
Aclamado o- Dome

para a
_.-/

dó Merêu
Amaral Peixoto, Renato Pin
to Aleixo, Cirilo Júnior, Luiz
Pacheco Prates, Valdemar
Pedrosa, Apolon.io Sales ,e

-Nerêu Ramos reuniu-se se

cretamente numa sala e, de
pois de alguns minutos de
sincumbíu-se da sua' tarefa. '

Por consenso' de todos seus'
membros e como já Se sa

biadesde sábado, aquele ór

gão sagrou seu novo presi
dente o comandante.Ernaní
do Amaral Peixoto., Em' se
guida realizou-se a/reunião
do Conselho. Nacional

.

do

nhecimento da escolha
comandante Ernan i do Am ,

.ral Peixoto para sucedê-I
dizer do acerto da escolh

pois se tratava de um corr

ligionário digno e cheio

serviços e' da maior brav
ra. Evócou, então, a f'igur
do sr, Nerêu Ramos, cuj
nome pronunciou debaixo d

aplausos dos delegados d
conselho e terminou decla
rando que durante sua- ges

tão poder-ia ter errado ma

se isso aconteceu, não fo

voluntàriamente.

" -

J' Eleito o 'sr. Amaral, Peixoto
-) -.

.

RIO, 7 (U.P.) _ A sede do ce-presidente em exercicío.j sistencia era composta de deputado' Cristiano Macha
PSD, no, edificio Piauí, a- Ato da maior significação delegados do.§.. diversos Es- do, sem lograr a vitõrías
bríu-se ontem para escolha para a vida daquela agre- tados com assento no Con- Processou-se, assim, a esco

do novo presidente de I
seu miação política, era de se selho' Nacional, de jornalis- lha do novo presidente' do

Dhoet"ório Nacional,
-

cujo esperar grande concorrencia

I
tas e fotografos e muito PSD com a máxima simpli

-cargÓ,J;lá quase dois anos, de correligionári?s e parla- pouc.os parlament.ares do cidade. A's 21 horas, como
desde a renuncia do 81'. Ne- mentares pessedistas das partido que na eleição de 3 determinam os estatutos do
.reu Ramos, vinha sendo de- duas Casas do Congi·esso.I' de outubro sufragou nas ""'1'- partido, a comissão, direto.;,
aempenhado pelo sr. Cirilo Mas assim não aconteceu.,' nas, como, seu c'andidato a, ra, constituida dos srs. Be-

\J'unior, na qualidade de vi- Quase exclusivamente, a as- presidente da Republica o naditoValadares, Ernaní do
.....�.-.·..·.·.·.·.·.·.·�J".I'\o..:. w",._·..",._.N.. .;;. __ __ � .!.. .

partido, sob a presidência Ato' contínuo, passou
'do sr. Cirilo Júnior, para cargo ao novo presidente
transmitir suas' funções ao sagrado por uma demorad
novo presidente. Abrindo õs' salva de palmas. Agradeceu
trabalhos, o sr. Cirilo Jú- do a investidura, o governa
nior, com entonação de voz dor Ernani do Amaral Pei
muito baixa, quase imper- xoto diss-e, ,que conhecia

ceptível, fez um histórico 'de bem a responsabilidade do
vida e das lutas de sua agre- 'cat'go para o qual fôra es ...

rniação, relembrando as fa- colhido. Para isso, bastava
ses agudas da campanha lhe saber os nomes de seus

presidencial. Depois deu co- antecessores, desde o sr. Ge-
........................................._-_•.-,JO.... túlio Vargas, fundador do

R áb d PSD, deputado Benedito Va�

eone ...se s a t ladares, sr, Nerêu Ramos e,

a
'

C'aAmarlJ, por último, o, deputado Círi-

U lo Júnior, seu prezado ami-
Sr. Pé. Carlos Emmendoerfer.

, RIO, 7 (U.P.) _ No prô- go. Aos membros do conse-

, "
Camboriú. I ximo sábado às 14 horas, a \ lhô tinha a' dizer' que seu

1 _ Com) a indicação de vir do Vigário de Câmara dos deputado,:_lea- prestigio derivaria sempre,
Camboriú, e em papel oficial da Paróquia, re- lizará a sua primeira reu- do apoio que lhe dessem os

cebi Sua carta/de 4 do corrente. nião preparatórfa, que será representantes do PSD nas

RIO, 7. (U.P.) - No jor- mais rdireta cooperação en-

'

2 _' Vinha em envelope intencionalmente presidida pelo sr. Samuel duas Casas do Congresso e

nal, de ontem, o comentarts- 'tre o' partido e o presiden- aberto, o que é importante. Duarte, ultimo dos" presi-' nas secções estaduais. Por
ta político Medeiros Lima, te da República, ajustando 3 _ Nesse edificante documento, V. Revma. dentes reeleitos. Essa sessão isso, conclamava a todos a

-escreveu, sob o título aci- as divergencias e fixando a ' começa por chamar-me .de seu nobre amigo; des- tem como-finalidade a recep- ajudá-lo na tarefa árdua que
ma: �

f
linha de conduta pessedísta camba, já de início, para'um linguajar de cor- ção dos deputados eleitos. ia desempenhar. De passa-

,

Vai reunir-se a Comissão I com relação aos interesses tiço; e tf:rmina por aplícar-me conhecida anedo- No domingo haverá 'nova gem, lembrou que o sr. Car-
Executiva do PSD, o que a- relo' governo no plano admi- ta, muito mais canalha que pornográfíca. reunião constando da ordem doso+Miranda, membro do

1'1'.,''l:ontece, pela segunda vez, nistI:à,üvo e político. 4 - Nesta data estou enviando cópia des- do dia 'o compromisso 'dos PSD, do Estado do Rio, cer-
�'7:depois de eleito e empossado, Por ,tudó. isso não há den- sa carta, miserável no seu final,' 'à S. 'Exa. __ " ,parlame,�t&r�s� '::,' .>:' 'ta vêz dissera-que seu par-
o .sr. Getulio Vargas �1� pre- tro do �P$,{} dívergeneiaá a', • -Revma,•. 6: sr;" l\.rcebispo Met{opoÜt;ôo. '"

,

�,-, 'EíTI: mâis uma
" preparató- tido. vivia espoliado em suas

.. )ridéfiéia""dà Républicà. A i'éiipeítQ .do�futtrro' presiden-
-: 5' - "P�r;8j' -resp'EIl1:<lê-<I� �bastiltiit. p,):blicã-.la, ria. na segunda-feira" sérâ, vítórtas, Eyidéntemerite, is- i

zeuníão de agora é particu- te do partido. Às' dívergen- exibindo com isso as chagas Ju:éticas da.sua for- eleito o presidente da Câma- so acoatecera porque o PSD
lamente importante já não cias foram afastadas desde maçãomoral.' ra," estando assentada a es- nünca, fora tratado em ra-

:se"tl'ata-de d'iscutir a posi- o momento em que o sr. Ne- -6';_ Não discutirei, todavia. Questão de colha do nome do sr. Nere_u ,zão da força que represen-
ção do partído em face do reú Ramos, recusando a in- princípio: Jnão posso discutir moral cristã 'com Ramos, porquanto tal indi- tava. Concluiu o governado!"
novo' governo, coisa que fi- dicação de seu nome, apoion, quem, por sôbre refinado patife, �inda se de- cação conta com o apoio de Amaral Peixoto:
jCOU 'esclarecida por ocasião a eleiçã.(J do sr. Amaral PeI- monstra nao ser tUho de família. todas as corrente� partidá- (Contiriúa na 88 página)
na primeira reunião dos di- xoto. RUBENS DE ARRUDA RAMOS rias. No dia imediato, terça- I".........�......v........"".................,._�"'"

:;e::�:::pr.�rd:::�::: Iô;tõ;';;;: '--M--e-d-j-d-a-_'-s-'-p,-a-r'-a-,'-"-b-'-a-r-a-t-e�·a-r-'-.-0-.- ';:��;::�;�1::�:c:� �DOe'oerBn�rdDOhra'Dlsr8iD'",hro. Desta vez o qu,e tem em

-bl'. á I.
quase,c,erta a eleiçãq do sr.

.
"

vista o,�SD' e a escolha.do I' lear um IltO- c'u,�to" da,; VI-da. 00' pa� I'S Gurgef do Amaral para a Afim/de assistir aos fes-
:seu preSIdente, aquele que

d
.'

� primeira secreta,ria. 'Final- tejos do Centenário de Join-
{

orle�� sllbstit�ir :> sr. Ci.rilo ocomeotárlo' 1 RIO, 7 (U.P.) _ O sr.. logradouro poderia consti- mente,-fia quarta-feira deve- ville; ségue, hoje, acompa-
,JUnIor na dIreçao partIda-' BeI1jamin Soares Cabello, vi- tuir o centro da distribuição rço ser eleitos os membros 'nhado do seu Secretariado".
ria. Os nomes lembrados RIO, 7 (U.P.) '_ Foi nQj ce-presidente da CCP, rece- com' a.criação de 'outros 10- das vá,rias comissões perma-Ipara aquela cidade, o ,...sr.

4lesde Ioga, foram os dos í ticiado que o General Dutra beu, hoje, uma cOIl!issão 'de cais de 'distribuição' nos di- nentes dàquela Casa de Con- .Irineu BOl'l1hausen, Gover�·

;SlOS, Nereu Ramos e Amarall pretendia Pllblicar um docu- agricultoi'es, tendo a frente ffmmtes_ pontos da cidadp, gresso. ,nador do Estado.
Peixoto. A 'indicação do sr.l mento, algo como um rmani- os s·rs. José Pereira Ribeiro WY..",._ ",._ ...,

Nel'eu Ra,mos implicaria em i festo sobre seu governo. A- e Motoz Noguchi e outros a O BOleroo de Pero!&mboco contra
sua recondução ao posto, do: gora h� informação mais companhados do ex-deputa� Em fins' de io'oho _ t

"

u,

����:,�:�;.:!t!���1f,�� : E���:�:;.:b!��n:uFl�;!;�; r�:,::��:!o��f�:,::;i,�: a chegada dos ..
' REC�}�1.�.�rad���nt�.tPc�!�"o, vi-

fastou-se espontaneamente
I mentário das� iniciativas e rám-se com o vice-presideli� "rozadoras Governador Agamenon Ma- ciados

.em face das div€'rgencias realizações de seu governo. te da CCP, examinando a si-
\I U

galhães está movendo .inten'- O p�vo aplaude, ,sem re-

:surgidas quanto, á maneira Nele deverão aparecer todos tuação do abastecimento do
J RIO, 7 (U.P.) _ Deverão sa campanha contra os es- serva a ação do governadol�

,-da condução dá escolha do os? seus a,tos,' com respecli- Rio e as. possibilidades do chegar ao Brasil em fins de ploradores do povo, com o Agamenou Magalhães. ),'<landidato do partid:o à su- vas j,ustificativas e, conse- barateamentõ do custo da ,iünho ou-p;incipios de ju- fim. de reduzir o custo. dos
�"""''''''''J''.I'\o ",._ J.

,

;cessão do general Dutra. O quências. Dutra tem trocado vida. Segundo adiantaram lho vindouro os cruzadores generos de primeira necessi-
sr. Nere"u Ramos no entan- ideias a respeito: com anti- ao sr. Benjamin Cahello, o "Almirante Barroso" e, "AI- dade. -O Ja·lme amto, não só não deseja como gos auxiliares de gove'rno _governo,. possibilitando-lp_6s mirante Tamandaré", recen- Ainda ontem baixou o '. U .

não concorda com qualquer especialmente membro_§ de transportes ',mais regulares temente adquiridos pelo nos- preço do quito da carne nes- P04rto Aleu'.r8movimento qtie implique em seus, gabinetés civil e mili- e' havendo uma melhor dis- Governo nos Estados Unidos ta capital, tal acontecendo {I

.sua volta à pl'esidencia do taro tribuição de produtos agri- Presentemente, essas'llllida- em consequencia das medi- PôRTO ALEGRE, 7 (U;
·PSD. Coloca-se, assim, à colas 'dentro' da, capital da des, já, entregues. ao nosso das governamentais tomadas r'

P.) _ A fim de presidir a

margem permitindo que se Assine "O ES:rApO"
\

Republica os préços baixa- pais, estão sendo submeti- recentemente. OCpovo afluiu _instalação da Universidade

faça naturalmente a agluti-
"

rão sensivelmente. das aos necessarios reparos. ,em massa aos açougues, ten- I
Catolica do Rio Grande do

,11açãq das correntes em tor�

P 't b '·1·
A questão reflete-se ,no A propósito das versões do o artigo se esgotado éedo'l S.ul, viaj{tndo em avi�o es�e-

no de ,um nome que facilite I areu es raSI el· transporte e na distribuição, que têm corrido sob.re a efi- Comenta-se que os grandes I
clal da F�B, chegara, hOJe,

:a conciliação partidaria. E I -

d p.' X de vez que vindo os produtos ciencia belica das duas be- 'marchantes desgostosoi;l com, a esta capItal, o Cardeal D.

<estei nome, ao seu ver, é o ros e' 10 de Mi!las, 'S. Paulo, Estl:l,do lonaves,' �Úvemos em cir- 'essas medidas, reduziram' Jajme de Bal:ros Camará, ar...
.(lo _sr. Amaral Pei,xoto, go-

'

do Rio e Espirito ,Santo e cu los navais' competentes a substancialmehte suas quo- i ceb(spo do Rio de Janeiro, :

verna,dor do E'stado do Rio. GENOVA, 7 (U.P.) inclusive do Paraná e do informação' de que os ca-, ,tàs oe f{)rnecimento do pro� I O ilustre prelado �emo-
'

O sr. Amaral Peixoto não Dois ',parentes do Papa Pio Rio Grande do Sul, não me- nhões do ,"Almirante Barro- �uto, �n,quanto redobrava a
;
rar-se-á dois dias em Porto

�flÓ tem o seu :;tpoio 'como o X, vindos da cidade bras i- lhOl'ando o !Sistema de dls- so" e do "Almlra�te Taman- procura. ,,' , i Alegre sendo, esta, a terceira
<� da corrente por ele leadera- leira de, Santos, chegaram a-' tríb�ição do Distrito' Fede-

I daré'" alcançam maiõr dis- Por outro lado, o govêrno
'

vez que visita o Rio Grande:

ria. Por outra' lado, o sr. qui, em transito para Roma, ral serão 'inúteis os I'lsforços.
'

taneia do que os do "Minas se p�epara para enfrentar a do Sul.

Amara} Peixoto encontra-se oflde assistirãó a cerimônia Alegam,..ainda, que o Merca- Gerais", em' razão de sua situação, estando a policia' Como nas vezeS' anterio

numa posição excepcional de beatificação daquele Sll� do Municipal concentra a ca'libr,agem. O poder destru- em ação, predendo ?S ,con- res, o' Cardeal D. ,Jaime Ca4

])ara conduzir o PSD, pOf\i- mo Pontífice. São eles o pa- distribu'ição por"(alta de ou- tivo, entretanto, é menor, tl;ave�to!"e�, inclusive 00s mara hospedar-se-á na' resi;"

-ção que lhe ,permitirá esta-I dre Antônio Sarto e a senho- tros postos de abastecimen- por força da diferença das i propnetarlOs de estabelecl- dencia,do dr. AdroaldO' Mes-

l>elecer a mais intima e a ra Margherita Sarto. " to. Na sua opinião aquele respectivas bocas de fogo. i mentos cujas balanças são quita da Costa. J
,

.

O TEMPO'
Previsão do tempo até 14

, horas do dia 8.

I Tempo' _ Instável, com

: chuvas.
Temperatura _ Estável.
Ventos __:: Variáveis, fres-

o 1üÍ8�GO Duino DE 8A..NTA CATARINA
:,."..ittU..rh .... �.r..t.r SIDNEI NOCETI
Dli'@toJ' D�. nUBE.N� DR ABRUDA. IU..08

COSo

'Temperaturas - Extre
I mas de ontem: Máxima 23,5.
Mínima 19,3.

An,� XXXVI'I' Florianópolis:- Ouínta-íeíra, 8 de Março de 1951
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2 o ESTADO-,-Quinta-feira, 8 de março be 1951' \

DR. MILTON SIMONE PEREIRA
Clinica Cirurgica

.

Molestiaa, de Senhoras
; CIIWRGI.A GERAL

•

dos Serviços dos Professores Benedcto Montenegro e

Piragibe Nogueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas.
Rua Fernandp Machado, 10.

DR. POLYJ)Ü---R-.O-,-E-.-S-.-T-H-I....Á-G-O·---
, Médico e parteiro

,

do Hospital de Caridade 'de Florianópolis. Assístente-da
Maternidade

'

Doenças -dos órgãos internos, especialmente do co-

ração e vaso&.
.

_....
\

Doenças da tiroide e demais glaudulas internas.
Clinica e cirurgia de senhoras - Partos

FISIOTERAPIA - ELETROCALDIOGRAFIA - ME- Radioterapia por oodas eurtaa-EletrocoqulaOlo-,

_' TABOLISMp BASAL Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.
Horário de Consultas: - Diáriamente das 15 ás 19

'

Con.suJt6rio: Rua -Trajano; nO t. tO andar - EdItle10
horas. 1 do lIootepib.

, CONSULTóRIO: Rua Vitót Meireles n. 118� Fone _ BorArio: na. 8 ia �t2 hora. - Dr. lIalll.
manual 1.702. Da! t5 ia rs boru � Ora. llnalt.

RESID1!:NCIA: Avenida 'I'rompowski, 82 Fone ma- Relldênoia - .tlua Santoa Dumont. 8,' Apto. i.
nual 766.

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Clíníca médica de adultos e crianças.

Consuttôrio - Rua João Pinto, 10 ::_ Te}. M. 769.
Consultas das 4 ás 6 horas.

,

Residência: Felipe Schmidt, - Te'l. 815.

RADIOTERAPIA·
RAIOS X

DI. AftT6NIO MODESTO-
11••••, .......t., •• Ho."" •• euw.••

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

PR. LINS NEVES
Díretor da Maternidade e médico do Hospital de

Caridade
'

CLINICAS DE·SENHORAS - CIRURGIA PARTOS
, ASSISTENCIA AO PARTO E OPERAÇõES OBSTií:-

.

TRICAS
Doenças gJandulares, tiróide, ovários, hipopíse, etc.
Dísturbíos nervosos - Esterilidade __ Regímes.
Consultôr!o : Rua Fernando Machado, - Te1. 1.481.
Resid. R. 7 de Setembro - Edif. Cruz e S01,!za -

Te!. 846.

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

Eletricídade Médiea .

. 'Consultório: Rua Vitor Meiréies n. 18 - Telefone 1.507
Conoultas : Ás 11,30 horas e à tarde das 15 horas

em diante.
Residência: Rua Vídal Ramos, - Telefone 1.422.-

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 do Serviço Ci
rúrgíco do Prof. Alípio Corrêa Neto.

Cirurgia do' estomago e vias circulares: intestinos
delgado-e-grosso, ·tiroide, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varícocela, v�zes e hernías,

Consultas: Das 3 ás 5 horas.
�

Cons.: Rua Felipe Schmidt, 2Í (altos da Casa Paraiso).
Telef. 1.5!)8;--.__ ,

Residência: Rua Esteves Junior, 1,703 .:._ Tel. m..764.
---------�._._ _._-_ ...•........... _ _

'

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

".

DR. A SANTAELA
,

(Formado pela Faculdade Nacional de Medicina da
,

Univel'sidade 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 Nervosas.

Consultório: Edificio Amélia Neto - Sala 9.
Residência : Avenida Rio Branco, 144

\ Consultas; Das 15 ás 18 horas.
Telefone: "

.

Consu,itório: � 1.2G8
Residência; -:- 1.385.

DR. M. S. CAVALCANTI
Clinica exclusivamente de crianças.
Rua Saldanha Marinho, 19.
Telefone CM.) 736.,

Campanha
.

do agasalho
J.. -Socíedade de Amparo

aos Tuberculosos está pro-
movendo a meritória cam- RITZ

panha do agasalho para o Ás 1) e 8 horas
tuberculoso pobre e seus fi- ( Sessões Chies.
lhínhos. O CÉU MANDOU
Aproxima-se o inverno e i: ALGUEM

com êle as agruras do frio, Technic.olor Charles Boyer.
de que sofram os doentes com

-

2) -; Á pedido:
desprovidos de quaesquer John WAYNE - Pedro AR- ROSA DA AMERICA
meios pecuníaríos e que re- MENDARIZ' -- Mae MAR- Délia Gareez.
sidem em pauperrimos case- SH e Jane DARWELL. - Preços:
bres espalhados pelos nossos No programa Cr$ 5,00 e 3,20.
morros e vielas. ,1) -- A Marcha da Vida. "Imp, até 14 anos",
À tôdas as familias da ca- Nac. - AMANHÃ IMPERIAL

pital apela a Sociedade pará 2) _ Atualidades Warnér ROSA DA AMERICA
concorrerem com agasalhos Pathé. Jornal. Délia Garcez.
usados de seus-filhinhos e

"

Preços: (A Vida de Santa Rosa de;
parentes e estarão, assim, Cr$ 5,00 e 3,20. Lima).
aquecendo centenas de ir- I "LIVRE" Creanças -----------
.mãos nossos. maiores de 5'--anos poderão Telegramas.

Igual apelo faz ao comêr- entrar.
cio e indústria, esperando ODEON retídesseja acolhida com simpatia Ás 8 horas
a comissão que está sendo JOANA

. D�ARC
organizada para tal fim.
Inutil encarecer a oportu

nidade e benemerência des
sa campanha, que só' será
realidade pelo correspon
dente carinho .com que a

nossa população demonstra-,
rá mais uma vez seus senti
mentos humanítárjos e de
fraternidade cristã.

'

As roupas usadas poderão
ser remetidas, por obsequio
tõdo especial, aos seguintes
postos: Ruas Trajano 29 e

Jeronimo Coelho, 34.

Cirurgia dó"Tnrax
Formado' pela Faculdade Nacional de Medicina.

'I'ísíologísta e 'I'ísíocírurgíão do Hospitál Nerêu Ramos.
Curso de especialização pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof. Ugo Pinheiro Guima
rães. (Rio.)

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

Espanha, (omercla'

o ESTADO
)

• Administração
Redacão e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Te!. 1022 -=- Cx. Pos-

<, tal, 139.
'

Diretor: RUBENS A.
RAMOS. -�

Proprietário e Dir.
Gerente
SIDNEI NOCETI

\
Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas,
40 - 50 andar

•

Te!.: 22-5924'_ Rio de
Janeiro

RAUL CASAMAYOR

Rl.\a Felipe de Oliveira
nO 21 - eo andar

Te!. : 2-9873 -- São
Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

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

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

não publicados, não se
rão devolvidos.
A direção, não se res

. ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados,

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA "Ul'SJ
•

DR. A;NTONIO DIB MUSSI .

lIédieoa

Clrnrgià-CUDica Geral-Parto.

Serviço coIIip)eto e espeeíaüssdo da. DOENÇAS n.
!ENRORAS. com moderaoe métodOl de diaaoó.U09 • tra
tamento. . /

QOLPOSCOPlA - HISTERO - SALPINGOGRAFU - ..:a-
-;

. TABOLISMO· BASAL
'

, I

- .....---- --,

DR. I. LOBATO FILHO
Dõenças do apárêlho respiratório·

TUBERCULOSE

DR; PAULO FONTES
Cliniéo Operador

Consultório: -Rua :Vitor Meireles.
Télefone: 1.405.
C6risultas das' 10 às 12 e das 14 às 18 horas.
Res'idência:' -Rua Blumenau.
Telefone: 1.620. ')

\ .

Cine· Diário
IMPERIO (Estreito)

Ás 8 hóras
Colossal Programa.

-

,.

1) - VINGANÇA PÉRFI--
DA.

Relação dos telegramas,
retidos:
Oresgo, Comandante Luiz;

Mendonça, Dr. José Rodri�-
No programa gues, Zeni Melo, Maria de

1) - O Esporte <em Mar- L. M. Beck, J'angusta, Cel.,
cha. Nac. Edmundo 'Macedo" Soares-
2)"- Metro.Jornal, Atua- Silva; Francisco Pinto Mé---

lidades.' :o(
lo, Clovis Oliveira Araujo.,

.
Preços: '. Carolina, João Mehles, Do-«

Cr$ 6,20 e 3,20.
� raei Vieira, WaldeÍnar Ale--

-HIinp. até 14 anos". -,�

-xandre, Oswaldo Bossle•• ,

"," ROX1í:'--' -,

Inova, Celso Vieira, Amelíae\ Ás 8 horas Felicia Laux, Leonor Olivei--
Ultima Exibição. ra,' ZaeIing, Judith Amaral.,

Carta de Umà D�sc�nh�cidR' Leopoldo Lourenço Rósario.,
-

'com,', José Diniz, Miss Irmgartê'
joan' FONTAI.NE e Louis Stortz, Dr. José Lerner Ro--

JOURDAN:'
",

dr-igues, Maria Luz Castro.;
Da obra de STEF-AN Milton Souza, Otacilio Alves>

ZWEIG. Eunice Azambuja, Pulo Al-
No programa ves Reis, Dorotea Barboza.;

Jornal da Téla. Nac, I. Gustavo Romeu Teodor, Im->
_/ Preços: passil.
Cr$ 5,00 e 3,'2.0.
"Irnp. até 14 anos" ..

IMPERIAL

Technicolor
com

INGRID BERGMANN.

FERIDAS. REUMATISMO
E PLACAS' SJFILl:J'IC�'\S.,

lllil'r'de NOQueira
Medicação aúxiliar no tra-

tamento da sifilis

Ás 8 horas.
O LADRÃO

com

Luiz SANDRINI.

Vende-se
Por motivo de mudança;

uma sala de jantar. Tratãr_
Rua Martiplio Callado, n. &.í

(Chácara do Hespanha),

No programa
1) - Carriço Filme. Nac.
2) - Fox Airplan News.

Atualidades.

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20.
"Imp. até 14 anos",

DR. CLARNO G. GALLETTI
.

Advogado
Crime e cível

Constituição de Sociedades
. NATURALIZAÇõES
Títulos Declaratórios

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

--

-

.

METODO,
MOdêrno 8'

BflclentSl"

Confere"
Olplom.

./

DIRECAol .

Amélia W
,

PigOlzl

Rua General BIUencour_t, 48
(Esqu;na lpberAue Noturno)

I,
".
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mundo
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-

f

8 DE MARÇO ra onde viera de Londres,
A data de hoje recorda- faleceu o Conselheiro Jona-

nos que: tas Abbot, um dos maiores '

Por AI Neto O segundo lugar é ocupa-.
- em 1808, o Principe- anatomistas. Brasileiro na-

-

regente D. João (mais tar- turalisado pxestou relevan- A' divisão da riqueza, em do' pela Austrália.

de Rei D. João VI) com as tes serviços rios movimen- escala mundial, demonstra Realmente, o australiano

demais pessôas da família' tos de 1821 e 1837;
claramente quais são os paí- é, depois do norteamericano,

I'" _ LU __.. '"' /1, real, desembarcou no Rio de _ em 1869, faleceu em sesp melhoIh' goVerndados, adqat�êle que tem maior ren-

I- -
-

Janeiro, afugentado que fô- Recife o General José Igná- ara o ornem o povo o .

ANIVERSÁRIOS I - Sr, João Julio de O1i- ra de-Portugal pelas tropas cio de Abreu e Lima, filho que interessa saber, em O terceiro lugar também
SRTA, WANDA ALBANI veira. de Napoleão; do padre Roma; questão de sistemas econô- é ocupado por um país típi-
Ocorre, hoje, a data nata-l -:- Sr. Vitor Silveira de _ em 1844, nesta Floria- _ em 1869, no Rio de Ja- micos, é que sistema lhe ofe- camente capitalista, o Cana-

Iícia da gentilissima senho- Souza, fiscal do Imposto do nópolis, faleceu o Brigadeí- neiro, faleceu o Almirante rece maiores vantagens. ' dá.

-rmha Wanda Albani, filha Con�umo em Goiaz.
"

1'0 Joaquim Soares Coimbra; Joaquim José Ignácio, Vis- Para o homem do povo o Entre' os que se seguem,

do nosso saudoso conterrâ-, � Sr, Roberto Alves, _ em 1847, foi estabele- conde de Inhaúma, uma das melhor sistema é aquele que figuram outros dois países
:neo sr. L,uiz,A_lbani e dedica-: - 'Sra. O1indina Elpo Li-, cida a Colônia da Piedade, glórias de nossa Marinha de lhe permite ganhar mais, ter capitalistas - a Nova Ze-

da funcionárIa da Secreta- nhares, esposa do sr, Aldo com 150 alemães' G' , uma renda maior, lândia e a Suíça - ambos à
,

d I teri J ti
, uerr a, .

na o
_

n erlol: e us Iça, Linharés, representante .co- .:_ em 1850, o Jornal "No- _ em 1886, o Barão de Uma re?da maior signifi- f;ente_da Inglaterra SOCla-

Educa�ao e S�ude. I mercial. vo Iris" iniciou sua publí- Capanema e demais mem-
ca uma VIda �elhor, I lIsta., .'

A alllVerSarI�nte, que co�-1 -:; s-, Tte. Emilio Bilbáu,

) cação
nesta cidade, filiado bros da comissão encarrega- ,

Por ser aS�Im - por ser I Os paises COmUlllSt�S fi

-tadcom vasto CIrculo �edamdI- I
- -$y, Epifânio Sucupira. ao partido político "cris- da do estudo dos

limites,' Impohrtante, emd�abe�' onde se
I gurdam en,treb �s que tem a

za es e,m n�ssa SOCle � e,: - Sra. Verônica Bach tão"; com a República Argentina, gan a �aIs
.

inheíro - é! ren a mais arxa.

recebera, h_?Je, expressrvas Pontes, esposa do sr. Ten. _ em 1866, no Hospital chegou a Palmas; que �eseJo chamar-lhes. a a- ? home� do povo, nu� I

.d�mo?�traçoes de afeto e Getúlio Lelis Pontes, de Sangue de Corrientes, fa- _ em 1891, realizou-se a I tenção para um do�ume�to p,al� c?mulllsta, ganha mUI-

�slI�patIa." '
.

I
. .

leceu o Brigadeiro Antônio primeira eleição, no regime' que acaba_de ser. divulgado tíssímo menos do que ��m
O Estado cumpr��en- PREOCUPADA' Joaquim de Melo, coman-. rêpublicano, para deputados! pelas Nações Ullldas,,' ho�em, do povo _no bastião

'ta-a, com votos Qe felicida- • .... dante Geral da Artilharia do ao Congresso Representati-' O ,d?c,umento prov�m, do capItal�sta que sao os Esta-
edes. I ; EX.é_rcito Brasileiro, em ope-j vo do nosso Estado, l_EscrItorIO de Estatísticas dos Unidos, ou.e� q�alqu��

KO L Y N OSI. raçoes no Paraguai; i I da.
ONU.

,. ',.
dos ou�ro� prmcrpais pai

MENINA MARLY-ANA . use, .::_ em 1868 na Bahia pa- André Nilo Tadasco E um relatório intitulado ses capitalíetas do mundo,

�Festeja, hoje, o seu ani-
,.. ,

.
A RENDA NACIONAL POR -Nos países comunistas, a

-versârío natalício, a galan-
-, 'PESSO.l.4\ EM 70 PAíSES. renda anual de um homem

te menina Mar1y-Ana, filhi- �falin e a Gu'"'e'rra' De acôrdo com êste rela- do povo é, em média, de dois

.nha do sr. Lauro Fortes - tório, os países em que o ho- mil e quatrocentos cruzei-
,

:�ustamante, alto funcioná- José Stalin acredita em Quando chegará êsse mo- mem do povo tem renda ma- ros por ano.

.rlo da Secretaria da Viação guerra; - mento? íor são os países onde impe- Assim, enquanto u-m nor-

'Obras, Públicas e Agricul- , I José Stalin responde : ra o sistema econômico ca- te-americano do povo ga-

-tura, "

d Ctom Aflranq�leZ� sUI:prefel)- i '''Podemos considerar que pitalista,' nha quatro mil cruzeiros
en e, e e proprIO o con es-

t
'

'
'

h d tWIUVA MARIA LISBOA era c ega o o momen o pa- Na verdade, o cidadão dos por mês, um cidadão dos

BRISIGHELLL sa;,C di L
' ra a luta decisiva quando Estados Nnidos é o que le- países por detrâs..da Cortí-

omo IZIa enm - es- A , ,

'Transcorre, hoje, o ani- t'� I t J
;
St

todas as forças contrárias va maiores vantagens. na de Ferro 'gaJ?,ha 200 cru-
creve e.uua men e LOse a- " .

-veisarto natalício da exma.
-

Ii terei 1 fl't
nos estiverem num estado Graças ao capitalismo,

/

a zeiros mensais. , ,

m - um erl'lve con I o _
.

-sra, d. Maria Lisboa Brí- -, 't, R' 'T .. de confusao; quando todas renda do povo norte-ameri- É interessante notar que

-aígbelli, viuva do nosso sau- NAose preocupe L .. OCremeOental
en re a , ussla, sO�le ica � estiverem erridesacôrdo-en- cano é de cerca de 50 mil devido a êsses países de

.doso patrício sr, Ubaldo Bri- �:1�����0:!!'eat:I����'i: '!l��It�::: ��ee�::r��/��:��I:!:I�::� t:e Sti e tetnhamfsido t: cruzeiros anuais por cabeça. renda tão baixá, a dístríbuí ..

-síghelli. cios, Koly1l08 destrol as blll!ter:as
t
" clen emen e en raquecl as Quer isto dizer que a ren- ção da riqueza no mundo a-

que produzem os ácido. bucais, cau- e '

,.TORN. WALDIR DE OLI- sado'es das cáries, Kolyn08 clareia 'E t f d h f d
'

em combate; quando todos da mínima do cidadão dos
.

presenta um aspecto de de-
os de'lltes e embeleza o lorrlso, Com- S a rase o c e e o go- 1

" ,

'l'b' fIVEIRA SANTOS pre Kolyno8 hoje mesmo .e", use-o "t' f' t d
os e ementos vacIlantes tI- Estados Unidos é de mais seqUI I tiO agrante,

todos 08 dias' vern.o sovle ICO az, par e o 'd d d C f 't t d dÁ data de hoje assinala o M' K' f d J 'St I'
verem SI o,, esmascara os e quatro mil cruzeiros por

.

om e elO, a me a e �
, em amp, e ose a m, . ;.

,
:aniversário natalício do n'os-

KO l
Combate as cárl" O M' K f d J

' expostos em bancarrota, mês. renda de todo Q mundo e-

YNO'S em amp. e ose I nA I
'

d
' '. f'so-prezado convade SI. Wal- llra,�a mais

St l'
_

'f-
.

1 t·" C asse que, ommara Claro está que existem usu ruida por apenas ,um dé-
.. '

dOI'
,

S t f
Rend. mais a Int_naof e ao comp edo

..

deve estaI' pI'es'ente a's aAn_ t' A' d 1
-

d' 1
ruIr e Iveua an os, un- K-420.P nem aG ranco- -como '() e, , "A

nor e,-�mencanos que. te,m CImo, a popa açao mun la

,donárió -da Imprensa' Ofi-- Ad lf H'tl M
"Slas de morte de um governo uma renda muito maior Es- - a população dos países

o o I er, as a SIgnl-
'

.'
d f c'

'

daI do Estado, redator de
V.

_.

.

.

F f'
-

d d'
, 't'

em CrIse, e orma que os ses quatro mil cruzeiros por de renda alta, dos 'Estados'

"A G t'" t d ItorIOSOI' ,.n�. Icaçtao os OIS e pra Ica- revolllcI'ona'I'l'os possam tI'a-' A

t't 'd' U 'd d' t
aze a e aca a o cro- " T

men e amesma,'
mes cons 1 uem a me 1ft pa-I

III os para lan e.

,nista esportivo,.
'

..• ItAli. no' Fedi.. o 't d J 'St
balhar depressa e depor tal ra tôda a população. Ao mesmo tempo, os 26

Ao ilustre aniveI�sariante ...

I d
U

C.
\ I'

s escl'l os 'de °fs,_ a-
govêrno". países que possuem a renda

ln que, reunI os, ormam
J' St I'

, .

t
'

b
.

t
'

-envil!mos os nossos para- VI e Inem. o' programa do' chefe-dos-
ose a III lllSIS e em,que maIS alXa - en re os quaIs

bens, MONTEVIDEU, 7 (U,P,) ,

-

a guerra deve ser planejada Vende-se ou' destacam-se os comunistas
chefes comunIstas, acham- 'd d t'.MENINA, HELOISAMARIA - O juri do Festival de Ci- ,

' Cul a osamen e. - possuem metade da po-
se arqUIvados na Escola de 1'- "N' , ,

t e t I
-

d d EFesteja, hoje, mais um a- .ema de Punta del Este G d E t d U 'd '
os comunlS as - escre- p rmu a se pu açao o mun o. sta.

, . '1 ueWrra hO.s tS
a os nI os, ce StalI'n _ temos t·tma }'de'.I'a

,.
paI'te socI'all'zada rece>L..ú-a�niversário natalícIO, a mte- pronunciou hoje o seu JU -

,'!.TC" .

em as mg on,
exata e 'prec'I'sa de nossos

- Uma casa à rua F.ernan-
penas u'm' de'cl'mo da renda

l:essante menina Heloisa gamento, c,oncedendo os se- R t t
'

tecen emen e, a reVlS a b' t' d d d'() Machado nO 64, completa- mundial.
Maria, f.i1hinha do dr. João guintes premios: Goronet publicou parte dês-

o Je IVOS, e um os �ran e� mente reformada e désocu-
'Ricardo Ma;yr, delegado do Melhor Produção - "Do-

-

't d J 'St l'
méritos do comUlllsmo e

ses esc rI os e ose a m, ,_

d' d pada.,

IAPI, nesta capital. mani e Troop Tal'di", ita- São escritos preciosos por- que nos nao elxamos na a,
TrataI' na "Casa d.as Ca-

-'SR. DANTE CHIERIGHINI r ' " I ao sabor do acaso".
lano,

.
! que revelam flelmente o que ' _ semiras" ,Rua Conselheiro

Melhor ator - Michel Sl- há NOS BASTIDORES DO fmal�e�te, pa�'a q�e nao.
Mafra nO 8.

mon (França),. no filme MUN'DO
.

t possa eXIstIr dUVld!! sobre o

"B t' d D' bl ", I '

comUlllS a. ,

q'ue êle pensa José Stalin
eau e u la, e , Ao afIrmar que a guerra

'

Melhor atriz - Gloria t R' d I'
declara peremptóriamente:

en re a USSla e o mun o 1-
"C d" 1.

' "

Swanson (Estados Unidos), Vres é inevitavel, 'José Sta-' orno IZla enm, e m-

no filme 'Sunset Boulevard'; I' d t '1 te
-concebível que a República

, m emons ra c aramen ,a S "t' t"
.

t'}Ielhor fotografia - "II falsidade das propostas de oVble Ica 'con mue a eXIS 11'

Briganti Musolino", italia- .

t '

om 1'0 a ombro com ,os es-
paz comUlllS as.

. t d 't I' t
'

no; _

'

AI" �l t b' d"
a os capl a IS as.·

"'felhor "decors" ,_ "La
las, e e am em ,I� 1S- "No final de tudo um dos

lO, to com palavras espeCIfIcas, d
. t'

"As nossas preparações o�s grupos em que con-

"01'-, . ,qUlstar o outro.
,

pala a guerra - eSCleve
"O fl't'" .... ' 1"phee", francês; Stalin _ são conduzidas de-

c'on I o e llleVI�ave .

- Menina Vera-Maria. --Melhor som - "Ultima- baixo de loas à Paz .....
- Srta. Regina Pei;xoto,. tum", inglês; Eis como José Stalin si-

residente em Tijucas, Melhor"t'cenário" - "Do-. tua o problema: I- Sr. Francisco José de mani e troPP9 tardi", italia- "As forças unidas do ca-,

''Souza, no. pitalismo, apoiadas pela téc- ti- Sr, Oscar Borges Ama- A Franca conquistou, as- nica militar mais avançada;
'Tal. sim, tres premios; a Italia, representam um grande po- I

- Srta. Neide Lourdes três; a Inglaterra, um; e os der, um tremendo poder. I:,�i1va, Estados Unidos, um, "Porisso, nós precisamos.
atacar o iitimiço de $urpI�ê-!
sa, escolhendo o momento ..

em que as forças que o a- 'lipoiam estejam dispersas".

A Renda dó Povo �

M ISS A

.,
CONGRESSO REPRE-

, .� , SENTATIVO -no

fraqueza e ESTADO -

,

t f I
Em o dia de hoje, no ano

exgo amen O de 1891, realizou-se a pri-
FRAQUEZA E ESGOTA- meira �leição"ne�te Estado,

MENTO no velho e moç(', .'no regIme republIcano, para
pel"turba-cões funCi'onais deputados ao Congresso,
maseulina� e femininas sendo eleitos: /

medo infundado vista e me: Francisco Tolent�no -

moria fl'acas mania de sui- Costa Carneiro - Paula RaH

cidio, tiques' nervosos (ca� mos - Heirique Boiteux --:-"

coetes), frieza, desapareeem Artur Livrat;I�nto --: Artur

com um só vidro das Gotas Melo - AraUJO Coutmho -

Mendelinas, Adotadas 'nos Bonifácio Cunha - Carlos

hospitais e receitadas dia- Renaux - Emílio Blum -

riamente por centenas -de Ernesto Conac - João Ca
i médicos ilustres, Mendeli- bral - João Costa - Joa
, nas firmou-se como o mais quim S. Tiago -;- José Mar

completi> e categorizado re- tins - Luiz Gualberto -

vigorante do sistema nervo- Paulo Schmalz - Pedro

so e das energias vitais. Ferreira - Pereira Oliveira

Sem contra-indicação, Nas - Polidóro S. riago - Vi-

drogarias e farmácias, daI Ramos e Mário Lobo.

HistóriaFaz anos, hoje, O-S1', Dan
-te Chierighini, funcionário
.-da importante firma CarloS'

'lIoepcke S. A. Comercio e

"Indústria,. a q,uem ,cumpri-
-mentatnos.

.

-FAZEM ANOS, HOJE
- Srta. Maria de ·Lourdes

Damerau, filha do sr, Ernes
'to Damerau, do comercio do
"Estreito,
- Srta, Margarida, An

",drade,

Ronde", francês;
Melhor Musica

Famílias:
Miguel, Jorge, Nagib Daux, Jacob Boabaid, Mussl<

j)ib Mussi, João Dib Mussi e senhora e Maricha Daux,
,COnvidam as pessoas amigas para- assistirem a missa do

'trigéssimo' dia do falecimento de seu Pae, Sogro e Avô,
,JOSÉ DAUX, que será rezada no dia 14 do corrente,
,quarta-feira, às 7·% horas, no altar do Sagrado Coração

I,ue Jesús, na Catedral.
Os nossos agradecimentos a todos que comparece

:)}effi a êste ato ,de fé cristã,

Os quatro primeiros cons

tituiram .a mesa, respectiva
mente como Presidente, Vi
ce-presidente, 10, e 20 Secre
tários.

O últim�, que então rli!si
dia em São Bento, substituiu
ao político lagunense Luiz

Magalhães, que fazia parte
'da chapa republicana e que,

à última hora se retirou do

partido, havendo o diretório

a::;resentudo sen nome,

------.,,-------------------------,_ - - -- ,-
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"-0- Estado",
/ Esportivo
Direçio de. PEDRO P.AULO lIA.CnDO-----------------------�------�----------����� ------------------------------------------------------

Terminou o I- .1urno do Torneio Maraobenses e
Extra de Basquete amazonenses· os

vencedoresBarriga-Verde e Caravana na liderança

Brusque,

Soube a nossa reportagem ta semana para a cidade de - Basso, zagueiro argen-

que o conhecido coach e juiz Lajes, onde espera preparar tino' pertencente ao Botafo

de futebol Manoel, Guima- um dos clubes locais. Boa go, está sendo pretendido

RIO 7 (U P) _ S d
rães, aqui chegado há' al- viagem e felicidades, são os pelo Vasco;' tendo o Grêmio

d t
'. -"d C egunlho , guns dias, viajará ainda es- nossos votos. de São' Januário feito- tenta-

e ermmaçao o onse o·
'

.

dora proposta.

�:c�.�c:a:: d�:B.g�m;e�ó�i� Em 'Montevidéu o O Fluminell8e domi�� !�l�:e;o�UJf�;�:
da Juventude Amadorista - � .

b
.

compr;ende �s seguintes jo- campeao.· gane o eDl Joinville _ ������' �s��_��oI��:��:�:;
gos: sabado, a noite, no cam- Porto Alegre, 7 (E,) .. aos locais pela contagem
po do Vasco: Distrito Fede- Seguiu ontem rumo a MOJ)'- mínima.
ral x Estado do Rio e domin-. tevidéu, onde disputará dois, Domingo o prélio entre - 'I'etzuo Okamoto, do
go, em Porto Velho: Amazo- jogos amistosos. contra o 'o tricolor e o América Brasil, conqiristou sua se-

nas x Guaporé; em Recife : Nacional e o Penarol, a equi-I gunda vitória nos Jogos Pa-
Pernambuco x Alagoas; em pe do- Internacional, carnpe- RIO,7 (U.P.) - O Flumi- namer icanos, ao vencer do-
Salvador: Bahia 4 Rio Gran- ão gaúcho de futebol. Hoje I nen�e sob.a orie�tação d.e mingo a prova dos 400 me

de do Norte e para a rodada os colorados estrearão' no; Zeze Moreira fara uma eXI- tros, nado livre para ho
de quarta-feira, dia 14, a 01'- Estádio Centenário, eI�fren-I' bição domingo próximo na

mens, com o tempo de 4'52"_
dem dos jogos é a mesma. tarido o Penarol. localidade catarinense de O norte-americano William

I
Joinville, quando será re- Heusner veio em 20 lugar e

cepcionado pelo América 10- o mexicano Gutierrez em 30
cal, atendendo a um antigo' lugar.
compromisso. Será esta a

_ Pavão, craque paulista.
contenda -de estréia. do ex- assinou compromisso com o

botafoguense, que. já deu Flamengo, do Rio, por duas
inicio aos preparativos para temporadas. O atestado Ií
o amistoso, fazendo realizar beratorio do jovem zagueiro

.' I na manhã de segunda-feiraO Paula Ramos, agora sob, nome deIXOU de permanecer \
' custou ao rubro-negro ca-

a orientação do craque Wal- em segredo. Trata-se do cen- com.a ?res�nça de tod�s os doca a importancia de tre

demar Fornerolli
.

continua tr
'

di Ch I t profissíonais, um proveitoso zentos mil cruzeiros e mais
.

lo-me 10 oco a e, que �- individual.
inda ostenta boa forma f1- .

E t hã
o médio Orlando, do quadra

sica e técnica. Como nín-
s a man a os tricolores de aspirantes do clube da

guém ignora, Chocolate já
voltarão ao gramado, para .Gâvea,

defendeu as cores do Paula
realizar um coletivo na Es- -Na disputa dos Jogos'

Ramos, dando-lhe dois cam-
. cola Nacional de Educação Panamericanos de Buenos

peonatos. A volta do valoro-
Fisica. O embarque para a Aires, até domingo a conta

so e querido "player" às fi-
referida cidade dar-se-á sa- gem de pontos era a seguiu-
bado, devendo um dia antes Aleiras do campeão de\47 e 48 te: 1° rgentina, com 497'

,foi recebida com geral sim-
ser ,efetuado o apronto. pontos; 2° Estados Unidos,

patia pelos' numerosos to1'- .
com' 386 pontos; 3° • lugar.

cedores paulaínos.' Dentro Camisas. Gravatas, Pija- México, com 161 pontos; 4°
em breve novos nomes virão mes Meias das melhores,

I
lugar, Brasil, com 132 pon

reforçar a: equipe, eviden- pelos menores preços só na tos; 5° lugar, Chile, com 99

ciando os esforços do presi- CASA MISCELANIA - Rua pontos; 6° Perú, com 65-

dente Waldemar Fornerolli. Conselheiro Mafra. . I pontos.

Camp�oDatQ da
J.DV. 4ma�orist8

Ma noel GuiOUlrães irá tentar Diversas
.

a sorte. em Lajes '

-Segunda-feira, nos Jo-

gos Panamericanos, o Bra

sil derrotou os Estados Uni

dos, em Wa.ter-Pf'lo, por
8 x 5: Em iatismo, classe de

,

simples, a Argentina venceu

o Brasil.

- O Grêmio, de Porto

Alegre, jogando domingo,
em Novo Hamburgo, frente
ao Fl,oriano, logrou vencer

pela dilatada contagem de
·.6 x O.

- Segunda-feira, por oca
sião

-

dos jogos Panamerica
nos, o team da Argentina.
bateu um, recorde mundial
de tiro de rifle na posição
'básica, marcando 1.627 pon-
tos.

.

Dando término ao primei- Os quadros jogaram as-

ro turno do atraente Torneio sim constituidos. Terezina, 1 (V.P.) - Dis

Extra de Basquetebol, a Fe- Caravana do Ar - Mora- putando o primeiro jôgo do

<leração Atlética Catarinen- ci (13), Sales (5), Aurélio Campeonato Brasileiro de

:se fez realizar, segunda-fel- (3), Conrado (2), Romeu e Amadores, o selecionado do

'ra última, na quadra do Li- Dantas. Maranhão derrotou na tarde

ra Tenis Clube, com a pre- Ubiratan - Aldo Nunes de domingo a seleção do

sença de grande público, o (14), Meira (4), Jair (2),
j
Piaui por 2 x O.

encontro entre os quintetos Hercilio (1), Bicudo, Nilton
do Caravana do Ar Azul e do e Carlos. Porto Velho, 7 (V.P.)
:Ubiratan, prélio esse que A CLASSIFICAÇÃO Pelo certame nacional de a-

ofereceu momentos de inten- i Encerrando o primeiro madores, defrontaram-se

30 entusiasmo para terminar, turno, ficou sendo esta a nesta cidade, domingo as se

�avoravel ao primeiro pelo' classificação dos disputan- leções do Amazonas e do

Ol!f!core de 23 x' 21. Ambas as
I

tes: Guaporé. Os amazonenses

equipes se empenharam a 10 lugar - Barriga-Ver- não encontraram, dif ículda
fundo para conseguir o trí- de e Caravana do Ar' Azul, des para vencei- pOor 4 x O.

unfo, sendo melhor sucedi- com um 'ponto perdido.
' .

<lo o quadro da Base Aérea, 20 lugar - Lira Tenis;
:graças a uma bela jogada com 2 pontos perdidos.
de Morací que foi uma das 30 lugar - Taubaté e Ubi-

1iguras salientes da peleja.
.
ratan, com 3 pontos perdi

'Com a vitoria conseguida, dos..
:manteve o Caravana do Ar 40 lugar - Caravana do
'3 liderança do certame jun- Ar Branco, com 5 pontos
to com o Barriga-Verde. perdidos.

Saibam os Esportistas••.
que um 'dos tentos mais bonitos de que há histo

ria foi lavrada por Osvaldinho em 1938. O jornal "cam
peão" assim narra o fato: "Tento maravilhoso assinalou
Osvaldinho o sempre 'lembrado "Divina Dama", no en

contro travado entre a selecão Carioca e o Mothrweel da
Escócia, n'a noite de 21 de 'junho de 1928, no estádid da.
Tua Alvaro Chaves. A contagem estava de 1 x O a' favor
dos visitantes e faltavam quinze minutos para terminar
a peleja. Aquela altura houve um ataque dos metropoli
tanos e Alf'redínho chutou violentamente ao arco indo a

bola chocar na trave. Osvaldínho recolheu o couro e ca

minhou em direção à meta contrária. Veio O' centro-mé
dio adversário e o magnifico player lhe aplicou um dri
ble desconcertante, prosseguindo no seu avanço: Outro
Inimigo, o half-direito, foi vencido de maneira espetacu
lar com uma finta de corpo. Bola presa aos pés, Osvaldí
nho deu mais três passos e superou os dois 'atléticos za

gueiros do Motherwell. Sentindo 'o perigo, o arqueiro vi
�itante deixou seu posto, procurando embaraçar a ação
do player brasileiro e, evitar o tento iminente. Foi inútil,
porém, o seu esforço ..Osvaldinho, com elegancia e rapi
dêz, passou a pelota do pé esquerdo para o direito, colo
cando-a dentro do goal, empatando, assim, o cotejo! O
público, que acompanhavao lance em suspenso, explodiu
em manifestações delirantes, ovacionando demoradamen-
te o grande jogador patrício".

-

xxx

.

. .. que o clube Esportivo Paysandú, de
foi fundado no dia 30 de dezembro de 1918.

Chocolate' retomou
às hleíra s paula inas

xxx

... que o ano de 1933 marcou a estréia do Paraná no

Campeonato Brasileiro de Futebol. Os nossos velhos ri
vais foram superados pelos paulistas pelo escore -de
:5x1.

reforçando as suas fileiras,
visando fazer figura desta
cada no próximo certame ci
tadino de futebol. Sabemos

que vários players de proje
ção na cidade- estão nas co

gitações do tricolor da
Praia de Fora, mas cujos
nomes a diretoria prefere
ocultar afim de que nada ve

nha a perturbar as negocia-
ções.
Um dos visados acaba de

ser contratado pelo _ clube
das tres cores e portanto seu

xxx

que em 1938 o Figueirense sofreu frente ao Avaí
contundente revés.' Foi derrotado por 11 tentos a dois.

"XXX

.... que há muitos anos, um dos clubes d� Rio de Ja

neir�, o Botafogo, teve um guardião; de nome Oliveira,
que Jogava sempre com uma garrafa de Paratí no fundo
da rêde,

Posto de observações
Os brasileiros no Pan-Americano de Atletismo vão

bem, obrigadoL, .

xxx

Zezé Moreira ex-bõtaf'oguerrse e presentemente em

U'
.

_, � prestando o seu concurso ao Fluminense do Rio, extrea-

i�eXICO sede do próximo "rá, don:ingo próximo, co�tra o AI?é�'ica .

de .Joinville.
Amanha os tricolores darão o seu último treino em con-

Panemerleano junto, viajando sábado para a "manchester" catarinen-

BUENOS AIRES, 7 (V.P.) nessa oeasiao será apresen-
se.

- Esteve reunido o Con- tida a proposta de fundacão
gresso Pan-Americano, e da Confederação Pan-A�e
<dentre outros assuntos foi ricana, sendo certa a sua a
·tratada a questão da sede do provação pelo Comité Olím
próximo' Pan-Americano; a pico. Ainda nessa reumao
maioria foi favoravel ao Mé- será proposta a inclusão do
:xico, ficando porém a vota- b' k t b II fas e - a eminiIw nos Jo-
ção para a próxima sessão. gos Pan-Americanos, a qual
Amanhã estará reunido o tambem deverá se'!" aprova

çongresso de Basket-ball, e d.a.

xxx

. .. que o Campeonato Mundial de Futebol de 1938
disputado na França, teve 374.835 espectadores e rendeu
5.829.430 francos.

xxx

O "Pôsto" de ôntem saiu com alguns cochilos na re

visão. Espero q�le os distintos ledores desta modesta co

luna tenham compreendido. É clato e cristalino, evidente
e lógico" que um urubú pousa e não posa, como saiu.

No paraágrafo 7°. onde se leu "jaça" deve ser "joça".
Jaça significa mancha e joça um têrmo popular com sen

tido de qualquer cousa malfeita ou ,desorganizada. '-.

-xxx ,/

Chega de çorrigendas, pois de outros senões a sec

ção de ontem está repleta ...
Rua Felippe Schmidt 4,q

QUER VESTiR·SE COM CONFORTe E ELECiAHCIÁ 1
PROCURE ii

Alfaiatariá· Mello
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Recortes da imprensa soviética

<OM LICENCA,CORONEL!
GEORGE DEXTER
dos. Cada manhã muito ce

do, ia à estação dar o nome

para conseguir uma passa
gem. A tarde, volta para a

fila, esperando a chamada.
E à noite, estrompado, re

gr.essava ao quartel, de mãos
vazias, Grishin era o nome

desse oficial, e a estação, a

de Kursky.
Tendo gasto quatro dias

na fila, Grishin finalmente
recebeu a guia do. comando.
Mas, no momento em que
seu rosto-exprímía triunfo, o
funcionario o chamou, com

desculpas, porque a guia con

cedida referia-se a um bi
lhete vendido pouco antes".
Esse fracasso completo

nas pequenas cois-a-s será'
apenas das pequenas coi
sas? Isto, o "Estrela Verme
lha" não diz. Tambem não
queremos dizer nada. Fica
apenas o recorte, com tudo
que ele significa; muito, pa
ra alguns, pouco. para ou

tros. Mas ficamos entre' os
"alguns".
(Transcrito de "O Globo"

de 5-2-951).

s

Modelo ARC-5-P

5

PARA OS MALES DO

FrGADO
ESTOMA<iOe INTESTINOS

,H E P IC H O t I N
O· R EM E'D I O QUE

Irmandade do Senhor
Jesus dos palio, e
Hospit.1 de Cuid.dt
PROCISSÃO DO SENHOR

. JESUS DOS PASSOS
De ordem da Mesa Admi

nístratíva desta Irmandade
e Hospital, faço público que,
sábado, 10 do corrente, às
20,30 horas, descerá dá sua

Capéla, na Igreja do Meni
no Deus, para a Catedral
Metropolitana, a Veneranda
Imagem do Senhor Jesus
dos Passos, que regressará,
no dia seguinte, domingo, às
17,30 horas; em procissão
solene.

.

Convido, por isso, todos
os Irmãos e Irmãs a compa
recerem a êsses atos, deven
do apresentar-se no Consis
tório da Irmandade, no sá
bado, e, na Sacristia dá Ca
tedral, no domingo, afim de,
revestidos de balandrâus e

fitas, acompanharem as re

feridas procissões.
Previno aos Irmãos que

domingo, das 9 às 12 horas,
achar-me-eí com o Irmão Te
soureiro, na Sacristia da Ca
tedral, para o recebimento
de anuidade:
Finalmente, faço, ainda,

público que, no dia imedia
to ao da procissão (segun
da feira), será celebrada, às
8 horas, na Igreja do Meni
no Deus. missa em ação de
graças por todos os fiéis
que cooperaram para o bri
lhantismo das solenidades
realizadas nos dias 10 e 11.

Consistório, 3 de março de
1951.
Luiz S. B. da Trindade.

Secretário.
----------��---------

TINIAS PARA PINTURA
/COTTOMAR

Credito Mutuo
P'r'edial

RESULTADO DO 36° SOR
TEIO'DO PLANO "B", RE
ALIZADO NO DIA 28 DE

.

FEVEREIRO DE 1951
CADERNETA N. 37.632

Prêmio maior em mercado
rias no valor de Cr$ &.ÓOO,oo
Aproximações superiores em

mercadorias no valor -de
Cr$ 1.000,00 cada uma

Caderneta n. 37.633
Caderneta n. 36.268
Caderneta n. 32.878
Caderneta n. 24.669
Caderneta n. 38.435

Aproximações inferiores em

m.ercadorias no valor de
Cr$ 500,00 cada uma

Caderneta n. 37.631
Caderneta n. 36.266
Caderneta n. 32.876
Caderneta n. 24.667
Caderneta n. 38.433

O resultado acima é do
sorteio do mês de fevereiro
de 1951, extraído dos cinco
primeiros prêmios da extra

ção da Loteria Federal de
28 .de fevereiro de 1951.

O próximo sorteio reali
zar-se-á no dia ,31 de março.
Florianópolis, 3 de março

de 1951.
Alcebíades Dias - Inspe

tor Chefe de Agências.
Visto:

O�lando L. Seára - Fis
cal de Clubes de Sorteios
em Mercadorias Interino.

Por
O "Estrela Vermelha", 01'- te as estribeiras e avançou

g.ão oficial do exército so- I sobre Lysenkov gritando:
":viético, publicou', em 1 de! "Já te ensino como tratar
.'setembro de 1950, um artigo I com um superior militar".
interessantissimo sobre as

I
Foi necessario, o esforço

·\licenças dos militares rus- combinado de varios outros
.:SOS. Quem algum dia já es-

I oficiais, atraídos pelo baru
-teve 'nas forças armadas sa-

'

lho na seção de passagens,
'De que o principal, numa li- : para arrancar o sub-cornan
.cença concedida ao soldado, dante de cima da vitima.
.<é a presteza com que o mes- Após um exame mais cuida
'.-.mo consegue condução pa- doso da situação verificou-
Ta casa, porque tais licenças I se que Polyakov estava sim
;.-são geralmente curtas e· plesmente embriagado".
'.�não se pode perder tempo I Contudo, esta historia não

/
-com dificuldades de viagens, constitui úm. :aso isolado.
.'Soo pena de perder-se a : Em outra edição do "Estre
.maíor parte do tempo devido la Vermelha", há um trecho
..'$ visita ao lar e ao descan- assim:'

• .so, Pois, o artigo do "Estre- "O que acontece frequen-
·]a Vermelha" contava. o se-

.

temente é isto: um oficial,
;�guÍl:te:. tostado pelo sol durante)on-"O tenente Lísenkov esta- gas horas' numa fila, para
'-va de excelente humor. conseguir passagens, via
::Eram, realmente, gratos os que a licença estava-se es:.
"'últimos minutos antes da coando em tempo perdido.

. viagem: o memorando da li- Por varias vezes já tinha
-cença num bolso, a maleta ouvido a voz do comandan-j·=pronta e uma única provi- te dizer: "Volte amanhã.
· . -dencia a ser tomada - con- Hoje não haverá bilhete à
.seguir a passagem na esta- venda".
-ção de estrada de ferro. "Voltou varios dias segui-

Mas o bom humor de Ly-
-senkov desapareceu logo
...que ele chegou ao gabinete
".no sub-comandante militar,
"ém _serviço na estação de
'Yarosjaysky, em Moscou. O
.esub-comandante não estava
,,,e_ o tenente Lysenkov tinha
:ímensa pressa em conseguir
":0 bilhete de passagem, Hor
�oriza-o a idéia de perder o

,trem. Dirigiu-se, então, ao
I

-edificio do comando; mas

::para seu desespero o homem
-que procurava tambem lá
.cnão estava. Felizmente, um

esoldado deu-lhe uma boa in

-::formação; o subcomandante
-estava muito ocupado, mas

�Podià/ser encontrado na se

-ção dé passagens. Lysenkov
mão tinha mais do que dar
-um pulo até lá. Quando, po
·�-:rem, o tenente abriu a por
':ta da seção, ficou petrifica
-do com o que viu. O sub-co
.mandante Polyakov estava
'::realmenté ocupadissimo com

'lUma ocupação de nenhum
:modo parecida com os deve-
::xes de um éhefe militar nu
::ma estação de estrada de
:ferro. O corpulento oficial,
� rosto vermelho do esforço,
=executava passos de dansa.
-Os espectadores·- moças
-dos "guichets" de passagens .

.'_ aplaudiam entusiastica
::mente o talento não muito
·_'flOVO do chefe, emitindo gri
,·tos de delicia.

Lysenkov estava apressa
--:.do por causa da hora do
"'trem e não tinha tempo de
-admirar o grande dansari-
-:no.. Por conseguinte, tomou
·oa Iíberdade de jntHrompe7
lo em' sna fascinante ocu

'pação e, modestamente, ex

·:pôs a necessidade de conse- -

zgu ir um bilhete.
.

O orgulho artistico de Po
l.yakov sentiu-se profunda
'mente ferido. O sub-coman
-dante nerdeu completamen-

!:)i , ! õ... orn, rando urna "'pressor. Jalda, 18 x
1 , »co.upanhvda de t es fo te, de npos v
e , está prat.carnenre fabricando dinheir .• uma
vez que serão epormes os proventos que des
frutará trnprtmfnd.i cartões de v.stta, convi.
tes, bo.ertns, programas, etiquetas, listas de
preço" bilhetes e toda uma seríe infinita
de servíço . tipográficos.

VENDAS I VISTA, eDil GRANDES DESCONTOS· VENDIS • PRilú ;;C:l SRJ.N.
DES FICILln.DE�, Inlormaç6es ti Máquinas lalda, C. rO$1118314· S. rlulo _I

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

/

MOÇÀS DESANIMÂUASI
HOMENS SEM ENERGIA,
,>

: .. Não é sua culpa:
É a fraqueza que o deixa cansado, pálido,
com moleza no corpo e olhos sem. brilho.
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as fôrças para o trabalho.

VANADIOL

( .

sio FRANCISCO DO SUL para NO'4 1081
InfOl'mOfÕ•• ccmes Ao.nt..

! .oopohl-C.rlosHotpckeS/A-CI- TeJel(llel�l' ( Hlld teca
" rend,eodo Suf-Carlot Hoepcke SA -CI-TeJr.looe f MCORRMACB

aumenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZA o sangue CD

rraqueoido. É de gosto delicioso e pode ser usado em todas

as idades

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

Incêndios e Transportes
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS �.: Cr$ 50.900.000,80
Responsabilidades Cr$ 5.978.401.755,70
Receita . .. . • . . .. . .. . . .. . . . . Cr$ 87.053.245,80
Ativo ;.......... Cr$ 142.176.60880·
Sinistros pagos nos ultímos 10 anos

. Cr$ 98.687.81688
Responsabilidades .•........... Cr$ 76.736.401.806,30.

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

cisco de Sá, Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de

Transportes regulore. d. COJgo I

A LU G A' SE
ótima sala DO cemrc

A' Praça /15 de Novembro, 20, 2' an"dar
(altos do Restauunte Ró,.,).

T,�ta, no mesmo local

ftllântida Rádio Catarinense. Limitada
apresenta mais 2 iosuperaveis modelos para 1951

CARACTERISTICA,S: /

mts.
---

5 valvulas: Ondas: longas ,de 550 a 1702. kc[s;lcuTtas 6 a 18 :ncs. 50 agr
::=

Alto-iaumie 61[2 polegadas, tipo pesado ....
Tomada para toca-discos.

;;;:
TTansformador universal para 90) 110, 180, 200 e 220 volts v,

=
Variavel de 3 secções: Fi com nucl.eo de ferro: Caixa de IMBUIA de luxo.

=: Grande alcance: Alta sensibilídade : Som natural. Modelo ARe 515

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TA)lBEM A()S D()llIINGOS
J

s
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,

Ia, ,feira:
LINHA 1

Rio
Santos

Paranaguâ
Curitiba

Joinville
) Itajaí

Florianópolis
Lages

P. Alegre

.LINHA 3
Florianópolis

Laguna
Tubarão

Laguna
F'loríanõpolís

3a. \

L1NH",l
P. Alegre _

Lages
. _ Florianópolis

/

Itajaí
JoinvilIe

Curitiba
Paranaguâ

Santos

LINHA 2

.�.
l

Rio

Florianópolis
Tubarão.,

P. Alegre

feira: LINHA 2
P. Alegre

pNllA 1 (mesma escala de 2& feira)
Tubarão

Florianópolis

.
.

,

feira :. 6a.
1

feira:5-a.
LINHA 1;. (mesma escala de 3& feira) LINHA 1 (mesma escala de 2a feira)

\.

..
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melhores

Para

DISTRIBUIDORES�

MACHADO
8x elA. S/A

-

:�á�O�:�i�:f� [8.P.T.E.C. - r"'t r ri *IrJd:�!��íi:t�'i;�iMolI�t�: Delegacia. de 8tH. F()ÇOlSH t II IA .

::i��U:e���:�Oa,d�/����:�� Catarina lJ L I �,�,,�, OS
.Aurlol, a ingrata tarefa de AVI-50
procurar quebra-r o impasse'

doentre os partidos centristas, (De conformidade com o

e formar novo gabinete de Regulamento aprovado pelo
coalisão, Decreto n. 29,124, de 12 de

Não obstante, opina-se
Janeiro do corrente ano, que
estabeleceu normas para a

��:, ���s��::s:se�����a�e!� execução da Lei n. 1.239-A,
de 20-11-1950, levamos ao

te melhores que as dos seus
conhecimento dos Snrs, Em-

predecessores, Os ex-presi- d d êb itr

dentes de Conselho Georges prega or�s ,e� e I o com

íd lt h f do MRP e' esta Instituição que as con-
BI au , c e e

't íb
'-

d id
'

Henri Queuille, chefe do;
1'1 t�Içoes eVI as e cujo re-

tid R di 1 S c" lista I
colhimento estava em atrazo

Par 1 o a ica o la I , _

Tem-se agora a certeza de

I
em 27-11-1950, p�derao sder

e a Fran a não terá ga-
pagas, a I:querImento o

q? ç, , , devedor, ate em 48 presta-
bmete quando se imciarern, - ,

id d'.

'

d f '.
I çoe.s mensais, acresci as as

aqui, segun a- ena, as con-
lt f

'

t
,

-

d I
mu as que

- orem impos as
versaçoes entre os. e ega- dos j d d 60'/
dos dos ministros do Exte- e os Juros e mora e ,0

rior dos Estados Unidos,
ao ano,

França, Inglaterra e RussÚt, Os Empregadores que se

encontrarem nas condiçõesFunciQpários do Ministério
acima aludidas e desejarem

do Exterior francês disse
liquidar seus débitos até em

. \ ram que isso não afetará a

conferência, Acrescentaram
48 prestações, dever�o apre-

:::.o:d t
.

t
sentar seus requerimentos,

que os parti os cen 1'1S as, b d d íd d d. \ so pena e ca UCI a e e
com cujos re,presentantes o

di it té di 15'

bí
, I seus IreI os, a e o Ia

novo ga mete terá que ser I d M' d 1951 f
I d tã ti

. e aio e ,na orma
orma o, es ao comprome 1- I

t b Iecíd .. ti 30 d CO�E'R r"../O E AG ê-NC/A S
,

. Iiti : es a e eCI a Il{) ar IgO ,o '-' '-' �

dos a seguir a mesma 1>0 1 1- '

R I t it d, egu amen o supra CI a o,
ca que ha meses a Franca

I' A t f I
vem observando,

� cen uamos que a acu: ! LiT�/COS E À LENHA
AI' di

" dade para pagamento de de-
em ISSO, e ma is que bit 48 t-

- - .
-

,

I f tIO em pres açoes men- V ENDAS A PRESTAÇO ES
Jl�'ovave que no u uro go- sais refere-se exclusiva- _

vemo, Robert S:human vol- meIi'te às contribuiçõesede- e.)(P0511'�O PERMANENTe: à
te a ter a carteira do Exte- vidas atê 27-de Novembro I .'

\0',
o

' ,

•

TiOr,queocupavanogabine- de 1950. 'I!í)'"
"'h{J/J-,n -t:/2._- 'J'''',42� FLORIAtiOPOllS

te que renunciou há poucos
ouca. U4a vxrimcac

=;:��:�::J:'m::n!��,�? �7};�7.;�;;��;:;: Vende-se As Ostras �siDa de B�De!i..
:�[:.e�e��mq:eid:�1!� eu�u:� ��t:�·;:U��t�=�·i�;�;�=�t-::� Duas ótimas casas. à Rua As ostras são alimentos CI,mento do Leite

I côrdo qualquer sobre a 'lei sociais e economicas, antes Frei Caneca nOs. 152 e 158 de alto valor nutritivo e em
-

A Administracão da U. B.
eleitoral, que foi a causa da de comparecer à Assembléia com um grande

-

terreno de certos casos de facil prepa- L., comunica ao; interessa
lIueda do gabinete presidido Nacional, para que �sta o esquina. 1'0, pois muitas pessoas as dos que a partir do dia 10

por Pleven, Também deverá confirme como presidente do Tratar com o Tabelião ingerem cruas, apenas com e até 8 de março do corren-
chegar' à um acordo sobre Conselho.

,>
J Brito, à .rua Deodoro. suco de limão, porque quase te ano, receberá propostas

não se torna neeessario adi- para fornecimento de leite,
clonar-lhes sal, pelo motivo Os interessados poderão
de possuírem cerca de 1 se dirigir ao escritório da
grama e meio por cento de U. B, L. a rua Esteves Ju-
cloreto de sócio, nior s/n,
A composição das ostras Florianópolis, 27 de feve-

frescas é a seguinte: hidra- reiro de 1951.
'

tos de carbono 5,9%, proteí-
nas 9,8%, gorduras 2%, al
ta cota de ferro e regular
de fosforo e cálcio, Possuem
tambem boa cota de vitami
na A,
Suas proteínas são de al

to valor biológico,
Vimos assim mais um util

e saboroso alimento para en

riquecer o nosso cardápio
e úma fonte de proteína a

nimal permitida pela Igreja
as pessoas em abstínencia
de carne na : Quaresma,
(Serviço fornecido pelo
SAPS),

A CJiRINmSE auto-risada a esealar em

L /"s.. C;U�I �� I' �.�.- -,

ONTEM ffu1aJzãq

, 'lf_� LACUnA
AHAlj::!;nl.n., ,

'UL'd:�
u/D+: e

nlJros MUNICIPIOS

o Sáhio

.

___

Agência:

Fraquezas em geral
Vinbo Creosotado

(Silveif a)

(

Aolas d� radio
telegrafia
Aceita-se alunos

Rua Conselheiro Mafra, 33
1° andar

Das 19 ás -21 horas (
Nesta

7

,

* * * Não há mais dúvida
que têmos abordado assun
tos de magno Interêsse para
o público. Já comentámos,
daqui, fatos que se reférent
ao pelicíamento de várias
zonas da capital. Os nossoe

suêltos tivéram
/

a repercus •

são que esperávamos. Ví-
mos por isso,' que as cam..

panhas que encetámos obti ...

véram o apôio que precisa
mos, para continuarmos na

estrada a que nos propuzé
mos.

Agora, chega-nos ao co

nhecimento um fato que me

réce o nosso comentário se

reno, para que tenha solução. !
dentro do menor prazo pos
sível.
Ei-lo, como nos narraram �
No Jardim Olivio Amorim,

belo recanto à Avenida Mau4
1'0 Ramos, antes transforma.
do em campo de futebol peot
los garôtos, êstes dêle f�.
zem cam�o para as suas pe..

raltices. Danificam a gra«
ma, perdendo aquêle passeio
público grande parte de sua

beleza. Jogam futeból, es

tragando as arvores e as

flôres. Fazem .písta de cor:'
rida, quebrando os pequenos
arbustos. Enfim, fazem de
tudo quanto se póssa repro ..

var e reprovar pelo bem às
coisas públicas. Há, ali, uma
estátua a Olavo :imac, o poe
ta que viveu para a Pátria.
para a formação da mocida
de brasileira, monumento
êsse que ��studantes ali
mandaram fincar. Pois bem,
até os óculos de Bilac, nés
sa estátua, já se foram. As
letras que inscreveram a ra

zão da homenagem a Bílac,
também algumas fôram ar

rancadas" ,

Assim, não resta a menór
dúvida, que, dentro em pou�,
co, aquêle Jardim voltaré
aos tempos idos, isto é. pas
sará a ser apenas um campo
de futebôl , ..

Para êsse fato pedem-nos
êste registro e, com êle, pro
vidências a quem de direito.
'E, entre as medidas, lembra
mos uma - a de que um po-

-

Ilcíal seja destaéado para
essa vigilância, .em horas,
pelo menos que não coinci
dam com as de aulas, por
serem estas as que maior
número de garôtos reune.'

noz» LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

'Viagem com segurança
e rapidez,

so NOS CONFORTAVEIS �lICRO-ONIBUS DO

RA�IDO «SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajaí - Joinville � Curitiba

__ .
:fi

�TR�NSPVRTES tlÉREOS C�mRINENSE S/p.

Parjicipil ção
I VIRIATO SOARES

e

NORMA SCHEJ.DEMAN
TEL SOARES

participam ao� parentes e

pessôas .de suas relações o

nascimento de seu primoge-
nito:

'

HILÁRIO
ocorrido em 3 do· corren

te,

Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

I

s t II ":l

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
{'JA,WETZEL1INDUSTRIAL-JOINVrLLm (M�rcll rellar

,/

TORN&
l------��------------�--------------------------------------------�----------��-----=----------------__� ��� ��a

d )
a

ROUPA, BRANQUJS�JMA

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



>

para -o Povo
com o prêço antigo, de que a repercussão que a Quando essa providência dúvida, é ato específico,
Cr$ 3.00. Duvidamos, tarn- nossa local de domingo cau- for tomada, aqui estaremos nesse sentido. Será, por ou
bém, de que houvesse acer- sou, foi enorme; a ponto de, para aplaudi-la sem reser- tro lado, neste melancólico
to nessa economia do-Govêr- como explicação, afirmarem vaso Prometeu o ilustre Go- inicio de Govêrno - marca

no, de",vez que poderia acar- os situaclenistas que possí- vernador;: na sua platafor- do até agora por medidas
retar o desinteresse dos for- -\ielmente, até o fim deste .ma, oferecer ao Povo um me- não só de rotina, mas sobre
necedores. e aI consequente mês,.9 leite terá seu prêço lhor nível de vida. E baixar tudo de estreito part.idaris
falta do produto. A essa con- de venda diminuido também o- preço dos gêneros de prí- mo, odiosos e mesmo ilegais

De fato, o litro, que vinha clusão nos levou o fato de para o Povo.' meira necessidade, por sem - será um louvável ato de

�:�:�;i:�:�:��o� �:!r2�:� ����:é:r%��a j:e������:�: -�••••---••••_..-.- _._.- _.--.._._- -.-- - -.--..-.,..� -_ JY ,a ., Antes, en�r:t:nto, de che�

!OC�$s2:�;n��ee�:1�e�i:����: ��./algUnS dos postos de ven- Da Bancad'a,
'

Pe'ssed I·sta Café-a maior �:!:p:�:���Impoo;lt�::lll'i:��consumidores continuam Podemos, agora anunciar, importaç.ão .

t f
ue
....

....-....•...w...•__.,. ...........�...............-..................w.........-

na.Câma r'·a,
"

,M-un I·c�IPa 1- o ��io� �?'�b:r���� )que �f.�r:;ie;�::����t�
� _ se nota no mercado de café como vem acontecendo dia a� Continuando em suas uteis atividades em beneficio a termo, causou satisfação dia, cada 'vez em maio!"

do nosso povo e do progresso do municipio, a bancada nos circulos importadores, qua.ntidade. Não erramos
pessedista na Camara Municipal vem se' destacando pOI; acreditando-se que as cota- pois; quando duvidamos, n�
suas oportunas iniciativas: \

'

ções que estão sendo reg is- domingo, que a medida ofi_
\ Ainda na sessão de ante-ontem, alem do projeto de tradas sob os preços maxi- dai de r�duzir o prêç_p de.,
lei apresentado pelo sr. Edio Fedrigo, relativo a .isen- mos oficiais permit.irão o aquisíção fôsse certa, A l:e

ção de impostos para industrias novas que se instalarem reinicio das comp;as pelos' tração dos fornecedores de
no Municipio, o sr. Miguel Daux encaminhou à Mesa, de. torrefadores. O café colem- via ser prevista, para qU'�,
pois de le-Io, o seguinte projeto de lei e sua justifícação :" biano para entrega imedia- não acontecesse o que aí es-

,

PROJETO DE LEIT
'

ta continua, sendo cotado tá, por culpa única de uma.
Concede auxilio ao Asjlo de Orfãs S. Vicente de ao maximo of icial de, 60,5 mal dirigida economia do.

Paulo. ! cents por libra peso, mas as Govêrno : faltar o leite que-
�provedor da >Irmandade dó Divino Espírito. San- vendas para, entrega em antes não faltava.

to e Asilo de Orf'ãs' S. Vicente de Paulo,. sr, Narbal Silva, março e abril 'foram realiza-
1 .encaminhou aos representantes' do Mun icípio de Fpolis. das-a 58.1/4 cents. O café .

...

por meu intermédio, uma solicitação para que seja aumen- �an)t�s, tipo 4, para 'ent�ega I MO'nSÁDb�r Man-tado o auxilio que aquela instituição recebe anualmente imediata tambem contmua (] ...

pelos cofres municipais. ."
-

�

sendo 'cotado ao maximo de fredo Let!ltoNa realidade, procede a justificação apresentada pe- 55,5 cents, mas a ter- (]
10 digno Provedor daquela Irmandade, quando afirma mo o preço cotado nas ofer
que e encarecimento, constante.vdos preços' das utilida- tas de venda é de 53,3 cents

,..................... des esssenciais e dos géneros de primeira necessidade, .Os torrefadores declaram-se

Em Camborl-U�'
tornou a vida das associações pias como soe ser=o -Ãsilo; :sati�feitos, com a tendencia
extremamente dificiL �

�

'J; baixista; uma vez que- ao

O Asilo.de Orfãs de Fpol is, é daquelas enéídades que ' reço maximo fixado pelo

J" � � comel'ou !, devem merecer dos poderes publícos uma assist'��cia que governo dizem não poder
"" V �

- lhes possibilitem sua manutenção e neste sentido vem re-: .re�lizar 'compras com pers-
Deste municipio, onde a cebendo subvenções dos governos federal, estadual e mu- )lectivas de obter uma, mar- i

eterna vigilancia manda e nicipal, sen,do que deste ultimo percebe a conta de sub- gem normal de luc'ro.
U 0d d ' o

desmanda, escrevem-nos: vençao, an_ualmen�e, 3,000,0.0 cruzeiro�.
-r

I
nl • es n_avell no

)sua perseguição aos arre-: ,Em dias da semana finda, No entanto ve-se o ASIlo de Orf'ãs no momento, a �'. -

t 'i d)J . .:1
-díos inimigos. Ao longo dos na zona da frequentada braços com serias dificuldades de ordem financeira, e ' !' �s.ouc..e �

cen �ner O e Olnv,ut'
caminhos jazem os corpos práia balneárea, onde reside isto porque vem mantendo como. mantem, internadas,

• \(.fA AERf.A.? -.. RIO, 7 (U.P.) - Farti-

1 d d" t d" Germano de tal, 'alemão ou cem pequeninas orfãs.,
�

• lO ram ontem, com de�s.tin�) It,

��:QSo�o�to�;,nn�:a;ec:;�:� de origem, ocorreu um espe-
,

Nada mais justo, srs. Vereadores, que auxilie o go- '� cidade de Joinville, os con-

combates. Mais para o les- 'táculo que a todos � encheu vemo do Municipio,� a obra humanitaria de um grupo de
:

�AGEM tra-torpedeiros ".l3abitonga"

te a 7a Divisão' dos Estados de indignação �..pavor. Um abnegados, auxiliados pelas Irmãs da Divfna Providen- -

ptls . 'I
e "Bocaina", a fim de repl'e- ..

Unidos 'infõ-rmou por inter- Guilherme, valiente. nas cia, as quais,�pelo seu t:rabalho anonimo, trazem dos me-
sentarem a Marinha nos fes·,,,

'médio do tenente-general graças da situação que do- ios mais desfavorecidos pela fortuna, aquelas meninas
,,"ELEFONE 1053 \W '" I tejos comemorativos' dOo'

::M:atthew B. Ridgway, �çu- mina o Municipio, por moti- \que amanhã serão mães de família apostolares, ed,ucadas TAÇ. G ��MPANHIA centenário da fundação da

mándante do 80 Exército dos vo fútil, colérico de punho dentro dos �priricipios da caridade cristã, elementos vi- quela cid�d�e.

Estados Unidos, que �estava ameaçador, depois de haver tais, para manutenção das tradições da família ln'asilei
de posse d'o grande centro em dias anterior, espancad()� ra.

"

de comunicações de Chang- covardeínente-dois moços, � ,E ainda mais, srs'. Vereador�l a obra assistencial do

pyong. Um despacho de cam- um deles em estado de em-' ASIlo de Orfãs se deselvolve principalmente para e den

po disse, porem, que ,as for- briaguêz, segura-' uma infe- tro do Municiplo de' Fpolrs. E por isto acredito ser' obri

ças que entraram em Chang" liz !!lenor, na furia de um gação do, Municipio vir; ao seu encontro numa hora de

pyong tinham sido forçadas louco, esmurra #', a indefesa, necessidade. ,-
, \; �

,

a� se retirar ao cair da noi- criança;, d�ixando�a em' es·l Por estas razões, srs. Veread�res, é que em nome da
te. A imprensa óficial do 80 tado de causar pena. Em so- ,Irmandade do Divino Espirito Santo e Asilo K Vicente
Exército notificou que uma corro da menor, ainda presa de _Paulo .e de u:na centena de pequeninas orfãs, apresen-:,
patrulha blindada da 7a Di- nas garras do desalmado to a consIderaçao de Vossas Excelencias para aprovacão
visão conseguiu avançar� a- Guilherme, corre uma se� o seguinte projeto de lei: '.'.

,

través do fogo dos a:nti-�an. nhora que passa a ser igual- ) Art. 1° - Fica concedido ao Asilo de Orfãs $, Vic�en
ques na terça-feira perto de mente esbofeteada pelo tê- te de Paulo, no Municipio, de Florianópolis o auxilio de

1,5 km ... ao sul daqi.lela cida- 'mível � agressor. ;' Cr$ 9.000,00. " �.
de.

�,' <':! 'O:':J"'n "",' I ,�:) Com �a cheKada, no ato, Art. 2° - Este, auxilio correrá pela ,dotação� 3.8:t:-8

itI'
.,.-<��� _. - do inspetor dle quarteirão, do Orçamento' dó Mimicipio, pal'a o exerci�io de i951.
No centro da linha de a- efetua-se ,a prisão de

�

Gui- Art. 3° - Revogam-se as disllosicões em contrario.

taque das Nações Unidas os lherme que é conduzido. á �· _ ·.-.-_ ·.-----.;.w---::,.._- -_ __ol"_,y ,.tY

comunistas estabeleceram- presença do.Delegado de Po- El -Ise firmemente em dois con- licia. Sabe-se que, com a Ín- elO ..

'hoa-fortes da � estrada 'pam tervenção de terceiro, foi o

Hongchon� - quartel gene-
criminoso posto em -liberda�

ral do 660 Carpo de Exército de e mandado, �m paz, sem

chinês. Hongchon, situada a que se instaurasse pj:ocesso
35 km. ao sul do parai"elo 38, a respeito.
constitui o apendice de um Assim, por aqui tudo vai

triarygulo formado por três a�zul - á sombra do pau!
estrada,s vitais. É reputada,
como o ponto focal de 300
mil comunistas.' Avançando
através de nove km. de ne

ve a infantaria grega "apoia
da pela primeira Divisã.q de
Cavalaria dos 'EE. UU., cap-
/turou a base à esquerda do
triangulo em Yongdu, 24
km. a sudoeste de � H0ng
/chon. Todo tempo estiveram

�

sob severo fogo inimigo o

riundo 9.e colin�a mais pára
o norte. Ao longo.,d�a base �do
triangulo, as �tropas da 27a
'Brigada Britânica ,voltaram
a boca de seus grartdes �ca
nhões para os comunistas
eu trincheirado,s nas colinas,

Vai baixar· o leite também
Causou a mais viva reper

éussão na Capital, a nota

que a respeito do leite de
mos em nossa edição do dia
4, anunciando que o produto
diminuira de' preço para o

Govêrno,' mas para o Povo
NÃO!

"

.'

Florianópolis," 8 de Março de 1951
_ .._-�-

CoréiaNa

Resistem os :vermelhos
TOQUIO,7 (U.P.) _: Tro

pas da segunda Divisão a

vançaram cerca de 2 km. pe-,.
,.10 caminho trilhado pelos'
comunistas em sua retirada
Tumo às mon tanhas da Co
réia leste-central. As noti
cias do-campo de batalha da
vam ciencia de que enquan
to as' tempestades de--eneve
impossibilltavam a ação da

aviação aliada, facilitavam
ao mesmo "tempo o avanço
dás tropas americanas em

preparando o avanço que se

seguiu ao longo da estrada
lateral de. Yonggdu-Hoeng-
song.

o sr .. ,Alllaral
Peixoto

Agradecendo sua escolha �

e 'prometendo fazel) tudo pe-
I

. "
a pUjança do Partido.
}ls �iversas secções esta

duais
�

estavam assim repre
sentadas: Amazonas, Walde
mar Pedrosa; Pará, 'deputa
do Lameira Bitencourt· Ma
ranhão, �putado ' Cr'epori
Barroso Franco; Piauí, sr.

Leonidas ,Melo; Ceará, Grota
Gentil; Rio Grande do Nor
te, Georgino Avelino; Para,í
ba, Senador Rui Cal'neiro;
Perbambüco, sépador Apo
lônio Sales; Alagoas, Cirilo
Júnior, por delegação do,

deputado Medeiros 'l{eto;
Sergipe, deputado Leite Nc

to; Bahia, senador Pinto A
teixo; � Espírito Santo, Euri
co Aguiar Sàles; Est�do do
Rio, '

gGvernador ' Amaral

Peixoto; S. Pa�llo, Cirilo Jú,- '

nior; Santa Catarina, Nerêu
Ramos; Rio Grande do Sul,
Luiz Pacheco Prates ;'Minas
�erais, s1). Benedito Valada
res; Goiaz, senador Dário,
Cardoso; ltiato Grosso, sr.

Ponce de Arruda; Territó
rios: Guaporé, Pelopidas
M:elo; Acre, deputado Hugo
Carrieiro; Amapá, Coarací
Nunes. Deixaram d"e compa-'
,recer os delegados, do Para
ná e do Território de Rio
Branco. Antes (te encerrar

os trabalhos o presidente do
PSD deu conhecimento ao

Consêlho da escolha doif srs.
Gustavo Capanemá e Ivo
d'Aquino para líderes do
.Partido e da maioria"gover-
namental, respectivamente,
na Câmara e no Senado.

Des. flávio
Tavares

�,
"

Folgamos� em reg·istar o

restabelecim�nto do
�

nosso

ilustre coriten:âneo, sr. De
sembargador Flávio Tava
res, eminente juiz do Tr'i
bunal de Justiça e do Tribú
naI Regional E'leitoral. Reti
do ao leito por vários dias,
nestes últimos o culto ma

gistrado, vem expe-l>imentan
do sensiveis melhoras; en

trando em franca convalegç
cença.

i
"

estréia administrativa.
nem porque denunciassem
o fafo de o Ieite nav!!' ha'
xado para o, Govêrno e nãl•
para o Povo - reclamar

. e,
mos para a I.mprensa as hon,
ras da medida que anun,
ciam.

Acha-se entre nós, desde'
ante-ontem, o nosso ilustre
conterrâneo, ' Monsenhor
Manfredo Leite, figura de"
marcada expressão da Igre
ja e um dos mais notáveis
oradores sociais da atuali- ..

dade.

F-v0GQan'ao
Nàquela casa VIViam s�is mocas, todas soltei

,l'as, todas em idade, todas com vo·utade de casar.

Um dia, ,a mais moça, começou de namoriscar um-:
-

ftln,cionário federal, letra O. ,E o 'pai� das mocias, pe�t-�
cebendo as rondas à casa,

� chamou logo o rapaz às:·
falas:

-'- Meu a�igo, você quer casar. Eu siH. Já tirei:
informações a seu respeito. Você é um rapaz digno"
honesto, trabalhador. Tem crédito no Inco. Minha"
familia tem muita honra em recebê-lo em�' seu seio.,
Não há objeção nenhuma, a não sel'...

.

- A honra é toda minha em !:ler aceito." Tenho,�
de fato, 'as melhores intenções e' nutro viva afeição','
por 'uma das suas encántadoras filhas. Estou radi- ..

ante com a sua informação de que serei bem � re-'

_, cebido ...
- Eu sei! Eu sei! Mas, como ia �d,izendo; você".

lá em casa, não sofre objeções. Tem o direito de es-�

eolher ...
- Já escolhi!
- Não me interrompa. São seis as minhas filhas .. �

Você pode escolher, contanto que se case com a'm8:i��y
velha. As minhas letras, desconto-as pelo vencimeu-- '

,

to. Escolha! Á vontade, contanto que' seja a mais ve-'�
I

lha:..
xxx

/Essà anedota� é insípida e velha.
É !.,Não resta dúvida. Mas lembra a concorrên--

_,_"cia pública que a Secretaria da Justiça está fazend&'
para o troca de um automóvel do seu uso;' SeglUldo,
o edital, a concorrência é pública, mas, a troca déve<'
ser feita "'tão somente_.,por um carro marca �Ford. Não'
diz de que ano. Mas deve ser de 1946. Nem de que côr.�
Mas deve se: bl:anco. Não di�e que fii"ma .vendedo
Nt de automoveIs, mas deve 'ser de um particular .. -

Enfim, tal e qual a livre escolha 'dó rapaz: Gon
tanto queL seja com a mais velha!_'
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