
o Centenár.io (lê 'JoirNitle
\

Chcga1am, ontem, Dom Pedro do Orlean s
e Bragança, con vidado especial, e ou

tras autorídades.

. Orgulhosos do seu progresso, .os -calarinenses saudam hO··
.

jOihvillense, agradecidos dos cem anos de trabalhos e. s
.

prol da grandeza de Santa· Catarina e' do Dr

'Mo,rdido

JOINVILE, 8 (A.N.) - Convidado especial da So
ciedade Amigos de Joinvile chegou, hoje, em avião da

VARIG, a esta cidade, Dom Pedro de Orleans e Bragan
ça, hospedando-se no Palácio dos -Príncipes, à rua Pal

meiras, sendo recepcionado no aeroporto local pelo Depu
tado Federal Plácido Olímpio de Oliveira, dr. Adernar

--,.._-.-._-- .-----.. �-

Cuilhon Gonzaga,' Promotor Público é advogado Manoel.
Fontes. Hoje, às' 17 horas Dom Pedro recebeu, no Palá

cio, a visita do sr. Rolf Colin, e Presidente da Câmara

Henrique Meyer Júnior.
'Para participarem dos festejos, como convidados es

peciais, chegaram, .à tarde de hoje, os srs. Governador;
Irín eu Bornhausen, Gal. Araripe, comandante da 5a Re

gião Militar, além de Secretários do Govêrno catarinense.

Grande é o entusiasmo cívico em tôdas °as camadas
�

,

soéiais.cprometendo, caso não chova, revestirem-se de im-:
TóQUIO, 8 (De Earnest � nova visita à frente do regresso a Tóquio que ti- sal' de um, ou outro coman- ponência excepcional os festejos com que O povo come

Hoberecht, correspondente comandante em chefe da nham encontrado tudo em, do lançar maiores reforços móra, de maneira digna e eloquente, o primeiro- cente
da United Press) - Qu irrta 'ONU, general Douglas 'Mac excelentes condições, e que na luta das linhas de bata- nár io da fundação da "Manchester Catarínense".
feira, as fôrças das Nações Arthur, Mac Ar:'ihur que t'*� vai bem. Entretanto o lha não poderão evitar de Aceitando o convite que lhe fez a S. A. J., para assis
Unidas iniciaram uma nova chegou até as linhas avan- general já �inha advertido chegar a impasse militar til' aos festejos comemorativos do centenário de funda
ofensiva no amplo setor da çadas, ao alcance de morteí- os correspondentes da fren- teor ico-. cão de Joinvile, seguiu ontem para aquela cidade, em

frente coreana e, reaâízaram ros comunistas, disse no seu te, ao sul deSeo_ul, que ape- Continúa na 6a pág. letra A companhia do sr. Irineu Bornhausen, Ç-ovemador do Es-'
novo cruzamento do rio Han, tI- ��� ..,._._.� �� �

• ._ �• ._•••J' � �.- _�_ .-� 'V tado, o sr. Contra-Almirante Carlos da Silveira Carneí-

:::;o:a:�oOU:l�;S�l��l���I��: 'Condenado a" morte o porto r·lq'r-uenLo
ro, coma;l�aI�t�s���; gi:��tl;;;,a�;��iMsediado.

Jo:!�e�n�taadl�deSaneti!�t·ae:,�de:exvt;d�O�� I, .•
.

..'
.: ,' .

-

.

n .

"
r ,,�;��Y�:, ��iõ���i,gado��!���Ut,:1�dOa ;iOA�;;,"�

un:r:eo_��:.���:f.ue das tropas; que ,qUIS atentar" conlra:�: 8., ' pre.s.. Trumao !:!��:i::oO�e��;:;o:od�ig��:e:���.IO e Curitiba, afim de

UTSI' 1" I' Ih NA CÁMARA, HOJE
As forças da 25a Dívísão I vv A HINGTON, 8 (U.P.) anunciou que ape ara 01> a dirigiu o o ar para sua

(Continúa. na 3'3. página)
de Infantaria norte-ameríca- i - O J'uri Federal declarou sentetíça e levará a apelação fe:sposa, Rosa ColIazzo, que

, Oscar Col1azzo de 37 anos até o Tribunal Supremo se
.

ti tôd d'e�\
� .-_••••_•••••_ �_._,..VI .._", -.- .,

na atravessaram o rio Han I. '".
' a�sIs iu, a o as as aU.I

-

em botes de assalto a 24 K de Idade, culpado' do delito necessário. eras do Julgamento, OUVIU O d" t te gao leste de Seoul, pr�tegidaíl j de assassinato :Ie primeiro Collazzo, que entrou sor- sentença sem que em seu,
. cupa O Impor aD e car o

:pelo formidável bombardeio
I grau por assassinar o gu�r- rindo na sala de audiência rosto 'refleti§se emoção al-

N U dda artilharia, qualificado da da Casa B.ranc�, �eslle para ouvir o veriditum, ou-
guma, Ao retirar-se, atirou- das,', acões

--

ni ,as pelopelos oficiais a.líados como. I Coff ld, num tiroteio diante viu-o sem dar nenhuma de- lhe um beijo.
�v

um dos mais intensos da da Casa Branca. A senten- monstração de emoção, De- ,

/'

delega'do brasíleire
guerra na �oréia. ,'ça de morte � ohrígatóría, pois, ao ser retirado d� sa- Continúa na sa pág. letra B

_

.

'

'.., .

,',

'

'Na ofensiva da' zona do segundo o verídítum.
,-�."",,,,,,,••,,,,;.,,,,,••�,,,,w'-'-.""'_"_"""'''''''''''

•.lY"o('--.,.y.-ilY.......,..,.._.�..........-.Il "NEW Y'ORK,_S, (U.P.) - =- déelarou-Murriz -:- que 08

Han participam as 25a ,e"'Úa O ju ri delfberôu durante . -

E
-

S
'AgradecendQ ontem à CQ� paí���,que qes;ejaÍn viver em

Divisões de Infantaria: Esta 1,42 �o�as antes de proferir OS
I"

-IO'Y'O� S NI'-'DO'RE" <�
, missão d'e�Medidas 'Coleti" paz;'dév� unir SUflS forças

última concentrou tôdas o veriditum. Segundo a a- a; , vás, qu'é o escôlheú para; ;ç_ontra- a:-�-gtes§ão. E' essa a
suas baterias de artilharia cusação, Collazzo foi tam- presidente, o embaixador função' do sistema de segu-

contra as posições comunís- bém considerado culpado de RIO, 8 (V.A.) - Inclu in- I Ernesto Dorneles, do. PSD e João Carlos Muniz, repre- rança coletiva. Seus fins são

tas chinesas e até o meio- assalto com, a intenção de do os substitutos que foram

I Camilo Mercio, substituto sentante do Brasil, acentuou prevenir a guerra � não, co
dia de quarta-feira, hora da assassinar outrog dois guar': eleitos para outros cargos, do sr. Getúlio Vargas, tam- a honra dessa l11eição que mo nos casos das antigas
Çoréia, unidades da 25a Di- das da Casa Branca. tomam posse agora 25 nÇlVos bém do PSD. recai sôbre seu país. "E' sa- alianças ,militares entre os

visão tinham avançado mai$' Collazzo foi declarado au- senadores, a sabel:: . I Continúa na 6a pág. letra C bido desde há lon'go 'tempo

t
estados, acarretar a derrota,

de 3 K no setro central da tol' do assassinato do guar- Amazonas - VIvaldo Ll-
,. _._._ _ ,

�� • .tY..-.- ....,.;., do inimigo con:t�m, liepo.is
.frente. Os soldados britâni- da Coffert, embora êle, pes- ma Filho (PTB) e Anizio "

/' que a guerra Ja produzIU

���' ec����:��:�es:�sJ�a���: ����e::e �!�r:d�a�:e Cn;�� ��.b��v��S��ia�t��:n�:rd�� Ad; ou sua Viaáem 30 milhões para sé�:de;e�o�et:::S!;��zes��
gada da Comunidade inicia- Branca. O disparo fatal foi o mandato por ter sido elei- '�I,-o da Iluarra ,�. paz deve hoje em dia ter e,m

'ram o ataque ao amanhecer feito pelo cumplice de Col- to governador; Pará h. • U ti OS moagelros conta a solidariedade inter-

de quarta-feira e ao anoite- lazzo Grisello Torresola, Prisco dos Santos (UDN) '; - #

O ..
-

b nacional, /declarou o repre-

�er se encontravam nas fral- que morreu durante o tiro- Maranhão �"""Ãntônio Bai-
RIO, 8 (V.A,) - gene- gane OS' sentante do Brasil acentu

,

teio. 'A lei, entretant.o, con-
·ral cEstilac Leal, Ministro, '

,-

das da colina de 532 me- ma (PST); Piauí - Rai- da Guerra, adiou sua viagem\ RIO, 8 (V.A.) - Em ses- -ando que a paz é agora- a

t t d sidera' Collazzo iguahhente d A
�

L
-

(PSD) .

d
-

",ri t dros, quase no pon o on e mun o rea eao ;
aos, Estados Unidos para o são, ontem, da DiretorIa o preocupaçao �e o O'S os es-

terminava a ocupação do ob- respons.ável como �mplice. Ceará general Onofre
mês d,e abril próximo.c Essa I Ba.nco

do B
..

rasil, o �r. Lou- tados, A Comissão de Medi-
,

.

t' Ih
'

t' h d Collazzo foi tambem,' con- M
.

G d L' (P "f d C -1 t'
-

t'Je IVO que se e m a e- UlllZ ornes e Ima .

medida deve-se a questões relro da S1lva propos osse as o e IVas nao es ara em

1>ignado. '-
siderado culpado de prOCll- S. D.) ; Rio G.rande do Nor-

administrativ:;ts imperiosas: aprovada a abert.ura do cré- condições de trabalhar efi-

Outras forças das Nações rar abrir passagem, a tiros, te - Kerginaldo Cavalcanti
que exigem á presença dó dito de 30 milhões para fi- cazmente sem a mais in.tei

Unidas no setor central, pro- pal"a o interior da Casa I (PSP), reeleito; Paraíba -

Ministro da Guerra no Bra- nanciamehto dos moageiros ra cooperação e a boa von-,

tegidas também por bombar- Branca, com o fim especifi- • Rui Carneiro (PSD); Per-
sil. do Rio Grande do Sul. A tade de todos os seus mem-

deios de artilharia, avança- �o �e assassinar o presiden- nambuco --;- ,Apolônio Sales distribuição das quotas pro- bros. Não é suficiente, afir-
ram desde seus perímetros te Truman. (PSD), reeleito; Alagoas -' Assine "O ESTA'li>O"_' porcionais ficará à cargo da mou Muni,z, desejar á paz; •
defensivos e cortaram a es- O jUl'i informou às 17,32 Ezequias da Rocha (PR); secre'titria da Agricultura, é preciso fazer sacrificios

trada entre Youngduri e horas que havia chegado ao Sergipe - Júlio Leite CP. tendo já o sr. Loureiro da para._conquistá-la. Esses sa-

lIoengsong, enquanto que veriditum e dez minutos de- R.); Bahia - LaIldulfo AI- «Mes,a' redonda» Silva' assentado os 1imites crificios, disse o diplomata
uma coluna blindada se di-' pois o acusado foi conduzi- ves (PTB); Espírito,' Santo gerais do plano de distribui- brasileiro, devem ser medi

rigia�para o nordeste, desde do à presença do jui�, Allan - Carlos Lindemberg CP. dos "o/�erD'adores ção com o sr. Mal).oel Var- dos pelos recursos de cada,

Chipyong, em direção do Golbsborough, para inteirar- S. D.) ; Distrito Federal - 11:1 �as". país.
centTo de comunicações co- se de S�la sorte. Alencastro Guimarães Cf· do no rdastemunü;ta de Honch_pn, a 21 O advogado defensor de T. B.) ; Rio de Janeiro - Sá {Ç ..

quilometros _ao nordeste de Collazzo, Leo Rover, que fo- TinóCô-'-'(PSD), re�leito; Mi- JOÃO PESSOA, 8 (V.A.)
Yongduri. o começo da o� I ra nomeado; peIp Tribu_nal nas Gerais - Bernardes Fi- J

- O sr. José Américo rece

fensiva aliada coincidiu com· para assumIr essas funçoes, lho (PR), reeleito; são Pau-' ,beu telegramas dos gover-

lo - César Vergueiro (P. nadores de Alagoas e Rio
_ ..,.••••__•••_ _ .- J"..........•••••••......,.,_."

S. P.); Goiás _ Domingos Grande do Norte sôbre a re-
-

C'asc'avel Velasco (PSB) e José da alização' <iit "Mesa Redon-

por uma
_,

Costa Pereira (PSD), su- da" dos governantes do nor-

plen te do governador' Pedro deste. O governador parai-
Veio'a falecer o agrimeu30r Ludovico, que perdeu o bano, em resposta, manifes-

FOZ DO IGUASSU, 8 (V. serviço foi picado por uma, mandato; Mato Grosso - tou o desejo de uma ação

"A.) _ Nesta cidade onde se cobra cascavel. Embora' me-I Sílvio Curvo (UDN); Para0 conjupta dos gov�rnos da

encontrava, exercendo a sua dicado imediat�mente, o in�
I
ná - Oto Mader (UDN); região paI�a soluça0 de. pro

profissão, foi vitima de la- feliz cidadão veio a falecer.. Santa Catarina - Carlos blemas comuns, medIante

mentável acidente, o agri- O corpo de Ercilio Felipe Gomes de Oliveira (PTB) ; e providencias ,adotadas de

mensol' Ercilio' Felipe, pes� ,chegou a esta cidade dia 28 Ri� Grandedo Sul -_Alber- acêrdo c?m o esqu,en:a d.e
soa vastamente relacionada último, sendo .sepultado no to Pasqualini (PTB); Car- restauraçao ec�nomlco-fl-

m"srno dI·a. los Sinch, substituto do sr. nanceira do BraSIl.
nesta cidade. Quando em "

\) 1lUt18 .ANTIGU lJU1UO OH'SANTA CATARINA
,. ........:rI. 1; I. "'__1!It.. : MSDNEJ NOCE'J'I

tHl'flt.or D1'. RrBEN�\ D� .t BRlrDA kA.Ií,Ji{!

O T'EMPO
Previsão do tempo até 14

horas do dia 9.

Tempo - Instável sujeito
. a chuvas.

Temperatura - Estável.
Ventos - De sueste a nor-

deste, moderados. <,

Temperaturas - Extre

mas de ontem: Máxima 24,4.
Min ima, 1!),0.

-Nova ,reuóíão dos moageiros
gauchos, paulistas, cariocas,
paránaenses ,e� çatarinenses
RIO, 8 (V.A.) - Volta- de trigo nacional pfovenien

ram a reunir-se no gabinete te do Rio Grande do Sul. A

do ministro da Agricultura reUl1lao durou duas horas.
discutindo-se, exclusivamen- ,

te, a aquisição de 70 mil to'
neladas desse cereal, relati:_
vas a segunda quota, uma:,

vez que 200 mil da primei-
ra quota já foram adquiri
das.

os ,moageiros Cariocas Pau

listai;l, Paranaenses, CatarÍ
nenses�e Gaúchos. O objeti-

Ano XX_�'VII Florianópolis, Sexta-feira, 9 de Março de 19�)1
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vo da re�U1ião foi assenta

mellto de medidas sôbre es

coamento da presente sáfra
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o ESTADO-Sexta�feira, 9 de m rrço be 1951

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DI. ANTôNIO MODESTO
Ate.d., &íiuneDte. a. Hos� II. CaaiOã

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

Caridade
CLINICAS DE SENHORAS - CIRURGIA PARTOS
ASSISTENCIA ;"0 PARTO E OPERAÇõES PBSTÉ-

� TRICAS
.... Doenças glandulares. tiroide, ovários, hipopise, etc.

Disrurbíos nervosos - Esterilidade - Regimes.
Consuttôrto s Rua Fernando Machado, - Tel. 1.481.
Resid. R. 7 de Setembro - Edif. Cruz e Souza ...:._

Té}. 8-16.
.

DR. NEWTON D'AVILA
Cirurgia geral - Doenças de Senhoras -'Proctologia

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.
-------..,...----------- "" - ---

DR. MILTON SIMONE PEREIRA
Clínica Cirurgica '

Molestías" de Senhoras
CIRURGIA GERAL

dos Serviços dos Professores Benedcto Moatenegro
Piragibe Nogueira (São Paulo)

Consultas: Das 14 ás 17 horas. ___

Rua Fernando Machado, 10.

DR. POLYDORO E. S. THIAGO
Médico e par&eiro

"do Hospital de Caridade de Florianópolis. Assistente da
Maternidade

, Doenças dos órgãos internos, especialmente do co

ração e vasos.

Doenças da tiróide e demais glaudulas internas.
Clínica e cirurgia de senhoras - Partos

FISIOTERAPIA - ELETROCALDIOGRAFIA - ME
TABOLISMO BASAL'

Horário de Consultas: - Diáriamente das 15 ás 19
horas.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles n. 118 - Fone
manual 1.702.

-< RESID1l:NCJA: Avenida Trompowski, 82 Fone ma-
nual 766.

DR. ROLDãO CONSONI
I Cirurgia Geral - Alta Cirurgia - Moiéstias de senho-
'- ras - Partos

Formado pela Faculdade de Medicina da Universi
dade de São Paulo, onde foi assistente do Serviço Ci
rúrgico do Prof, Alipio Corrêa Neto. '

Cirurgia do estomago e vias' circulares, intestinos
delgado e grosso, tiroide, rins, próstata, bexiga, utero,
ôvários e trompas. Varicocela, varizes e hernías,

Consultas: Das 3 ás 5 horas.
Cons.: Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da" Casa Paraíso),

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

DR.A. SANTAELA /
(Formado pela Faculdade Nacional de Medicina da,

! Universidade 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: Edifício Amélia Neto - Sala 9.
Residência: Avenida Rio Branco, 144
Consultas: Das 15 ás 18 horas. _

Telefone:
Consultório: - 1.268 Residência: - 1.385.

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

o ESTADO Campanha
do agasalho
A Sociedade de . Amparo

aos Tuberculosos está pro
movendo a meritória cam

panha do agasalho para o

tuberculoso pobre e seus fi- I

lhinhos.
Aproxima-se o inverno e

com êle as agruras do frio, )
de que sofrem os doentes

desprovidos de quaesquer
meios pecuniarios e que re

sidem em pauperrimos case

bres espalhados pelos nossos

morros e vielas.
À tôdas as famílias da ca

pital apela a Sociedade para
concorrerem com agasalhos
usados de seus filhinhos e

parentes' e estarão, assim,

aquecendo centenas de ir-Imaos nossos.

Igual apelo faz ao comér
cio e indústria, esperando
seja acolhida com simpatia
a comissão que está' sendo
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 dsmonstra
rã mais uma vez seus senti
mentos humanitários e de
fraternidade cristã.
As roupas usadas poderão

Bel' remetidas, por obsequio
têdo especial, aos seguintes
postos: Ruas Trajan�29/e
Jeronimo Coelho, 34.

,
.-

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

Credito Mutuo
,Predial

RESUI.TADO DO '360 SOR
TEIO DO PLANO "B", RE
ALIZADO NO DIA 28 D�

FEVEREIRO DE 1951 .

CADERNETA N. 37.632
Prêmio maior em mercado-

_ rias no valor de Cr$ 6.000,00
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

'tnercadorias 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:
Orlando L. Seára -.Fis- . •

cal de, Clubes de Sorteios
em Mercadorias Interino.

Representante :
. A. s. LARA

Rua Senador Dantas,
40 - 50 andar
'I'el.: 22-5924 - Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira

nO 21 -- 80 andar
Te}. : 2-9873 - São

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano ..... Cr$ 10.0,00
Semestre . Cr$ 60,00
Trimestre . Cr$ 35,00

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

tráto.
Os originais, mesmo

não publicados, não se

Tão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza .pelos con

ceitos emitid.os nos ar

tigos assinados.

) I
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I

i
..1".

i'

e DRA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
Médioos

J Oirurgta-CHnioa Geral-Parto.

Servioo eomp�eto e espeoíalisado dali DOENÇA! D.
SENHORAS. com moderacs método. de diagnó.Uco • tra·

�ento.
COLPOSGOPlA - HISTERO - SALPINGOGRÁPlA - II'·

"T�OLlSMO BASAL
Radioterapia Jor õDilas ourtas-Eletroeoqulaolo

Raios trUra Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, nO 1. 10 andar - "lldificiO

do Montepio. <,

Horlirio: na. Il t. 12 bora. - Dr. IImad.
Da! tfi áI iS boras - Ora: MUlal.

Re.ldên�. - ltu,a Banto. Dumont, 8, Apto...

�i1i$:1 s,S Aj
Miguel, Jorge, Nagib Daux, Jacob Boabaid, Mussh

Dib Mussi, João Dib Mussi e senhora e Maricha Daux;
convidam as pessoas amigas para assistirem a missa do.,

trigéssímo dia do falecimento ele seu Pae, Sogro e Avô...
JOSÉ DAUX, que será rezada no .dia 14 do corrente;
quarta-feira, à� 71/2 horas, no 'altar do Sagrado Coração
de jssús, na Catedral.

Os nossos agradecimentos a todos que comparece-s
rem a êste ato de fé cristã.

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Clínlca médica de adultos e crianças.

Consultório - Rua João Pinto, 10 _; Tel. M. 769.
Consultas das 4 ás 6 horas.
Residência: Felipe Schmidt, - Te1. 815.

- DR. CLARNO G. GAI.JLETI
DR. I. LOBATO, FILHO Crim!�V�f:�o
Doenças do"aparêlho respiratório COnstituição de

-

Sociedades
" TUBERCULOSE

NATURALIZAÇÕESCirurgia do Torax Títulos Declaratórios
Formado pela Faculdade Nacional de Medicina. Escritório e Fesidência: Rua Vitor Meiréles, 'F()"-

Tisiologista e Tisiocirurgião do Hospital Nerêu Ramos. NE _ 1468.
Curso de especialização pelo S. N. T. Ex-interno e Ex- -

,__...,... _

assistente de Cirurgia do Prof. Ugo Pinheiro Guima
rães. (RiQ.)

.

" Cons.: Felipe Schmidt, 38.

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

Espanha.
-

DATILOGRAFIA
do Correspondenela

Comerciai

\.

Confere
Olplom.-

DR. PAULO FONTES
Clinico Operador

Consultório: Rua Vitor Meireles.
Telefone: 1.405.

Consultas. das 10 às 12 e das 14 às 18 horas.
Residência: Rua Blumenau.
Telefone: 1.620.

Rua ·General Blttencourt, 48 '

(Esqu;na Albert,ue Noturno)

OIRECAol
A.mélia M

PigO!ZI

METODO,

MOder_nO •
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�
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-

OlA'"S'�A·t.�r-.
Fabrloant. e dl.trlbuldol'e. da••famada. aoa- I:

- •• '-_

'I

'1111 ieogê5e. -DISTINTA- e RIVET:�Pô••ue um gran;

,.,. de .ortlmento de n"mll'al. rIIGado• .' brl.1
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� para alfaiatei. qUI reaobe dll.tamont.:, da. I:'••llIIorfl. fdbrloc.: A -Ca.a ·A CAPITAL- .hama fJ ··.teaglo clol' am.: Comlrol••te. do Inte.lolf no .enthlo, de�n,. fa•• rem �qllUI "
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Chapecó e policia O
Chapécó está novamente ele Delegado e todas as pra-I ..

_ A I ...
'"

,

em foco' na imprensa. Cha- ças do Destacamento com- JollFIle, 8 (A.N.) -: Am�nha, aCamara Municipal,
pecó, -onde se cometeu o prariam cavalos e arreios' em ,sessa.o solene" rec�p.�lpnar� os Governadores de San
mais bárbaro crime rio sé- por conta própria". O Dele- ta Catarina e do Paraná, aqui presentes.

!culo, é, há mais de 4,.9 anos, gado foi, exonerado. De I . � PRIMEIR1- PESSOA REG_JSTADA.
um problema de políeia que quando em vez o Govêrno Joinvile, 8 (A.N.) - Procedente de Mafra, onde re-

. , . .,

gasta em deligencia de úl side é esperada hoje aqui' Maria Díetrich, primeira pes-nmguem qUlZ (\U llmguem .

-
-

A!' • •
•

. . .

soube resolver, ./ I tima hora (e tem sido mui- soa CUJO nascimento fOI �eglstrado em JomvIle."" UE iWS ue ms -- - :F:. / Dissera alguém, certa tas) mais dinheiro do que I . �OMENAGEM A EMAWWETlZELt dNIVERS 'RIOS ito cumnr! de f
.

d
'

t
-,

tarí 1'- Joinvile 8 (A N.) - Ema etze, con an o 98 anos
A � A. ! mUI o cumprrmenta o no dia vez, re erm o-se a ex ensao gas arra �e naque a reglao. ',,' d

..

I·SR. VIDAL RAMOS NETO, de hoje.
'

territorial de Chapecó que mantivesse um aparelhado ,de Idade, ser a hOI?enagea a, como a :nals antI�a A co.on�. . I .
� I - .. i

I
-

d I" t d viva Grande desfile passara frente a sua residência aTranscorre, hoje, o an i-
I

"O Estado" cumpnmenta- o mesmo nao era um munl-
, pe otâo : e po ICla mon a a. .

. .
" A-versár-ío natalício do' nosso D. SANTINHA ROMANOS, cipio, porém mais do que um i Ainda agora fala-se em- uma rua Visconde de Taunay, c�mstJtl�ll1do esse f�to .n�t� d�"bemquisto e honrado conter- I

. Ocorre, nesta data, o ani- Estado' - era um País. I indenização de quatro mi- destaque do pro�rama dos, festejos, q2e tera� m�c�o ,�-râneo 'S1". Vidai Ramos Ne-'! versário natalício da exma. Em verdade, para o poli- _ lhões de cruzeiros' pelos ho- meia noíte de .ho�e, com; � chegada do 'R�OgCO Shlm�ohcol •. , . di. '. " "

f
.

d "Pôrto Velho" situado as margens do 10 ac oeua 0--to, DIretor da Secretana a sra. d; Santinha Romanos, cíal que se' ve no dever de mens que oram queima os, ,

' ,

. . .''Viacão e obras Públicas. proprietária da conceituada estudai' as tendências, cm; ..
I
e isso não teria acontecido cal onde desembarc�ra�_197 ImIgr�ntes trazI��sl n!trbar-. '. ..

t '�..,,! Ch
.

h ca "Colori" Nessa ocasiao. 'chegara ao mesmo oca umO Ilustre aruversarran e, Casa Romanos, a quem mm- tumes nível de cultura, con- '

se no apeco ouvesseum·
AI I

.

'

'bl' . �'
. -

'
..' I I" t

.

d barco conduzindo o grupo representando aque es co 0--que exerceu na VIda pu ica to cordial e respeitoaarnen- dições economicas, tempera- po icrarnen o organrza o.
.., .

,
_

íl i
'

I" ti , .

1 I Ch
.

tem luid nos trajando a época e trazendo nas maos utensí lOS.altos cargos acministra 1- te, cumprimentamos. mentos e ate linguagem (e apeco em evo UI o
, .' .'"VOS, particularmente na cí- FAZE�ANOS, HOJE: cada região, essa grande �o-I muito e as suas condições sendo, �esse ll1st.ante, dad� salva d� 21 tíros, f�ebv�nao-dade de Lajes, sua terra na- - Sr. Otac ilio Fernandes, muna que confronta ao nor- ; de policiamento já não são ser OyVI?OS o repicar dos smos. e as lsIrenes ?�S a ricas.

"tal, servindo-a e ao seu Es- funcionário do D. !lo P. te com o Estado do Parana,
I
as m�smas, mas a organiza- i

./A CIdade- encontra-se sob" intenso entusíãsmo.
Jtado com zêlo, dedicação e - Sra. Salvatína Gonçal- ao sul com o do R. G.,do Sul ção de uma polícia montada, •

-desvelado 'carinhO,' tem-se ves, esposa do' sr. Antônio e ao oeste com a República aind.a é a melhor e a ú.ni�a 0-
.-:

d,� Ue .. rfl",p'o'le •
'''feito respeitado e estimado Gonçalves. Argentina, oferece proble- medida capaz de constituir Iari () .

Ui 1� • 'u",pelas suas qualidades de � Menino Roland, filho mas que desafiam um JUl2;O o início de uma solução a-
,

_ ------ _
-coração e de carátere do sr. Lauro Costa, Fflho, seguro uma vez, que 'as ca-. certada. :Infelizmente ,cnin-ICumpridor dós seus deve- sub-tenente da Policia Mi- racteristicas diferem de I guem comprendeu amda
.res, empregando' tôdas as litar. '

I uma para outra zona. que o fator ordem represen-
"energias em pról dos servi- - Menino Mário, filho do Primeiro imigrações de ta econQSllta para as finan
-ços públicos, para servir, sr. Oscar Cardoso, proprie-· paranaenses.i.depois de Rio ças públicas e particulares.
-com lealdade, à coletividade, tário de "A CAPITAL". Gran'ãenses, todos braaileí- Já é tempo de relegar ao
'sentindo-se por Isso feliz, o - Menina Ana-Maria, fi- ros; mais tarde, como todo l,assadú, ês se 'll'remedú' que Hoje em dia os grandes e- o "meu" cabo não tivesse·sr. Vidal Ramos Neto, recen- lha do sr. Francisco Mül- o oeste, ê tomado "pelos co- "e vê par H com o nome de

xemplos, sobretudo quando I

rebentado".-temente chamado pelo atual ler. lonos de origem italiana vin- !Ja!ícia e qU(J mutto depõe vêm de baixo, s�o raríssimos I Dizer-se isso ant6",1ts gr.a.--Go:vêrno para continuar à - Sr. Egon Becker. dos do Rio Grande do Sul, (.. ntr:. o I'OS3 S (o,
..
' de I'C'

e por isso êles d�vem ser re� I tificaçõ�s que estavam
A

sim--testa do carge que exercia" -Srta. Odair Gouvêa. tudo isso de mistura com ín- 'o evo\n: I() a des!)"'o d::
gistrados; espeCIalmente -no, do acumuladas para ele e':na Secretária da Viação e '-Srta. Luzia Doin Viei- dios e caboclos, no meio da .1�lTJe,!!a;�'í(· <,;I',:,.>:,':'dimenlo ,diário de uma cidade formo-I que vão a dezenas de milha-:'Obras Públicas, depois de e- ra, filha d.p sr. Bento Agui- selva imensa que foi sendo e às, vezes sobrehumano es-
sa como o Rio, sobretudo i res de cruzeiros e que muito"_'xercer, com proficiência e do Vieira, funcionário apo- aos poucos dobrada p�lo fôrço de dedicados servido-
a cidade esteve angustiada I

representará, talvez a sua
'

lealdade o alto cargo de Se- ,sentado do Tesouro do Es- braço poderoso da�civiliza- res que procuram superar
em suspenso, qua,ndo o in- l aposentadoria folgada, de·,cretário daquela importante tado.' ção; tais circunstancias a- c;om sua ação a imensa defi-
cidente ocorreu, e quando a

I

pois do quasi 30 anos deser"pasta, há-de, certamente, - Sr·.D-sfar Bayer, do co- presentam interessantes c-a- ciência do aparelhamento, a
vida de 21 pessôas estavam' viço, é sem dúvida demons-'ser alvo das mais expressi- mércio em Tijucas. racteristicas,que diferem de nossa empírica policia mon-
em jôgo. ,

! traI' llm grande caráter!''Vas e inequivocas provas de - Sr. Leopoldo João dos uma para outra localidade e tada em arcaicos sistemas
No acidente fo Bondinho I 'Hoje os exemplos de am�r,-eonsideração, e;tima e res- Santos. ./

se percebe facilmente que as ainda remanescentes do
do Pão de Açuc-ar, em que sobretudo ao trabalho, sao""']leito de quantos têm com - Sr. Nilson Vieira Bor- reações individuais ou co- temp.o do vice-reinado, es-
--não houve vítimas a lamen- � raríssimos. O (lue se vê, tra:""ele convivido. jes. letivas são alí"bem diferen- tá revelando, a toda I hora, tal' felizmente, houve\ uma balhado pela doutrina comu-

'

Pertencendo à tradicional - Sr. Vald'ir Climaco Ma- tes e, podemos afirmar, in- aos olhos de\qualquer leigo, figura de operário simples, Inista, é o empregado querer":familiá Íageana, • chefe de ,cuco. � compreensíveis para o que I
a dolorosa impcrrtâl1cia que,

que se projetou e que pulou destruir o patrão. Tirar dê--uma- :descendênct�� -ilustre" - AÍltonio Zanina. aqui na Capital querem in-I a tórna ante 'o conceito pú- do anonimato para as pági- le- tudo: a,té a última gotaz_'em o meio da quàl, destaca- - Walter Cavalcanti. terpretar Ghapecó- pelos pa- 'blico umá"'instituição insig-
nas dos jornais da cidade. com aperceber-se de qüe a,mos o nos,so diretor, dr. Ru- - ·Sr. Jarb�s V. Pereira. drões dos demais. I nificanfe e ante os govê-in�s Augusto Gonçalves, um quebra de ,um, _ é prejuizo-bens de Arruda Ramos, o CAPITÃO FORTUNATO Já vJl.i long�, foi em 1933

J
um setor onde as verbas sao

simples eletrecista, um sim-' de outro, e mais isso, é pre-aniversariante muito tem já FERRA GOMINHO que um Delegado Espec.ial· 'consumidas 'sem -resultado.
pies cidadão brasileiro, mas juizo de todo ,o país..'contribuido em prol do pro- Vê transcorrer hoje seu de Polícia daquele Munici-I S. SURI
com uma alma nobre, com

i Amor ao trabalho e ao',gl'esso do nosso Estado, que aniversário natalício o Capi- pio, depcris de percorre-lo i um coração bem brasileiro material do seu ganha-pão""1he é gratissimo. tão Fortunato Ferraz Gomi- estudando-o concienciosa-l e enorme de,sprendimento como o de Augusto Gonçal-Às homenagens que ao sr. nho, destacado oficial do mente, enviou a então Che- • r.8., v-ae � [W""" pela sua vida quando em- ves, é muito raro e positi-va-
-

Vidal Ramos Neto serão Exercito e pessôa muito re- fatura de Polícia um rela- \fiA AEREA.? penhado em 'salvar vidas -mente há males que vêm pa-prestadas no dia de hoje, pe- lacionada em nossa oapital. tório onde lamentava as con- L alheias.,' \ ra bem. Um mal, o acidente,'lo auspicioso ac,ontecimen- Neste ensejo o ilustre ani-I dições de abandono em que Viajava sôbr'e o bonde si- dando azo a que se conheces"-to que assinala a sua data versariante ver-se-á alvo, do I se encontrava aquela.região, nistro, sofreu o tro,pêço e se um operário, raro para os"Ilatalícia, nós - os que aqui regosijo, não só de seu� ca-I onde crimes haviam que gI'ande susto. Valentemente- d'nossos Ias ...'trabalhamos - lhe enviare- maradas, como de todos os nem chegavam ao conheci-
desceu ao bondinho e acal-

lIlOS o nosso cordial e frater- ,amigos, que testemunharão mento das autoridades, e
mou os passageiros .•Depois'''IlO abraco, com os melhores provas de grande amizade. onde imperava, as "vende-
pelo cabo projetou-se para a S f d asmIA�.-votos de- felicidades pessoal. "O Estado" felicita-o, ex- tas" e as "emboscadas"
encosta do morro da Urca e O re e u·'SR. SIRIACO ATHERINO tendendo à Exma. Familia constituiam a Jiquidação de

"I b d Ca' galgou o'mOlTO até em ,cima Só a expectativa, de um
Ocorre, nesta data, o ani- esses votos. qualquer questiuncula de \t U e e I � � f para providenciar socorros. acesso de asfixia asmática,', versário natalício do sr. Si- VIAJANTES somenos importância; foca- T-,ro Couto de Imp'J.·ovisou uma vagonet�,. �om o seu c?r�ejo at�rrad�r.Tiaco Atherino, conceituado PROFESSOR OTHON lizou o problema do contra-

'

uma caçamba, e conseguIU abate o eSplrlto, �al� r«:sls-�'<comerciante nesta praça e D'EÇA. " .

bando que ocasionava ao Es-

M�g!llba-es fazê-la chegar, movida por tente. Ser asmátlco e VIver
'-pessôa largamente relacio- SeguIU ont:m, com des�I- tado grandes prejuizos e de- ti V mãos hlÍmanas, até o bon- sempre de baixo dessa obs--nada em nossos meios so- no à Assunpçao (ParaguaI), monstrou que um policia� cUnho. E graças a essa co� sessão nervosa e dissolven-"Ciais -

'

,
' I acompanhado de seu genro mento regular poderilà extir- A Diretoria do Clube de

l'agem e desprendimento, te. O reI]lédib do ilr.-Re�....,_-O �niversariante, que se' o Dr. Maximiliano .Morgens- pá-lo; finalizou propondo a Càça e Tiro "Couto de Ma-
os passageiros foram salvos, gate, a salvação d�s asmáti-� tem feito estimado e admi- tern, advogado reSIdente em criação de um pelotão de galhães", avisa aos srs. as-
depois de passadas 10 -horas cos. combate efIcazmente

rado pelas suas qualidades, São Bento, o nosso conter- cavalaria ou seja uma poli- sociados, quê, por motivo de
angustiosas quando toda a não só a própria asma, comode coração e de carater, re- râneo professor Oth?n, cia montada, a aquisição de força maior, resolveu tra�s- cidade ou pessoalmente ou qualquer bronquite crônica

"'ceberá, hoje, homenagens d'Eça, advogad? nos audlto� 2 pequ.enas lanchas e de um ferir o campeonato de tuo
através dos rádios, estava ou não, tosses, chiados, etc.,dos seus amigos e admirado- rios d�sta ca�It�l, que vaI serv,ico radio e-encerrou ar- ao alvo, aos pratos e cerva
em suspenso, ansiada pela Com o r�médio Q� dr. ,R;yn-l'es, a que nos associamos, à servIço :profIssIonal. gume�tando que

-

nã() sendo na corrida, programado pa-
salvação dos que lá em ci- gate; as gotas anbasmatIcas.

·com votos de felicidades e Ao ilusti'e viajante acom- possível dar ao Chapecó o ra o dia 11 deste mês, para
ma, rezavam, reconhecendo puramente vegetal, o doen-

--prosperidades. panham nossos votos de fe- policiamento que o mesmo e-lo dia 1� d'� ab:-il vindouro. se que jogavam com as suas te adquire imeaiato alivio,"SR. KARL HEINZ LEYEN- Iicidades.' " xigia e o qual absorveria Flol'lanopohs, 6 de mar-
vidas. voltando sua respiraçãologo

/I DECKER mais de uma centena de ço de 1951. .

.

São exemplos dignifican- ao ritmo natural. Não en-FAz anos, hoje, o sr. Karl E.-
·

n e as' homens, devi� montar os 30 ! A DIR�TORIA teso E a simplicidade de contrados no Jocal, enviem
Heinz Leyendecker, ativo e

Imi, que ent�o alí existiam

por-j Camisas, Gravatas,' Pija-�A,Ugusto
Gonçalves, o humil- ante?ipadamente" C.r$ 25,00diligente funcionário da fir- E S P I N 'H A' 'S que aSSIm aparelhados e 01': Meias das melhores,' de cidadão, o operário sim- para End. TelegrafIco Men-.

d
. mes ,

l' R' t
ma Carlos Hoepcke S. A., gal1lza os passarIam a va-

elos menores preços só nal pies foi maior quando disse: de �nas,_ 10. que reme e-
'Comércio e Industria, ,desta A causa Combatida no 1.0 Dia ler 90. Como todos os reIa- bASA MISCELANIA _ Rua, ''Preferia que não tivesse a- mos. Nao atendemils pelo
"praça. Logo á primeira ap,licação, Nix�- tórios, êsse que custou tem- , Conselheiro Mafra. \Ilcontecido 'nada disso e que reembolso.

"O Estado" cumpl'imen- derm começa a eliminar a� �Spl- po e acurados estudos, 'deve _

nhas como si fosse por ma�pca. t d'd t e.=======::;:;:===�_,
' ta-o. Use Nixoderm á noite e V. vera sua er a ormecI o ·na gave a e

PA R A F E R'''' O A 5I '-ORo CONSTANTINO SIRIA- pele tornar-se lisa, macIa e limpa. acabado no monte de arqui-
'

,
' ,;:)

'--- Nixoderm é uma nova descoberta,

CO ATHERINO que combate os para�ltos VO., A,s providências é que
E C Z E M A, ,5,

"'...
da pele causadores das espmhas, .

Festeja, hoje, o seu ani- f,-ieil'aIl, manchai> �ennelhas,_ acne, nunca .sUrgIram.
'versa'I'I'o natalI'cio o sr. Cons- impingens e erupçoes V. nao ]l0- O mesmo Delegado enviou I N f L A M, A ç O E S,derá libertar, se destas � fec ç ° e s

,tantino Siriaco Atherino, cutâneas a menos que €nmme �s outra proposta:' "Se a Che-

C ,O C E' I R A 5 I

germes que se escondem nos ml-
f t d PI'

.

gerente da PANAIR, nesta núsculos poros de sua pele. Portan- a ura e o ICIa concorres-
C 't I ta, peça Ni.xoderm ao seu falma: se com uma dlária corresponapI a .

cêutico. ,Ilole mesmo. Ar nossa �a
O

.

a' te que •"d I:antla e a dente a alimentacão dos a-al1IVerS nan , 1ft2 ..."ft tO.M1J!- sua ma_ior .

I
'

I d nlf>A>V �a' ...II1B "nimais e assegurasse 6 me-'tlesfruta de vasto Clrcu o e
f�rl! �� !lfe��(ies CIl!êll�25 proteçao.

�u:l;zaJes nesta Capital, será ses pan( os que lá estavam,

-:=;:�s:!� g;
...
-!'
.:»
��

,/

fxeniplo dignificante
(ALVARUS DE OLIVEIRA)

-f R E R.A 5,
NUNlj�� :

.__
. _.�----- ,.�........_ ....

-:-- ........� ..... �� ..���_.&.�--

, ESPII'-.'HAS, fTC, ,1.�';:; . .:.:..�.-:_::..�..:.::;::;::..-=:-:::::::;:...:=-�.:.;:.::;.:-.:-:::....�.::�:...' .,.
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'Esportivo
Direçlo !le PEDRO PÁULO MACHADO

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

Figuei rense
A atração de domingô ng esládi'o' da

iv� F.- C. O., pelo Campeonato
-

Estadual
Sensacionaliza a cidade o . próprios domínios do adver

choque do domingo, nesta I sário, a equipe alvi-negra
Capital, entre o Ferroviário, habilmente orientada pelo
'de Tubarão e o Figueiren- tenente Dantas apresenta
se, pelo campeonato Esta- se como favorita.
dual de Futebol de 1950. Mas vai o quadro de' Tu-
Veando-se em conta o seu barão queimar o seu último

triuhfQ. no último domingo, cartucho, procurando a to

:pela contagem de quatro docusto a rehabilitação do
tentos a zero jogando nos seu insucesso de domingo

Jogos noturnos
Enorme a ansiedade do" publico Iloríanópolltano
pela partida inaugural dos refletores do estádío

�- 'da -FCll.-O quinto poste já foi erguido.
Está se tornandõ realida

-de o sonho de tantos espor
tistas, notadamente os sim
]>atizantes do 'esporté-ref.
No estádio da F.C.D., já es-

mo, com a boa nova, não estão sendo erguidos os pos-
condendo a ansiedade .em as

tes que servirão para colo-
sistir ao prélio noturno

car os refletores. Teremos,. inaugural. Para inaugurá-desta vez, jogos noturnos,
I 'd' F C D.

t d os conVI ou a . . . o
'(lUaSI o as as semanas, cO-" "d FI

'

1. ,onze o amengo, o c u-
mo acontece em uuasr todas

b d
.

"t ida" d•.
' 7 "e e maIor orcI a o

as Capitais dos Estados. J0-
'A

.
-

- -.

db 1 d fi pais, s negociaçoes am a
gos so a uz os re etores. -

f l' id. , nao oram conc UI as masSinal de progresso. Esta de
t d

.

di di
-

parabens a F. C. D. por sua
u �'m Ic.a que as con içoes

, serao aceitas pelo rubro-ne-ação segura e sua compreen-
são das necessidades da me- gro carioca. Se, do centrá
trópole barriga-verde. rio, o club� da Gavea não

Quarta�feira estivemos no puder vir até aqui, a, entida
estádio da rua Bocaiuva a- de se entenderá com outro,
])reciando os trabalhos po- pois, como todos sabem, es�
dendo verificar que o quin- te imeríso Brasil está cheio
to poste já foi erguido, es- de clubes de projeção. Va
iando faltando três. Os tra- mos espera}' um ponquinho:
balhos prosseguem anima- mais.

dos, tudo indicando que a

inauguração se dará em fins
do

"

corrente mês.;

Todos estão satisfeitissi-

A atração do ano: Fluminen
se x América, em Joinville

Depois de amanhã a exibição (la equipe
de Castilho

'A atração esportiva das de nortista e mesmo o Esta
festas do Centenário da ci-

_ do aguarda com grande an

dade de Joinvílle, marcadas siedade o desfecho da maior
para o periodo de 9 a 17 do pugna destes últimos anos.

corrente, será, sem dúvida Desta capital seguirá nume

alguma, a exibição naquela rosa caravana d'e. esportis
cidade do famoso esquadrão tas, ávidos' pelas jogadas de
dÕ':Flúm�inen'Se; da Capital Pindaro, Pé-de-Valsa, La
da República, que terá por faiete, Oswaldo, Jair, Mário,
adversário o "onze" do Amé- Didi e o soberbo Guardião
zíca, campeão catarinense Castilho. Os ingressos já fo
ldie 1947 e 1948. Toda a cida- ram postos � ven-da.

Ar�'mais ''1� ano no
Paula Ramos "

Ao que apuramos, o guar- vitória da gestão do sr. Wal
(lião Arí vem de renovar II' demar Fornerolli. Por estes
'Contrato com o "'Paula

Ra-I
dias' serão feitas novas a�

mos, por mais uma tempera- quisições que virão retor-:
da e nas mesmas bases do çar a equipe paulaína para
anterior. Esta é mais uma a temporada de 51.

Regala· a vela
(urso realizar,á

de longo per
o Iate Clube

::Prosseguindo a sua tem-I do clube, contornando
porada veleira, o Iate' Cln- bote-boia em Sambaqui.
lhe, desta: Capital, realizará,
no próximo domingo, uma

regata interna de longo.
-percurso para as classes de
Sharpies e Lightnings.

.

A
:saida será em frente à sed'e

Reina enorme interesse
entre os velejadores do a

ristocrático grêmio, espe-=-
�ando-se disputas das mais
renhidas e sensacionais.

/

x

--l Os am�gos leitores conhecem a bica? Sabem que� é?
Garanto que não! ... Mas estou convicto de que em epo
cas remotas e que já vão longe, os senhores "tesoura
ram", quotidianamente, a sdda da bica. ,A bica, essa.Hga
ra ímpoluta, caracter sem jaça, está alí, há alguns pas
sos, cravada-na Praça XV. Quando· colocaram a bica na-

quele lugar on'de ela está, há anos, todos nós falavamos
da bica. A bica era, então" assunto das rodinhas dos
"talk about people" e dos que andam sempre preocupados
com a vida alheia. Hoje, porém, a bica saiu do cartaz.

Ninguém mais .fala da bica, e, consequentemente, vive
solitária e- isolada. Nunca mais a bica teve o prazer de
receber o carinho das bocas femininas e nem mesmo das,

5 jogo - Vencedor do 20. masculinas. Todos desprezaram a bica. Atualmente, sã-
x Vericedor do 30.. mente os retratistas ambulantes ocupam-na para lavar

6 jogo - Vencedor do 40. -o seu material de trabalho. Vejam, meus amigos, a que
x Vencedor. do 50. (final).

J

ponto rebaixaram a bica. E' quem me fez relembrar a bi-
ca foi um amigo, quando me informava que o campo da.

""•••••••••- _ .1 rua Bocaiuva está sendo iluminado. Então eu me reeor-

dei da bica; dos seus tempos áureos, quando se consti
tuiu em assunto palpitante. A primeira vista parece ex

tranho e imcompreensivel dizer que foi por causa da.

informação que me prestaram, com referência a ilumina
ção do campo da Rua Bocaíuva, que me lembrei da bi
ca! ... Mas não é! ... '

Batido um recor
de moud;ial
É.lLENOS AIRES; 8 (U.P.)

- No torneio de peso e al
passado. Portanto, que. se

teres dos Jogos Pan-Ameri-
acautelem o.s comp�nhell'os canos, o �eso pesado ameri-,d� Dolly; pOIS o ,:onJunto. �e I

cano John Davis bateu o re-
Lazaro tudo dará pela vitó-

d d
.

1 t t I lí
.

cor e mun la o a o impiria.
co, com 482.500 kg. O ulti-

Não deixem de assistir ao mo recorde homologado, que.
lhe pertencia desde 1937, e

ra de 455 quilos.
sensacional encontro entre

Ferro�iário e Figueirense.

Domingo o ternéíe-tntcle 40
campeonato g8ocbo'--de futebol

sé.
3 jogo - Corintians

Nacional.'
4 jogo - Cruzeiro x Ven-

cedor do 10.. '"

Vitória' total da
A'gentin� no Pf!mo
BUENOS AIRES, 8 (U.P.)

POR'l'O ALEGRE, 8 (E.)
- Promovido pela Federa

ção Riograndense de Fute
bol, será efetuado no pró
ximo domingo, no estádio
dos Eucaliptos, o. torneio
início do Campeonato da ci
dade. Os jogos estão assim
programadosj

1 jogo: - Internacional
x Grêmio.

2 jogo - Rener x São Jo- - A Argentina ganhou to
das as sete provas de remo

x finais disputadas 'no Rio Ti
gre. Todas as provas foram
disputadas na distância de
Z mil metros.

--------'----------------------------------------

Grande festival. promovido
pelo União F. C.

No
. prOXImo dia 10 de cos troféus-oferecidos pelos

Abril, tendo por local o es- homenageados. Um dos tro
tádio do Independente, no féus levará o nome do sau

distrito de Trindade, será doso craque do Figueirense
realizado grandioso e atra- Alvim Barbosa (Camisa),
ente festival futebolístico, como homenagem à sua me

promovido pelo União F. C. mória. Aguardem a ernpol
Nada menos de 20 agremia- gante festa esportiva do
ções disputarão os artisti- União F. C.

Corno se divide' os lucros
da Copa do Mundo

I

RIO, 8 (U. P.) - Não obstante as várias notícias já
veinculadas sõbre quanto teria 'cabido a cada uma das
representações à última Copa dó Mundo, só agora pode
mos informar comfexatipão a cifra exata recebida, ou a

receber, pelos países participantes.
É a seguinte a divisão: (Dados oficiais):.

.

QR$ �

F. L F. A. 6.493.285,20
Federação Italiana 754.269,10
Fed. Inglesq", -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226.202,50
Fed, dos EE. tIU. 420.553,80
Fed. Suíça '.' . . . . . . . . . . . 270.949,20
Fed. Suécia .-....... 955.293,40
F.ed. Bolívia . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344.721,00
Fed. México . .-.................... 568.451,90
Fed. Jugoslávia .'............... 702.286,90
Fed. Uruguai ,........... 988.608,20
Fed. Espanha 1.285.487,50
Fed. Chile ,.:.... 583.93,1,50
Fed. Paraguai , .. ,. 490.339,30

Total dísh�ibuido -14.084.379,40
Os países receberão em suas respectivas moedas, ex

ceção 'da Iugoslávia, Espanha, Chile e Paraguai que 1;e-
o ceberão em Cruzeiros.

Como se vê, aproximadamente 36 milhões
-

de cruzei
ros a1Tecadados com a i-ealização daquele certame, ape
nas 14.084.37:9,40 foram· distribuidos entre os diversos
participantes, restando pois Cr$ 21.915.620,60 que cou

be à C. B. D. como organizador� do certame, saindo des
ta ultima quantio tôdas as despesas com a realização do
Campeonato, como é claro.

"

Posto de· observações
Escreve: HAMILTON ALVES

•

xxx

Explico-me: a bica teve o seu tempo. E como tudo
perde o seu tempo, a bica também perdeu o seu. Respei
tou fielmente os ditâmes da máxima: "Tudo. se diluirá na.

voragem inexorável do tempo", E hoje a bacia da bica
encontra-se quase sempre transbordando de água. Está.
afinal, completamente esquecida._

xxx

Olhando a bica: eu vejo o Estádio da Rua Bocaiuva.
iluminad� e vazio. Parece que o destinovdo Estádio da
Baixada com refletores vai ter o mesmo destino da bica..
Abica teve a sua fase culminante, depois o tempo encar-, ,-

regou-se de vulganizá-la, de torná-la tão comum q:� ho-.
je, ninguém, em sinal de gratidão, rende um preito de
aprêço a bica, pelos relevantes serviços prestados à po
pulação. E assim será o Estádio Iluminado. Nos prímeí-:
ros mêses todos falarão nêsse assunto. Será como no tem-
po da bica, quando lhe deram um cunho todo especial,
Mas a bica, como tudo nesse mundo, recebeu as chicota
das do tempo, que desgasta, 'que envelhece, e -que, num
golpe fatal, mata, trucida, destróe. E o estádio não fica-
rá sem as suas chicotadas ...

Hoje será uma cousa rara, onde serão postos os,

olhos curiosos, amanhã será uma banalidade, dôDae todos.
fugirão. ,

Há diversos fatos que nos
......
fazem pensar assim. Es

ses fatos serão esclarecidos no devido tempo. Tudo tem.
o seu tempo. Oxalá alguém nos provemas apresentando
fatos como nós iremos fazer, a improcedência dessa nos-

.

sa desconfiança".
xxx

Hoje estavamos francamente de bica! ...

Saibam os Esportist�s..•
.--:. que a seleção brasileira-vencedora do Campeo

nato Sul-Americano de Futebol de 1922 estava assim
conseituida : Kunz," Palamone e Bartô; Lais, Amilcar e

Forte; Formiga, Néco, Heitor, Tatú e Rodrigues,
. '" xxx

... que o América, da cidade de Joinville, sagrou
se campeão, do Estado nos anos de 1947 e 1948. O grêmio
rubro foi fundado no dia 14 de Julho de 1914.

x x x

... que o Vasco da Gama obteve em 1932, pela quar
ta vez -consecuti'va, o torneio "initium" do Campeonato
Carioca de Futebol.

xxx

xxx

que o cetro máximo do futebol do vizinho Estado.
do Rio Grande do Sul, caiu no ano de 1935, em poder do
Gl:êmio Atlético do 90 Regimento de Infantaria, de Pe
lotas.

xxx

que o Esporte Clube Pinheiros., uma das maio
res expl'essões do esporte paulista e brasileiro, denomi-:
nava-se antigamente Esporte Clube Germânia.
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o EsTADO Sexta-feira, 9 de março de 1951

�iDe • Diárió
RITZ Pedro .ARMENDARIZ _

Ás 5 e 8 noras John WAYNE _ Mae MAR-
_A BELA E O MONSTRO SH e Jane DARWELL.,

com

Rod CAMERON _ ElJen
�DRW e Philip TERRY.

No programa
1) _ Jornal da Téla. Nac.
2) _ A Voz do Mundo.

_<\tualidades.
Preços:

C.r$ 5,00 e 3,20
ODEON

Ás 8 horas
. JOANA D'ARC
(Techn icolor)

No programa
1) _ O Esporte em Mar-

-eha. Nac.
.

2) - Metro Jornal. Atua
:Jidádes.

'

Preços:
Cr$ 6.20 e 3,20.
"Imp. até 14 anos".

ROXY
Ás 8 horas

-o CÉU MANDOU ALGUEM
(Technicolor)

com

com

lNGRID BERGMANN.

No programa
1) _- Cinelandia Jornal.

Nac.
-, .

·2) _ Atualldades Warner
Pathé: Atualidades.

Preços:
\
Cr$ 5,00 e 3,20

.1 "Imp. até 14 anos".
IMPERIAL
Ás 8 horas

ROSA DA AMERICA
(A Santa de Lima).
Délia GARCEZ.

.

No programa
1) - A Marcha da Vida.

Nac.
2) - O Ovo Bom. Dese

nho Colorido.
Preços:

Cr$ 6,20 (único). J

"Imp, até 14 anos".
....... IMPERIO (Estreito)

Ás 8 horas
A SINETA DE PRATA
Colorido.

CAVEIRAS DO TERROR
5/60 E·ps. '

DRAGÃO NEGRO 1/20

Rue F'elippe Scbmidt 4�

\ -

QUER VESTIR·SE COM CONFORTI E ELEGANCIA 1
PROCURB A

Alfaiataria ·.Mellô

W REGULADOR VIElR ..\.}
A mulher evitará dOf,es

ALIViA AS CóLICAS UTERJNAS
Emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas, Cóli-
cas Uterinas, Menstruaes e ap 's o

parto, e Dores nos ovários,
I': poderoso calmante e Regula-
/ . dor por excelência.
I;'LUXO SEDATINA, pela sua com-

.irovada eficacia é receitada pOJ
médicos ilustres.

FLUXO SEDATlNA eneontra-ss em

toda parte,

,

•

T·l'ansport•• regular,a. de. cOToa f

810 ·FRANCISCO DO SUL para NOVA YOUI
( .

Secretário.

Informo,õ., como. Agente.
e . en6pOll'- C.rloa HoepckeS/A - cr- Teld'De 1 212 ( l!nd

_
te ti

S o riln-ei'<;f? do Sul-CuIa, ,H repcke S � _,CI- TeJe1one_6 MOOREM A C I

��--------------------------�--------------------------------------------�---
\

fttlântida· Rádio Catariúense Limitada'
apresenta maIs � jnsuperavei8 modelos para 1951 -

I

CA'Ri\CTERISTICAS :'
: 5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1700 kc[s; curtas 6 a 18 mcs. 50 a9[ mts.

= Alt(1-falante 61[2 polegadas, tipo pesado: (Tomada para, toca-discos.
:: Transformador universal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts v.
-

Variavel de 3, secções: FI com nucieo de ferro: Caixa de IMBUIA de luxo.
=: Gramsie.súcaru:e : .A.lta se'nsibilídade : Som natural.Modelo ARe-5-p lY"nr]p1n ARe 51.5

I
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o EbTAnO-Sexta�feiraf 9 de março de. 1951

Quarto
Aluga-s« quarto. a rapaz

solteiro, com ou sem pensão.
Conselheiro Mafra nO 160.

B
WASHINGTON, 8 (U.P.)

:_ O Juri Federal pôs-se de
acôrdo sôbre o veriditum no

julgamento, por crime de
assassinato, do nacionalista
portoriquenho, Oscar Colla- P Izoo O Júri deliberou duran- a 8ceo o ca,m-te 1,42 horas. O veriditum -

b
.

-I
-

será anunciado quando se peao rasl tnrOreunirem os jurados. O juiz d Jserá.obrigado a ímpõr a sen-
I '" PO O

tença de morte se o Juri RIO, 8 (Meridional)proferir veriditum contra. Vítimado por um desastreCollazzo de assassinato com provocado por uma derrapapremeditação e aleivosia. gem do seu automóvel, fale-Collazzo é acusado do as-'I ceu no Hospital de Aciden
.sassínato do�ul!rªa da Casa tados o industrial Gustavo
Branca, Leshe Coffeld, 0- Henrique Carvalho, genro'corrida durante um tiroteio do senador Alencastro Gui
dian,te de Blaír House, em marães. O extinto pertencia1° de novembro do ano pas- ao quadro social do Gávea
sado, Collazzo pode ser de- Golf Clube, fazendo parteclarado culpado de assassi- do quadro de polistas. Era
nato com premedição e alei- campeão brasileiro de polo'vosia, embora, na realidade . e interveio em vários torfoi seu cúmplice 'I'orresola, neios interclubes no Rio, S.
o que disparou o tiroJatal. Paulo e Pôrto Alegre. r
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O ESTADO-�exta-reira, 9 de, março de 1951
------�-------------'--------- ' ',-

._---------�._------ '--__'_------

S. t ·111\';)
.

"VrRCiEM ESPECIALIDADE" da
elA,WETZELlIND-USTRI.4L-JOINV [L L m.

TORN A ' A
. ROUPA BRANQUlSS1MA

I.I.P.l.E.C.
Delegacia d� Ila.

. Catarina
/

Avisó

Viagem com sfgurança
,

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS �lICRO-ONIBUS DO

R4?IDO «SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajaí - Joinville - Curitiba

De conformidade com o

Regulamento aprovado 'pelo
Decreto n. 29.124, de 12 de

Janeiro do corrente ano, que

estabeleceu normas para a

• Si, I l omirando uma mpressora Jalda 18 x execução da Lei n. 1.239-A,
<. 1 ,pcompanh.da de t es ro tes de tlP;'S v de 20-11-1950, levamos ao

�"
s. está prat.earnente fabr,icando dinheiro'. uma

,

vez que ;;""ao e!'ormes os proventos que des- conhecimento dos Snrs. Em-
lt frutara írnprtmíndo cartões de visita. convi- I débittes , bo.etíns, programas. etiquetas, listas de prega( ores em e I o com

preços, bilhetes e toda uma série infinita esta Instituição que as con-
de serviço; tipográficos.

� VEMOAS I VlSTUOIISRINDfS DESCONrOS. vENDIS I PRãi6 tG�lSRIH. tribu ições devidas e cujo re-

DES faCILIDADES. Informações c/lll'QulRIS Jalda.&.l'oslal8314· S.Paulo _j colhimen to estava em atrazo

em 27-11-1950, poderão. ser

pagas, a requerimento do

devedor, até em 48 presta
ções mensais, acrescidas das

multas que forem impostas
e dos juros de mora de 6%
ao ano.

Os Empregadores que se

encontrarem nas condições
acima aludidas e desejarem
liquidar' seus débitos até em

48 prestações, deverão apre
sentar seus requerimentos,
sob pena de caducidade de

seus direitos, até o dia 15

de Maio de 1951, na forma
estabelecida no artigo 3°, do
Regulamento supra citado.

Acentuamos que a facul

dade para pagamento de dé
bito em 48 prestações men

sais, refere-se exclusiva
mente às contribuições de

vidas. até 27 de Novembro
de 1950.
Florianópolis, 5 de Março

de 1951.
Lauriano Gomes de Almeida

Delegado Regional

Agência. : Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

A-L.U G'A - 5 E
ótima' sala no

_
cemrn

A' Praçe 15 de.Novembro, 20, 2' ande,
(altos do Résta'úunte, Rose).

Tr.tar no mesmo local.

PJmGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMA [lA_SI
HOMENS SEM ENERGIA,

...Não é sua culpa!
É a fraqueza que o deixa cansado.cpálído,
com moleza no corpo �. olhos sem brilho.

A fraqueza atrasa a vida porque rouba
•

> as fôrças para o trabalho.

VANADIOL

aumenta os glóbu10s sanguíneos e VITALIZA o s�ngui' cn-
fraqueoido. É de gosto delicioso e pode ser usado 'em todas

as idades
------------------------------------�--------------------

'.

o Sabão

7'
'=--

DISTRIBUIDORES�

MACHADO
Fx elA. S/A
COMÉRCIO E AGÊNCIAS

_ ELÉT'A/COS é À LE.NHA
.

,_;;t__

VENDAS À PRESTA<;:OES

EXPOSiCÃO PeRMANENTe: à

� J1iiju rJcAm.J.4t, 42� FLORIANÓPOLIS

esquina. Muitas vezes nos admiramos ao vei certas pessoas idosas que. no entanto,
Tratar 001tl �o Tabelião consérvam todo o vigor e a bôa disposição da mocidade. Elas prolongam

Brito à rua Deodoro. t?.::os os prazeres da vida. que enc�ram� c0';'l o otimismo e a b6� dispo-
,

I
srçao que lhes proporciona o seu fíSICO sadio, Quer saber a razao delas

. .'

"

.,
demonstrarem menos idade do que realmente. tem? Pois bem, preste-

CASA MISCELANIA dístrí- atenção a isto: a DEBILIDADE NERVOSA e o ENFR�QlmCIMENT()

bujdora dos Rádios

R.c.A.1
NEURO·MUSCULAR provocam a FALTA DE MEMOR(A, A PALIDEZ�

• , •
O EMAGRECIMENTO, que geram o DESAN'IMO e a indisposição moral

VIctor, Valvulas e DISCOS. e física (FRAQUEZA SEXUAL, M�NTAL e ORGANICA). Esses jóvens
Rua Conselheiro Mafra. aos 50 anos. cheios de vitalidade e disposição conservam o seu organismo'

_______________'_
usando FOSFOSOL, considerado pela classe médica como um ótimo tônico
nervino. dada a sua fórmula científica ser bastante concentrada em

fosfatos, de assimilação imediata pelo corpo humano. Os que não se

sentem jovens e animados, devem-no à falta de fosfato em seu organismo.
Usem, então.,FOSFOSOL em elixir ou injeções intra-musculares e logo
depois das primeiras colheradas ou injeções se sentirão outros: Anímados t
Fortes I Dispostos I Não encontrando FOSFOSOL nas1'armácias e drogarias.
escrevam ao Depositário. V.SANDOVAL JR.- Caixa PostallH74-São Paute-

,
_/

os' melhores
...

(

Para o Figado e PrIsão de· Ventre
J;"

!
,

-

.1()dIJES

Para

Vende-se ou

permuta-se
Urna casa à rua Fernan

do Machado nO 64, completa
'mente reformada, e desceu

pada.
Trat-a-r na "Casa das: Ca

semiras" Rua Conselheiro
Mafra nO 8.

> Fraquezu em geral
Vinho Creosotade

(Silveira)

Vende-se
Por motivo de mudança,

uma sala de jantar. Tratar à
Rua Martinho Callado, n. 6.
(Chácara do Hespanha).

Vende-se
, Duas ótimas casas à Rua

. /
'

Frei Caneca nOs. 152 e 158

ctik uni grande terreno de

Aulas de radio
telegrafia,
Aceita-se alunos

Rua Conselheiro Mafra, 33'
1° andar

Das 19 ás 21 horas

PRISÃO DE VENTRE

PILULAS DO ABBADE MOSS I
As vertigens, rosto quente, falta de ar;
vômitos, tonteiras e dores de cabeça, a
maior parte das vezes são devidas ao

mau funcionamento do aparelho diges
tivo e consequente Prisão de Ventre.
As Pílulas do Abbade Moss são tndíca
(ias no tratamento da Prisão de Ven
tre e suas manifestações e as Angíoco

lites Liçeneíadas pela Saude Publica, as Pílulas do Ab
bade Moss não usadas por milhares de pessoas. Faça o

seu. tratamento com o uso das pílulas do Abbade Moss,
I

'

-
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A 6� EIposi�ão Agro ·,Pecuária 'de Lajes
FALA-NOS O PRESIDENTE DA COMISSÃO EXE- soube que aposentos lhe es- ao lado .da qual, esta

�lt_ua-I
Deparou o no,ss.o enviado, mo colega de imprensa, é,

tavam reservados em seu do o Parqué de Exposições. com uma farmácia comp.le- dos mais brilhantes, pode-.·
CUTIVA DO MAGNO CERTAME _.:... VISITA À FAZEN- - I -

.

t
n."

palacete, à rua Correia Pín- Instalações adequadas rece- ta, numa das dependen�las ria nos dar a en trevis aija;
DA BELA VISTA - OPINIÃO DE AUTORIDADES -:- tó. berão as aves e animais de visitadas, sendo-lhe explica- prontinha ...

VARIAS NOTAS Já pfíncipescarnente íns- pequeno porte, tudo calcu- do que a ,Assoçiaç�o. man-

-

- Não� Se escrita por-,

talados e após Iigeira toile- lado à base da experiência tém, para venda a seus as- mim, contestou o dr. Arru

te, apresentou-se o nosso re- adquirida nas expos ições sociados, um completo de- da, ela não revelaria, nos,

presentante ao anfitrÍão, anteriores. pósito de produtos veterí- seus têrmos e no seu estimu-:
pedindo suas ordens. Visita à Associação Rural nâríos. lo, a observação de um ex-,

tNo almo.xarifado.', estão. tranho, pois eu f'alarta coo.

enxadas, arados, arame, etc. mo que de chapéu na cabeça.,
sendo. que isso tudo é forne- falaria naquilo. que para,

I' 'e ido aos associados por pre- mim é rotina, falaria do que"

ço de custo. é meu ...

Depois da 'visita acima E tirando ao jorrial ista tô--

descrita, foi servido, na Se- das as esperanças:

cretaria, um cafézinho sa- - Lá em casa tem papef
boroso, quando o. repórter, à vontade, lapis, caneta.,
com a idéia de há muito. in- -tinta, e lugar sossegado. En
cubada, tentou um golpe: trarei com o cafézinho, de:
- Dr. Indalécio, o sr. co- meia em meia hora .

......_;._ .,._..__....! Era submeter-se.
Já n'o gabinete 'de traba--

R'elatório 'sôbre n lho. no palacete do dr. In--'

• dalêcio, o homem de 'impren--

abasteCimento sa _d�u início à sua, tarefa;

Jasmim - reprodutor mangalarga - prop, dr. Indalécio d
'sempre ajudado. pelas opor-

.

Arruda
,
6 'carne tunas informações do anfí-«

, RIO, 8 (V.A.) _ O minis- trião e entrevistado,. sem O>

tro da Agricultura concluiu, que ,êste relato �erl� obra.

hoje, encaminhando-o ime- legitima d� marll1helr� de,

diatamente à apreciação do I pr-imerra vl�g�m em. assun-;

titular da Fazenda e do pre- tos de pecuarra.

sidente do Banco do Brasil, No gabinete onde h'aba-

o relatório elaborado sôbre lhava, o repórter teve oc�
o.problema do. abastecímen- sião de exammar. a galer'ia..
t'o de carne. São propostas de prêmios c��qUlstado.s p:- �

medidas para o fomento da 1<:, dr. Ind�leclO em e,xposl
produção, inclusive 'preços çoes anteriores -- 1VIeda�has,.
mínimos ao. verdadeiro pro- I bronzes,

estatuetas e d�p�o-·
dutor instalacão de mata- i mas - o que atesta, de Jeito>

do.uro.'s de ambito. nacional! eloqüente.io carinho. que s.s.,
,

I di àcuil e a ia
nas zonas criadoras do Rio lspensa, aqui o qu su -

r.rande do Sul Santa Cata- zenda produz.
rina, Mato. Gr�sso, Goiaz, (Continúa na ,6a página}
Minas Gerais, Paraná e Ba- 'DO;'� Anuncie n'''O, ESTA '

hia, E' também sugerida a

instalação de matadouros
de ambito 'regional.

•
Como. tivéssemos premes- O dr. Indalécio Arruda,

sa de uma entrevista com o. um dos mais progressistas
presidente da Comissão Exe- cria'aores naquela regrao,
cutiva da 6a .Exposição escolhido. presidente da Co

Agro-Pecuái-ía de Lajes, em missão Executiva do. certa

época a ser oportunamente me que se inaugurará no,
marcada, aguardávamos o próximo dia 30, aguardava
combinado aviso' para a ida o nosso representante no

de um representante nosso aeroporto.
àquela linda cidade serrana. I Um fidalg6 da velha estirpe
Em dias da semana passa- Quando o. repórter, já no.

da, tão logo recebemos o trajeto do aéroporto para a

chamado, um nosso repre- cidade, feito. na barata do.

sentante, em avião da TAC" dr. Arruda, indagou-lhe de

viajou até Lajes; - qual o. hotel ém que ficaria,

Circulou, ontem, o primei
melro numero de "Diário. da mos:

Manhã", órgão .que obedece "Realizando esta Irman
a, direção do jornalista Ze-, 'dade ti. ro do. corrente mês,
dar Perfeito da Silva e re- às 20,30 horas da noite, a

datoríado pêlo;'nossos cole- transladação da Veneranda
gas de imprensa Acy Cabral Imagem do Senhor Jesus dos
Teive, Adão Mírándà, Antô- Passos da sua capela no Me
nio Sbissa, Nelson, Maia Ma- nino. Deus para a Catedral
chado e Arí Silva, tendo. Co.- desta cidade e no. dia seguin
nío ·técnico o sr. 'Antônio. P. te, àS'17,30 hóras da tarde,

, Gut!errez. a procissã-o so.lene da mesma

O novo órgão,' contendo Imagem, da Catedral para a

farta materia redatorial e referida capela, temos por'
de colaborado.res, está fada- isso. a subita honra de con

Sito. nam maginifiCo subúr,do à longa vida, o que dese- vid'ar a- V. Excia. para to-

jamos. mar parte nesses ato.s. bio, servido por uma estrada

Ao "Diário. da,' Manhã", 4proveitamos a opo.rtu�i- tôda ela calçada, apresenta,
ainda em fase experimental, dade para apresentar o.S

no. seu conjunto de instala

os nossos cumprímentos com nossos respeitos a V. Excia. ções, o.bra grandiosa e defi

voto.s de prosperidades, e ao. a quem DEUS'GUARDE. I
nitiva para realiza__ção dê�-

seu diretor, que nos visitou, O Pro.vedor
"ses certames que tem lugar

à tarde de �ntem, o. nosso (Medeiro.s Filho.)
I
de 2 em 2 anos.

agradecimento por êsse ges-' O Secretário O parque, no seu conjun-
to. de fidalguia. (Luiz S.B. da Tr.indade) 'to., é simplesmente grandio-
----------------�--------------------'_-_________ so, po.ssuindo" já quase tô-

Mollel derrotado

Florianópolis, .

- 8 de Março' de 195:

Transporles A'éreos
Cotnrinense S/A.

Acham-se a disposição dos
I
to-lei na 2.627 de 26 de Se

senhores acíonistas, na sede, t,emblo de 1940. .

sacíal, à rua Felipe Schmidt Elorianôpolfs, 7 de março.
na 14 - 10 andar, nesta ca- de 1951.

'

pital, os documentos-meneio- Luiz Fiuza Lima, Diretor
nados no. art. 99 de Decre- Superintendente:

«Diario da
"

Maohã)
Pro�issão do 8e
nhoi dos Passos
Reckbemos e agradece-

contra ..Mas Mo.'llet,. para ser

,confirmada necessitáva
,
de

311 voto.s.

PARIS, 8 (U.P.) - (Ur
gente) - A A.sseinbléia Na
cio.nal francesa rechaço.u
Gay Mollet conio primeiro
ministro..No voto de conTian
ça sôbre a confirmáção' de
Mollet co.mo primeiro. minis
tro, a Assembléia' Nacio.nal
deü 296 votso. a favor e 259

,"-

Acadêmico' João
Augusto Saraiva
Folgamo.s em registar ha

ver ingtessádó Iía Faculda
de Paulista dé Medi�lia,
após brilhante 'Curso no Co
légio Catarinense, o. nosso'

,

jovem conterrâneo João Au-
Aluga-se uma na Praia da gusto de Melo. Saraiva, filho.

Saudades - Coqueiros.

f
do. casal E. de Melo. Saraiva

Tratar com Erval MeIlin, e d. Altinha Go.nçalves Sa-
Florestal. . raiva." '_

,/ ,

CASA

lofnodadas, 8S noticias' do extefio'r
sôbre a desv i!loriza�ão .do, cruzeiro
RIO, 8 (V.A.) - .A.. res�

peito das noticias que esta-
para enfraquecer a po.slçao
do. mercado- do café,' o. mi-,
nistro Ho.rácio Láfer decla
rou-no.s, hoje:
- "A noticiá não tem o

meno.r fundamento",

"

riam circulapdo no exterior
- sôbre uma po.ssivel desvalo
l'ização. do cruzeiro., usada

- Às ordens de O Estado. I . À noite, depois do jantar
estarei eu, depois dêsse co- I ria residência do dr. Indalé

quetel que vem aí, foi a res- : cio, foi o reporte r, em sua

posta do. dr. Arruda, eujas companhia, recebido pelo
gentilezas confirmam sua presidente da Associação
fidalguia. Rural, sr. Tito Bianchini,
O recinto. da Exposição. que acumula êsse cargo. com

Por sugestão do dr. Arru- o. de maior fazendeiro. do

da a entrevista principiou município.
c

com uma visita ao ,locál do - À Associação Rural de
futuro. certame, "já agora

I
Lajes estão associados os

com algumas
'

instalações mais adiantados criadores

concluidas e outras em an- do ríco , município serrano,

damento..'
,

explicava o. sr. Bianchin�,

Touroc Caracú - pro.p. dr. Indalécio. Arruda \

enquanto mostrava ao no.sso

representante: tôdas as de
pendencias da ·sede daquele
órgão. de"lasse.

Desaparecido Dili
avião militar nor�
te-americano

- A Asso.ciação é a 01'

ganizado.ra das expOSlçoes

que, de 2 em 2 ano.S fazemos
realizar em no.SSo muniCÍ

pio.
,

- Êsses certames têm au

xílio do Go.vêrno? indago.u o

Terneiro. ho.landês - pro.p. dr, Acácio Ar-ruda

das as dependencias neces- jornalista.
sanas à aco.modação. do. - Sim, a Associação re

grande número de anima.is a cebe auxílio dos go.vernos
serem expostos. federal, estadual e muniéi-
Um magnifico. alpendre, paI, sem o. que nada poderia

com baias para bo.vino.s e fazer pelas enormes 'despe
eqüino.s, mangueiras, po.cil- sas que acarreta um certa

gas, galpões, pista de desfi- ,me dessa monta.
le, tudo amplo, acess'ível. 'Is-I - Acresce, ainda, a cir
so. para, a\parte' de pecuária. , cunstancia de que em nOssas

Para as secções industrial I expo.sições figuram, tam
e agrícola amplos pavilhões, bém, o.S produto.s da indús

arejado.s e claro.S, apro.vei- tria lage;;ma, que, co.mo ,se

tando.-se, para o mesmo. fim, vê, em nada estã'() ligados à
as salas da Escola A'gricola, Associação Rural.

PerOD�pilra pre
,

sidente, e Evita
para vice ROMA, 8 (United) - O,

BUENOS AIRES, 8 (U.P.) Centro. de Socorro. Aéreo. de--
I
_ O Partido Peronista, da. Milão anunciou que um a

província dOe Entre Rio.s, vião militar norte-america""

pro.pôs ao presidente Gal. no "desapareceu" a 15 qui
Peron, como candidato à Iometros ao oeste dQ aero-

presidê·ncia nas eleiçoes de porto de Ciampino, de Ro-

1952 e sua espôsa Eva Du- ma. O-Centro disse que o a_o

arte de Pero.n, pára a vice- vião. 'Saiu do, aeropo.rto. de'

presidência. Chefes do par- Udine, no. norte da Itália, às-.

tido., encabeçados pelo go- 11,20 e deu sinais de sua po.-

vernador provincial ,general sicão às 13,55 horas. Depo.is'_
Ramo.n Albarino.s, anuncia- nio se tiveram outras noti-

ram a decisão. de apoiar o cias. As autoridades do ae

casal flas próximas eleições, ro.porto. de Ciampino. disse

durante o co.míCio de óntém que a última vez que o a

a noite no Paraná, 'que foi vião se comunicou com O·

assistido por 10 mil pessoas. aeroporto tinha dificuldades:

Paraná é a "capit'al da pro- no moto.r e que ia tentar a-o

vin,cia de Entre Rios. O Par- terrar. Dizia que um dos:

tido Peronista de Entre Rio.s mo.tores funcio.nava mar

acha-se so.b intervenção, is- I desd� que saiu de Udine.

to. é a única autoridade é o O mformante do ael'opor-'

inte�ventor, deputado José to de Ciampino. disse qli�
S. Visca, que' no ano. passa- havia "possibilidade" de que'

do. presidiu a Co.missão. de o avião tivesse realizadO'

Investígação Mista do Par- uma atêrrissagem forçada.
lamenio. e fecho.u· diverso.s "nalgum loca) ao no.ro.esteo

de Roma".jo.rnais.

-FV0GQari aO
adver�Aquele meu velho amigo e cordialissimo.

sário, co'nfessou-me, quase em segrêdo.:
- Eu estou co.mo o. Govêrno..

!'?
+, - Não acerto' nunca!
- !?
- 1tle, nos atos. Eu,} no. bicho!

, J
t

� Depo.is, sou eu o falador.
- Mas é verdade! O Govêrno começa errand(Jl"

no.s decretos. Eu erro nos milhares.

E vamo.s baixando ... Êle j,á erra até nas po.r

tarias. E eu até no grupo..
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