocha, Hidro, Basi- dos. Quero a Espanha, que
lio Makloow, Nereu Correa, 1'0 Tito, quero os turcos-e
Colef'az, Paulo Kovocladis, quero Chiang Kaí-shek, que
Ernani Ribeiro para Anto- lutaram ao nosso lado na

.,
nio Vieira G. Vargas 26, guerra passada"..

nr'HAS PARA �INTURp Tulio Feners Chnete 'I'rorn- O candidato presiden:cial
C O T T Ô M A ,I

' powski, Alfredo Campos, republicano duas vêzes der-
Nereu Ramos .36 (2), Ur- rotado reafirmou' que os Es
gente Feculana '(2), ,Os- tados Uniêlos não se enco
waldo Lopes rua Silva Jar-Ilherão covardemente.
dim, Frederico Kuer!en C�-' Acrescentou que "Joseph

m.
ara Deputados: JO. se

Maria

I
Stalin, o maior assassino de

da Cunha, IraCI Lemos Al- tôda a História, governa a

varo Carvalho 70, Marià Au- gora grandes extensões da
gustinha Rocha José Men- superfície da terra".
des 88 Saco Limões, Joaqui- Tão fácil! Simplesmente aplicar (li,

lnhalador Vick ao nariz entupido e
na Antonio Alve-s, Dep. Leo- Leia "O ESTADO" aspirar uma ou duas vezes.

berto Leal, "I'enente Jere- Tão rápido! Em poucos segundos,
mias Oliveira Diretoria Re- i lli�de::����rro�����t�.:ors�
censeamento, Jandira Bar- mais fácil a respiração. Dá goStQi

�;ds: �:�:i�toD!�. D�o��:i A AGON IA DA �:�ir::;:���! Leve com v. Q pe-

Oliveira Camara Deputados, ASM"A'
queno e prático lnhalador ViCk..
cada vez que tiver o nariz obstns-

Dr. Renaux Cubas Camara ido, por um resfriado, pela poeira
Deputados, Secifaz, Heloisa ou o ar viciado. Use-o a qualquer
Teixeira Saco Limões, Gra- Aliviada em Poucos Minutos hora, em qualque� lug�r" e tod.as �!I.

. . •

.

. Em poucos minutos a nova reeeí- '
vezes que necessite alívío. Expers-

ciliano Almeida Hospital ta Mendaco - começa a cír- mente-o hoje mesmo!

São Sebastíâõ,' eular no sangue, aliviando os aces-
PRODUTO DOS LABORATORIOS �

, _
sos e os ataques da asma ou bron-

--------"'--------�-__:__:__---- quite. Em pouco tempo é possível' VICK VAPORUI
dormir bem respirando livre e fa-
cilmente, Mendaca alivia-o, mes-
mo que o mal seja ,antigo, porque
dissolve e remove o mucus que
obstrúe as vias respiratórias. minan
do a sua energia, arnuinando sua
saúde, fazendo-o sentir-se prematu-
ramente velho. Mendaco tem tido
tanto êxito' que se oferece com a
garantia de dar ao pacíente rel!pira
ção livre e fácil rapidamente e com-

'

pleto alívio do sorrímento da asma � _

em poucos dias. Peça Nlendaco, hojd
mesmo, em qualquer farmacia . .t

I
l10ssa garantia é a sua proteção.

/' '

NOVO!
Contas'de Compensação

Ações em Caução .

PASSIVO
Não exigível ,

Capital .

Fundo de Reserva Legal .

Fundo de -Reserva .

Depreciações .

'Fundo de Substituição .

Fundo para Devedores Duvi-
dosos 297.093,50 3.921.767,00

Exigível a curto e longo prazo
Contas Correntes Credores .. 1.801.012,20
Dividendos . . . . . . . . . . . . . . . 225.000,00
'I'ítulos Descontados 446.254,50

2.250.000,00 '

85.132,50 _

574.834,40
654.930,40
59.776,20

PARA
MAIOR
CONFORTO

AO'R'6pS"P'lIR�-R
2.472.266,70IlJtlSlirIlCUlavão

,

I' da f maplata e
10.000,00, 10.000,00 da elavfeula

Cr$ 6.404.033,70 I RIO, 7' (V.A.) - Notícias

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" de Belém informam que se

DÉBITO CRÉDITO realizou no ' Departamento
3.106.358,60 de Sangue, a primeira ope

ração Berger no Estado,
com desarticulação do mem

bro superior esquerdo, omo
plata e clavícula. O paciente
está passando bem, tendo a

intervenção demorado cêr
ca de três horas. Os opera
dores foram os dr� Arman
do Moreira e Jean Bitar.

Contas de Compensação
Caução da Diretoria .

Conta Fabricação .

Concertos em Geral,.. . .

Materiais e Utensílios .

27.324,80
42.998,�,0
39.256.00
102.503,00

Conta Férias ; .

Contribuições Legais .

Seguros contra fogo e aciden-
tes : .

Comissões Representantes ..

Selos Mercantis .

Impostos Federais, Estaduais
e Municipais: .

Gastos Gerais (Vencimentos
em geral, gra1j_f., fretes
div., indeníz., etc.....

Comis., Descts. e, Despesas
Bancarias J..•..

Juros e Descontos .

Fundo de DJlPreciação .

Fundo para Devedores Duvi-
dosos' .

Fundo de Reserva .

Fundo de Reserva Legal .

Conta Dividendos .

,.,

40.180,80
256.620,00
257.851,40

58.321,70
dos pela Diretoria e-. relativos ao exercício encerrado em

31 de deze�bro de 1950, verificaram a perfeita exatidão

dos referidos documentos e são 'de parecer que os mes

mos sejam aprovados pelos senhores acionistas opinan
do igualmente pela aprovação do Relatório apresentado
pela Diretoria.

Brusque, em 23 de janeiro de 1951.
Bruno Harthe.

'

Guilherme Diegolí, - suplente.
Albert Genowích, -- suplente.

,Ad No. HI02
1.518.075,90

50.100,90
58.201,5Q
175.589,00

(

Divulgue "O ESTADO'"
77.573,20

123.559,00
180.349,00
28.000,00
225.000,00

A G' U A
'

I N G 'L E S A
[fi ;Ii,�l, II.li
/

T O N I C'A . A P E R I TI V 1.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INfLAMAÇOES,
C O C E I 'R AS,
fRI'EIRAS,
ESPINHAS, ETC,

3.183.931,80 3.183.93i,80
Ernesto Guilherme Hoffmann, diretor
Afoisio José Schwarz, diretor.

Henrique Hoffmann, -Guarda-Iivros reg. n? 19.290.
,

PARECER DO C<JNSELHO FISCAL I
Em cumprimento aos dispositivos legais, os a-bai-,

x�ssinados membros do Conselho Fiscal da, Tecela-Igem Santa Luzia S. A., tendo examinado cuidadosamen-
\

te os bala�ços, contas e demais documentos apresenta-
"

NUNCR EXISTIU IGU�L

\

o SaDão •

"VIRCiEM (,SPECIALIDAO(18
elA,WETZEL�INDus;rRIAL-JOIN VI LL l:lJ

da
TORNA A ROUPA BRANQUJSSJMA

f

"
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IMPORTANTE - Tambem o belo sortimento de
nes. vestidinhos para meninas será incluido nessa ven-

Consultas: Das ,.3 ás 5 horas. da extraordinaria e por preços arrazadoramente
Cons.: Rua Felipe Schmídt, 21 (altos da Casa Paraíso).' baratos ..

Telef. 1.598.
,

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

- DR. A SANTAELA
.

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

.

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 Misericórdia do Rio

de Janeiro
Clinica MÉdica - Doenças Nervosas.

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

'

Consultório: - 1.268
Residência: _.:::.. 1.385.

----

/

RADiOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ale.de. &riameate••0 HOIPital .e Culd....

DR. LINS NEVES
Diretor da Mateh!'id�de e médico do Hospital de

Caridade
CLINICAS DE SENHORAS - CIRURGIA PARTOS
ASSISTEN..CIA AO PARTO E OPERACÕES OBSTÉ-

TRICAS
�

Doenças glandulares, tiroide, ovários, hípopíse, etc.
Disturbios nervosos � Esterilidade - Regimes.
Consu'ltório: Rua Fernando Machado, _ Tel. 1.481.
Resíd. R. 7 de Setembro - Edif. Cruz e Souza -

Tel. 846.

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

Eletricidade Médica
Consultório: Rua Vitor Meireles 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 crianças.

Consultório - Rua João Pinto, 10 :_ Tel. M. 769. �

Consultas das 4 ás 6 horas.
Residência: Felipe Schmidt, - Te'l. 815.

'_.,_,,'

DR ..MILTON SIMONE PEREIRA
Clínica -

Cirurgica
Molestias de Senhoras
CIRURGIA GERAL

dos Servicos dos Professores Bene'dcto
Piragibe Nogueira (São Paulo)

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

Montenegro e

DR. POLYDORO E. S. TH1AGO
Médico e parteiro _

do Hospita] de�Càridadé"de Florianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, e�pecialmente do co-

Tação e vasos.
.

Doenças da tiroide e demais .glaudulas internas,

Clinica e cirurgia=de senhoras - Partos

FISIOTERAPIA - ELETROCALDIOGRAFIA - ME-
TABOLISMO BASAL-

-

Horário de Consultas: - Diáriamente das 15 ás 19

horas.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles n. 118 - Fone

manual 1.702.
'

RESID1l:NCIA: Avênida Trompowski, 82 Fone ma

nual 766.
•

\ DR. ROIDÃO CONSONI
Cirurgia Geral - Alta Cirurgia - Moléstíae de senho

ras - Partos
- Formado pela Faculdade de Medicina da Universi

dade de São Paulo, onde foi assistente por várias vezes

do Serviço Cirúrgico do Prof. Alipio Corrêa Nass.

Cirurgia do estomago e vias circulares, intestinos
delgado e grosso, tireido, rins, próstata, bexiga, utero,
ováríos e trompas. Varicocela, ????????, varises e her-

DR. M. S. CAVALCANTI
Ctin-ica exclusivamente de crianças.
Rua Saldanha Marinho, 19.
Telefone (M.) 736.

7

di Humanidades ID�J�EN�Et�!�}oDOI I - em 1635, chegaram ao
MADUREZA DO ART. 91 Recife as Infantaria e Ca-

CURSO EM FUNCIONAMENTO DESDE 1940 'valari� holandezas, saídas
O' único que venceu as crises por sua qualidade 'da Paraíba a 26 de Janeiro,
MATRICULA: dias 1° e 2 de Fevereiro, das 18,30 sob o comando do Coronel

às 20 horas.
_

_ Siegesmundt Von Scjikoppe ;'
LOCAL: Faculdade de Direito - Sala dos fundos. .

-em 1647, condusído pe
Início das aulas: aos 8 de Fevereiro. la Esquadra Holandeza,
PAGAMENTO INICIAL: Cr$ 150,00, corresponden- chegou à Bahia o Coronel

do a umatmensalídade e à taxa. , Von Schkoppe, desembarca-
IMPORTANTE: É de suma influência apresenta- do em Itaparica e iniciando

rem-se os candidatos desde o início, para pegarem as

bases "necessârías ao aproveitamento integral.
O' fracasso de muitos é motivado pela entrada tar

dia.

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

J
"

Administração
Redação e Oficinas à:
rua Conselheiro Mafra,.
n? 160.

Te!: 1022 - Cx. Pos
tal, 139.
Diretor: RUBENS A.
RAMOS.
Proprietário e Dir.
Gerente
SIDNEI NOGETI
-

Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas.
·40 - 50 andar

•

Tel.: 22-5924 - Rio de
Janeiro

RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira

nO 21 - 80-andar
Tel. : 2-9873 - São,

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

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

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

tráto .

Os originais, mesmo
não publicados, não se

rão devolvidos.
A direção não se res
ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

Curso

ções;
-em 1661, foi deposto ô

governador do Rio de Ja
neiro, Agostinho Barbalho
Bezerra, delegado de Salva
dor Correia de' Sá e Benerí-

neiro, faleceu o Marechal
Hermes Ernesto da Fonse

ca, membro destacado da
tradicional familia que tan..

to nobilitou as virtudes de
nOssa Raça;

- em 1918, desabou vío
lento temporal no Rio de
Janeiro, imundando tôdas
as ruas, inclusive -a Aveni
da Central que ficou literal
mente alagada. O tráfego
de bondes e trens -ficou pa"
ralizado ;

.

- em 1�19, êste jornal,
em seu número 1126, desta
data, transcrevia o seguinte
telegrama: I

"Lastima-se em Paris que
Ruy não esteja chefiando a

nossa embaixada. Rio, 8 -
O Estado - Informam da
Paris que muito se lastima
ali que o senador Ruy Bar..
bosa não esteja chefiando
a embaixada brasileira,
pois, com a .sua autoridade
e com o seu prestigio, os

péquenos estados teriam
mais amplas garantias;
- em 1919, o ministro da:

F-rança esteve na residência
do Conselheiro Ruy Barbo..

sa, fazendo-lhe entrega das
insignias da Legião de
Honra, concedida. ao grande
brasileiro como uma home
nagem da França ao seu sa

ber e ao seu incançável e

abnegado esfôrço pelo tri
unfo completo da causa da
Civilização.

André Nilo Tadasco

des;
- em Í687, uma carta

carta régia mandava que
régia, mandava que fôs
sem fornecidos se'lvícolas
para as minas de prata e

ferro, de Sorocaba, na entüc

Capitania de São Paulo e

que serviu de base a cons

trução da Fabrica de Ipane
ma;
- em 1711, uma carta

régia proibiu a admissão de
navios estrangeiros para co

.
-
._ merciarem nos portos das

QUER" VESTlR·SE COM CONFORTe E ELECiAHCIA 1 várias capitanias do Brasil';
•

- em 1730, o Governador
PROCURB A do Rio de Janeiro, Luiz Ba-I

hia Monteiro, recebeu cinco I
cartas régias referentes ás
minas de ouro do território
hoje chamado Minas Gerais.
Uma delas proibia o desco
brimento de novas minas
sem autorização prévia;
- em 1749, por despacho

do Secretário de Estado
Marcos Antonio de Azevedo

,SenSaCíOD:81 dezena - de: -'v,eslidos••-. �:�t�?r:�' !: �e���!��a�ar�
Serão 10 dias movímentadíssímos e extraordíná- mapa manuscrito que deve
rios, durante os quais serão vendidos milhares ria de servfr"aos plenípo-

de graciosos e modernos tenciârfos espanhol e psrtu-
Vesti-dos de Estecão "

�

,

guez na discussão e r�dação• y .- .do' Tratado de Madrí que
Modelos de alta elegancia! Padronagens de veiu a ser assinado em 1.3

Tecidos de Fino Gosto e Atualidade ! ! de Janeiro de 1750;
cuja venda, .por preços. abaixo do custo normal - em 1822, por iniciativa
do feitio, constituirá a mais agradavel e tentado- de Joaquim Gonçalêes Ledo,

ra oportunidade oferecida pela José Clemente Pereira, Ja-

A MODELAR ��!:�;ld�I�����eBa;��:�r:
de Nóbrega, fOI aprovado
pelo Senado da Camara do
Rio de Janeiro, a proposta
do projeto para que se re

presentasse ao Principe-Re
gente sôbre a necessidade
da criação de um -Conselho
de Procuradores Gerais de
Provincias;
- em 1827, teve inicio o

combate naval do Juncal,
entre uma Divisão da Arma
da Brasileira (Flotilha do
Uruguai) e uma Esquadra
do Almirante Brown;
- em 1846, faleceu um

dos mais inspirados pinto
res brasileiros. Chamava-se
José Leandro de Carvalho a

quem Duque .Estrada cha
mou de novo Andras del
Sarto ;

- em 1891, no Rio de Ja-

�UliSO
.

par correspondência
CURSO GINASIAL em um ano (Decreto-lei n?

4244), Preparatórios para Direito, Medicina, Engenha
ria, Escolas Militares, Escola Tecnica de Aviação, etc.

-

CONCURSO p/o Banco do Brasil, DASP e outros. CO-
trículas abertas.

-

MERCIAL PRÁTICO. Taquigrafia, Inglês, etc. Mas
Peçam propectos hoje mesmo á Caixa Postal 3.379

- Curso de Madureza "BRASIl:" - Rua Vitorino Car
milo, 782 - SÃO PAULO.

\

Jlfaiataria Mello

'TILOGRAFIA
Confere
'Dlplcml

METODO�
Moderno 8'

EUelelite

Rua General Blttencourt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

De 1- a 10 de Fevereiro

ao distinto mundo elegante de Florianópolisl
Vestidos de seda-Sq,hantung-Linho-Imitação

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

Essa dezena de dias de venda de vestidos será
mais uma conquista 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 !

.DR. I. LOBA'rO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE-
Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade Nacional de Medicina.

Tisiologista
-

e Tisiocirur.gião do 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.
,

Consultas, diariámente, das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquiades, 28 - Chácara

Espanha.

DIREÇAol
Amélia M

Fiuoul

j
DR. CLARNO G. GALLETTI

Advogado
Crime e cível

Constituição de Sociedades
NATURALIZAÇÕEs..
Títulos Declaratórios

,Escritório e Fesidência: Rua 'Vitor Meiréles, FO
NE - 1468.
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As festas populares eOm homenagem a S. M. MomolD e Unico
de de espetáculo carnavalesco. Não nos singimos mais I E, então, quando os SI

aos ranchos e blocos improvisados e, à última hora, nos da Catedral anuncia
melhorados para a praça pública. Não tivemos o Car- vam quarta-feira de cinzas,
naval tão somente nos clubes recreativos, como até há começaram os clarins a a

bem pouco acontecia em nossa Capital. Mercê de socie- nunciar a vinda dos "Te
dades novas, constituidas 'de elementos, mestres na arte nentes do Diabo".
de organizar carros alegóricos, temos tido, desde 1950, De fato, não tardou o

Carnaval digno de uma Capital cercada de motivos na- desfile, dando os blocos
turais a inspirar os nossos mais exímios artistas. "Protegidos <la Princesa",

Os carros alegóricos, apresentados no último dia "Bororôs'f "Xavantes" e

carnavalesco pelas sociedades "Tenentes do. Diabo." e ·"Mohicano.s" passagem aos

"Granadeiros da Ilha", mereceram as palmas justas do. I primeiros carros, cuja ilu-'
povo que, extasiado. ante tanta beleza, poude admirar, mínação feérica agradou
satisfeito. e orgulhoso, o que de arte, o. que de gôsto, o em tôda linha.
que de belo. neles podíamos observar. É que o espírito.
empreendedor dos artistas flo.rianópolitanos lançou-se
no. afã de produzir algo. de belo. para proporcionar ao

povo, neste Carnaval de 51, festividade que lhe esti
vesse à cultura, como integrante de uma população. �

ávida de novidades nêsse particular. \

Florianópolis, em 50, teve o. segundo. Carnaval do.
Brasil, e, em 51, espera que, ao menos, tenha conser

vada essa mesma classíf'ícação, o. que, enfim, é já ti
tulo. que a enobrece e orgulha!

-0-

Além do Carnaval de horas, permanecendo. o po
rua, houve o. dos clubes re- vo, de pé, como. se alí esti
creatívos. Em as várias So.-! vesse para uma verdadeira
ciedades, nesta capital e

I

consagração, até às 24 ho
no. Estreito, os bai.les e do.-: ras, quando só foi possível
mingueiras transcorreram o desfile.
animados e ordeiros, não.

I
Tão logo os clarins anun

havendo - ao que apura- i ciaram a chegada dos car

mos - fatos que quebras- I ros, o. povo. teve que pro
sem a harmonia das danças I

curar abrigo, face à forte
eletr isantes e a alegria con- ; tmeporal iminente que es

tagiante. Das marehas, as tava prestes a desabar. E,
mais cantadas - porque; de fato, às 19,45 horas, as

cairam melhor ao. gôsto dos chuvas chegaram, retar
'foliões - destacamos "Pa- i gando o des:f.ile e obrigando
pai Adão", "Holandesa",' a população a abrigar-se,
"Zum-Zum", "Sereia de Co- 'comprimindo-se nps esta

pacabana", "Retrato. do. Ve- I belecímentos comerciais,
lho.", "De ô'lho nela", "Be-I sob as árvores do. Oliveira
bê Chorão", \e as cá da ter- ! Belo, na Catedral Metropo-
ra, "Princezinha. da Ilha" e

I litana.
"Sereia do Bom Abrigo". I As chuvas, que a pr incí-
Estas marchinhas fize- I pio pareciam de' verdadeira

rarn a alegria dos foliões
. borrasca, inpertinaram até

I que,
sem pensarem na vida I às 23,30 horas, quarrdo ces-

t
' I

cara por que a ravessamos, ' saram.

sem se lembrarem de que

�����mm:r���: : a:�st::!� Oe parabe'nslevaram até as primeiras .

..

horas do dia, a cantar ao. É de se louvar - e nós o

som de uma orquestra que, fazemos convictos' de que
..- afinada ou não, ll'e enchia interpretamos a opinião. de

os ouvidos de músicas e quantos se interessam pelo
lhes obrigava a pular no soerguimento das nossas ve

.salão, interpretando. a le- lhas tradições carnavales
tra dos sambas e das mar- cas - o esforço das Socíe-
chas dedicadas a Morno Idades

.

"Granadeiros da
e Único. Ilha" e "Tenentes do. Dia- -

Para êsse povo ordeiro e bo", para darem, ao povo

bom, que leva 365 dias a de F'Iorianôpol is, um Car
resolver problemas e equa- tIaval que merêça, como.

ções dificeis, somente o. merecem de fato, os aplau
Carnaval póde proporcionar sos gerais.
aos seus corações efêmeros O que vimos ante-ontem,
momentos de eletrisianfe e em desfile muito embora já
contagiante alegria ... horas avançadas da noite,
E viva S. M. Momo. I e em virtude das chuvas caí

Único ,-- único Rei que a das a partir das 19 horas,
todos sabe agradar e a to- dá-rios a certêza de que, de
dos póde servir com satis- futuro, haveremos de conse-

fação. e sem injustiças! guír quanto. de impossivel
O GRANDE DESFILE parêça, nas festas em home-
A população da Capital nagem a Momo.

.

e suburbios desceu para a O sacrifício dos elemen

Praça 15 e ruas adjacentes tos que se entregaram, dia

para aplaudir os carros ale- e noite, ao afã de organizar
góricos apresentados pelos e dirigir os carros alegóri
"Granadeiros da Ilha" e cos, inspirados em fatos e

"Tenentes do Diabo.". motivos que despertassem a

O povo • - uma massa nossa sensibilidade, leva- 1

humana comprimida frente nos a estender-lhes a mão.

ao Paláéio do Govêrrio, adro entusiásticamente, porquan
da Catedral Metropolitana, to conseguiram realizar ver
Prefeitura Municipal, Mira- dadeira festa para os olhos,
mar, rua Felipe Schmidt, que são, no. dizer de um

rua Conselheiro. Mafra, rua poeta, "as portas da al
João Pinto, rua Tiradentes ma" ...

/e rua Arcipreste Paiva __:_ E, em assim sendo, Flo-
dava vasão às suas ale- ríanópolís vê ressurretos �s
grias, aos seus desejos, as- bons tempos em que as suas

sistindo, entre aclamações, festas a Momo marcaram

à passagem dos vários car- ép0<ja.
ros que, de original, ti- Parabéns às Sociedades
nham quanto de belo 'póde Carnavalescas! Parabens
o.ferecer a alma dos artis- aos seus dirigentes e asso

tas que os idealizaram e ciados, que nos proporcio
deram fórma.

-

naram um Carnaval que, pe-
A hora para a chegada los seus vários aspéctos -

dos carros à Praça 15 esta.- luxo, imponência e arte -

va anunciada para às. 20 . ficará nos- anais!

/

/

FLORIANóPOLIS VIVEU, À NOITE DE TERÇA-FEI
RA ÚLTIMA, INESQUECíVEIS HORAS DE MAGNí
FICOS ESPETÁCULOS COM O DESFILE DOS CAR
ROS ALEGóRICOS E DE MUTAÇÃO APRESENTA,
DOS, VERDADEIRAS OBRAS DE ARTE DAS SOCIE
DADES CARNAVALESCAS "GRANADEIROS DA
ILHA" E "TENENTES DO DIA.BO" - ARTE, LUXO,
MAGNIFICÊNCIA - "TORRE DE TRIUNFO" E
"IMORTALITAS", OS CARROS-MUTAÇÃO QJW._MAIS
AGRADARAM. - NEM MESMO O TEMPORAL QUE
SE AVIZINHAVA CONSEGUIU FAZER COM QUE O
POVO DESISTISSE DE VÊR E APLAUDIR O GRAN
DIOSO DESFILE, OVACIONANDO O TRABALHO
DOS NOSSOS ARTITÀ.S - NAS SOCIEDADES E NAS
RUAS TUDO AZUL ... Só ÀS PRIMEIRAS HORAS
DE QUARTA-FEIRA O POVO DEIXOU A RUA,. SA
TISFEITO' POR HAVER VIVIDO HORAS DE CON
TAGIANTE ALEGRIA. O JULGAMENTO DA COMIS
SÃO: EMPATE!

Carro da Rainha dos "GRANADEIROS"
As festas dedicadas a S.,M. Morno I e Único, nesta

Capital, estiveram bri'lhantes, .co.nstituindo. magnífico
. espetáculo. a apresentação, terça-feira última, dos car

ros alegóricos das Sociedades ·Carnavalescas '''Grana
deiros da Ilha" e "Tenentes do. Diabo.",

,

Carro da Rainha dos "TENENTES DO DIABO"

.

Não. há dúvida que, nêsse particular, podemos a
fumar que já contamos co.m notáveis artistas na arte
de preparar os motivos para essa esplêndida mo.dalida-

S. C .•"TENENTES DO
DIABO"

Precedida por clarins e

sua 'bem organizada cava-.

laria, que era a sua guarda,
de honra, os "Tenentes do,
Diabo.", chegaram à Praça.
15, vindos da rua Felipe.
Schmidt, recebendo

.
verda-.

deira consagração do povo
que se mantivéra, de pé,.
desde as primeiras horas:
da noite,
(Continúa na ga página)

.i

Florianópolis, - 8 de Fevereiro' de 1951

.
O carnaval constituia para mim, até uns anos:

atrás, um direito. -

Hoje é apenas uma obrigação, que passei o
jus saltilandi aos três filhos. Momísticamente cum-·

pre-me fantasiá-los, levá-los aos bailes infantís do>'
Lira e do Doze, provê-los de serpentinas e confe-
tís e achar graça do berreiro que o. menor faz à,
hora da saída.

No Doze, quando fui pescá-lo no. mare magnunn
da petizada barulhenta, protestou e bradou getu
lianamente o seu daqui não saio, daqui ninguénu
me tira.

Restou-me o. manu mílítart, com a severa apli-
cacão do. 29 de outubro: meti-o ao. colo. e comeceii
a furar o sâíão, rumo a São Borja, que seriam as;

portas 'do Clube.
O terrible, entretanto, saiu-me um golpista.

completo : lançou mão do gôrro da sua fantasia;
atirou-o longe, no. meio dos cordões compactos e,·

reclamou que queria o gôrro, porque sem gôrro
não. ficava, que o gôrro ... Lá fui' eu em busca do.

.gôrro, que afinal descobrí na orquestra. Mas en-'
quanto. isto, êle se metera outra vez no fuzuê, onde,
ficou por mais uma hora, Aquêle gôrro era tão trpe- ,

nas um 3 de 'outubro!
*

* .:.

�nte-ontem à noite eu devia íntegrar a comis
são. julgadora dos préstitos carnavalescos. Membro>
que sou da diretoria dos Granadeiros, fui indicado>
juiz pelo. presidente dos Tenentes do Diabo.. O des
file deveria sair às 20 horas. Às 11 da noite, can
sado, fui para casa, certo de que, não 'haveria prés
tito. Ontem, com surpresa, contaram-me a apre
sentação. das sociedades, às primeiras horas da..

madrugada. _

Não vi nada! Mas foi melhor l Se o. meu voto;
na comissão. julgadora, fôsse decisivo, eu ficava
mar Se os Granadeiros vencem, os Tenentes di-

o

riam:
.

- Natural! Um dos juizes é até O orador dos>
de lá!

Se vencem os Tenentes, os Granayeiros, por
sua vez, comentariam:

.

- É o. caso daquele vendido, daquele quinta
coluna pôr também o retrato dêle no jornal !

*

O nosso carnaval de rua, na parte de blocos
cordões, ranchos, escolas de samba e avulsos, foi
;decepcionante. .

Dois blocos, três avulsos e nada mais ... Os;
I

Bororos (aliás Bororós como. quer o Jáu), ,omo'-
sempre! A

, Nos escoteiros, o Pituca e o Narciso, êste de

Imperador Romano, com outros, a duvidarem do
Abono sem Nero.

*

Agora é cinzas! Tudo acabado.
_

T

Debaixo. da figueira, pelas 6 horas de ontem
estendido num banco, um folião exausto dormia e

sonhava. Sonhava que a deusa esquiva, que lhe'

arnolecêra o. coração, fantasiada de Odalisca, che

gava-se finalmente a êle e abraçando-o lascivamen
te, dizia-lhe palavras meigas, em surdina, na con··

cha do o.uvido. Mas não er�
Era o. varredo.r da Praça, que o co.tucava coJW

o cabo. da vassoura. E quando o. pobre Arlequim".
de vagarinho, abriu os olhos parà contemplar a..

imagem da sua felicidade, o.uviu apenas um ás

pera: - Vá trabalhar, seu vagabundo!!!
GUILHERME TAL

.,

,
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