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rá o estandarte-ínaignia balandi':�Ys''''�'ffi;k�;ri'fiando
Irmandade e logo esta, luzi- tochas. Desde cedo· que tur

da e numerosa, conduzindo mas de Irmãos montam

tochas acesas. guarda à imagem, que é os-

O sr. Governador Iríneu culada, todo o instante por

Bornhausen, Secretários 'de numerosa massa de fiéis que

Estado e altas autoridades depositam a seus pés suas
(

civís e militares, especial- generosas esportulas.
mente convidadas, tomarão I A�ós. a missa,

.

haverá na

parte no prestito, forman,do I'
sacrístía o recebimento de

nas alas e conduzindo tam- anuidades. A última missa
bem tochas.,; será a das 10 horas. Duran-

emocionantes· -solenidades
Semana de Passos.' A tocante Procissão. Aloos·.
lanfredn Leite- lará o sermão., do encontro e o

Padre Flávio Azambuja, o sermã'o do Calvário.

nhor dos Passos, que se ve

nera na igreja do Menino

Deus, levando-lhe, nos dias
de sua festividade, o seu tri
buto de respeito e. a sua

nunca desmentida veneração
pela figura que representa

Há quasi um século que o Filho dê Deus feito Ho-
o povo católico de Floria-'

mem para redimir a humaní
nópolis e de suas adjacencia dade.
vem. devotando, ano a ano,
a sua inquebrantavel fé na SEMANA rDE PASSOS

milagrosa. imagem do 'Se- As solenidades de Passos

'E a' 71' '�N ? pmi,� ���:�o até 14

�

,

,
\.; .'U . .. hO�:�:� dia ���, sujeito a.

ligeira instabilidade.
E a UDN? Em que mundo / dos convites para as embai- Temperatura _ Estável.

se esconde? Transferiu a' xadas e congressos vai fa- V t V·'· f
.

, . .
eu os - anaveIS, res-

sua sede para SIrIUS? zendo o seu oficio amolenta-
.

I t
-, ,cos.

.
gnora os acon ecimentos dor. A essas embaixadas e I T t Extre-
l't' I' desde l eon

empera .uras

po ·1 ICOS cu mmantes, esde congressos a UDN não' tem '

d
.

t M" 25 9
.

' mas e on em: aXlma ,.

3 de outubro, como se fosse ânimo .para levar qualquer M" 199
. _ . .

' .I.1nlma ".

uma assoclaçao recreativa pensamento próprio. E os o/'o."'J" ..-..-.;.-.-.-� .-..

ou literária e não um parti- convites blandiciosos eentrí- EDIÇÃO DE HOJE
do politico. buem eficazmente para que- 8 Páginas
E' a grande muda. brar o seu já debilissimo Cr$ O,ãO
Incapaz de traçar um ru- ânimo combativo e 'para tor- ·>I'................·.·.-........-..-.V...............• ...

nI0 e fixar uma orientação nar impossivel a díscrímí- Peroo praslCdeotenítída, se estiola devorada nação entre as. tonalidades
-

li

pelas suas contradições 'in� do govêrno;,e,a;s>da oposição Ev.it!l ..vic8.. »>, ., .",;'
',' ;.',. �

timas. e irribída peJas 'suas meramente simb6lica -.pa-" "

perplexidades angustiantes:' pel que a tJDR Se rese.).,va,' :SJJENOH AIRE.st· rcgl· ,,(V
. :A.,}H- ,Â: 'manlfestacão

.'

q,ue.Conserva-se em perma- fiel ao método que já deu: os -

nente exercício de faquiris- piores resultados; aceitar se desenrolou na província'
do Paraná em favor da re-

mo, preocupada em salvar alguns cargos, recusar os '

, eleição do presidente Perón �

aquilo que chama de "a uni- encargos e, sobretudo, fugir
dade do 'partido". à sua verdadeira missão, comportou vários discursos,

N- I
. relata o jornal "La Nacion",

ao, toma qua quer atítu- que consistiria em assumir,
de para evitar a menor rup- virilmente, as responsahili- -e notadamente o do deputa-

tura. dades de partido de oposi-
do nacional, sr, Visca, que

se iniciaram quinta feira O clero regular e secular' te a manhã e toda a tarde

Não delibera com, receio ção, depositário e defensor declarou, depois de ter elo-
última, com a ceritnônia 'da estará presente, e grande I que precede o saimento da

de perder a solidariedade do do espírãto democrático. giado a obra do govêrno Pe-
lavação da veneranda ima- massa de povo acompanhará procissão milhares de pes-

sr, José Cândido Ferraz, que Da "Tribuna Popular", rón, que a fórmula presiden-
g·em. Antes da missa conven- a, imponente procissão com

I
soas visitam, a veneranda

o sr. Vargas já chamou de
cial para 1952 será Perôn- .

I t �,
.

as banha círios acesos, em sinal de Imagem e a da Senhora das
Evita, " cI,ona, re�,menm..

-

,

Epitacínhe, da UDN. th·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.............-....,._�

N
'..

d
' ram com água benta as fa- promessas, dando grande Dores, gaardada por Irmãs

Essa obsessão unitária la-o " no Bras-li d
o mes�o clomplCdlO o ;?ll�- ces, as mãos e. os pés do Se" deslumbramento ao cortejo com suas insignías. De meia

{como diria o sr. Jurací Ma- ti ,

ta � nacionai, e 1'0 1 I, nhor dos Passos prosse- pela enorme profusão de lu- em meia hora se revésam as

�alhães\, esse pavor da cri- LISBQA, 9 (U.P.) - A" havia declarado que "quan-. denoi d zes. Às' solenidades de hoje turmas dos Irmãos escala-
Lo " d h' tó d guindo-se epors com as e-

se é a verdadeira crise, a- nuncia-se oficialmente que
o se escrever a IS orla a

mais cerimônias.' à noite acorrerão, como' de dos para a guarda perrna-

través da qual a UDN vai a Intendência Geral dos A- reeleição de Perón e da elei� Durante
-

o dia houve a costume, as populacões da nente do Senhor dos Passos.

d d d
.

I b teci 4- d L' b ção de Evita, o peronismo ilh d
'. ,

.

A'
-

d t
'

]ler en o to os os seus g 0- as ecimenros e IS oa es- costumeira romaria à cape- 1 a e os mun icipios cir- 'proclssao e re orno a

bulos vermelhos. E' a crise tá movendo processo, aguar-
do Paraná escreverá a pri- la de devotos que busca da cunvizinhos. À entrada da sua capela dar-se-á às 17,30

mortal da dúvida e da inde- dando pronuncia por espe-
meira página da- história

milagrosa água com que foi 'imagem na Catedral, que fi- horas. O andor irá enfeitado.

oisão, do temor de agir, 'ou
I'
culaçãõ em generos, contra contemporânea". banhada a imagem. No de- cará exposta até cêrca das com cipresfes artificiais .....e

.

I
�

J'úl i Por seu lado, o deputado '

23 h"
,

, ,

duzid b
sequer de falar. o índustría português u 10 , correr de sexta feira, após a oras, turmas de Irmãos sera con UZI o aos om ros

. acional, Virgilio Fillippo, IA UDN está enroscada Martins, que vive atualmen- missa houve ainda romaria, montar-Ihe-ão guarda, en- por oito irmãos. O grande

f fi t R' d J
.

E disse, cue "a honra de ser o t· ti h t d t d
.

tituicã
num para uso sem im, em e no 10 e anerro, sse? embora pequena. quan o que na sacrrs Ia. a- es an ar e a ms 1 urçao a-

cujos giros intermináveis, industrial é acusado no pro- primeiro a proclamar a fór- As cerimônias de hoje, verá o recolhimento das pro- brírá o prestito, seguido da

<dia a dia, se esvaem as suas cesso de crime contra a eco-
mula Perón-Evita" cjbe ao sábado, consistem de uma messas. As solenidades do. numerosa irmandade revés

últimas reservas de vitali- nomia nacional, na impor- deputado .Yisca, interventor missa às 7,30 horas, na igre- dia não culminám, porém aí, tida de balandraus e portan-
�dA'. d d '1 t A da provincia de Entre-Rios". .

h' t t h N f'
'Ua e. tancla e ez mI con os. ja do Menino Deus, após a pOIS a a trasladação tam- o oc as. umerosas fgu-

Nesse andar, ,dentro em noticia oficial acrescenta

V
... · .......

I..,.t....,..-.,....·····-
......_·....

···�d_,.-· qual havel:á a chamada Pro- bem de ras de anjos, santos e vir-

1>ouco não servirá nem para que a multa legal provável O a o nome o cissão da m.udanra", em que NOSSA SENHORA DAS gen's, bem como algumas as-

llmajgalante e anodina opo- que poderá ser imposta 1\0 8 t I-
tomam parte, home�lS sim- DORES sociações tomaram parte no.

sição de Sua Majestade).. infrator eleva-se a cem mil sr' , e o 10', pIes do povo, que .transpor- Cêrca das 22 horas terá deslumbrante prestito que

Enquanto isso, a sedução í contos. BELO HORIZONT..E, 9 (V. tam para a Catedral os ape- lugar a trasladação da ve- empolga sobremanei:J;a a to-

io.w...........h.·........,..,._.-..........·.-....,._._·.........,._·.-.-..·...••••..•••.....••..·..-.J A.) _ A bancada do PTB trechos necessários às sole- neranda imagem de Nossa dos quanto o assistem.

pi'opõs a mudança de nome nidades de domin·go. Mulhe- Senhora da Dores ,da igreja
Sua Excia. Revma., dom

da avenida Parauna para res e crianças, de todas as do Menino Deus para a Ca- Jo�quim. Domingues de .Oli
Getúlio Vargas, denomina- idades, tomam parte nesse tedraJ. Embora singela, essa velra, VI�·tuOSo. - Arcebispo

ção que teve durante ,o ,Es- singular préstito.' procissão tem grande signi- l\;Ietr�olItano, irá sob o pá-
" tado Novo. O sr. João Fran- A solenidade máxima do ficação pelo 'grande acom-I lIo, cUjas varas,_se�ão seg�-

.

RIO, 9 (V.A.) _ A Co-! da reunião foi enviada ao zen de Lima, dando parecer dia é a da panhamento de fiéis- que' r�s por.a}tas autondades CI-

missão Executiva do Dire-: Tribunal Regional Eleitoral sôbre o assunto, Íembrou a TRASLADAÇÃO I
vem entoando, em todo Ó VIS e m�htares, especialmen'"

tório Nacional do PTB, re-! de São Paulo, com as assi- legisla'ção vigente, que proi- Ao anoitecel�, cêrca das trajeto, inúmeros cânticos te convIdada.s.

unida ontem sob a presiden- j natura·s de sete dos oito be dar nomes de pessoas vi- 20,30 horas, dar-se-á a im- saCrOS. Essa, imagem tomará Fará o papel de Ve�ônica:
cia do sr. Danton Coelho,' membros que constituem a vas a logradouros públicos ponente trasladação da ve- parte na procissão. de .

a senhorjnha Layla Freyes-
1'átificou a destituição do I Executiva Nacional, a sa- e mostrou ,a inconveniência neranda imagem do. Senhor DOMINGOS DE· PASSOS leben, que cantará nos di-·

Diretório do partido �m São i ber: srs. Dantou Coelho, de homenagens dessa natu- dos Passo.s, enc,errada em Amanhã, domingo, have- versos Passos armados em

Paulo. A medida foi apro-J Epitácio Pessóa Cavalcanti, reza. Contrariando o pare- vistosos biom\_)o, de sua ca- rá, a partir das·6 horas, su- vários pontos do. trajetm
vada po.r unanimidade, com �acir Pereira de Lima, Ro- 'cer d.o lider udenista, tôda pela, na igreja do Menino cessivas missas defronte ao A figura 'de São ;roão se ...

cexceção do sr. GetúÍio Var: meu Fiori, Baeta Neves, a Câmara, inclusive a ban- Deus, para a Catedral Me- altar do Senhor dos Passos. rá representada pela senho-

-g-as, presidente da agremia- Lourival Fontes e Euri,co de cada da UDN, votou pela tropolitana, percorrendo as A das 8 horas é festiva, 'rita Aurea Tereza Miranda.

ção, que 'está licenciado do S,ouza Gomes. volta do nome Getúlio Var- ruas do costume. porisso que da Irmandade, e a de 'Maria Madalena pera:

cargo. Ontem mesmo, a ata ,o. gas à avenida Parauna. Precedendo a imagem vi- que a assistirá revestida de (Continúa na ga �ágina)

FESTIVIDADES 'DE PAS
SOS

- Com extraordinárias pom
pas e o mesmo explendor dos
anos anteriores, a liturgia
católica comemorará hoje e

amanhã, nesta Capital, o

triste drama.do 'Calvário,
com as solenilissimas festi
vidades de Passos, que se

estão realizando com extra
ordinário brilhantismo.
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DRA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUS8I
E

DR. ANTÔNIO DIB' l\'IUSSI
Médieo.

.

Cirurgia-CliDie. GeraJ-Partoe

Serviço. comnjeto e especialié.do dai POENÇA! D.
BENRORAS. com modernos método. de diapó.tie1) e tra-
tamento.

,

COLPOSCOPlA - HISTERO - SALPINGOG� - .:a
'T.It.BOLISMO BASA,L . .'

Radioterapia por andas ourtas-Elatroco-.ulaç1b-
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho. ,

Consultório: Rua Trajano, nO i. 1° andar � ·Jtdifleio
do Montepio.

Horário: Das V ia 12 hora. - Dr. lluM1.
Da!" Ui á. iS boras - Ora. Ilu»i.

Re.idênGia - Kua Santo. Dumont, 8. Apto. I.

RADIOTERAPIA
RAIOS X

.

DI. ANTôNIO MODESTO·
Ale.de, màriuaeDte, .0 Hospita••e Carf••••

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

Caridade •

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

.

TRIOAS
I Doenças glandulares, tiro ide, ovários, hipopise, etc.

Disturbios nervosos - Esterilidade - Regimes.
Cónsuttõrio: Rua Fernando Machado, - Tel. 1.481.

� Resld, RI 7 de Setembro � Edif. Cruz e Souza -
Te!. 846.

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

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, - Teleítlne 1 ..422.

i . _,�

DR. MILTON SIMONE PEREIRA
Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoras
CIRURGIA GERAL

dos Serviços dos Professores Benedcto MOlltene�ro e

Píragíbe Nogueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas.
Rua Fernando Machado, 10. _

DR. POLYDORO E. S. THIAGO
Médico e·parteiro

do Hospital de Caridade de Florianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, especialmente do co

ração e vasos.

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

FISIOTERAPIA - ELETROCAL"tHOGRAFIA - ME_
TABOLISMO BASAL

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

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

I r=
.

� RESIDtNClA: Avenida Trompowski, 82 Fone' ma
·nual 766.

DR. ROLDÃO CÚNSONI
Cirurgia Geral - Alta Cirurgia - Moléstias de senho-

ras - Partos
.

Formado pela Faculdade de Medicina da Universi
dade de São Paulo, onde foi assistent\do Serviço Ci-

.

rúrgíco do Prof. Alipio Corrêa Neto.
.

.

Cirurgia do estomago e vias circulares, intestinos
delgado e grosso, tiroide, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicocela, varizes e hernias.

.

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

Telef. 1.598.
.

Residência: Rua Esteves Junior, 1.703 - Tel. m. 7M.
_ _ .. _ _ _.;. _---_........•..•..•.•.......••.....••......•._ .. _---_._._: .. _._ __ •.......•....

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 Psiquiâtnico 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:
Consuitório: - 1.268 Residência: - 1.385.

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

DR. MARIO WENDHAUSEN "'

Cliníca médica de adultos e crianças.
Consultório - Rua João Pinto, 16"::'" Tel. M. 769.
Consultas das 4 ás 6 horas.

Residência: Rua Esteves Júnior 45, 'I'el, 812.
-----

DR. f. LOBATO FILHO
Doenças. do aparêlho respiratório

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

'I'iaiologísta e Tisiocirurgião do Hospital Nerêu Ramos .

Curso de especíalização pelo. S. N.�T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof. Ugo Pinheiro Guima
rães. (Rio.)

Cons.: Felipe Schmidt, 38. -

Consultas, díariámente, das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquíades, 28 - Chácara

Espanha.

o ESTADO
Administração

Redação e Oficinas à
rua €onselheiJ;o Mafra,
n? 160.
Te!. 1022 - Cx. Pos-

.

tal, 139,
Diretor: RUBENS A.
RAMOS.
Proprietário e Dír>
Gerente
SIDNEI NOCETI

Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas,
40 - 50. andar
Te!.: 22-5924 _:_ Rio de

Janeiro
, RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira
na 21 � 80 andar

Tel. : 2-9873 ;_ São'
Paulo

ASSINATURAS
Na. Capital

Ano c-s 100,00
Semestre • Cr$ 60,00
Trimestre. Cr$ 35,00

No Interior
Ano ..... Cr$ 120,00
Semestre .. Cr$ 'Z0,OO
Trimestre . Cr$· 40,00
Anúncios mediante con

tráto.
Os originais, mesmo

não publicados, não. S6-

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigo�STna!lós. ,

Cempenhe
do agasalho
A Sociedade de Amparo

aos Tuberculosos está pro
movendo a meritória cam

panha do agasalho para o

tuberculoso pobre e seus fi-
lhinhos. ,

• I

Aproxima-se o inverno e

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

desprovidos· de quaesquer,
meios pecuniarlos :e que re

sidem em pauperrimos case

bres espalhados pelos nossos

morros e vielas.
À tôdas as familias da ca

pita1 apela a Sociedade para
concorrerem com agasalhos
usados de seus filhinhos e

parentes e estarão, assim,
aquecendo centenas de ir-
mãos nossos. I
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 demonstra
rá mais uma vez seus senti
mentos _humanitários e de
fraternidade cristã.
As roupas usadas poderão

ser remetidas,- por obsequio
tôdo especial, aos seguintes
postos: Ruas Trajano 29 e

J'eronimo Coelho, 34.

r

Credito Muluo
Predial

RESULTADO DO 36° SOR
TEIO DO PLANO ":8", RE
ALIZADO NO DIA 28 DE

FEVEREIRO DE 1951
CADERNETA N. 37.632

Prêmio maior em mercado- I
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. 36.26S
Caderneta n. 32.878
Caderneta n. 24.669

�aderneta n. 38.435

Aproximações inferiores em

mercadorias 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
cão' da Loteria Federal de
28 de fevereiro de 1951. -

, O próximo sorteio reâIi
,e zar-se-â no dia 31 de março.

Floríanôpolle, ;3 de março -
-

; .'
-

"(". �'I"t" -

de 1951.
_.

.

Alcebíades Dial{� I�,spe--
tor Chefe de Agências. .

Visto: ..

� ;' .

Orlando L. Seára - Fís�
cal de Clubes de Sorteios
em Mercadorias Interino.

,

';.'.

Confere
Olplom.

, ).

Famílias:
Miguel, Jorge, Nagib Daux, Jacob Boabaid, Muss!

Dib Mussi, João
-

Dib Mussi e senhora' e- Maricha Daux,
convidam as pessoas amigas para assistirem a missa de

trigéssimo dia do falecimento de seu Pae, Sogro e Avô...

JOSÉ DAUX, que será rezada no aia 14 do corrente;
quarta-feira, às 7% horas, no. altar 'do Sagrado Coração>
de Jesús, na Catedral.

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

DR. CLARNO G. GALLETI
Advogado

Crime e cível
".. Constituição de Sociedades.

NATURALIZAÇÕES
, Títulos Declaratórios

Escritório e Fesidência: Rua Vitor Meírêles,
. NE - 1468.

F�-

DATI.LOGRAFIA
do (õrrespondenda

Comerciai
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 .

.-

Tele(one: 1.620.
Rua General BIUencourt, 48

(Esquina Albergue Noturno)

OIREClol
Amélia M

Pigozz!

METODO I

Moderno e
Eficiente>

"
,

,
. "

""':;::::::.w:::: �,�
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.

....

Fabrloante e cU.trlbuldor•• da. afamada. GOIl

feagõe. -DISTINTA- e RIVET��PoHue um IIl'all;

Ide .oftlmeato de .Cla.eniil'ali ..l••ado.,'· 111'1.. '

diretamente I.eU,o,a. Idbrloa.= A Ca.a -ao CAPITAL- .tuama. '.atel1g80 dOI Sllr.� com.lrol.at•• do IlIt..lol no ••ntldo d.':lh. fa.....m ·�IJID__
• "l.lta Gnt•• d. ef.tuo·rem IUGI aompr4.1I' MATRIZ Im Florlan6poU•• a FIltlAIS .01 Bhamencu • Laje.. i
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�Dja 24 de_ �arço, sábado; grandi9s� soirée da
Dia 25. de março, matínée infantil,

."s tradicionais e emocionantes
.

solenidades de Passos

Paschea
das 16 ás

cem
20

- .

inicio ás 21
horas.

hora,s

g'"g-
:_.- --

r

\ --.
..."'����;;:,. ..

�

•

ít awrmíw "./

ANIVERSÁRIOS , - Jovem Osmar F'loren-

SRA. MIMOS'O RUIZ tino Machado, estudante de

Fêsteja, hoje, o seu ani-' engenharia ..

versário natalício, a exma.
'
- Srta. Gilda Jung,1.ilha.

sra. d. Iracema Mimoso do sr. Léo Jung, farrnacêu-
Ruiz, digna esposa do nosso tico em Mafra. •

prezado colega' de imprensa, - Sl·. Lui� Antônio Este-

jornalista Mimoso Ruiz, alto .ves, residente em Blguaçu.
funcionário da Secretaria da CASAMENTO _' .

Segurança Pública. SCHAEF�R - LAUS

À ilustre dama os cumpri- Realiza-se, às 9\ horas de

mentes respeitosos de "O hoje, à Avenida Mauro Ra

ESTADO". mos, 200, residência dos pais
CAP. FORTUNATO GO- da noiva, o enlace matrírno-

\

MINHO riial da prendada senhorinha

Ocorre, hoje, o aniversá- Maria Cândida Laus, dileta

rio natalício do sr. Capitão filha do sr. Melquíades Laus
Fortunato Gominho, oficial e de sua exma, esposa d. Ma-.

do Exército Nacional, . ser- ria Bastos Laus, e fino orna

vindo no 14 B. C., sediado mento de nossa sociedade,
no Estreito. com o engenheiro civil dr.

DR. IVO STEIN FERREIRA Vitor Schaefer, alto funcio-

Transcorre, hoje, o an i- nário do Departamento de

-varsârio natalício do dr. Ivo Estradas de Rodagem dêste

Stein Ferreira, médico resi- Estado, filho do sr. Otto

dente em Itaja], onde dirige Schaefer, do alto comércio

o Hospital Santa Beatriz. de Brusque e de sua exma.

FAZEM ANOS, HOJE: senhora d. Emma Gonzaga
- Sr. J'úlio ,Teixeira, co- Schaefer.

'letal' estadual em Itajaí. No ato civil, que se ef�-
- Srta. Lucimar Liãbôa, tuará na residência dos pars

filha do sr, Eduardo Lisbôa'l da noiva, serão testemu-._
,. �"'Menina Maria Stel la, nhas, pela noiva, sr. Jaime Technicolor

filha d�sr. Heitor Biteu-] Mendes e esposa e, pelo noi- com

court, do alto'comércio des- vo o dr: Mário Mafra e sra, John WAYNE e Pedro AR-

ta praça. e, no religioso, que se real i- lVIENDARIZ.

- Sr. Militão Villain, sar- zará no mesmo local, após o O DRAGÃO NEGRO

gento músico da Polícia Mi- civil, serão padrinhos, pela com

litar.
.

noiva, o sr. Valéria Gomes e Rod CAMERON

- Sr. Artur Pacheco. sra. e o dr. Renato Gutierrez 5/60 Episódios.
- Sr. 'Alei Silveira, f'un- e sra, e, pelo noivo, o sr. de- Preços:

cionário do D. S. P. sambargador Urbano Müller Cr$ 5,00 e 3,20

'senhorita Mar'ia Madalena' talhão de Caçadores, Policia mente, pelo culto e ilustrado - Sr. Nelson Santiago de Salles e sra, e o s_r. Manoel Imp. até 10 anos.

'-Garcia. No papel das três Militar, Amor à Arte e Provedor, e Irmão Bemfei-' Andrade, administrador do Laus e sra.
- IMPERIAL

Marias Beyús estarão as União dos' Artistas. ! tor da Irmandade dos Pas- depósito TEXACO.
.

Após o enlace, o jovem Ás 5 e 8 horas

�:sen�oritas Selma Moraia.] É o seguinte o intine.J;.áriô I
sos e do Ho�pital de. Carída- pai' viajará, via aérea, 'para I ROSA DA AMERICA

Lenilsa Gonçalves e Isabel para o preatíto de domingo :

I de, des. Joao da SIlva Me- a Capital Federal, em lua de. .

(A Vida de Santa Rosa de

-:.Dias. I saida da Catedral, rua Te-, deiros Filho, cujos "rumos .• mel. :1
LIma).

O sermão do Encontro se-
I
nente Silveira, rua Alvaro

I
certos que tem' imprimido "O ESTADO", cumpri- No programa

�rã proferido pelo brilhante, de Carvalho, rua Felipe I
nós últimos anos aquelas menta-o, deseja-lhe felicida-

.

1) - Noticias da Semana,

"orador sacro, Monsenhor Schrnidt, Praça 15 de No- instituições que tanto hon- des.
< Nac.

-.:Manfredo Leite, que a con-I vernbro (lado do Palácio) Iram e dignificam a terra e I 2).
- O Ovo Bom. Dese-

'vite da Irmandade dos pas-I estacionando defronte à Ca- à gente barriga-verdes tor- - 'TABALIPA.- GIL _

nho.
.

-sos veio a esta Capital para I'
tedral para o sermão do En- . nam-no credor da estimr e Cr$ 6,20 e 3,20.

-esse fim. Com sua voz elo- contro). 'Findo êste, Praça I da simpatia dos seus coes- À rua Esteves Júnior, 93, "LIVRE" - Creanças ma-

<quente, sua grande erudição I 15 de Novembro (lado da ,taduanos, pelo muito que já realiza-se, hoje, o enlace- -iores de 5 anos poderão en-

-e sua elevada cultura, o ilus-j Prefeitura) rua Tiradentes, I tem feito e pelo muito que matrtmoníal do sr. Assis Tã- trar na sessão de 5 horas.

-tre sacerdote eatarinense rua Bulcão Viana, rua Meni-, espera fazer, em, beneficio balipa, da Fôrça Aérea, .com __ _ _.,..

-ampolgarâ a enorme massa no Deus e finalmente entra- da Irmandade e do Hospital, a gentilissima ' senho1'lnha

"humana que encherá a Pra-
.
da na igreja.' sob a sua proficiente prove- Eunice Terezinha Gil, filha

"ç� 15 para ouvi-lo, e assístír j Tanto na procissão de ho-
,••••••••••••l1li........ do sr. José, M. Gil e de sua

_
-o comovente encontro entre. je à noite como na de ama- daria. O ESCALÃO DAS TURMAS exma. esposa, d. Corina A-

:as venerandas imagens do: nhã à tarde, a direção e su- A atual Mesa Administra- Damos a seguir os nomes maral Gil.

"Senhor dos Passos e de Nos-
I
pervisão das fest,bUdades es- tiva da Irmandade está as- de todos os irmãos ê irmãs O ato religioso terá lugar

-sa Senhora das Dores. Fi!!-,' tarão a cargo do esforçado sim constituida: Provedor. que, no domingo de Passos, na Igrejã Santo Antônio e o

-do o sermão, a procissão ru- e diligente Mordomo do CuI- des. Medeiros Filho; Vice- revestidos de balandraus a- civil na residência dos pais

-mará para a igreja do Mení- 'to, sr. Júlio Pereira Vieira. [Provedor, des. José Rocha queles e munidas de fitas da noiva.

--no Deus, onde se dará a co- Culminando as tradicio- 'I Ferreira Bastos; Secretário estas, montarão guarda, às BODA DE PRATA

"mô�e'Ilte cena do Calvário, nais festas de Passos, será i Geral, prof. Luiz Sanches imagens do' Senhor dos Pás- Comemoram, hoje, as suas

"proferindo por essa ocasião rezada segunda feira, às 8 Bezerra da Trindade; Sub- sos e de Nossa Senhora das I Bodas de Prata, entre o res

+O sermão alusivo ao ato o horas, na Capela de Nossa Secretário, José 'I'olentino Dores, que em turmas se 1'e-'1 peito e o carinho de quantos
-culto sacerdote, Padre Fla- Senhora das Dores, na igre-

r

de Souza, Tesoureiro, Roge-' vesarão de meia em meia ho-
.

lhes são éaros., o nosso dIS-

-vio Azambuja, 'da Sociedade ja do Menino Deus, por ini- � rio Gustavo da Costa Perei- ra :

.

tinto conterrâneo Tenente
.

',dos Jesuitas, e grande

ora-I c�ativa da M:sa Admi�istra-
.

ra,_ Pro�ur�dor Geral, Ce�. ESCALÃO DE IRMÃOS Albano de Souza Lúcio, dis-

-dor sacro. tíva, uma rmssa festiva em Joao Cândido Alves Mar-J- Das 7,30 às 8 horas tíntoOfícial da Reserva Na-

'As bandas militares e ci- .jntenção de todas as pes�as nho; Mordomo do Culto, J (1- Waldemiro Monguilhot. val Remunerada, e sua

'vis de nossa "Capital abri-j que, por qualquer forma, di- lia Pereira Vieira,; Mordomo Manoel Roberg Junior. �xma. consorte d: Alípia FALECIMENTO

lhantarão como sempre as reta ou indiretamente con- dos Orfãos, Alvaro Soares Gregorio Borja. Vieira de Souza Lúcio.

... .;festividades de -Passos, sen- correram para o brilhantis- de Oliveira, Mordomo dos Ademar Gonzaga. O distinto casal, que des-
.

,do que a 'da PóliCia Militar mo das comemorações da Se- Expostos, Ari Nicomedes Carmelo Faraco. fruta na sociedade local e

iocarA durante tódo o tra- mana de Passos. Lentz; Conselheiros, Dr. Capitão Narbal Barbosa. do Sub-distrito do Estreito,

jéto da procição <la'traslada- Digna de encômios, e que Edio Ortiga Fedrigo, Dr. �lvaro B. de Oliveira. de gerais simpatias, terá, no

oção, hoje à ·nóite. _ �go 'poderia passar desper- Paulo Philippi, Manfredo Heitor Dutra. dia feliz que assinala tão

Na proCissão de amanhã, c�qida ao registro destas' da Silveira Leite, Pedro José Urbano Hei!. {grato acontecimento social,
domingo, tomarão parte as notas, é a ação desenvolvi- Duarte Silvá e Arthur Ra- Alvaro Soares de Oliveira. : expressivas manifestações
:àfirw,d?s band-as,.:do :1.:4°�Ba- da, modesta e silenciosa- mos. (Continúa na sa p:3:gina)

.

de aprêt_:o e fl.mizade.

\.
r
,

Cine-:Diário
RITZ

Ás 4Y2 e 8 horas
VENUS, DEUSA DO AMOR
Ava GARDNER - Robert

WALKER e Dick HAYMES
No programa

1) - A Marcha da Vida.
Nac.

�) - Noticiaria Univer
sal. Atualidades.

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20

.

"LIVRE" - Creanças ma
iores de 5 anos poderão en

trar na.sessão de 4% horas.
ODEON

Ás 8 horas
1) - Cinelandia Jornal.

Nac.
O csu MANDOU ALGUEM

Technicolor
com

John WAYNE e Pedro AR
MENDARIZ
A BELA E O MONSTRO

com

Rod CAMERON' e Ellen
DREW

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

ROXY
Ás 4 e 8horas

1) - Cine Jornal. Nac,
A SINETA DE PRATA

, Colorido.
com

Roy ROGERS e Jane FRA

ZEE.
O CÉU MANDOU ALGUEM

.-

São os seguintes os filhos.
do distinto' casal - Senhori
nhas Olney e Oldaney, ge
rente da Secção Infantil da
Casa "A Exposição", do Rio
de Janeiro e funcionária do
Departamento Estadual de
Estatística de Santa Catarí
na; sr. Albâno Júnior, .co
merciârio nesta capital."
Ao •.tr. 'Tenente Albâno de

Souza Lúcio e sua exma. es

posa "O ESTADO", muito
respeitosamente os cumpri
menta, com votos de felici
dades.

Em sua residência, à rua

A�ves de Brito, n. 17, fale
ceu" ante-ontem, o sr. Jpão
José Rodrigues Corrêa, ten
do sido o sepultamento do
,seu cadaver ontem, às 16

'horas, no Cemitério Público
de ltacorobí, Gom grande a-
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Direçlo d. PEDRO PAULO MACHADO

AM � ��---------- ----------__

Esportivo 'Estadó". ('

•

guclrenSe
Amanhã na rua Bucaiuva será conhecido Derrota'do O 10- Irão a .Itajaí os lJolonistas
um dos finalistas de certame estadual �rDaCI��:1 elo

I -do Granadeiros da Ilha
Vinte e quatro horas mais de amanhã e enorme. As hoje a esta Capital, viajan- �O����}DEUO,9 (U'P')" Afin: de efetu�r, part. idas meteo Poeta, João Cadernu-

e conheceremos um dos fi-I duas equipes degladiantes do possivelmente pelo avião
A I' di t d t de Bolão em Itajaí a 18 do to, Numas Cardoso, Helio.

nalistas do Campeonato Es- estão em forma para evitar da Transportes Aéreos Ca� -t pe,eja 'tISpu
a Ea ta?d�- corrente, a direção do Gra- Lange, 'Zélio Martins, Alei-. .

E' I' S
. on em a nOI e no s alO. .

D' O di ld OI'tadual dé Mil Novecentos surpresas. ntre os va 0- tarmenses. audamos a va-
, ',.' .' nadeiros da Ilha por nosso biades las, n ma o 1./

e cinquenta. res da equipe' visitante des- lente rapaziada de Tubarão Centenano, entre as eqUl�es intermédio convoca para os veíra, Moritz, Adalberto An
Ferroviário e Figueirense taca-se o meia direita Lá- desejando-lhe feliz estada do Penarol � do Interna�Io- treinos diàriamente, das 17 drade, Abelardo Andrade,

serão os protagonistas da zaro, já conhecido do publi- na ilha. nal, respectivamente, vice-
horas em diante, os' seguin- Waterloo, Walmir Ramos e

domingueira de amanhã. O co flor-ianôpolitano, pois se
�

campeão uruguaio e -cam-, tes bolonistas: Nicolau Jor- deputado Frederico Kurten,
alvi-negro, ante a vitoria de revelou no Paula Ramos, le-

- -
_ -_. peão gaucho, despertou a-

ge Berber (capitão), João Ó local será a cancha do
quatro tentos no próprio re- vantando QS campeonatos de

C·
• preciavel interesse entre os

Gomes, Jaime.Gevaerd, Thi...clube, no Campo do Maneio; .

duto do antagonista, domin- 47 e 48, 80t1U08 perdeu- afeiçoados locais, já' que

go passado, é o favorito da . CHEGARÃO HOJE pelas bilheterias passou' a
.

<, do O Arsenal boa soma de 15,238
'

pesos,Pugna. Segundo apurou a nossa
. com a venda de 16.426, in-.A ansiedade do nosso pú- reportagem, a delegação do P itiv m t o Ar e al- OgI 1 a en e, s n

gressos. A/arrecadação des-blico- esportívê pelo 'embate Ferroviário deverá
.

chegar está mesmo sem sorte. Vol-., / -, ta noite" convertida em cru-

Ó
.............·""'··

........
·
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_,.··....;·....··..,s

....·-...

fl""'··
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i
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l-""''''':
....

bO.J··
....

ã'''''
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'''''1
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1''''·_
....· ....

·-'-'b
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·---r'''''à'''-''.ió�íiõs· i:;;�:;;:::�:�li::::�:!: ;f·::�:,H���:;:.\:��':�:
derrota, desta vez por 3 x 1

A vitoria sorriu aos uru-

10"UoS D�n amer·lcan'os junto ao valente Manchested guaios pelo escore de 4 x O.
, I' u,

- United que já o eliminou na O próximo compromisso do
disputa da Taça da IngIater- Internacional será realizado
ra. O famoso quadro londri-

domingo, contra o Nacional,
no .que já esteve aqui

.

no
campeão uruguaio de 1950.Dando pross,eguimento- à especialização d2 bola ao

Brasil está completamente x x x

cesto nos Jogos Pan-Amerícanos, o "five" brasileiro ven-
afastado tambem de aspirar pancadas aquele fort issimo Amanhã, o Figueirense jogará com o Ferroviârfo,

ceu por ,57 x 46, o quinteto' cubano, na quadra do Luna nova conquista do titulo de conjuntoçque realizou belis- Há muita gente que confia, demasiadamente, na vitória
Park, em BuenosAires., campeão inglês e de vir sima temporada de jogos a- alvi-negra, Sabemos, perfeitamente, que há razã6 bastan-

\ Embora não repetisse sua soberba atuação contra
consequentemente, ao Bra- qui no Rio e' em São Paulo. te para "haver essa isenção de apreensões por parte da.

o Chile o Brasil. 'ven-ceu com autoridade, tendo dominado sil representar o futebol da Os resultados gerais da ul- torcida alvi-negra. Mas, de outro lado, também há mui
no marcador � na-quadra, durante todo o desenrolar da

Terra de John BulI, no Tor- tima rodada dos certames tos fatos que demonstram de maneira inequívoca e cou

contenda. .neio Mlllldial de clubes cam- inglês e ',escosses foi a se- ereta a inconstância do futebol. É bom que se relembrem
Se tívessemos atuado contra a Argentina com o mes-

peões. Virou um Arsenal de gu in te : de 16 de Julho de 1950, quando todos tinham como certa
mo nível técnico com que jçgamos contra os chilenos, a' ;: o sucesso. dos nossos.

vitória, sem dúvida, seria dos nacionais, pois pode-se a-

Sal·bam' O,S ·Espor'll·slas...
E melhor, portanto, que o Figueirense 6'lhé o adver-

firmar, sem embaraço, que as melhores equipes qúe vêm sário como, realmente, deve ser olhado.
disputando o'-t--ítulo de campeões do basquetebalI são as Tudo nos é favorável. Para o Brasil, na 'imorredoura
dos Estados Unidos e Brasil, em que pese o cansaço de t\rde de 16 de julho, 'tudo tambem era azul. , .

.que estão tomados os nacionais:' '

... que o clube Atlético .Carlos Renaux, de Brus-
... Mas saiu tudo como niguém esperava. Exemplo

Aliás, tôdas as representações disputantes da série que, um dos atuais ctmcorrentss ao título maximo do fu-
melhor não poderá existir! ...

final vêm sat.fsfazelldo.rseús compromissos diàriamente, tebol catar.inense, sagrou-se, em 1949, tri-campeão da
x x x '

-ou com igual-espaço de tempo <das outras equipes, cau- Liga Esportiva do Vale do Itajaí. Amanhã; pelo "Rio-São Paulo", o Coríntians dará.
sando naturalmente, maior d-esgaste físico,

/

decorrendo x x x
, combate ao São Paulo, em Pacaembú : enquanto que no

daí acentuada queda de produção, fato que se vem notan- .. , que o Palmeiras Esporte Clube, de Blumenau, Rio, no Estádio Maracanã, o Vasco lutará com o Bangú,� .

do em tôdas as equipes. denominava-se Brasil F. C. e foi fundado em 19 de ju- lider absoluto dêsse torneio.
Não causou surpresa, portanto, a queda da seleção lho de 1919. Sagrou-se campeão blumenauense nos anos

x x x

brasileira na noite de terça-feira, frente aos americanos. de 1941, 42, 44, 45, 46, 47" e 48; campeão do Centenário
Quarta-feira; a noite, atendendo um convite do SF_

Resistimos bem aos americanos no 10 tempo e tivemos em 1950 e vice-campeão do Estado em 1947.
-João �omes de Mello, visitei a cancha de Bolão do Gra-

mesmo um início magnifico; pois com 10 minutos de jogo,. x x x
nadeiros da Ilha. Devo 'dizer que fiquei ímpressãonadís-

o placard acusava 9 pontos para cada quinteto, e, nessa
... que em 1948 o Jabaquara pela terceira consecu-

simo com tudo que vi. Não só com tudo que vi como tam-
altura, perdemos 3 cestas pràtícamente feitas, tendo ter- tiva ficou de posse da "lanterna" do Campeonato Paulis-

bém com a cordialidade de membros e f'requentadoresta de Futebol.minado o 10' tempo Com 28 x 22, favorável aos rapazes do daquele clube. Muito. .obr igado !
... que o Grêmio Porto Alegrense, fundado em 1903,Tio Sam, o que não era até então, nada alarmante,. x x x

No 20 tempo, começou a nossa derrocada, com os a- já conquistou 26 campeonatos gauchos de futebol da
Os brasileiros, no Pan-Americano de Atletismo quedivisão principal.-mericanos mais agressivos e mais felizes nos arremessos, e está realizando em Buenos Aires, estão. honrando as

ao contrário dos. nacionais, que não atiravam com pre-
x x x nossas .tradições esportivas. Avante Brasil'!

cisão, indecisos nos passes, infelizes nos rebotes,' e ao
� ,.., que em 1939, o selecionado paraibano conheceu

o seu maior revés em jogos do Campeonato Brasileiro desoar o apito final, o marcador' acusava 74 x 42 a favor
Futebol. Foi vencido pelo "onze" pernambucano pelá e--dos americanos. '

lástica contagem de quinze tentos a zéro, Em 1941 frenTodavia, cumpre ressaltar o denodo c�m que se hou-
te dos mesmos adversários sofreram nova goleada: 9 'a

veram os nacionais, dando tudo, empregando-se com al- Ó, Aestréia da Paraíba deu-se em 1925, quando foi ven-
ma, sobretudo o' magnifico Algodão, sem favor um dos BUENOS AIRES 9 (U P) so nadador argentino Josécida pelos baianos por 8 x 2.

f
'.''''' I· .

.

.maiores "basketeballers". do certame, o qual, ao ser subs-
x x x ,

_ Piedade Coutinho teve 'M. Duranona, que atualmen-
tituido definitivamente na 2a etapa, foi alvo de tremenda

. .. que a seleção catariüense que disputou o Cam- ante-ontem à noite emo,cio- t� se aéha semipar,à��ti�o, vi- .ovação por parte' da imensa "HINCHADA" que lotou a
peonato Brasileiro de Futebol de 1942, vencendo os pa-

nante gesto, que lhe valeu t�mado �el� parahs,Ia mf�-quadra da Galle Corríentes. .' ranaenses por 4 a 3 e perdendo. para os gauchos por 7 x· grandes aplausos, tll. O p�bhco, de pe, ovac�o-
A vitória americana foi indiscutivelmente categóri- 3, estava assim formadà: 'Adolfinho (Franc,iJaci), 'Ieié Ao receber a I?edalha que nou delIrantemente a ambos_

.

(Tiago) e Diamantino;- Loló, Procópio e Beck; Felipinho, lhe coube, de�ols da p�'ova Duranona, embora impos-
Realmente s'uperiores àos brasileiros não só pela sua

Bráulio Zaboti Tião e Saul
.

. dos 100 metros,- nado lIvre, sibilitado de competir, está.
estatuI�a; elevada, como também pela melhor capacidad€ ". Pieda.de imediatamente a 0- atuando no torneio de nata:' _

técnica individual de seus integrante(:l, não causa espan-
x x x

fere,ceu ao veteranovamo- ç�o como anotador.
t<1> que tenham os estadunidenses ampliado a contagem ... " que a equipe carioca, vencedora do Campeonato
até 74. i Brasileiro de Futebol de 1943, estava assim constiuÜda: ,

O título será decidido entre argentinos e america- Batat�is, Domingos e Norival; Biguá, Rui e Jaime; Amo- Xodô III, .do Brasil. herof
rim, Lelé, João .Pinto, Tim' e Vevé.

.

�
nos, os quais,são agora os ponteiros da tabela. Os argen-,

_. xxx. .
_ " marl·tl·mo' 'd'os )('g05 '.tinos não terão p�la frente d-essa vez, o quinteto do Che- _ . ,

vrolet, mas sim os' "basketeballers" de duas universida-
... que a Federaçao Atletlca Catarmense fOI fun-

p
'../

dada em 1\937..Atualmente dirige no .E.stado os. se.guintes anamerlcanosdes americanas que são as de Okla-homa e Indiana ql.1e, '

Icomo as ·universidades de Ohio e New York, constituem esport�::_:_atletls�o, Basquetebol, VoleIbol e CIclIsmo. BUENOS :AIRES, 9 �U:P.) te:' (Arg_entina) 1 hora, 50:'
a forca 'má�ima do cestebol americano. Vieram os esta-

eh ..... i 1-
'- Os "yachtmen brasIleIros I mmutos e 51 segundos e 30'):

dunid�nses bem preparados �ara a conquista do título; e egara.I_1 OS C C Isfas I lograram conquistar o Cam .. "Polux" (Chile) 1 hora, 53
não será prematuro vaticin.ar uma. vitória americana con-

-

Chegaram, ante-ontem à raid Florianópolis-Bueno� I peonato Pan-Americano dl1 minutos e 24 segundos,
.

tra os argentinos na rodada final.
� noite, sendo recebidos po�· Aires-Florianópolis. Visto a

I
classe de "Star", impondo-8e .

.

No -seu último compromissó, o Brasil enfrentará o enorme massa popular, os
.

.

I.
na últitna prova disputada. A classificação final, por-

Panamá, cuja vitória nos é necessária afim 'de que con- ciclistas catarinense Samuel falta de espaço .h�Je, somen-I A classificação A,inal foi I e'quipes, foi a seguinte: 10).
'servemos o 3° posto, colocação j}lle havíamos conquista- Santos, José Ferreira . da

te em nossa edIçao de ama-
i a seguinte: 10) "Xodó III" I Brasil, com 3.167 pontos;

do nas Olímpiadas de 1948 em Londres e que os chilenos Cunha e Cely Garcia,
.

,que nhã daremos ampla reporta-I' (Brasil) 1 hora, 48"m.in.utos 120) Ar�enti.n.a,·' com 2.254 e,
. nos tpmaram no recente Campeonato Múndiàl. com sucesso completaram o gem a respei,to. e 56 segundos; 20) VIgIlan- I 30) Chile, com 606 pontos.

\

•
'-,

De ATHOS,

Posto de observações
,

Escreve: HAMILTON .ALVES·

Hoje, pelo "Rio-São Paulo", defrontam-se em
.

São
Paulo as equipes do Pamleíras e da Portuguesa de Des

portos, No Rio jogam Flamengo e Améric� em disputa.
do referido torneio.

Belo e .emectoneme .gesto
'.

de _'iédade f,ou'finho

ca.

!
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CURITIBA PARAN4

Camisas, Gravatas, Pija
mes Meias das' melhores,
pelos menores preços só na

CASA MISCELANIA - Rua
Conselheiro Mafra.TELtCRAA#Â.' PROSEBRAS

""
S o

Tfon.porte. regulares de COJ ga. � I } " , (.

sio FRANCISCO' DO SUL para NOVA IOHB"
Infol'ma�õ.. oomos Agente.

•n6p�Ii.- C.rloa HoepckeS/A � CI- Telefolle 1 2J2 ( Rod, te ea "

rancisco do �-CarloJ Hoepcke SA -CI-Telelonc 6 MOOREMAC:B
,

' fl

mo dos tubarões é de tama
nha importância.
Si os tubarões e "tuba-

5

rôas" persistirem em perma
necer separados, o resulta
do pode ser muito prejudi
cial para as finanças cali
fornianas.
.

Considerando a' inconve-j
niência da situâção, os de
putados do Comitê de Caça
e Pesca procuraram o Bu
reau de Pesca da Califórnia.

O Bu�eau da Pesca,' como
o nome indica, é um orgão
especializado.
Depois de estudar o caso,

o Bureau acaba .de emitir
uma opinião que, si 'por um

lado é optimista, por outro
lado deixa as, "tubarôas" em
situação despr imorosa.
Em realidade, depreende

se da decisão do Bureau de
I '

Pesca- que, entre os tuba-
rões, o sexo feminino é o

mais egoísta.
A responsabilidade pela

separação de.. tubarões e

"tubarôas", na costa da Ca
lifornia -- declanou ,« Bu
reau de Pesca __:_ cabe exclu
sivamente às "tubarôas",
Isto

é

assim porque foram
as "tubarôas" as que emi
graram praa o sul, deixando
os tubarões na costa norte.

Entretanto, o Bureau de
Pesca oferece uma atenuan
te para a atitude radical das
"tubarôas".
--É que -- diz o orgão es

pecializado -- as "tubarôas"
são mais sensíveis ao frio
do que os tubarões .

Acontece que' as águas da
costa da Galifornia, nos úl
timos anos, têm ficado pro-

FIUZ.A LIMA & IRMÃOS
Cons, Mafra, 37
Florianópolis

Assustado?

1 Não fiá motivo' vor« te assustares! ••• O
• Denta! f((;'!yltOS protege os dentes contra as câ

ries, e as dores, pois, Kolynos "destroi as bacterias

que' produtsem os ácidos bucais causadores das cáries.
Kolynos protege os dentes e a saúde!

Aliviado com Kolynos!

2 Sim, meu filho, que alivio com a proteção que
•
te oferece Koiynos l Graças aos sem ingredientes

especiais, Kolynos limpa melhor os dentes, clareando-
os e faeerulo-os brilhar. A espuma deliciosa de K'olyn'Os i
penetra nos' intersticios que a escova não alcança. ,

.

1
Combate as cáries

/'

Não há nada melhor que ,-r-II!III!!i__-'-'
KOLYNOS para combater a cárie dentaria.

fttlânfida Rádio Calarinense Limitada
apresenta mais 2 insuperaveis. modelos para 1951

CARACTERISTICAS :
: 5 valvulas-: Ondas: longas de 550 a 1700 kc[s; curtas 6 a 18 mcs. 50 agr �
-: Alto-falante 61[2 polegádas, tipo pesado: Tomada para toca-discos.

= Transformador universal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts v.

: Variavel de 3 'secções: FI com nucleo de ferro: Càixa de IMBUIA de luxo.

: Graruie alcance: Alta sensioiiuuule : Som natural.Modela i-lRC-5-P Modelo ARe 515
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I

As tr8�icionais'

"

Promotor Nunes Pires.

Pedro Carneiro da Cunha.
Raulino Horn Neto.

Renato Ríla -,

Das 8 ás 8;30 horas

loldory Campos Oarofalis.
Altamiro de Moraes Lima.

Manoel F. da Silva,
'

Marcos Manoel Cordeiro.

Hildegard Wendhausen. IIHeitor Veiga de Farias. '

Luiz Berreta. IDario J. Ouriques.
Nestor Francisco da Rosa. :
Osn i M. Ortiga.
'Carlos Galuff Filho.
Orestes Bitencourt.
Silvio Napi. ,

Edio A. Nicolichi.
Dionisio Damiani.
Das 8,30 ás 9 horas

Fernando P. d'Avila.

Des. Alcebíades de Souza.
Des. Henrique Fontes.

"l'ancredo Gevaerd.
Dr. Paulo de',T. Fontes.
Manoel M. Moura.

'

I .Josê Gil.
Des. Edgar L. pedreira.
'Otavio Ferrari.
Edgard Panochi.
'Otavio S. de Oliveira.
'Gustavo A. da Silveira.
'CeI. Pedro L. Vieira.
.Adernar' dos Anjos Silva.

I Arquimédes R. de Gouvêa.
'Carlos Schmidt.

Das 9 .ás 9,30 horas
I Nabuco Duarte Silva.

,Jonas Carioni.
, Hemetério Silva.
Dr. Oswaldo R. Cabral.
Amaro P. Coelho.
Dr. Carlos L. da, Cruz.

Getulio Lellis Pontes.

Manoel F. da Silva.

Ari N. Lentz.
Carl�s Neves Caluff.
Fernando Farina.
José Antonio de S. Junior.
Franc-isco A. Mélo.

,Franc-1sco 'Meira.
Daniel"Agostínho Faraco.

',Dalníiro Duarte Silva.
Walter Moritz,'
José B. "da Rosa.
Carl�s Angelo Fedrigo.
José F. T. de Souza.
Das 9,30 ás 10 horas

'Guilherme F. d'Avila.

CeI. S1Ivino E. C. Cunha.
I .Josê Daux.

Leopoldo Pires.

Virgilio F. Machado.
Vasco Gondin.
Nabor Julião de Oliveira.

Hugo H.,Freyesleben.
Armando H. da Silva.

João Gonzaga.
Artur Livramento.
:Marió Luiz Machado.
André Vil1ain.
Dr. Antonio M. Primo.
Darei G. de Souza.
Das 10' ás 10,30 horas
'Dr. Biase A. Faraco.
,José S. Glavan.
Ary Crabal.
,José Candida da Silva.

André W. Junior.
José Fernandes Neves.

Alvaro M. Mafra.
-Braz Fiorezano. -

Antonio Gomes Soares.

Jairo Callado.
,Joaquim C. dos Santos.
,Alcides C. Taulois.
,Adalberto Sabino.

-

, .Artur Ferraresi.
Alvaro T. de S. Junior.
Dr. Vitor Lima.
Dr. José T. C. Melo.
Dás 10,30 ás 11 hora�
José de M. Rocha.
Biase Faraeo.
Euclides Alves Vieira. I
,José L. Gonzaga Gouvêa.

'

'Camilo L. do Livramento.

José Roberto B. Guilhon.

Reinold'o Bicocky.
Telemaco M. da Costa.

Alipio F: da Costa.

\- Osni Oliveii'a.

Joaquim F. Neves.

Luiz de O. Carvalho.
Luiz da Costa Melo,

Luiz Gonçalves da Luz.
Pedro Leão Coelho.
Pedro Zommer.
Das 11 ás 11,30 horas

Jacob Villain Filho.
Alfredo Richet.
Des. José R. F. Bastos.

Jorge Nava.rro Haberbeck.
Dr. Armando V. de Assis. IAloisio S� de Oltvéira.
Antonio T, de

.

Mesquita.
João Batista B. Junior.
Dr. Haroldo Pederneiras.
Frederico. M. da S. Filho.

J'oaquim M. Neves.

João Eloi Mendes.
Dario F. P. Pederneiras.
Nelson M: Nunes.
Wilson Abrahan.
Das 11,30 ás 12 horas

João Venancio Bitencourt.
Celso Ramos.
Heitor B. da Silveira.
Gílbert Gheur.
Helio Vitor Garcia.
João P: dos Santos.

Aquino Lima.
Domingos "I'onêra.
José Campos.
Tomaz Voods.

'firgilio MOUl!a.
Augusto V. Pamplona.
João J. Bitencourt.
Jacinto Melo.
Pedro Z. Neto.
José de Magalhães.
Da� 19- ás 13,30 horas
Artur R. de S. Moreira.
Luiz Boiteux Piazza.

Hermann Beck Junior.
José S. Magalhães.
Oswaldo Costa.
Pedro E. Dias.
Antonio Evangelista.
.José S;' de Souza.
José Barbato.
Pl inio F. Jun ior.:
José Vitor Garcia.
Carlos Bilbao. Gama.
Gastão de Assis.

. emocionantes sofani�a�es �e Passos
Des. Urbano M. Salles.

I ,CeI. João C. A. Marinho.
José T. de Souza.
CeI. Cantidio Q. Regis.
'Dilermano Schmidt.
Anselmo Pedro Viana.
Eduardo Nicolich.
Euclides Fernandes.
Das 15,30 ás 16 horas

João C. das' Neves.
Antonio M. da Costa.
João Inacio Zommer.

Duarte José Fernandes.
Manoel Galdino Vieira
Luiz Freyesleben.
J'oaquirn O. .Margarida
Manoel M. Neves.

, Osmar Meira.
Iraci B. da Silvaira.
José L. Lopes. •

Edmundo Simone.

Âgostinho H. da Rocha.
André W. Junior.
Des. Américo S. Nunes.
Artur Tiburcio Lobo..
Dr. Donato" Melo.
Das 16 ás 16,30 horas
Moacir L da Silveira.

Maria Luiza Souza.'
Helena Rosa Camargo.
Alcina Carion i.
Luiza R. da Silva.
Ivone F. zLentz.
Rita T. de S. Neves.
Das 9 ás 9,30 horas
Ana Cardoso Souza.
Lucia Freyesleben.
Benedita Damian i,
Luci Nunes Glavan. I

Celina Campos Farias.
Maria C. Wendhausen.
Etelvina Gonçalves.
Maria de L. Silva.
Nascencia N. Evangelista,
Ester C. Berreta,
Ondina Simone Gheur.
Helena C. Vieira.
Zilda: Coulart.
Hilda P. Gama d'Eça.
ouu, O. Rosa.
M. da Silveira N. Pires.
Marieta C. R. Xavier. �
,

Das 9,30 ás 10 horas
Alice W. de Brito. IMaria da C. N. Haberbeck
Benedita de M. Fernandes
Maria Aguiar Vieira.
Celina F. dtSiqueira.
Natalia M. Leite.
Eu1alia B. Silveira.
Elvira A. da Silveira.
Olga Madeira Neves.
Bloá da Costa MoellmanrÍ.
Zulma L. da Luz.
Hilda L. C. Lima.
Zulmira Bento Vieira.
Irene N. da Silva.
Zilda Daux.
Maria N, dos Anjos.
Marina Pedreira.
Lucia C. Villain,
Lavina da Luz Siqueira.'
Das 10 ás 10,30 horas
Ana Maria V. da Rosa.
J'andira D., Muniz.
Braulina R. Ferrari.
Maria L, V. Gonçãlves.
Consuelo R. C. da Cunha.
Maria Salomé Roslindo.
Dorvalina V. Loureiro.
Maria C. Regis.
Elvira Lobo.
Maria F. O. Garcia.
Olívia Ramalho Cabral.
Herondina L. da Luz.

"

Maria de L. M. Beck.

Córa Coelho D. Silva.
Davina G. Bitencourt.

Rita T. de Souza.

Eglantina F. de O. Cruz.

HerminiaH. F. Mota.
Rita V. T. de Souza.

Irene Duarte Silva.
VItoria M. Fernandes.
Luci C. Wendhausen.

Olga 1'I. Pereira.
Luiza G. P. de Mélo,
Minervina Wendhausen.
Maria F, J. da Luz.

Maria dos P. de S:Richter
Maria C. da Silva.
Maria P. Guilhon Gonzaga
Das 12 ás 12,30 horas

Aurelia B. da Silva.
'Maria G. de A. Corrêa.

Aimeé da C. P. Gonzagá.
Maria' de S. Cordeiro.
Castorina V. de Oliveira.

Maria da G. da S. Marinho
Diamantina Romanos.

Maria Ana Alves.

Ester S. da Silva.

Republica Selva Gentil.

Guilhermina B. Lopes.
Venuta Soares.
Irací L. da Silva.
Joana Daux.

Das 12,30 ás 13 horas

Alda T. de Souza.

Amelia M. R. da Rocha.

Celia Born da Silva.
Dorotéa M. Bintencourt.
Ernestina V. Bruno.---..._
Georgina Vieira Germano.
Iná Borges Duarte Silva.

Jurema da Costa Brasil,
Maria J. R. Wsndhausen.
Maria G. L. Melego.
Raque_l T., de S. Silva.
Valda'�rtiga Fedrigo. I

Nely S. Gui'marães.
Maria de L. F. Matiolli.

Maria do Céu T. de SOHZ,.
Das 13 ás 13.,30 horas

, Adelia T. de Araujo.
Avani de Oliveira. r

Cecilia P. Gevaerd.
Dalila La.undes.
Ediete D. Linhares.,
Guilhermina L. Damiani.

Iracema Z. Garcia.
Jurema D. Lopes.
Helena R. T. C. Mélo.

Maria de A. Figueiredo.
Paulina S. N. Pires.
Maria das D. F.Silveira.
Nair Corrêa Glavan.

Raquel T. da' Silva,
I
Das 13,30 ás 14 _horas,
Divã Formiga.
Aurea de O. Ferrari.
Clélia N. F. Caldeira.
Ema Rosa.

IGumercinda C. das Neves,
lná M. Ortiga.
Jandira Lopes Leal.
Maria L. M. Barbosa.
Maria A. M. Silva.
Nair G. da C. Pereira.

/

Rosa M. Neves.
Oraei Oliveira.
Eloah M. Nunes.
Tabita M. G. Souza.
Teolindo C. de Melo.
M. Leonidas Reis Dutra.

,
Carolina C. F. Lima.
Márta Daux.

Otília 1).oner da Silveira.
Dás 14 ás 14,30 horas

Aciria Brasil.
América L. Sabino._
Celeste Lopes Mafra.
Dorvalina B.,Dutra.
Etelvina v. E. Moreira.
Francisca M. Zõmmer.
Izoléte S. de G. Muller.'
Nair F. S. de Souza.
Julieta de M. Rocha. -,

Maria A. Monguilhot.
Maria Izabel Carneiro.
Maria Garcia Zommer.

Rodolfina T. de Souza.

Tereza Cruz Barbato.

Adalgisa Vicchietti.
Das 14,30 ás 15 horas
Ana P: de o'liveir,a.'
Alzira F. dos Anjos.
Catarina N. H. Oliveira.

'\._ .

..___

Jorge Daux.

Nalhb Daux.-
Miguel Daux.
Pedro Garcia.
Dorvalino C. de Souza.
Das 13,30 ás 14 horas
Oscar Zommer.
Eugenio Vichieti.
Dr. Newton L, d'Avila.
Haroldo. Barbato.
Paulo Felipe.
Nicolau E. Savas.

, Norberto E. da, Silva.
Haroldo. Soares Glavan.
Edio Ortiga Fedrigo.
Paulo Zommer.
Daniel Lopes Mafra.
Alberto Farias.
Alcides Bonatelli. .

Henrique L. Filho.
Das 14 ás '14,30 horas
Pedro R. Barbosa.
Nelson do L. Coutinho.
Dr. João J. de S. Cabral.
Raimundo Vieira.
Joao- Tibirica de Lima.
V:irgilio José Garcia.
Licério Camargo.
Oswaldo F. da SH-va.
Alvaro T. de Souza.
Otavio M. Gl,limarães.
Das 14,30 ás 15 horas
João Batista Rodrigues.
Francisco Mota Espezim.
João A. da Silva.
Pedro Duarte Silva.
Aeelon D. de Souza.
Gercino G. Gomes.
Alipio F. da Costa.
José Zommer Sobrinho.
Alencar de S. Santos.
Des. dr. Salvio S. Gonzaga
Osmar F. da Costa.

'

Armando C. de Farias.
Paschoal S. Neto.
Das 15 ás 15,3{) horas

'��oão B. Natividade.
Teodoro Ligocki.
Ma�fredo S. Leite.
Dr. Maria de, C.(Ro.cha.

João Assis.

l
Adolfo José dos Reis.

, Martinho C. Junior.
Rosato Evangelista.
José F. Glavan.
Osvaldo Lobo Haberbeck.

'I'
João B. Berreta.
João de D. M. Filho.
Narbal Born da Silva.
Dr. Othon da G. L. d'Eça.
Batista Pereira.
Felinto E. Costa,
José Píorenzano.
João C. de Souza Siqueira.
Dr. João David F. Lima.
Das 16,30 ás 17 horas
Dr, Afonso W. Junior.
Ildefonso Linhares.
Josê F. da Silva.
Jaime Linhares.
Alexandre Evan"g-êÍista

• José de Paula Ribas .

Orlando Damiani.
F'rancisco Duarte Silva.
Romualdo Pires.
Oscar Pereira.
Ticho B, Fernandes.
Euclides Carreirão.
JoãoE, da Silveira.
'José A. de Farias.
Dás 17 ás 17,30 horas
Jacó Vital i.
João P. Guimarães.
Antonio F. da"Silva.
AtalibaC. das 'Neves.
Alexandre Vitali.
'Jeronimo Valente.
Ponciano A. Vieira.
João Barbato.
João V. Bitencourt.
Estanialau Iiigocki.
Henrique R. Junior.
João. Mario Zommer.
Celso Capela.

"

ESCALAÇÃO DAS TUR
MAS DAS IRMÃS

Das 8 ás 8,30 horas
Albertina Alves de Souza.
Bran[a de O. Berreta.
Candida C. Leite.
Etelvina de B. Capela.
Horminda S. Nicolich.
Henedina de 'Oliveira.
Laura Dutra Pereira.
Maria G. Garofalis.
Maria L. D. Silva.
Onfalía A. da Costa.
Olga A. Wendhausen.
Ivone d'Aquino d'Avila.
Maria Bezerra Tl'indade.
Adelia M. B. Ti'indade.
Rosalia Ferreira da Silva.
Julieta Sabino Vieira.
Das 8;30 ás 9 horas
Adelaide T. do Amaral.
Lauriti B. da Luz.
Branca M. Savas.
Maria A. Pereii·a.
Celestina do L. Carvalho..
Maria Teima Garcia.
Enoé da Luz,Macuco.
Numancia RigueÍl�a.

-

Ernestina W. DQlÍer.
Otília Luz Maneback.
Hilda Ortiga Ligo.cki.

Zulma L. d'Avila.
Ilca Pederneiras.
Maria Eloi M. Neves.
Beatriz da S. Vieira.
Magda Lima S. Kuenzer.
Hilda Silva Hoeschel.
Das 10,30 ás 11 horas
Alcina Pedra Pires.
Lavina da C. Moellmann.
Maria L. Faraco. -<'"
Clotilde B. da Silva.
Maria L. H. Modesto.
Maria L. Brisíghellí.
Dulce C. Cabral.
Nilza Nunes Linhares.
Eliete D. Simone.
Zulmira Antonio Starck.
Ibraina A. da Silva.
Maria B. da C. Pamplonà.
Otilia Garo.falis Fialho.
Genete Dutra Mendes.
Das 11 ás 11,30 horas
Alice C. de Assis.
Mária HeIm Garcia.

Ànto.n,e.ta de O. Li�a.
Mal'garlda A. BraSIl.
Córa da L. Medeiros.
Maria Luiza Vieirâ.
Dilma Taulois de Andrade
Nai,!' Caldeira Gonzaga.
Estefania L. Coutinho.
Rita L. Freitas.
Henedina da C. Pereira.

, lolanda G. Costa.
Ida Simorie.
Iná O. S. Lopes.
Laura Born da SilVa.
Maria L, Vicchieti.
Lenadir Rosa Fedrigo.
Olga G. Campos.
Mercedes A; Carvalho.
Laura Galuff Pederneiras
Das 11,30 ás i2 horas
Avelina Pederneiras.
Maria Elvira Beirão.

Angelica Z� da Silva.

f

Cel�ste A. Ribas.
.

Edite S. de S. Gondm.
Flavia S. de Assis.
Irene M. Silva. ,

J'uverrtina de J. Ouriques,
Maria de S. Z. Buchler.
Dirce Ortiga Ligocki.
Maria M. da Silveira.
Maria A. V. de Carvalho.

,Mar!a�c.
S:- de Mede.i�'os_Stelm H. C. Souza. r ,

Das ás 15,30 horas

Ana P. Fioravante.
Amélia T. de Melo.
Cecilia T. Taulois.
Carmem F. de Souza.
Eulina Nunes Pires.
Maria da C. C. e Souza.
Maria R. Ligocki.
Maria dos Passos Souza.
Maria de L. C: Bastos.
Maria A. Ródrigues.
Maria José dos �à.ntos.
Nonata Teixeira.
Tereza lVI. Wendhausen.
TerezinhaH. F. Bandeira,
Carmem C. T. de Souza.
M. de L. Lopes_Silva.
Marina TeIma Garcia.
M. A. C. de Oliveira.
M: Ana Alves. /

Das 15,30 ás 16 horas
Ada Filomena Fontes.
Arlcia. de O. Felipe. ' o;

Juvelina M. Meyer.
Cecilia G. Fortkamp.
Edite Sampaio Cardoso,
F'el ipa Teixeira.
Olindina M. Firmo.
Silvia Marina de Gouvêa. I'
Soraia Daux.
Ida R. Pereira.
Rosalia F. da Silva.
Jucylia da Silva Difs. I
Maria Madeira Neves.
Maria Salm Ferreira.
Maria da C. N. Freitas.

•
I

Maria Carvalho Reg is .

Noemi G, de Souza.
Das'16 ás 16.30 horas
Altair R. de Oliveira.
Adelaide P. Livramento.
Clotilde Perrone Machado
Corina C, Werner.

Eugenia da C. Meira.
Frederica S. de Oliveira.
Iridia F. Woods.
Jucy da C. Brasil.
Maria E. Carvalho Meyer;
Maria José Perrone.
Maria O. de Oliveira.
Maria Duarte Gainete.
Marta J. Nunes de Freitas,
Natercía A. da Costa.
Sebastiana 'C. da Silveira;
Sevasti H. Meira."
Paula Barbato,
Das 16,30 ás 17 horas
Otília P. Blum.
Maria do C. A. Haberbeek
Orestes G. Bitencourt,
Maria L. T. Neves.

I.

Maria G. C. Neves.
'Otília V. da C�sta.
Elyani M. de S. Santos.
Nice Campos' de Farias.
Flora N. prates.
Otilia P. VillairÍ.
Sibila Vitalt
Cacilda M. R. Neves.
Lidia B. Daux. '

Castorina V. Zimmer.
- Catarina Pereira Viana.

,

Caro.lina Cabral F. Lima_
Das 17 ás 17,30 hõrás
Tabita IÇ. Gonç�lves.
Usuli)1a_de S. Castro..
Maria S. B. Abrahan.'
Cidalia V. Guimarães.
Marta da G. Oliveira.
Noemia R Lopes Vieira...
Rute da Silva Avila.
Rosina Rosa Evangelista:;'
Irene da Silva Pereira.
Iracema Sohn Santo.s.
Maria V. Dutra.
Oyara Costa Ortiga.
Ester S. da Costa.
.Rosina M. P. da Silva.
Raquel Ramos da Silva.
Olga de M. Lima.

Olga G. F.erreira.
Terez'a R. H. Evangelista�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REPRESENTANTES DA CIDNA
COMUNISTA

,·,,.--,',-·-·"'·'·:rt H.',·r''''··-.''''·'

A delegação especial da

I
neral Wu Hsiu-ch'uan (á di

China comunista junto ás reíta) , chefe da delegação
Nações Unidas regressou a chinesa, constituida de nove

Pequim, depois "de permane- membros, quando se despe-'
.. eer durante 26 dias na sede I

dia de Jacob Malik, delega
da organização internacio- do russo no Conselho de Se
nal em Nova York. Durante gurança das Nações Unidas,
todo esse período de tempo, antes de partir do Aeropor-

.

os comunistas recusaram to Idlewild, de Nova York,
comp;u:ecer a reuniões da em 19 de dezembro de 1950.
'Comissão de "cessação das Os comunistas levaram pa
hostilidades" das Nações ra a China cerca de 450 qui
lJnidas, que trabalhava vi- los de excesso -de bagagem,
.sando estabelecer uma tre-. inclusive albuns de discos
gua na Coréia. Os com�nis- maquinas de gravação, toca�
tas chineses deixaram a dores de discos, maquinas

. 'Sede das Nações Unidas sem fotografieas, livros e rou

esperar pela resposta dos pas, tudo comprado nos' Es
-governantes de Pequim ás tados Unidos. Por esse ex
propostas de paz feita pe- cesso de bagagem pagaram
la organização internacional á companhia de aviação uma

relativamente á' Coréia. taxa adicional de 1.621,39
A fotografia mostra o ge- dolares.

Viagem com segurança
e ranidez-

.

só NOS CONFORTA,VEIS lhICRO-ON}J3US DO

R4?IDO «SUL-BRASILEIRO»)
Florianópolis - Itajal - Joínvílle - Curitiba,

.
/

Agência :'
Rua Deodo� esquina da
Rua Tenente Silveira

I

-

A L\U G A ,,-'SiE
\

-

ótima sala
-

'

no centro
-

A' Praça 15 de NovembroJ 20) 2' andar
(altos do RestauriJnte Rosa).

Tratar no mesmo local

Transporles Aéreos I\Programa de
C· -�/A I 'deatarinénSe ,�. ,,' ra 10 para

•

os que vrvern

no campo

Acham-se a disposição dos I to-lei
n? 2.627 dê 26 de Se

senhores acionistas, na sede tembro de 1940.

sacial, à rua Felipe Schmidt 4'lorianópolis, 7 de março
nO 14 - 10 andar, nesta ca- de 1951.

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

r .. :-, -,.

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZACÃO

. Sorteio do .
mês de

Fevereiro de 1950

COMBINACOES

c _. D R
I Q y
B Y '- H
M B N
H V

�
J

T B D
N ,R" Q
N K 1',

O Serviço de Informação
Agrícola do Ministério da

.

Agricu ltura está atendendo
aos Iavradoures e criadores
de todo o Brasil, através dos

r seus programas radiofôni
, cos, entre os quais se desta

ca "TERRA BRASILEIRA".
Este programa, que vem

sendo transmitido de se

.' gunda a sexta feira, às 18,30
:.------------.......;.-------.--. horas, pela Rádio Ministério

da Educação, apresenta au

dições cheias de esclareci
mentos para os que vivem

QUER VESTlR·SE. COM (OMfQRTI E ELEGAltCIA 1

PROCURB A

Alfaiataria . Mello
Rua l'elippe Scb�idt e!.

COMPANHIA "ALIANÇA DA BARIA"
('Fundada em 1810. --" Séde: BAHIA

Incêndios e.'Transportes
Cifras do Balanço de 1944 -,

CAPITAL E RESERVAS Cr$ 50.900:000,80
Responsabilidad'es Cr$ 5.978.401.755,70
Receita' ..... ;................. Cr$ 87.053.245,80
Ativo ....•...i ;,;; Cr$ . 142.176.60880

Sinistros pagos nos ultimos 10
�
anos

.,

..... : . . .. .... ..........• . Cr$ 98.687.81686

Responsabilidades Cr$ 76.736.401.806,30
Diretores:

D1Z. Pamphilo p'Utia Freire de Carvalho, Dr: Fran
cisco de Sá, Anísio Massorra, Dr, Joaquim Barreto de

V-ende-se OU

permuta-se
Urna casa à, rua Fernan

do Machado n? 64, completa
mente reformada e desocu

pada.
Tratar na. "Casa das Ca

semiras" Rua Conselheiro
Mafra nO 8.

Fraquezu em geral
Vinbo Creosotad·o

(Silveíra)

no campo.

. Escritório à Av. MaunJ>
Ramos, 4 (sob) - Nesta.
lnsp'etorias e agencias
nas principais cidades

do Estado

(Js fazendeiros, sitiantes,
chacareiros, donas de sasa

I'e professores rurais interes-
sados em fazer consulta ao

programa "TERRA BRASI
LEIRA" ou solicitar publí- •

cações sobre lavoura, cria

ção, indústrias rurais casei
ras e ensino rural, podem
'escrever para o programa
"TERRA BRASILEIRA",
endereçando�para a Rádio
Ministério da Educação,
Praça da Republica, 141-A,'
Rio de Janeiro, e serão pron
tamente atendidos pelo cor- '

, reio.

\

'/()IIEI

Para

\

DISTRIBUIDORES�

Vende-se
. Por motivo de mudança,
uma sala de jantar. Tratar ii
Rua Martinho Callado, n, 6.
(Chácara do Respànha).

Vende�se
Duas ótimas casas à Rua

<,

Frei Caneca nOs. 152 e 158

cem uni grande terreno de

esquina.
Tratar oom,-o Tabelião

Brito, à rua Deodoro.

Aulas
- de radió

telegrafia
Aceita-se alunos

Rua Conselheiro Mafra, 33.
r andar .

Das 19 ás 21 horas I\ -N.esta

CASA
Aluga-se uma na Praia da

Saudades - Coqueiros.
'I'ratar com Erval Mellin.
Florestal.

QUA-Tto
Aluga-se quarto a rapaz

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

MACHADO
8x elA. S/A
COMÉRCIO E AGENC/�S

rLiT�/COS f.À LENHA

VENDAS À PRESTAÇOES

EXPOSiÇÃO P€RMANENT€ à

$.aa�. rJcIvMiJl, 42� tLORIANOPOLlS

CASA MISCELANIA distri
buidora dos Rádios R.C.A.

/ Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheíno Mafra.

-..

os me'lhores

o Sabão l
.

......,

s t IIA'J

"VI;R<iEM· ESPECIALIDADE" ,·da
t:)A,WETZELIINDUSTRIAL-JOINVI f.... L lU (M5roa

,

TORNA A ROUPA BRANQUI�SIMA

J

S�'3Ã��:RCtlif
� ESPEC!AUOl\DE.�.::;;:y�'L"mt��.::;:-_;,-, '.
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!.�ó�,o!����.)! ����.��J����!�:.�� �s! PR�[�!O�NE�UL�ANsOCE�oTuAT�R-SA�siNCoNTiOA�sl!� ���i��. ��a���1�;.!:reivindicou um lugar na Comissão de Finanças da Câ- çõES QUE SA -

mara, sem apontar nomes, entretanto. Nada ficou deli- Na sessão de ante-ontem, da Câmara Municipal, foi MENTO DA CAPITAL dos setores. Há bem pouco.

berado, a respeito; lido um ·ofício do sr, Prefeito Municipal, em que o Chefe Noticiaram os jornais que tempo os jornais publícaralll;
....._ w':'·_- _- -_._·.- _.. "" _-_- - - -.-.._-_ _............ do Executivo pretende inocentar-se no caso das portarias as novas autoridades poli- uma "notícia intitulada "Pt.

sôbre a dispensa da multa e com as quais invadiu temas c'iais estão dispostas a dar Rádio Patrulha Brítâúica'"
da alçada exclusiva do legislativo. nova feição à nossa Polícia; ilustrada com o clichê de,.

O ilustre edil. começa muito bem quando enumera aplaudimos ii idéia porque um "Policemam" montad�
as causas que teriam motivado o atrazo no pagamento é nosso pensar que toda a em belíssimo cavalo e mun];

dos impostos, mas tomba espetacularmente quando jus- I providência acertada mere- do de um aparelho portátit
tifica sua violação de lei com a alegação pueril de ha-: ce o apôio de todos os- bene- através do qual, sem apear,

ver, seu antece�or, adotado medida semelhante. Assim ficiàdos; e níriguem será se, podia transmitir as ocor,

o 'dr. Paulo -FOlÚes reconhece o seu erro, mas não quer mais beneficiado do que os rências e receber as ínstrn;
extender a mão à palmatória. Como o antecessor errou, habitantes dêste grande Es- ções emanadas do centro de·
êle também tem o direito de errar ... E' muito ínteres-: tado de Santa Catarina, até controle. Uma revista que-

.sante compar�r esta ló�ica com dqUilo que s:. diga na agora o mais despolíciad�_de I' trouxe interes.s�n�e re.�o�'�a.

A S·t aça-O no' Maranha-o campanha eleitoral, Entao se condenava o governo, por- todos os Estados da Un ião. gem de políciaís eglpClOl!,

,I U .

que errava. Agora se invoca um erro hipotético para pra- Em consequência somos de

I
patrulhando o deserto mon;

�

ticar um "crime de responsabilidade", parecei' que o povo, todo, de- tados em camelos, apresen.,

Fechado o Foro em face da situação. o. interessante é o silencio do sr. 'Gercino Silva nês- ve estar radiante com as no- 1
tava a eX,istrncia de apara,

te formal menosprezo ao legislativo, quando o lider ude- vas autoridades que diària- i
lhos portáteis de R. P. 'I'ô.,

RIO, 9 (V.A.) - O procurador geral da República, nista havia declarado, dias atraz, que sua voz se levan- mente cQfferenciam e en- I das as corporações policiais;
sr. Plinio Travassos, recebeu do Maranhão o seguinte taria acima de interesses partidários, quando estivessem tendem-se concertando me- i dos .EE. lIU. possuem eSSE!!

telegrama, cópia do que fora dirigido ao presidente do em jogo o -prestigip e a soberania da Câmai'a.. dídas para promover a gran- I �ervI�o e dele se"servem os;

Supremo Tribunal Federal ministro Lauro de Camargo: Será que o sr. Gercino estava com a, "coreana na gar- de reforma do nosso policia-! �eaI� Montado� do Ca!1,a-
"Em virtude do movimento do povo maranhense, que ganta"? mento; daí o nosso írrestrí- d� .ate nas Iong inquas pla-.

cada dia mais se avoluma com adesões novas das elas- Os trabalhos for.am suspensos para homenagear os to apoio, porque nós só con- metes geladas.
ses

,trabalhistas.'
contra a posse de Eugenio de Barros, no vencedores da jornada ciclista F1.orianópolis-Buenos Ai-)

cordames e!!l ser sistemati-' E' c9nv�nie�1te,esclar:cé::
g?verno do Estad?, lev.amos ao conhecI�ento de vossen- res, os quais, introduzidos no recinto da Câmara, foram camente contra, contra os

I que, � R. P. nao e por

SI.
so.

CH1-, para as providencias se tornem mister desde 28 de saudados nelo sr. Osmar Cunha.. que são sistematicamente um SIstema completo, de po
fevereiro não se reune o Tribunal de Justiça, estando pa-

. Reabertos os trabalhos, falou o sr. Édio Fedrigo que do contra; é absurdo deixar Iiciamento, mas sim o auxí-.

l'alis�das t?das atividades do fôro desta. capit�l - Bento requer certidão do oficio do sr: Prefeito Municipal sô- de apoiar o gue está certo.
I
liar �nai.s poderoso e Indis-,

Moreira LIma, Nelson Jansen Mello SIlva, PIres Sexto, bre as portariass deIsenção de multas. O entusiasmo com que esta- pensavel.
desembargadores: Palernirio Campos, corregedor da Jus- Continuando na tribuna, o sr. Édio Fedrigo lê um mos acompanhando os pro- -Florianópolis com três vi-

tíça e Eugênio Lima, juiz Ja 6a Vara e' Orestes Mourão, discurso sôbre as nomeações dos intendentes e exatores jetos dô setor policial, im- aturas apenas pode cobrir-
juiz da 3aVara".. distritais. pele-nos, com o ,intuito único toda a cidade, Estreito, Co-

O procurador Plinio Travassos deu eonhecimento Depois de judjciosas considerações sôhre o assunto, de prestar a mais desinte-T queiros, Saco dos Limões,.
desse-despacho ao presidente da República e ao ministro. prova que o ato do' sr. Prefeito Municipal, fazendo aque- ressada das cooperações, a Trindade, Penitenciária sem::

da Justiça. las nomeações, é nulo, porquanto as respectivas funções apresentar sugestões de 01'- falar nos aparelhos portá-.
só podem ser exercidas por funcíônáríos municipais cujos dem técnica, e dentre elas, teis para os policiamentos.

de. .Jefnvllle cargos tenham relação com as mesmas, e ainda porque' a da criação da rádio patru- policiais especiais de cam--

não podem as funções 'de exator e de intendente, serem" lha. po� _

de futebol, festas, re-

exercidas pelo mesmo funcionário sem incorrer na ile- O moderno e eficientíssi- un ioes, etc.
Joinvile, 10 (A.N.) - O cerimonia foi iniciada com o galidade das acumulações. O orador concluiu seu dis- mo serviço de policiamento Esta a nossa sugestão. 'A-

dia de hoje felizmente ama- içamento do Pavilhão Na- curso, requerendo sejam solicitadas, a respeito, ao SI'. denominado rádio patrulha, gora a nossa advertência::
nheceu regular, dando-se a cional, pelo Gal. Cte. da 5a Prefeito Municipal, e também, imediatas providencias, e que na técnica policial é sem aparelhamento não se-

alvorada com salva de 21 ti- R. M., seguido do Hino Na- para anular o ato de nomeação. tratado simplesmente 'por faz' polícia,
1'OS de artilharia. Às 9 horas cional. Falou o dr. Albano Corno se vê, vai mal o nosso Governador da Cidade. R. P., tem, com amplo su

inaugurou-se o monumento Schulz, presidente da S. A. Essas .investidas contra a lei,' provam a insenídade dos cesso, se instalado em todas
ao colono, obra prima do es- J. entregando o monumen- homens da UDN.

-

as capitais do País. Os RR. (

cultor: Fritz AIt� achando-se to à Prefeitura ..Agradecen- O sr. Osmar Cunha também ocupou a atenção de. PP., de há muito, já prova- FERIDAS, REUMATISM()l>
presentes a êsse ato, além .do, em nome do Povo, o Pre- seus pares, primeiro para encaminhar urna Indicação sô- raro ser o ��viço mais prá- E PLACAS SJFILl.TICAS>
dos iGovernadores· de Santa feito do Município, usou da bre o calcamento da Rua Feliciano Nunes Pires, e se- tico e de mais vasto campo mi·

.

d Ir •

Catarina e do Paraná,' os palavra em seguida e; após, gundo para submeter à apreciação da Casa um projeto dê ação; eles vem superan- li IXif '.e L,OQuelra
srs, Comandante da 5a R. o CeI. José Domingos San- de lei visando a isentar de impostos, por 10 MOS, os ho- do todos os demais onde Medicação auxiliar no tra-
M., do 5° Distr ito Naval, o tos, em nome das classes téis-balneários que forem instalados no município. quer que se instalem.'

-
tamento da sifills-

Principe Dom Pedro, Bispo Armadas. Falou, ainda, o Justificando a providência, o líder majoritár io tece' I/Y._. - - - - - - -� - _ .........".

de Joinvile, Prefeito local e pastor protestante Wues- t tá ôb
.

tâncí d turi F--------- Q" aopor unos comen anos so re a Impor ancia o urismo

. .11eG . a�n · o.'

outras àutorídades gradas. tern, que encerrou a soleni- e sôbre o futuro de Florianópolis como Centro de turismo.
Também compareceram os dade, depositando no pedes- Fala, a seguir, o sr. Gercino Silva, encaminhando à Me-
srs. Senador Carlos Gomes tal braçadas de flores natu- sa uma Indicação no �entido de 'ser restaurada e conser
de Oliveira e o Secretário rais entre palmas da nume- vada por intermédio da Penitenciár-ia, a iluminação da
d� Educaçãó do Paraná. A ros� assistência. Cruz do Morro.
�" , ". ;,"."", ':t,·.'1--', "�·"ft'< '·'''·110

"

.. :,_•. �. _ ..... -"�...� O sr. Antônio Pasco�1 Apostolo pronuncia um dis-
__________________________ ".t-

Expedi-ente' que oa-o .e' novo ���:: ����lij���a�n��u���:�a'�O d�íd��e u�:n:::�v�n�::�.
.

bendo indevidamente din'heiro da Prefeitura.

r �, Subindo à tti15una, o sr. Antônio de Pádua Pereira

RIO, 9 (V.A.) - A Notí- do julgamento do recurso esclarece q�e, ao contrário do que havia afirmado o sr.

cia, de 7 do 'Corrente, publi- interposto contra a diploma- Gercino Silva, a Penitenciária não era responsável pela
ca o seguinte sob o título ção do senador Carlos Go- conservação de iluminação da ·çruz do Morro, nem tão

acima: mes. Seu advogado, encer- pouc� a isto se havia obrigado. A �speito havia havido,

I"O estranho e lamentável rou a defesa, num gesto tea- apenas, entendimento verbal. .

episódio da· nomeaç,ã�, afi- traI, lendo cópia de um te-
) Com essa explicação caiu por terra mais uma tenta

na1 cancelada, do sr. Raul legrama com minha assina- ·tiva de ataque do líder udeniita aos homens do governo

Péricles' para o Instituto do tura, em que eu antecipava passado - no caso, o nosso diretor.
'

Pinho, graças a uni telegra- o julgamento do Tribunal., O E' bom lembrar, aqui, que não faz muito,' o sr. Ger

ma apócrifo, passado ao telegrama também era apó- cino Silva declarara, _que "as Indicações POl: êle apresel�
presidente da República em crifo conforme ficou exu-

tadas ou que venham 11 ser apresentadas, sao meras CrI

nome do governador de San- bera�temente '·"ovado. Pra-- ticas à administração. Está pois, o sr. Gercino Silva cri�
., t' d

' •

I' B h I
ta Catarina, está despertan- za a Deus, que seu autor não Ican o o. governo rme� orn_ ausen., .

do os mais desencontrados seja Q mesmo do atual e .DepOls de grande dIscussao em que : UDN se. v�1;l ,

come�tários nos meios poli- praza a Deus, como acredito, d�mll1ada compl.etame�te pela argumentaçao da. maIOrIa
ticos. que o autor não seja pes-

sao aprovados, �nclusIve p.ela bancada trabalhIsta, as

O sr. Getúlio Vargas já soa da intimidade do gover-
contas da PrefeItura relatIvas a outubro e novembro de

nomeou novo diretor para o nador Bornhausen .. :" 1,950.
Instituto, na pessoa do sr.

Pedro Sales dos Santos. Anuncie n"'O ESTADO"

Florianópolis, - 10 de Março de .1951
-----

Centenárioo

PROJETO DE LEI--
,Foi o seguinte o. projeto de rei ,apresentado pelo sr.

Osmar Cunha:
.

s. c. 8,·8o,ad61·ros
'

Art. .lo - Ficarão isentos de quaisquer impostos e

taxas, pelo espaço de 10 anos, a contar tla data da inau-

d ('Ih guração, os hoteis balneários que 'se' instalarem neste

a ii município.
Afim de ser eleita a Di- Parágrafo único - Gozará dos benefjcios descritós

retoria que .regerá f1 Socie- nesta l�i, a partir da data de sua publicação,' o Hotel I

dade no período 51-52, são Balneário de Canasvieiras.

convocados todos nossos as- Art. 2° - Revogam-se as disposições em' contrário._

:����d��eP:;�e�I�::;�bl:�� M· ·Issa de' 1'·, "an' ·Iversa' rl·omingo, dia 11, às- 10 horas!
da manhã, .

nos salões do
Democrata Clube, gentil
mente cedidos por suà Dire
toria.
Florianópolis, 8 de março

de 1951. ,/

João- Linhares - Secretá-

Entretanto, o' caso pei'mà
nece, fornecendo assunto

para piadas e pilherias pito
rescas�-.
Esta manhã, num encon�

tro casua) com o' sr. Hugo
Ramos, êàtarine;nse da "ve
lha guarda" e 'uma figura
das mais destacadas da poli
tica do Estado, colhemos es'
tas declaràções realmente
interessantes:
- "Não conheco nem

.

o

81'. Péricles, nem> o lr. J!e
dro Sales. Vale l'essalt�ú-to
davia que o expediente dos
telegramas falsos não é no

vidade para os governistas
de Santa Catarina. O pro
cesso já, foi usado, quando

LUIZ ALBANI JúNIOR
Viúva i[)otilia Albani, filhos, nora e irmãos, convi

dam aos amigos e parentes, _ para assistirem a missa de
1° aniversário de falecimento de seu inesquecível espô
so, pai, sogro e irmão LUIZ ALBANI JR., a reafizar-se
no dia 13, às 7,30 horas na Igreja Sa,nto Antônio.

Pesde já confessam-se �gradecimentos.rio.

j

S. SURI

_Matàram, em Teheran, o general Ali Razmara,..
chefe do govêrno persa. A Gazeta e o Diário, tlestlk
capital, acharam pouco! E'i- ass'assinaram também Oi'

plí,ndit Nehru da índia, que continúa muito bem de
saúde, à frente da sua jovem república. \

O Diário, além da notícia, deitoq comentários::

quando o povo é ludibriado, os ministros morrem!
.* *

*

Será que Secretário d'Estado também é Minis
tro?

Noticiando a estada entre nós, do noss; eminen-
te conterrâneo, Mons�nhor Manfredo Leite, escrevi

que o ilustre sacerdote é um dos maiores oradores;
sacros da atualidade. O linotipista resolveu comp/ôr::
um dos maiores oradorés sociais, da' atualid·ade. A
revisão dormiu, e o pastel passou! A tarde, o Diádo>

repetiu a frase: um dos maiores oradores sociais da;.
����e' -_

Acharam bonito, de certo!
* .*

.:fo
I

Perguntaram-me ontem porque o dr. Bayer Fi
lho, tido cOmO premiéer no gQvêrno atual, é o que'
menos se expõe e, por isso, o que menQs ,aparece.

Respondi com Martin Fierro:
"EI diabIo sabe por diabIo,
�ero más sabe por viejo!"

* .}:.

*

-o sr. Egas Godinho, assuntando que me conhe
ce, admirou-se que lIle fôsse eu, num episódió desa-'
gradável, dar queixas ao bispo ...

Engano! Em carta que mandei à S. Exa. Revma•.
·dizia precisamente que a minha decisão de pô-lo a.

par dos ter:rpos de uma carta recebida, visava ape-·
nas à uma satisfação e não devia ser recebida comO'

queixa .ou outro recurso. (Termos textuais).
Énganou-se, como se vê, 'o futuro presidente da

Assembléia Legislativa ..
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