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Ao ��� tempo, 3\'0Iuoa.
Fôrças "blindadas britânica!' de 100 mil hom rns, que lu- rante a ofensiva [imitada ladas, submeteram, na noite 1 Êsses oficiais pensam que .bl índadaa aliadas, com in
e norte-americanas conse .. tou desesperadamenra vara das fôrças das Nações JJlli, de sexta-feira, o PÔl:to -de l'oS

chineses talvez pr:e�aran fantaria portorriquense e

-guiram novas vitórias, ao .reter a j.arte cencrul eh; Co- das.j.que em 17 dias, ?í�nn-. -Inchon e Seul' " a intenso um golpe contra o setô c on norte-americana, avançam
avançarem 'ontem 'até ·10 réia

'

Ocíoental, durante 2 çaram 70 quilômetros,
' bombardeio.

'

.

de unem-se as' frentes ocí- sôbre o rio Han e desloca-

quilometros pelas estradas seman ra, desaparéce.; nos INTENSO BOMBA-RDEIO Uma patrulha norte-ame- dental' ou central das Na- vam-se ao longo dá-margem
costeiras da Coréia Ociden- último-i 4 dias. Estatístícae A aetífhaz-ia britânica ricana, 'que penetrou em ções Unidas.

,_
meridional sem encontrar

'tal, apoiadas por infantaria, compiladas pelo oitavo exêr- norte-americana e os navios Seul, à noite'ipassadà, 'en- Tal Crença 3 robústécida resistencia por parte dos
·.frente a decrescente resís- cito norte-ameríca n dizem de guerra aliados, entre 0S centrou forte resistência e pelas notícias de que o:, co- vermelhos. As tríncheiraa
tênc.h nos comunistas. que os comunistas sofreram quais o super�collraç?ào campos de .minas. _ mu ni s tas concentravam cheias' de neve provam que

,
,'" .••. '" !, - grandes fôrças 'na' zosa· de ,os; comunistas haviam se l'e-

��.�••••••••••••��•••�•••�����.��.�•••�.����••••�����••. '���i6fti�t pe�&'4��ue;� tirado há tempoL O corres-

local de união das duas ponden1ie di U.P. - Richard

;frentes de batalha, e pela Applegate - informou de
firme 'resistência na- fren- Yong.Dung-Pe que esta ma

tes cent':.i l' este-ce-itrs.í nhã não havia sinal algum
onde os chineses aparece- da presença de pessoas em

ram pela ,'pC:.1 eira vez �f!() Seul, Mais tarde, informou
sul do én";, ncamento .� .:trO- se que havia algumas f'ôr
viário de Hcng-Chon. ças vermelhas nas mm, ta
Mas n':',ll;� un-a dessas notí- nhas ao sul da cidane.

cias poude empanar o jubilo' 'Conjectura-se sôbre si os
das fôrça» britânicas, nor aliados tratarão de conq uis
tê-americ-m iS, turcas, :O;1"e· tal' Seul num f'.rturo ime
gas, sul-coreanas 'e f'r-mco-' diato e, si o fizerem, qual'
sas, acampadas esta "cite será a atitude .los .comun is-

EDIÇÃO DE HOJE..
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f 8 Páginas
nas vizinhanças de Seul. ci- I tas, si é que êstes tentarão

Ano XXXVI Eloríanõpolts.c-Perça-jen-a, 13 del':FevereiI:o de 1,%1. No>·.,lLÚf8 dade que está semi-cercada, ,defender a capital sul cores...
Cr$ 0,50 do noroeste a sudeste, 88' na. Sob o ponto de vista mi-

\ dias depois de ter sido eva-Ilitar: a destruída Seul pare-

'''d ft f"
A '..

f·
. cuada, pelos aliados, sem ce ter pouco valor. Ignora-

VI _il_1 C,O n e,r,e.n.CI,a
'

c'a eelr.� luta, ante o avanço dos exer- -se si o comando ur,::; fLirça's
ii citos vermelhos. das Nações Unida" enviará

OCUPADO KIMPO óu não tropas pata o ou tro
.• »< �NO,a

.

o·ficíal ,
. ,Kimpo, foi ,ocu�do, '. às lado. dorío Han ou as farão

" . -, , 16,30 e Inchon às 17,15 ho- deter-se, agora para couso-
RIO, 12 (V.A.) - l' ,)1 d�S-1 O governo, atraves da pa- i ras sem que os aliados en-' lidar as posições conquista-

tribuida a seguinte nota of í- lavra do ministro da Fazen- i 'contrassem m '. ob tá-
..

I êb f"
.., atores .l s .a das e fazer frente à ameaça

,cra :·s.o re a con erencra -ca- da.. ,pl'Omet.e� .enNlda.l' todos cUlos a não ser ponto;f'des�' que' está' stn:gindo na Coréict.
NOVA IORQli.l!�, 12 (1..'. sentada pêlo Departê1.mento feerra'" -

os esforcos no sentIdo de.

..

•

_
_ truídos e çampos de minas. central e leste-centt·al.

.p,) - Há pouco:: dias, con- de Defesa. "Realizou-se, hoje, n) Mi- conclhar as pretensoes dos,

;;::�éa:�s:.:!�r�:�:: ne?::'�:r�;�:::r�:�:.:i;� �l:r:�����;e��:,��;;� ;��!���P :�:�:1�1�7::�: i r·h··
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nidade na era at5P.'iica, o fa- pQis, tôdas as previsões e República, pelo' sr. H')'r':ício delmeada .Relo controle ue· U I
, ,IDOSO Cientista Àlllert Eins- cálculos, mf;s_mo os mais Láfer, titular daquela p,�,,'lta., ,preços,-· -

,

t-ein respondeu afJ.lm�ndo otimistas, e a· nova. arma i;e, a fim de examinar a mtlla- Emboi'a tareia completa (' RIO, 12 CU. P.) - 'Ü Presidente·GetúliQ.Vargas as·

que o "ep,venenamentu':' da
r apr�senta hojá como um�, çã.o·do,merc.àuo'caf�eiI'J). I,!m, dt{icil. p-roQul'ari o go�!êrnr{ ,sinou decretongmeando o' Gen. Pegro de Góes l\iol1teiro,

, atmosfera, provocah pela reahdad,e concreta. Os pl'l- face d.o e&tabeleci_m�.J}�O elo en,contraI' umél. solução sem Chefe do �stado Maior das Fôrças Armadas do ·Brasi'.
Iadioativa, e

'-

a posterior meiros resuIÜ�dos' foram ób� c6ntrole de preco� n)' Eg' q êbl' 'do
- -

't d' h'
.

' -

destruição de tôda a vida tidos em 1948, com uma eha· tados Unidos.
.;,; . =, ,_'

m�ni;a que ::�;�: pr:3i:t:" Não' será ·.desvalorizado
sôbl'e a terra são perfeita'; mada "bomba-veneno".• De O.opjetivo da reuniã:l foi as relações entre os Estados
mente possíveis dentro do lá .até 'O�Lnossos dias. QS a,- ouvir· os pontos de·vi:t.tª das' Unidos e o Brasil, cedo. ne " o. cruzeiro
domínio da técnica. perfeiçoamentos foram êE'· classes interessada�, pí:�dll- que <> p:�ver;;o norte-arrie�:- RIO, 12 (U, P.) - O preSidente do Banco do Bra-
Nos comentários de ir(l- tal ordem que é possivel em- tores e exportadore;� €' .1"Js cano ni'l tomará ne'1hUM'l

l)i'ensa e nas discussõeg que preender unta guerra ra- governos estaduais, a rim de medida unilatera'l".
'sil sr, R!caFd� Jaffet declarou hoje ,que não será al�

.se seguiram à declaraçno 00 dioativa, com um, cusb mi: permit_i,� ao govêrno federal ".�.""-•••-.-••••".��.""'.""'.".";"J 'à:r���e: ��::�f:�i���.ro, não cogitando o governo de

;:!!� st:;eo;p��::da�ah���� �!�;a d�em:::�::, ec:U� I� ;.:a�al�:':ft�:S d::��::��:.� Pj: Sterl:ficado mais. "
.

'.' . ," .

;se êle' se houvesse referido corria em passadas cOllfla- Brasil .

Sangrentos acon'eclmeo
,a uma possibi'lidade teórica. gr,ações. Os intressa(i�'l fl'! mostra- ,um imo'alista

.

_ '_
"

,.,

mas, não prática, , conside- -ram inf�'HI)S ao estab.'üd- TóQUIO, 12 (U.P.) _ tos DO Maranbao
rando-se o mundo de liifi- _IRRADIAÇõES ]NVU:lI- mento d; nr.i [;r�ço tett. para Com a morte hOJ'e n:t ,Co- 'RIO',

. ,

d t
.

f' I 1
'

t' 12 (V.A.) - Tele- uma, "'l''i 1 !� l'eaç'lO 1')0'0,ulaf'.·(!ulda es que se encon l'�:rIa yEJS o ca e, (Ul o ,que os con -ra- reia ue um corr:!spond'mte
...

para a construção dos mI" E em que consiste a tos para o custeb da nova de guerra France:!' eieva.se
gramas ontem recebidos do Os Ee!cre,! do Ilhwimento

lhóes de bombas, atômicas chamada guerra radioativa? safra foram feitos na base a 12 o numero de júrnalis-
Maranhão noticiam que na oposi�io !l't:lS pj (JCi1!;�rAm

ou de armas radioativall ne- 'Trata-se de tOl') "bombard{'a. dos preços que' vigo'aram tas sacrificaqos atnal
cidade do Brejo ocorret'am ontem_(. SI. NegTão d<.> l:'rna_'

iCessárias para produzir o mento" dos sêres vivos e do, no a a te'o ' t'nd
no

graves acontecimentos, ten- minish'o da .Tustiça, e o H.
,

no n rI r, h60 s., ,o conflito armado. 'd' d' 1 'b I L'
,

1 F t I r' d:efeito limite consíderat'o terreno, mediante a irl'<teJÍa. posll.ivel, pois, modificar os
do SI o lmpe ".a 8. a a, pe- OUrl'/l,' 0'1 es, c le e 'a

:por Einstein. ção dos núcleJ<i atÍjmicos, fatôres q�e interfelY'.� na A 1r814. 1,0 porto
la polícia, a ren:dão da C�- Casa C'.vil rla 'PI'�sidencj:c

Em consequência, a opio São irradiações il1'. if:.hoeis e formação d9 custo J� 'pt'o- li li
_

marà Municipal,
-

da Repl�l)lica fi q',:em relat,;.-

nião pública, foi Orie!l�ada não preceptíveB, constitlli- dução. '

de Londres
A maioria da Câmara se raro as ocolTéncias.'

, no sentido dê'que a ameaça da por uma onda eJet�o-mag- Os pontos de vista das compõe de elementos anti- À noite, o, jornalista Nei.

de uma ap,'culipse estava nética muito curta. que flpe- classes foram cons�bsl?-n- LONDPI<.:S, 12 (�T P.) ..;.. vitorinistas, que, diante da va Mort:\l, qlle é o dermta-

;superada, p�l') menos por ciados' num memorial oue' Com a UE'th,ão do governo ameaça da administraçã,o do esta.a: t mais w�tado 1lI)

�nquanto, pelos insuperá- ;�o�����:o Plr:;.:�ir�e ��U11�� está tendo redação definiú-,' de empregar ffn"�<ls armadas que. encerrava o mandato de Maranllií.J, recebia. o S(!M

veis óbices materiais, com dos os anim�is ou vc:getnis va, devendo ser entregue, na descarga dos naviôs, os não entregar os arquivos da guint� telc::;mma de �ãC)

os quais se defro!ltarlarn tú- em um amplo r;í,io d� ação. hoje, às 15 'horas, ao prcsi- gr{vistas do l)(\rto de Lon- Prefeitura e evitar a posse, Luiz: I

"

-dos os paíst!s que re'sol\'cs- dente da República,. no Pa- dres estão VO!hti io aos pou- procuraram o governador "A polícia impediu à ba.

:sem levar a cabo a terrífic� AS EXPLOR.\.sôES DE lácio Rio Negro. cos ao tral.>aPlo.., �xercício, '\ desembarg:l- la a r� 1 j;ão Ja C!'lt!i'�ra 1\1'.1-

idéia de destrui.r a vidá nr.. LAS VEG,A�
.

'- doi' Trayahú Moreira, a nicipal r}ü Brejo. Há \'itrjo�

planeta. -LOS ANGEL.E�j, 12 (.I,J O O V It á' à L
• - quem pediram garantias. 'tn:o'rtol! e ferídns Ueu·se im·

P.) - O?per!u)� atomit'os e arcy a·ruas V8
.

ar _' eallO (' A.s garan�ias nãe- foram, pressi') iar:t,� rcaçi=,1l popu;br
MODIFICADA A SlTT_;A· afirmaram à pc,puláçiio de B II'

•

d' A 'i tA·
enbetar,.o dadas, segun� I que contagiou todo Q YaJ�

,ÇAO Los Angeles que o uumento ras e,ra e ss s, gOela nos infi)�, .. 111m ts represlw,- dó Parnaiba. Foi morto O

Entr-;rtantQ, eis que ue da radioatividade aqui, em RIO, 12 (�.A.) _ D. Dar- Como marco inicial de sen t�lltes, .��' H:n, das Oposi- sargento Damasceno. A sol ..

""-:repente a sit'.lação fvi intei- consequência das explosõeoi cy Vargas, um nome ([ue
I progrã'ma nessa nova fase çoe� Cv�l�'adas e II l'esul��- dadesca ameaça d9 mort� ,

ramente fiodll'kada. N o de Las Vegas foram "insig- é toda uma legend:t-de bon- de atividades;d. Darcy a.:a- do e 11'11' ("ntem. na O�'1.�laO líderes da Coligação. A�o-
.

quadro geral d:Is arman,€l1- nificantes", Um grupo de dade a serviço dos menos fa- ba de escolher os seus se- .em que 09 novos \'('l'�:1I,\reb pWJl,ção está sem I]_ualquer
tos apresen ;r.d.')s pelo De- peritos anunciou quP. a rá- vorecidos, retornará, e m

iam ;0,:1 -:' p05B. a púlida garantia. Celso B!lHi;{)" se-

I D f cretá.rios particulares, rt!-· d" b I I'
- cI'eta' I" d "J I d t>

partamento • e e esa ell-, dioatividade aumentou 'so- breve, segundo estamos in-
. lmpe ,lU a a a a rea lzaçao 10 o orna .0 ... (.)-

caindo essa preferência 110 d t'tI' d vo". ',eontramos, ,:úmo SUl'lirêsa, mente três vezes, desdé as formados, às suas at';villa-'
" a 80 �r., ( a(�, segum o-se -

,a guerra radioativa como a c,inco explosões. De,?larul'alU sr. Amauri Marcelo e lla sra.
des na Legião Brasiieira de Mercedes de Andrade Bra

, ... ..;principal tátic�.. que deverá que a radioatividade normal Assistência. Este :at') que
� ser empregaria para o f..lhi:- na area de Los Angeles, tem uma significação +,ôda

ga.

n. sem explosões atômica.s, e�'a especial sabid(j como f; (J ir,- Prepara-se, assim, a: s�'a.

As razões de tal preferên- de 0,15 mil.lír�entgens por I teresse da .ilustre �an:a }lOi' Darcy Vargas, para trazer
;cía est!io contidas no ultimo hora. A quan�ldaae que po-, tudo que dIZ respeIto a pru- ao país o fruto do seu traba
-r.elatório da Comissão para de ser tolerada pelo ser hu- , teção e ao amparo d(,� no- lho devotado em favor aos
.a Energia Atômica e em mano é de 1,5 milliroent- i cessitados, numa obm 80- que sofrem, como s�mpre
uma recent.� j)uhlicãÇào em gen� por hora, isto é cem. cjal verdadeiramente imne- antes o fizera, numa prova
450 páginas ("0:3 efeit.os vezes ma'is do que-a rádio.'l- I recivel, muito significa p�ra evidente de bondade qUG a

nas armas atômicas",) apre-, t�i_dade constatada aqui, i o Brasil. distingue e dignifica.

o ...AIS .ANTIGO �IO DE tlA.NTA OA'l'ARINA /

..:... _�lÕjt't, � .'�.r�.í..l: IUDN'lH NOCETI
.DIretor Dr. RUBENS 'DE ARKUIU, IU..OS

Previsão do tempo at.�, ,14
horas do dia 13. '

Tempo Bom, com Nebulo
sidade,
�

!{'emperatúra - Estável.,
Ventos d� QllacÍrante Lés

te, Frescos.
Temperaturas Extremas

d? ont\m� Maxima.26,6 Mi-
ruma 1, ,9. ,"-

Desfruicão
�

.sôbre
\fofal da
a. terra

.1�da a atmosfera poderá ser envenenada pejas
bombas radioaJivas.-Ganha maior vigor

a opinião de Einstein

'" ..,.
.. �_.-

.

Corpà a corpo na Coreia
TOQUIO, 12 (U. P.) - Em diversos pontos da li

nha de frente, forças sul-coreanas penetraram 18 qui
lometros em território comunista, enquanto que em ou

tros sectores está sendo lançada nova ofensiva �omu·
nista com o lançaménto à luta de mais sessenta mil ho

mens. As defezas das tropas da "ONU" resistem tenaz..

mente verificando inumeros combates corpo a corpo,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de Souza, CULTLJRA Dk'i.
OLIVEIRA, O GRANDE';
CONCURSO AVICOLA DA,
CHA. E QUI. - AV1GLL- '

TURA 'DE APART.\MEN-·,
TO - CRIANDO GALl- ,

NHAS NO CENTRO DA .

CIDADE, SEMPRE O RE-,
TORNO AO CA.M.PO, CAR
TILHA AVICOL!\ BR'.\SI
LELRA, ABELHAS E l"J,U
RADAS - DA(lU: E Uh
FORA, Dr. P. Nogueíra N'
Neto, FORRA(',EfRAS PA
RA O PARANÁ Anacreon
te Ávida dg Ar�I\; ), \'.t\MO��
CRIAR PEIXE' 1)1'. E. V•.

V., CRIAÇÃO E:l\:r CONE
NAMBNTO, A L�IP(n:TAN
CIA DA SAÚD1'� s: EX-,
PLORAÇAO D.'..S A"t;S;
DOMESTICAS. n- Herbert..
Trenchi, ALO.!AKDO '"

MACACO E MACACO BAR
RIGUDO, .E'l'::;:J Santos ..
COMO TIRAR o RA�:('()o
DOS OLEOS, D.� J. Sain-,
paio Fernandes, DESTI
LAÇA0 DA M�D:EIRú. r»,Paulo F. Sousa, FRANGO�
AMANHÃ YARA ASSAR.
(ilustrado com soberbas tri":,
cromias), PARA QUE FLO
RESTAR?, O KUDZU TRO--·
PICAL, Pueraria phaseoloí- ..
des +Roxh.) Benth., 1'01'
Anacreonte Avila de Ar:;>.ú-

.

jo,
,

PNE,UMO-ENTERITE':"
I

, f

Curso de Humanl·dades Chacaras- e ���o�!t�1:f��!�o:ilE
� Q

·

t
� , NHOS, A QUESTÃO DAS,

MADUREZA DO ART. 91 ' utn aIs· RESERVAS DE>AG(Jl� N();·
CURSO EM FUNCIONAMENTO-DESDE 1940 I .

'.
I ; S,OMBREAMENTO. DOS: ..

O único que! venc�u as crfses por sua qualidade Está ci1:cul�ando) nümero ÇAF�,zAIS. ':pr. Rogerio de,'
\ MATRICULA: dias 10 e.2 tle Fevereiro, das 18,30 de 15 de 'Janeiro da prest j., Camazgó, INGAZ'EaROS NO
às 20 horas.

. - -, giada revista' agr.cola bra- CAFEZAL, Dr. Rogerio de..

LOCAL: Faculdade de Direito - Sala <dos fundos. sileira Chacaras e Quintai�, Camargo, ALIMi!;i'�T.\ÇÃ()."
Início das aulas: aos 8 de Fevereiro. trazendo, como sempre. rico DOS MARRECOS C O �r
PAGAMENTO INICIAL: Cr$ 150,00, corresponden- e variado texto nas suas FORRAGEM VERD1<J, ..... Dr•..

do a uma mensalidade e à taxa. 134 paginas ilustradas tarn- A. Di Paravjcini Torres, DI-·
IMPORTANTE: É de suma influência apresenta- bem em côres, Com o pre- FUNDINDO O TEOSINTE".

rem-se 'os candidatos desde o início, para pegarem as sente numero entra a vete- (I lABORATORlÜ 11 A 8',.
bases necessárias .ao aproveitamento íntegral. rana publie iÇ1\::I dirígida )10'�TANHAS ROCHOSAS•..

O fracasso de muítos é motivado pela entrada tar- por' Amadeu A.'Barbiel1ini Dr. Jr rge Vaístam, CULTL'--
dia. �,. .'

no seu 42° Imo/de vida ut il. R.'\J. DA IPECACliA�.,H."�?"..
Informações antecipadas: Alm. Lamego 67. Destacamos a, seguintes co- .: .mo GRANDE IH) �LL..

• O Diretor: José Warken laborações 1)l'ir;ir:ais: VA- .':"lll�<;RA O, ENSINO H.U-
MOS PLANl'A!1_BA"\'ATA RAL, NO BRASa. ATlJA
DOCE! pelo Dr. Genuíno :çÃO DA CANA. Dr. Wil-·
Vianna, A FETBRl'1'A, pelo son Alves de Araujo. SUCO
Dr. A. A. de Araújo. rnr. DE MARACUJÁ, OVOS-DE..

BUNA DO� LEJ'l'ORJ�S, PERU INCUBADOS ARTI--
NEWNORT!-HVESl'Eti.· FICIALMENTE,. SOBRE o-..

-Uma NOVA :.tAÇA DF. GA- "FOX�TERRIER PÊLO DE: .

LINHAS COM I) NOBUE ARAME",. pelo Rev, Frei .

SANGUE FAlSÁ.(),-pejo D:r. Cecílío O. Carm., A FLOR--··
Jorge Vaitsman, PLANTE· CAMARÃO, Prof. João s...
MOS SOJAL·· REGISTRO Decker, O VALO}! DAS .

DE CRIADORES NO ES- PLANTAS LEGUMr�WS.t\s:..
TADO DE 'SÃO P.AllLO. E AS DESCOBERTA� mi

do _EXIGENCIAS _
PARA A' SOLARI, Prof.

�

Armandü;>.
VENDA DO MEL, A PAGI- Xavier da Fonseca, ASPER
NA DO CRIADOH. DE GA- GILOSE etc. etc.

LOS COMBATENTES -

NOSSA CAPA; O COMBA
TENTB AF.RIC;\NO; LI'l"E
RATURA DE COMB1<l'BN>
TES, Heitor Tavares de Rê-

-: go, AS FERRUGENS DO
TRIGO� Dr. José, de Mello AUTQMÓV<JS

Morais,-FESTA DO PAO, O . CAM!NHg!�INHÕNETAS
ASSUNTO FRUTICOLA

...._----��=::.:.:.::__j

DO DIA - AINDA A PÓ-
FO- DA DAS FRUTIFERAS.

Engo. Agr", J. Seabra- In-

11 C�RINtNSE aulorisada a eseal a.r em

IL.�C:;UN�

ONTEM.ffulaM:ú

tl�lACUHA

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.dê. tliàriameDte. DO Hospital ti. Carttlatl.'

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

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

TRICAS
Doenças glandtilares,_ tiro ide, ovários, hípopíse, etc.

. f Disturbios nervosos - Esterilidade - 'Regimes.
i Consu'ltório: Rua Fernando Machado, --: Tel. 1.481.

'Reaíd, R. 7 de Setembro - Edif. Cruz e Souza -
Tel. 846. '.:

AMAN'HÀ

��
. -cJ/D�.én,Jt"os MUNiCíPIOSDR. NEwTON d'AVILA

Cirurgia geral -=-Doenças de Senhoras - Prectología
f Eletricidade Médica
Consultório; Rua Vitor Meiréles n. 18 - Telefone 1.507

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

Residência: Rua Vidal Ramos, - Telefone 1.422. ,Y
f�
• PORTO/'ÁlEGRE

"

--------

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
.

Clínica médica de adultos !l.. crianças.
Consultório - Rua João Pinto, 10 - Tel. M. 769.
Consultas das 4 ás 6 horas.
Residência: Felipe Schmidt, - Te_1. 815.

----

DR. MILTON SIMONE PEREIRA
Clínica Cirurgica

Molestias de Senhoras
CIRURGIA GERAL

dos Serviços dos Professores Benedcto Montenegro e

Píragibe Nogueira (São Paulo)
c

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

:0 dr. "P'olydoro E. de S..Thiago
Ivi.1 lO. seul

- cliente. que se encontrá

I-u.ente Ité o di. 15 do .corrente mês.

/
.

I)R. ROlDÃO CONSONI
Círurgla Geral - Alta Cirurgia :_ Moléstias de senho-

ras - Partos .

Formado pela Faculdade de Medicina da Uíiiv��i
dade de São Paulo, onde foi a�sistente 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,

_ ..J?,,�:riQS e trompas, Variçocela, ????????, varíses e hér-

. ne�.
. �.: �� . i I ' .� "M'- ., .. , ...C.J i' Sl€J .� '�r�...

.,. 'Consultas: Das 3 ás 5 horas.
. .. ,

Cons.: Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa Paraíso).
Telef. 1.598. À

.
Residência: Rua Esteves Junior, 1.703 - Tel. m. 764.

__._._._.� .._--_•....._ _._---' _ .. _ _.. . _._ .. _
.

.

.

.>.,.
.

"'DR. A slANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil).
-

. Médico por concurso da Assistência a Psícopátas
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 Nervosas.
Consultório: Edificio Amélia Neto - Sala 9..
Residência: Avenida Rio Branco, 144
Copsultas : Das 15 ás 18 horas.
T'élefone: .

Consultório: - 1.2\)8
. Residência: .,- 1.385.

DR. M. S. CAVALCANTI
Clinica exclusivamente de crianças.
Rua SãJ.danha Marinho, 19.'

.

Telefone (M.) 736.

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do ãparêlho respiratório

TUBERCULOSE

\
. Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacional de Medicina.
'I'isiologísta é 'I'Isiocirurgiâo 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, díaríámente, das '15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquíades, 28 - Chácara

Espanha.
.

.

..
-------------------------- --

--------- - --_ ..

DR: CLARNO G. GALLETTI
Advogado

�_
.

Crime e cível

Constituição de Sociedades
NATURALliAÇÕE�
Títulos Declaratórios #

Escritório e Fesidência: Rua Vitor Meirêles,
N'E...- 1468..

.

I·

YIU2A LIMA & IRMÃO�:
Cons. Mafra, 37
Florianópolis '

.

•

o Sabão "
I'

"VIRGEM ESPECIALIDADE" da
�lA,W4ETZEL�INDUSTRIA.L-J,PINV [LL tU

'rORNA - A . ROUPA BRANQUlSSlMA
(MarOll , a.1 I·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'I'Panelas de Pressão AR,NO O «aflaire) Anle-ootem, onlem e hoje f,!�b_e lna-
a Cr$ 510 00 Cleolas' d· plarlOS .

G Ih d E"'" PORTO ALEGRE, 12 {V. no p�ssa 8 Recebemos e agradecemos

re a ores t e-t�IC05 A.) - A U.D.N. gaucha, pe- 11 DE FEVEREIRO selheiro Pedro de Alcântara
a seguinte comunícaçáo :

. . lo seu presidente, sr. Alei- Florianópolis, 26 de ja-

a Cr$, 300 00 des Flores Junior, acaba de A data recorda-nos .que : Bellegardt, nascido ii. bordo neiro de 1951.

,
,

enviar- ao sr. Odilon Braga
- em 1599, aproximou-se da náu "Principe Real" da 1 - Tenho o 1]láximo pra-

na Eletrelandíe o s"eguinte telegrama,:.
da barra do Rio de Janeiro. frota que trouxe a Famílh -zer em�omunicar a V. Sia.

Certo de' t t
afim de proteger o desem- Real para o Brasil; que, em Sessão de Assem-

Arcipreste - Paiva - Edf. Ipase _ Ter13o. .

que const: .ue
barque de 70 homens, o'"na- - em 1881., foram terrni-

índecl ínavel (l�Vel, e não- bléia Geral, rea.lizada a 25

a'mples faculd ].(L� d� mani- vio holandês "Eendracht", nados os trabalhos de revi- do' corrente, tomou posse a

Iestar o seu P0)11» de, vista sendo repelido pelos ca- são do traçado da ferrovia nova Diretoria do Clube

todo o parcida+ic nas horas nhões do então forte de N. D. 'I'hereza Chrtstina, de Im- Inapiários Catazlnense, ór-

deciaivas do partido, como
S. da Guia" hoje Forte de bituba até Laguna. gão do� 'funcionár-ios do Ins-

'

o atual,' espevo que ° emi- anta Cruz; � em 18891. assumiu o tituto de Aposentadoria' e

nente prestden ti) acolha es-
- e21 1618, em São Luiz yovêrno desta então Pro- Pensões dos. índustriários,

te protesto i1. respeito da i.,- d? _Mar�n�ão, faleceu o Ca- víncia de Santa' Catarina, o neste Estado, assim constí-
ANIVERSÁRIOS

I
- Srta. Maria Luiza Gon-/ vestidura do sr, João (11'0- ,p:t�o-mor governador, Je- Vice-presidente Di', Jo�é tuida r

AFONSO �EIG� FIL_HO çalves, fupcionária pública' fas no Min iscér-o da Ag-ri-
ron imo de Albuquerque Ma- Ferreira de ME:ID, Presidente: José Mut-ilo

Paz anos, hoje, o Jovem estadual. , _', I J I ranhão, f ilho natural de Je- - em 1890 '{)I' fundado '

c. tura. '1;!' I i'1l1Ji.'c·:,:iI�,li-
,I . . da Serra Costa.

Afonso Veiga Filho, filho � Srta. Zilá Amaral. ".:1 o repudio publico e oli- rônimo de Albuquerque e em Curitibanos o Clube Re- Vice-Presidente: Ewaldo
'lio sr. dr. Afonso Maria Car- - Sr. Guy Brasil: c... 1 do parei 1) ar. ato ele in- da índia Maria do Espírito publicano "RRUi�110 !tÓl'fI!' Mosimann.
Idoso da Veiga, funcionário - Sr. Orlínaldo Oliveira .di- ciplina, qLW t.uu o me Santo, filha do Cacique Ar- que então pres iilv, c Clube Secretário: Maria Lucy

, �público federal, exercendo, - Srta. Vanir Souza. C( ntrístou, 1.) i:ustre com-
co-verde;

- Republicàno "E:,; eves Jú- Schaefer Lehmkuhl.

.nêste Estado, '0 cargo de VIAJANTE panheiro . Sem .iss-i, o ]1(;\'0

.

� em 1728, .0 Sarge�to- nior", em F'lortanóuoí ís , 20 Secretário: Etelvina
.Executor .do Acôrdo . único DR. TUPY BARRETO l',;'" acred.rav i, com ruzãõ mor de Cavalaria F'rancisco - 'em 19'19, 3-B-gtl;ll1ú notí- Maria Piazza' de .Mello,
.do Ministério da Agricultu- Acha-se nesta Capital, 'o I'C., nossos P,01;'1�i:,d de de Souza Faria deu início à cias divulgadas.' pela" Irn- .T'esoureiro : José Ruhland

',ra: dr. Tupy Barreto, delegado luta.. de independência, '

de I est:ada que }igaria Ar.a:an- prensa do Rio. o Japão a- .Jor.
-

- Transcórre, nesta da- regional de polícia. em Tu- cj os ição e de n:;'5t(\ncia vx- gua ao sertão de CU�ltIba; meaçava declarar gus-ra 'à 20 Tesoureiro: Mauro \'i-

ta, o' aniversário nataijd.'o barão. pressados iJ-or 'v. exc:a. E o
- em 1783, o contmente China, caso esca viesse li eira Brisk.

- do sr. Oscar Pinto de 014- ENFERMO (,l'e comigo (:s'JP':am, ansio-
de São Pedro do -Rio Gran- public�r o� -tratados secre- Oradora Dr. Telmo Vidra.

veira, viajante comercial. Encontra-se recolhida h .:!u!' quantos, .Cflr:-l,j' (\11, aind l de do Sul, por determinação tos chíno-japonezes ; Ribeiro.
-

,YAZElVI ANOS, HOJE: Casa de Saúde São �cj')a�- a ieditam n '1 '�,d v ação da regra, passou a fazer parte' - em 1�19, foram no-, Diretor Cultural: Lúcia
Sra Catita Livramen I tião em tratame t da Capitania de Santa Ca- meadas professoras em co

'

, '-.
t ,

-, n .0, a se- democracra lJ ':0, esforços . � '-I' Vitória Speck.
-to,

. I
nhorinha Noely Meridoza, -cnjugados d os iid imos <i,,' tarina; mlss,�o pa�:a o

.. Gru[:o Ef.,C?- Diretor SOU'l. '.: lielena Si.
- Sra. Corália Alves Ge-

.
filha do sr. Noé Mcudoza, n:ocratas de t,:,d IS us mati!

- em 1841. os l'€volucio- lar. Lauro Muller nf'sra nione Ferrui.

-·,y��rd. I radiotécnico. zes, contra os &ostumozos nários do Rio Grande, do Sul capItal,. de la. .classe\., as Diretor Esport;vo; Ed-

-:inimigos tlo regime", CFarrapos), abandonaram o no�'mfth�tas JUdIth de Úli-,"lnundo Perdt':\ (los �antos.
município de Lajes, neste ve�ra SImone, Cora d: (�li-I CONSELH(_I FISCAi.

• :::ti.! am. r�ndo unl:'� mpre-slOI'G JDlda, 18 x b t" b Estado' Ir' velra e Isaura de Oll'·elfa
oi('. 1 , ,�:,) f1pa,nn ,,'a de t'e� io tes de t pos v 'es- ruz Umano

'
.

' i.� Presiden�,.�: Dl. Jóão R�-'

" . esta p.-at.calT'en e fabric:u:do dlnheir uma' U - em 1890, foi nomeado Kla.es;.e de, 2�.. classe, as ii cardo Mayr.
_I! __ " ," vezqLl.�.se iH:>e�ormes osproveltosqu�de.;. LONDRES 12 (V • '

1 G Ap'" d 1 t D'l G
�6 frutara lmpr,mmd . cartõeR de visita, convi.

, ..... , I - lJe O overno
_

rovlsono a nor�a IS as e la ama e' :lVIembros: lVlaria .Tosé da
"",..>'hA)"" te., bo e'ins,progran flS, etiquetas, listas de O dr. J. McMullin operou a I�epública, para governar o Mana Trompowsky. I Cunha Dutrh,' e C"I'(,' DJ�l,ll.·

preço '. bilhetes ,. toda uma. série i ..finila
• J JJ'�

de serviço tipográficos. um camponês de 24 anos de Hio Grande do' Sul, o 1108S0 13 DE .FEV�REIRO Müller.
VfN"UIYlSTl.COMGRIIIDfSDESCONTOS·YENDlSarKilüi:.:H!lJI- idade por supôr que .) mf��·� ihEt.re�coestaduano M�l.l·e- A data de hOJe recorda- 2 _ Esper-a-I"...-c<l" '.nereCL'�r
OES FICIUOIOES.lnlormaçOes Cl MáquInas Jllda,C.Postll63tC·S.Paulo I

-
- v ...

.._..,...-=.._------.;..;.:....;;;.:��;.:.:;:;;;::.:.:;;:::.::.:.:::::.::=-.:::.:.:::::.._ mo estava com peritonite e chaJ' Júlio Anacleto Fa�cão nos que: valio�o apôio de V. Sia., que
verificou posteriorment,e. (la Frotta' - em 1641 os Estados

, 'poder,á .contll\' com. a i1'r('2"

•

o.,
r e que seu paciente não passa- - em i892, passou a S.)l Gerais ordenaram que fos- trita colaboração dil�te Clu-

'..

I'oe"" lurlO
�a de um avestruz humano. dI" segunda entranch a Co� sem tratados os portugueses be, ãpresento,lhe prote::;tos,

" De fato, no estômago do l�l2.rCa de ,Joinville; como amigos. Um embaixa- d'
.

k '.
"

camponês o dr; McMullin __

'

em 1917, faleceu Os- 'ilor de D. João IV, aclamado
de alta estima � Istmto a-

:"
. "

encontrou ape:llas o seguin- waldo' Gonçalves da Cruz, Rei de Portugal, tinha sido pr;i:�ia Lucy Schaefcr Le-
. � te: uma chave de bicicleta nn:-cido em 5 de agôsto de recebido em Haia e negoci- hmkuhl secretário _,

RITZ OPEON, _,:NoticiáriQUniversa1. de 12 centímetros de largu-',1812. Este nome figl,ua na ado um armistício de 10
• /'

.,Ás 5 e 8 horas -7-' ás 8 hs. Preps: ra, uma torquês do tamanho galeria na-ciOU..Ell ·!t)mo ,um .a�?s. junt�Ule?te çó.m um�
-

·O'·"prANa.,· tA 1"0' d",a'" Sessões das Moças Cr$ 5,00 e 3,20. grande, um pedaço do eixo dc!" mais ilUStL·C'� ahança ofenslva e defensl- . U1IU U -a .

Julio Pena - Manud Lu- IMPERlAL de bicicleta, metade de um --; em 1932'; foi fundada a va contra a Espanha;
.

Ó Beijo Pode 'Transmiti�

sa - Elva. de Betl:\u:::óurt Á� 8 horas parafus9 e um pedaço de F'aculda-de de Direltv d€ste :- em 1668, foi assinado Doenças
� Jesus Tordecillas.- Novo e atraent.: lança- elástico. Quando' o 'paciente E,.tado. o tratado de paz entre Por� �Nas m�cosidades do nariz
.r

MISSÃO BRANCA mento. voltou a.si, o médico 'pel-" 12 DE FEVERElRO �ugal e Espanha, pondo ter- -e da'garganta, podem &t'r·

No programl1.j. GINO BECCHI - ANNE� gunt,ou-Ihe se por acaso ha- .A datâ récorda nÍJ� que; mI) -� guerra iniciada pela' encontràdos germes- da gri.;

,A marc'h� dá vida. N�c, TE �ACHI �- CARLO Nl�- via ingerido máis" alguniá' - em 173!), t�ou 'pos;{e revoluçl!.v de 1° de Dezem- pe,dá tuberculose etc. Nas

'. ,Censura LIVRE. CI. 1
. coisa. O canipp�ês ·'r�spon- 'do Govêrno da: Ca:pitania de, bro' dé.i64'0; Er-a 'Regente de feridas, dõs:lábios e da lín-

:preços: '

". "

.

,deu-n�e: '4..L. "Creio dQutor,' São Paulo, como GQvern,a!. p'órtugal o Principe 'D:-�P�- gll" podém existir' mieró- "

iSras e Srtas. '- CrS 1.,5,0. AMANT�S EM FUGA que' ainda' resta, 'um pedaço dor'e Capitão:l}eneral,): D. dro, depois do Brasil conao' bios"-da?sífilis. Compreende-

� Estudantes -:- Cr'$ 2,0,0. ,.,Censura: .

.

de serra'!. /
" Luiz de Mascarenhas, depvls, nome de'D. Pedro -II; _ se, assiIl!_".quão' perigoso _

é

',Cavalheiros - Cr$ 3,2V. /Pi:oibid'o até 14 �no8. _ ',O 'dr. McMulliri, ao infor.. ·"Co.nde d'AI:va. Sli'bstitu"i11 ,a - em 18g9� fale'eeil João 'o beijo, pi-incipaJlllente para
-,

'. _ ROXY;:- ' .,.,. ,

e No progZ:ámê�' mar ao -"British Medical Gomes' "Fréil'e de'<A.ndrade,' }'ltürícig Wanderley, Barão ps inêÚvíiÍ\lOS pou(lo, l;esis-'

,.,Ás g hor.as-"· Esporte na Téla.
" 0. Journal" o tesu'ltado de sua depois GQnde de BQl)Mela:_ 'de Cotegipe, estadísta., no- t!!ntes às' infecções, cpmo, as

'-

�s�her �illiaírt� .:.::_ Frank P'reços: operação, disse .qu,e o ,Íi�da- :::'" ,."7- em 1761, em,Pard'(-" D. t�vel! l)ascido n'a Bahia em' crianças.
: :�i��t:.a '.- Ke!JY'í "

. .
. _. , Cr$ 5,00 e'3;2Q, . � ço de -$�rr.a. ._f()'jtainbém' ex'" 'José I,Rei dê Portugal e D.: �3. de-OutuDro'de 1'815·; __

. I

•

A BELA DITADORA .-
,-'- IM�11:RIO- tl'aid'o e q�e··º ·pac'ie.nt� fi-' Cãtlos--lII ..,d�,Espanhá,·as-, ':-em 1918,. o }orri'al "A' -

......-----...-----

Em techinicolor, ÁS 8 horas COl� co_m�l.�·ta.i;lie.r\� .�u�adó. "

..
�hlal:aUlllm trát�do:.anU_la�·-1 OpjnÚio",,_,que �ntão':�e .e?i ...

Censura: Sessões' das. Moça.� ',_

'

.. ,;' ,

'

. ,do o d,e ,13 de. Janeiró de tava nest� ,Capital, notIcla,

Proibido até l4 anos. Virginia,Mayo - Ronald .1\portuD.·'d'a;d·e·"'� 1750j, . '." (", ',vá,que os aleinães.�e BIU-

'. No programa Reegan. . "- .. :.
.

�. : .....
'

.,..;. em .1.821, f9Í' réstaura-
. menau andava�. ,"fabrican-.

M'are-hada.Vida'.,N'ac. A VenU!�'da Praia "
�

Co"m'er' I'I-a.I''''',,··, ,i,;:·éIa,-,'�,ó'p.1\lvará, a.·�omarca ��o:,o$�edOaOs '$sl�OaO� �de:�2'1. ,I.N:,G"L ,E,S A
'\ _' ",.,."': ' ,,"d'à Ilha de Santa: Catarina'; "9 "". e' �a a uma, ,-

'

],.,'.' -'1\: Asso�ia.�ãá:' 'Com�rtl�! tornarld?-se: rndepend�nte '�inhe{ o. ess� que t,e�l CI.1l'- ril"W:'�ll,tll .

d.� Florianópolis pede-no!''' a da de }�orto.Alegre, com9f,se :0 natUIal,.e regular" �omo, -iõ:.....,,.;.I.II...'.......Iio.I........
d• 1

-

d '. +," ach�va' desde -16 '-de Dezem- l"e fosse do nos.so paIS .

T ii H ,- CroA A '11,[ RI ., T I V A,
'<',.: lYU_gaçao·e que a '.uma .,,' .,,'" Ad' N'I T'

. 'v
'

r

çhilêna' :Sociedad � G�ne:r.:1.1 br<l de. 18l�; , .
,

'

:' n re I o .atasc," . :

. . ''_'.
.

de Comércio, S. A., � cásÍÚt .

-_- �,em 1840, ,as margen�, nNTAS PARA 'P1N11JRA Ip'ostal, 904, Santiago, Chile, �o RIO Marombas, e� S,U:I� . "(;-"0 T T O
.�-

.-

deseja. Ílll:portalj do ,J3raRíl, tIbanos, Santa Catarma, s_a.? ..

'.

-'
�

. M A I ,

café, chá,' cacáu, erva mate desbaratados os, farroupI�
....._' '__..... --...:..---

e fibras de algodão e ex· lhas sob o comando do Co� J,
portar pata o nosso país ronel Teixeira; • Cr$ t 750 00
produtos . agro�p_ecuárioloi e ,- em 1858, em Assungão, .

. •. •
,

minerais chilenos. foi assinada uma convenç--ãó
•.

'

, O quanto custa uma enceradeira
entre o Brasil e 9 Paraguai,
pelos plenipotenc.iários José A -

R N OMaria da-Silva Paranhos .e '\ ,_' ,

o General Francisco Solano
EL E rTR O'

"

Lopes e pela ,qu,al ficou as- .' ��. . LA ,ND I A
segurada a. liberdade de na-

� � \

vegação d� RiD Paraguaí; ltua Ar�iprest� pàiva-Bdificio'tpà.se;.:Terreo
- em 1864, faleceu 9 Con�

"

.

��. _

>",. -, '-'. -

'VIDA SOCIAL

,',
,

;.

'-

.4 divld,a da exilO
_., '. I \" - '. . .-

Júlia W. Vieira da Rosa ��no�:::'f:::or
. MISSA .

RIO, 12 (V.A.) - o Tri..

bunal de Contas da União,
General 'yieira da Rosa: filhos, noras, gel1�os, ne- ell! ses.sâó de ontem, reg_j}g

tos e cunhadas sensibilizadoR 'aJradecem as' manifesta- trou'a dis:tribuição ao T�·,

ções de pezar recebidas pór ocasião do falecimento de souro :tq'acionaC do úérko ,

sua querida eSp{isa, mãe/avó, irmã JúLIA e convidam especial de Cr$ 93.358.964.'2 .

..
os demais parentes e amigos para a missa de 70 dia. que para pagamento de dívida

. ni�l1da:n celebrar por sua bonissima a'Jma dia 16, �exta'l da extinta Organização
feIra, as 7,30 horas, no altar do Sagrado Coraçao de Henrique Lage -- Patrimó-

_,Jesh, Yl?, Cr.tedral Metropolitana. --.' • ;1io Nacio11ul.
, \

f
'

o Remédio de Confjanç� da Mulher

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·E·stado"
Direçio de PEDRO PAULO?MACHADO '

o
,J-

(

Mas' 00111 foLgrande' ná �anchà e assim·o _Figueirens� venceu por 3x2
... � "
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"
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Arbitragem Iraca, Na prelímínar o Figueirense venceu por '6xt.
.--' .t -

-

-DATA - 11<�-ii)�}t. Setenta percento da POt;( passes e Shoots, podendo �.'os os sezu.r.tes.: I':JTOU ao Barbato; Zé do Monte rWil-
LOCAL -r-e- Esradio jla F. fia pertenceu ao Àvaí .que, ainda brilhar, pois veio dê, cc nsignar-o 1:: te-u.o do Avai 1,JOn), Joel e Zininho : Ma-

Ç.D. '.� mesm,o sem conseguir a al- Curitiba precedido de gran- e c 30 do !<';,,;ue:ren,:c>; dei- chado, Paulinho, Gunther,
1° TEMPO ,-- F'igueíren- mejada vitór ia foi sober;c de cartaz como artilheiro. ní. de P'UL�;:- (I Avai cvm Helínho e Mandico.'

se 2 x 1.r na cancha, chegando á (lei- Fa'lta-lhe ambiente com os c:,:as penat. I (l�" máximas Na direção da peleja f'un-
FINAL Figueirense xar acimirad�s 'até aos pró- companheiros. No Avaí gQS- ('Loques de .lVLnel L e I..,Illido

3 x· 2. / príos adversários tamos do trabalho de Saul, (if ntro da área do penalti) e

JUIZ - '5écg:iJ TOI.1azi- \ Um fator foi, decisivo ao Niltinho, Waldir, Amorim, I) Ftgueireus-: (f(ilJ dEf Gar-
ni - f'raco. - T'Igneirense par .. a COIHlui3- Bitinho e Didi. Este último, c i .. em AJ:Y'_ ,'.' 'm l�ntl"o da,

MARCADORE'3 - Urubu ta da vitória, ne�et'inl(l-nos o caçula da equipe constitui área perigosa do alvi-ne-T-
B

' RIO 12 (V A ' () Mi medida tem por objetivo C(J.:
(2), Bráulio, Nitt ínho j:) O" ao guardião Dol1.r cjue, além um" "jogador d,egrande il"tn"- gro); foi severo demais na ' .. )

-
--

-

. ,

"

it
.

âcul: .
- '!, ., nistério das Plnan ças da hrir todos ,

os riscos de a:: í- '

Ião. de c�pstl uir um sspetacu I) 1'0. Sua atuação agradou expulsão de Sanl quando o - �'< ,

-

QUADROS --- :Figueiren· à parte, transformou-se no plenamente. Arí falhoii nos iogador lhe solicitava uma República Argentina infor- dentes a '-que Plossam estar
.

"[ . .

d
' sugeitos os at etas estran-

:se: Dolly, Garcia e l' arcos : heroi da domingueira, ue-
_ dois primeiros 'tentos, f ir- explicação e ainda permitiu mou que, os atlétas uue par-II G.J(, -...: geiros e argentinos, os pr--Romeu, Engu iça e eratdo ; fendendo com muita segu- mou-se no 20 tempo, a substituição do jogador ticíparam dos Jozos Pana-.

-. dei
.

. , , b meiros durante a permanên-Morací, Betinho, Cor erro ranço e hahilidade inveja- expulso., merican?s terão seguro d(i"
(Baiano e depois Leo i, vel numerosos pelotaços na

_ OS GOALS PRELIMIN,AR c\a no país e os segundos
vida e contra acidentes, des- desde o momento em queBrâulio 'e Urubú. sua maior parte vindos d03 Foi esta a ordem eh\. COl,-, Como preliminar" defron- . -

' .

AVAÍ:Arí, Waldir e Dan" pé; de Saul, i. atuação de qursta dos ;) tentos da pele- taram-se as equipes se.:;'u't. de o momento em que piza- forem selecionados para �

da; Mínela (Quido), e Bons Dolly foi surpreendente, Pi"- _.,JJ, _

.

dárias dos 'mesmos clubes, r�ní terra argentina . .r�"iõa importante certame,
.(Minela) e Jair � 'Quido (Bo- dendo o maravi íhoso gO!>I' :ló goal· _ )o';b�:,'irense, vencendo tambem Q Figuei�
ião e depois I?idi),.�m(lrjm k:eper �a-bar-s� Lie pI)SS,� a, 4minJtI;; Bráulio, rense pelo alto' escore de

'(Nízeta), Bolão (DHh e de- tao grande classe e a sar is- 20 goal --- F:gt<eirense" 6 x 1, tentos 'marcados por

pois Bitinho), Niltinho e fàçã{), de ter .salv-i J ccnjun- 'aos 6 mínuto-. U' tifü.
,.

J
Meireles II (3), Ferr'ínho,

Saul ·(Amorim): to uma derrota. A ele, 1'01'- 3G goal ,--,,-1\ Jai, n0S ,a7 �olli, Meireles I ,e Mandico..
PRELIMI�AR _ Eigur.i- tanto, os aplausos da toro 'n.:! utos: BOl'-i"., ,/' este para.o Aval. '

rense 6 x Avaí 1. cida alvi-negrrt. . 40 goal _1_ Figue;rense, Os quadros jogaram com
, O venho estádio da l'ua Fâlando do des�'1l"o)ar da aos 6 minui;:)s, .i�) 20 tel!11'O'i as'lseguintes formaç.:5es:
Bocaiuva apa�l'ha na t'arde luta enh'e o team "azurrai' l:rubú.
de domingo u�a' grande as- e o "FuracãQ Negi'v", lOn- 50 goal -'- A<; P-I, à0:3 2G
sistência" com a realiz�tI�ii.o' sideramo-la monótona ha mínútos: N ii rn i�l.
do primeire' ��(JQ,ue �m�sto� pri'meira fáse para assumir, ,ARil� ',1iACiE1\t
50 entre os trâd�çionai3

ri'::1-,
pr opo rço es,' 'asso,mbrosas' , Como not� s:!ic;;epcior.àr,te

vais do soccer� catarinense com 08 avaianos na ofensi- (1( embate ti"(>�l'O\ a 'fubi
Avaí e _Figueire;I).se� ," v'a. Arâor' e combatividadeo tI "gem do :,r. ·�éJ.·gi:) Tuma
�
Em �eno§.c d� um, I;1n<)' ti- não faltaram à maior pai'- '" 1 J. Entr3 .)utros erl'OS de

vemos cinc9 'diSputas �'ltl"e, te do� players em campo. Irtnos,' impo, ",[l,cia aponta·
alvi-celeste . 'f1 alvi-ne�ros, No alvi-negro, re�ularés os

lo�rando o Figúeirens� 4· zaguei:ros_ e médios com ex

vitórias e 1 empate. \" cess-ão �e Romeu que este�
,

O embate de do'mingo, ve-notáve1. No ataque, Bráu�
-sem ser um dos bons enctln· lio f9i o principal, apare

tros, agradou à "hinchâ�", cendo regulares 'Mora{;i,
hajam visto os momentod' Urubu e Betinho,' sendo qu�
Cruciantes diante das me- Baiano e Leo pouco apar,ece-_ .

tas de, Dol,ly e-<Arí, este suo ram e' o parai):aense Co-rdei
bstituincto ·Adolfinho.' ro �steve :bem, i,:nfeliz nos

A
..

tabela .do.' torneio
.

Rio-S:ão ·Pc:i·ulo, �
.

,�' I
- RIO, 12 (V. A.) ,_. Foi finalmente aprovad::t sexta-

feira a tabelá para o Torneio Rio-São Paulo. A ordem
rios joltos é a seguinte: '

..;

Dia 17 ':..,:; No Rio: _ 'Flamengo 'x Portuguesa: Em
São Paulo \� Corintinas x Bangú.

Dia 18 _ No Rio: _ ·Vasco x América';" ,Em São
,

Paulo: Palmeiras x São, Pàulo.
Di). 24 - No Rio: - Vascd x Corintians: Em �ãó

.

, .
\ ,"

Paulo: Portuguesa x Amerlca. ,"'"

Dia 25 -:-'No Rio: - Bangú x São Paulo; l":m �ã')
Paulo: - Palmeiras x Flamengo.
�':'pia 3-3 - No Rio: - Flamengo x Ballgú; Em São

Paulo: Portuguesa x Coríntians;
Dia 4-3 - No Rio: América x Palmeiras; ROl São

Paulo: São Paulo x Vasco.
Dia 10 - No Rio: - Flamengo x América; Em

São Paulo: i- Palmeiras x Portuguesa.
Dia 11- No Rio: - Vasco x Bangú; En� São·Pau

lo'- Corintians x São Paulo,

D,iá, -17 :_'" '.:No Rio � América x Corintiaris ;",.J;;m São
Paulo- .:::_ P,ortugues,ª x�y.:asco.

Dia 18 --No Rio - Flamengo'x São' Pal1Jo;' Em
São Paulo _ Palmeiras x Bangú. .

Dia 24 __:'No Rio - Bangú x Portuguesa; Em Siio
Paulo - PaJmeiras x Corintians.

Dia 25 -:- No Rio ,,- Flamengo x VàSCO; Erri Sâo
Paulo'- São �aulo x América�

Dia 31 � No Rio - América x Bangú.
Dia 1-4 - No Rio - Vasco x Palmeiras; Em Sáo

Paulo - Corintians x Flamengo.
(Continuaçã •.> )

FIGUÉIRENSE '\Vi)':
son, Meireles Í e Wa!demar;
Chinês, Mafra" e Pardi\l
(Biscoito) ; Damiani. Harnil-.
ton, Polli, Meir'eles II c Fe�
rinho.

AVAí _ Casá. Abreu e

·

t'Recórdes -'atléticos
• ,� - -

c
-

•

1.500 METROS RASOS
,

MUNDIAL -,3m43,Os. �'Gunder Hagg e L. :-i�1:2hd
- Suécia.�,'

,

SUL-AMERICANO __;; :3m54,4s. - Guilhermo Gar-
. e:ia Húidobro - Chile.

' ,

-

BRASIJ,.EIRO _ 4rifoo,3s. - Ager.:gr da Siha,' -
C.B.D. " ,i

'

.
,

CATARINENSE - 4m18,Os. ,_:_ Te'obalc:lo -Simiio -
F; A. C."

' .

.;:, ,,;;".'
3..o0·,METROS RASOS_ /

. I MUNDIAL -�1m58,8s. :-�-:-q.>,Reiff.- Rl'Igjca.
� -SUL.AMERICANO - Sm25,4s.' --

__Rà:V1�·lbarrã .�

Argentiná.
'.

•
BRASILEIRO - 8m47,2s'. _ Werner Madalen�t -

C:RD.
c

��
CATARINENSE _ 9m32,Os. _ WaldemaT' Thiago

de -Souza - Olímpico.
,

5.000 :METROS RAS,OS
.

MUNDIAL _ 13m58,2s. - -Gunder Hagg -o- Su.é-
tia. �

SUL-AMERICANO - 14m24,8s. _ Raul lbarra -

• Argentina�
BRASILEIRO - 15m15,2s. - Sebastião Alves M()n-

teiro '- C. B. D.,
'

'. '-

,,'CATARINENSE - 16m09,6s, - Waldemar Thiago
de Sous� - Olímpico.

. , �,-

.

10.000 METROS RASOS
MUNDIAL - 29m21,2s. - Emil Zatopek - Tehe-

coeslováquia. ), ,

SUL-AMERICANO - 30m36,8s. - Raul Ihan'a -

ArgeriÚna, ,

'.,
'

CATl\.RINENSE - 35m09,Os. - Franciseo Assis
Gu'imarães '- Barriga Verde.

.

1\-IEIA MARATONA C20000METROS)
MUNDIA_:L'/� 1h02m40;Os. - Viljo Reino --- Fin-

lãnd�.
,

SUL"AMERICANO ---, lhOSm33,ls, - Raul lbarl'a
- :Argentina. I

BRASILEIRO - lh10m31,4s. -: Rui Barbo::;a da
Silva -- Rio Grande do SuL /'�

CATARINENSE _ Não há.
(-Contim:m)

clonou. com regula',' atuação
o sr. Geraldo Antôn',o de'
Oliveira.
A 'renda foi dê �erca de'

J mil cruzeiros

Serão seguraaos -todos
os anêtas

,/

;.

1-950 e os .club�'s .. príncí
pais da Capital

V - 'Pa"ula ftamos
Avaí .. : ...

\
.. ,: .... -..... :.� ..........•.

>- 3 x;)
Carlos Renaux (Brusque) .. . . . . . . . . . . . . . 2 x �t

'-"_". '

Paysandú (Brusque) . . . . . . . . . . . . -1 x 6
Canto do'Rio (Niteroi) �'.: '.

.
1 x 4

P d' (B ,) ,\ '

� -
fi'

�ysa� U .,' rus9-ue ..........•.....•.
r--

:> ,;� a

Flgu�lrense .- .. ".. d 'X 1
Figueirense "

'

'

'. . , O:lo: 5
Bocaiuva ..

'

' : '

' 1 x 1
Atlético '.-. . .. . :,. . . . . . . . . .. . . . . . () x 3
Vera Cruz (Siderópolis) : ' 1 x i)

(_

Guaraní ' ,; :.. :'....• : '. - 3 x 2
Avaí .

. . . . .. . ;....... O x 3,

Fwueireqse :.,o , �
.•.... :. 1 �\�

Flamengo (Laguna)
,

;.: :........ 2}: 6
Guaraní '.' : ;. e'J,x 8
RESUMO - 15 jogos, 1 vitÓria, 12 derrotas, 2 em·

pates, 23 tentos a flilvor e 56 C'bntra, ,éom um def!ci� fe. '

33 tento&:"""
,

-" �.�
NOTA - No �o turno do Campeon'ato' desÍstfu iIt

enfrentar Q Avaí é o Atlético e venceu por W x·,{) a_��
caiuva. Çlassificou-se em 5° 'luga'r, porém: s.eu q!ladro
de aspirantes sagrou·se campeão de aspirantes.

7- aniversarIo Excursionará
� O,f .,:'

da/ F-ACE;' o América "

,�;,
•

Notícia·se no. Rio que a.

equipe do Amérka excursii,
nará---ao Chile e ao Perú. h_<
go após ,a disputa do Tor-
neio Rio-São Paulo, devel!do,
jogar _tambem no Uruguai..
de volt", daquele:; paÍ5('::!..

O 'e'sporte an�"ersitáric
c�'tarinense esteve em fe'stas
ante-ontem, '4\:ta-: 010 ,tIans
c0rreu o 70 anj,rer;;�irio dú

fu'ndação da Fe ieraçªo A
dética Catarillense de I�st'l
dantes (FASCE: )

Embora tart},ilW,eJltl� fe!i·

C;,i:lJIlos os dirigentes da va

lürosa entidade' est;udantl:
lia pessôa do a('gdt>mico H(!,
"lO Milton Per ��; a, nosso

eolega de imprcJl s;, c u rr, doi;,
bCUS mais devt'tad()� ir.cen

ti\"ador�s,
Que continuem ;-, !uta pI':

lo progresso do e';J;(�fte uni·
H:)'sHário de Sê..Tlta Catari-

-

t
PORTO ALEGRE, 12 ,(V.

n,� Eao os nos ;',,3 ,"o os.
A,) d Internacionalr

N" d --1·-'--- Campeão_gaucho de futebol�
" ena a Icença I realizar� esta semanil uma,

,

RIO, "1� (V.A.) ,-- ,A C.E.
I excu_rssao . pelo.s gram�do$

n informou à F,1\1: B, qile I do Uruguel, ChIle � Peru. A'\.
ir.; negada licen:td ae :\1a- I estréia dos colorados está..
drreira para jO\.rur ew :\];v marcada 'parra O dia i7 do

n:.us hoje; 14 e Úl do ,boro corrente na Capital Orien-
1 ('de, por se achar a enlida tal, frente ao Penharo!. Dia
de local em déb',�\) ·le per· 20 enfrentará o Naciom).! ...
0sr tagenS\ anter10l"'; '" '.:ampeão uru-guaio.

IlN 1 � PARA PINTURA
C (l T T O .,M· A R

o campeão ,ual"
cbo j�giJrá em
Mont�vidélJ
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o ESTADO
Administração

.Redação e Oficinas à
.,;rua Conselheiro Mafra,
.no 160.
Tel. 1022 - Cx. Pos
.zal, 139.
Diretor: RUBENS

.
A.

�.RAMOS.
.Proprtetârio
'�erente

SIDNEI

e Dir.-

NOCETI
Representante"!'
A. S. LARA

,:'Rua Senador Dantas;
40 - �o andar ,

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

RAUL CASAMAYOR
.Rua Felipe 'de Oliveira

.n? 21 - 80 andar
':Te!.: 2-9873 São

Paulo'

ASSINATURAS
Na Capital

.Ano Cr$ 100,00
�.semestre . Cr$ 60,00
"Trimestre . Cr$' 35,00

No In terior _

Ano ..... Cr$ 120,00
:Semestre .. o-s 70,0Ü'\_
"I'r'ímestre . Cr$ 40,00
.Anúncíos mediante con-

�tráto.
I

"OS originais, mesmo

�lI1ão puhlicados, não se

zrão devolvidos.
...A direção não se res

:ponsa'biliza pelos con

-ceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

�m
.

toda parte - uma

'�R \i \
�

r��i!J
/6

. \..' ,
da mistura exata!

$-88.060

bistido,és

Um

do mundo

,comunista Frànco
Por AI NlllrJ

\T!iS!,e Luca é um dos
2'Ill".j" -mtígos comu r.ztas da
,t.u ropa Central.
Tem uma personalidade

";<::Oi:l),lexa.
,'01 t-rn lado, Vasile Luca

3loàe ser considerado um ca-
, '",

valr.e iro.
./ r.' e (, um dêsses homen �

Encontrou-a e,'\corlL.-s{lf
preendente franqueza, aca

ba de apontá-la.
Textualmente, Vasue Lu

ca diz:

apoteose!
, )

i -c,

o seu 'amigo ... o seu vizinho ..• muitos _/
/

-'
já descobriram que 51AR ê a mistura

r

Por isso S'IAR' satisfaz a todos

exata _ nem muito forte. nem muito fraco.

os paladares. Experimente .••
<,

e V. também ficará ian

Cigarros

STAR
-a mistura

I .

"A .inaistência em elimi-
nar a iniciativa particular
por meio de medidas admi-

-que l' iII. ca se esqueceu .1(. nístratívas é causã dos ma is

jJJuxar a cadeira para (i;(4;, sêrtos distúrbios".
""'!.:n·a senhora se' sente. Além disso. a s.tuação é

rOI' outro lado, Va.S;I; .L11' agravada pela Ingerência
<\Nl

..

� i··; utal, direta do estado na' liif.tI i-
;-', cu.ido John Gunthér _, buição dos produtos ngrrco

.....�'J..: I conhece pessoa'n.e-:« las.
-___: .J .vca é capaz de (!::II)J:'c.. Talvez arciscando (J ))1'0'
;'eal' ;'TC empregado que che· prio�couro, V::,';ile l.uca .1e·

..-;�.1.1o! l'l!"ftzado ao escricúrio clara que a1 autarq'lias-d�
'i'.� ,:,l'E'l<arquia comun'· '11. Rumania estão escan.!{a

VR.H 1:' l_uca oc.upa U'll r ��. lhando com o :',bastptimellt<::·
-;to �"!'! muita importância. de trigo, carne, leite e ou·

Si i)('m tenha nascl;;J na tros produtu';.
'-

.. Ilungria, o Kremlin o
....

no- Especiiil: Ipnen te, Luca
:.. meou secretário' do éomirê menciona a L;mllC�ÚO a Apro-'
.�entral do Partido comt.:,'lÍs- lacta e a i'..prczar - três

·ta na Rumania. das mais imp<:>rtantes anta, .

Além disso, Vasile LUea quías do govürn) c')�.. ;'.r ist?
.::faz parte do gabinete rurr,a- da Rumania.

.

. .:no. "Estas in,;tI�liiç0e'í dema·

Alguns radicais rume'.1Of\ siadamente ;(",lralizadêls'
'protestaram contra a i'1ciu- diz Vasile Luc:, _.- COllVl'?rt�

..são de Luca no gabinete. ram-se em ba1:f€ira.::; bnro

Mas 1
êsses protestos t0- cráticas, que tratan1 de abo

.-ram rápida e eficieutemcJl- lir o' comérê'io incti7idual
. te suprimidos. usando medidas a<1mir.lstra-

Bem, neste mome'.1Ío Va::.i- tivas que, no final das con

_'le Luca está encal'l'eg'ado de tas, impedem' a O)� distri
.-resolver uma sitliação muito buição d'a produçãu·;.

-

,:difíc.il e embaraçosa. Por outra parte, Lnca d.á

Com a socializaçãl) da [1,- razão ao agricultor, ao pro

,-gricultura na Rumanii;l, dutor, que hoje produz mc

,�om a divisão da ter,'a, a nos do que nunca. ,

produção agrícola \'em ca- "Os institutos industrü,is.
indo assustadoramente. - diz Luca - qne passa-

De acôl'do com o reporL>r ram às mãos do estado, não
� .,John MacCormac, ;>,. pl'odn- estão proporcionando ao a

,�ão agríc'ola na Rumania grícultor a ajuda neces"lá
-caiu em 25 por cento em ria.

,�omparação com os nivei,,; de "Nem o querozene, Hem o

.. antes da guerra. sal, nem tantos outro:, -!)l'0-

A tarefa de Vasir0 Luca dutos que existem em abun

-k encontrar- uma solução pa- dância foram enviadas em

1"a o problema. quantidades suficiente.'! pa

Aplicando tôda a energia ra o homem que trab9.1ha a

;i!e C,uc ".i.:il:ôe ao -e r:o_b.len-;a, lena".

Aulas de ��iO� Em prjncipios de março, as eliminatorias Dto Olória técnico

Rua l�!!�h!������:�. 33' cátarinenses para o C. Brasileiro de remo ��l1!J����; íi,io�t}:l
nas 1�' ::�a:ho,", I As provas que dispu'@rem!)s �;,c���p��::o;o;;�{c�·çõ;:I Nesta- -, O Campeorfu'to Brasileiro a faltar aos"seu'l defenso- dois mil metros, contra o Vasco da Gama, em s .h=tí-

de Remo, a realizar-se em res. r: relógio. I'
.

C
15 de abrir'do corrente ano, Qu�nt aos clubes di) BIt!-

tr ição a F avio 'c -ta que
.

1\
' E disse-nos o sr. Eurico se transferiu para o Fia-

segundo notícias dõ io, menau, Joinvile '" Itajaí lI.a- H... osterno, despedindo-se) mengo.
promete ser um dos maiores da sabemos, mas conheceu- '�A FASC espera. disputa! _

já relizados e de:,di� J;-i ;:J,)- do os seus recursos e possi- com brilho o Campeonato V d'vimenta todos ':JS meios bilidades e ainda ma is e Brasileiro de Remo. Para en- é-S·e
náuticos do p.';lí�. interesse de. bem elevar '0 Ü;fO será "necessário a 'Duas ótimas casas à Rua
.Nesta Capíta] além � do' prestígio do nosso lemo, 1;1}- cooperação dos clubes náu- Frei Caneca nOs. 152 e 158

-Clube de Rezarus Aldo LU1, .demos garantir que estarão
OJ t.icos, Se conseguirmos' o com um grande terreno de

Luca já encontrou-uma das campeão Cata -iuense de Re- presentes às elimlnatórlas nosso intentto_ c ��(h: certo esquina.
raizes domal.' mo, os Clubes Náuticos Ria- de março nesta Capital, di que o futuro do remo ca- Tratar eom o Tabelião·

chuelo e Franctsco .Mar1J- tarfnense estará garantido".. Brtto, à rua Deodoro.
nelli-estão bastarite ínterés- AS PROVAS QUE DISPU- .., #o'

sados em part.lcípar das (.- TAREMOS
liminatórias que a ,.lo"'edera-
çã6 Aquática de Santa Ca- Ontem estivemos em pa
tarina (FASe! fará reali- lestra com o si:. Eurico Hos
zar em principloa de março terno, destacada figura da

próximo para escclha das FASC. Declarou-nos o ilus

guarnições que rBIJ:'cRei:ta- ti-e. esportista que a entida
rão o remo barvlga .. \�erde no' 'de se inscreverá em quatro
magno certame.

. páreos, a saber: out-rígger
Tanto o Ald9 l;úz c;.;!)'�ü o a' 8 remos, out-rigger a 4

Riachuelo e o MartineIli remos, out-rigger a 2 remes

possuem ótimas guar:itÍçõ�s e shiff. Adíantou-nos .que,
e estão se submetendo s, no' caso .de haver nas elímí
treinamento rigoroso. sendo natórias um só concorrente
de se' salientar os esforços no páreo de oito,� como é o

que vem dispendenC::> as di· Aldo Luz que é o· único, Que
retorias dos trps cluhes no .possui barco clêsse tipo, ·r.e··

sentido de que na<l-t venha rá de disputar· sozinho Ol)

!I,_

eUR'SO BOSCO
Preparatório aos exames de admissão ao Curso Gi

nasial, Comercial Básico e art. 91.

Dirigido e orientado pelos professores Ari Kardec
de Melo, Oswaldo Melo Fi1ho, Pedro José Bosco, Gerson
Bosco dos Santos e Eugênio Doim Vieira .

Inscrições dê 10 a 28 de fevereiro, 'mediante paga-
mento da taxa de matrícula.

'
'

A frequência 'será condicionada ao pagamento an

tecipado das m'ensalidades.
As informações serão prestadas diretamente aos

interessados diariamente.
R. Crispim Mira, 41 ou na Livraria Rosa.
GERSON BOSCO DOS SANTOS - Diretpr

----�--

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
,
..

Fund�da em 1870 -,Séde: BAHIA
Incêndios' e Transportes

Cifras, do Balanço de 1944

CAPI'rAL E RESERVAS . � . , Cr$ 50.900.000,80
Responsabilidades ',0' Cr$ ��78.401.755,70
Receita· Cr$ 87.0530245,80
Ativo , ,... Cr$ 142.176.60880
Sinistros pagos nos ultimos 10 anos

• . . . . . • . .• ." ,.,.. "1 Cr$ 98.687.81680

Responsabilidades ., .. ,.. Cr$ 76.736.401.806,30
DiretÇfl"es: .

Dr. Pamphilo p'Utra Freire de Carvalho, Dr. Fran
cisco de Sá, Anísio 'Massorra, Dr. Joaquim Barreto de

Araújo c J ósé .Abreu.

r

exata!

Viagem ·com segurança.
. .

e rapidez _

.

só NOS CONFORTAVEIS l\dCRO-ONIBUS DO

RA?IDO '. <:SUL-BRASILEIRO»
'Florianópolis _' itajaí - Joinville - Curitiba

Agência: Rua. Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira,

ORA. WLAOYSLAWA WOLOW8XA IIU!SJ
•

0,&. ANTONIO om IIUJ81 ,

Médico.
Cir(ll'gia..cIfnioa GeJ,"al-Part.ot

. '

. �
- ."

.

, -Serviço çomp�to e eapeeialisado da8 bOENQAR O.
SENHORAS:-com modernos mé�odo. de diQD.ó.tico • tra

tamento. (
COLPOSCOPlA - HI�1ERO - BALP�GOGRA.FIA - 10-

TABOLISMO BASAL
.1

Radioterapia por ondas curtu-Eletrocoqulaolo
Raios, Ultra Viole'" e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO I, tO and. - lI:ditlc1o
do Montepio••

Horário: nas " As 12 hora. - Dr. Mus8i.
" Da" 15 áà i8 horas - Ora. Muni. •

R�.idência - !tua Santo. Dumont, 8, Apto. L

Dr� Jo�é Boabaid
ADVOGADO

Rua Gra� Bittencourt� tt2

.....

Rua MorechDI DeodorD: 3�1, l.D andG�
�

;"0\' � .. �\
.. fO{'tE,5� J�l�tLJ' ·C'i!!{!f l'.al41, 54$ <t'I�

CURITIBA rut:CR�UA: PROSE9RAS ��� If'ARAN4 �1
.4(�. _ .. _

• ...._

- .....
__

.--. ..

,:�
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o EsrADO_:_Terça-fei1'3, 13 de fevereiro de 1951 7

( ,

�:!!!!��i��GÜ v, ®m1ill eh c&a; 1
O últÍI�oOn�!!�J7� AnUá-l· .

_ E�t;�;It:; �ürg����A_
rio Estatístico do El'res.ii: há)

�

O FOGAO B�-OTA' E' A U' lTIMA TISMO DA MESMA our-
pouco entregue a puh.icida- � E:. "" II�

. GEM'?
de peln.I.B.G.E., divulga. :JS-,PALAVRA R-IARA O /'n-J.1frvJ_t(f- DE seu L'AR I i USE O PURPAUDLAOR PREPA-

f:�!�S �n;:��:�:;t���;�J:��I; �

M

l,.""lfur9 '1:,.

E4� �� � �çâo 1-; deira de trigo. � I I· Il.:: l: -l.. �
Segu do os dar'u; conri- r .. _

dos naquela publicação, pl'o_1 Aprovado pelo D, N. S. P. como auxiliar no

ri.7,:lI o nosso Pais. em cada
tratamento da Sifilis e Reumatismo da mesma

auo do qüinqüênio

-194"/�8'l origem.
,�'C:':Itectivamente 1.70.58b,

.

J Inofensfvo ao organismo, agradável como li-
.

23�.298. 212,514, :1.3;1,0i;3 e
cor .

• (.';:iJ;-$5 toneladas .-10 referi- ,- ..:...:. __;;.___;_ �-----_;_--
do' er-real, no vaI' ,'.--<te •. "

152,2, 241,8, 378,3, !)30,7 é

1.023 milhões de crazeiros.!'Quanto à área cultivada I

verificou-se ligeiro decliuio
,a partir de 1944 ,� até 1:)4.1�,
quando os totais caíram de

_ :328.487 hectares; no pr i.nei
ro dos aludidos ano". para.\315.548 e 300.842, no biênio (Alvarús de Oliveira) Huraean, com capacidade
1945 46. A contar, porém, I

,,��.
Certamente que a cidade.�.} ra 100.00:) l)e".;3('a�,

,

de 1947 e até 1948, houve I ama seu estádio, porque I Para que o ouv-inte (leí..
-

significativa reação, clevan- ! ele lhe pertence eresultou ' tu) sinta a [,1.11 t istica corr-
do-se essas cifras oarn ... t E O MELHOR F'OGÃO de um esfôrço de sell--.povo,' ccpção ao Estadium de Ma ..
391.555 e 536.334 hectares, I do BRAS II' Porque ele é uma prova racanã o maior do :\rli�IJ().
respectivamente. :

IL- concreta do valor da venta I basta dar ai,{!.!fl',as cíf'rns ;
O rendimento médio, por I de, { uma demonstracão Yi-I- 240 biLl,!t H ias UO \'I-\[�

hctare aumentou ao lon zo I

s-e:RT.�·
" tal de que o brasileiro jo : de cig L1"'(;3, I'J� bares,

dos anos que constit'lem'" o ,

.

quando quer, pode f'nzer, 145' bombon ierr.s, 9R depen-
período revelan.do o seg-l�i�-,l c

.

.

não só pela s�a gente 'aju- J dêl;cias slmita:iu,il, J 5 guí-
te comportamen,to.19, em! ." dando no. capital, como pe- \ ches. Consumiram-se /na
1944; 739, em 1945: 706, em!

. .

,los seus engenheiros tOl'-j construção i. - 4ô5.ÍJI_lO sa•
.

1946; 918, em 1947; e 7GGV t V ' _ f\ nando possível uma obra cos �de cimento, 45.800 me.•

quilos em 1948. O valor mé- � IS 1-( E M A NOSSA EXPOsre»O
v-,

tão grandiosa, em tão p�uc.o I'
tros cúbicos de areia ,edio, por �onelada, alcançou t 1) ,

'rnP;� � n _ o_ , 101-
� - A -_ tempo. Tambem pelos (111'[- 55.000 de macadame. Mhl�

892 c\ruzell'os, em 1944; ... ,� ::;�JA::, ��, {f2,. A E CONHE gentes qu�ealizam quaudo ' de 10 milhões de quilos Je
1.036; em 1945; 1.780, em _"

d.e'
ÇA AS querem realizar! I ferro, 193.00 quilos .de pre ..

1946; 2.590, em 1947;, e NOSSAS CONDI�OES VENDAS � maio: do mundo, nào l gos � 1 milhão se ti,iOl?sl!,2.525, em 1948. sera exagero, perguntam gs I, Possue na parte esportiva
Oito são os Estados hra- ....

'-�.�. ,.

brasileiros que não tiveram alojamentrfpara 130 atletas,
aileiros produtores de irko. I D' t

.

b
/.
d

-

{,,_ oportunidade- de vêr o m01l8- moderníssimo serviço medi-
D td .) o Rio rs rI UI ores: "-. __.... "�'o ''- t d M -? d bie o os, pore: n, . .

,
. \ -

0
1'0 e aracana : co e ,mo ernas ca ines :para

Grande do Sul c c mais im- ��c:: :� ,.AoCO & C i�. S A É sim o maior do Mundo, imprensa e rádio. Na itumí-
portante, �eg li 11 do-se-lhe COMERC

- sem exageros, em baírrís- nação do campo foram: co-
.Páraná e Sauta Catariua. .. _ ...._"

10 .e AGENCIAS mo, sem jacobinismo ... É locados 220 refletores. O-

.. ' , .. ;.� .-,

O Estado do Rio Grande coisa espantosa e os câlcu- serviço de auto falante 1)0S-
do Sul- produzi l, em. cada los e n-úmeros oficiais_déio súe estação transmissora,
ano do qüinqüênio a. "eci:.- ---

para o nosso estadínm me- com 4.000 "wats" I� 251 au-.

do, os seguintes totais res- nor -capacidade que efe pu- to falantes distrlbuídos pe-
pectivos: 121. 710, 1n).Q51. .

,.
de acobertar num jôgo de las dependências do Esta.

/ toneladas, T>a('� o q.ie dedi- grandes pkoPClrções C(�ll1 dium ...
- cou ao cultive do trigo, nos pessôas, em-pé., e enchendo Eis aí o maior estádíum
mesmos anl)s 2GO.lí47, "... o -corredor entre' o fÔSRC P. do mundo. E dele se orgu-
250.701, -227.1;�'�, Z .11.(;:'.;!. e as arquibancadas. Com uina ,lha a cidade., , .Porque ne�

410.775 hecb;l�e'l. Nas c'dtu- assistênCia" como- aconteceu le a cidade teve as o3'.l.M ma.

.1'as do Rio Grí\)�rle' cio Sul, no jôgo BrasiÍ'-Uruguai 'o
-

iores alegrias e no contras..
ob'servou-se qu'� Ó l;endi- Estadium Municipal pode te da vida, tambem. obte"e
-menta médb _por hectare, dar guarida a 220,000 pes- à mesma �poca, a _§U� maioI:
n� período .!n� 'foco, fui de sôas-: 140.000 pessôas em J;lé desilusão".
471,714, 738,88<5 e 6\)8 "'qu1- na parte superior, sem aper-
los. tos: &0.000 cadeiras-cativas, -(Üda ao microfono,

_ ela

.

O �sta:do de Santa rat�- 1.500 1ugares nos camarotes,
.

Rádio Guarujá),
rma, que se acha cü!oeaao 30.000 gerais em pé e mais
em segundo plano, produziu 20.000 pessõas na pi.,,�a, elrl.

nos anos em questão, 31.630 pé. E este ponto não é exu·

:39.078, 30.732, 77.388 e ,. gêro pois as::.im contam snas

S4.904, toneladas, haven.do S4-0 ,.RANCISCO' DO� SOL NOV. fUBI ;Vlações 0'1 f:SL:ldiuns !'lo
cultivado, para isto, .481H:-:\. :

.

- ....
,

.

, para
_

II
'

vaco, do f1a·:armbú, do Hti-
4t>.591, 47.705, 73.443 c , ... Infol'ma,ô•• c�mo. Agent.. l'JCan, na Argd'ltina, e l1am-
88.941 hectares, O rendi- fi. aoópolf.- C.rlos Hoepcke S/A - CI .... Teldc.ne 1.217 ( Rnd te ea roen Park, da F,cóss�a. Es-

-

mento médio foi de 655, 693, :! o r.ndlcodo Sul-ClIrlo. Hoepcke SA �.CI-Telt.lone fi MOOREMACK_ t�. último e.�a d.vii' como o

ti44, 1.054 e 955 quilos p0'r ,; ·rr..i ior do nm'1d; e nele ca.

hectare para cada' um dos b. rtm, co�cidc;IIIOS como os

anos do periodo considera- &dma, 140.('i)i) pessôas, lJe- des, brbnqui,tes; crõnicas G:

do< do Sul produziu, de 19-1,� a

DA nL\..O"-.,<:''''GRAF IA
l (!is vinha,:a os de lurox asmáticos, conqueluche, su�

Estado do Paraná, -q·,_e é 1948, respectivamente ., .,

'

..
'

.

. '. G!asgow de G!!ifg'0W. eom focações e ansias, chiados a

'-() terceiro produtor �rasjlei -71,95% 76,75%, 7��lO%, - . , Uo.OOO e Wamb M em Lon dores no peito. Nas drogs, �
ro (de trigo, aprê;:,e!l1ou a 72,09% e 70,77% dos tota;� (:. es-, Olímpico de Berlim e farmácias..

seguinte produçãG' 12.S4!), nacionais; o de Santa Ca- 'Co,respondenctá Confere ------..;....-------.....---------_

:9.667, 22.541 e 32.70;� tone- tarina, 18,54%, lo3,'Z5%, .. ,. (omerclal Dlplom. QUER VESTJ�SE COM CONFOR.Te E ELEGANCíA'iadas. Para obter e3ses to- 14,46%, 21,35% e 20;-96% r e _ -;-
tais, cultivou a úrca. -de o do Paraná, 7,53%;' '1,14%, PROCURÉ A
16.48], 13.807, 12.&52, ... " 3,85%,- 6,27% e' 8,07°;0, DIREÇAOI METODOI

25 7 4 3 11 h J t tA E t il
-

Amélia 'M J Modwno e
. 6 e 5. 8 • ec:tm'es, un os, os res s a .. os

\com o rendimento rr('diu de contribuíram para a produ- Pigozzi Eficiente
780, 700, 636, 875 e Q31 qui.. ção brasi+eira de trigo, no > ')
los por -hectare ,ara cada, decurso do perfodo, com 'Rua General Blltencourt,. 48
ano do qüinqüêriiú. 98,02%, 97,64%, 97,41°{0, (Esquina Albergue Noturno)

O Estado do Rio {�ra.nde 99,89% e 99,80%,
,

•

-----------------------------------------

S í fi I i s I

Diário da Metropole�
./'"'

o Estádio -de
L.

(ALVARUS DE OLIVEIRA)
...

Maracanã
\

EFEITO
SENSACIONAL NA

A-,SMA'
Remédio

R,EYNG�TE
"A-Salvação dos Asmáticos'Y,
As gotas que dão alívio'

imediato nas tosses rebel�

R.l8 F'"lippe fch"Ilidt 4J1

Alfaiataria . Mello

Fabl'laant. • CU.trli,JJi�;;:��� '.famad�. - �;n. If.agô•• -DISTINTA- • RIVET�L POlIUe um crl'all�

Ide lorllm.nto de
.. aal.mll'�lIi .IIGadol.' bl'III.

bonl e barato'; algodae•• "monul e a.lam.ato.
pai. eUalate.. que reóebe dlHtament.

da., ' ISnr.� Oom.rol••t.1 do lntellol ,no ••ntldo de':lh. falleum �'1ED.
Flol'iClU6poUII,. gRIIIAIS em Bl1;menau • Laj... -

_:.,
'-Yta..

•

� �,.;,.;,.. -_..,��-;-.fi4.c�::�,;- I

"'hrrn=ro

",I "A CAS-I-t.t.t,
I lIIu'ho... Idbl'i.G(I.� A Cala -JL CAPITAL- .hama - --ateagao do.

yleha Clnt•• d. af.tua-..em 'UOrt aompra_: MATRIZ em

�li1im...:;�ta:liiW;;&i" .'0. dr. as� __
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"Florianópolis, la de Fevereiró de 1951 .

Dr. Armando Simone Pereira

..

, I

..

faleceu fritz lhyssen.
.. �" - ..

'

, BUENOS AIRES, 12 (F. P.) - Fritz Thyssen, fi-
nancista e industrial alemão, faleceu ontem nesta capi
tal. Havia chegaio pela ,ltima vez em-setembro de 1950,
pará juntar-se à filha, que vive há anos neste país. Re
sidia com a espôsa e filha em um "chalet" situado em

Martinez, súbúrbio de Buenos Aires. Fritz Thyssen es

tava enfermo há, temp,Q, e' seu estado se agr�vou nos

últimos diàs vitimando-<f'"um' colapso cardíaco.' Em 1860

-August Thyssen começara uma pequena indústria de

aço, em um estábulo de Mülheim, no Rhur. Em 1910 seu

,império industrial contava com usinas na Lorena, e ...

25.000 operários. Em 19\6 Al,lgust Thyssen morreu, dei

xando mais de 100 milhoes de ,dólares e três filhos. O

<10 meio, Fritz, tomou as ré,deas do império antes da

morte do pai . .Na primeira guerra ganhou rios de di

nheiro. Em 1921 recusou obedecer aos franceses no

Ruhr, sendo prêso., Em 192"6 formou a Vereinista Stahl

weike, trusa que 'controlava 75% da produção de aço"
e 50% da produção de carvão, com 14 portos, 209' usi
nas elétricas, fábricas de Cimento e 200.000 emprega-
do� -

-

Fritz ajudou os nazis; deu, a Hitler mais de 30 bi
lhões de cruzeiros e foi porisso 'o ditador-da indústria

alemã, membro do Reichstag' e do Conselho d� Estado
( presidente de 12 companhiàs.

Thyssen foi contra a guerra. Fugiu para a Suiça,
e os nazis confiscaram seus bens.� Morre agora, vendo

cumprida sua profecia de que a guerra era um êrro, e
seria a ruína da Alemanha. \.

Thyssén foi o primeiro marido de Hedy Lamar, que
descobriu nà Hungria. A artista deye-lhe grande parte
de 'sua fama. Dêpois do filme "Extase", separam-se.

Preleitura T�lêgramas,'
retidos

Na ..

Os, n�vor diretore� ,d.� : Central du li a/ CaA.mar'a'" 'M''. u'"nl"C lI!n!ll Conferenc'a com os Na-" POI,j'CI1lt3,�BraSlr e. dos Cflrralos e Tele'urafos n .' ',',' '"
'

.. :
'

"

"

. pu' ministros m�liht�s
, .

_;",.' 'A
- .

de" {lotem' e "do Exte;jor
,

'
Ó dia 'de domingo, em"

,RJO,..13 (V.,4,.) - Confor- Souza G,'!",es e ,Emanuel §e��a� RIO,12 (V.A.) � O pre- 'nossa Capital, estêve calmo;

me antecipamos, o .ministro z.dauto Pere] '1 de. Mell», '

, ·ELEIÇÃO'DAS COMISSõES sidente Vargas reuniu, on-.
Nada de novo no' "front"�,

da, Viação; engenheiro Alva- par.,a exercerem, , ..m comisão' .UeãEu)Ll., ontem à noite, 'a 'Câmara Municipal 'de t ; t> lá
,

R' 'N Nem um "pif'ão, daquêles.
i... ,_, '

em, no,.... a acio 10 �!?-TO
"

ro de Souza Lima, submeteu respecuvameaie; os cargos ,�i lorianopol is, a .sua segunda sess�o preparatór-ia para .em Petropolís.t-os ministros que põe em .polvorosa qual.
,

à' assinatura do 'sr." preeí- de diretor 'i.r?, 'E. :F. Cent.i'al eleição' das'Comíssões. Antes, porém, foi dada posse ao .do Exterior Guerra, Mari- quer zona, pondo em sobres...

-dente da República, os de- do Brasil cd � «iire+or g.'l'l.tl sr. Édio Ortiga Fedrigo, convocado "em 'substituição do nha � Aeronáutica a' fim de 'sâlto a pacata vizinhança.
c; etos de nomeações dos tc- do Departamento dos Cor- sr. Mário Couto, que requereu licença para- as sessões tratar de assuntos ligniús Nas praias, ... tudo bem;

nentes -coro:leis Eurico de ,reios e 'l'<,lé{af()sl, da prm;ei,ra reuni�o ordinária.. .' - à proxírna Conferência dos Muitos brotinhos, a passeío..
Feita ft votação, apurou-se o

..
seguinte resultado: Chanceleres, a real ísar-se exibindo os curiosos maiôs,

COMISS40 DE CQNS!['IT:UIÇÃO em Washington. de fino-gôst_o.
'

LE_GISLAÇÃO E JUSTIÇA "_' No centro, -alí na Praça ..

Antônio de Pádua Pereira _.::: pSD. 15, o�"footing", o movimen-.

Bruno Schlemper - UDN. ' to do.vai-e-vem, coÍn as ga-

Antônio Pascoal- Apostolo _:_ PSD. O 'Ju" II·a Webe r rotas oferecendo sorrisos.

COMISSÃO DE VIAÇÃO, OBRAS a"
�

,

,

.

,

Nos cafés comentários, fu�-
�. PUBLICAS,E URBANISMO

V·"
.

R
' tebél e política. Candidatos,

.

"Vitofda Luz Fontes - UDN. 'I·el·r'·a d'a', .

'

, 0,S8, 'r!(line�dos, para cargos pú-rRafael Digíácorno - PSD.
-

, "bli<-os, satisfeitos com o

Mário Couto - PSD. - Naavançada idade de ífJ prêmio ... Outros, ainda

COMISSÃO DE EDUcAçÃO E SAúDE anos,' falece 1 às 2:1 110' as candidatos, sem passarem

Gercino Silva - UDN':"
"

de sábado último, na "Capí- dêsse paralelo' ...
Rafael Digiácomo - PSD. :"";�' tal Federa'), a exma sra, d. E na Polícia? Nada? Sim;
Flávio Ferrari - -PSD. '. Júlia Web�l'.\'i�' ':1 da.Rosa, nlgo (!e novo, que o reporte

COMISSÃO_ DE AGRICULTURA- - ..._:_, esposa do sr, Clt;, Jcsé Vie i- não deixou escapar.

INDúSTRIA E COMÊRCIO ra .da Rosa, il'.stl'C lii,sli,ria- '�Vnmos, então, ao fato:
,

Migúel Daux -

..

PSD. dor conter.rànéo B gen itcra
-- ilá dias, ao início d

. Jupy Ulysséa - UDN.' _,
"; d9S' srs. 'fCJ1<mtp-CoII nel . corrente mês, a Polícia Ci-

Vitório Ceccfletto - PTB. Paulo Weber Vieira da Ro- vil conseguíu.vdepoís de nl-

COMISSÃO DE FINANÇAS sa, Comandante do 140 BC., �iH1", dias de intenso traba- ...

...- ORÇAMENTO E CONTAS 1" se(diado n(j' Estreito e Major HIO. ('OJi:O ��f'mpre-contando�
Osmar Cunha - PSD._ Aviador Al,j') vicn a .la Ro- apenas c:om" espírito ,gel.:
Miguel Daux - PS. .. sa. CUltI]" j'I:t.·nto do dever, con-,'
Mário Couto - PSD. O cor o» da vcn=rnn dada-. :.;;et�1I11l H{·nt.ler e retêr no,

rGercíno Silva - UDN. n-a foi transportado em Ul'1 pat e« da delegacia, à falta,

Osní Lisbôa - PTB. avião da 1.'·;\B, ('l'H'galid:.> às -íe Xê!rh.,,�, r Iguns Iarápíoa
COMISSÃO DE REDAÇÃO DE LEIS 17,30 hora , dt domingo

ú

l- confessos, (IS ouais, consti-
Flávio Ferrari - ,PSD. timo, à !:h ,.' Aérea Cl·.';t[� 1;!l'Í ..do verdadeira quadri-·

, Antônio de Pápua Pereira - PSD.' Capital de ()'lfk cor-i gran- lha, "visitaram" várias re-,

Osní'Melo - UDN, de acomu e ihamen t o, sC!;I.:Íli sidê�ias e vários estabelc-

, Em .vírtude d€l' ter .soltçitado liéença q sr. ·Mário "para o C!:;. :i'"é�,iC PP;.:, i,>-, de 'êimemof. .•:;omerçiais, Anestlll
Couto, o sr, Presidente <resignou o sr:'-Édio ürtlga- Fre:' lbcorobí onde foi dado à Capi!ril�, n(Í°Ei;:ü'ei�o-.
digo para substituí-lo nas Comissões' de Finanças e Via- s��pultura. F(,jio o 'I1quérito, ápreen
ção. . À �amilia enlutada as didos os roubos, devolvido!:>

Não havendo oradores-inscritos nein:outrá matéri'l. 'Condolênci.as ....de "Q Esta(f0"� "os ohjetm; li (j'$' t,eus,.respecti.,
em ordem do dia� o sr. Presidente suspendeu a sessão. V(,8 donos, a Polícia solici�

marcando outra para hoje, à hora regimental. h-u da autoridade compe
tente a prisão preveIltiva..
do" m,e"liantes, 'êüjâ àutorià':
dos "desapêrtos" confessa-:
raro. Isso no dia 2 de feve
r�!J'(, corrente, confórme ve--

rifkámos. ....

f.ois bem! Os dois iridi...
" * A 'Câmara Municipal

, vlduos _ Orlando Claudin
* de' Flodanópolis rell-' ..

niu-se, ordinàriamente, on-' 11Iaehadó"e Osvaldo Sanford�_
tem, em sua primeira sellsão --, p-utores, do roubo na re
da presente legislatura.

,Os ilustres representantes !"ldência do ex-deputado Cid',
cio 'povo, eleitos' a 3' de �9'ii- :" ,·mhas,_'à rua'�uL,-:a�rbQsa.
tubro -do ano passado. estão

na Pedra Grande _ 'q'ue se.
- segundo observámos na

oportunidade da instalação adiavam no páteo da' dele-
daquêle Legisllltivo - im- gada, aguardando rem.....ão:.
buí�os de patrióticos propó-, •

_,"

sitos/ de bem e melhor ser- I;..ra a Penitenciária, que-'
virem à eoletividade. {.erià O destino de amhos."
As palavr_as proferidas,

àquela ocasião, pelos líderes r,esolveram não espel"ur.
das bancadas �

com. BlJsento Organizàram O plano e .••

na,uela Casa, autorizam fudram!
1

prognósticos os mais otimis- �

tas do trabalho que os ve-
- E, agora, em liberdade, -08-

reador� procurarão realizar dois "gatos" tornarão" pos-'
em prol dos altos tnterêsses -

do povo. sh'elmente, ao seu '1raba-
A harmonia que se verifi- _ lho" . .. Enquanto isso-,'" ():.

cou na sessão de instalação, .

não há cJ.úvida que deverá 'm(õndo gira' ..•
ser a_ nórmd que 'há-de levltl'
os ilustres parlamentares
municipais a Ilm trabalho ho
nestó, leal e decidido no tra-
to"das coisas públicas.

-

Que assim seja, pois só
terá' a lucrar eom essa linha
de condub o povo, que nã.}
delleja ser decepcionado ..•

Bestaóraçio dos iAtos' oficiais
ArDiosdo corlO - Tupi Barreto, Delega-

r�

bomano do Regional de Polícia, ,f?i
nomeado para-- ter exerClCIO

MOSCOU, 12 (U.P.) -- na Delegacia de Joinvile: '

'

.A Academia de Ciénr;.ias - Arlindo Godoy, Dele
russa anunciou a descoberta gado Regional de Polícia foi
de uni prOC';'38C' pára restau· removido, ex-ofício da,Dele-
1'31" a· córnea. rio olho e oti- gacia de Blumenau 'para a

t, (� órgã03 destl'uido� cu de Xapecó,
(,reiudicado de orgánismos � Rodolfo Geral40 da Ro.:
�: ivos. O pN". V: Pop'&w, di- sa, Gomisiáriõ: de Poiícia
l'etor do In; ,:uto l\lOl'foló· foi enoxerado das 'funções
g.W, declar".l Pro seasào da de Inspetor Geral do Trân
Academia que f,lYI aproxima- sito, que exercia interina-
cllmente qua ,.'úcentos cat'o!'l mente.

'

d(' enxertos éE: pel� embriô- � Foi tornado sem efeito
nlta na sup �:fi-;:,· doà t1hos o ato q.ue removeu Francis
de níamífel�)3; a 'pélc trans- co May Filho� Delegado Re
f( lma-se em �(,rhea. O mes- _gional de Polícia, de Rio do
�ro quanto ao tilHuano. O Sul para Joinvile.

- é�ito das' e'C.'e ...i�ncias fo� "

_.:: Foi'dispénsado Manoel
('(ll1firmado ,L(I!' Olga 'Lepe- PantaI-eão Vieir!1: das fun
chinskaya, famos:l bióloga.e ç�ões de Delegado de PÚlícia

- Foí nomeado para exer-

f oculista do Ministérb õa: do município de Rio do Sul. cer o cargo de Estatístico-

'Saúde. A Aca(]emh ,:icaba _ For-am"âesignado,:; .To- Auxiliar; com, exercício na Relação dos

de pedir ao Ministério da sé Caminha e Diriiz Olivei- Diretoria de Administração retidos:
).. ,

Saúde e às academias médi- ra Filho para as funçBes de da Prefeitura Municipal ,Laudelino Pereir.l Rosa,

cas que comecem ::. utilizar De'legados de Polícb, d( desti;tapftal, o sr. Walter

/' CI.eonice
Rosa Fel�p� �C?-

nas clínicas o novo mêtodll distrito da PEmha e do mu- Fernando 'Piazza. _ mldt 22, Passos Mala, Mano

para a restauração de olhos nicípio de- Campos Novos,
/

Piva Av. Rio Branco 14ft,

humanos. respectivamente. Leia "O 'ESTADO" - Z�dar Perfeito da �ilVll, AI·,
_________.

-:- -.:..: __;____________ ceu Fagundes, ElIse Luet-

zel, Secretá,rio Estado Gené
sio Lins, Newton Paril1tins
Hotel Palácio, Alfredo Oh'
weiler, Deti Bocaiuva 31,
Ma-ria Rita, Conde Pôrto,

Alegre 201 apto lI, Alziro

I Corrêll, Dr. Cid Ribas, Aze
I vedo, Walmir Silv� Cais

CDURO CABELUDO. I Frederic9 Rola 41, Almil"a
t Cardo&o rua S. Cristovão

)309 Est:eitQ, Onoló Celesti
no AlmIrante Lamego 71.

f

, "

VI" mteligelH' '� � :l 'f.ua'n]Jri'�
morada cultura, a par de
um c.avalheirismo, prover-
,bial�

.

l

Retorna hojo à capital
jJ"; hsta, o li')"; '(J jlm;trar.n
cÕÍlterrâne@ sr. ,dr. Arman

d Simone P�a·irat que; !l6

Grvêrno Adu:bal Ramos' dl1
�, va exerc", 1 o 31 to cargo
d � Secretário j'Estado :dos
:Negocios dJ J:l,t:l'ior c J,Ufi-
1;,,,a, Educa�:') e Saúde.
No desemJl.ml1o desse ele� na Consultoria Juridlca do

'\Oi do pôstó,' o dr. Ar)l1ando Ban�o Nacíonai Im(lbiliário
�imone Pel'eÍl: .... prestDu à e na sua banca de advoga
�ua terra os llli'lig re!evantes do.

s�ry.iços, pe .OS' <i'.lah :,'J'ea, ," Aç()mpanhaIll.-no ,o� �. ':nos
f;] mou as :- t.ia� l':lras e p}'i- sos votos de felicidades e as

"llJegiadas- qual! :h:�e'i de tI,;)' 'certezas da estima e"'-do a

) ,pm público, fl sua invejá- preço dos seus conten-âne'Jg

Er.l São Paulo, onde o foi
buscar o dr. AderlJaJ R d;�
Silva" o ilustre c0nterraneo
vai reassumir §ua3 :funç,õe�,

COllHA CASpa,

QutDA lOS CA-

fiLOS f DEMAIS

AFECCJES 0-0

;fON\{'qj CAfij.:.lI;lI
,'9R',EXi:ii._r..t�

Dr. ,A. Sant'oelld
REASSUMIU A CLÍNICA
----.------------------

Departam80te de
,I. de ROdagem

Do sr..Engenheiro Félíx::
Schm51gelow recebemos e a-

gradecemos ft comuni'.!t1çi_iG->
de haver assumido, em data;
de 8 do corrente, as funções.,
de Diretor Geral do Dep�,r'
tl'.!llento de E!'tradas de lt(j·'
dagem.

'

Fraqueza. �m ser.1
Vinho Creosotado

(Silveira)

Enqu-ando, nas esquinas, fervilham boatos e O��

farejadores de escândalos irradiam as própriaS'
€riações cerebrais,; a corean';:t vai-se alastrando.,
Porque coreana? Dizem, uns, porqlw dá febre e..,..

ultrapassa o paralelo 38. Outros afirmam que por
qhe as drogas americanas são im,potentes para essa,;

gripe. O fato é que a coreana tem dado no couro,'

de todo mundo. Não respeitou ne'ql o novo Gover-

,� nador, o qual, segund{) informam, teve febre alta.�,
"'ESsa febre, entretanto, podia não' ser apenas ,da,
coreana. Outras -causas poderiam, talvez, explicá
la melhor, S. Exa., felizmente, já está restabelecido._,

A coreana,· agora, está dando nos outros, como
se vê do Diário Oficial ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


