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A posse do sr. Getúlio·Vargi
.I'residcnda da Repúblic:-

SOLENIDADES...- NOTAS

I

RIO, 1 (V.A.) - O povo, leiros inglêses, com sua presentações estrangeiras quais o Itamaraty inscreve- aberta � sessão' solene do ção e lealdade, cooperar pa

muito antes da hora da pos- banda de música, e seu ha- na posse, No interior do raos países que mandaram Congresso Nacional, para ra o bem do Brasil e tudo

se do sr. Getulio Vargas, lisa, emprestavam um tom Palácio Tiradentes o am- representações à posse do dar, posse e tomar o com- fazer para as suas institui

já se aglomerava em tôdas bizarro. biente era, a um só tempo, novo presidente do Brasil: .promissc de s. excías. 'o pre- ções e seu progresso'. No

as suas imediações e
.

as O povo que ass_im paeíen- festivo e solene. As banca- O recinto estava vistosa- sidente e o vice-presidente vos e entusiastas aplausos
fôrças armadas- davam ím- temen.te esperava debaixo de das pos deputados haviam, mente' ornamentado, com da Republica. estrugíram durante minutos

]JGnência invulgar 8,0 vasto sol abrasador a hora da che- sido .recuadas e, em seu lu- flores naturais. Num dos E nomeou a comissão por .todos os recantos do re

largo que lhe fica frontei- gada dos novos dirigentes gar, colocadas há frente, nichos de honra estavam composta dos senadores Ivo cirtto e uma legião de fotó

TO. Misturando-se com as ia se divertindo e aplaudiu- gar, colocados na frente, as exmas. senhoras d. Dar- d'Aquino, Ferreira de Sou- grafos procuraêa. focalizar

tropas brasileiras, os, fuzi- do a cooperação dessas re- seis filas de poltronas, nas cy Vargas e Jandira Café;- za, Marcondes Filho, Atilio aquele instante. A �artir

,
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dente, da República. No curcio Torres, Benedito Va- da República os srs. Getü

mesmo nicho via-se, tam- ladares, Soares Filho, Ar- lio Vargas e Café Filho.

bém, a sra, Alzira Vargas tur Bernardes" Gurgel Ama- Mais uma vez o presíden
do Amaral Peixoto, esposa ral e Campos VergaI para te Melo Viana se dirigiu a;

do goyernador'<' fltiminense,
' irem buscar, na entrada, do seus pares: "Em nome do

comandante Amaral Peixoto .edificío e acompanhar até à Congresso Nacional, decla-

e filha do' sr. Getúlío, de mesa; -os srs. Getúlio Var- 1'0 empossados s. excías. o

quem foi, aliás, sempre uma gas .e Café Fllho, os novos dr. Getúlio Dorrieles Vargas
grande colaboradora. Num "presidente e vice-presidente e João Café Filho, ·presi-·
outro nicho o cardeal D. da República. dente e -vice-presidente da

Jaime Camara Arcebispo do Momentos depois, estes, República, r,espectivamente.
Rio de Janeiro, palestrava representantes do povo da-! Com meus votos pessoais
com o general Estilac Leal, vam entrada no recinto, a- pela felicidade pessoal de -'
ministro da Guerra do novo companhando até à mesa os s. excias., quero, em nome

. govêrno. Em baixo, nas pol- que, escolhidos pelo povo, da nação brasileira, alme-
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No. 11.061 tronas, além de representa- iriam prestar o compromís- jar que possam s. excias.

.
_ .. _ _,

' • ções estrangeiras tôdas en- so perante o Congresso. No- dar ao Brasil todo .bern e

/' vergando suas ínsígnias e vamente o sr. Melo Viana, progresso de que êle neces-

�."A'. P'alavra, d'e/ G,'tu':l'léQ Va'r'gas
seus fardões diplomáticos; "reabrindoios trabalhos, de- sita. Está encerrada à ses-

n viam-se os novos ministros clarou que estavam presen- são".
do govêrno que. hoje se iní- tes s. excias. o dr. Getulio Estava concluida a sole':',

,,- se confirmaram, A eleição cia, como João Cleofaa, Dorneles Vargas e João Ca-
I
nidade. O presidente Getú-

RIO, 31 -.' Após a ceri- tre os brasileiros. N"" t�,- d 3 d t b d .. '

id"V" e e ou u 1'0 esmentru Francisco Negrão de Lima fé Filho' que, na forma da i lio Vargas e o vice-presr en-

monia do compromisso pe- mia os riscos, os ônus e as seus pressagios e tambér.i e Horácio Laf_er, que eram, Constituição' e do regímen- I te Café Filho, dirig iram-se,
'rante o Congresso, das es- vicissitudes da luta polítíca, me t d I d

.

dos argu n os engen ra- a todo instante, abraçados. to, comum que disciplinava :. então, para as esca arras o

eadarias do Palácio Tira- nem me enfraqueciam o ani- dos, que apenas escondiam Lá fóra o entusiasmo po- aquela sessão, iam prestar' Palácio Tiradentes. O entu-
dentes assim falou à gran- mo as ameaças e as provo os receios dum competicâ � .. I

'

di-

I a ic: o pular crescia de momento a o compromisso constitucio- siasmo do povo era in IS-

de massa popular que o ova- caço-es 'di'retas ou veladas I' -miti.' . ivre, que permi isse ao po- momento. O povo, que já se .nal e, assim ser declarados cutivel. P� isso, por es-

eíonava o presidente Var- Mesmo assim, não me de- vo expr-imir sua escolha c comprimia "por todo o largo presidente e vice-presidente
I
paço de mais de 1.O minu-

gas:,
v

.

-

cidi a 'disputar ·0 pleito-sem ef
'" . 'A .1 ,

.

" ..

,1
.

. s,�a p,r erencia. oruem fronteiro, espalhava-se tam- para o periodo de 1951 e· tos, o sr, Getúlio Vargas es-

Brasileiros Ao deixar 6 antes esgotar .t?dp_s os re- nao fOI perturbada. Os po- bém pelas ruas que ali de- 1956. I teve nas escadarias, rece-

recinto do' Cenzresso N<t.- c�rs?�,de�cpnc,dJa�ao � .har-:'I der_es pub.lic.os per.?1a,nec.e- sembarcáv�i:n.;; notadamente O,. COMPROMISSO bendo as manifestações po-
cional, onde" ao Ía.;lo" do ilus-' morna das forças pol'itícâs -

1 t t t,

.'
'

. �1·,:)1a�
no� _lm� �s"e.ol1s 1,llClO- as rúas Sã_o .Jo�é � As-sem- Neste m�me�to, _ repeti- :,.pu"l�res. Moças -ost.entan�otre vice-presidente da Re- O msucesso de meus �sror P",lS e lla� "P!�Isa.l"am ex- 'bléíà, 1Q d�lIP'ÇÓ, P. Ma- ram-se as aelaqIa�oes com, fa�as JJ:6 p-1m, com as,; co-

1';:1 hca, sr. Café f'.;bo, meu ços e o malo�ro da� mmhas -travasar para ·os recursos nuel e Praç�15 de Novem- que os srs. Getúlio e -Café Ires br!sileiras, disputavam
{'(1'lpanheiro de t;ampanha e esperanças nao abrIram ou- , das medidas de exceção. bro. f Filho, princÍpalmente o pri- !

a prefêrência -de se aproxi-
de govêrno, prestei o �om- tro horizonte que não fosse I A nação não interrompeu Cam(inhões. coalhados ;de meiro, havia�. sido recebi-I mar· de S. excia. �ara cobri-
promis.so legal de sel'vir ao o da luta que procur�mos I o ritmo de seus trabalhos e povo pereorl'lam as ruas do dos ao darem mgresso no' lo de flores. Afmal, cum-

Bras!l, às suas i,c;;T,itttiç:í(·� manter em termos de Isen- de Sllas atI'vI'dades O go
"

h' t d
-

A' d 1 .

d
'

,
.

-

centro da cidade, empun an- recm o as sessoes. ln a; prm o sua promessa, o pre-
lIvres e aos 'sem" int�resses ção e elevação. Profetas de, vêrno federal, os orgãos da do,gral)des retratos de Ge- com as cabeças ambos· 11i' sidente Getúlio Vargas diri:',
supremot'. o primein, �hsej\) calamidades, como' aves! magistratura e as for.�as ar- túlio Vargas e e'ntoando de mesa do Congresso, Convi·, giu a palavra ao povo. _

...... )
10i dirigir-me ao PO\'(I pa�'a agoureiras, andaram anun- : madas merecem' louvores preferência o samba carna- dado em primeiro Iug-a.' ii.

'

participar do seu contenta- ciando a aproximação das

ii pelá sua contribuição para valesco que 'manda botar prestar seu compromis�w, o A CERIMONIA NO PALA•

.mento e comungar das suas horas de catacismo. Ou- a lisura, a liberdade, a tran- outra vez o retrato do velho sr. Getülio Vargas, com voz CIO TIRADENTES
esperanças. tros, corno falsos. pastorcs, quilidade e a propaganda do no mesmo lugar' ... Minu- pausada, declarou: 'prom,�- E�am 15 horas e 40 minu-

Eleito a' 3 de outubro co- p:e�endiam assumIr um.a ��s- pleito. Os iprofissionais gp. tos antes das 15 horas, um to man�e', defender e cum- tos, quando o; sr; G�túlio
mo candidato .do povo, as- pecle de curatela da OpWUlO desordem, os conspiradores vozerio ensurdecedor, vindo rnr a ;.;9.,'stituição da Re. Vargas, depois de ter pres."

Piro e espero governar co- popular porque ainda nãC' impenitentes 'e os inimigos da rua, fez com que todos pública, observar suas leis, tado juramento constituclo
mo presidente do'·pov\\. 1)1'- estavamos amadurecidos e da paz social não encontra- qúe estavam lá den;tro pres- promover o bem geral do nal perante o Congresso _.Na
-denastes, eu obedeci. D�u.;; preparados para os préli05 ram am'Qiente propicio pa- sentissem que os novos go- Brasil e su,stentar-Ihe a in- cionaI e de haver se dirigi-
-é testemunha das, minhas civicos e os embates ideoló, ra as aventuras de terror vernantes estavam c,hegan- integridade e a indept:c;lIlêll- do ao povo, da escadaria do

relutancias intima;; em par- gico"i; que fortalecem e _v'f'!. de violencia ou de demago� do. Ouviu-se, também, acor- da'. Logo'a seguir ",:ollbe a Palácio do Catete, retitou
ticipar duma campanha que vificam o exercicio e a prá- gia.' O povo, brasileiro de des dó Hino Nnacional. O vez do viee-presid(!nt� ü,f,j se··tomando o carro oficial

,Pudesse agravar vosso;; so- tica da democracia. maturl de política, de cul- sr. Meló'Viana, na qua!ida- Filho, que, tamb'énl, COiU em companhia do vice-pre-
frimentos e fomentar dis- Seus prognosticos lugu- tura cívica e de aprimora- de de presidente do COIl- voz pausada declarh\:a,: sidente da República, sr......

cordias €i animosidades el1- bres e suas previsões !Ião mento coletivo. gresso, assumindo a prc:::i. 'Prometo exercer o carg0 de João Café Filho e do gene-
,

:l d'
. raJ "Ci�o Espirito Santo Car-

O MI·o·lsle' rl·o do no'vo 60v' eArn_
Não reagju às provoca- dência, declarou que �stava vice-preSIdente �om ... eles·

ções nem se deferiu emara- doso, chefe, do seu gabinete
nhar nas ciladas d� trai- Roubou' um bo',n,de ...

Militar, para receber o car-

• ção. Não se deixou vencer go de- supremo magistrado
RIO, 31 (U. P.) - Como informamos, antes 'de i.nJ- pelo engodo das promessas_ da Nação; no Palácio do Ca-

eiar sua entr.evista à imprensa, na mannã de hoje, o sr..
ou pelas tentações da cor- "RIO, 1 (V.P,)' - No Rio aparecer o guarda freios. tete, do general Eurico Gas

Getúlio Vargas deu conhecimento aos jornalistas pre- Tupção: Não' perde�l por um a policia já registrou há Subitamente trabalhado pe- par Dutra.

sentes da formação de seu Ministério e principais çargos·. só momento a_ calma, a con- tempos um v.igarista· que los �efeitos da noitada, ,le- foi com dificuldade ex

que. ficou assim constituido: Ministé:rio da Agricultura,' fiança, a virtude, a fiS t3 a ve.ndeu um bonde a um mi- vantou-se ê' resolveu dirigir trema que o carro oficial se

Indústria'e Comércio, João Cleofas, da UDN' de Per- -,Conv,icção ser{lna, de que,o
neiro, Na madrugada de-ho- o bonde o que fez felizmen- movimentou, tirado por 11m

nambuco; Ministério da Aeronáutica, Brigadeit�o' Nero Continu� :qa, 8a. pagin,a je, porém, o que ocorreu foi te sem causar desastre até 'grupo de batedores. O povo�

Moura; Ministério lia Guerra, general de Divisão Ne:w- _

o furto de, um daque'les pe- a Avenida Getulio Vargas. assim que viu o sr. Getúlio

ton Estilac Leal; Ministério da Marinha, almirante Re- U
�

d sados veiculos da Light. O Minutos depois o verda- Val'gas no automóvel aber-
nato de Almeida Guilhobel; ministério da Justiça e Ne- l".aorreu e protagonista da cena, Ivan deiro motorneiro de�, pela to fazendo-lhe o seu aceno

gócios Interiores, Francisco Negrão de Lima, do PSD de - Fischer, quarta anista - de falta do bonde. Julgando-se caracteristico com a mão

Minas Gerais; Ministério das Relações Exteriores, João emoçao Medicina saira "atucanado" "furtado", telefonou "pa.ra espalmada em leque, estou-
Neves da Fontoura, chefe da dissidência do PSD; Mi- SANTA MARIA, 1 (V:A.1 e 'cançado de um baile em rou incontinente. No seu de

nistério do Trabalho, Indústria e Comércio, Danton Coe- - Ocorreu nesta' cidade, um Vila Isabel. Tinha pressa de as estações do percurso. co- senfreio percebia-se que a

lho, presidente do Diretório Nacional do PTB; Minis- fato que a todos encheu de chegar em casa, mas não a- municando o fato. Assim, o massa pretendia levar o caI'''
,
tério da Educação e Saúd� Simges FIlho, do PSD da consternação. Um feào- parecia condução.

'

impro,Visado !u(,tornelro f.Jj ro do presidente, à mão, até

Bahia; Ministério da Fazenda, Horácio Lafer, do PSD viário aposentado, getü1is- Nãó querendo se deter, detido em ('al:linho e, COIl- o .Palácio do Catete, ap�;�ar

-: <de São Paulo; Ministério da Viação e ,Obras Públicas, 'ta fervoroso, morreu de e- �aiu caminhando até a Ave- duzidq à deltgacia distrItal, da canicula abrasadora.
engenheiro Souza Lima, do PSP de São Paulo; chefe do moção ao escutar os primei- nida 28 de Setembro, viu onde narrou fua avenr.nra.· Sorrindo e acenando sem-

I Gabinete Militar da Presidência da República, gal. Cy- ros estampidos de regozjjo um bonde parado com' algu- � Estudant� Ivan F��cher pre, o sr. Getúlio Vargas to
ro do Espi'rito Santo Cardoso; chefe do Gabinete" Civil, pela posse do novo presi- mas pessoas. Como convi- declarou que mora em Co- mou a iniciativa de conter a.

escritor Lourival Forites, do PTB do Distrito Federal; dente da República. Chama- nha, tomou o veicUlo e sen- pacabana e, se não fosse multidão, sendo pouco a

diretor do Departamento Federal de Segurança Públi- va-se· ele -Laudelino Feli- tou-se no banco da frente, atacado, conduziria o hc'nde pouco obedecido. Já ao in

ca, gal. Cyro Riopardense de Rezende; presidente do ciano, com 42 anos de ida- pl'oximo ao motor, Assim fi- até aque'le' bairro, entre- vés de se projetar por sob

Banco do Brasil, industrial Ricardo Jafet, do PSP de de, deixando numerosa fa- cou algum tempo, acabando, gando-o depois a um 'em-

São Paulo.
'

milia. por se importunar visto não pregado da Light. Continua na 8a. pagina.

o JUJJ; .á.NTIGO DUJlIU DR �ANI'A CATARINA
""foIir', ••• , 5�.....MtI SIDNEI NOCETI
Diretor Dr. RUBENS DE ABRUDA' IUIOII

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CO�SULTEMNOSSOS HORARIOS E iARIFAS

Serviços Aéreos CRUZEIRO DO SUL LIda.
Agentes' em f1orian6palis: MACHADO & (IA, S./A. Com. e Agê�cias

1

nhas novas, cerraram-se ainda mais as malhas da grande rêde
aérea da CRUZEIRO DO SUL, que ora em verdade se desdobra
por sôbre toda a vasta extensão do território nacional, com pro-
jeções para o .estrangeíro. \

-

,

Damos abaixo a lista completa dos nossos pontos de esca
la, distribuidos por Estados e Territórios:

-AMAZONAS - Manáus.
PARÁ - Bêlem, Conceição do Araguaia, Marabá, San-
tarém. ,,' .>

MARANHÃO - Balsas, Brejo, Carolina, São Luiz.
PIAU! - Floriano, Parnaíba, Terezina.

�RA:___':_ Fortaleza.i -
. RI G�ANDE DO NORTE - Mossoró, Natal.
PA AíBA - João Pessôa.' .

PERNAMBUCO - Caruarú, Pesqueira, Petrolina, Recife.
ALAGOAS - Maceió. _"

.

SERGIPE � Aracajú..
i �� BAHIA - Barreiras, Canasvieira, Caravelas, Ilhéus, Lapas,
L Salvador. . . '-
,- ESPíRITO SANTO _ Vitória.

. 1 7#.y'=-_ �

DISTRITO FEDERAL ...;;_ Rio de Janeiro.
SÃO PAULO - Araçatuba, Araraquara, Campinas, Gua
ratinguetá, Itararé, São Joaquim da Barra, São José dos
Campos, São Paulo.
PARANÁ - Curitiba, Monte Alegre, Pôrto União (Uníão ,

da Vitória), Rio Negro (Mafra).'
SANTA CATARINA - Florianópolis, Joaçaba, Joinvile,
Lajes, Mafra, União da Vitória. .

.

RIO GRANDE DO SUL - Ereéhim, Pelotas, Pôrto Alegre.
GOlAS - Abadia, Anápolis, Araguacema, Araguatíns,
Arraias, Aruanã, Couto de Magalhães, Dianópolis, .

Fila-
. délfia, Formosa, Goiânia, Natividade, Peixe, Píáus, Pires
do Rio, Planaltína, Pôrto Nacional, Taguatínga, Tocan
tinea.
MATQGROSSO - Aquidauana, cáceres, Campo Grande,
Corumbá, Cuiabá.
TERRITóRIO DO ACRE - Rio Branco, Xapurí.

", TERRITóRIO DO AMAPÁ - Amapá, Macapá, Oiapoque.
TERRITóRIO DO GUAROPÉ - Forte Príncipe, Guajará
Mirim, Pôrto Velho.
TERRITÓRIO DO RIO BRANCO - Bôa Vista.
REPÚBLICA ARGENTINA - Buenos Aires.

'/

.
/

-_.

EM TRAFEGO MúTUO COM A ,"lBERIA":
Madrí 'e outras cidades espanholas, Genebra, Llsbôa, Lendres,

.

Montevidéu, Paris, Roma.' ,

EM CONEXÃO COM A "PLUNA"
Montevidéu.

-

EM CONEXÃO COM A "SAVAG":

Rio Grande Pelotas, Bagé, Cachoeira, Carasínho, Passo
'{ Fundo, Erechim.

DRA.
-

WLADYSLAWA WOLO:WSKA IIU8SJ
•

DR. ANTONJO nm IIDSSI
I •

Médioos
." Cirurfla-Clfnioa Geral-Parto.

Serviço completo e espeoialisado das, DOENÇAe DB

SENHORAS, com modernos método. de diagnólticn e tn

tamente,
COLPOSCOPIA - BISTERO - SALPINGOGRAFlA - IU-

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas eurtu-EletroeOAJ'1llaç&O:
Raiol! Ultra Violeta e Infra Vermelbo.

Consultório: Rua Trajano, nO t. tO andar - &di1ielo
cio Montepio. ,

Bor4rlo: Oa. D 'I 12 boral - Dr. JlDUl.
Da!" {li AlI t8 boras - Ora. IIn�i.

Relidên� - Hua Bantoi Dumont, 8, Apto. L

�

Dr. José B08-baid
.ADVOGADO

Rua Gral Bittencourt_,tt2
"CLINICA E CIRURGIA DOS OLHOS - OUVIDO

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA" .

�

Fundada em 1'870 - Séde: BAHIA
-" Incêndios e Transportes

, Cifras do Balanço de 1"944
CAPIrAL E RESERVAS Cr$ 50.900.000,80
Responsabilidades ;-; Cr$ 5.978.401.755,70
Receita : Cr$ 87.053.245,80
Ativo Cr$ _ 142.176.60880
Sinistros pagos nos ultimos 10 anos

. . . . . . . . .. . \ .. . : Cr$ 98.687.81680
Responsabilidades Cr$ 76.736.4Ó1.806,30

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

cisco de Sá, Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de
Araújo e José Abreu.

DATILOGRAFIA
_Correspotdenda
(omercl••.

(onfere
, Dlplom.

DIREOJOr
AmeUa M

PigOUI

M&'1'ODOr
Moderno I

, .Eflclente

Ru. General Blllencourl, 48
(Esquina Alber�ue Noturno)

.

João Baptista Berretta
e

Estér C. Berretta

Antenor Augusto Platt
e

Olga M. Prazeres Platt

participam a seus parentes e pessoas de
suas relações o contráto de casamento de seus
fIlhos

",t

ARY e OSVALDINA

Fpolis., 30-1-951

\

Noticiário
Preços

Cr$ 5,00 e 3,20
"Irnp. até 14 anos".

'

IMPÉRIO (Estreito).
Ás 8 horas

MANIA SALVADür..A
John MATIN.

TEX GRANGER 6 e 70'
Episódios.
O Segredo dos Tumulos

...\ .. IMPERIAL.. .• . ••

\ Ás 8 horas
Mais um sensacional lan

çamento!
Uma história de intenso

sentido humano e dramá
tico!
A história de três irmãs

marcadás pela cruel huma-:
nidade!
Tres pequenas bonitas ..•

tres temperamentos vigoro
sos, sós no mundo, lutando
deseperadamente pela 'exis
tência:

3 Almas Que Sofrem
(Las Tres Rataê)

com

Mecha ORTIZ - Amelía
BENCE - Maria DUVAL,
Floren DELBENE.
INOLVIDAVEL '

ENCANTADOR .

EMOCIONANTE .

No Programa
1) - Noticias da Semana.

---" Nac.
2) - O Castelo da Gulosa'

- Desenho.
Preços

Cr$ 6,20 (único).
"Imp. até 14 anos.

RITZ - ODEON
Simultaneamente

Ás 5, 71;2 e 9horas. Ás 8- 118.
Extraordinário Lançamento
Um filme maior... mui

to maior do que "Pecadora"
Uma inesquecivel historia

de amor pontilhada pela
musica do grande AGUS
TIN LARA.

"Senhora Tentação"
(baseado no "Bolero" do

mesmo titulo).
J

corri

NINON SEVILLA - DA
VID SILVA - SUZANA
GUIZAR - AGUSTIN LA
RA e suaorquestra de so'lís-.
tos - OS ANJOS. DO IN
FERNO - RIRO Ml!:NDI
VE - CHABELA DURAN.
Musicas inolvidaveis d es

tacando-se:
"Senhora Tentação" (Bolé-·
ro) ,- "Solamente uma vez"'
(Tango) "Falsa Baiana' .. ·

(samba) e muitas outras de
igual sucesso!
SUBLIME ... ENTERN1<'

CEDOR... EMOCIONAN
TE ...

No Programa
1) - O esporte em mar

cha - Nac.
2) - Fox Aírplan News,

- Atualidades.
Preços

Cr$ 6,20 e 3,20
"Imp, atá 14 anos".

ROXY
Ás 8 horas

A Conquista do Atlantíco
com

Douglas FAIRBANKS Jr.
Margaret LOCKWOOD.

No Programa
1) - Noticias da Semana.

- Nac.
2) - Atualidades Wamer

Pathé.

1
,
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Voltará a S. :Cãlàrina
o

.

NaciuÍlal
Pôrto Alegre, 1 (V.A.,) - semana os 'diretores do Na

A direção do Nacional Atle- cional conferenciarão com

tico Clube, que-real ízou no 'os esportistas de Paraná e

ano passado u:ní"a -excursão Santa Catarina a fim de a-

coroada do mais pleno exí-
certar em definitivo essa

to a Santa Catarina, entrou "

excursão. Nessa "gira", o
em negociações.contem, com "ferinho" levará um esqua
varios proceres. do Paraná
e Santa Catarina, para uma

drão completamente modifí-

"gira!', 'que terá a duração cado, uma vez rque está em

de 30 dias, com jogos em' negociações com varios ele

Curitiba, Blumenau, F'lo- "mentos desta capital e do

.r ianópolía e Tubarão. .

I ín.eríor, para as' suas proxí-
Apuramos, que ainda esta mas campanhas.

-o Estado"
Remos cetermenses

,Jurubatuba
Raulino .�: Ferro

Em visita a pessoas de sua família, encontra-se
nesta -Capital, desde sábado último, o nosso jovem co·

lega de imprensa Aldo Raulino Ferro, nosso correspon
dente na cidade de Itajaí, onde reside.
. Abraçamos o Aldo, desejando-lhe feliz estada' na
metrópole barriga-verde.

Quando o sr. Alcides Rosa, o popular e querido
'''Dupú'', telegrafou à Federação de Remo de São Pau
]0 comunicando a participação doClube de Regatas AI
<do Luz nas tradicionais provas náuticas "Forças Arma
.das do Brasil" e "Fundação da Cidade de São Paulo"
.ambas disputadas em barcos a oito remos pelas melho
:res guarnições do país, não foi pequeno o número de
'''entendidos'' que riu a bom rir da aventura que o carn

. peão catarinen,se iria empreender na famosa repreza do
,Jurubatuba. "Inacreditável que pela cabeça do Dudú
passe tal idéia", diziam uns. "Adeus prestígio do remo

J.__ barriga-verde," ouvia-se alí. "É suicídio na certa", afir
mava-se acolá..

Mas o operoso presidente da novel agremiação .al
'vi-rubra depositava .a maior confiança nos recursos dos

jovens que frequentavam o galpão da rua João Pinto
-e estava certo de que a participação do C. R. Aldo Luz
nas referidas regatas viria dar novos rumos ao remo

,-catarinense e consolidar o intercambio esportivo, com
.as entidades paulista, cariocas, gaúcha e baiana.

Aliás, cedo ou tarde, teríamos que competir com

úm barco a oito remos, ainda que não o nosso, como a

conteceu. Dudú, a nosso ver, procedeu com acerto, acei
tando o honroso convite da entidade remística da Pau
Iicéia, pois, para u� centro esportivo pequeno como o

nosso, é tão útil quão necessário competir muito frente
a forças superiores, para poder aprender os modernos
requisitos da técnica e da perfeição. O C. R. Aldo Luz foi
à São Paulo, por assjm dizer, para obter instrução com

os gauchos, os cariocas e os paulistas e não :1 cata de
witórias como muita gente quiz acreditar.

Os ensaios foram realizados em' curto espaço de

tempo em dois out-riggers a 4 remos, -funêionando co

te, no Tieté, em barco a 8 remos pertencente ao clube que
'ga de imprensa Moacir Iguatemy da Silveira; Os rema

dores foram os seguintes: Hamilton Cordeiro, Sadí Ber
b6, Antônio Boabaid, João Carlos Meireles, João Vas
-concelos, Osní Melo, Adolfo Cordeiro, Belarmino Veloso
e Kalil Boabaid. Deixando esta Capital no dia 19 os re
madores aldistas reiniciaram os treinos no dia s�$uin
te, no Tité, em barco a 8 remos pertencente ao clube gll�'

'(tem o nome do rio. A 25 disputaram a prova Força -Ar:..
.maâas do Brasil", conseguindo o 70 lugar. No dia 2,8

) tem o nome do rio. A 25"disputaram a prova 'Força Ar
madas do Brasil", conseguindo o 70 ingar. No dia 28
travou-se a disputa do troféu "Cidade de São Paulo",
e, para espanto geral, conseguia o Aldo Luz, o 4P lugar.
'Duas colocações mais que honrosas, como podemos ver.

Os rapazes que compunham a guarnição barr í-verde fo
ram mais que soberbos,-foram maravilhosos. Portaram
se bravamente, escrevendo com pena de ouro uma das
mais belas páginas tle bravura na história do remo bar
riga-verde.

A eles e seu- digno e esforçado presidente' Alcides

Rosa,

oS�Plausos
do públíco-esport.ívo de Santa Catari.

,

na.

"O E' ADO ESPORTOVO" felicita os dois bravos

footballers conterrâneos, augurando-lhes novos suces

sos no futebol paulista e brasileiro.

Okaomil melboroÍl O recorde sul..
amertcano dos 1.500 metros

nado livre
, S. PAULO, 1 (V. A.) :-\Na disputa do "troféu Pre-
feito Angelo Mendes de Morais", realizado entre os me

lhores clubes do Brasil, o nadador paulista Tetsuo Oka
monto conseguiu melhorar o record sul-americano nos

1.500 metros nado 'livre, com 19'24"3.
Este resultado é melhor, que aquele resultado tec

nico com que Jimmy Lac Lade venceu as ultimas Olím
piadas de L�ndres. Suas passagens foram .;_ 100 metros,
1'10"6; 200 metros, 2'26"1; 300 metros, 3'43"5; 400 me

tros, 5'00"4; 500 metros 6'19"1; _Q.90 metros, 7'37"0 ;-
700 metros, 8'55"7; 800 metros, 1'14"3 (recorde brasi
leiro); 900 metros, 11'33"1; 1.000 metros, 12'52"3;'1.100
metros, 14'11"3; 1.200 metros 15'30"3; 1.300 metros.P
16'51"6; 1.400 metros, 18'11"8 e 1.500 metros, 19'24"3
(record sulamericano).

'

Tetsuo .solícitou tentativa para "superar de passa
gem o recorde !!rasileiro dos 800 metros, nado livre,
tendo conseguido o seu intento por larga margem. Os
recordes que Ttsuo Okamoto melhorou nesta un íca-car
reira são .9�intes: -r+e, 1.500 metros - paulista e

brasileiro, que estava de posse de João Gonçalves, com
20'14"3, sulamericano - Carlos Bonacich - 19 '37"0;
800 metros, - paulista e brasi'leiro - João Gonçalves
10'33"6 '

Si �etsuo tivesse pedido tentativa poderia ter ba

: ti�o �inda o recprde sulamericano dos 1.000 e 500 me-

'tros, fiado livre. r

. .:.. • .;..ESPERANÇA PARA O PANAMERICANO
Com o resultado obtido, Ttsuo Okamoto transfor

mou-se na esperança da' uataçào brasileira nos proxi
mos Jogos Panamericanos, marcados para daqui um

, mês.rem .Buenos Aires. Com aquela marca alcançada,
sem adversários, Tetsuo poderá até vencer aquela prova
no certame em questão si continuar com esta carreira
ascendente.

RIO, 1 (V. A.) - Recorde absõluto de rendas em

Jogos do campeonato carioca, registrou o Maracanã, na
tarde de domingo, quando o prélio entre Vasco e América
fez passar pelas bilheterias a apreciável soma de .

Cr$ 1.577.014,00. •

Quer Clarel o
Flamengo
RIO, 1 (V.A.). - O li':a

mengo, cansado, de lidar
com Juvenal, que cria' um
caso por mês, parece mes

mo disposto a contratar ou

tro grande zagueiro marca

dor Jde center.' Tanto que
em fontes flamenguistas co

lhemos que o clube da Gá
vea enviará uma proposta

.

ao Grêmio, pela 'compra do
-

passe de Clarel: .. . ....•

Cr$ 300.000,00, mais um

pré'lio. Quer dizer: as mes

mas cifras pelas quais con

tratou Hermes e Adãozi
nho ..A proposta em referên
-cia deverá ser encaminhada
ao Grêmio Põrto Alegrense
dentro de dois �u três dias.

No Rio Olorioo
Barassl
RIO, 1 (V.A.) - Chegou

ontem a esta capital, o S1'.

Ottorino Barassí, presíden
te da Federação Italiana ce

Futebol e um dos elementos

que muito trabalhou na or

ganização da ultima Cooa
do Mundo.

O sr. Ottorino Barassi, �\')

que se sabe, será convidado
a colaborar 'na organização
do projetado Campeonato
M�ial de Clubes Cam

peões, a ser patrocinado , . e

lo Brasil nos proximos me

ses de junho e julho.

Viagem' com segurança
e' Ivan vjce-cam--,

�

e rapidez
<;

peões paulistas so

NROSA�IQDNOFO�:8AI�LE�SBl\RJ.IAC�OIL-�NIIRBOu:
DO Excursão do 10-

Com atuacões de destaque, correspondendo sempre C u S n t -Ional ao:á numerosa to�cida do Santos Futebol Clube, acabam de Florianópolis _ Itajaí _ Joinville _ Curitiba

'

ern8C
, obter o vice-campeonato paulista de futebol pelo famoso I

Pacl·II·co
·

grêmio praiano os experimentados craques conterrâ-
A,A.

• -: Rua Deodoro esquina da
neos Ivan e Nicácio, aquele médio esquerdo e êste cen- genCla: Rua Tenente Silveira De Pôrto Alegre" ínfor-

)1'0 atacante.. mam-nos que a diretori-a. do
� , Ambos os crãques pertenciam ao glorioso conjunto ..,.. .-Internacional, vice-campeão
do �aula Ramos, desta Capital, e tiveram oportu-nida�e I

/ gaucho assentou uma excur-

de mtegrar a selecão catarinense., são a vários países, sendo
<,

. Com� não poderia deixar de a�ontecer, a. notícia JIIr.rI:M:!,,,,,,,., �lr.ã�ir.!'7r.w.F.iir.�_P.III_ dois do Pacífico.
!fOl recebIda com enorme contentamento nos melOS

fute-I
. Adianta'a informação que

bolístic�s do Estado, onde os players em referência go- ...... a "gira" do Internacional
zam de mvulgar prestígio.

.

. CURITIBA T.EL.fCRAMA PROSEBRAS PARANA c.

começará pelo UruguDi.

'Nicácio

Atlânlida
�

Rádio ,Catarinense Limitada
apresenta m�ls 2 insDperaveis modelos par'a 1951
.

- CARACTERISTICAS :
"

-

5 valvulas: Ondas: longas de 5�0 a 1700 kc[s; curtas 6 a 18 mcs. 50 a 16 mts.

=: Altojalante 61[2 polegadas, tipo pesado: Tomada para toca-discos.
.....

-

Transformado?' universal rPara 90, 110, 180, 200 e 220 volts v.
=

'Var'iavel de 3 secções: FI com 1'íucleo de ferro: Caixa de IMBUIA de luxo.

:: Grande alcance : Alta sensibilídade : Som natuTal.Modelo ARe-5-p

/ .

,

Excursionará o
Cruzeiro de
p_ -Jlegre
Segundo se anuncia, o

Cruzeiro, de Põrto Alegre,
realizará breve uma excurs

são por vários Estados. co

mo Paraná, Alagoas, Bahia..

Pernambuco e Ceará. Diz

uma ínformação ser possi
vel que o grêmio alvi-asul
dos pampas efetue um jogo
r.o gigantesco estádio do

Maracanã, no Rio, frente.
ao América, vice-campeão
carioca.

Helvio_por 500
mil crDz�iros

s. PAULO: 1 (V.A.) - Se

gurido divulga hoje' um ma

tutino espeCialido desta ca

pital, zagueiro Helvio, do

Santos F. C., apontado como

o melhor do certame findo,
juntamente com Homero, do

Ipiranga, está sendo preteri
dido pelo São Paulo F. C.,
que ofereceu ao alvi-negro
de Vila Belmiro, pelo pas

se, a importância de 500 mil

cruzeiros.
N. R..- Helvio já jogou

no futebol carioca, defen

dendo o Fluminense nas e

quipes de, aspirantes
'

e

principal, sendo vendido o

seu ."passer' por não interes
sar ao clube.

11� 1� PAHA PINTURA

COTTO.,4.

Reforço para, o
·S� Cristovão

B. HORIZONTE, 1 (V.A.)
- Anuncia-se que o São
Cristovão tentará conseguir
um grande goleiro para as

suas fileiras. Dois arquei
ros estão em cogitações. Ari
zona, do Vila Nova e Tonho.
do América.

Modelo ARC 515

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Senado e Ca:mara �

RIO, 31 (V.A.) - Estava dendo ser convocado, ex

previsto e aconteceu. A Câ- traordináriamente, o novo

mara dos Deputados fêz on- Congresso para , o per-iodo
tem, às 11 horas do dia, a compreendido entre 10 de
sexta sessão extraordinária fevereiro e 9 de março, por
e inútil, destinada à vota- número legal de senadores,
ção do projeto de resolução I cujos mandatos ultrapas -

apresentado pelos .

líderes sem a atual legislatura, for
com o objetivo de corrigir o ma essa - diz o relator -

êrro da convocação do Con- que não deixará dúvida sô
gresso, mediante a declara- bre a legitimidade da in í

ção de que os trabalhos fi- ciativa.
cariam encerrados hoje. Vários senadores fizeraru

, pel'a sexta vez, o sr. Ci- declaração de voto, no sen

rilo Júnior deu como apro- tido de que apenas haviam
vada a proposição, por meio aprovado a primeira parte
de vôtação simbólÍca. E das conclusões do parecer
pela sexta vez o sr. Flores do sr. Etelvino Lins, relatí
da Cunha pediu verificação .. vamente ao término da con

impedindo a confirmação vocação no prazo fixado
da aprovação pela revela- pelo Ato Constitucional das

ção de uma falta de quo- Disposições T{a,nsitórias,
rum trabalhada.

,-

como linute dos'
.

mandatos
Foi a sexta: mas igual- dos atuais deputados e' de

mente a última tentativa. um têrço dos senadores.
<Ato das Disposições Consti- Mas que não acei\avam a

Ontem mesmo,' o Palácio segunda parte relativamen
Tiradentes foilentregue aos te à convocação extraordi
funcionários do Ministério nária do novo "Congresso.

-,

.

das 'Relações Exteriores, pa- Foi aprovada, 'em segui-
ra os preparativos da sole- da, a indicação do sr. Atcilic
nidade de posse do' presi- Vivacqua, com parecer fa
dente e vice-presidente da vorável da Comissão de
República, a realizar-se ho- Constituição e Justiça que
je, às 15 horas. trata .da convocação' para

ATÉ MARÇO, CUSTE O runcionàmer.te isolado do

QUE- CUSTAR Senado, no recesso do Con-
Em consequência de não gresso, para. deliberar sô

ter �ido aprovado cprojeto, bre matéria de sua exclnsi

fica de pé o parecer da Co- va competência.
missão de Justiça, homolo- Foi aprovado, em discus

gado pelo plenário naquela são, única, o projeto. de de,

sessão meio clandestina, se- ereto legísiatívo que aprova

gundo o. qual os .mandatos o acôrdo celebrado entre o

rios .atuais deputados vão Ministério da Educação e o

até 9 de março, contra o The Instttute -of Inter-Ame

Ato das Disposições Sonsti- rican Arí arre sôbre educa

tucionais Transitórias que ção Industrial,
os faz coincidir com o do ---.--"'-----�

presidente da República. E �--

" IR'IZ[So dêste termina hoje.
'A I:

.APROVADO O
-

PARECER
ETELVINO LINS

Na sessão extraordinária
.

das 17 horas, foi aprovado
unanimemente o parecer do
sr. Etelvino Lins, concluin
do no sentído cde que a

convocação do -Congresso,
ora em curso,' deverá ir a

penas até 31 de janeiro'; po-

H�",E HEmORRÓIDRS

eD1o·Virtus�
<,

-Avíõ-es-.d-a-Cr-uz-eir-o-do"--'Sul
Segundas Feiras - Saída agência; 11!30 horas.

Florianópolis - Mafra - Curitiba - Itararé e S.
Paú'lo.

Terças Feiras - Saída agência 5,30 horas.

Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio.

Terças Feiras '-- Saída agência 11,15 horas.

Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio.

Quàttas Feiras - Saída agência 9,30 horas.
Florianópolis - Curitiba:'" São Paulo e Rio:
Quartas Feiras - Saída agência 11,30 horas.
Florianópolis - Mafra - Curitiba - Itararé e São

Paulo.
Quintas Feiras - Saída agência 14,3<Y horas.
Florianópolis � Pôrto Alegre.

-

Sextas Feiras - Saída agência 5,30 horas.
Fldrianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio.
SextasF'eiras - Saída agência 6,30 horas.
Florianópolis - São Paulo - Rio - Vitér ia e Sal-

vador.
Sábados - Saída agência 5,30 horas. r

Florianópolis - Curitiba !_ São Paulo e/Rio.
Domingos - Saída agência 9,30 horas.

Florianópolis - Pôrto Alegre.
Domingos - Saída agência 11,30 horas.
Florianópolis - Mafra - Curitiba - Itararé e

São Paulo.

o ESTADO
AdmÍnistração

Redacâo e Oficinas à
rua éonselheiro Mafra,
n? 160.
i Te!. 1022 - Cx. Pós

tal, 139.
Diretor: RUBENS A.
RAMOS.
Proprietário e Dir.-

'_Gerente f

SIDNEI NOCETI
Representante:
A. S. LARA

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

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira

nO 21 - 80 andar
Te!. ; 2-9873 - São

Paulo
ASSINATURAS

Na Capital
Ano o-s 100,00
Semestre . Cr$ 60,00
Trimestre . Cr$ 35,00

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

trá(�'.
Os ortgináis, "mesmo
não publicados, não se-

,

rão devolvidos.
A direção não. se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emítidos nos ar

tigos assinados:

A pala ,·ra de
Getúlio " 'Vargas

CONCLUSÃO
vontade, o provedor das
suas necessidades a força
humanizada e sensivel n e

preside as relações e o de
senvdlvimento da' sua vida
social, no sentido da �.c, ,�.r.

ração e da harmonia das
classes e dos interesse; •

Brasileiros! A jorn ':ld"
eleitoral foi encerrada e 1- -

deis estar orgulhosos da
página de gloria, com que
enr iquecestes os ahais da
nossa vida polítíca. Preci
samos agora amortecer s

paixões,' esquecer os d.ssa
bores, aplacar os espíritos
e apagar as cicatrizes da
batalha. Temos diante de
nós uma imensa tarefa de
recuperação e consolidação
a realizar "e para ela, sem

exclusões partidárias.. con

voco a boa vontade, a inte
ligência e o patriotismo dos
brasileiros,"
Estou certo da vossa aju

da e conto com a vossa co

operação, porque assim- es
taremos servindo não ao

efêmero dum govêrno, mas
à perenidade, à perpetuida
de e a grandeza da nação
brasileira.

ATAQUES
Insônia, �alp'ifaçõ.s, deprés.
são morul, agitação, 'angús
tia. Maraval acalma a irrita

ção, elimina o desassossêgo e

os crises nervosas e dolorosas.

MARAVAL
Calmante cios nervos

o Sahia

�'-

IVEf'
r

:-<."

(
* QUE É ' DESGASTE INViSíVEl"? - É O des
gaste progressivo das peças do .motor
em frações ínfimas I d� {milímetro, mas
suficiente para pro�ocar o seu desa

justamento total.Ajudado pela oxidação•
corrosão e pela formação de "bôrra",
o "Desgaste Invisível" resulta de lu

brificação imperfeita e produz queima
excessiva de óleo, redução de quilo
metragem p�r litro de gasolina, con
sertos dispendiosos e, finalmente, di:'

minuíção da vida útil de. seu carro.

o MOTOIÉ DOTADO DE "CANAIS",
pelos quais o óleo circula atra
vés de.suas partes vitais. Cir-

, culando pelo motor, o Atlantic
Motor Oil de "Ação Dupla" limpa,.Jubri
fica, remove os resíduos. Um notável

ingrediente químico de "ação dispersante"
mantém êstes resíduos em suspensão,
para serem elíminados na troca do óleo..

Até. os pistões e anéis de segmento re

cebem. tal limpeza para mant c r boa com

pressão. O AUantic Motor Oil de "Ação
Dupla" 'assegura, por isso, maior rendi
mento ao seu' motor.

OUTR4S NOTÁVEIS VANTAGlNS DO� ATliMTIC
MOTOR OIL QUE U:i\PA E L. BRIfICA:

t

• Contém um Det,ergente para limpar
as partes vitais do mofor.

• Contém umq películo lubrificante de

e':�epçiól1:,1 [esistência.

.. Evita a '�xidaçõa, corrosdó e for�a' r
ÇÕQ "d"e "bôrrc",

• Man'ém 'Iivres os anéis' de segmento.
,;.,' -

. c
<,

• Isente .de entupimento os canais do
sistem'a de circulação do lubrificante.

A -T L A N T I C R E F I N I N G C O M PA N Y O F B R A Z I L
.1

GASOLINA - MOTE,R Oll - LUBRIFICAÇÃO - PNEUS - 8ATERjAS'

o preceito do dia
Gordura e Saúde

O/ pêso das pessoal'! 211;11-
tas deverá guardar pm·ff!i.
ta relação com a altura. O
indivíduo com saúde lief>a..
mais ou menos, tantos quí
los quantos centímetros ex

cedam um metro de alt.tra,
Quando 'o pêso ultrapas
sa mais de 10% essa" IP.�:l

ção, há excesso de gordura
ou obesidade, doença grava
e de terríveis consequên
cias.
Defenda-se contra a obe

sidade, verificando seu pê
so pelo menos uma vez Ji6r'
mês. -_

.

SNESe I

NOVAS DROGAS PODEM· CURAR
�S DOENÇAS ,VENÉREAS.

Os médicos agora têm remédios eficazes
para tratar estas graves infecções.
'Se você suspeitar de doença venérea,
procure seu médico ou uma clínica
o quanto antes. Faça um exame

de sangue. Tratadas no começo,
as doenças venéreas podem ser

curadas rápida e fàcilmente,
S Io medo e o segrêdonãoddilmtam _. QUIBB

L só o seu médico pode curá-lL'!

�"_:�mar�UliCOS desde 1.658
�

TINIAS PARA !'IN11JRA
C (l T T o M.A R

"VIR(jE ESPE(IALI ADE" da
�; Sf.\'3Ã���qCtAj .. i- '1l:� F ...... >"< .......'� l:\ .,. i (""\ r tr·'·: � ��

,

�L:�2.�� \..!-::�.:.: :�.�:.é ... J-2i:''''-
I .

__�um �__� "MW�_�, w�r�.__�__ne9a-*=-�.•���r .u"�*-W_�4W�� �t��._.�m__-=�.__=-=__:J__�kma_l__�_��_'�' �,�.__�_�__����._�__..__• ���.U���•.-.������

TORNA A ROUPA' BRANQUISSIMA
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As uulrnas novidades em Maill.Qts, .Shorts, Calções e Calças'
para Praia, pelos menores preço�, na A MODELAR!!!

liDA SOCIAl
PEDRO PAULO
MACHADO,

Aniversaria-se, hoje, o

mosso talentoso colega de

:;trabalho, Pedro Paulo Ma
..chado, que dirige com des
<>cortínio e clarividêncià a

.secção de esportes deste.'
:.matutin'o, qualidades que o

.Ievou a conquistar a' "::011':

-fiança e a simpatia do 'pú-
. :.blico.

Como funcionário da Ir:1-

�-prensa Oficial do Estado,
-onde desempenha CDm in

"vulgar brilho a sua missão:
:'Pedro Paulo adquiriu pela
-sua modéstia e pelo seu es-

-:piríto nobre a amizade dos

<seus colegas.
Nós que o temos no ról

. .dos amigos certos das ho

Ias incertas lhe enviamos o

:nosso abraço.
,,:SR. JOSÉ CANDIDO DA

\ SILVA
Vê passar, nesta data, o

.eseu aniverSâ'rio nata'lício o

.nosso prezado
. conterrâneo

-sr, José Candido, da Silva,
-que, atualmente, reside na

"Capital da República, exer

-cendo o cargo de fiscal de

.ímpoato. do consumo.- Cou

-tando, o aniversariante, com
_..grande número+de amigos
nesta cidade, deverá, por

<certo ser muito cumprimen
t\:tdo �a d�ta de hoje.

.

•.As\ 1).omEmaglms que�lheJ
. :fo:re):tl".1;>restadas hoje, o '.�()

.

..• Estado" junta as suas -com
-votos de ininterruptas fe-

:licidades.
..

-

-

..
_'DA. CLARA AZEVEDO

CARDOSO
.

Faz' anos hoje, a exma.

.::sr&. da. Clara Azevedo�a.r
-doso, digna espôsa do sr.

-.tte. João Cardoso, da Polí-

-cia Militar do Estado. ("Á
-distinta aniversariante en-

-viamos as nossas respeito-
.. ·sas felicitações.

SRTA. ALBA NICE

Comemora, hojé,">,mais
',uma primavera a gentil se

::nhorinha Alba Nice, dileta
�ilha do Sr. Alberto Alves,
«do comércio local e de sua

<exma. sra. d. Eu'lália Vieira
Alves.
Alba Nice recepcionará

:"Suas inúmeras amiguinhas
.r.a residência de seu" pais,
<oferecendo-lhes uma festi
-nha ..

"

;'-SR. EUCLIDES ALMEIDA
Ocorre, hoje, o aniver:'\á ..

-rio natalício do sr, Euclide�
. ...A lmeida, competent<e fl::F!&l
··rlo D. E. R.

"
.

Fazem Anos HOJ,'�
A Srta. Maria de !�ourdes

..

I

,lerreta;
A profa. Joaquinil. BIll.

.. l'uenberg;
(1 sr. C,ro da COf!lf. F :,b.,j ..

1"(.• farmacel;tico;
1\ sra. l'ercides Toledir.1)

·'iI' �Ol1cá, espôsa do tSr. 1:1'
'.I ar, i Tolelltino de SOl,za;

Il,Panelas de PrJssâo ARNO
'. a Cr$ 5tQ,OO
Grelhadores Erétrlcos

a Cr$ 300,00 _.

na Elefrolandía

:\l�.1
O S AI"

- 2
r. OISIO Almeida

C011<:alves,
. o Sr. Édio Batista Gal

"vão :
.

,O Sr. Lúcio Carreiro;
O Sr. Hildebrando Nu-nes.

funcionárío do 170 Distrito
da Fiscalização dos Portos.

As condições de vida mo

derna, sobretudo nos cen

tros adeantados, são fatores
que pouco a pouco vão en

venenando' os indivíduos.

Paiva -Edr. Ipase - 'I'err eoRua Arcipreste -

Beleza

10) -: Um dia por sema

na fazer r-efeições exclusi-

Cidad -m I t íd
vamente de legumes, verdu-

1 es a cons rUI as,
.

I •

População excessiva, mora-
"

ras � frutas. Çomo bebida,
Logo á primeira aplicação, Nlxo- I te

derm começa a eliminar as espí- dias apertadas e sem o me:'

I
o ei • .

•

nhas como 51 fosse por mágica. ;'

Use Nixoderm á nOite.J V. verá sua nor conforto, ar viciado, ex- 20) U di
�

pele tornar-se lisa, macia e limpa. d t 1.. Ih f"
-- m la por sema-

Nixod.. rm é uma nova descoberta cesso e ra",a o IIlICO e
.

b
. .

f
. -

que combate os parasitos' intelectual, descanso e so-] na s� stI!ulr as re eiçoes
da pele causadores das espinhas, .

f" t/ I' I por mfusoes de folhas de
frieiras. manchas vermelhas, acne, nos lnsu IClen es, a ímerrta- .

.

írnpíngens e erupções, V. não _po- ção defeituosa são . ,laranJas ou abacate. Caldes
derá libertar se destas afecçoes .vapenas, d '1 lh d

. �

cutâneas a menos que elimine os alguns dos fatos que con-
I e egum.es.e coa a a SdO

germes que se escondem nos mi- • " _ tambem indícados.
núsculos poros de sua.pele, Portan- tríbuem para a intoxicação .

ta, peça N!xodarm ao seu farma- contínua do- corpo e do
oêutíco, ..bole mesmo. 1-; nossa ga- �

N.lXoderan j��t�1!M espirito humanos.

M Ia II.�IIS CUíta••a protec,ao. r Para remediar esses ma-
--------------__---------------------

Conselhos
Dr. Pires

Elimine as

ESPINHAS
\ causa Combatida no 1.0 DI.

.

A coisa"está preta",
�

............

,
"

'-I�• f

I I

,

Ao tentar paraquedismo,
Zé Barbado se estrepou,
Esquecendo o-paraqueda,
No solo se esborrachou.

Entretanto, Barba - Feita,
Gillette apenas usando,
Ueslisa no mar de_rosas,
Entre sonhos suspirando.

mas •••

'lUDO
UI.,

'\

para 05 que usam

IULtte
IA-022

I·

de
les citaremos adeante al
guns conselhos úteis e que

agirão
.

como verdadeiras
curas de desintoxicação.:

'30) -- Todos os meses,

durante dois dias consec.r

tivos, promover uma limpe
za geral do intestino com o

emprego do sulfato de sodio
tomado pela manhã em [e-
jum...

40) -- Os habitantes Ia

I
cidade

-'

devem afastar-se

periódicamente (de sabad»

I
a segunda-feira) do meio
onde suas ocvpações os 0-

.

br-igam a viver para legares
onde possam respirar íJle
namente o ar puro e desin

toxica..Kte das praias, C!,l.1D-

p0S 6u montanhas. .

I 5°) _l Ter o quarto de
, dormir silencioso e bem are .

jado, conservando sempre 'a

�nela aberta.
.

60) -- Ginastica diária.

Apenas alguns minutos são

necessários.

70) - Dedicar duas ve

zes por dia alguns minutos

de profundo descanso físico
e intelectual.

"-

80) -- Praticar uma forte

disciplina oposta aos tóxi

cos morais substituindo;
principalmente, o pessimis
mo pelo otimismo.

I As regras que acabamos
de citar ajudarão não só o

I indivíduo a viver esportiva-
:

. mente como a colaborar com
I seus semelhantes, num pro
fundo espírito de solídaríe
dade: humana, resultando
tudo isso num prolonga
mento e melhoramento do'
nível de v,ida dô povo de

nossa terra.

Nota: Os nossos leitorE-s

poderão solicitar qualquer
conselho sobre tratament0il
de. beleza ao médico especia-
lista Dr. Pires à rua IvIé \.Í .

co 31 - Rio de Janeiro, bas
tando enviar o prp';:!,e,(l\;Ü e·

xemplar deste jornal e () en

dereço completo para a 1"es-

post�� /
...

Antenor Augusto Platt
e

Estér C. Berretta

Cr$ 1.750 ..00
o quanto custa uma enceradeira

'A R N O

; Rua �r��s� !a�O��i!��I�!reo ; I
""{.

João Bapftst'a Berretta
e

\..,
Olga M. Prazeres Platt

participam a seus parentes e pessoas de
suas relações o C011tráto d� casamento de' seus

fllhos

----------------------------�--------�------,�
Fpolis., 30-1-951

ARY e OSVALDINA

•

/

.\

I Aconteceu em São Paulo
14 pomba branca no rosto da morta
r A cidade de São Paulo cresce, correndo, em vida

moderna. Viajantes que voltam à Páulícéia desvairada

depois de cinco anos de ausência, surpreendem-se com

a violência e a brutalidade de um progresso extraordi
nârio, As indústrias mais diversas concentram-se em

São Paulo; as raças mais exóticas cruzam as ruas, os

viadutos, com os seus atarefados representantes. É' em
vão que o poeta perdido e subitamente reencontrado,
repete, os versos famosos:

':;renho saudades
Aí de ti! São Paulo .

Rosa de Espanha
No hibernal frioul ... " • ,

Não há eco. Ou apenas, eomo eco, os ruídos bárbaro
dos automóveis, das sirenes, o formigar de vozes nume

rosas' de gente que vive depressa. Chicago ou Nova

York, não engatinhando, mas em plena adolescência. As

raparigas correm para os empregos, os moços aspiram
comprar 'automóveis. Nos restaurantes todo o mundo
come depressa, olhando nos jornais as cotações da bôl-,
sa. Café caindo cem pontos. Cacau subindo. É o reino

-da terra de amanhã, complicada; televizada, radiofuza
da.

* * *

Pois bem, êsse monumento, autêntica Babel de mui
tas tôrres, de .muítas atividades, de muitas línguas, so

freu um violento abalo uma pausa, de ·perplexidade, de
poesia e mistério. Aconteceu que tendo Deus levado

dêste mundo uma modesta professora pública de nome

D. Otília, e deséansando o seu corpo num caixão de se

gunda, veio atê-à -sala mortuária uma pomba branca,
e pousou, primeiro nos pés e logo em seguida no rosto

da morta. Os que velavam p. Otílía, seus irmãos e al

guns amigos, procuraram afastar a. ave branca do cor

po morto. Mas era em vão que as mãos se estendiam: de
bico em riste� pomba reagia enfurecida contra os que
dela se .aproximavam, pois na verdade, queria velar D .

Otília. Então começou a nascer a atmosfera milagrosa.
Uma 'senhora espírita, forçando o gesto, pegou na ave,

e soltou=a-na janela. A pomba ganhou espaço, descreveu
uma parábola no ar...matinal e voltou a; pousar no rosto
de Otília. "Os assistentes comoveram-se. Preces subi
ram aos céus, m�turadas com SOIUÇ9&.. Os corações ba
tiam mais apressados. Seria D. Otília uma santa?-

perguntavam-se os -presentes, ,

E então trechos da vida da morta emergiam das me

mórias atônitas. Lembravam-se da paciência 'de D. Otí
lia com os meninos, dasua vida: calma, humilde e pobre,
da resignação com que suportou os embates e as doen

ças, dá tranquilidade, enfim, com que entregou a alma
-a Deus antes dos quarenta' anos de sua idade.

* * *

Quando o Padre chegou para encomendar o corpo,
encontrou essá atmosfera de pasmo e exaltação. Em

tôrno da defunta reinava o sobrenatural. No rosto de
D. Otília morta, a pomba branca velava. Como todos
sabem, os padres, com algumas exceções, não se deixam
comover por essas coisas. Os reverendos, reagem, via de
regra, contra os- milagres. Pôem nisso decisão e char
me. O encomendador de D. Otília mostrou-se rtgoroso
e quase indignado. Procurou primeiro enxotar a pom
ba, de mansinho, mas sem resultado. A ave da paz rea

gia, intratável. Enfim, com determinação, o Padre agar
rou de qualquer forma a ave pacífica e transportou-a
longe. Mas foi em vão. O rosto da que fôra D. Otília
era o polo de atração da pomba branca. E pôr isso ao

rosto da morta a pom% tornou. E nada mais deteve o

processo do milagre, ne'm mesmo o Padre. Fechado o

caixão, eis que a ave de Deus se coloca sôbre a tampa
no"sitio correspondente ao coração de Dona Otília. No
cemitério, í enquanto enterram a professora, a pomba
põe-se a espiar o trabalho, pousada numa cruz de már

more, e' depois de tudo concluído, toma a sua posição SÔ1
_,.
bre o túmulo da preferida.

* * *

São Paulo não fala nou�ra coisa. As raparigás rápi
das lêem notícias nos jornais e sonham. Os homens de

negócio, suspendem por instante a realidade, 'e surpre
endem uma nesga/desconhecida de c-éu azul na alma au

sente- e esquecida. Na redação de um grande diário, as

irmãs de D. Otília oferecem a pomba à visitação do pú-
. blico.

* * * ,

A grande cidade materialista mergulha na mais de'

licada fonte de poesia. Nos barbeiros, nas casas de chá,
nos banis noturno,s, nas lojas, paira, envolvendo tudo, o

mistério da morta e da pomba branca.

(Tra�sl:rito do Correio da Manhã de 31_-1-951.

Augusto Frederico Schmidt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. LINS NEVES

Diretor da Mà�rnidade e medico do
_

Hospital

Caridade
CLINICAS DE SENHORAS - CIRURGiA PARTOS

ASSISTENCIA AO PARTO E OPERAÇõES OBS�

TRIGA's -

Doenças glandulares, tifóide; ovários, hipopise, etc.
Distúrbios nervosos - �s�erilidade - Regimes.

Consultório: Rua Fernando Machado, - Tel. 1.481.

Resid. R. 7 de Setembro Edif. -Cruz-1! Souza _

.-rel. 846.

JENO PASSADO

DR. NEwTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senhoras - Prõetología

Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meiréles n. 18 - Telefone 1.507

Conoultas: Ás 11,30 horas e à tarde -das 15 horas

-

em diante. _

Reaidêncía: Rua Vidal Ramos;
- Telefone 1.422.

-

QUE. VESTlR·SE COM (ONFORTI E ELEGAN(lA'_

PROCURB-·.

Alfaiataria· MeII8DR. MÁRIO WENDHAUSEN

Cliníca médica de adultos e crianças.

Consultório - Rua João Pinto, 10 - Tel. M. 769.

Consultas das 4 ás 6 horas.

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

Ri. Felippe f chmidt 4�

DR. MILTON SIMONE PEREIRA

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL

dos Serviços dos Professores Benedcto Montenegro e

Piragibe Nogueira (São Paulo)
Consultas: Das 14

-

ás 17 horas.

Rua Fern-ando Machado, 10. __

DR. POLYDORO ':i;!"_'�--�-:.,.-tm
.....i·"""�'+�-O---

Médico e parteiro

: do Hospital de Caridade de Florianópolis. Assistente da

Maternidade

Doenças dos órgãos internos,
_

especialmente do c.o-
- -i ração e vasos.

_

-

.

Doenças da tiroide e demais glauduías íntemãs..

Clinica e cirurgia de senhoras - Partos

i FISIOTERAPlA
-

ELETROCALDIOGRAFIA
- ME-

. TABOLISMO BASAL
-

Horário de Consultas: - Diáriaménte das 15 ás 19

i horas.
.

CONSUL'DóRIO: Rua Vitor Meireles n.
118 - Fone

manual 1.702'-
-

RES1D�NCIA: Avenida Trompowski, 82 Fone ma-

nual 766.

H
A data de àoje recorda-nos que:

- em 1531, t-erminou o combate iniciado na vespe

ra, entre a corveta "Rosa", de Pero Lopes de Souza e a

náu francesa que contrabandeava pâu, brasil ;
- em 1794, em Recife, n-asceu' o escritor Antônio

Joaquim de Melo, autor de vários trabalhos biograficos

sôbre poétas e hom-ens ilustres de Pernambuco;

- em 1749, deixou o governo da Ilha de Santa Ca

tarína," o Bzigadeíro José da Silva Paes, que o assumi

;ra em 7 de Março de 1739. Substituindo Q..Coronel Ma

noel Escudeiro Ferreira de S.ouza;
- em 1756, havemiQ o Governo da Ilha de .Santa

'Catarina
- consu�tãdo a Metrópole. sôbre a possibilidade

de mudança da capital, para o cc)ntine1'l_te, foi-lhe res

pondido que continuasse com as obras já encetadas, per-

manecendo a capital da então Capitania na Vila do Des

terro;
- em 184., o nosso conterrâneo Conselheiro Jerô-

nimo Coelho assumiu a pasta da Guerra;
-

- em 1866, por ocasião 11e moa s.olenidade religiosa

Procissão de N. S. do Desterro, ao dar-se uma salva de

artilharia, um estilhaço matou uma senhora e feriu qua

tro pessôas;
- em 1882,.,nesta então Desterro, uma sociedade

ca,illavalesca 'Diabo a- quatro", fez entrega da cana de

libérdade a quarenta e dois-escravos;

.; em '1882, foi nomeado Ministro da Justiça o ca

tarinense Dr. -M�noel da -Silva Mafra, recebendo então

das mãos do Imperador, o titulo de Conselheiro;

-4m 1916, no Rio de Janeiro, faleceu o ensaísta

José VElfjssinlo de ,dtos, nascido\em óbidos _(Pará), em

8 de Abril de 1857. _

André Nilo Tadasco

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

DR. ROlDÃO CONSONI

.cirurgia Geral - Alta Cir�rgia - Moléstias de senho-

ras - Partos
-

Formado pela ��uldade de Medict�a da--umversi':'

tiade de São ��ulo: onde -fói assis�e�te J!.ot�vát:ias vez.és
tio Serviço Cirúrgico do Prof. AhplO

_ Cõrrea� Nasa,
_

.

Cirurgia do estomago e vias éirc�s,
_

intestin-o

delgado e grosso, tireido, rins, próstata,
bexiga, utero,

ovários e trompas. Vari<*ela, ?71??1??, varises e her-
...

nes.

Consultas: Das 3 ás 5 horas.

Cons.: Rua Felipe Schmidt, 21 (aftos da Casa Paraíss),
Telef. 1.598.

Residência: Rua Esteves Junior, 1.703
- Tel •.:m. 764.- DR. I. LOBATO FILHO

Doenças do aparêlho respiratório
TUBERCULOSE

.

Cirurgiiído Torax
Formado pela Faculdade Nacional de Medicina.

Tisiologista e Tisiocirurgião do Hospital Nerêu Ramos.

Curso de especialização pelo- S. N. T. Ex-interno 'e Ex

assistente de Cirurgia do Pr01 Ugo Pínhéíro Guima-

rães. (Rio.)
.

Cons.: Felipe Schmidt, 38..

Consultas, diariámente, das 15 às 18 horas.

Res.: Rua Durval Melquiades, 28 -
-

Chácara. do

Espanha..

-�--_._-_._-----------_.__
.. __ ... -

.

DR. A SANTAELA

(Formado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). ___.

.

.

Médico por concurso da Assistênci'a 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 \.

Clínica MÉdica - Doenças Nervosas.

Consultório: Edificio Amélia Neto - SaIa 9.

Residência: �venida Rio Branco, 144:

Consultas: Das 15 ás 18 horas.

Telefone: <;

Consultório: - 1.268

Residência: - 1.385.
-
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DR. CLARNO G. GALLETTI

Advogado
Crime e cível

Constituição de Sociedades

NATURALIZAÇõES

Títulos Declaratórios

Escritório e Fesidência: Rua Vitor Meiréles, FO

NE - 1468.

DR. Mo' S. CAVALCANTI

Clínica exclusivamente de crianças.

Rua Saldanha Marinho, 19.

Telefone (M.) 736.

Chiaa-aures_strt EllUlista
LAKE SUCCESS, 31 (V. A.)'·- As Nações Unídasã

condenaram a China Comunista como agressora na Co..

réía,
LAKE SUCCESS, 31 (V. A.) - O projeto conde-

nando a China comunista como Nação agressora, foi

aprovado pela Comissão Política da Assemblêía 'Geral

da ONU, por 44 votos contra 7, e 7 abstenções.

LAKE SUCCESS, 31 (V. A.) - A Comissão Política

das Nações Unidas rejeitou a resolução ãrabe-astatíeà

medíanta-u qual seria convidada a China comunista

para participar de uma conferência de sete nações, pa..

ra solucionar os problemas do Extremo Oriente. -

O Projeto foi submetido a votação em três partes,
e o maior número de -votos obtido por uma delas foi de

dezoíto.>

\ I

De 1· a lU·de fevereiro
S"J_081 dezaa· de . vestidos•••
Serão 10 dias .movimeBtacüssimOB e extraordiná

rios, durante os quais_ serão v-endidos milhares

(
-

- de graciosos e modernos

Vesftdos de 'Estação
Modelos de alta eleganeía !

-

Padronagens de

Tecidos de Fino Gosto -� Atualidade ! !

cuja venda, por preçoa.abaíxo do custo normal

do f�itio, constituirá a mais agradavel e tentado ..

-

ra oportunidade oferecida pela

A MOOaAR
Q.O dístínto mundo elegante de F1orianópolis r

yestidos de
_

seda-Schan.turig-LiJlbo-Imitação
,de LinhQ-Anarug4il.-CataUn�-Tobraloos

.

-

Piqués-etc. etc .

Essa dezena de días de. venda de vestidos ser

mais uma conquista para a popularidade

d'A MODELAR que, com a próxima remodelação

e Jnstalação dp seu prédio, passará a ser um dos

maís completos estabelecimentos do Estado !

IMPORTANTE - Tambem'ô belo
-

sortimento de

;yestidinbos para meninas será Incluído nessa ven

da exteaordínarta e por preços arrazadoramente.

baratos.
-

-

Cum de Humanidades
MADUREZA DO ART. 91

€URSO EM -FUNCIONAMENTO DÉSDE 1940

O único que venceu as crises por sua qualidade

MATRICULA: dias 10 e 2 de Fevereiro, das 18,3()

às 20 horas.
- I • 1

. LOCAL: Facul aelé de Direito - Sala
-

dos fu;dOSf
Início das aulas. aos 8 de Fevereiro.

PAGAMENTO INICIAL: Cr$ 150,00, corresponden..

do a uma mensalidade e à taxa.
-

IMPORTANT�: 'É de sumá influência apresenta-

rem-se os candidatos desde o início, para pegarem a.\lõ

bases necessárias ao aproveitamento integral.

O fracasso de muitos é motivado pefa entrada tar

dia.
Informações antecípadas: Alm. Lamego 67.

O Diretor: Jõsé Warken

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ilí)V�� auxilía!es do go- Como fllóo.l. general
A

Dulra A palavra de GelÚlio. Varga s
verno calaríaense.. -: o,' ao ·Ira.n'smltlr o ,Governo voto depositado nas urnas mores. Por isso vos escoln-;

O sr. Governador' Irineu ça Pública, segundo aptí:�a- seria contado e respeitado. intrépido e valoroso povo,

Bornhausen escolheu, até mos, ainda não tinha o seu RIO, 31 (U. P.) - Assim do trabalho naclonal r. fi 3,- Não va1eriam contra sua carioca,' para serdes o l't:,el�

ontem, para seus auxiliares titular escolhido. ' falou o presidente Eurico 'gricultura se lança a cami- vontade nem prevaleceriam posto de minha imensa '1'r�'

diretos, nas Seeretáríaa. e Para a chefia da Casa Mi- Gaspar Dutra ao transmitir minho da racíonallzaçào e contra sua decisão os sof is- tidão. Serei fiel ao mandato-
no Gabinete os seguintes: litar foi nomeado o sr, CeI. a banda presidencial no sa- mecanização, marcando era- mas, as maquinações, .. s in- e às re-nonsahílídadc-, e de--
Interior e Justiça, Educa- João-Cândido Alves :Mari- 'Ião Amarelo do Catete, ao pas slgnif icativae para o trujíces, as chicanas, e as veres que me impusestes,

ção e Saúde: dr. Telmo Ri- nho. Para as. funções de seu sucessor, sr. Getúlio nosso alto abastecimento ; rabulíces jurídicas dos que numa alentadora renovação;
beiro - do P.T.B. Ajudante. de Ordens, o sr, Vargas: 'Senhor presidente melhoram os indlc os sani- andaram tentando fraudar ��'poio e de confiança. N�o"
Fazenda: dr. Bayer Filho Tenente Euclides Simões. da República. Com a pro- tários e de aU,':I.}Jeti,:ação de e perverter a limpidez it a ; venho semear ilusões, nem.

- da U.D.N. Para, o cargo de Secretário, clamação, pela Justiça Elei- nossa gente. legitimidade dos mandatos deveis esperar de mím pro"

Viação, Obras Públicas e do Govêrno, o sr. dr. AroIdo toraI, do resultado do pleito Mantem-se a �ridade do oriundos duma eleição re- digios e Os milagres dum,

Agricultura:. dr.. João Col- Carvalho e para o de Oficial de 3 de outubro e com a cruzeiro e representam ps- conhecida e proclamada co- messianismo retardat u-ío..
Iín - dá. U.D.N., de Gabinete o sr. dr. Herci- posse perante o Congresso ra nós motivo de ufania--',,) mo a mais livre e honesta Não vos aceno com a Idade:

A-Becretarla de Seguran- lio .Pedro da Luz Filho. Nacional, incumbe-me trans- nosso crédito ex-erno e a na nossa historia republica- da plenitude e da abundaii-.
... .. uu.u.. 'o .u mitir a v. excíá, na data pontual' satistação de 1105'. na. cia,' como um fabricante de,

preffxade pela Constituição, sos compromissos 110 exte- Aos .partidos alíadoa .' ou sortiíegíos.
a altísaíme investidura- de ríor: e,' apesar dai; dll lei,1 adversários, aos ilustres Não vos quero enganar

presidente da Republica dós dades fixi'ancei.:.l., que nos candidatos que disputaram com projetos ambiciosos e�

Estados Unidos do Brasil. saltearam, alvo i�o! substan- comigo os sufragios e as programas grandiosos, ima
, Dou grato desempenho a cial foi obtído em n.atêr ia preferencias do povo, ,que,· ginativos .

e irreallzáveís.,
este imperativo constitucío- 'de vias de transvorte, em- 1'0 deixar registrado o tes- Tendes direito a uma vida.

nal, com a certeza do dever penhando-se, ainda, o país temunho .de minha admira- melhor e a uma participa,·
cumprido e a convicção de em obras publicas de vulto ção e o respeito pela eleva- ção gradual e equitativa nos.

que o. regime democrático excepcional, como as do va- ção, dignidade e cortesia produtos do trabalho na co-

está definitivamente enrai- le do S. Francisco e as des- com que se conduziram, hon- munhão das riquezas e dos.
zado na consciencia nacio- tinadas a assegurar (, nos- rando os padrões e as con- frutos e beneficios do pro-

nal, consoante nossa tradí- so abastecimento de com- quistas da nossa civilização gresso, do conforto e das.

ção secular de livre gover- bustiveis Iiquidos e apr-i- politica. A eleição de 3 de amenidades da existencia.,
no representativo. Não pos- veitamento de riquezas pe- outubro não representa pa- A todos, sem excepções 0-

so deixar .de- .assinalar as trolíteraé, que são nossas. ra mim apenas a designa- diosas e opiniões írrrtantes;
circuIf�t�ncjas históricas, Devem-se tais- realizações ção da estima publica ou o ! devem ser assegurados a.

dentro das oqu'âís este ato é as virtudes coletivas do coroamento duma carreira i igualdade das oportunida-
realizad�'.'

..
Usufruimos in- nosso povo e seu senso de devotada aos interesses, as! des, o acesso às facilidades,

terna e externamente os ordem, que ensefou 5 anos aspirações e ao. serviço �a ,i e�uc�cionais, a particípação
beneficios da paz. A repre- de paz, sem sobressaltos, comunidade nacional e das públ íca, a remuneraçao

sentação popular manifesta- nem anormalidades sob a populações ignoradas e es- compensadora do trabalho"
se na plenitude de suas rigida observancia, do re-, quecidas.

I os cuidados e os desvelos do

prerrogativas; o poder ju- gime democrático instítuk;». Eu a recolhi como um jul- Estado nas horas de infor-

diciário
.

exerce sua nobre Ao transmiltir a v. excia., gamento e como a força dum tunio, a segurança econo-

missão com autoridade e se- sr. presidente da Repúbl i- veredictum irrecorrivel. Ao mica, Irem estar coletivo e"

gurança; os Estados da Fe- ca, as funções de primeiro deixar o governo, o apodo, a .justíça social.
-

der�ão respeitam e .��tl- magistrado "da Nação, f'cr- as invectivas e a calunia fi- A economia popular, fru-
mam os liames da União mulo votos sinceros p.�J o zeram de mim, projeto e vi- to 'do trabalho, será defen

e contam com' sua asaistên- exito do quinquenio presi- tima do odio e da injustiça. dida e protegida. E' ao pró
cia; floresce a vida muni- dencial, hoje iniciado, que Malsinaram atos, intenções prfo povo em primeiro lu

cipal, reforçadás as bases há de contar com sua no- e propositos e desfiguraram -gar que cabe a vigilancia,
de sua autonomia; as forças toria experiencia, sua re- a verdade ao sabor de suas dos mais sagrados dos di-

'armadas, consciente e dis- conhecida cultura e seu ela- prevenções e malignidades. reitos que é o direito da ne-

ciplinadas, estão entregues rividente espír-ito publico. Nunca ditei uma palavra de cessidade. Os especulado
a seus deveres; a_defesa da E .de todo o coração e a amargor e sufoquei sempre Ires 'dos lucros ilicitos ou. os.

pátria e a-garl;l.ntia dos po- todos _. brasileiros de::!ejn as"penas e as magoas que I exploradores da pobreza, os:,

deres COP$titucionais. bem-estar crescente, uniã.o me causavam a furia e a, mercadores da miseria a·,·

A proçlução industrial é tranquilidade'. impiedade de suas setas en-
I lheia ficam advertidos d&-o

básica aicançou sensiv(�l venenadas. As'mensagens que a lei não os cerca de

progresso; o comércio �e Como' evitar de solidariedade, as palã- imunidades nem a justiç'a...
expande e se intensifica,ha- vras de conforto, as nume ...

'

popular reconhece. seus fo--

vendo artigQs de nossa' ex- à gripe rosas provas de gratidão e
I
ros de impunidade. b go_o,

portação firmado preços de bondade, ,partidas dos! vemo não é uma entidade"
rp::tlmente remuneradores Apesar do declínio vad· humildes foram um balsa- abstrata, um instrumento.'

·ficado n.o surto de gripe, mo consolador' e ao mesmo de coerção ou uma força ..

nesta cápital, os médicos 10-
temp,o léavivaram a (;rença exü'inseca da comunidade,

conselham à população qUe nas vü�tudes do povo tn'asi- niciot,al,
observem os segúintes ":0';: leiro e. no dever qUtl me Nãp é 'um agente de parti-c
selhos:' d Icomp�tJa de continuar pug- dOi>, d'.! grupos, e c asses...

1) - Evite Q contact'J nando pelos seus direito::! e ou de interesses. E' a pró
co� pessoas gripadas e COIr. pelas suas causas. pria Ílnagem refletida d·'l.
os convalescentes. Minha candidatura nã\) pátria, na soma das suas:.,

2) - Evite aglomerações nasceu, por isso, das in !Ull- aspira<;,ões e no conjunto de,
e ajj.mtamentos de peSSOli�. ções politicas ou das COnl- S;'Wi-; afinidades e lealdades.
em ambientes fechados, na bina�ões dos partidos. Ela E"a emanação do povo e...

época das epidemias., veio diretamente do povo, co:r.o tal, o servo da !':H�,_

3) - Não abuse de ge- dos Rem; apelos e seus cla-' Conclue na 6a. pagina.
lados e procure alimen/. ,r';'
se racionalmente.
4) - Não enfloaqueç1l o

seu organismo, perdendo as

noites destinadas ao repou
so repar�dor de suas ener

gias, em excessos e libações
que debilitam.
5) - Sentildo qualquer

sintoma, dor de cabeça e

de 'garganta, mal�estar, dor
no corpo e' febre, procure
imediatament.e seu médio!

Florianópolis, - 2 de' Fevereiro de 19�1

Os

GUILHERME TAL

e -O veiculo, os enormes gru
pos de pessoas, que arreben
tàvam de todos os lados nu-

Em seguida o sr. Getúlio
Vargas acompaÍÍhou o gene
ral Eurico Dutra até o por
tão principal do Palácio,
onde lhe apresentou suas

despedidas e assistiu s.

excia. tomar o carro oficial
acompanhado do general Ci
ro Espirito Santo Cardoso
em direção à sua residên-

I passe do sr. GelÚlio. Vargas
ma espécie de alucinação,
passaram a bater palmas e

a dar vivas ao novo presi
dente. Assim, logo que nôde,
o chauffeur do carro oficial
foi desenvolvendo a veloci
dade maior que podia para
se afastar. Mas os efeitos se

produziram lentamente por
que durante o trajeto -o pre
sidente récebia outras ma

nifestações consagradoras a

que fazia questão de res

ponder.
Finalmente o automóvel

cia.
A seguir retiraram-se' os

titulares que deixaram as
pastas, o primeiro a deixar
o Catete foi o ministro da
Marinha, o almirante Silvio
Noronha e, depois, os srs.

Guilherme da Silveira da

I -

atingiu a Rua Silveira Mar- Fazenda; general Canro
tins, onde a densidade de bev; Pereira da Costa, Guer
povo opunha novos obstá- r,i. Marcial Dias PequeM,.
culos. Repetiu-se, então, a Tl'Rb.:dho: Bias Fortes, .Tu ,
mesmo ocorrencia, senão' tiça: Ajalmor-Mascal'ell Íl&S,
pior, da saida do 81'. Getúlio Aeronáutica: Novais Fi,!ho,
Vargas do Paláci,'. Til'aden- Agricultura.
�es. Impotentes P:V:'l conter Retornando ao Saiào A
I! � 1 rancada da multidão, os mareIo, o sr. Getúlio Var
choques da Polida, do f.xér- gas, após receber os C! m

cito e da própria guatcla do primentos das altas autori
Catete quasi tiver:am de as,- dades, foi ao salão de des
Gistir contempl:>.tivamente o pacbo�;, mandando làvrar a

desLempero. Felfz:r;nente De" nomeação do seu no,'o Mi,
nhum fato "desagr)ldável se nistério de Estado.

'

registrou. . Quando transmitiu o,(ar-

Al'sim, pode-se dizer que go de presidente, o general
. ](' roldão o novo pre,Jide'nte Eurico Dutra pronuncioll
penetrou no Palácio do Ca- um' discurso, �ujá ',pllblica�
tete, encaminhando-se para ção fazemos em lugar do
o Salão Amarelo às dézes.. destaque.
seis horas em ponto. Uma multidão calculáda
Imediatamente o chefe de em mais de dez mii pessoas

Cerimonial desempeljhou� permaneceu várias horas no

se, colocando à direita do Pálacio do Gatete, aclaman
salão o general ·Eurico Du- do, de momento a momento
tra e seu Ministério, e à es· o sr. Getúlio Vargas.
querda o sr. Getúlio Vargas As missões estrangeiras
e novo Ministério. Também que aqui vieram assistir à·
o vice-presidente da Hepú- posse do novo presidente' e
blica, sr. Nerêu Ramos e o foram recebidas em audien
sr, João Café Filho t"",18- cia especial as 17 horas, fi
:ram as mesmas posições nos caram impedidas de de�ecr
respectivos governos. de seus carros à porta do'
Feita uma ligeIra, pausa, Palácio do Catete. Nà im-

o presidente Eurico Gaspar pôssibilidade dos seus vei
Dutra transmitiu a Banda culos romperem a multidão
Simbólica da República ao que se apresentava como
seu sucessor, 0- sr. 'Getúlio uma muralha, os membros
Dorneles Várgas. Foi um daquelas missões desembar
momento de emoção geral. cavam nas imediações e se
A assistência, que se nios- guiam a pé até o Palácio. O
trava inquieta, silenciou embaixador norte-arrierica
subitamente, com 'nítidá no e outros' diplomatas e's
compreensão de tão solene tl'angeirqs mais, conhecidos
momento:, foram'ovacionados pelo P.o-_
Acusando o rece,bimento voo

daquele simbolo .0: sr.,G.etÚ_-
lio Vargas disse que o agra
decia e,'-puhha-e-m, eVidepcia
a conduta do genelo�l' Euri
co, Dutra, graças à qual ali
se encontrava) reconhecen-
/do a lis'u'ta do pleito e seu

julgamento.
Assim, o presidente que

lhe transmitiu o c'argo de..:
via sair do Palácio para sua

Iresidência debâixo de todo
o respeito do povo.

ApreselltoD des
'pedidas o dr.
Procurador Ueral
Na sessão de 3'1 de jan'ei

ro último, do egr�gio Tribu
nal Regional Elei'tQral, 'o dr.

Milton Leite da Co�ta, ilus
trado Procurador <fera1 do

Estado, apresentoll 'suas

despedidas' ao Tribunal,
pi"oferindo,: na ()c2-s1âo, elo
quente discurso. O sr. Des.
FlávIo Tavares. ,cm nome 't?0Gqanaa'

�o bem! Tudo na melhor ordem possível E
- Tudo dentro dos planos preestabelecidos. Tudo, en-
fim, nos melhores moldes da mais requintada civi'-

- lização. Se nós soubemos descer - o que é mais fá-_
cil - eles souberam subir - o que é mais dificil!:

Houve, talvez, um ·exc.esso de foguetes. Com

preenda-se, entretanto, que' eram' dois os homena-

geados; o SI'; Bornhausen e o sr. Vargas!
,x'

dos srs,' juiz�s, também em

-palavras eloquentef; c como':"

vidas, lamentou :l. ,a!mêncía
do dt. Milton LeH�' da Cos

ta, que, no desempenho do

'cargo, soubera grar:gear a

admiração de todos pela re

tidão da sua conduta e pela
capacidade jurídica'que de

monstrara.
Por últim<o, '0 Des. Edgar

Pedreira, Presidente do Tri
bunal, se as�ociou às homa
nagens prestadas ao ilustre

Procurador, a querr.. rcafir
,mou a admiraç?o, a estima
e o respeito daquelà' Côrte.

co".

* 'l<Prefeitura da
Capita1

.
.

Empossou-se ,ontem no

cargo de Prefeito da Ca:
pital. o sr. dr. Paulo Fon
tes.

CONTRA CaSPA,

QU�DA lOS CA·

BUOS E DEMAIS

U(CCOES DO

COURO CABELUDO.

.

Recebi os estouros, como se dirigidos ao últi-·
mo. Óutros, todavia, atribuiram-nos exclusiva!I}ente-
ao primeiro. Mera questão interpretativa.

E, a propósito, um fato recente, de interpreh-
ção, a mostrar que a mesma cena pode receber du-·,

pIa interpretação. No Clube Doze de Agôsto, há,

dias, o sr. Governador Aderbal Ramos da Silva, em
um jantar, despedia-se de seus Secretários e'auxi-,
liáres imediatos. Vendo-os reunidos, um pessedista_
comentou: I

- Bem lembrado este jantar. Trabalharam�
juntos e agora se despedem

Já um udenista viu o fato por outro prisma:
Quanta vaga! Quanta vaga!!!

*'

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

:P.ITIDLIII
1�IRI[aIR * *

Seja tudo para a maior glória de Santa Cata-
rina.

fi
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