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meiro ano, contando com os excessos da arrecadação.

Prometemos dissecar a rala governamental, tão logo Desde quandoo herdeiro passou a ser outro, já a herança Na Diretoria de Terras e Qo,onízação, que S. Exa

ela f'ôsse publicada. Estamos cumprindo a nossa pTO. foi encarada de outro jeito: o orçamento era alarmante- chama de Departamento de Terras e Colonização.
messa, tão certo quanto o sr. Governador não cumpre as; mente deficitário.i nâo dava paranada, etc. etc. Vem ago- a situacão era verdadeiramente caótica, segundo. a leitu-

suas, e, muito embora, um dos órgãos do situacionismo i ra tl sr. Irmeu Bornhausen e informa que a arrecadação ra governamental.
.

visse nela a quinta essência da má vontade para com um I foi de 311 milhões, que o govêjno não deixa uma dívida Estranha-se que outros Estados tenham padroniza
governante que inicia a sua administração. J I a pagar. que houve um saldo de 7 milhões e que fez tan- do pelo nosso 'os seus serviços respectivos nesse sector,

O nosso compromisso assumimo-lo quando .aínda es- I tas obrá� e tantas realizações que o Diário da Tarde, com que até os menos avisados sabem, executa trabalhos da

cutávàmos as últimas palavras do discurso do dia 31. E I invejável Superioridade poude enfeitar o discurso de ani- maior complexidade. Um leigo no assunto poderá, por

assumimo-lo, precisamente, por causa d� comprovada má I versário com esta gabolice: "Aí estão tambem as obras falta de noção, classificar a nossa Diretoria de caótica.

vontade do sr! Governador para com a administração para uma comparação!"
-

( Um técnico não o faria nunca! A alegação de que são

passada e para .com o atual Legislativo. nos quais o ora- Como exphcar-se tudo isso? Para que a inteligência inúmeros os casos de títulos de uma mesma aérea expe

dor fez residir todos os problemas que nos torturam e a- humana o compreenda, é mister ou tirar-se ou adicionar- didos a mais de referente, se procede, a procedência se

, f'ligem, gerando em temp? recorde em nos:,a t_erra, o se alguma coisa nisse tudo! 'O que houve, na verdade; foi l1inita à nova era
í Do passado se sabe que apenas um

maior d:sencanto e a. mais .entranhada desilusão PO}HI- I que <a auto-crítica fugiu '�o Palácio. .Sô isso! E caso daquela natureza se registrou, em Timbó, no mu

lar por ISSO que se convencronou chamar de nova era_I daí as afirmações levianas e pueris que enfeitam todos nícipio 'de Canoinhas, no qual o Estadofoi judicialmente
Mostramos, ontem, que as queixas oficiais contra o Le- os discursos que o Governador' lê. As assertivas de S. compelido a dar cumprimento a uml!- cláusula do acêrdo

gislativo car�cem de procedência. Iniciamos, hoje, a con- I Exa. chocam-se sempre e inevitavelmente, contra os f'a- com o Paraná, na questão de limites. Esse caso singular
testação dos quesitos formulados contra o govêrno ante- I tos. Observe-se o caso das' rodovias. O respectivo depar- não admite a leviana generalização de que usou o sr. GQ

"dor. Pelo que S. Exa. afirmou, chega-se à conclusão 'de tamento na descricão palãciana, era de completo des- vernador. Pela nossa diretoria passaram homens como

que Santa Catarina, a 31 de janeiro de 1951, era, apenas; mnntelarnento.à epoca do govêrno passado. Dois terços Barroso.. Krummel e Caetano Deeke, técnicos dedicados
uma velha tapera. A situação de tudo, segundo o pincel dos veículos' imprestáveis e a maior parte das máquinas, e de comprovada competência. Falou R Exa. em cadastro

'f\bornhausea�o, era a pior p,ossivel: a situação 'do �eso�- inservíveis. Contra essas alegações" e�treta."to,.o E�ta- de imoveís devidamente atua�iza.do. A que cad�str? se

l :.�ra de exausto nos seus recursos e com uma grande dl- do n.aqueles malfadados tempos, possuia seis mil quilo- refere S. Exa.? Informam os técníeos que no serviço Imo

vida flutuante, sem falar nos compromissos; a situação metros de estradas perfeitamente transitáveis. A nova biliário, há diversos cadastros: o de proprietários, o de

rodoviária era de completo desmantelamento; no tocante era, bem de comêço, pôs côbro ao desmantelamento en- regis.!fo de ímoveis, o da gleba territorial, com a forma,
a terras e colonização, a aituação em que o. govêrno en- eontrado, como se lê do discurso do dia 31: área, confrontação, etc ., Este último, parece, ser o vi

controu êsse importante setor- da vida pública, era ver- "Um dOi primeiros passos dados pelo Govêrno, foi sado pela preferência oficial, ignorante do que êle seja:
dadeíramente caótica; o ensino, já o dissera antes, esta .. reequipar mecânicamente o referido Departamento apa- A sua organização, para ser completa, exigiria somas que
va em situação desoladora. _ .. _ Tudo mergulhado na a, relbando-o de maquinário novo e moderno, a fim de au- o nosso orçamento não comportará tãd cedo. São Paulo, o

narquia! Tudo, à matroca! Tudo aoDeus dará ! Obras mental' a eficiência dos seus trabalhos. Por conta do ma- Estado modêlo, ainda não conseguiu organizá-lo e os

pela metade já estavam inauguradas! De 116 caminhões teriaI e�comendado para o DER. o Estado já recebeu 57 que cuidam dessa matéria, com conhecimento de causa,

que o Estado possuia, num. só setor, 69 não prestavam! caminhões, I caminhonete, 9 "jeeps" 10 caminhonetes- sabem que esses cadastros na Inglaterra, na França _e na

Das poucas máquinas de que dispunha, o govêrno passado! "jeeps" e 1 limusine, além de 14 máquinas de vários ti- Alemanha são ainda deficientes.
J ..

legou ao atual a major parte em situação inservivel l
.

i pos".
- .

Ainda no capítulo, S. Exa. se refere aos melhora-
Eis que o sr. Irineu Bornhausen assume o govêrno!

\

Por incrível que pareça, o reaparelhamento e a me- mentos em dois nudeos coloniais. Serão aqueles para os

E tudo se transforma, se restaura, se aparelha, se mo- canízacão desse serviço resultaram negativos, de vez que quais foram adquiridos dois caminhões, que estão carre-

vimenta, se completa,' readquíríndo, ao sôpro mâgíco da o estado das nossas estradas nunca foi tão precário gan<\o leite para a Capital? .

s�a palavra =: a�enas dela - situação �nvejavel! As 9uanto agora. Ao tempo do desmantelamento, tínhamos, �A propósito de o, �r. lri�e� �ornhausén, ou alguem
fm�nças se reVlt�hz�m, mesmo sem enussao de bónus estradas! Ao tempo do reaparelhamento, temos buracos! Illor ele, chamar de caótica a. situação da D. T: C., ocorzeu
facilmente negocravets pelo Banco Inco. Aquele orça- A eficiência de que. se jata o sr. Governador, é tal que, 'lOS recente anedota. Um f igurão de Portugal, desses
mento com o qual governou o sr, Iríneu Bornhausen, an- às vésperas do aniversário festejado, o trânsito entre a t que apanham pnsições e importância sem o lastro corres

tes da sua vitória, era considerado um presente de pai Capital e São José �steve parâlizado por vários dias, pendente, foi convidado a visitar um submarino inglês,
para filho com o qual o góvernador Aderbal R. da Silva I obr igando os coletivos a fazerem baldeação 110 Morro do ultimo tipo. No interior do barco, observando-lhe as má
iria homenagear o seu sucessor, dr. Udo Deeke. Os ho- Geraldo, a quatro quilometros do Palácio! quinas, os aparelhos e os instrumentos, teve esta genial
mens que hoje estão no govêrno cansaram de repetir is- Enquanto isso o povo perguntava porque tantas má- exclamação: - "Como isto tudo aqui é caótico!
80. Aquele or�mento, díziam, subestimava a .r.e�ita pa- quinas tinham sido vistas, Possantes e eficientes, a ser-

ra que o Ilustre engenheiro pudesse governar desde o 'pr i- viço, particular,' no Jardim Arlântico ?' :' -.' '" J
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0. mais antigo ,?i� ..

, ��o, ti (·V.A:). ., A pio-'_.
rio de S. Catarina f! posito da noticia dg qua q .';�/

{ PSD de 'Sergipe rompen:i> �':--

Ano XXXVIII � com o governador Arnaldo

� Gárcez, disse-nos ontem f)

I deputado Leite Neto, presi-
S dente daquela secção esta

� dual do partido majorita
�"""'rio:

N. 11.348
...�.-........._.-•••-.....-.-......J

A informação é desti
tuida d� fundamento . .A. lu
ta que travamos para eleger
o sr. Arnaldo Garcez teve'
por base a confiança que ele

I FI .. C b
nos :inspirou de que seria

ores 1IW8 00 a fiel aos compromissos assu-

REJEITADO EM PARTE 0\ RIO,5 (V,A.) - Encon-Icomemoração da batalha da Imidos não só com o povo
" '.' ,

..
.

'

...

., I t1'a-se enfermo o deputado Monte Caseros,- realizada, tI- sergipano como em relação

VET,O PRES IOEN·C IAL .

Flores da Cunha, tendo se' liás, por iniciativ.a dele. á. sua, agr:mia�ão partida
recolhido a uma casa de A requerimento do sr. na e a cohgaçao que o a-

"RIO � 'VA ))_ Tl'avou'- t t
.

1 '

_. .

l' " -.,
saúde em consequenc'Ía de I Bal;i'eto Pinto� o sr. Nereu poiou. Estou certo de que o

. , [) \ .. .

I
o quan o pOSSIVe , 1\a lazao çat a ano. senClO os re"pec- -" . . .

t r·'
se, na noite de ontem, no Pa- direta da respectiva l'epre- I tivos créditos autÓ1mitka-' uma afecçao cardlaca. .

I R_am?s desIgnou uma comI�- ,n:eu emm�l1 e c?r1'e 19lOn�-
lácio Tiradentes, a batalha sel1tação parlamentar. De mente registrados 1;0 T�'i-' \ O ve�ho parlamentar gaú- i sao mteAgfrada dAO. :-equer��w rI,O e cordIa� a�llgO cumpr�
final em torno do. veto

pal'-j
ot;'tro ladá, pretendia nind;t.l bunal de Contas, e inscribs ! Chot deIxoUpdel :o��arecel" li te, sFr�. .ondso rmos .e 't'

1- dfto'LsOeS nc�mpro�lldssOS assumI-

.

I d ·u t dR'
.

.

. . J
•

on em ao a aclO .L Iraden- ma IgueIre o para VlSI -ar ' os o aJu aremos nes·
Cla o preSI eu e a üJp'l- o projeto que os auxll1"Js e em "restos a pa'gar", Qllhl1- '.,,_ d d

. f' :
. h

.

f sa tarefa pai,' t· d
.

t
blica a dispositivos do pro- subvencões fossem. ,Jagos ;1 do não pagos no exe;cieío: ces, on e everIa alar na o compan en'o en ermo.'

r' s' d . ll,oflca_. e lJ1 e-
"

• _ .- _ _

.. . -,
,..

I .•-'. _"._ .••••_ •••••••.•_., ft_•••_�_,.�..........r.....�_·.·_·."\.-.·. -�-- 0. sa os ·na con usao .

.

Jeto que dIspoe .so.brepo __ [12.-. nos dOIS prImeIrOS meses lie li co.r,r.es,pond.en, te� Tam.�e;n (1�-11.
" .. :.

- ,. � - �
.

gamento de auxJlIos �ub
..•_._._._."......._••.,.._�---.- ............:.-_....- .

te::; dISPOSItlVO:; fOI<t1U 0.-
.

venç.õ�s às entidades {i,ssis-

'Ioquor·lto o·li '·1 I
.

b�'angidos no veto

preSide!1.,tcnCIalS. u;C a clal. '

�
o presidente da Repl"bli-. b

'

d d A VOTACAO
ca vetou parte da proposi-. 50 r6 '8 per· a o I VOLaram 272 r�presentaJJ- .

c<ão, por .iulgar .de toda

as.. p! tes dos quais 228 deputados I
.

conveniencia para uma ;;ns': « ao aD,O�) e 44 senadores. A apuração -.w�· -�.·�.-.-.· -.-.r.,.-.r.-.· ·.v- -u-•. _ .•.

f;1�:'·��::.i,fo���:::;��i ?:���::��·::::��f:po:� 5'iE���E�a:Lf1�r�a�� I Mais. de 600 milhões na"
. Poder Executivo, mais '1d�- um inquerito ofidal. sobre processou parceladamente, Ifl"OD � "ruça-O de estrad�

�[
f7:.i;'

quaduII).ente aparelha:::l.-; Nt- a perda da carcassa do ex- abrangendo dois grupos de "
,

'.
. .

.

UI"'" �
ra tal mister, ele proprio dis couraçado "brasileiro "S. dispositivos: o primeiro, re- RIO; 5 (Vl.) - O gover- passagem do seu primeiro .

tribuir, embora dentro dos Paulo".

E.sse navio desapa-I ferente a dois paragrafos do nador Amaral Peixoto ocu-l aniversário de governo, afir
créditos concedidos pelo Le- receu, c?m 8 homens a bor- artigo 40, dispondo sobre a pou mais uma vez o micro- mou: - "Preferi comemora-I' .

. gislativo e sujeito a fisca- do, no dla 4 de novem)Jro ul-
! discrimniação

dos creditos fone de uma emissora ca- lo com tres acontecimentos, \\
lização deste, a ajuda fínan- timo, depois de ter rompido. pelos Estados, na ra�o di- doca, para dar conta ao po- frutos de um ano de traba-. - Você ouviu o discurSO'
ceira as instituições mere- as amarras que o prediam I retá da respectiva represen- vo'fluminense da tarefa que lho e que irão ter -grande e I do Governador? A si-·

cP(:or�s. �e tal amparo do po- a� seu rebo.cador'"d:sde () Itação parlamentar; o s�gun- vem desenvolvendo á frente benefica repercussão na vi- i t�ação de tudo era U:
der p�bhco. De acordo com RlO de JaneIro. O Sao Pau- I do,. referente ao artigo 11 e dos destinos do Estado áo da fluminense: l°) - a pIOr do mundo!
o proJe�o, na discrimi.nação lo" fôra comprado por uma iseus paragrafos, dispondo Rio de Janeiro. c.9ncorl'encia para a cons- - Em cOlnnensação agm:a
por Umdade

,Fe.deratnr:l,. o I firma britanica para recu- I sobre registro e o pagame.n- l)epoi.s de dizer que no tl'ução do plano rodoviário, a pior sitbação do nÚIll-

montame-'atn?Ul�O u. catia peração do metal !lele-em-Ito daR 8ubvenlões .. Este se- Estado não foram organiza- nos tres proximos anos e no I
do é a situac;_ãtJ. da

uma delas sena fIxado, tan- pregado. iCoiltinúa na 6 pfig. . das festas para assinalar a (Continúa na 6a pág.)' situação!!!

o Caso Subvençõ�s DOENT'E O GAL.

50 CENTAVOS
-------------------------------_.--_._-

o riso da cídad�
�
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Dr. Julio Doin Vieir
Formado peJa Faculdade de Ciências Médicas ,dJil.

Un iveraidade do Distr ito Federal.

Especialista em doenças dos olhos, ouvidos, nariz 6-

garganta.
Ex-assistente na Policlinica Geral do Rio de Janeiro,

na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina,
Railway e no Hospital São João, Batista da Lagoa.

'

Curso especialtzado em T'racoma no Departamento.
Nacional de Saúde.

'

Estágio no Instituto Benjamim Constant, para cegos,
no Rio de Janeiro.

RECEITA DE OCULOS
Angio: '-- retinoscopia exame de fundo de olho para,

diagnostico e controle da pressão art,eriaJ.
Tratamento e Operações na Especialidade.
Consultas: Diariamente das 9 às 12 horas e das 15.

às 18 noras.
Rua 9 de Março, 594. - Joinville - Santa Catarina,

Dr. Roldão r
..

,,..,onsonl
Cirurgia Geral - Alt� Cirurgia - Moléstias de Senhoras

- Cirurgia dos Tumores -
Da Faculdade de Medicina da Universidade de São

Paulo.
Ex-Assistente de Cirurgia dos Professores Alipio ,.

Correia Neto e Sylla Matos. j)
Cirurgia do estomago, vesicula e vias biliares, iÇ.llit�1o);,
delgado e grosso, tiroide, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varicocele, hidrocele, varizes e hérnia.

Consultas: Das 2 às 5 horas, rua Felipe Schmidt, 21
(sobrado) - Telefone: 1.598.

Residência: - Avenida 'I'rompowsky, 7 - Telefone:
M764.

DR. JANGELO F. FONSECA

CIRURGIÃO D E N TIS T A

Rua Jerônimo Coelho, n. 18 (Sobrado).

Horário: Das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas.

V'iagem com segurdoça
,II,,"e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS lhfCRO-ONlRUS DO tFbr��ó�!�O_ (;!��=-RJ�i��'I��R�,I:itl�" I"t) ce"nCJ' Rua Deodoro eSQUlOa da ..

...
."':, Rua Tenente �ilveir'a

I
FA<;A UMA VISITA
FABRICA DE MOVEIS

DE

Rodrigues
& Santos

!i'IUZA LIMA & IRMÃ05
Cons. Mafra, 37 "-

Florianópolis

ESCRITORIO DE
'A9VOCACIA-

I
Materiais de COIlstruçAo,

DO SOLICITADOR WAL- Beneficiamento em Geul.
DIR CAMPOS· . Madeiras para todos oe

Ad"'ocacia em cera. Fins, Aberturas, Assoalho&..
Funciona junto aOI I••ti· Forro Paulista; etc .• Madei

tutos ti Caixas de Aposenta· ras de Pinho, Lei e Qualida
doria. Acidentes do Traba· de.
lho. Inventários. Sociedade.. Escritól'i,o, pepósito" 61

Naturalizações. Oficinas - Rua 24 de Maio
Escritório: Rua Vitor nO 777 -- Estreito - Flori .....

Meireles. aO 18 - 2° a.dAr. nÓj){)Hs.

A T,L'A, N T I I:) A o , o
I

os MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS' MAIORES FACILIDADES!

RADIOS' - ELECTROLAS - AMPLIFICA.DORES - TRANSMISSORES - DISCOS
ENCERADEIRAS - GEIAADEIRAS - LIQUIDIFICADORES

SISTENCIAS

BATEDEIRAS

CONDENSADORES
•

TOCA-DISCOS- AGULHAS,
VALVl.JLAS ALTOFALANTES � RE-

O mais completo estoque de peças para radio
Rua 1- de Setembro, 21 e 21 A - Florian6polis

- �"'
..

- ..... \..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EIS'
UMA PEQUENA AMOSTRA

f "DOS'
PREÇOS ESPETACULARMENTE . BARATOS, DE ,SA

,., Ai
.

\ .

.

I .

�I 1ff3.{'.,'

L i q u i da ç ã o
VERÃO QUE'

.OD.,S.•• ·,

iGigante
DE

ESTA REALIZANPO
ARTIGOS PARA SENHORAS , SEDAS E LINHOS

.Saías algodão, modernas çl'$. 55,00 'I'ôdas as sedas Linhos foram remarcadas por'
:Saias puro' Faille seda o •••••••• Cr$ 97,00 preços cuja modicidade excederá qual-
'Vestidos "reclame" I. Cr$ 43,00 quer espectatíva l

.

'Vestidos bem bonitos o •••••• Cr$ 57,00 ARTIG.OS DÓMÉSTICOS
V�"-:ídos Fustão branco Cr$ 57,00 Colchas boa, casad ...............•......

VeSti(to>,de Linho : Cr$ 345,00 Guarnições chá, desde , o • .' •••••
Centenas de vestidos dos lindos e famosos Guardanapos avulsos, duzia .

algodões Bangú, desde :....... Cr$' 115,00
.

Toalhas de rosto '.' '.' o ••

.Meias Nylon-Sorriso Cr$ 29,00 Toalhas de. rosto felpudas .

'I'ai'lleurs Schantung de seda, desde o •• Cr$ 250,00 Toalhas de banho .. o ••••••••••••••••••••

'I'aílleurs de Linho, desde .. , Cr$ 400,00 Toalhas, matéria plástica Americana 140x140
1\1aíllots elastex, desde Cr$ 325,00 Guarnições de Jantar superior a o ••• o ••••••

Capas Schantung, desde Cr$ 300,00
'F'in iasimas capas duplas Cr$ 435,00

ROUPA BRANCA PARA SENHORAS
.Boas combinações, seda . . . Cr$ 36,00
-Combinações setim, bordadas � _ .. Cr$ 45,00
'Calcas meia Cr$ 4,00 e a Cr$ 5,00
Camisolas opala. bordada a

:.. Cr$ 49,00
Quimonos de seda 0 ••••••••••••• o • : • • • • •• Cr$ 185;00
.Somb rín has a .: o ••••• Cr$ 47,00
Sombrínhas seda a Cr$ 73,00
Soutiens finos por preços de reclame!

ARTIGOS PARA HOMENS
,

Cuecas por . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Cr$ 10,00
Camisetas boas " Cr$ 7,00
Camisas boas o • • • • •• Cr$ 35,00

Cr$ 93,00 Pijamas ótimos o • • •• Cr$' 95,00
Cr$ 29,00 Meias , Cr$ 6,00
Cr$ 22,00 Blusões Carnaval

: Cr$ 39,00
Cr$ 8,00 Calças avulsas superiores .' Cr$ 73,00
Cr$ 11,00 Brim tipo linho Cr$ 21,00
Cr$ 37';00 Bri.m' puro linho, desde Cr$ 37,00
Cr$ 45,00 Blusas Olimpicas, marca "OURO" o •••• Cr$ 49,00
Cr$ 118,00 Conjuntos Saragossy .' .. , . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 389,00

Tropical pura lã, metro o • • • • • • •• Cr$ 160,00
Milhares de ternos de tôdas as qualidades

. J

por preços sensacionalmente baratos!

� .. ··r'IPI· '��f.:. '���"':"!J'T;r
� _'

ARTIGOS PARA CRIANÇAS
Lindos Brassiers, para bebês .

o,'
o ••••••••• Cr$ 6,00

Camisetinhas felpudas c/manga cornpt-ida ". . Cr$ 9,00
Camisas furadínha .n Cr$ 25,.00
Terninhos, Vestídínhos, Calcinhas, Camisinha

de Jersey, etc.' estão sendo vendidos por
preços de causar pasmo!

A V I S O I ' /

.''l'

Os preços acima são' apenas uma pequena de
monstração da grande verdade:

Quando A MODELAR faz uma liquidação é
mesmo uma liquidação de verdade!

,
.

•

1

/

VI
..

·tI·'", ."1;,, '5 .

,.,. )-,' ·IIE.s.pian.do.. ,a··..znaré It .�ARrE-Ama.n�ã.;. O�GODcê.r-
a ,oe a _-!.�I .1 to de Elze Dossow

'.

.

As férias escolares pouco I para com os colegas. Não ,: I,

'

, ,'. a pouco vão-se escoando, e I podemos admitir que um es-! Esta marcada para ama- ré maior. - Adagjo, Alle-

E BATI ACHAPA os estudantes fazem, desde tudante, dispondo de tempo nhã, às 21 horas, no Teatro gro.: Larghetto, Allegro.
II>(J.

.'
.

já, planos para ° ano letivo suficiente para preparar-se; Alvaso de Carvalho, ° reei- - II -
A paisagem interior do bar do Lux Hotel alcança a

em perspectiva. A maioria, possa ser reprovado; a 2a. tal da violinista patricia .11- L VITALI - Chacoune.
minha alma. Aqui é possivel viver devagar. A serenidade aprovada com ou s-em mé- época poderá levá-lo adían- ! ze Dossow, sob os auspicios I

- III -

€stá na decoração. O clima social é agradável. O colo- rito, subirá mais um degrau, te, mas não c.onseguir
média

1 da Secretaria do Inter-ior e

II
DEBUSSY-HARTMANN

.l=ido humano exige regressos. ao passo que outros.v=pesa-: nessa prova será 'simples- Justiça, Educação e ��úde. � La f ílle aux cheveux de
A_ fôrça dest� conjunto domina depressa as natu- dos" como êles próprios cos •. mente desastroso. A respon-

11ze I?ossow, que ja teve leu. :

.rezas mais incalmas: impõe as limitações necessarias ao tumam dizer, voltarão 3; sabilídade é, hoje
-

em dia, opo�tullldade d:.se apresen- F. SCUBERT - A abelha.
hem estar de todos. Eu posso distrair o espírito s-em que classe antiga para nova ten- quasi que uma palavra des- ta.r ai chu,lta plateIa. desta Ca- ALBENIZ-KREISLER
''Ü entusiasmo dos outros agite as águas tranquilas das t Ttativa, que .. desta vez' hão 'conhecida para essa grande' PI a, a a.no .e n:elO,· pel:co�·· ango. ,

minhas divagações. Não há alezrías barulhentas. A dís- pode e nem deverá ser f'rus- classe da mocidade brasí- reu as �rmcIpalg. C.a�ltaIs F. VALE-HEIFFETZ
.tinção é uma presença inevitável.

. tada. Há porem, mais um leira, particularidáde que
do B�a�ll, tendo partfcipado Ao pé da fogueira.

Este recanto já possue a sua geografia sentimental.
grupo, que abrange aqueles tôdos, já por uma formação de

..
varres progra:n�s cult.u. H. WIENIAWSKI-- Po-

.Sou parte nela e agora observo alguns grupos. Alí estão
que fica-ram dependendo em: moral, já por obrigação, co- rais, .atrave.z de val'la� �mIs- lonaise,

-dois comerciantes, armados' de caneta, castigando ° pa-
alguma matéria ou .mesmo Imo

acima dissemos, deve- soras do RH� de Janeiro.
.

-o-
nel e ameaçando a bolsa d'o povo, livres de qualquer' rea- O A' S OI Silr-

no conjunto. Esses sim, vêm- riam ter. program3; que. ?rgalll- ° plano: ra, ga 1 va
-ção deste e daquele (Salve ° Antonio Apostolo, salve I).

se na obrigação de dedicar- '1'
. zou p.ara .a nOlte��e,6 de fe- Richter..

A elegância de. quatro damas vence tôdas as distâncias t.

se com afinco aquela _ (ou À todos que no proximo vererro corren e.,
. e O que ------------

·do recinto. Uma. intelectual brilha às esperanças de mui- d t b
tos, <Boa noite, senhorita Layla!) oscilando a cabeça aquelas quando a "infelici-I mes reiniciam os estudos, es acames aIaIXO: DR. POLIDORO ERNANI
'bon.ita que está sempre chamando os olhos de todos. E dade" for maior), não só formulamos votos de boa

J S' BACH
-

A' (4a, SANTIAGO
-além do delicado gradil, que faz a fronteira entre (i bar. para evitar que um

preciosojsorte,
é 'que °

o.b.ietivo
fntu- corda):'

- na
.• AUSENTE desta Cápi·

€ a sala 'de leitura, mInha retina foge do azu,l agl'essivo ano se perca, mas tambem 1'0 seja um dia alcançado HANDEL _ Sonata .

em t.al até 18 do corrente.
:de duas poltronas, ·descansa rápidamente 110 gl'enat e no por estarem em dívida com com pleno e real exito! !!

'Verde sério de duas outr�s, para se demorar sôbre urp
seu' pais, professores e até Passoni Junior

,...•••••••_....�_._•••._._._•••••.-••••••••_-.-••••_•••••_....
-••••_-_••••-_......-�

_
J)equeno nucleo de políticos ilustres, São homens de di- ............__�........-....-.-_..._w_....-..-."._............w..-.

.•
...,...._.......

-t ACiRADECIMEN·.TO
''Versos partidos que batalham sorrindo, (Há muitos que
:precisam ouvi-lo, doutor Aderbal!) como se apenas os .

. l:leparasse o brilho dos ·copos.
-

I I
- Carlos Cesar Me.h NASCIMENTO

E recupero ° prazer �as. atmosf:ras democráticas. - Arnaldo Silva. 1 No dia 4 do cl'lrrente, em '

MISSAVolto de uma longa monotoma CObl'lgado, Osvaldo Ma- - AntônIO Gomes Filho. .A.l'a�'anguá, � lar do nosso, e
.

-chado!). Eu me sinto menos longe do Rio. .. . - Luiz Eduardo Santos. dIstmto amIgo Deputado
. A. Senhora: Lecian Slovinski e eX!n[l.. E'�-l ALICE DAMIANI

t---0--- , pôsa foi enriquecido com' o . Dionísio Damiani, filhos, genros, noras e ne os, sen-

ANrVERSft_RIOS . FAZEM ANOS, HOJE: - Dorothea Gandra.· nascimento da galante Vt�ra ' sibilizados. agradecem a todos quantos "enviaram mensa-

Faz anos, hoje, ° sr. waI-1 Senhores: Senhoritas: Maria, neta matenla dos gens de pesar e compareceram ao sepultamento de sua

:m)l' Pizani de Cordova, fi- '- Aldo Neves dQs Reis, _ Dilô Schuman� Pel'et- prezados p;'ltrícios Dr. Fer- querida esposa, mãe e avó e co�vida� para a Missa de
lho do sr. Henrique de Cor. I comerciante. ra. ,nando Mendes e D. Sal:llJe�" . 70 dia ·a se reÁlizar na 6a feira, dIa 8, as 7 horas, no Altar
�lova.. I _:. Padre João Dominoni. I .,.._ Nazir Monteiro. ga Noronha Mendes.

.

de Nossa Senhora 'na Catedral Metropolitna.

Chegaram as últimas novidades musicais em gravôções dos
af"amados d"'lsc9s' SENTER e C·APITOL.•

· ·._M. • __.- � w......'"oI"'.-.-.-_._.............w.-..-.....-.....

I
- - - .. ....-.-- - .

Distribuido.res em Slu. Catarina Machad·u & o Cio. S/I' Comercio e Igênc.ias.
A1 venda nas sfgulotes casas: Eleirofécnicc' e Salão Record

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'O ESTADO"4 'Florianópolis, Qual'La-feira, 6 de Fevereiro de 1952

Hoj'e à noite será empossádo o Conselho Deliberativo e eleita a nova
Diretoria do Paula Ramos Esporte Clube'.

"

Esportivo
..__.. .._.._.;.. J"..-.. .;.�••_J' -r J"...................................•"" - � -------.-.-."f'-7'!-.-· _..-.-.-.· ·.-.·.·.. -_ -_..·.-•...,. -_.h -.-.·.....-..u-_- -- ."..-----.,.

'Verdadeira consagração
.recebeu. o Botafogo em

Florianópolis
Sob o título acima, escre- tante do governador ao nos

ve "0 JORNAL", do Rio em so lado, até o hotel. E aí ti
sua edição de domingo: vemos de assomar as jane-
"Nossos leitores já estão las, mais de uma vez, para

::I par de que a ida do Bota- i corresponder as aclamações
fogo a Santa Satartna obe-

_
do publico, as agradeci em

deceu a .tres finalidades I,rápidas palavras. A notícia naturalmente

jirinc ipais : a primeira, a, de ',;RECEBlbOS PELO GO- vai entristecer os inúmeros
atender ao gent.íl.convite do VERNADOR adeptos do Avaí: Manoel da

'F'igueireuse, o tradicional e - Mais tarde, continuou Paixão Tourinho acaba ,de
querido club de Florianópo- Manoel Maria de Paulá deixar as' funções de prepa- ,

Iis ; a segunda a de part ici- Ramos, fomos recebidos, radar técnico do campeão I
J)ar dos festejos comemorati- em palácio pelo governa- da .cidade, após um desen- I

'vos do primeiro aniversário dor Irineu Bornhausen, tendimento com os diretores I
da administração do gover- que nos ofereceu uma taça do aivi-celeste, por ques
.nador Irineu Bonnhausen, com seu nome e uma meda- tões financeiras..
-e, finalmente, a .de receber lha de ouro. E tivemos ain- Tourinho vai fazer Uma

a taça conquistada no con- da, a honra de ter ao nos- falta tremenda ao glorioso e

'Curso instituído pelo "Dia- so lado o insigne homem de querido clube presidido pelo
Tio da Mànhã" .para saber governo durante todo I) vereador Miguel Daux, ago
'qual o club mais querido de transcorrer do jogo com o ra que o "team" alvi-celeste
Florianópolis, concurso em Figueirense, assim como do se prepara para disputar o

que o Botafogo triunfou com senhor Ivo de Aquino. Campeonato Estadual de

larga margem,
,

- E essa foi outra oca- Futebol que a F. C. F. fará
Aliás, 'o resultado dessa sião que aquele admiravel realizar após o Campeonato

consulta popular foi éiüu,· povo aproveitou para nos Brasileiro. Conhecedor 'pro
siásticamente ratificado com cativar inteiramente , pelo fundo das coisas que dizem
a verdadeira

, consagração elevado espir ito esportivo respeito ao "association", o

que a embaixada botaf'o- que revelou, não deixando, valoroso "eoach" baiano
guense recebeu em Floria- um só instante de aplaudir sempre soube se impor a

Ylópolis., ex team do Botafogo, da mes

FECHOU O COMERCIO li) ma forma que o fazia com o

FOI UM CARNAVAL quadro local.
'

Relata-nos, efetivamente,
.

- E a partida em si qua-
o chefe da delegação alvi- se que não, chegou a ser um

negra, sr. Manoel Maria de match de foot-ball para se

Paula Ramos, que jamais es- transformar num pretexto RIO, 5 V.A.) - Na ma

-p.erava que- a acolhida dís- de congraçamento' e amisa- nhã de domingo, 'estreando
pensada a representação do de, tão cordial foi ela. Ven- no Torneio "Paulo Goulart
13otafogo assumisse as pro, cemos por 6 x L Na verda- de Oliveira", a Seleção Ca

porções que assumiu. 'I'an- de, fomos nós os vencidos doca colheu facil vitoria so

to pela exaltação de que se pela gentileza e elegancia bre os fluminenses, pelo es

revestiu como, principalmen daquela gente que tem como core de 4 x O, ganhando as

te, pelo cunho essencíalmen- ninguem, 6 segredo da sedu- sim o direito de enfrentar
te 'espontaneo e geral por- ção. os paulistas, no próximo do-

que se caracterizou. - Por fim culminando to- mingo.
- Não é possível descre- das as manifestações de esti-

ver o que foram as 48 horas ma e apreç0, fomos recebi-

p 'I- 4' que passamos' em F'lor iarió- do.sn� radio local .. onde nos I au ístas
polis - disse-nos o destaca- foi feita a entrega da taça ,

•

do procer botafoguense, que o Botafogo co���istou IX' MI-nel-r"s 2Basta dizer que todos os nos- no concurso do "Diário da U
,

.
' Pelo presente venho Cl)-

sos jogadores; já afeitos a Manhã" para saber, qual o I
S. PAULO, 5 (V.A.) - No

lmunicar a V. S: que, em 5
ris ítas aos mais diversos club mais querido em Flo- [Pacaembú, domingo, pela de janeiro corrente, foi elei-
pontos do Brasil e do estran- rianópolis. manhã, jogaram, em disputa
geíro, não escondem o quan-

- Foi, enfim, terminou do Torneio de Futebol "Pau-
ta e em 19 do mesmo, em-

'to ficaram sensibi1i;zados. Manoel Faria de Paula Ra- lo Goulart de Oliveira", as
passada a nova diretoria que
dirigirá os destinos desta a

'profundamente tocados, com mos, uma viagem de que seleções de amadores dé São
grerníação, no periodo 1952-

'as inexcediveis demonstra- tanto eu como todos lOS que Paulo e Minas Gerais, termi- 1953.
ções de carinho e admiraeão tiveram a ventura dela par· nando o embate com a vito-

- São os seguintes 0S mem-
de, que foram alvo, não a- ticjpar, jamais nos, esquece- ria dos paulistas, pelo esco

bras da dita dirétoria:
'penas por parte do publico remos. re de 4 x 2.

Presidente de ,Honra: - 2° Tesoureiro - Ney S.
em geral, como tambem las / '

t 'd d
Francisco Mascarenhas. de Souza.

au ,Ol'l a es governàmentais. Presidente - Osni J. Cos- Conselho Fiscal - Cándi-
- Já no aeródromo io- D II M AIb'd O Y em onte egre ta. do R. Silva, Manoel Linha-

mos rece 1 os por enorme N
.

d S d d
,

'

,

Vice-Presidente - ,Dário res e Celso L.' Meyer. 1 a prala a au a e, em
1Jublico, e foi o rep'l'esentan-, C' I d dSegmído noticias de Mon-, alvi-negro da ilha, .inclusive Machado. Aproveito o ensejo para oquenos, ao a o o gru-
te do governador lrineu Bor-

'

I "P"d t Rte Alegre J'á se encontra na lo Campeonato citadino e 10 Secretário - Sílvio L. apresentar os meus protes- ,po esco ar, reSl en e .00-

nhausen -quem nos deu as'
-

I
,o

It" 45 t d
q t,lela,

cidade paranaense (>

I
vice-campeonato estadual de Meyer. tos de mais alta estima e seve ,com me ros e

boas-vindas. E do aerodro- f t
'

d 400 2guardião Dolly, que por al- 1950. 20 Secretário Elmo distinta consideração. ,ren e e area em.
mo fomos para o centro da '

I
T d I t 'd

gum tempo militou nas os� " ,Felicidades e nov�s glo- Leal Coelho: Atenciosamente o os o,s o es servl os

cidade, em carros oficiais e d'
,

d Ites do Figueirense, onde' rias na terra da's araucarias 10 Tesoureiro - Célia L. Sílvio L. Meyer _ I, ° Se- e agua encana a e uz.

recebendo as aclamações do I f
-

I Icónqüistou louros sobre 101.1- cão os votos que enviamos Meyer. ci-etárÍo". n ormaçoes no oca com

povo ao longo de todo o tra- I o sr. Gilberto GheuI·.
Jeto. Na praça 15 de Novem-

1'OS para o' querido grêmio ao estupendo goal-keeper.

�i���m�sP:i;:����i:aa c����:� Fangió-vence-lIor dOeifeui- iiãiDé·lleãífiiíiis�àõaôs
..

iilôàslõs Vende-se
gi;ação popular. O comercio to da Ouin, ..� d_':l BO.::!!I VI"�"_a

2a ,ÉPOCA EM FEVEREIRO
'fechou e houve verdadeiro

_
" I.... u- u � I Curso sob a orientação da Profa. Antonieta de Barros

'Carnaval, inclusive confetis RIO, 5 (V.A.)' - Reali- te argentino Juan Fangio, Fernando Machado, 32 - Fone 1;516,
e serpentinas. Tivem�s 'd� zou-se, ante-ontem, o X Cir- campeão do mundo. O nosso

I
Matrícula aberta das 16 às 17 horas.

descer dos carros 'e seguir, a cuito da Quinta da Boa Vis- patricia Francisco Land.i ob- Abertura das aulas a 2 de janeiro,
-pé, sempre com o repre,sen- ta, saindo vencedor o volan- teve o 20 posto. Mensalidade Cr$ 80,00 (pagamento, adian tado).

Club-eEsporU-=-j,TOrneiO Rio- Parjicipação'
S
-

P I
Bento Pereira Oliveira ,

vo Ipiranga ". ao" au o 'Edith Moelh::ann Oliveira
Recebemos e agradecemos "

São. os seguintes os proxí- têm o prazer de parti-
o seguinte ofício:' mos jogos em disputa do cipar o nascimento de sua

Torneio Rio-São Paulo: filha HELENA, ocorrido

HOJE - São Paulo x Co- naCasa de Saúde São Se

rintians, em São Paulo e bastião.
Vasco x Bangu, no Rio. Fpolis.,30-1-52.
SABADO - Santos x FIa-

o · Avaí Sem Preparador Técnico
Deixou as, fileiras do campeão da cidade o

«ceack» Ma,Doel Tenrlnhc. O Paula Ramos
interessado no seU C(J ncurse.

'

I
frente dos conjuntos que di

i rigiu nestes ultimas ano;"

'desde o Caravana do Ar,
i quando ievantou o título de

Ivice-campeão da cidade. Na

I direção do plantel avaiano

I Tourinho correspondeu ple-
namente, formando um con

junto de respeito, com o qual
logrou a conquist:Pdo titulo

,de campeão invicto.

" Sabemos que o Paula Ra
mos Esporte Clube, que já
lo teve na direção do seu

: "onze", está interessado na

i volta de Tourinho as suas

I fileiras, estando o esforçado

I "coach" propenso a aceitar
,

a incumbencia de orientar ()

quadro do clube das tres co

'res na presénte temporada.
Aguardemos os aconteci

mentos.

Cariocas 4 x

fluminenses O
o Jabilquara 'goleado
s. PAULO, 5 (V.A.) - petacularmente pelo cam

Em Jaú, ante-ontem, dispu- peão da Segunda Divisão de
tando a primeira partida da Profissionais, o XV de No
"melhor de tres" do .Acesso
o Jabaquara, "lanterninha" vembro, daquela cidade, a

da Primeira Divisão de Pro- cusan do o marcador o esco

fissionais, foi derrotado es- I re de 5 x O.

Ilmo. sr. Redator Esporti
vo do "O ESTADO".

NESTA:

mengo, em São .Paulo e Flu
minense x Botafogo, no Rio.
DOMINGO - Palmeiras

x Portuguesa, em São Paulo
e Bangú x São Paulo, no

Rio.

EDITAL
A rn 1>1 fI I) Souza, OnCiilt

Prlvativ« oe Protestos .ia
Cllmarca �t' São José, Esta
do I\e Santa Catarina, na

f'orma da lei, etc.
Faz "alJl'r que está e'r.

Sf'U poder e Cartório, nesn
cida de cip Sao José, para :".Y/)
protestada, por falta i!.'tf1:7{.:
ceíte e pagr.mento, úma Du
plicata di! n, 5102, emitida
em trinta de setembro " ri"
mil r «ve centos e cincoe» a

.

e um, no!' Magames & Cia ,

dI'!' São P:',P1o, no valor de
riais -T. i , c-nto e vinte e >' .. -

t" cru::e'ro" (Cr$ 2.127,0) .

<entra .T osé Schreiner, e'3,"1-

belecirio em São, Pedro :b
Aícantara. neste municip:o.
S cerne não houvesse si.lo
encontrado neste municí !�l{>

'e devedor, pelo presente eói
tal. i!' timo .. o a vir pagar .)

valor ela (1 .ta duplicata c-u

dar as H:í:fes de recusa, 11.'-

t if .cundo o, desde já do p ro-

1;.}.3tc, caso não compareça,
São J osé. 30 (trinta) ,1p

jnn e iro rJ!' 1952.
Arnoldo Sousa - Oficial.

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA' OS

SEUS BRÔNQUIOS C�M

x

BENZOM·EL

Dr. CJaroo
6. Gallej1i
- ADVOGADO
Rua Vitor Meirelles,!

60. - Fone 1.4680 - FIo-jrianópolis.

Lotes à vend,a

No Bairro Bom Abrigo,
uma casa de madeira com

pletamente nova.

Tratar com o proprieta
rio na Vidraçaria Rosario à
rua Trajano 51.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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eLU. DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA pAllA O MÊS DE FEVEREIRO

, .

<,

rQUAltTA-FEIRA - DIA 6, COM INICIO ÀS 20 HORAS; INAUGURAÇÃO DO BINGO DANÇANTE. DOMINGO DIA 10
"SO::tRÉE", COM INICIO ÀS 21 HORAS (NÃO CARNAVALESCA). SABADO -- DIA 16 - "SOIRÉE", COM INICIO ÀS 22 HO
RAS,' SABADO _' DIA 23 _ PRIMEIRO GRANDE Bf\ILE DE CARNAVAL. DOMINGO'-DIA 24 -. SEGUNDO GRANDE BAILE
DE CARNAVAL. SEGUNDA-FEIRA- DIA 25 - "MATINÉE" INFf\NTIL, COM INICIO ÀS 16 HORAS. TÉRÇA-FEIRA_ DIA 26

- TERCEIRO GRANDE BAILE DE CARNAVAL.

Diario da, Me'ropole
Numeres sobre redevías
(Alvarus de Oliveíua) ! do público pela viagem 1'0-

Os Estados Unidos emto-I doviária. Mais de 50%' do
li'a tenham um belo traçado transporte de trabalhadores
de rodovias pavimentadasv ] rumo ao seu "metier" e seu

esendo possível atravessar-Tlar, é feito �las rodovia".
se o país todo de norte a

175% dos fretes pagos cabem
sul e de leste a oeste de .au- ás empresas rodoviárias que

to�óvel, es�á a. braços com
I h:anspurtar_n 90�1,. de todos

crrse de rodovia, segundo 'I generos alimentícios.
.

moticias divulgadas. E' que Vejam os srs. proprietá
as estradas atuais, 'aumen'!rios de, empresas do trans
tando tanto o seu movimen- i porte rodoviário o fuful'O
'to, não comportam mais o que os aguarda quando o

:grande trafego e se torna Brasil possuir estradas Ii
necessária a abertura de gando o país em todas as di:
-novas,

Como nos temos batido a-
rações.
Nos Estados Unidos o au-

-quí por esta tribuna em mento de veículos motoriza
'Prol de estradas pavimenta-. dos é-de 3 milhões e 700 mil
-das e cremos piamente 'na por- ano e as estradas novas

.alta importância das rodo-· estão sendo feitas para
'via,; no desenvolvimento (J qualquer tonelagem de ca

no progresso do Brasil, va- mínhão afim de que não. ha
mos divulgar algarismos so- ja restrições para o tráfego.
ore o que representam nos Reproduzimos aqui as pa
Estados Unidos as rodovias lavras de um técnico no as

'e certamente o grande pro- sunto, sr. P. W. Lichfield,
gresso do país amigo deve Presidente do Conselho Di
.a facilidade de transporte retor da Good Year, pala
que faz circular as suas ri- vras que temos repetido a-

" -quezas, que dá. escoamento qui mas que na ,boca de um

:fácil à sua produção, além "expert" tem maior calor :

-de injetar progresso pelo "Sem o transporte rodo-
:"hü1ter-land"

,
arara .. '. Vlano, a nação estagnará.

Os -Estados- UnidQS pos- Ele representa o sangue que
-suern 4 milhões e meio de dá vida à economia. As 1'0-

-quilôrnetros de estradas pá- dovias são artérias" ...
vimentadas. 80% do trans- O Brasil precisa encetar
'Porte de passageiros faz-se

Icampanha
das mais amplas

pelas estradas de rodagem, no sentido de abrir estra
havendo nítida .preferencin das pavimentadas!

SANGUENOL
contem excelentes. elementos to
nicas: Fosforo, Çalcío, Vanadato

e Arseniato de Sadio, etc.

�_ Os palidos, depauperados, esgo-
..

"g == tados, arlemíC?S, mães que. �riam.
'= 5 magros, cnanças raqmt2cas

,.-7 e receberão a ",nificaçiW geral do

iIJ1�� . organismo"com o

•
.

Parttoipacao
FRANCISCO LAMARQUE E, CANDIDA LAMARQUE

E
MANOEL B. DE OLIVEIRA E CATARINA DE

OLIVEIRA

participam .aos seus parentes e pessoas de suas re

'Iações o contrato de casamento de seus filhos
MARIA IZABEL LAMARQUE

e

BENTO DE OLIVEIRA.
Florianópolis, 3-2-952

Participação
DOUTOR JAURO DENTICE UNHARES

E
SENR8RA

"

têm o grato prazer de participar aos seus

parentes e amigos o nascimento no dia tO' do flu
(,!ll.te, na Maternidade "Doutor Carlos Corrêa",

. de sua pr imogeníta LEDA.

'.

N'lo continue trabalhando, se estiver res

f'iado É perigoso pdra você e pura 0'

outros.

Em 1918, o gripe causou 1'2· mi
lhões de mortes, no mundo inteiro,
�1U 3 meses. Na epidemia de 1951,
na Inglate ra, 2.600 pessoas morreram

de gripe, em apenas 6 semanas ..

A grtpe é urna d?ençiL v ruieote, cano
• taglOsa e de caráter aquno, geral
mente propagada pelas gotículas pro
venientes do nariz e garganta do
enfêrmo. Parece mais contagiosa no

seu início quando pode ser confun
dida com um "simples resfriado". Por
isso, é importante ficar em casa, .de
cama, e chamar o médico, quando
estiver revfríado. Isto ajuda a melho
rar o esb.do geral e prevenir com

plicações - e V. não estarlÍ .esoe
Uúmdo os perigosos virus da gripe.

Ao primeiro sinal de.um telfriodo,
com febre a mol·estor .••

••. chame seu médico

n�U(L' "0 ':�_/I"��'I-� F; _J��\ j�� ���I���-� -.. ��." \
•.. vo para a coma J;;;:§ III

O rel'0uso é importante na gripe Fique
de cama, até qli.e seu médico lhe diga que
pcâ : levantar-se.

Calafrio? Febre? ,Mal·estar geral?
Cansaço'? Inflamação do nariz e gar

'ganta? Tosse? Se apresenta algum
dêstes sintomas, V. pode estar gri
.pado. Chame logo seu médico. Um

.

exame muito sírnples já existe, para
. dizer, em uma hora, se V. está gri-
pado ou n2.Q. Vacinas foram criadas

contra certos tipos do virus da gripe.
Seu médico pode recomendá-las, se

há ameaça de epidemia, SE! uma pes

soa tem resfriados frequentes, ou se

a idade avançada ou precárias con

dições físicas fazem da gripe um

perigo maior.

• Esta public;ação faz parte de uma série de,Ucada aos proble
mas de higiene e saúde pública, Lendo esta série, você verá como
,
uma I!st?'e1.ta colaboração com s,,!u médico não s6 PROTEGE
como t�mbém MELHORA o seu bem-estar físico e mental,
pe1"mitindo-lhe destruta?' uma vida mais longa e saudável.

Seu médico lhe dirá: repouso e Uquidos
ajudam a melhorar do resfriado e a se res

guardar da gripe.

A gripe, mais grave que um res

friado, não é, em si, um mal peri
goso. O perigo principal, !:{Os casos

de gripe, é que pode sobrevir pneu
monia ou outras graves compicações,
O mais sensato contra a gripe é:

•

í

) Evitar contato com pessoas resfria

das; 2) Agasalhar-se, evitar esfriar ou
molhar .o corpo; 3) Nutrir-se bem:

4) Respirar suficiente ar livre, exer
citar-se e repousar. Em caso de res

friado, vá para a cama, Beba líquidos.
principalmente suco' de !'�'utas, chá,
café. Chame logo seu médico. Não

deixe que a gripe o abata.

SQUIBB
PRODUTOS FARMActUTlCOS

DESDE 1858

Curso Particular
São Vicente de 'Paula

Caixa postal, 139
.
Telefone, 1607

Rua Jeronimo
Coelho, 14

FLORIANOPOLIS

CURSO BOSCO
Preparam-se candidatos aos exames pelo artg. 91.

Cursa procurado por aquêles que desejam melhorar seus

conhecimentos nas disciplinas do círculo ginasial. Aula
inaugural no dia IOde fevereiro.

.

Informações e matrícula na LIVRARIA ROSA.

Compre pelo me-:

nor preço da cida
de' o seu refrigera- .

dor NORGE me- REGISTRA'DO NO DEPARTAMENTO DE EDU�AÇ�O
A

' Matrícula para tO, 20 e 30 anos do curso prrmarro,
!, delo 1951, com 9a- durante o mês de f'eveneiro, das 9 às 11 horas..
I, rantia real de - Alunos somente do sexo masculino -

5· Iriício das aulas a 3 de março..

anos. DIRETORA: Profê. Eurora Schaefer Meyer.
Professora: Normalista Therezinha Schaefer.
Rua Visconde de Ouro Preto, 123.'Os,oy 6ama & Cia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO'"

iI ta�e .�I.al� d�sellral-Jleleital0, el. páne .'. ..
S- f

-'

d S I
,� ça- con'ra a lei em, ,lese \ gurrdo grupo foi 'mantido pe- Paragrafo' 1° - Nos dois- ,ao ,raOCISCO Q U MANDADO DE SEGURAN- 'edição' atualizada, p�gs.! lo Congresso, que rejeitou, primeiros meses de cada ano

Foi oferecido', na ocasião, Sul pelá manhã, e, em tal 'CA N0 1.475 10.7-10.8. - 1 por'192 votos contra 63 o ve- o Tesouro Nacional distri-
pelo amfitrião, fina mesa de expectatiya, o, povo francis-

, Distrito Federal "Não se pleiteá manda- tá, preaídencial, tendo ha- búirá às Delegacias Fiscais
salgados e bebidas ao dr., quense retiniu-se ii rua Ba- Requerente: �ssociaçãQ do contra a lei: O que o le- vide 17 cedulas em branco. nos Estados, as, quantias
Adernar de Barros, sua co- bitonga, formando-um bloco dos Escreventes da Justiça gitima é ser o ato da au- O p;'imeiro grupoteve o ve- correspondentes às subven-
mitiva e membros do díre- de apreciávei-s proporções, do' Distrito Federal ,

-toridade "contrário a lei .to mantido, embora contas- 'I ções ordinárias destinadas
tório municipal populista; a desejoso de saudar o ,dr. A- Relator: Exmo. Sr. l\línis. ou fundado em lei incons-

,

se' apenas 96, votos contra ás instituições com sede nos

'quem o ilustre vdsitante pro- demar -de Barros. Não obs- tro Barros Barreto. titucionàl" (acórdão de 8 168, apurando-se oito' cedu- mesmos.
'meteu um tante, por um despercebi- Não cabe mandado de de novembro de 35, rela- las em branco. A maioria
Ambulatório completo para mento 'de interpretação da segurança' contra lei em,' tor, M,in'istro LAUDO DE simples não era suficiente Paragrafo 20 - O minis'-,

serviços gratuitos hora exata,'o-ilústrê procer tése. Nem' se PQd� consi- CAM4,RGO). E mesmo para derrubar o veto, que tro da �ducação e Saude so-

'que será instalado breve- só chegou mais tarde.' Fo-, derar ilegal 0_ ato do Pre- postériormente à' lei' nO só poderia cair com 2/3 dos licitará ao Banco do BI1as�},
mente na sêde local do'PSP, .ram, de qualquer, .forma, sidente da Répubiica de 19r' (acórdão de 11 de se- votantes. a conta dos creditas postos
com um enfermeiro, sob a inequívocas a� manifesta- sancionar uma lei. no 11,,,0 tembro dê 1936, relator, Os artigos mantidos pelo á sua disposição o pagamen-
::�balizada direção'. do dr, çõ�s'de cal�inho de parte' do de suas atribuições pr iva- Minisho BENTO DE .fi'A- Congresso" decisão esta: re- to das subvenções extraor-
lfoldemar Menezes, QO vice- nosso povo e autoridades, tivas, ex-vi do disposto no RIA)" 'cebida com palmas do plena- dínárías ás instituições be-
presidente do diretório mu- ao insigne: visitante e sua, ar.t. 37, rio 1', da Constitui- É neceesârio que se ve-, rio, são os 'seguintes: nef íc.iadas, no local das se-

n icipal.
'

, comitiva." 'I ção Federal.' \ rifíque aplicação concre- "Artigo 11 - Os creditos des destas, ou nas local ida-
Na Rádio Difusora Feita a saudação- pelo mi- ,

PARECER N0 3.':!'!35 ta. O direito, diz K;ELSEN orçamentar ios refereútes as des mais próximas, por in--
O dr. Adernar de Barros, crofone da difusora local, o A Associação dos Escre- ar partir d� Conatituição subvenções de qU(l trata es- termedio das agencias do re-

logo após ocupou' o micro- dr. Ademar de Barros, seus ventes da Justiça do Distrito até aos atos de execução ta lei serão autorhaticamen- ferido Banco, deduzidaa -de
fone da Rádio Difusora de companheiros de viagem, Federal, seu Presidente pes- mater-ial C.volestrecken.zsa- t€ registrados _pel? T�'ibunal I c�d� subvençlJo .�xtraordi-São Franeieco do Sul, sau- admiradores e membros do soalmente e os escreventes kte) percorre um caminho de Contas e distribuídos ao nanas as respectivas taxas,
dando o povo francisquênse, diretório local do PSP dír i- juramentados mencionados 'tendendo:' a '"concretizar- Tesouro Nacional, que para de serviço bancario.
manifestando, na ocasião, o giram-se ao campo de avia- na petição inicial impetram se. Só' então, pelo julga- no Banco do Brasil à dispo-
T,raze'}' que sentia em conhe- ção local" onde os primelros- o presente mandado de se, mento (decisão) óu pelo siçâo do Minístério-da Edu- 'Paragrafo 30 - As su b--
-cer nossa cidade, conviver embarcaram 1lO' avião 'qHe gurança para que este Egl'é-, aro administrativo, se cação e' Saúde os referentes venções não pagas no exer-
com seu. povo. Adiantou os esperava, com destino a g io Supremo Tribunal Fede- converte em norma juridi- a, subvenções extraord'iná-j cicio serão inscritas e111

mais, que ,estava a par dos Curitiba. , rai decrete, a inconstitucio- ca individual: ,Si la Cons- rias, -; "Restos a Pagar".
problemas por que asraves- 'O' Diretório Municipal nalidade do art. 72 da Le�' titution; la loi et le regle-

'

'sa o porto, aludindo, tarn- Foi ° seguinte, o diretó- n? 1.301" de 28-12-1950, bem ment sont des norrnes ju- -/-,
---------

bém, à' visita que /fizera à rio municipal do Partido como a da parte final da no- ridiques g:énérales� le ju-
zona carbonífera no' sul do Social Progressista; empos- � redação que essa mesma gemente et I'acte admi-
Eatado. ' sado pelo dr. Adeniar de Lei deu ao art. 304 do Decre- nistratif constituent ,des

S. Excià. fez referências Barros:
,

' to-lei n.? 8.527, de'Sl-12-1945 ,norme� juridiques indivi-
aos diversos probl(illlas bra- I Presidente: Celso Amorim e conseqtrentemente, decla- dueHes. I

.

f' d f" S '1 p' valor aproximação de � 630, midoura, Rezende, Rio Bb-'silel.ros, a Irman o sua 'e a azar essoa: , re a nulidade dos atos dec0,r-, Só então, por essa apli- 'I', milhões de cruzeiros; 2°)

-I' ni,to,
Saqúarema, Itaverá,nos destinos do Brasil, sob I 1° Vice-Presidente: Abei rentes do, cumpl'im�nto Í:la cação, se configura a si-

uma atmosfer,a de trabalho Ribeiro Olivet. c,itada Lei, para qu� o go- tnação jurídica indÍvidual ri aprovação do plano de 0- Sapucaia, Duas Barras e
, bras' e saneamento para o Cantagalo,.onde serão cons-intenso. Finalizou sua, pa- , 2° Vice-Presidente: dI' vêmo Federal faça os pro\ii- o direito ,subjetivo prt!su-

'f d I H 1
- interior db Estado, compre- truidos serviços mais per'-]estrá mal11 estan o que vo - ,o demar Menezes. mentos das vagas dé esrri- posto no mandado ROGES

d
�" enâendo 32 loealidades e de feitos. Referiu-se, ainda, ataria' a São- Ftancisco o Secretário-Geral: vães criminais criadas pela BONNARD: "Lacte sub"

, Sul, e desejando felicidades Gastão ,de Çarvalho, citada Lei nO 1.301 (hrt. 5c jectif est celui qui et�-
custo provavel de 82 milhões ampliação de outras instala-

"

de cruzeiros; e 3°) "- uni ções em Silva Jardim Can'à nossa teTra e ao seu povo. Sub-secretário: José Bei- nO II,.letra "E"), nos term9s 'blit, inodifie, ou suprime F
.

, ,-

Idi "entendim,ento final entre o pos, Marq,ues de Valença eO auditório, super ota o,

I
rão da Silva, da nova redacão dada por ,des régles de droit indiví-'I.

1 d T
.

governo' da União, do Esta- conclusão dos trabalhos emprorroÍ11peu em pl'oonga, as 1.°, e,soureiro: Benedito essa mesma Lei à primeira due1les et par suite des
do � as CaL-sa,s Econoniica� Vargem Alegre, Tratou dapalmas.

"!
Alves Cardoso, p�ll<te do art. 304 do Decreto- situatioils juridiques itl- ,

C· T "para a desincorporação do construção dos esgotos deumpre mencIOna,r,'a pI'O- 2° esonreiro: Pedro Ge- lei nO 8,527, de 31-12-1945). dividuelIes. II vise donc -

, patrimonio naeional dos Silva Jardim, Múicá, Nati ..pósito, que o insigne esta- i raldo Mazza.' -

Alegam os, Impetrantes tel individu ou tel cas de-
Id'

, n';' tI "p d I J
' ,

II
" bens' e ;;el'viços "d:;t CO,mp.a- vidade, l\:firacema, ,Sapucaíal.st�'-e p'O -111?0 era espera' o ; rocura or-ge'l'a: osé' que Sua Exeelência o Senhor - term,me.' est 1tU1S1 essen-

nhi,à,' de Aguas e Esgotos -de 'e. ampliacfa{)l das instalações.,caqui em Sa,-o' Fralléisco do Cordeiro.
'

Presidente da 'Republica eielmente un aete à por- _

Niteroi, bens e serviços que de Câmpos.
'

tée individuelle ou specia-
le". E conclui: "L'ac"te passarão á direção do Poder Informou que estas obras

Publico EstaduaL
'

"já 'em execução custarão 52subjectif intercient donc
AGUA EM VARIOS MUNI- milhões de cruzeiros, deven-pour la formation du droit CIPIOS do ser concluidas em julh')duns les depres ou le droit

est sous forme individueI-' Tratando do programa de de 195-3.
1 " saneamento, o Chefe do Exe-' I Comentou, ainda, os tra-
e

A' 't'" 'd" 'Cutivo anunciou' a melhoria balhos que vem sendo real i-
,-8 garan las, Ja o IZla

d b
.

t d 'd b f" d bB'ERTO'LINI
-

d·.·t
,o a asteclmen o e agua za os em ene ICIO o a as-

,sao Hei os . ..

d P"h t' t d d N't- ".

d' t 'I nos munIClplOS e araI 2,

I'
eC1men o e agua e 1 e-ou lU Ire as: aque as, as

d S I p', I It b
.

t t d
.

t 'f''. .

d"
" - . O. U, orClUncu a, a 0- rOl e ra ou a m enSI lca-

Juns IClOnalS" supoem V10 I
,

'B 'J d' It'
..

d
.

t
.

t
.

I
-

t dI' l'al, om ar 1m, aocara, çao a aSSlS enCla ecnlca
, açao concre a a e.l· es-" .' ,',

b'
.

t
.

d'· t.
'

Cachoell'Rs, Macae, Cam U-j aos lavradores flummenses.
, as. as 111 II e as, sem o .

N t' 'd d d C

I
C I' d 'I t f'"t 't' d't' . 'd CI, a IVI a e e arango� onc

um. o sua pa es ra, ez'
cara er con ra 1 OrlO as

I
'

Ad'R' B
'

J ]'. f
"

r Idiretas, revestem outras a, ngra os eIS, om e- 1ge1ras re erenClas a In 1a

sus, São João da BaiTa, Su- ,do 'P. S. D.formas e con�tituem o.· '

,

controle geral a cargo de
'outros órgãos' do Estado.

É ainda de observar que
o juiz, ná apl'eciação do
ato sujeito ao mandado de

segurança, anula-o, o que
pressupoe \ ato adminis

, tI'ativo e não a lei, que a·

penas deixará de aplicar,
s� incompativel com a

Constituiçãe.
Os"tmpetrantes não 'indi

caram ato algum' do Exce
lentíssimo Senhor, Presiden
te da Republica, detorrente

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

Pelos 'MUDiêipiC)s'

êIie:õ18fiiJláõlCóôfrãríõ-
-

RITZ
a autooumla, de

�s 5 � 8 horas São Paulo'IMPERIAL

"deixando de vetar, como
lhe cumpria e antes sancio
nando" os citados dispositi
vos da 'Lei nO 1.301, que re

putam inconstitucionais, 1e

so,u direito liquido
<

e certo

deles Impetrantes ao provi.
mérito por pl'omoção nos ear

gos de escrivães criminais,
sem outras condições que
não as prescritas pela Cons
tituição e pelo Estatuto dos

,funcionário!> civis da União.
Trata-se, portanto, de ,um

pedido de mandado de segu

rança' contra a lei em tese,
o q.ue tem sido' sempre repe
lido por este Excelso Pretó-

Ás 8,30 horas RIO, 5CV.À.) - O' h: Ivo
Um drama novidavel pas- de Aquino de, volta de s,uás

sado ilo velho bravio oeste. feriás em Santa 'Cata;rina,
Uma estranlld mulher,que tomou parte ontem nos tra:

,domina toda unia quadrilha balhos. do Senado.' Como se
com seu encanto. sabe, faz poucos dias a ban-

A BE,LA LIL cada paulista na Camara
CinecoloL queixou-se da demora dó lea-
com: ,

I der do governo em relataJ� ó
George MONTGO�ERY I projeto que restabelece a

- Marie WINDSOR e R{Jd autonomia municipal de São.
CAMERON

'

_Paulo,· para que aql:tela ci-
No. prqgtam:;t:, dade eleja de._novo seu pre-

Cínelandia Jornal. Nac. feito.
.

Atua!. GalmQ.� Brits. Informa,do do. fato, disse-
Cr$ 5,00 e 3;20 no.s, a propósito 6 senador
Imp."até 14 anos. catarinense:

,

,

ODEON - Não se pense que es.te ..

Não haverá sessão Cine- ja eu alim§lntando o Pfopó. do. Fui, porem, obrigado êi.

matográfica. sito de I�etardar- a aprovação! démorar-me em Santa Cata-
_" �OXY. �o referido projeto; Acho .. o Irina mais do que esperava,
A)l 8 horas Justo e meu parecer lhe

se-,
e isso, apenas, foi qüe �e

. :--. E o sucesso continua! 'rá ltJO,� fa.vor.avel Na ver- levou a lnã,o relatá-lo "�inda.
TARDE DEMAIS, dade, Ja o tenho concatena- ,Mas não tardarei a fazê�ld.

com:

Olivia de Havilland e

Montgomery CLIFT.
No programa:

O Esporte na Téla. Nac.
'

IvIettro Jornal Atualida-

rio.
Como esclarece o emin!lli

te Ministro Castro'Nunes em

o seu excelente, livro "Do IMandàdo de Segura:rtça", 2a

'Mais' -de 600, milhões ..

•
,

I

ao cumprimento da citada
-

87, nO I da Constituição Fe:..
L,ei nO 1:,301, de .1950, que deral.

'

importasse em lesão ao pre: Descabe, portanto, eviden
tendido di.reito dele� Impe- temente 'a seg4rança impe
trantes, ném se pode consi- ,trada, razão pOI! que confia
de:rar como ilegal' ou prati- mos no seu indeferimento.
cado 'com abuso de poder "o Distrito Federal, em 13'de
ato de Sua Excelencia: o 'Se- novembro de 1951 - Plínio
nhor Presidente da Repúbli�, de Freitas Travassos, Pro_!
ca sanCÍ'onando Uma lei, pois curador 'Geral. da Repúbli-
está. o'mesmo çompreendido ca. "

nas suas atribuições privati- Do "Diário da Justiça"
vas ex-vi do disposto no a'rt. de 11�1'-952.

. .. ..'AVENTURAS

,des.'
Cr$ 5,00 e 3,20
Imp, até 14 anos

IMPERIO
Ás 8 horas

DEMONIO DA NbITE
2) -, Doris DAY - Kirk

IDOUGLAS e Lamen BAC-,
<CALL

em:

EXITO ,FUGAZ
No programa:

Noticias dã Semalia. Nae.
Cr$ 5,00 e 3,20

Imp. até 18 anos.;,

DO ZE-MUTRETA'

•

•

.. fI,
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o -ESTADO Florianópolis; Quarta-feira, 6 de Fevereiro de 1952

CURSO PARTICULAR SÃO JOSÉ
P f M

.

' A irritaçõo intolerõvel e os ordo.es
ro essora - ana Madalena de Moura Ferro .

.; go. Rua Sald h M .' h 34 F
oroduzidos pelos distúrbios do bexiga,

_
'

an a aI ln o, - one 7,37 M, devem ser combatidos, logo de inir."iO.

t,.l AO ') 4 Neis l'R nn Stl' N"V J "Rai .

Prepara alunos para exames de admissão aos Giná- Sendo o bexigo o porto de saido dos

,
,

. f .

\

'11, i'" _.1 para ., if 'II SlOS, Es-cola de Comércio e Escola Industrial. substõncias tóxicos e impurezas que os

, fnfo tn12 6�, Gemo.' Agant.. «,

O Curso aceitará alunos para 10, 20s, 30s, 40s anos
rins separam do sangue, sofre·se dare:;

.o6poll.- C.rlo. Heeo Me:l5/A _ c, _ Teletone 1.212' ( End. tel�.. !
e Curso Médio. cruciantes, quando esse delicado orgó',

""r..néi.eodo 8ul-Cubi Fio�ocke 5' -C'I-TelelODe 6 MOOR&MAClt I
Matrícula das 13 às 17 horas. es:óinflan;ado,devidaóacontactocom

I ' Abertura das aula 10 d M
tais substôncios, O exagerado deseio

s a e arço. de aliviar o bexiga, os ardores e os

.irritações das vias urinárias devem ser

combatidos, tomando, ainda hoie, os

Pílulas de Witt para os Rins e a Bexiga,
Sua ação calmante e antisética, Ica-so
séntir logo na bexigo, nos rins e e'11

todas os vias urinários.

As Pilulas De �Wi" sôo fabri
cadas especialmente paro o,

doenças dos Rins e do Bexigêl.

----

?��7-� Dr. Antônio
, = �..,j O'h M

.

��_-=-SSL
_-

eo ar �:� I D�S!
� eus {ins de se�d"de num

-�- -I Aus�nte até o dia 10 de

::.._.. . Passe 'dO bu\iciO da CI a

ar6 colTl ,

fevereiro.
.

_. -

'ivrel \onge, to de onde vo\t. i ,,;.---
,:

�
Em

V,iagem
de estudos.

IlPr8z.ive\ recan "
---

"ovas energias.
, \áci\ e agradãve\ corn " Parlicipaça-O\sto \he sera

nte lTIotor.
. í'. I

'

... .0

-J"lti\iOodeUlTI"POSStlM'.

5aM AlfredOsJ�elnb�eorarato Meyer

I
Aprovado pelo D -. N. S. P., como auxiliar no

� __ tratamento da Sifilis e Reumatismo da mesma

I origem.
participam aos parentes ! Inofensivo ao organismo. agradável como H.

Dois lotes ele terra situa-

. H'O R S f '
e pessoas de suas rela- .

cor.
dos na rua Demétrio Rib�i-

S f A
• ções, o nascimento de ------------------------

I ro, nesta Capital, sendo ;.lm

'ii�.. f'ilh
de esquina próprio para

g;o ,---- 'De 2.S a 22 H.P. sua I a

V d ACORDFON construção de casa de co-':

M-aternid::;i�r. Carlos en, e-se ", 4..J' .mércio ou residencial. '

.

Corrêa, 31-1-1952. Vende-se a casa à Rua .Vende-se um com 120 baí-
A tratar na mesma rua n.

Presidente Coutinho n? 34. xos de marca Italiana, com
38. com Vilela.

Tratar com o sr. Antônio 12 registros nos acordes e 4
Gesario da Silva, das 18 às I registros na clave de sol.
.21, horas, à-rua Crispim Mi- Preço Cr$ 10.000,00,
ra, 34.

-

Tatar à rua Deodoro 19.

,- ---_- -,_._---------------

._----------_._----,-----

I
l
I

,
I
!

"'.J

Assocíaçãtt Jr'·mão Joa juim A AGONIA .DA
EDITAJ�DEVENDA APSM0&De acôrdo com o resol+ido pela Assembléia Geral ex- '� �

traordinária realizada no dia 27 de' janeiro de 1952, na Aliviada em Pouco. Minut••
Secretaria dá Associação, foi autorizada a Diretoria à Em poucos minutos a nova receí-

d d
. ta Mendoco - começa a clr-

ven a e uma casa e respectivo terreno sita a rua Tte. euíar no sangue. aliviando os aces

Silveira Il , 65, nesta capital. •
60S e os ataques da asma ou brnn

.. quíte. Em pouco tempo é passiveI'
Os Interessados deverão apresentar propostas até o dormir bem respitando livre e f·.-

di 10 d
'

cilmente. Mendaco alivia-o, mes
la o corrente as 10 horas, em envelopes devidamente mo que o mal seja antigo, porque

fechados e lacrados, podendo comparecer aquela hora pa- �;��: a; ����e�;ir�tó��sc�in���
ra assistirem à abertura das respectivas propostas. O pre-

do a sua energia, arruinando. sua

'-:0 base e' de Cr'� 150.000,00.
saúde, fazendo-o sentir-se premam-

v _ "" ramente velho. Me n d a c o tem tido

F'loria ió r 10 d f
.

d 1
'tanto êxito que se oferece com a

I I OpO IS, e everen-o e 952. garantia de dar ao paciente respira

Osny Ortiga _ Presidente. ção livre. e fácil rapidamente" covn

pIeto alívio do sofrimento' da asm»
em poucos dias. Peça Mendaco, hoje
"lesmo, �em qualquer farmacia. !
nossa garantia é a sua protecão.

fERWA�, �J!'iU.MA!,JJ;.\"
• PLACAS SIJ'IL1'flC.Af

RUxlr de· Nooueira
••di.a�'o amUar •• V.

tam••to da IU!!l.

ALUGA-SE
Aluga-se uma casa bem

confortável, à Alameda
Adolfo Konder n? 6 ..
�-Tratal' ao ado n0"2.;' nó

- armazem.

Distribuidores
Comércio - Transportes

C. RAMOS S/A
Rua João Pinto, 9 Fpolis

Dr. 8Derreiro�da
Fonseca
AUSENTE DURANTE O

M,1l:S DE FEVEREIRO.
".' ' ..

----------

Participação
CHIS'l'IANO BUCH E SRA. ANNA LUDERS BUCH

-:- E -:-
orAVIANO DOS SANTOS BOTELHO E SRA. ALTAIR

ROSA BOTELHO
participam aos parentes e pessoas de suas relações,

o contrato de casamento de seus filhos
ELDEMÁR e NEUSA MARIA

p�" N ..o'ro (Paraná) 2-2-52
'

VENDE-SE uma casa
com otima área de terreno
para novas edificaçÕes, á
rua Crispim Mira n? 59.
Tratar á Avenida Mauro

Ramos, U)4 ou Críspim Mi
ra,84.Florianópolis

7

Dormitóri'ü;
Pastex.

Virandas �-, C-opas Lâ<ilueàdas.' ,

Reforma de Copas Laqueadas - Peças avulsas.
Ultimas noyidades.

Preços Módicos
Rua Conselheiro Mafra n? 182 - Fpolis.'

Pilulas
D'EWITT

oem úefeodldoll por

!
i
!

"t(UN.l)O AUGUSTO ALV_
&ctvopcio

A •• t(,!O .tSi.acu, 12ts - S81.. 1101/'
'hlf. a2..figü - 6-8001.

., --- --------_.-------------

Cremes de Frutas para os Rins e u Bexiga
Em vidros de' 40 e lOO pilulas
O grande é mais e'lonõmitll

Atencão Senhores Comerciantes, sirva bem os seus
_... .c"o......... _

freguezes· vendendo as conservas alimentícias Geléias.

'Geléia é delicioso e nutritivo alimento, exclusiva

mente de frutas integrais e açucar puríssimo.
Geléia alimento ideal, saboroso como sobremesa com,

bananas assadas, saladas de frutas, tortas, pudins, re

cheios de bolos, inegualável para passar no .pão e ideal

para merendas escolares.
Fabricado em Curitiba .

Único vendedor José Manoel da' Silva, em Florianó-

polis .Ó:

Rua Assis Brasil - São José.

(lN TEGRAL)

VENDE-SE
ou

ALUGA-SE
. Uma casa de material com

todo o' conforto, sita à rua

Antônio Carlos, em São J0-
sé.
Tratar na Padaria "BEI

RA-MAR", com o sr. João
José Leite, na mesma rua,

J -

(

--------------�-------

S í f i I i � s
�- f ;i�b�eê·;e�oi;dia

1...' , ! (Silveira) .

.

Ataca todo o organismo
EM SIFILIS OU REliMA
TISMO DA MESMA oxi

GEM?
USE O PUPULAR PREP A

RADO

Dá-se a quem quiser cor

tar uma pedreira, inteira
mente grátis.
Informações com o sr,

Ady Brígido à rua Padre
Miguel inho, 16 das 13 às 18
horas.

PED8EIRA

VENDE ..SE

LVcfona.�p, PhH1R
Para .prjue.ipíantes, à .rua

Uruguai nO 47.

CO.IRA cupa. 1
QUEDA DOS ca· I

BELOS f DEMAIS !
s

AFECCOES DO
I

COURO CABELUDO.

BIll' ..

Sabão

\7irgem Especialidade
da Cia. WETZIL INDUSTRI1L-JoinviU8. (marca re'gistradu)

Torna a roupa branquissima

i

l
r

I
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P E L Q SI_O_A_,c_o_nt_ec_im�en_to_do_'_Dia
MUNICIPIOS '.'H· 25

. ,

d i d
-

d llll l

A VISI;A DO DR. ADE-' ,oJe, ,. amversano a un açao a ma-
MAR 'DE BARROS - EM-

t
'

.

·

d d D
'

C 1 C A'

POSSADO O DIRETÓRIO erm a e « r. ar os errea»,
PESSEPISTA _ NA RA·

I I dDIO DIFUSORA _ OU- ,que exa ta a a ma - os que-8TRAS NOTAS ,

ano o dr. Adernar de Barros,
I

• •• ex-governador de São Pa�l.o Ie prestigioso procer polrtí-
Faz hoje um ano, precisamente, que o sr. Irineu BOJ�- co, chegou. a São Francisco,

'

nhausen assumiu o Governo do Estado de Santa Catari- do Sul às 17 horas do dia 29

na, parcela da maior nação americaha do sur, numa tarde do corrente, acompanhado I

amena, sorridente é bela, ouvindo o canto suave das ci- do 'dr. Erlindo Salzano, vice

garras do Jardim Oliveira Belo da Praça)5 da antiga governador paulist�, deputa-IDesterro. ' do pessepista dr. Lmo Matos
. " I e dr. Varella, juiz de direito

Faz hoje um ano que sua excelencia deixou a linda' B" Retiro.
"

.

d C b d f' d
.

Ita.i
. em 01,'11 '

praia, e, a eçu as, na oz o rIO .ajar,: rumando, via C m m dos objetivos de
t t FI

. .

Ii d f' b
.o o u

erres re, para orranopo IS, on e OI rece ido festiva- tã honrosa, visita era co-

mente, apos atravessar a magestosa Ponte Hercilio Luz.
nhecer nosso município (:'

seus problemas, o ilustre

presidente d",r.S.p. dirigiu
se, com sua comitiva e mem

bros do diretório pessep ista
local às-obras' do porto, on

de observou detidamente os

Paz hoje um aao que, o candidato vitorioso "nas nr-. trabalhos ali realizados.
nas de 3 de outubro de 1950, de terno preto e gravata Logo após dirigiu-se ao

,borboleta, penetrou na Assembléia Legislativa Estadual, centro da cidade, ao Clube I

prestando o solene juramento de bem servil' ao povo, ao Cruzeiro, onde o esperavam
dA Maternidlde "Dr. Car- ,mento .de Abreu.

Estado e à República. Ipara saudá-lo inúmeros ,a' -

.

,
. miradores, presidentes de los Corrêa", desta Capital,' OS QUE VIÉRAM. AO

.
E no decorrer desses .trezentos .e sessenta e cinco I

diretórios de diversos parti- inaugurada no' dia 6 de Ice- MUNDO EM 1951

dias que se, foram para nunca mais voltar, o Gov�n:ador dos e outras autoridades �ereir� de 1927, completa, Expressivo o número de

saido das fileiras da,U, I? N._fra.c��sou. como ad,n:llllstra- municipais, .destacando-se o' no di� d�'h�je, o seu 250 ano crianças que, em 1951, fô

dor, revelando-se um cídaôâo virlgativo, possuidor de
deputado' Olívio, Nóbrega de existência. ram levados pela Cegonha,

um coração indiferente e .frio, ips�nsivel e duro às lagri- di:. Rogério Vieira, presidéll,: esse acontecimento, que i àquela Casa - 1.386, sendo
mas derramadas por ,esposas e filhos de modestos fun-

t da Câmara Municipal Fe- assinala o transcurso de que, ,em P classe 51� e 2a

cionári�s publicos removidos, dispens�dos e demiti�os I�P€ "Musse, Francisco'Ma- um quarto de século daque- '- 343; e 524 em Enferma,

pelo crime de .t:rem vot�d� nos ca��ldatQs do Partido I chado d-e Souza, Manoel la utiÍissima obra de assís- rias.,
Social DemoeratI�o, �as últimas eleições. c: _ Deodoro de Carvalho, Oscar tência, enseja-nos a dívul- COMEMORAÇÕES HOJE

Durante o _pl'l�eIr� ano de s�a, l�pr?�ICUa gestao,."'I Dietrich, drs, Jorge Evílá- gar, atravéz desta local, da- Assinalando li" passagem Filho, assistentes ...

éovernador que ai esta com residência f'íxa no Palacio l ". Ubi A d C I"
dos colhidos na Secretaria de tão grata efeméride, ha- AUXILIARES

,

-'
. /. : SIO e rraJara " e a -

' , àIi
Roseo, na ILHA DOS CASOS RAROS, limitou-se a per- Ih daquêlé estabelecimento que verá às 8 horas, frente ao Desde a sua �staraçãlJ>
seguir seus adversários politicos e a beneficiar seus vaD:�ois de uma breve pa-. falam', de manei�a insuspeí- prédio, missa e, após, será as Irmãs da Orde mda Díví

aganiguados, transformando seus amoucos em cabides lestra com os presentes, ca-' ta, dasA suas -atvídades, du- Ianeada a pedra fundamen- na Providência vêm rcclabo

d€ empregos rendosos, em detrimento dos cofres do Te-
tivando a todos por sua irra- rante esse espa�O" de tempo tal da nova ala,' que contará rando, com exemplar devo

souro do Estado. diante simpatia. pessoal, o que vem ,ela servindo, com os com mais os seguintes au- tamento e dedicação a toda

Sua excelencia, para não contrariar cabos eleitorais
ex-governador paulista diri- melhores aparelhamentos mentos: 4 apartamentos, 12 prova, para que a Materni-

inescrupulosos, que 'campeam pelo interior dó Estado, .

n a' residê cí d' sr técnicos-científicos, 'ai gen- quartos, 1 sala de parto, 1 dade "Dr. Carlos Corrêa?'
ti

.

d d
.

d 'd d }'
. , glU-"e � en Ia o . , .' .

t '>1 tétem pres igra o etsrmina as autorí a es po reiais que J . B gg t 'nd te barriga-verde. E êsse re- farmácia.: 1 laboratório, 1 seJa, como o em 81uO a e a-,
, .

I t"d d-
- orge a ens oss, o e

. . .

d 1 t b I
.

VIvem massacram o paca os Cl a aos que nao pertencem d'sc t' 'a, s lt r latl'vo glsto, que O' fazemos em ho. 'berçál'io, 1 sala parahigle- qUI, mo e ar es a e eClmen·

t'd l't' 1 O d P 1
.• I U lU S UI os e s

d' -'".
'

aos par I 0S p� � l�OS que. o e egeram. caso e a �el- ao diretório' municipal ,d@ !!1en�gem àquêles que a ne das crianças, 1 quart9 to e assü;t�ncla. C.

r�s n�stê MUlllClpIO, conÍlrma a sna falt� de humalllda- PSP m d 1 Idealizaram' e, lambem,
.'

'a h"ara1{Ílio X, 1 sala pâra mê-. 'Ali,' quer no silêncio da -

. ,'.
d

. .

-

, . ,e possan o os e emen-
,

Y

de, de se�elllda e e J�stIça. tos eleitos há dias atrás. quantos têm prestadO' e vem dicos, 1 outra para refeições noite a dentrO', quer nas ho-,

.

A obra do sr. Irll�eu BornhaNsen, acum:l�ada nt:sse quando da reestrutura ã� prestando a sua colaboracão e, finalmente, 1 outra para ras em que mais se acentúa_

penodo de doze meses de um Governo sem, utilIdade, bem da'facça- local d I
ç

'_ ,decidida, abnegada, ind'�r, descanso das parturientes. '0' movimento· normal dos tra-
d t

., " .

d'
' o, aque e paI

emons ra sua lllcompetencIa para gerIr os estmos des- tl'd l'tl'C mida para que a Maternida- balho!;i, vigilwntes estão a-
.

f l' 'd l'
. o po I O. I' b d I

-

dta III e lZ terra, entregue a um partI o po ItICO que coIo- 'Continúa 6a 'g) de "Dr. Carlos Corrêa" pros- APARELHAMENTOS que as a nega as rmas ,(l'

ea os interesses mais escusos de seus asseclas ,acima da'
na pa.

siga na sua caminhada "a- Dispõe o estabelecimento' Caridade, 'dignificando o·

grandeza do Estado sob sim dominio, graças à coligação ·oW�··f,ir-M-·
..

p·
........

Ow 10rO'sa, permite-nos levar ao dos seguintes aparêlhos, in- seu sacerdócio e honrando.-

forjada em hora aZIaga para os catarinenses. conhecimento público, quan- dispensaveis à bôa marcha as tradições daquela casa-

,

Os carros oflcia�s. vivem tambem a se�viço particu- Previsão do, tempo até 14 to de trabalho tem ela exe- dos seus servicos: Inf:ra-ver- de-saúde.
lar de graduados aUXIlIares do Governo. baroga-verde. Ha' h' d dI' 6

'

'. cutado em favor da socieda- melho, Ondas:Curtas e UJ· O ESTADO, no dia de no-,
d· 'D' t I P 't

"'.

d P d G
,DIas o a .

d'
.

f }" d
.

t�pou�os las o ,l�"e ,01' (a .em el1Clarra _� era, rande Tempo '_ .Instável, agl'll- e catarinense, principal- tra-Violeta. Je, oca lzan o a aSS1S 'ell-

aqUl. este�e num desses. veICulos, �onduzllldo amIgos pa-- vando-se com chuvas e tro- mente das classes menos t'a- BANCO DE SANGUE cia que presta à Sociedade a

Ta dIvertImentos na BOlte VeraneIo Hotel. d vorecidas da fortuna que ali O "Banco de Sangue", tão Maternidade "Dr. CarlO's.
O' t f t d

.
voa as.

C A" 1 1s Impos os oram aumen a os, emprestImos reali- ,Temperatura _ Ent.rará naquel� grandiosa institui- necessário a um estabeleci- orrea, eva ca orosos cum-,

, zados e as nossas estradas outrora bem cons�rvadás, es-
em declinio. ção, encO'ntraram e encon- Imento em que a cirúrgia e- llrimentos àquêles que, áli,.

tão hoje em' condições precárias, sendo que, neste Muni- Ventos _ Do quadrante tram sempre as suas PO'rtás x,erce sua ação no salvamen- prestam serviços beneméri-

cípio até a séde da Diretoriada Terceira Resid'encia mui- ' abertas para servl'-las. to de "idas, está sendo orga- tos, nO' cumprimento de
Norte, a principio rondando '

tas vezes se transmuda em ponto de reuniÕes do direto-
para Sul frescos. A PRI�EI.RA �IRE�ORIA nizado ali, o que evidencia deveres de solidariedade:,

rJo' da U. D. N.,. onde os maiorais cevam il sua vindita Temperaturas _
. Extl'e-

. � �rImelr� ?Iretona, que o jnt,erê�se da atual dire_ção Ih�ntana,' �llspirados nos di-
contra aqueles �u.e não lhes dão apôi@.

.

mas de ontem: Máxima 23,0./ dln�ll� os.destmos d.essa be- em amphar os recursos Clen- vmos' ensmamentos da dou-
Obras de vulto, iniciadas nas administracões ante- Mínima 228. nementa assO'ciaçãO', foi tificos do estabelecimento.' trina cristã.

!
l'iores ao advento do rico filho do vale do Itajai, foram' '

"

constituida dO'S seguintes e

suspensas sob alegações infundadas e por solititação de 1'-0,1·.", tro'
'

Va"co' beneméritO's cidadãO's:
.,..,...._.-.-•••�.....w.............·.........,._,.J'........-..._·......• .....-.............·_...-..,._ ,

certa gente adversa ao bom-senso.,' à't II P,residente � JoãO' Caldei-

F Q a'o Govêrno que no dia de hoje: comemora o seu pri- I d' a ., r�.

'

V' S'n Omeira aniversario, alem de ter desorganizado a instrução (I. AVI a Vice-Presidente _ Jo-a"

.

I. ,0� ·
.'

.

·

,.
'

publica do Estado, notabilizou-se pelos atentados come- Acompanhado de sua quim Arantes. !Wtido.s contras as exigendas contid* no formulario regu- exma. família' encontra-se Procurador - Dr. Olivei-
lador de atos publicos.

" '

nesta Capital, em goso dê ra' e Silva.
•

O Governo do sr. Irineu' Bornhàusel1 é um grande a- férias, o sr. Ministro Vasco 10 Secretário _ Clementi-
bacaxi cultivado no quintal esteri I da U. D. N. de Santa Henrique d'Ávila, do Tribu- no F. B. de Britip.
Catarina, cujos parasitos que, ali pululam dificultam o nal Federal' de Recursos. � Secretário - Rodolfo
seu desenvolvimento. Daí a 'razão dó seu fracasso e o '"O iltÍstre juristà tem siflo Manoel Vieira
moti,vo do não cumprimento das promessas feitas ao po� bral1demente cumprimenta- Tesoureiro':'_ Indio CO'sta.
vo antes das eleições. "

, do pelos seus inúmeros ami-, .Sub-Te�6ureiro - João
No dia de hoje, o povo'catarinense, nas sUas oracões gos -e admiradores. Fedrigo.

'

,

implora ao Senhor dos Mundos que lhe dê coragem e' re- O ESTADO <.leseja-lhe fiO- A ATUAI.. DIREÇÃO
signação para suportar, pol' mais quatro Jongos anos, os �iz permanência 'nesta Ca- A atual diretorià é a se-

des�andos, os erros e os desacertos do Governadoi" lrineu pita!. guinte:
Bornhausen. ,I

'

R.
Presidente _ Osny Orti-

(Do Jornal dI! Serra, de 31-1-52).

eg sI
ga.

I O Vice-P.resi<lênte _ Edil}

L
' ,.'

"

' ••• l<'edrigo.

oco'movel·s «La'Dl» e 'IWoll Segúndo corre, a Empreza Procurador\

(, » que explora a linha de Co- ManO'el Viejra.
Em ótimas condições de funcionamento� V�n-

.

queiros, baldados os esfor- 1'0 Secretário
_

- SUvio
demos para pronta entrega, de 15-20-34-4L1-50-6D-65- ços em aumentar, há pou- Machado.

75-90-100-120-170-210-250 e 300 Cavalos. _ Kurt cos mêses, o preço nas pas- 20 SecretáriO' - :Flavio
Weil .& Cia. Ltda. -- Vol. da Pátria, 1583 _ Pôrto sagens, vem de impor aos Ferrari.· I

Alegre - Telegramas: "WEIL" _ Pôrto Ale�re. passageiros Cr$ 1,50. ,Tesoureiro _ Nestor Luiz
A seI' verdade, quem teria Teixeira.

autorizado a mlljoração?' ,Sub-Tes. (José Liua;-

1, -----------------

Florianôpolts, Quarta-feira, 6 de }<;evereiro de 1952

F'az hoje um

Faz hoje um ano que o aplicado aluno da ESCOLA
})A BOA VIDA partiu, emocionado com aquela manifes
t.ação popular, o grandioso, fenomenal e piramidal BO
LO DA VITO�IA distribuindo, com prodigalidade, apeti
tosas fatias a homens, mulheres e crianças..

RodolfO'

uma' obra
realízaram

CORPO CLINICO ATUAL
O corpo clínico atual, com

que a Maternidade "Dr. Car
los Corrêa" conta para a-,

tender as suas finalidades'
filantrépices, é constituido
dos humanitários e esforça
dO'S médicos _ Dr. Zulmar
Lins Neves, diretor e drs.
Polidoro Santiago, Renato
Costa e Godofredo Bastos,'

Uní poeta -palaciano brindou:;me, ante-ontem;,
com algumas quadrinhas. Comecei a resposta assim:. L

Para não fugir à lide
A ideia viro e revíi-o,
Mas vejo que o revide
Com êsse poeta, só à tiro!

Não quis continuar, O poeta Sá Tit'o era capaz::
de não pel'c�ber o troéadilho ,e pensar que eu o es

tava ameaçando. Eu sou absolutamente incapaz de

fazer "a' mais mínima ameaça.a um aleijado! E o po

bre do Sá Tiro tem os pés :quebrados! É tão velho e

tão conhecido que a gente até tem dó 'de que n:tinca,

Tecebesse uma inspiração. Sempre foi manco; lite�
rariamente! Não há penitencia que � corrija, Na ver-·
dade. SÁ TIRO só a tiro! Mas pelas Próprias mãos,
dele! U� lindo caso. de auto-eliminação! Santa Ca

tarina pel'dendo-o fica livre de passar pela vergonha
de V'er os seus versos publicados com destaque num,

'

jornal' da Capitã!. ,

Õ vate do estropicio!
Õ vate tôrto e calhorda!

I

Faça logo. o sacrifício
Valorizando uma corda!

GUILHERME TAL

I
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