
o Partido � 'Comunista · �a, Italia completame �:�j
ROMA, 9 (U.P.) 0- Além li, professor de Belas Artes I viou telegramas aos deputa- nuncia, voltará urgentemen- nos impol�an�ia n�;:.·

de Ricardo Cocconi, heroi da Academia de Bolonha e I dos Valdo Magnaní e Aldo I te de Moscou, a fim de su- ram nas duas últimas sema

dos guerrilheiros da segun- Giuseppe Rusco, prefeito de -Chochi, apoiando suas ati- focar a crescente revolta nas. Togliatti, que se encon

da guerra mundial e presi- Alice Belcolle, em Piemonte. tudes contra as ordens so- nas fileiras comunistas ita

dente das Cooperativas de Vignoli rasgou sua carteira viéticas. lianas contra a ditadura so

.Reg:gio Emilia,.

,abandona..-,
de membro do partido dían- Roma, 9 (U.P.) - O li- viética. Mais três figuras de

'ram ontem. o Partid� C?mu- te de tôda a celula comunis-I d�r 'comu-,:ist� italiano Pal- destaque do. comunismo ita

nista .clÜtor Sartí Vigno- ta de Bolonha e Rusco en-
\
rmro Togl iatt.i, ao que se a- hano anunciaram suas re-

_-----,'�-- nuncias ontem à noite. Dois via telefônica. Círculos bem
outros altos funcionários e informados dizem que ele

numeFOSOS membros de me-
I considera que' a situação es-

tra em Moscou há dois me

ses, por "razões de "saúde"
vem acompanhando os re

centes acontecÍmentos por

....... .IO:"_�O
$;1

tf�ontrolável. A

despeito dos urgentes ape
los' do Q. G. comuni�ta ita
liano para regressar a Ro

ma, Togliatti deverá perma
necer na Rússia até que o

lider td'balhista comunista
Giuseppe Di Vitorio visite
Varsovia na próxima sema

na e vá a Moscou para "con
sultas". _

Carinhosa manifestação- de estima e aprêço
. ao sr: Nerêu Ramos, prestada peln

funcionários do Senado
Os - discursos proferidos. No fase

o sr. dr. Nerêu Ramos no O DISC� DO SR. JÚ- ma ocasião em que se pre-

IN' 6 dia do término do mandato LIO BARBOSA tendeufazer perigar as ins..
: 0. 11.0 6

de Vice-Presidente da Re- "Senhor' dr. Nerêu Ra- tituições, de.le disse: "A Pá-

pública e como tal das fun- mos: V. excia. acaba de pre- tria nada tem a receíar,

A U D N ( Cleeías Os «atesta'd"l s 'do ções de Presidente do Se- sidir pela última vez a ses- contando com a dedicação
.

" " � e o sr" _ � li nado, esteve, no Gabinete do são do Senado Federal, IlJl republicana de filhos da es·

ed I
e sr. dr. Júlio Barbosa, Dire- presente Legislatura, na tatura cívica e moral de Vi-

-p partido não. quer colaborar com o sr. Getulio I ,88 Og18» tor Geral da Secretaria pa- qualidade de Vice-Presiden- daI Ramos".
ra despedir-se i[os funcio- te da República. É o mo- A opinião do grande che-

RIO, 9 (V.A.) - O JOR- lo Diretório Nacional, tal RIO, 9 (V.A.) - 'O Mi- nários da Casa. mento das despedidas e.rpor fe, que deu a vida em holo-

NAL, de ontem, em grande s-eja, a de independência do nistro do Trabalho está e- Terminada a segunda ses-l isso, me encontro aqui com causto à República, aplica
destaque, insere o seguinte partido no govêrno do sr. xaminando relatório de seus são, a última presidida por, os meus companheiros de se, hoje, a v. excia., que a-

comentário político: - Getúlio Vargas. Inferiores assessores, sugerindo a ex- s. El,xcia., o Diretor Gera], a-I trabalho, 'para testemunhar- encarnará, sem favor.
Continúa repercutindo, no do ponto de vista numérico, tinção do atestado de ideo- corripanhadojle numerosos

Ilhe
nosso reconhecimento Outros poderiam ter sau-

seio da UDN, a atitude do aceitarão as das em vota- -logia para determinados a- funcionários foi apresentar pela maneira com .que sem- dado v. excia. com brilho e

S1'. João Cleofas, aceitando ção, pelo critério de maio- -tos da vida sindical com o despedidas ao Presidente do pre fomos distinguidos por encanto oratório.- Posso a

a sua nomeação para o Mi- ria. Ademais, estou certo de artigo 530 da Consolidação I Senado. v. excia., numa afabilidade firmar, porém, nesta hora
nistério da, Agricultura. Em que as seções em referência das Leis do Trabalho. O 're- Em nome dos seus com- envolvente, com simpatia e em que nos despedimos e

sua próxima reunião, a rea- não chegarão a um .rornpi- lc:tório a�ons�l�a à revoga- I panheiros falou o Diretor bondade. desejamos a v. excia. e à
Iizar-se ainda esta semana, mento formal com, G parti- çao do dISpOSltIVO, que con- Geral, que proferiu o se- Não desejava repetir o sU3:,jamHia tôdas as felici-

provavelmente, o assunto do. sidera inconstitucional, I guinte discurso: que já foi dito várias vezes, dades, que não o fariam com

aerá examinado pelo Dire- FISCAL DO GOVÊRNO o ter sido v. excia. um .dos mais sinceridade e maior
tório Nacional do partido. A Convenção Nacional da grandes presidentes desta afeto.

�::�:� :ee::�ao:a:i��, di��� ���� c�ns�,�a���l��nd�ra�:� Hábil solucão do Presidente �s�s:da��Ç��o; m:�szz: Ne�:�eb�à�o��CGi�� �� n!:
.nota visando deixar bem examinará, por fôrça de dis-

d
'

R ' bl
de serviços prestados ao Se- sas despedidas, a nossa amí-

claro que a atitude do re- posI70es estatutárias,. os
" a epu lea nado e por ser hoje o mais zade :e a nossa saudade".

presentante pernambucano caminhos a serem seguidos

I'
,

\ antigo dos 'séus funcioná- A RESPOSTA DO 'SR,
não envolve a agremiação. pelo partido durante o go- RI�, 9 QV.A.) ::- As n?-. can Stee'l". O sr. Horacio rios. NERÊU RAMOS
Isto, porque a UDN. faz v,�rIl'O.do sr, Ge,túlio �,far.�s, . m�:çoes .�?S srs, '''�9s.acl� Lafer jel}1 Jig�ç,ão notória V, excia. foi, r.e fato, um O sr. dr .. Nerêu Ramos,
-questâo cerrada ...;.... confor- . Aprova.da que, esta;o:_ã �i-I Lafer e Ru:ar.do J�fet, se- com Eurdi-{!lts;, ao"'passo qif.e-· grande Presidente. Honrou .ém 'resposta disse o seguin-
me declarou ontem ao re- ção de independência, que' g.undo en:endIctos ·.em' alta Jaffet tem seus interesses com alta dignidade, isenção te;

.

porteI' .o sr. Odilon Braga não deve ser confundida fmança, e correspondente a mais Ijgadoa .

ao consorcio de ânimo e absoluta justiça "Senhor D-iretor. Senhores
- de manter posição de in- com a de oposição' sistemá- administração do .grave pro- Americano. Eliminando a a cadeira presidencial, funcionários ,: - É para
dependência em face do go- tica, restará aos udenistas concorrencia, Getulio ganha' Quem sái de' um posto mim motivo -de justo orgu
-v-êrno do sr. Getúlio Vargas, apoiar ou combater os atos : ble�� político econômico, tempo para parlamentar eminentemente político co- lho, ao despedir-me da Casa
� despeito das atitudes pes- do govêrno, de acôrdo com' que-e a luta entre o famoso com ambos os grupos, e au- mo esse que v. excia. deixa, em que durante vários anos

.soais de seus membros. os interesses do país. I comité de Forges, _!-rust do

I
ferir vantagens �om que sob os aplausos irrestritos trabalhei, receber do seu

REUNIÃO DA _CONVEN-
}

Assim se traduz, concre- aço Europeu e o nao menos conta para os interesses de todos os partidos sendo f'uncionalismo as expressões
f "t t" d "'A •

B '1'
I ,

çÃO tamente, a atitude da UDN I
amoso rus a _.fimen- raSI en'os. v. excia. também um parti- com que êle me vem trazer

Atendendo, entretanto, a em face do govêrno do, sr. I - .

.

'

_. _ dário, deve sentir-se orgu- o seu afeto e a certeza de
que o "affaire" João Cleo- Getúli'O. Vargas. Acredi!a o

IIP.V.D.-novO e mllagroso lhoso e pago de tôdas as p�e- que não desmereci das tra·
ias já foi apreciado pela sr. OdIlon Braga que essa

b.
:

I
_ -. nas. Essas, sr. dr. Nereu dições que esta Casa agaza

UDN, através a palavra de ,a�i�ude for�alecerá ainda sn stlltuto do pasma S80g0lD80 Ramos, _não foram poucas, lha tão galhardamente.
seu próprio presidente e maIS o partIdo; ao mesmo e v. eXCla. bem o sabe. Mas A Presidência do Senado
destacados membr{)s da di- tempo que be-neficiará o r.e- NOVA IORQUE, 9' (U.P.) têm usado o componente pa- um consôlo, e grande, deve não se. teria desenvolvido
1'eção central, talv'ez o pro� gime. - Homens de ciência deram 'ra curar resfriados comuns, encher a sua alma de pa- da maneira por que julgam
nunciamento formal e defi- _,_ Com efeito - termi- a conhecer, um novo' e mila- com resu'ltados notáveis, trioJa, o de retirar-soe Senadores' e funcionários,
nitivo da agremiação só ve- nou 'O presidente udenista I groso component� .químico tendo comprovado tambem Gesta Casa sob o consenso não fôra o concurso dedica
nha a ser formulado pela � agindo como uma espécie I que, ao que disseram, pode- sua eficiencia n'o, tratamen- unânime de ter sido perfei- do, leal e sempre presto do

Convenção Nacional. A pro- de fiscal, tendo sempre em rá ser produzido em grande to de .moléstias vené1:as e to na sua ação pessoal e po- brilhante funcionalismo que
pósito, e'ssa Convenção será mira os r;levantes [nter;s-I escala como s�bsti�uto do da péle. O dr. Shelanski ex- l'ítica. sob a sua direção, Senhor
convocada para a segunda ses do paIS, nosso partido plasma sangumeo' e que, plicou que o iodo, é talvez' V. excià. deve ir para o Diretor, honrada, amena e

> quinzena de março, somente. estará prestando um grande 'I misturado ao iodo, converte- o mais poderoso germicida recesso de seu lar feliz, con- inteligente, serve aqui às
Isto para que se possam re- sellviço à democracia. O se no mais eficiente germi- conhecido pelo homem mas tente consigo próprio, por- Instituições.
alizar as Convenções Esta- tempo comprovará o acerto· cida que se conhe�e. ...... $,§U uso é limitado por ser qlle continúa as tradições É úma satisfação para o

duais, com a antecipação da ,nossa decisão. '- venenoso, ao passo que, mis- paternas de honradez e dig- homem público ser distin-
-estabelecida pelos estatutos Ao novo compbnente d�- turado com o "PVD", fica nidade, que são exemplares. guido, na hora da extinção
do partido. ram ü nome tecnicamente completamente inofensivo' Pinheiro Machado, a quem de um mandato eletivo, as

"O Governador" perfeito ,de "PolyviN.Y Iyr- sem perder suas qualidades servi até a morte, teve IlOl, homenagens com que me

AS VOZES DISCREPAN- R rolidone" -:- ou ápénas P. V. germicidas. Acrescentou que Vidal Ramos, varão ilustre premiaram os Senadores e

TES·

G h
D., para maior breyidãde. a mistura pode ser tomada e digno, uma amizade e uma me estão premiando os fun-

Na rápida palestra que aoc O Trata-sé de um pó branco ' �m_ dose� certas ou em in- confiança. inquebrantáveis. cionários que aqui desem·
manteve ontem com o pre- que, de acordo cO,m as ex-I Jeçoes dIretas no !'angue. Recordo-me que,

�

em do- penham suas atividades.
sidente da UDN, sr. Odilon P. ALEGRE, 9 jV.A.) -I

periências feitas,' represen- As primeiras experiências cumento público escrito nu- (Continúa na _8a página).
Braga, colheu o reporter a O sr. Governador do Estado ta uma grande protnessa pa-

I foram feitas pelo médico a-

certeza de que o _partido, ou recebeu o seguinte telegra- ra o futuro da ciência. Ilemã'O J. W. Reppe, que SOII·darl·ed!ldn pOII·tl·C� ..adml· o·,str'a ...pelo menos o nucleo da di- ma: .
O dr. Morris Shelq.nski,! usou o "PVD" como substi- U u) U

reção central, está lltme- "Agradeco a V. Excia. a médico do Hospital Geral de I tuto do plasma sanguíneo tl·va de 18 gouer'o!:adormente. disposto a não cola- comunicação de haver assu- Filadelfia, e que foi quem a- . em cerca de 50.000 feridos
.

..." II" es
horar com o atual govêrno. mido o Govêrno dêsse gran- perfeiçoou a mistura,do "P. alemães, durante a 2a Guer- �O "beflJl d� Nal'u""oÉ veruade que algumas se- de Estado para o q'ual o de- V. D.'" com o iodo, disse que � raMundial.. Cf li U U \I
-ções estaduais, com'o, por. signou o nobre povo gaúcho,

.

RIO, 9 (V.A.) - O sr. Moacir Miranda, Zacarias
.exemplo, a de Pernambuco, depois de o ter representado CLUBE DE CAÇÁ E TIR-O "COUTO DE :M:.t\GALHÃES" Getulio Vargas, já recebeu Assun.ção, Eugenio Barros,
Vem fugindo um pouco ,á- com alta dignidade e e'leva- telegramas de 18 chefes e- Pedro Aimendra Freitas,
,quela orientação. Mas, para, cão no Senado da República, A Diretoria do Clube de Caça e Tiro "Co�uto de Ma- xecutivos estaduais, hipote- Dixept Rosado, Arnon Melo,
.o presid'ente ud�nista, são �i1ntendo as tradições de galhães", avisa aos seus associados e ao público em ge- cando irr'estritá solidarieda- João-Dantas Martins, Regia
manifestações sem eonsis- altivez do Rio Grande do ral, que por motivo de fôrça maior, transferiu o cam- de politica e administrativa Pachec_9, Joes Neves, Ju�ce
tência, fácilmente superá- I Sul, faço votos pelo êxito da peonato interno de tiro ao alvo, aos pratos e ao cervo Esses despachos cbnsidera- lino Kubitschek, Lucas No.
Veis. - Essas seções - de-I sua administração e' pella na corrida, que deveria realizar-se dia 11 do corrente, dos da mais ampla relevan- gueira, Bento Munhoz Ro-
clarou o sr. Odilon Braga prosperidade dessa pl'esti- para o dia 11 de março vindouro. cia, foram endereçados pe- cha, P-rdro Ludovico, Fer-

-. não poderão muda.l" a I giosa Federação. a�, N�reu Florianópolis, 9 de fevereiro de 195:( los governadores Migúel Xi- nando Correia, Irineu Bor�
, ()n�.!1tação já anunciada pew . Ramos". I A DIRETORIA menes, Joaquim Araujo, nhausen, Ernesto Dorheles.

...........-.-_-_-_,.._- -.-.-.-_-.-_._..-_-.." .._._-.- -_-_..-_-.-_._----�--.._-.-.-.-.---.---.-.- -.---_._-_._..,�...., ..
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----- Curso de Humanidades
RAPIOTER'APIA

RAIOS X
�. ANTONIO MOD�TO

Ate.de, 4iàrilmente. 80 Hoapital ... , e..rt......

j MADUREZA DO ART. 91

CURSO,EM FUNCIONAMENTO DESDE 1940
O único que vepceu as crises por sua qualidade Por AI Neto
MATRICULA: dias 10 e 2 de' Fevereiro, das 18,30 O velho Pai de Santo é

às 20 horas. \ meu amigo.-
LOCAL: Faculdade de Direito - Sala dos fundos. Êle sabe que eu não acre-

Início das aulas: aos 8 de Fevereíro..
.

dito em macumba. �-
PAGAMENTO INICIAL: Cr$ 150,00, corresponden- _ Mas 'êle parece gostar, de

do a uma mensalidade e à taxa. mim. .

IMPORTANTE: É de suma influência apresenta- E muitas vêzes, quando
.• rem-se os candidatos desde o início, para pegarem a,\ eu tenho tempo, ficamos a

bases necessárias ao aproveitamento integral. conversar demoradamente.
O fracas§Q_de muitos é motivado pe'la entrada tar- Sém pressa. Sentados na va-

dia. randa da minha casa.

Informações antecipadas: Alm. Lamego 67. O Pai de Santo chama-se
O Diretor: José Warken Onofre.

Na última vez em que es-

QUER VESTlR.SE COM CONFORTe E ELEGAHCII 1 i teve na minha casa� Onoi�
disse-me:
"Xangô já nos deu a or

dem. Nós vamos ter que a

cabar com os comunistas:"
Fiquei surpreend ido.
Eu nunca havia falado

com Onofre sôbre o comu

nismo, nem sôbre os comu

nistas.
Na. realidade, a maioria

de nossas conversas sempre
tinha versado sôbre animais.
Onofre, como .eu, é um

grande amigo dos cachorros.
Êle .tem dois cachorros,

Nero e Papagaio,
'Bem, quando Onofre me Os chefes comunistas a .......

disse que Xangô havia 01'- fricanos acham que os nati
. .denado o extermínio dos co- vos não teem direito, a reali
mun istas, eu não pude dei-I zar sessões de magia bran-

xar de perguntar-lhe: -

ca.

"Mas como é que você re- Por-isso êsses chefes co-

cebeu essa ordemT", munistas tratavam de boi-

Onofre ficou calado por cotar as reuniões religiosas,.

�}g�\m t.lmpo.,Depo.is ddisse: e tentavamb .ridicularizar os•

':. "\J;odos,í -,nós," em \ to � o os maçum erros.
•

'mundo, recebemos a mesma De qualquer forma" a atl-

ordem".' tude dos Pais de Santo. da .

Eu nada disse, e como es- Africa-côincide com .o que'
tava com pressa, pedí licen- me disse o Onofre.

ça a Onofre e saí de casa. Onofre. é analfabeto�,
Êle ficou a conversar com Nem os jornais, nem aa ..

o meu ja1:dineiro português. estações de rádio do Brasik,
"

Bem, eu lhes conto êste abordaram êsse assunto.
caso do' Onofre porque aca- Como poderá Onofre ter

bo de lêr as declarações do dito que todos os macumbei-»
capitão Hassoldt Davis, co- ros, em todo o mundo, re->

nhecido explorador e 'escri-I ceberam ordens 'de combater-r
tor norte-americano. o comunismo?

DR. LINs..NEyES
Diretor da Maternidade e médico do HoSjntal de

Caridade
CLINICAS DE SENHORAS - CIRURGIA PARTOS
ASSISTENCIA AO PARTO E OPERAÇõES OBSTÉ-

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

Tel. 846.

DR. NEw'TON d'AVILA
Cirurglã+geral - Doenças de Senhoras - Proctologia

Eletricidade Médica
Consultório: Rua Vitór Meiréles n. 18 - Telefone 1.507

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

.
-

Residência: Rua Vidal Ramos, - Telefone 1.422.

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Cliníca médica de adultos .e crianças;

Consultório - .Rua João Pinto, ,10 - Tel. M;
Consultas dás 4 ás 6 horas.
Residência: Felipe Schmidt, - Te1. 815.

769.

DR. MILTON SIMONE PEREIRA
_

Clinita Cirurgica
Molestias de Senhoras
CIRURGIA GERAL

dos Serviços dos Professores Benedcto
Piragibe Nogueira (São Paulo)

Consultas: Das 14 ás 17 hqras.
Ru.a Fernando Machado, 10.

Montenegro e,

..

O d�. POlydoro E. de' S. Thiago'
Ivill lO. .eus clientes que se encontrã

lu.ente até o dia 15' do' corrent� mês.

DR. ROlDÃO CONSONI
Cirurgia Geral - Alta Cirurgia - Moléstias 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. Alípio Corrêa Nass.

Cirurgia do estomago e vias circulares, intestinos
delgado e' grosso, tireido, rins, próstata, bexiga, utero

, . '

ovários e trompas. Varicocela, ????????, varises ê her-
nes.

Consultas: Das 3 ás 5 horas. ..

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

Telef. 1.598.
Residência: Rua Esteves Junior, 1.703 - Tel. m. 764.'
_ __ .. _

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

DR. A SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nac'iona1 de Medicina da /"

lJniver�idade do Brasil). -

Médico por concurso da Assistência a Psicopatas '

do 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 Nervosae.

Consultórío : Edificio Amélia Neto - Sala 9.
Reaidênc.ia : AvenÍda Rio Branco, 144
Consultas: Das 15 ás 18 horas.
Telefone:
Coasuitórío : - 1.268
Residência: - 1.385,

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

-

-, TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

_. Formado pela Faculdade Nacional de Medicina.
Tisiologista e Tisiocirurgião do Hospital Nerêu Ramos.
Curso de especíal izaçâo pelo S. N.' T. Ex-interno e Ex
.assistente de Cirurgia do Prof. Ugo Pinheiro Guima-
rães. (Rio.) ., n """'<fo ! '-I"I"J, i

Cons.: Felipe Schmidt, 38.
çonsultas, diariámente, das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquiades, 28 - Chácara do

Espanha.. ._;

PROCURE A

Alfaiataria Mello
<;

Rl. Felippe fcb'Didt 4A

I
'

A ordem. de Xangô·
Davis acha-se em New:'

De l' a 10 de Fevereiro
SeOS8tHonal' dezena de '-'vestidos••.
Serão 10 dias movimentadissimos e extraordiná
rios, durante os quais serão vendidos milhares

.

de graciosos e, modernos
-.

Vestidos de Estecão
�

Modelos de alta elegaueía ! Padronagens de
Tecido.s de Fino Gosto e Atualidade ! !

cuja vendar por preços abaixo do. custo normal
do feitio, constituirá a jnais agradavel e tentado

ra oportunidade orerecída pela
� A{ -MODELAR'

York, de regresso de uma

viagem de mais de um ano·

pelo interior da Africa.
"Os comunistas - disse.,

Davis - estão se vendo em,

papos. de aranha na Africa..
"Influenciados pelos sa';:::·

cerdotes, pelos chefes dos �

rituais religiosos, os afrl'ca-··..
nos estão realizándo uma. ..

<.

verdadeira depuração em)

suas tribus".
Conta Davis que, na Costa,

do Ouro, já não há um só a-·,

gítador comunista.

Há seis meses atrás,__
quando Davis alí 'chegou, a

Costa- do Ouro era-o quar-
,

tel general do comun iàmo

da Africa.
"Mas os feiticeiros - re

vela Davis - que são mui-e

to poderosos, dizem que re-,

ceberam' ordem para com-"

bater <}s comunistas".
Davis explica que, essa,

ordem pode ter alguma coi-'
sa que vêr com a atitude dos

comun istas em relação à.

macumba.

CURITIBA TULGRAM'A: PROSEBRAS

ao distinto mundo elegante de -Florianópolis ]
Vestidos de seda-Schantung-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 prédi9' passará a ser um dos
mais completos estabelecimentos do Estado !

IMPORTANTE - Tambem o belo sortimento de
vestidinhos para meninas será incluido

-

nessa ven
da extraordinaria e por preços arrazadoramente
baratos. I \,

•.

ORA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUASJ
•

DR. ANTONIO DIB MUSSI
Médicos

Girurgi.-CUnica Geral-Parto.

� �
Serviço eompjeto .e-espeeialisado das POENÇAS DI.

SEflHORAS. com môdemos método. de diagnólticu e tra·
tamento.

_

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGR'AFIA - MX

TABqLISMO BASAL

Radioterapia por ondas eurtas-Eíetroeoagulaçã»
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, -q0 i, 1° andar - Edifielc
do Montepio.

Hor(rio: Das g ás 12 horas - Dr. Muslif.
Da. 15 9,11 18 horas - Dra. Mussl.

Residência -'- Kua SantoI Dumont, 8, Apto. I.

DR:M. S. CAVALCANTI
Clínica exclusivamente' de crianças.
Rua Saldanha Marinho, 19.
Telefone �M.) 736. 1 ,

DATILOGRAFIA
Correspolldeii'da
(omerclal

METODOI
M,(H:iernO e

Ehenn'H&· -',

DR. CLARNO G. GALLETTI
Advogado

........ -;::::-:.-.r-r
..�j:_� .:�-

"': Crime e cível
Constituição de Sociedades

NATURALIZAÇõES
Títulos Declaratórios

Escritório e Fesidência: Rua Vitor Meiréles,
NE -_ 1468.

Conrere
Diploma -

OIREÇAol
Amélia .t.{

Pigozzl

Rua General BIUencouri. 48
(Esquina AlberMue Noturno)

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
/ -

FO-

<lncêndio� e Transportes

\ Cifras do Balanço de 1944

CAPrfÀL'E RESERVAS!'; Cr$ 50.900.000,80"
Responsabilidades Cr$ 15.978.401.755,70'
Receita -, Cr$ 87.053.245,80>
Ativo :., , . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 142.176.60880 .

Sinistros pagos nos ultimos 10 anos

. , ,

.

. . .. ". . Cr$ 98.687.8168-(} ,

Responsabilidades Cr$ 76.736.401.806,30 •

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

cisco de Sá, Anísio Massorra, Dr. Joaqt_lim .Barreto da"
Araújo e José Abreu.

l
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�,dlliCUld.�d'�,� �oc�tO�il� 'VIDA 80CIAL
-enf'rentar. Não 'está fora de zeiros (Cr$ 800.000,00),
-cogitações a execução, ao em comparação com os pre-
.invés de uma nova e grande ços do mercado interno ..

-estrada de penetração -- de xxx

um programa de melhoria Foram essas as aprecia-
<do traçado e da pavimenta- ções feitas. no Relatório do
-çâo de algumas de nossas DER, de 1950, sôbre as
.. atuais rodovias. Esta provi- questões que julgo funda
.dência, completada com uma mentais aos nossos serviços
.rede de postos de fiscaliza- rodoviários.
ção nas fronteiras, poderia Poderia, também, acres-
.;solucionar satíafatóriament« centar a necessidade da Re-
o problema da evasão das gUlamentação do Pessoal, a

_,.rendas. qual, elevando o padrão ·rle
vencimentos, permitirá a

admissão de técnicos de re

conhecida especialização.
são todos problemas mui

to complexos e quevuma so

lução precipitada poderá
acarretar grandes dificul
dades. Para resolvê-las é

ANIVERSÁRIOS:
SRTA: LOURDES LEHM

KUHL

-- Sr. Leopoldo Teixeira,
funcionário da Penitenciá-

ria do Estado. I

VIAJANTES:
SR. CHARLES E. MORITZ
-- De São Paulo, regres-

"'. ,

sou, ontem, VIa aerea, o sr.

Charles Edgard Moritz, Pre
sidente da Federação de Co
mércio de Santa Catarina,
e destacada figura do alto
comércio 10caL_-,

FALECIMENTO:
TEN. HERCILIO SILVA

FIRMINO B. FEIJó

"Trancorre, hoje, o aniver
sário natalício da graciosa
senhorinha L"lJlrirdes Lehm
kuhl, funcionária do Depar
tamento Estadual de Esta
tística .e filha do sr. Carlos
Lehmkuhl.

A data de hoje assinala o

aniversário natalício dó sr.

Firminio Boaventura' Fei

jó, do comercio -local.
FáZem anos, hoje:

Gileno Chaves, filhinho do
sr. Wilson Chaves, encarre
gado da Secção Agrícola da
Penitenciária do Estado.

Em sua residência"'_� rua

Padre Cunha, 36, em São/J0-
sé, faleceu, à noite de ante

ontem, o sr. Tenente Herci-]
lia Silva, oficial reformado
do Exército Nacional, e que,
durante longos' anos, serviu
na 16a C. R.: desta Capital.

O sepultamento do seu ca

daver se verificou às 15 ho
ras de ontem, no Cemitério
dos Passos, 'naquela vizinha.

cidade, com grande acompa
nhamento.

EQUIPAlVIENTO MECÂ
.NICO:

A amplitude dos serviços
-do DER estava a exigir-lhe
.a mecanização do equipa
mento, com a substituição
.dos processos rotineiros de
trabalho, à base� mão de

-obra, pelos modernos' .siste-
.mas mecaniaados, capazes
-de aumentar a produção e

. .reduz ir as despesas.
O investimento inictàl, na

.f'ormaçãc de um conjunto
.mecaruco 'dessa natureza,
"determinou, logicamente, a

"vultado emprego de capital,
.acarretando mesmo alguns
-cortes nas despesas com ou

·tros .serviços. Os resultados,
-entretanto, não se farão es

�perar, pôsto que o DER
-conta, agora com' um con

junto de máquinas capaz de
.proporciar-lhe, já 'em 1951,
.:redução das despesas com

..simultâneo aperfeiçoamento
·oe ampliação dos .trabalhos.
.Foram despendidos, na a

-quisiçao do equipamento
.mecânico, em 1950, cerca de
.sete milhões de cruzeiros
(Cr$ 7.000.000,00). Boa par-
'i:e das compras foi efetua
-da por importação direta da I
.América do Norte, através
-da Carteira de Exportação e

Importação do Banco do
.Brasíl, o que representou
.;.grande economia nas aquisi
-ções. Basta salientar que,
.nas últimas oito (8) má-qui
.nas "Caterpíllar" adquiri
-das, economizou-se a quan-

necessário a colaboração do
F' H 'e'D ,. azem anos, OJ.epartamento de Estat ist i-
M' C' M 1 f'l'.

-- enmo 'esar e o, -

tca e fO. de Geografia e Car_�\ .lho do sr. ten. João Cardoso.
ogra la. . .

N I b
-

do Plano
-- Sr. Carlos Bronze Ju-

a e a oraçao".. ,

nior. )Rodoviário devem ser ouvi-
__ Sra. Enedina F. Felix.

das as classes produtoras,
__ Sra. Etelvina Peixoto'devendo essas se fazer re-

da Cunha. '" NOIVADO : �/

presentar no Conselho Ro-
__ Sr. Aldo Noronha. Com a gentilissima senho-

doviário.
__ Sra. Ester G. Brignol. rinha Maria Ângela Tancre-

Superpondo tôdas essas do de Oliveira, dileta filha
di

, . .

dí 1
-- Sra. Solange Baier Go-

d 1 O ld N dcon íções, e imprescm rve "

AI o casa sva o eves e

d 'd
.

d mes, esposa do sr. exan-
'01" M' PI'que to os nos, epors e ou-

dre Gomes, funcionârio do! rveira e ar�a. a �Iravidas nossas criticas e su-
IAPI J' '11

.

I, Tancredo de Ol iveira, aJjls-
, em ornvt e.

,.

L
.

Edgestões, aceitemos as con- .

h Ih I tau núpcias o sr. lUZ u-

I h d 1 tê
As omenagens que e,

d dOI'
,

S tc usões c ega as pe os ec- - . ar o e iveira an os.

nicas' desde que esses te-
serao prestadas, - juntamos •

as nossas.
nham sido orientados pela
honestidade de servir -aO<l

� Menino Custódio, filho Está em festas o lar do

interesses sociais e econô- do. sr .. Zenon Ferreira

Ban-,' casal Frederico de Souza

micos de Santa Catarina. deira, . Reis e Nelida Batista de
,

----r Menina Laura Maria, i Souza Reis, com o nascimen-
--_. -- _

filha do sr. Prof. Vitor War-j to, a 7 .do corrente, na Ma-
Leia "O ESTADO" ken.

. ..' I ternidade "Dr. Carlos Cor-
------------- .. ,---

-- Menma Mana Boísson, rêa" de robusto menino que
.. f ilha do sr. Sérgio Boisson. ! receberá o nome de} MI

-- Sr. Cândido Cardoso GUEL.
dos Santos. '

1_-- Sr. Od���' �i'�va.�,';
I

'�', O.. 4 � f! � tºel! �
-- Sr . .Jose.LÍl:iz Péreirá . .-fl..... • "fid u lu
-- Sr. Lidio },ra/ques Gri- REASSUMIU À CLíNICA

NASCIMENTO:

marães.

Cine-,Diário �

HOJE NO PASSADO
/'

O SEGREDO DOS TUMU
LOS

RITZ
Às 4Y2 -- 8 horas
J. ARTHUR RANK

L a g u n � Posteriormente
. apresenta:

transferiu-se para esta Ca- MALVADA'
A data de hoje recorda- pital, onde reside à rua Je- com: Margaret Lockwood

::nos que: rônimo Coelho e, hoje, fes-
__ James Mason _ Patricia

"""7 em 1748, foi iniciada a teja o seu centenário de Roc.
/

-'Colonização açoriana em nascimento; ) No programa: .

·:Santa Catarina; -- em 1852, nasceu em
1) __ Jornal da Tela -:-

-- em 1792, o Principe do ,Ponte Nova, Minas Gerais, Nac,
Brasil, D. João, assumiu a Luiz Garro, veterano do Pa-

22 __ Noticiário Univer-
::Regênci� do Reino de Por- raguai e que lutou com o sal __ Atualidades;
"'tugal, em' nome de sua' ge- Marecha'l Flo"i'iano Peixoto, Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.
'nitora, a:'Rainha D. Maria tomando parte em Canudos "Rigorosamente proíbido
,1; e nas revoluções de 1924 e até 18 anos".
-- em 1824, na Bahia, a 1930, É Major reformado da ODEON

'Câmara, diante de numero- Polícia Militar de Minas e f
Às 5 e 8 horas

;sos cidadãos e com a assis- ainda vive; MONSIEUR VINCENT,
'tência do Presidente da � em 1883, faleceu o Al- CAPELÃO DAS dALÉRAS
:Provfncia, aceitou e aprovou mü:'ànte Francisco Cordeiro

com
'o' proj'eto de Constituição, torres e Alvim, Barão de Pierre FRESNAY
'oferecida por D. Pedro I; Iguatemy, nascido em Des- Lise DELAMARE.

,

-- em 1851, i10 Porto, Por- terra a 4 de Agôsto de 1822; No programa:
tugal, nasceu ·a Matrona -- em 1912, faleceu José

1) __ N�tícias da Semana
Maria. Isabel da Cunha Car- Maria da Silva Paranhos,

__ Nac.
::neiro. Consorciando-se com Barão do Rio Branco, uma

2) __ Atrialidades Warner
'() Comendador Carneiro, em" das glórias brasileiras. Nas- Pathé _ Jornal.
,() de Mai� de 1�82, veiu pa- cera a 20 de, A�ril de 1845. I Pr�ços: Cr$ 6:20 e 3,20...
Ta o BraSil, radIcando-se em Andre NIlo Tadasco

"LIvre" __ Cnanças maIO- Nada de Excessos

\.

.

res d� _5 anos poderão en- Ninguém P9dfl passa.r
------�---�----------......:-::� trar-ils'5 horas. sem água que é um elemen-

I:;'Par�.eias de,
. press,'.ã·O ARNO ROXY to indispensável ao organis-

, ,I Às 4 e 8 horas mo. No entanto, o abuso de
� fl'l � 540 00 Progrqma Colosso. I líquidos às refei.ções é pre-: � , U lJ' 'J' J., 1) __ Cine Jornal __ Nac. j.udicial porque, entre outros

,I Grellhadore�:r Elétricos ,MOTIM EM NEVADA I inconvenientes, dífic�lta aI
com ação dos sucos que dIgerem

j"tJ Cr� 300 00 Alan LANE. os' alimentos,'

,
a "

� � A, I;.' Sôcos .. , Traições , . Facilite o trabalho do es-
.,

n!lk 1:'�!.O;i�tf)lãndía . 3) -7°, 8°, 9° e 10° (epi- tômago, evitando o excesso

:, HÚ L.iiv ':r, !;IJ.
'

I sódios
-- 8 partes) -- do de líquidos às refeições. S.

,���a _.A.i'cipreste :,'� Pai'.:.a - Edf. I�!�"�_TeJ'l E'o� :::ensacion:ll seriado: ::q,E.S. 1

10 DE FEVEREIRO
'com

J. BANON.
Precos: Cr$ 5,00 e 3,20.
"Irnp, 10 (dez) anos".

IMPERIAL
Às 5 e 8 horas

A VALSA DA NEVE
, com

Lise DELAMARE.
No programa:

1) - Notícias da· Sema
na -- Nac.

2) --sJ'hort - Revue -

Short.
�

Precos; Cr$ 6,20 e 3,20.
"Liv;ê" - Crianças maio
res de 5 anos poderão en

trar na sessão de 5 horas.
IMPÉRIO (Estreito)

Às 8 horas

Can tinflas -- em:

ROMEU E JULIETA.

o pre·ceUo 'do dia

os t�750.00

\

,o quanto custa Urna 'enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

,

Rua .Arcípreste Paíva-e-Edífícío IP�se:- 'I'erreo" (

Clube Doze de Agosto
REINADO DE MôMO NO CLUBE DOZE

f

Decorreram brilhantissimos os grandes bailes nê

CI,:\ze .Doze de Agôsto, -durante o tríduo carnavales

co ...

O baile de sábado esteve à altura' de um principio,
terminando quando os galos cantavam com a aproxima.
ção da madrugada ...

"

-

O baile de domingo -- estando o DOZE sõsinho na

liça sem a- concurrência tde outros Clubes, -- tudo de
correu com excepcional brilhantismo, estando o grande
salão super-lotado. A animação foi incrível, As bata
lhas de confetis --e lança-perfumes estiveram em cons

tantes movimento ... Vários blocos de rapazes fizeram
furor nos salões. Tudo 'decorreu dentro da mais viva

alegria e· em perfeita ordem das coisas naturais ...

Éste baile terminou-quando os foliões não ....davam mais
nada e os leiteiros [â.corríam pela cidade •..

,\ Segunda-feira a matinée infantil foi uma coisa de
ruidosa animação '" O mundo infantil aguentou f'ir
me no duro, clamando pelo PAPAI ADÃO ou querendo
botar o RETRATO DO VELHINHO NO MESMO LU·
GAR .'. Alguns desejavam UMA SEREIA DE COPA

CABANA, mas outros ainda achavam que SAPATO DE
POBRE É TAMANCO mesmo. Assim a matinée infantil
esteve esplendida, terminando às 19 horas. Às 19,30 te

ve início a soirée juvenil, que apez� de não estar com

o salão cheio, 'foi de uma animação nunca vista e esteve

bôa mesmo '" Em certa altura a orquestra entrou no

cordão e percorreu várias vezes os salões ... Mestre
FONSECA quasi se arrebentou com seu cornetim má

gico. O ,maestro .Hugolino ficou até mais, magro de tan

to que martelou no piano ... E os outros rapazes .da
orquestra foram o decidido fator para o grande exíto
dos grandes bailes do Clube Doze ...

<

Terça-feira gorda, -- que a chuva veio estragar, o

Clube Doze deu o seu baile final. Éste teve início bem
tarde devido o 'prestítc dos carros alegóricos mas a: ani

mação foi' Incrível . .. Os foliões aguentar�m,�é 6 e

'. meia.da manhã ... e si não co�ti���.r!l:m maIs.e porque

a orquestra tinha se esf'aéélado de tanto tocar .:. Os

....._musicas jaziam por todos os lados e de quando em quan

do mestre Fonseca dava uma pistonada daquelas d� tre

mer as paredes '" Um grande e saudoso baile êste de

terça-feira ...

. .

'

A ornamentação do Clube estavajsobría mas inte-

ressante ... I

Os folguedos decorreram perfeitamente como esta

vam programados ... As mesas todas lotadas, ficãndo
os associados satisfeitissimos cõrrras festas havidas.

A Diretoria do Clube esteve em muito movimento,
tendo o "veterano" marcado mais um tango em sua lon-

ga trajetória social '. . .

\

Em nossos ouvidos ainda perduram os cantos dos

que acham que HOJE É A EVA QUEM MANOBRA e

que A Cu'LPADA DE TUDO FOI A COBRA ...
A. S.

•

.

ENO é da efeito
seguro. La'xanfe
suave, eferves
cente saudaval,

alcalino e

antiácido,

MAIS DE 70 ANOS DE REPUTAÇÁ�

Dr. Jo� ré 'B()abaid
"[)VOGADO

/

Bi!fenCo�ud, 112
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dar dO' transpO'rté dO' barcO'
em disputa do Campeonato adquirido. Seu regresso dar-

Seguiu Moacir se-á na próxima semana.

Moacir Iguaterny da Sil- Possivelmente nO' próximo
veira, nosso colega de im- dia 17 do corrente será rea

prensa, antigo diretor desta lizada a cerhnôn iã do benzi
folha, ontem mesmo deixou mento e batismo do "F'lor'ía
esta Capital via aérea para nópolis", O' prímeiro aut
Pôrto Alegre;

�

I rigger a 8 "remos a en rique-
O valoroso esportista, a cer O' esporte náutico cata

quem O' G. R. Aldo Luz deve rinense.
elevada sorna de serviços, BO'a -viagem e felicidades
além de tê-lo corno timonei- em sua missão, O'S votos que
ro, foi á Capital gaucha cuí- desejamos ae Moacir.

Lauro Müller (ltajaí) .

Henrique Lage (L. Müller) � '"

Guat� (L. Müller) .

Avaí ... i.· ••• , ••••••••••.••..•••••••.••••

Bocaíuva .......................•........

4xl
2 x 4.
2 JC 1
3xO
1xO

I "
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"O Estado"
-

EsportivoI /'

Direeio de PEDRO PAULO MACHADO
---------------�----------------����������-------------------------�--------._------------

'Fa:l.adO' a alcançar su

eesso estrondoso, realiza-se,
amanhã, no estádio da rua

BO'caiuva, sensacional em

bate entre O'S velhos rivais
,Avaí e Figueirense, O' prí-

do primeiro choqlÍe-rei' do ano
ftvaí vingar-se dO$� revezes impostos . em 50 pelo Figueirense

meiro clássico que veremos res, pelo que, se espera. 'um NO' ano passado, por 4 ve- Para O' Avaí O' prélio as- ta do cetro máximo do Esta-

rio corrente ano, combate de raras propor- zes O' FigueIrense logrou sume caraterística de des- dO'.

As equipes de ambos O'S ções, destinado a agradar a sair ileso das pelejas que forra, enquanto O' Figueiren-
clubes não se descuidaram quantos comparecerem á sustentou com o alvi-celeste.! se procurará manter -sua Aguardemos O' monumen

um só momento da forma fi- velha' praça futebolística da, conseguindo três 'vitórias e longa invencibilidade dian- tal encontro entre grêmio
sica e técnica de seus calo- Praia de Fóra. um empate. te dos clubes da Capital e "azurra' e O' "Furacão Ne

ao mesmo tempo preparar-se gro", a efetuar-se dentro da

lutas semi-finais em dispu-' domingueira de amanhã.

r

Vé·speras
,

"Procur.ará O

o Esportista Moacir .Iguatemy Silveira

Para tratar mi transporte Ito�iuht» ,adquiridO pe·lo Aldo Luz
Viajou ont m para Porto Alegrtl da

1950 e os clubes' princí
'pais da Capital
III - Atlético

CO'mO' não podia deixar de
acorrtece r, teve a mais es- que pudesse O' remo barriga
trondosa repercussão nos verde dar um sinal evidente
meiO's esportívos do Estado de progresso, O Aldo Luz,
a notícia da aquisição pelo graças á larga visão" admi
diretO'ria do Clube de Rega- nistrativa de Alcides Rosa,
-.tas Aldo Luz de um magnifi- seu denodado presidente, as
<CO' "light" pertencente ao

I
sumiu a iniciativa e dentro

,�lube de Regatas Vasco da de alguns dias teremos, ras
>Gama, de PO'rtO' Alegre. Ha gando as aguas das nossas
muito que urgia de parte baíias O' formidável barco
-dos nossos clubes náuticos que tornará O' nO'me de "FlO'
a necessidade de possuir um 'rianópO'lis", e deverá parti
barco desse tipo, afim de cipar dãs regatas de abril,

.

�'

Numeros do Campeenate
Citadino de Futebol de 50 do nesse de
_., .. RIO, 9 (V.A.) � CO'mO' é ante-ontem, O'S dirígentés do

1950 n�O' fO'I um a_nO' fel iz para O' futebO'I ,prO'fIssIO'-, do conhecimento geral, des- Fluminense, estabeleceram
.nal da Capital. DO's seis cO'ncO':-rentes ao t.itul� a meta- de algum tempo vem O' Ban- as �ases para a transeferen
de cO'n�egu.lU cO'nvenc�r.; dada a bO'a O'r�anIzaçao. F?r�rn i gu demO'nstrandO' interesse cia de PindarO', para as hO'�eles FIgueIrense, Aval e C. A. GuaranI" este O' maIS JO'- pele zagueirO' PindarO' vin- tes banguenses, estipulandO'
vem da DivisãO' Prin�ipal. AbaixO' damO's unt ligeirO' re- culadO' aO' Fluminens:. NO' a quantia de Cr$ 400.000,00, �el-o m.-,Iba-O de cru'ze.-rosüO'spectO' dO' certame ,em aprêçO': entantO', nada de pO'sitivO' pelO' passe. 1...

",OS JOGOS havia, pO'is O'S réspO'nsaveis RIO, 9 (V.A.) - Acaba- 400 mil cruzeirO's aO' Grêmio
Guaraní 5 x BO'caiuva 1. pelO's destinO's dO' clube su- Uma vez cO'nhecidO' O' pre- mO's de palestrar cO'm O' es- e 7 mi'} cruzeirO's mensais aO'

,Avaí 3 x AtléticO' O. burbanO' nãO' tinham entradO' ÇO' da t"ransferencia dO' jO'- pO'rtis(a gremista Gigante jO'gadO'r.
Figueirense 5 x Paula RamO's O. em entendimentO" cbm a di- vem' zagueirO' ficaram O'S BalzanO' nO' HO'tel SerradO'r, Em virtude dO' Grêmio

Avaí 2 x Guaraní 1. retO'ria-dO' gremiO"das La- banguenses de dar uma res-, Disse�nO's O' emissáriO' do
I q,uerer-50�

mil c;u�eirO's, Gi-
Figueirense W x AtléticO' O. ranjeiras, para a cessãO' dO' pO'sta definitiva qu� dE\verá clube da Baixada que a cO'm O' maJO'r OtavIO' PO'vO'as,
Paula RamO's 1 x BO'caiuva 1. prO'fissiO'nal em apreçO'. ser feita nO' dia de hQje. transferencia _

00 zagueirO'
I
presidente dO' VascO' da .Ga-

Figueirense 2 x Guaraní O.
_,

__..,.- :-.-__--,- _;_________ Clarel para O' VascO' da Ga-: ma, O' qual, de IO'gO', aceltO'u

4vaí 6 x BO'caiuva 1. Em pag�meo.o do pacse
ma depende, unicamente, de as cO'ndições gremistâs.

AtléticO' 3 x Paula RamO's O. ,{ ,
'LI I. � uma cO'municaçãO' definitiva Sucede, entretantO', que

!�f����l�e��e; �O'�:i�v�' 1. ,j:� de Adiezinho
\

�:n:e���!�ente SaturninO' �!�:�e ����:l:�, O'te�!�i
Paula RamO's 3 x Guaraní 2. O FlamengO' nãO' se afas- nãO' se verificO'u alté às 16

Figueirense W x BO'caiuya O.
J Flamengo dará combata' amanhã ao Interna-

tO'u da prO'pO'sta primitiva: hO'ras de hoje.
Guaraní 2 x AtléticO' O. �h�,: cional, campeão gaucho O representante do Gr�-
Avaí 3 x Pau'la RamO's O. ' , RIO, 9 (V.A.) - CO'mO' .d6mingO', nesta Capital. Ao Tesour.-nba miO', assim sendO', nada pO'-

20 TURNO ,r\',�� parte dO' pagamentO' dO' pas- que se nO'tícia, nO' embate derá resO'lver em definitivo

Guaraní W x BO'caiuva O. _ se dO' atacante AdãO'zinhO' eapare'ce rá e, sexta-feira, pretende via·

Avaí 4 x AtléticO' L para O' PlamengO', assenta- em referencia, O' perigO'so a-' r jar para S. Pa�IO'.
Fi'gueirénse 4x Paula RamO's 1. taram este clube e O' Inter- tacante da seleçãO' gaucha RIO, 9 (V.A.) - SegundO'
,Figueirense 6 _x AtléticO' 1. "" naciO'nal, de' Pôrto Alegre, a fará sua estréia"'nO' rubro- declarações dO', dr. GiffO'ni,

,Avaí 2 x Guaraní 1. realizaçãO' de u.m amistO'sO'; negro cariO'ca. medico da equipe principal
Paula RamO's W x BO'caiuva O.

,. ";:"
dO' VascO' da Gama, o pO'ntei.

,Figueirense 4 x Guar37ní O.

'

l
rO' TesO'urinha rêaparecerá

.Avaí W x Bocaiuva o.
' I.� 3° lugar - com 5 tentos - Bráulio, do Figueirense. por ocasião do Torneio--Rio ...

,Guarapí 3 x Paula RamO's O. 4° lugar - cO'm 4 tentO's - FelipinltO', do Avaí; Né- SãO' PaulO', de vez que já se

.Figueirense 1 x Avaí O. de, Gil e Meireles, dO' Figueirense; ChO'cO'late, dO' Atléti- en c O' n t r a cO'mpletamente
Ava\_W x Paula RamO's O. cO', e Didi, dO' Guaraní. restabelecidO' da' O'peraçãó
AtlétICO' W x BO'caiuva_O. 5° lugar --:- cO'm 3 tentO's - Urubú, dO' Figueirense; de meniscO' a que se subme-

Figueirenfle W x BO'caiuva O.
'\

TO'inhO' e Jaime, dO' <G�laraní. teu quandO' d� jO'gos_ da CO'-

AtléticO' 4' x Guaraní 1. 6° lugar - cO'm 2 tentO's - BO'lão, dO' Avaí; Osman, pa dO' MUl,ldO'. É verdade

AtléticO' W x Paula RamO's O.
'-- dO' Figueire�se; Mandico e Ari, dO' Paula R�mO's; Caré- que, após a intervençãO' ci-

CLASS�FICAÇÃO ca, dO' AtléticO' e HelinhO', dO' BO'caiuva. rurgica a q,ue acima nO's re-

CampeãO' _ Figueirense, cO'm 10 vitórias, 20 pO'ntO's 70 lugar - cO'm 1 tentO' - BaianO' e Vaz, dO' BO'caiu- ferimO's, O' ponteirO' gauchO'
.ganhO's, 24 tentO's a favO'r e 3 cO'ntra. va; Nizeta, TiãO', Bentevi, e PaulinhO', do Avaí; GeraldO', teve a O'pO'rtunidade de dis-
.

� Vive-CampeaO' _ Avaí, cO'm 8,vitórias, 2 derrO'tas, dO' Figueirense; Itamar, dO' Paula RamO's; MO'tO'rzinhO', putar alguns jO'gO's. Mas O'

16 pO'ntO's ganhos, 4 pO'ntO's perdidO'�, 21 tentO's a favO'r e Gentil e MartinhO', dO' AtléticO'\e MO'acir, \(itO'r, IbiO', fez em precárias cO'ndições
, 7 tentO's cO'ntra. AciO'li e OrlandO', dO' Guaraní. \ '\ fisicas e ressentindO'-se a-

30 lug-ar,- AtléticO', cO'm 5 vitórias, 5 derrO'tas,,10 NegativO's: BotelhO', dO' Guaraní e GatinhO', do Atlé- inda da O'peraçãO', mO'tivO'

pO'ntO's ganhO's, 10 pontO's -p.erdidO's, 19 tentos a favO'r e ticO'. pelo qual SlJas atuações fO'-

17 cO'ntra.
I OS ARQUEIROS VASADOS ram muitas abaixO' de suas

40 lugar - Güaraní, cO'm 4 vitórias, 6 derrO'tas, 81 Arí (Paula RamO's), 16 vezes; Isaias (Guaraní) 14 reais qua'Jidades. F \1- M O mat·spontO's ganhos, 12 pO'ntos perdidO's, 15 tentO's a favO'r e vezes; SO'ncini (Bocaiuva), 10 vezes; Luiz (AtléticO'), 9 AgO'ra, -'zelO'so de seus e IX ago ,

18 cO'ntra. vezes; Santa (AtléticO') 8 vezes; HéliO' (BO'caiuva) e prestigiO' ,e em bO'a fO'rma a� I t;tOO' 08 "or,"ll"ba50 lugar _ Paula RamO's, cO'm 2 vitórias, 7 p,errO'- AdO'lfinhO' (Avaí), 7 vez�; S. Tiago (P�ula RamO's), 5 tletica, TesO'urinha' está li li
ias, 1 empate; 5 pO'ntos ganhO's, 15 pO'ntO's perdidO's, 5 ..:rezes; BO'telhO' (Guaraní)" 4 vezes; DO'lly (Fig'ueiren- prO'ntO' para vO'ltar a brilhar NO'tícias chegadas de Cu-
tentO's a favO'r e 21 cO'ntra, se) e Darriiani (BO'caiu-va), 3 vezes; Mafra (BO'caiuva), na cO'nstelação futebO'listica

I
ritiba dizem que O' vitO'riO'so

60' lugar _ Bocaiuva, cO'm 9 derrO'tas, 1 empate, 19 2 vezes. � " dO' país. Diariàmente, O' ágil I "cO'ach" Felx MagnO', tendo

pO'ntO's perdidO's, 1 pontO' ganhO', 4 tentO's a favO'r e 22 InvictO's: Mafra (Figueirense) e Oscar (Guaraní). �ta�a_nte vêm se exercitando I recebidO' ó�ima. prO'pO'sta,
;,cO'ntra. JUIZES ,QUE FUNCIONARAM} mdlvIdualmente e cO'm a pe- I permanecera maIS um ano

OS ARTILHEIROS LázarO' BartolO'meu, 7 vezes; ManO'el M,áchadO' (F.M. IO'ta pO'dendO' ser lancado, II na direçãO' das equipes do

10 lugar _ com 10 gO'als - Saul: dO' Avaí. F,) e NO'rbertO' Serratine, 4 vezes; OtíliO' �Alves, 3 ve�,es; pO'is, nos primeirO's jO'gO'; dO' ; CO'ritiba, vice-campeãO', pa-

_201.:__g,:\l' _ CJlil 7 tentos - AmO'rim, do AtléticO'. Sérgio TO'mazini, 2' vezes e NO'rbel'tO' RO'dl'ig�es, 2 vezes. _;iü-Siío Paulo. : !':l,""e:'S0.
( ,

400 mil cruzeiros o preço
Pindaro

Figueirense ."....... 1 x 2"

Avaí '..........
O x 3

Paula Ramos \.
. . . . . . . . . 3 x O

Avaí ,.........
2 x 5

Bocaiuva :....... .., ',' . . . . . . . . . . . .. 10 x 1

Guaraní O x 2

Avaí ' ,... 1� 4

Guaraní . .-..... 4 x 1.

Resumo : 13 jogos, 7 vitórias, 6 derrotas, 33 tentos

a favor e 24 tentos contra, com um saldo de 9 tentos,

--NOTA: - Vice-campeão do 'tO'rneIo-iníciO' e 3° co

locado no campeonato, com 10 pontos perdidos. Deixou
de enfrentar-O' Figueirense no 1° turno e venceu por de

sistencia dO' adversá'riO' aO' Paula RamO's e aO' BO'caiuva,
nO' 2° turnO'.

Mal- Baer
NOVA YORK, 9 (U.P.)
Max Baer, O' ex-campeão

mundial 'd'e pesO' maximO' e

que hO'je cO'nta 42 anO's de •

idade, assinO'u cO'ntratO' pa
ra uma serie de lutas grecO'-'
rO'manas, durante vinte e

seis semanas, a partir de

marçO' próxin'iO', em diversas'
cidades do país. Está previs
ta para maiO' a estréia de
Max Baer nO' MadisO'n Squa
re Guarden, prO'vavelmente,
cO'ntra PrimO' Carnera, a

quem êle arrebatO'u O' titulo
máximO' dO' bax em 14 de ju
lhO' de 1934.
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Solre de asma?
Só a expectativa de um

acesso de asfixia asmática
com o seu cortejo aterrador.
abate o espírito mais resis
tente. Ser asmático é viver
sempre de baixo dessa obs
sessão nervosa e dissolven
te. O remédio do dr. Reyn
gate, a salvação dos asmâtí-

.

cos, combate eficazmente
não só a própria asma, como

qualquer bronquite crôriiéa
ou não, tosses, chiados, etc.
Com o remédio do dr. Reyn
gate, as gotas antiasmáticas,
puramente vegetal, o doen
te adquire imediato alivio,
voltando sua respiraçãologo
ao ritmo natural. Não en

contrados no local, enviem
antecipadamente, ei$ 25,OI}'
para End. Telegráfico Men
delinas, Rio, que remete
mos. Não atendemos pelo
reembolso. •

i

Os médicos agora têm remédios eficazes

para tratar-estas graves infecções.
Se você, suspeitar de doença venéreâ,
procure seu médico ou \uma clínica
o quanto antes. Faça um exame

de sangue. Tratadas no começo,
as doenças venéreaspedem ser

curadas rápida e fàcílmente.
o medo e O seg(êdo não adiG'.ntam .;.
�Ó o seu médico pode curá-[l.!

SQUIBB
7rndulouprmar;uticos �esde !E5:i

,..-1L- �

/

Leia "O ESTADO"
'

.

Sua beleza e sua mocidade dependem de sua saúde
E sua saúde. depende do remédio (onsagrado:,

, "
.

, /

REGULADOR/e; XAVIER,
N� 1 - EXCESSO N� 2 - FALTA' OU ESCASSEZ

, I
REGULADOR XAVIER": O remédio de confiü_nça, da mUlhe�

,o PRINCIPAL. I O MOTOR'

,ii

"

-,

.

,�, "

_'_ i
:

IVEI"·
* QUE É I tESGASTE INViSíVEl"? - É o des

gaste progressivo das peças do motor
em frações ínfimas ele miEmetro, mas
suficiente para provocar o seu desa-"

[ustamento tota.. Ajudado pela oxidação.
corrosão e pela formação de "bôrra",
o "Desgaste Invisível" resulta de lu

brificação imperfeita e produz quei-na
excessiva de óleo, redução de quilo
metragem por litro de gasolina, con

sertos dispendiosos e, f.n"lmen�e, di
minuí cão da vida útil de seu carro,

,

O MOrOR É IiOTADO DE "CANA:S",
pelos quais o óleo circula atra
vés de suas partes vitais. Cir
culando pelo motor, o Atlantic
Motor Oi! de "Ação Dupla" It-r-pa, lubri
fica, remove 'os resíduos. Um notável

ingrediente químico de "ação dispersante" .

mantém êste, resíduos em suspensão,
para serem ellminados na troca 'do óleo,
Até os pistões e anéis de segmento re

cebem tal 'limpeza para mant r bua com

pressão. O Ailantic Motor OH de "Ação
.

Dupla" assegura, por 1SS0,- maior rendi-
mento ao seu motor.

•

11

OUTRAS NOTÁVEIS VAN'!A!:lNS DO ATlAHTlC
MOTOR' on Q!.IE LIMPA t l'lSalfICA:

� Contém ,um Detergente para limpar
as partes vitcls do motor.

\

• Contém uma pelí(:ula lubrificante de
, excepcional resistência.

-

• Evita o oxidação, corrosão e forma-

ção de "bôrro ",

• Man'ém livres os anéis de segmen!o,

• Isento, de entupimento' os canais do
sistema de circulação -de lubrificante.

A T L A.N T I C R E F I N I N G 'C O M P,A N Y O F
-

B R A Z I L
GA.SOLlNA - MOTOR OIL - lUBRifiCAÇÃO - PNEUS - BATliR�AS

_.

G .tif Vende�ser�a ) I iea-se' Duas ótimas casas à Rua
, Frei Caneca nvs, 152 e 15g

Foi roubada do automóvel do'Comandante da Es- I com um grande terreno de
cola de Aprendizes Marinheiros. Ontem dia 8 às 11 ho- esquina.
ras da manhã uma maleta de couro. amarelo contendo Tratar com o 'llabelião,
grande quantidade de documentos pertencentes a mes- Brito, ii, rua Deodoro.
ma Es�ola.·A pessôa que roubou certamente vai se des
fazer dos documentos que não lhe interessam para fi
car únicamente com a maleta. Gratifica-se a quem achar
os referidos documentos e entregá-los .a 'qualquer reda
cão de Jornal, Rádio Guarujá, Séde do 50 Distrito Na
�al ou Escola de Aprendizes. Gratifica-se também quem
tenha' visto uma pessôa carregando a referida .maleta

naquela hora e pede-se dar avisoa Chefatura de Polícia.
O roubo se deu com o automóvel parado em frente

ao Colégio Coração de Jesús.

Aulas de radio
trlegrafuJ
Aceita-se alunos

..

Rua Conselheiro Mafra, 33
1° andar '

.Das 19 ás 21 horas
/Nesta

t'l
,

C1A,WETZEL�INDUSTRIAL..JOIN V [LL H1
"VIR<iEM ISPECIALlDA
r

TOR�A A ROUPA BRANQtHSS1MA

• a
"

i

f
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Tron.porte. 'regulare. de. cargo • (.
,

sio '-'BANCISVO 'DO SUL para NBVA ':YOBI
Infol'maç8•• oomo. Agente.

"o> .D6poli.-�C.rlo. HoepckeS/A - 01- TeldrDt 1 217 ( Bnd te ea
'3 o

" rllDcilCO do Sul-Carlol Hoepcke SÃ - CI -Telt.lcoe fi MCORRM AC:fi

A eoísa'esta preta"

Esquecera Zé Barb do

De rasgãr a cart - d'?ta.
A mulher dêle leu tu (

.

E fez brutal esparrela.

Protegido por GilIette,
Barba Feita vive e-m paz.
Carinhos ao telefone
Recebe e manda o rapaz.

I

mqs ..•
) .

_, -tU'
,

•,UII
para 05 que 'usam

Gilletfe�ZUL
IA.025

o ESTADO

I

CUJlsrf por GorrespondênGia
CURSO GINASIAL em um ano (Decreto-lei n? "As gotas da Juventude".

4244), Preparatórlos para Direito, Medicina,

Engenha-I
Dão nervos fortes, idéias

, .ria, Escolas Militares, Escola Tecnica de Aviação, etc. claras e' saúde perfeita, aos

CONCURSO p/o Banco do Brasil, DASP e outros. CO· fracos e acovardados, cedo
trfculas abertas. envelhecidos pelo nervosis
MERCIAL PRÁTICO. Taquigrafia, Inglês, etc. Mas- mo.

Peçam propectos hoje mesmo á Caixa Postal 3.379 Nãotêm contra-indicação,
_,.. Curso de Madureza "BRASIL" - Rua Vitorino Car- Nas farms. e drogs. do

milo, 782 - SÃO PAULO. Brasil.

Administração
Redação e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,
n? 160.
'I'el. 1022 -:- Cx. Pos

tal, 139.
Diretor: RUBENS A.
RAMOS.
pÇ'oprietário e Dir.
Gerente
SIDNEI NOCETI
Representante:
A. S .. LARA

Rua Senador Dantas, '

40 - 50 andar
.

'I'el.: 22-5924 - Rio de
Janeiro

RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira

, n? 21 - 80 andar
Tel. : 2-9873 - São

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

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

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

.

Os originais" mesmo

não publlcados, não se

rão devolvidos.
, A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emttldos. nos ar

tigos assinados .

IIN1AS PAf{A' PINTURA
COTTOMAR

HOMENS FRACOS·
HOMENS NEIWOSOS
HOMENS ESGOTADOS
HOMENS DESMEMO·
RIADOS

Fatores decisivos para o

êxito, na vida atual,

GOTAS
MENDELIN 4-8

I I
I

_A ..

i.

-,

/

DO

o DE

��� �
"it,-t

FLORIANOPO L I S

T ANSPORTES AÉREOS
ATARINENSE S/A' ;..

PO RTO AL EGR c

'Pulseira
Quem perdeu'
Ha dias foi encontrada

u�a pulseira no trajeto da
Rua Fernando Machado --.

Catedral.
O seu legitimo dono pode

procura-la à Rua Saldanha
Marinho 18.

. Viagem com segurança
e rapidez

8.0 NOS CONFORTAVEIS lhICRO-ONIBUS DO

Rl�IDO «SUL-·BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajai - 'Joínvílle - Curitiba

Rua Deodoro esquina dilo
Rua Tenente SilveiraAgência :-

!i'IUZA LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

PARA OS MALES DO
I', FI'GADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

,6E Pile H O li N

Atlântida Rádio Catarinense Limitada
apresenta·mais 2 insuperaveis mod'elos para 19á1

CARACTERISTICAS:
I

.

:; 5 valvulas: Ondas: longas d� 55()O a 1.702,: kc[s; 'curtas 6 a 18 mcs. 50 a 16 rnrs.

== Alto-falante 61[2 polegadas, hpo pesado .. Tottuula para-toca-âiscos. '

_ Transformador universal para 90, 110, 180, 200 e 220 uoit« v.
, ;; Variavel de 3 secções: FI com nucleo de ferro :- Caixa de IMBUIA ele luxo.
_ '(rande alcance: Alta sensibilíC!:_âde : Som natural,Modelo ARC-5-P /

Modelo ARC 515
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(PALESTRA REALIZADA porte marítimo, não Só pe- tendimentos com a firma
NO ROTARY CLUBE DE Ias dificuldade� burocráti- norte amer-icana "The Smi
FLORIANÓPOLIS PELO cas dos embarques, como das Company", e ultima-

_ " ENGENHEIRO MARCíLIO pelas deficiências Rortuá- mente com a Italiana "Ca-

'Ca' rl"nhosa' mania,.esta' 'ç�a-o..Ln MOTT�) rias e pela escassez de na- saluce - Empreza 'Gerais
.

"

U li Temos nova administra- ,v�os., de Construções e Coloniza-
�

tIO"
ção no Departamento- de Es= O� segúndo, concomitante, ções", e' posteriormente fir-

r

eS'lm--a e �preço ao' sr Nere"u tradas. Voltam a dfi'ijgir os fõi,o desenvolvimento 'Üll- mas nacionais também se-
,

U "

_

'-

'

'-.. .rnesmos técnicos que há um Plfssionante do transporte riam consultadas. tes, que o exerceu durante:

"
ano e oito, meses me entre- rodoviário, 'logo ap_§s o tér-

_
O problema foi examina- alguns anos.

_, Guardarei da vossa esti- I carreira, .de seu filho na garam aqueles serviços. mino da conflagração mun- do, cogitando-se, inclusive, Anuncie h'''O ESTADO;;
ma, da vossa compreensão certeza de que êle seguiu a-

'I'ivemos.dif iculdades, tais dial, incrementados pela da amortização das' obras

do dever, da vossa dedíca-" _ quele exemplo-de fé nos des- como, o reflexo de duas ,e- melhoria das estradas e pe- realizadas, em terras para

ção, da vossa díscreção, re- tinos do BrasÍl,_e..,de .conf i- i leições (novosmunicípíos e- lo aumento da', capacidade' colonização, na' região' de

cordação que me servirá de ança nos brasileiros. as gerais) e a redução de .de carga dós veículos. Um Santa Cecília.

ensinamento e que há-de me Acolher C0]l10 acolho esta nossas verbas, consequente reflexo, em nosso "Estado, O exame 'do assunto de

aproveitar no exercício do demonstração de" estima ,da crisêna exportação da da ampliação do movimento monstrou que êle merece

mandato na outra Casa" com tôda a emoção do'meu madeira.
e--

rodoviário de cargas-foi a estudo mais cuidadoso e

concedido-- pelo voto popu-I coração é a certeza que vos
Foram estudados v�rios construção da,�R-2 � ::!.,

a- .completo, antes de tomada

lar. '

, dou de que sou profunda- problemas. Des�acaremos o fra-Santa Cecflia-Lajes . uma deliberação final. Pa-

Sáio daquí deixando ami- mente agradecido e de que
do Plano Rodoviário, a da "Destarte, ti escoamento rece conveniente evitar-se .o

gos entre os Senadores, e esta homenagem é mais um
Estrada Transca_tarinens� �egional, 1j,0 qual se quís inves.timento de' um grande

entre os .funcionárfos. De estimulo para que eu conti- a do Equipamento Mecâni- ímprímír o sentido oeste- capital em uma única estra

uns e outros, recebi 'sempre. nue como até agora a cum-
co. leste, passou a ser efetua-. da, que talvez não resolva

as demonstrações mais ca- prir meu dever para com o
No Relatório do ,DER, de do, em su� maior parte, na 'sátisfatóriamente o proble-

rmhosas de aprêço, Onde meu país e para com os bra- 1950, faço as seguintes- a- direção norte-sul. ma.

quer -que me 'leve meu desti- si1eiros. preciações sôbre 'os mes- Grande percentagem de Por outro lado, é opinião
no político - podeis estar Muito obrigado". mos. nossa produção de consumo dos técnicos que, uma es- Promo�ões na
certos - encontrareis sem- ,Os oradores foram - viva- PLANO RODOVIÁRIO: fora do Estade passou a trada pavimentada, embora '� \I l

pre um amigo, um amigo mente aplaudidos, tend� o
É frequente, e sempre a-' ser'h'ansportad,a, até o des- de traçado deficiente,�, POllv"ia MI'II-t�r'

agradecido à colaboração' sr. dr. Nerêu , Ramos, sido presenta resultados interes- tino,\ por via, rodoviária. .mais vantajosa de que uma
• U li

Ih
' a t lucid ti 1I'r' fo- pôsto de major da Po.. ,

que e prestastes no de- abraçado por todos, os fun- s n es e a UCI a IVOS, a nresmo a madeira, dada a estrada de condições técni-

sempenho de uma das' mais cionários presentes, que o comparação de nossos da- eficiência da nova rodovia e' eas de traçado perfeito, sem
Iicia Militar foi promovido.

árduas funções, que lhe fo- acompanharam até à saída. dos rodoviários com os de a dificuldade na 'obtenção pavimentação. Esta foi a
o capitão Mário Fernandes.

ram cometidas na vida.
' outras unidades f�feradas. de vagões e navios em nú- conclusão �obtida em estu- Guedes; ao posto de 10 te--

Entrei nesta casa sob o
' 9 quadro em anexo mos- mero' suficiente, passou, a dos recentes em-São Paulo, nente, o 2° Tenente Jorge-

peso de grande responsabi- D. t
tra .que o visinho Estado do sair do Estado no dorso de comparando-se diversos ti- Ocampo da Cunha Maré e�

lidade. 'Não era' apenas O"' Ire or' da Via- Paraná, corri-urna rede ro- Caminhões. r .pos dê -rodovía com, o sem
ao pôsto .d� ��pitã�, o 1-Q-te

cargo de que eu estava in- O
doviária menor que a nossa A solu cão cuidadosa do pavimentação. nente- Ol ivério Jose de Cat,-'

vestido; eram as próprias ção. ". Públicas em 1.200 km., tem uma ar- problema'deverá seI: estuda- .. É preciso levar em conta f valho Costa. '

tradições do 'Senado e era 4
recadação total muito maior da, quando da revisão do simultaneamente, que não I

-

Ássine "O ESTADO"

também, o bom nome de que e nricullnra que a catarinense e, p(;'r ou- Plan.o Rodoviárto Estadua-l, basta resolver o problema' ------'-------
______

aqui gozava a minha terra O sr. Vidal Ramos Neto
tro lado, dedica a seu sis- efetuada" por 'lei, de- cinco d� !igaçã? do ínteríor aol CO'Iont� d

através dos homens que a foi, por ato de oritem do sr.
tema rodoviário quasi o ,dO-I em cinco anos, � que deverá porto. MIster se faz, tam- , lU e

representaram, r a começar Governador do Estado, no- bro_ d� ,nos�a verba. Compa- ser realizada em Ílovembro bé:u, ?ogi!ar da questão do,SanI' A na _

'

por êsse espírito' superior, meado para exercer o
. raçao Ide.ntIca, efetuada com de 1951.

" \
_

propno porto. �I � �

por essa individualidáde rà- de Diretor dà Dii'etor�:r�� os demaIS Estado_s, levará ESTRADA TRANSCATA� As dificuldades do trans- ' Em substituicão ao' dr_

ra ,que foi Lauro Müller. Viação, 9bras Públicas e,
semP1::e a conclusoes" s:me- R�N�NSE DE PENETRA- porte marí�imo e taxa do: Alfr:dO' Cherem', �� nomea- ,

QUlS o vosso Diretor r�cor- Agricultu'ra' onde a AI
I lhantes. Ressalta dar, amda ÇAO:, "

- frete talvez não compensem, do dIretor da Coloma Sant'-

dar que eu trazia a -respon- i c6nterrâneo: no Govêrí;;ed� um:a vez,.�u.e temos �ma t,e- Entre os compo,nentes das_. I Ana, o dr. Antônio Santae-

_ sabilidade de um nome que l-sr: Adet;bal' Ramos da Síl- tl� rodovIan� sup�r�o:. as esferas técnicas governa- (Contin,úa na 330 pâgina) ,I la. ,

por aquí ,passou, e que ain- I
va, prestou ao Estado ine _

nossas .�tuals pos�IbIlI�a�, mentais, �0!1l0 entre os' es-

'da ,está acoIÍlpanMndo a' timáveis serviçQs.�
-

s

�e�, mUlto embo:a mferIor tudiosp-s tl? ::ssunto, é cor-
, as nossas neceSSIdades. rente a QPWl.ao de que' umá

te t
'.,

d M t
.

Inumeras justificativas e estrada de penetração do

n ena r�'� ç a ron d� explic�ções poderiam &e1' a- litoral- até o oesté, ligando
presentadas para êste fato: o "hint�rland" catarinellse
a jeficiên<.:ia do traçado ou a um de nossos principais

, II lu ,s-Ire
,dó revestimento; a inexis- portos' - Itajaí ou S. Fran-

l.: - tência de equipartiento _lJle- cisco do Sul - resolveria

I
canizado, pára ---côfiserva definitivamente o problema,

Entre Ó regosij9 carin.ho- e Lúcio da Cunha Carneiro ma.is rápida e econômica; a fazendo 'transitar,', nova
so,de seus desce�dentes, �ê ,

contando com 35,nétos, 55 deluição das verbas, _a po- mente" pelo pôrto catari

transcorrer, no dIa de hOJe,-' bisnetos e 3 tetranetos 'l;>reza eCQnômica de det�r- nense, a produção regional.'

po �ozo .de p:r�eit� sa�d�;-o ,À ilustre Ma'trona, q�e se
minadas (regiões, e, final- Esta possibilidade foi es-

100 amversal'lO natahclo a vê cer�da do carinho de ,mente, a deficiên'cia do pla- tudad.a pelo DER. Entabo

exma. sra. d. Maria Isabel séus descendentes e dls no rodoviário, cujo traçado laraIÍl-se negociações e, en- "

ça �unha Carneiro,' v�ú,:a inequívocas provas de apre-
permitiria a evasão de ren- - , ,

d� Comendador Anto?,lO ço que lhe tl'ibutarãó o vas-
das.

'

Novos' d'eleg;ldosPmto da Costa CarneIro, to, círculo de amizades que
As nos!)as rodovias foram

'

,
. ii '

n.ome desta:ad� e, li.gado i�- desfruta em nossa Capital, planejadas dentro 'do prin- e 8'ub d,nlegadas_tlI�a�ente a hIStO�: barrl� <L "O" Esta�o"", respe,i.tosa-
cipiQ de e'scoar a produção '-, U

"

U

ga ,:elde. _, � .

"

(mente., apresenta fehcita- regional' até o pôrto mais do Polla"·,a-
'" FIlha de JoaqUIm �,Ias da ções, cumprimentando tôda pJ;'óximo, para dai, por via

<

U'
'

tI"

Cunha e Ana DIas da a Família Carneiro. marítima, transportá-la aos
.

-

.� Cunha, nasceu na cidade -do
- ,centros consumidores. O Govêrno do Estado, por -

,
-

Pôrto, Portugal,' a 10 de Ilos fatores vieram, en-
ato de' onteql, dispensou

Fevereiro de 1851, e ,na D' reto' -d 'O'b 'ü:étanto, prej'udicar inteiJ;'a-' )M.ano,el j'oão,
- de Oliveira,

mesma cidade- possue ainda
_

i r e ras mente a concretização dêste FIrmmo _Bra.z. de Souza,

duas irmãs, às quais não vê pó'hl·
'

,

I objetivo.
O primeÍro deles I:lOc�nte .

XavIer Alves, O�
há 61 anos, donas Vitória da, ,leiS I foi a déficiên�êiá do trans- hmpI?' ReIS de, Melo, Rodol:
Cunha Ramos' e Ana Augus� Par-a exercer as funções I

fo E�I�.eu dos �antos, Jose

ta da Cunha -Leão:- de d!retor) em-comissão, pa- P f
R:0mano , d�. SIlva e Fran-

Dona Maria Isabel veiu drão x da Diretoria de --, ie eito de, CISCO Jose BIttencour� das

para o_Brasil em 1882, após .obras 'Públicas o Govêrno _"
funções de sub:de'legado de

o en'Iace matrimon'ial-com o do Estado nome�ú o dr Do- S
-

F · polícia de Canasvieirás, ' 1°

-

sr. AntÔnio Pinto da Costa inlngoS-Emerick ' Be�erra, ao ranCISCO sUP,I�;nte dêste, ,delegado de

Carneiro, realizada a 6 de Trindade. Foi e'xon rad d f _
pohcla de:-Ituporanga, Carn-

e o as un

I b
. ,

10 I dA t
Maio daquell' _ ano, e dêsse O noyo diretor, no govêr- ções de Prefeito de -São

onu e sup ente,'_ es e,

"

f Ih d d A .Ji... F'· ,A delegado de polícia de-Cam-
matnmôlllo eve .dez I, os, no o r. !lerbal :R..,uos da ranCISCO o dr. Oge Trup- b

'.,
d d' t't d T'

,

dos quais ain_<:la vivem Ed- Silva� exerceu, com grande pel" sendo nomeado em ?:lU e� � , I� 1'1 o �. IgI-1gar da Cunha Carneiro, profiCiência, essas, mesmas' substituição o dr; Alfredo pIO, ,�UmClpIQ de TIJucas, ;

Carmem da Cunha Carneiro funções. Darcy Addison. respectIvame�te. -

Foram deSIgnados o 2°

Sgto. da P. M. Arlindo Fir-

P A R A f E R i DAS, mino Cardoso para delega-
do de polícia de Ituporan

E C Z E- M ,/ii. s, II ga; Nelson José da Silvá

I N F_L A M AêO E 5', II�,,_�'
para sub-delegado ,de polí

� 'cia de Canasvieiras; Lucas

C O C -E I R 1\ S, ,,- Evangelista de Souto para
10 suplE;í1te dêste; Carmoli
no Francisco, Amorim para

sub-delegado 'de Tigipió, em
._

Tijucas.

(

10 de, Fevereiro, de 1951'_ Florianópolis,
�-----------------,------��----------------

NUN ca� /EXiSTIU IGUt=ll:

R R 'I E I R AS,

l ESPI�?r ETC;-

!

•

Exoneracãoj e'DO
c->, meação DO Tri-,

-

'bUDDI�de Justiva
O, sr. Presidente do 'I'rí-,

bunal de Justiça (nomeou"
em ato de ontem, o sr,. Os-,
waldo Fernandes para exer

cer o cargo de Escrivão, vi-,
talício, para ter exercício
no CartóI:io daquela Alta.
Câmara, sendo exonerado o>

sr. Abelardo da Gosta Aran-.

Df;partam6Dto de,
H. dellodagem
Foi nomeado diretor, erm

comissão, do Departamento
de Estrada de Rodagem, {)t.

Engenheiro Felix Scp.miegr
low, que deixou, porêisso, a,

Chefia da secção ;Técnica do. •

mesmo Departamento. Para,
este último cargo foi de�ig-,
nado o Engenheiro Newton,
Valente Costa.

Ft1e�ltanao
Eu, andava 'um tanto islolado, lá no trapiche,>

den tro da Barca! -,

Ante-ontem o Pantaleão passou ,p�r mim e:,

anunciou: /

Os compa�heLros vêb aí! A tripulação já f'l>}ji_
escalada! E .tem até' insubmisso

*

* ."

- E por, falta de a.ssunto vai o episódio abaixo...
narrado pelo Opinião, desta Capital, de 8 de feve-'
reiro de 1918: -

.

'

"Allemão frappé"
Foi em BIumenáu '; ._.

Presentes uns doze viajantes commerciais dOe
Rio" resolve:ram offerecer"um banquete a seus fre-
guezes locaes, todos alemães. :

FinaHsand; o 111esllÍ9, B, orador offici�l. elm

beIla aIlocução portugueza, fez 'o offerecimento·
dessa- homenagem aos presentes.

'

,

Um dos allemães, levanta-se e empunhando a.

taça, agradece, dizendo:
-

- "Dutos xundos, negociántes von Blumenàu_,;,
n;uidas sadi�fêdus !erecjmeridu tá b�nquêt� -:- von_
fIaxandes RIa Xanera, cratecemus murda come kó-� �

razón nos mãos, tissenia: fiáxandes über alles in,;
den manche ....

Ness,e ponto 'levanta-se o Figueira, um, dos,

7' ma.is ,patuscos do,s viajantes presentes, e diz que"
vai fazer um !discurso, mas em allemão. De allemão,
elle nada sabia, a não ser" algLimas palavras. Assim!
começou elle:

-_ Blumena,u -gewesen mitkartofel, und
-

chu-' !/

vein, und grosses esel, mit mirsó ichbin "êirr Ílferd,
e Blumenau der e.tlitejn__den Bl'asilÍan .. �

O aIlemão que estava a seu la-do, e -que outro"
não erÇl. sinão o que ,agradecêr� o, brinde de.B, in-'
dagou: ;"

--

.

- Muida pem! en qui IíngjJa'se_nhQrr falô?!!
"<,

"

- Em alemão, retrucou o Figueira.
- Bois eu não entendi nadá, ...
- També.Ql o sr. falou em portuguez e eu não..

percebo plj._tavina; estamos pagos ... , "

.. c2��;(�---�"
-

'

/.
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