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Quem, escutou nu leu o discurso com que o sr,

GO-, Como se �ê, S. Exa. fez o que aíndai er e o que'
vernl:l,dor eurnpriu o indecl�náYel dev,e,l� de falar ao povo _l União está ül_ze' do,

' ,';i: (-'
, ��

�at�H'mense, para, em �ucmto relatório, prestar <;ootas
>

'

ElÍiERGI�,,: '
.

J:&!\�," ��b'empenho
da sua .gestão, ao f indar-se o primeiro ano do seu govêrno, intenso. o gor;êr e I ção Capi-
observará, de lego, que S. Exa. cometeu um lamentável varí-Jaraguá.jaab m iH)}f�, ínuação de
.equivoóo : referiu-se mais ao futuro' do que ao passado outra, do ga, o pa:s��.fl �'ia possí-
da sua adminístraçâo. Na verdade, S. Ex�. prestou con- vel. ,E sabem e para

.

Bornhau-
tas do que vai ou pretende fazer e não do que já. fez, sen contou com �,�,. o -�. , Poder Le-
como declara, de inicio. Acresce. ainda que tudo quanto , , gislativô, facilidade que não teye I) teéessor ao

S. Exa. apresenta como feito e tudo quanto declara que
. : trazer essa energia até a Capital. A campanha de insí-.

vai fazer, está seguid'õ de uma expltcaçãe ; ou foi feito .

• _ ' dias e de acusações que sofreu, por parte dos situado-
ou vai ser feito pelo Govêrno Federal! Tem-se, com isso, .. nistas de hoje, tem no discurso do dia 31, formal retra-
a impressão de que o sr. Ir ineu, Bornhausen governa por tação! A associação da energia hidro e termoelétrtca.iquevinha de encomendas antigas, nas quais o govêrno ante- ;JS
P. P., ou seja, por procuração!

.

. ' ,

I d
.

f
. condenavam 'por todos os modos e gritos, ti, na confissão

" rror puzera o maior empenho. Por outro a o, In orma-
Deixando de parte o capítulo relativo às finanças, ções colhidas 'pess�almelíte em diversos municipios, jun-

'do sr, Irlneu Bornhausen, o sistema ideal para um Estado
ao qual teceremos comentário especial, oportunamente" ' como o. nosso .. A realidade; que, aí está; levou ó sr. Go-to aos lavradores, contradizem a distribuição de semen-
vejamos, IIOS demais, a prova do que afirmamos acímas : vernador a vingar o seu antecessor! E desta vez, folgue-

RODOVIAS:' Além de um já comentado reaparelha- .tes selecionadas, Essas sementes, no geral, foram as co-
mos itodos, não agiu P. P.! I

muns.. outras vezes, melhores, más 'sel�cionadas, na ex-
mente que resultou contraproducente .para o estado das EDUCACÃO: --, Seria um crime nosso, tirarmos à

pressão técnica, não! Para melhor prova do q'ue afirma- '
- , /.

nossas estradas, o sr. Irineu Bornhausen, dando contas ' Ilustrada Prof. Antonieta de Barros o direito de comeu-
mos no inicio, destacamos, aq,id;.· alguns tópicos da fala . .

"

do que fez, promete fazer neste ano várias vias, numto-' tar o ,enche·linguiça que é o discurso, neste eapítulo.oficial, no relato das "suas realizações de um ano:'
'

tal de oito. E, ainda balanceando o já realizado, adianta SAúDE PÚBLICA: - .Sínceramente, achamos que
que para 1952 foram programadas 24 pontes, cujos lo- 1° - "Ainda com referência ao trigo, devo assina- o govêrno fez muito não destruindo o que encontrou fei-
caís cita. O final desse capítulo é o seguinte, ipsis verbis: lar que o Govêrno 40 Estado, em cooperaçãocom o Mi- to. No resto. como se lê, agiu P. P.!

'

"Essas obras, serão custeadas pelo Gover!l0 Federal". De -nistér.io da A3l'Ícultura .. .' Nada mais do. que P. P.! OBRAS PÚBLICAS: - Disse S. Exa, que o govêrno
duas uma: ouo govêrno faz mesuras com o chapéu alheio \,

.' mandou fazer o estádio Santa Catarina, A verdade man-
ou 'está administrando por P. P.! 2° -. "Nos'municípi9s <l�uI do Estado, pretende o daria consignar que auxiliou com Cr$ 400.000,00 a cons-

TERRAS E' COLONIZAÇÃO: Depois da indefectível GOVêl'Uf; executar um' vasto -plano para desenvolvimento trução citada, cujo custo se eleva a cerca de um milhão
marca demolidora, o sr, Irineu Bornhausen, no relatório da lavoura, através das associações rurais, para o que de cruzeiros. O sr. Ir ineu Bornhausen não tomou eonhe-

J'á solicitou ao sr. Ministro da Agricultura 'o fornecirnen-' . . .
.

do que fez no primeiro ano de govêrno, _informa que, no . , . , .",
cimento da ínícíatlva e dos auxilios particulares, maiores

tocante à colonização, pretende melhorar as condições to de, todo o equipamento meca��co necessarur-. Logo, naquela obra do que a parte oficial. A ajuda que deu _

� dos núcleos coloníaís de Anitápolis e, Esteves Júnior, I P. P,! embora combatida por seus correligionários - merece

dentro do acôrdo com .o Ministério da Agricultura, isto é, 30 - "Por 'outro lado, procurou-se. através do Ser- i aplausos. Falta, neste capítulo, por estranho esquecímen
P. P.! O núcleo triticola de Curitibanos, já iniciado, e no' viço de Defesa Animal, (serviç'). federal) dar tôda assis- 'to, a maior realização do seu primeiro ano de govêmo: .o
qual serão construídas casas para f�milias de colonos, é tência possível aos crdadores, no combate às doenças in- palacete da Estação Agronômica! Nenhuma menção àque
também tipo P. P.: a União entra com odinheiro e o go- fecto-contagfosas e parasitárias que acometem os reba- la obra, magnífica e majestosa, suntuáeía e sobe;ba! Por-
vêrno do Estado já está entrando com a politicagem!' nhos". P. P., outra vez! / que S. Exa. a ela não se referiu? .Por modéstia, evidente-

AGRICULTURA E CRIAÇÃO: Afora a aquisição de 4° .-;- "Ao Govêrno .Federal indiquei os municípios I mente! Ela, todavia: é das únicas que fogem ao regime
reprodutores, feita na exposição de Lajes, para suavizar de Lajes, Chapecõ, Pôrto União e Criciuma para instala-' do P,. P.!.'

,

as ratas governamentais, da ocasião, ó resto ou é acôrdo ção de quatro grandes frigorificos, para serem incluidos
i Essa, pelo menos essa, está sendo construída inteí

ou é serviço federal. Quase, tudo, 110is, P. P.! De notar- no plano de organização de. um!! rêde nacional de arma- í rtnha .pelo Estado, com o dinheiro do -povo l
se que grande parte das máquinas agora recebidas, p�o- zéns frigorificos e matadouros industriais" .. Futuro P. ,P.! i t' RUBENS DE ARRUDA R;AMOS
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d,clam, q", o objetivo .i�
, '.

'

" "
excursão é conhecer os pl'Ín- ,

cipais centros de producão
�.rn::"''i;� ü",,';'.:, ,

'

>
- para estabelecer maior "in-

cãõs-ã iDlediata da Dlorte do Rei Jorge vr - "lroDlbose, cO(onária" ��:::;;::�!'�:;a�:tred�
,LONDRks, 8 (U.P.) _'Ã rias pal'a os funerais e se- Elizabeth, os tleveres -reais se à sua família e ver 1;!eu i dos médicos é de que o rei

Tainba Elizabeth II, vestida I pultamento de seu pai., estão acima dos d,e família. pai morto. 'Jorge sofria de çancer, po- Continúa na 6á pág.
de luto, 'sem que seu rosto O avião azul e branco em A nova soberana receberá, Sómente haviam-se con-

I
rém a enfermidade exata de

e seu pot;te traissem seu pe- que viajava a noya soberana esta noite, em sua residen� gr�gado umas du:z;'entas pes- que padecia o �()n_àl'Ca nun
sal', regressou hoje a esta ate'l'ósou rio Aeroporto, de I cia., de Claren,ce HousE:), seus' 'soas à entráda do aeropor- ca Ifoi confirm�da ofici�l- nôres no estômago?capital, para ascender aO 'Londres às 16 h 19mÍ; deten- ministros e conselheiros. A- : to•. O, público desta capital, mente. Não obstante, a cau-

PÓ Estomacal MACLEAN!trono brit�Ílico' POl; morte> do-se qUUl:le no' mesmo lugar, manhã, pela manhã, Eliza-I de mais de de 8 milhões de I sa imediata de sua morte foi
de seu pai, o rei' Jorge Vl. A,! on'de, ela se despediu do rei beth II 'reunir-s�-á com os: habitantes, havia ouvido a I "trombose corona'ria".: Em
�h�gada da jovem soberana, ! Jorge VI, há· uma semana, membros do Conselho Pri-Iexortação de"Churchill a que Clarence Hqllse, onde tremu-

'

que há uma semana partira quando pa-rtiu para o que sé vadó do Reino, para prestar' não tornasse mais 'triste °I:' lava no alto do mastro o pa- O TEMPOcomo princesá para regres- espe'rava'· fosse uma feliz juramento, o que se dará no' retorno de Elizabeth, ,agIo- vilhã6 re'al de Eiizabeth, en- .

,

' .. '.'
sal' precipitadamente con- excursão. real pela Austrá- Palácio de Saint James. Às merando-se nas ruas. Esta·' contrava-se apenas um

vertida em raínha, POs fim lia. A rainha usava um ves- il1 horas; a proclamação se- noite Chu,rchill faIar;i a,tra,,; .

membro da família real, que PreVisão. do 'tempo até 14
ao cansativo VôO' de vi�te � tido negro, de� lu.to. S�u es- rá lida pelos arautos noJPa-_lvés do rádio de sua'-residen-Irecol'dava bem a idade de horas do dia 9;
duas horas, desde NaItobI, poso qe azul-marIl!ho, la �m lácio de Buckingham, em cia oficial, u!, Downing outro do reinado de Victo- Tempo �- Bom.
Keny� onde ontem,..receheu,; nasso atrás dela,' quan�o a Charing Cross, Temple Bar, Street }1. 10, )jara' expres- ria. Era· a rainha Mary, 'de Temperatura -;- Em ele-
a noticia do falecimento ,do I soberana apertou a mao a Royal Exchang-e, City de sal' os sentimentos de pesar 84 anos de idade, e que ha- vação.
rei seu pai.,� I cad�. uma das pessoas que Londres e em todas as ci- da naçã� e de grande par,; via chegado 15 'minutos an- Ventos - Do, quadrante.
Com uma calma cheia de . a aguardavâm, A tarde e's�a- dades e 'aldeias ao redor' do te do mundo pela morte de I tes de sua residencia pro- Norte, frescos.

dignida.de, a rainha de 26 i va fria quando a ra�nha �e- mund�, ,o�d� flut,ua a�ban. Jorge- VI,_ e hipote�ar sua IXima, Marl?orough, Hous�" Temperaturas -:-. Extré
anos', ,meo�pleto� passou, sembarcotl,_ exat::ill:�nte trlll- deira bntamca, Somente en-II,lealdade a nova raInha.

. ,para receber sua.. neta, hOJe mas de ontem: :Maxlma 25,6 .. ,

menos de CIneo mInutos te- !.ta e duas horas e quare�lta e <tão a rainha p.oderá reunir- A maioria das opiniõ�s :convertida em rainha. IMín'ima 17,6.

�FE::��I���E�::�:::�I�E��tF:::l�f�I:���::" "'8'"'esp' -o'Co' s',ca/ve�I"s' p"e,"I"as' U· 'r'eY:es d'O'�J ml-Del-ros' dede Gloucester, e de uma de- drIngham. i),
zena de péssoas de alta clas-

'

.

° corpo do monarca será .

S
"

,

� . .'
.

�.��!��. �e::ie:::��c�� :�=.II ������a�,tap::;!e e:;e:a��� ,> an ta Ca·larina as aula rqU Ias'gumas palavras com o co- que a mnte seja trasladado! ' _

)';).andante e tripulantes do�pàra à Igreja de Santa Ma-
,

Af·' I"d' d'
...

S
>

d"avião ,que a trouxe da. Af�;i, ;ria Madalena, não distanteI' -rm;':l-o' O I 'er a m';)IOrla no ena O.''ca' OrIental, e pouco depOIS, I do lugar o�de, no curso de

I
. 'li

4
LI l.., �

em companhia (te seu espo- I sua ultima caçada, o rei ma- 'RIO, 8 (V.A:) - Na ses- , , ., essas dívidas não· serã'o pa.-
so, o duque de Edimburgo, I tara no�e coelhos. .,/são de,. ontem, �o Senado, o ! essa' s!tuação as autár�t:ias, I, _Dis�e quê a:'\ co.mpa��ias gas com a brevi4acl'e que se

tomava um automovel feCha-I I sr. Ivo de Aqull1o, quSl re- ! �ue' nao pa�am suas dIVIdas Inllneradoras s�o �Ied<)las de pretende, respo)ls;:t.bilízando

d.O' para; transportar-se :u I
DEVERES REAIS' centement.e .'

regressou de I as compan�l�s, explor�doras I,pe:to de .17_ �Ilh�es d,e �,ru- por isso o sr. HOl'ác-lel> Lafer,
Londres. 'Santa Catal'ma, deu' suas i daquele mmerlO. Informou zel1'OS de vallas aut�l qmas, que deu ordem ao Banco do,

'

/'
I Embol'<1t Elizabetll II t,e I imp,ressões, sobre a �itllação

.

qt�e os operários p,:n'cebem i Eend? que só a C,en�ral do Brasil para não descontar'

, PRIME�R� ATQ ·I.ellcontre no m�mento a s6-1 d.esesperadora e_m que- 'se a- 'd� nove a ,d�z cruzeIros por j'Brasll deve 1� mllh�es" os tít�los de dividas de au�

Um dos pnmelros atos da I mênte 198 qmlometros de :eh.àm os trabalhadores das- dIa 4e saIano, !pas recebem! A esta altUla, o 81. Al�n- tarqtJ1as,
rainha EHzabeth II sel'á'tor ! Salldl'ihgham; onde se açha-l minas de 'carvão daquel'Eí Eg� mu'ito- merio.s devido 'à' série (castro Guimarães interrom- '

� mar as disposições 'neces"ú-
I

�a sua mãe, ,a vim'a rainha! tudQ, R�sponsabilizou por, de 'descontos que sofrem. peu o o1'a401' para dizer 'lue j C()i:ItÍn' la ntl 3;), pigJna.
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2 Florianópolis,. Sábado, 9 de Fevereiro de 1952
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Dr. [uho Doin Vieira,
Formado pela Faculdade de Ciências Médicas da;,

Universidade do Distrito Federal.
Sspecialista em doenças dos olhos, ouvidos, nariz €1-

I garganta.
.

Ex-assistente na Policlinica Geral do Rio de .Ianeiro;
na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina,
Railway e no Hospital São João Batista da Lagoa.

Curso especializadc em Tracoma no Departamento-
Nacional'de Saúde.

-

Estágio no Instituto Benjamim Constant, para cegos>
no Rio de Jane lro.

R�CEITA DE OCULOS
Augio: - retínoscopia exame de fundo de olho para.,

diagnostico e con trole da pressão arterial.
Trntarnento e Operações na Espec íalidude.
Consultas: Diariamente das �r' à's 12 horas e das 1 $>

às -18 noras.
Rua 9 de Março, 594..-:- Joinvil!e - Santa Catarina ..
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Dr. 'antõnio:Moniz de Iragáo
Comu.ice _ leUI clieatea e ami&oa·qQ. rei

.iclou a cUnic�a nesta Capitál.
. CONSULTóRIO: Ro.·.Nuu. Machado.
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DE A TODOS OS CASOS CONCERNENTES .4.
. ." ARTE DENTÁRIA.

o ESTADO
Ad.laIlItraçl.

� Redaçlo' e Oficina. 1
rua Conaelbelro Mafra.
.- 110.'
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Tel. \022' - ex. 'Poa-'
tal. 189.
Diretor:
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RUBENS A

RAMOS.
'fepr_entlUlt. ,

Representações A. S.
.

Lara, Ltda •

Rua Senador Ua.taa.
.0 - 60 andaI
Te!.: 22-6924 - Rto d.

Janeiro
Repr'ejor -Ltda,

'Ru� Felipe de Ojtveir.
"

n.O 21 _ 6° andar
Tel.: 32-�873 _ São

. Paule;.
ASSINATURA!!
Na Capital

A.o Cr' 100,00
semestre . Crt 60,00
Trimestre. Cri 11.00

No Iatenor
Aao .. :.. Ctt '120,00
Semestre .. Cri 70,00
Trimestre . Cri 40.00
AlI iiacio. media. te .oa-

. trito.
O. ort&1aa1s, mesmo
alo pub'licadoa, alo ...
rio develvldoà.

A dfreçio nlo.. ,._.

poDsabiliza pelo. I!O.·

eeitos emftidGI 80. ar·
. tf&OIl _Hi...dca.
_.__._--_._-----

CoDault6rio - a•• :Ida Pt....
1. - T.l. •• .,8...

Con.Dlta.: d•••••• 1l0,...

&a.tIlIDeJa: )tu

.tor n. Tel. 'la .

••c."•• ",.

Dr. Renato Ramos da Silva I
4dvogado

S.nto; Dumont, 12 - Ap. 4
..

. , �DR. ARMANDo VA· Dr. José' M'edeiros Vieira
I

.

/� ��
LERlflDE'ASSIS ADVOGADO, ESCRITÔ.RIO DE ·fI '{QJ��j"J1JQj�

_

.. ler"-:::.._' ;.:..... J' A9VOCACIA

I
,��teriai� de CO�$trul;io.

ta -.istaad. ·

••alelJaI • ... Ciba hS1aIl5D •• Itajaí�· santa Gatarllll DO SOLICITADOR WAJ,. Beneficiamento em Ger.•.! .

•1"'-'. Carl.... Dm CAMPOS Madeiras para todos, �-
OLD'IC'" DDIO'" D. 0&l&Il.1.----------------------- Advocacia em ceral FiH, Aberturas. Assoalho...

OAB • ADULTo. Funciona JUDto aOI 1••U· Forro ;Paulista, etc., Mad�1-
� AI - tutos e Cah:.s de Aposeata- ras de Pinbõ� Lei e Qualid ...

.... 11 - Talefo•• 1.Mf. o...alttrl., :N.... ...... doria. Acidentes do Trabe- de.
.

- _

ensal•• , .... 11'" Ik_ru .... ' - Oo••al II .. II lho. Inventários. Sociedade.. Eserit6rio, Depólito,.�..

Naturalizações. Oficinas - llua 24 de Maio'
Escritório>: Rua Vito} nOm - Estreito - Flori,,·

Meireles, nO -18 - 20 aad,ar nÓpt)�ia.

_......--_--"'........-'-_........_'""-_._ -.._,....,..._

........... - ...........
..... -Plll .....
llletdd ..

....alVa Vl ,

- >

IIuo Mo,.chol l}«�� 341� 1.:"JUI".' '\'....

CURmllA n:tLCAA.... , PROSEBRAS

....... II 1I0r tia....

-.et�'._1 TIUJ ......
- 'hIeI1In ...

• ••• II " 11 lIor�

I........... ••• "rlHlUJ eu-
Ik_... - "OUt - '".

Dr�" Roldão COrl<;oni
Cirurgia Geral - Alta Cirurgia _. Moléstias d-e 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. �
Cirurgia do estomago, vesícula e vias biliares; intestC,s. -

.

delgado e grosso, tiroide, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varicoeele, 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. ANGELO F. FONSECA

CIRURGIÃO DENTIST A

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

Viagem com seguftlnça I
e rapidez r

só NOR CONFORT."VEIS rtJlf:RO-ONnms DO' I

F1",��Ó���O_ (:!�t=-".�í�!��E1��:ití b, IIA C en'C, .',
- Rua Deodoro ef'(}uma d�

..
• Rua :renente ,silveira

• t
li'A(,.A UMA VISITA-;;
FÁBRICA DE MóVEIS

DE
•

Rodrigues
& Santos

FIUZil LIMA & IRMÃO....
Com:;. Mafra, 37,
Florianõpplis

AO'OA T L. A N -T I. I:) A
OS .MELHORES ARTIGOS! OS &mNORES PREÇOS! AS' MAIORES FACILIDADES!'

'RADJOS .

- ELECTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES - DISCOS TOCA-DISCOS, AGULHAS
VALVULAS ALTOFMANTES, � ·R.E-ENCERADEIRAS ._ GELADEIRAS .- IJQUIDIFICADORES BATEDEIRAS

!" � �

\
f

�'l�)-�,*����lVy4P" SISTENCIAS - CONDENSADORES
,

.
'.,

. ".,. '\ "JSI)'ij!' ,í;:r;líf;.$)l*WS�,"""-'- - ..�.-•. �_.. -

• <����() mais completo estoque de peças' para radio
.;-" fRua 7 de Setembro, 21 e 21 li. - F1orian6polis

.,

.,

..

;...-'�'
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EIS
UMA PEQUENA ,AMOSTRA

.

, DO.S'
iPeEçOS 'ESPETACULARM�NTE BA�ArOS,' D�SSA

"

',' "
"

h
.

-:

','".}

�,.�... ,í)1tJ.,

"L lq"u i ,d -a:ç
VERÃO QÚE

A" 'lVI OJ).��Aa
Gig�

,.DE
" .�

"

ARTIGOS PARA SENHORAS

.ESTÁ
-

REALIZANl!Oi
--

tl"

SEDAS' E LINHOS,

,#' , ..

"

." ARTIGOS PARA HOMENS
�3aías algodão, modernas o o .. : . o.' .. " Cr$

.

,55,00 Tôdas as sedas Linhos foram remarcadas por'·
,'Saias puro FaiHe seda , Cr$ ,97,00 preços cuja modicidade excederá qual- Cuecas por. . ;.,., .' .. , ., Cr$ 1Q,9Q
Vestidos "reclame" .. ; ;.. C�$ 43,00 quer espectativa!.. Camisetas boas: .. o : :'. o -: .. ,. Cr$

.

7,00
'Vestidos bem bonitos / Cr$

,

57,00 , '

..

ARTIGOS DOMÉsTICOS :
o I Camisas boas ..

' : .. � .. o �' : ,' .. '.' Cr$ 35,00
11,--" "Vestidos Fustão branco ., , Cr$ 57,00 Colchas 'boa, casad : . �: o o .•...... Cr$ :93,00 Pijamas ótimos o .. , ......•.... Cr$ .9-5,00
�egtidos de Linho .: � o .

'

.! •• Cr$ 345,00 Guarnições chá, désde .-., : '. Cr$ 29,00 Meias . � _ ',' . . . . . .. Cr$' 6,00
=Ceutenas de vestidos dos lindos e famosos' Guardanapos avulsos, duzia i Cr$ 22,00' Blusões, Carnaval 'O" ••• , •••• : •••••• ': Cr$

.

39,00
algodões Bangú, desde . .- .. '/' Cr$ '.115,00 Toalhas. de rosto' 'o •••••••• ' ••••••••• : ••••• Cr$. 8,ôo Calças avulsas superiores' '. ,'o JC.r$ 73,00

Meias Nylon-Sorriso' , .. , 01'$\;' 29,00 Toalhas de l;ostO felpudas o Cr$ 11,00 Brim. tipo linho .
'
.. , ,; 1,. '.' Cr$ 21,00

"Ta illeurs Schant.ung de seda, desde Cr$ 250,00 Toalhas -de 'banho � : '

� Cr$ 37,00 Brimpuro linho, desde .' '.' : ";. Ct$ 37,00
"Ts.illeurs de Linho.e desde .; .•. ,

'.. Cr$ 400,00 Toalhas, matéria plástíca Americana 140x140 Cr$ 45,00' Blusas Olímpicas, marca "OURO". '. ',' Cr$ 49,00
l\!aillots elastex, desde '. . . . . . . .. Cr� ,325,00 Guarnições de Jantar superior a' , .' '. Cr$ 118,09 Conjuntos Saragossy ..: .. : o . . . .. Cr$ 389;00
'(;apas Schantung, desde' , Cr$ 800,00

;
Tropical' pura lã, metro , o. Cr$ 160,00

':l<'üI issimas. capas duplas' \Cr$ 435,00 Milhares' .de ternos ãe 'tôdas as' qualidades
ROUPA BRANCA PARA SE'NHORAS por ;Preços sensacionalmente baratos!

.Boas combinações, seda' .. ,............... Cr$ 36,00
'Combinações setím,' bordadas ' ;.,. Cr$ 45,00 ).

'.

"
;

.

ARTIGOS PARA CRIANÇAS
-Calças meia Cr$ 4,00 e �í � ,...... Cr$ 5,0� Lindos' Brassíers para bebês : Cr$ 6,00
-Camísolas opala bordada a, � . � .. : . . . . . . . Cr$ 49�oo J

' Camisetinhas felpudas' c /manga cornpr'ida .. Cr$
.

9,00
Quimonos de seda , Cr$ 185,00. Camisas furadinha a r: '.' , , Cr$ 25,00
,Sombrinhqs a ,........................... C,1'$ 47,00' Terninhos, Vestídinhoa Calcinhas, Camisinha
.:Sombrinhas seda a ,.: � Cr$ 73,00 1 ,

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

.

A V I S O I /

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

'

Quando A MODELAR faz uma liquidação é,
'. o'

l': ", mesmo uma Iiquidaç_ão de verdade! _,�
.......

' � ':»:

·:vfda···socíâlli�p!���,�o'l!!.d�a�€�:o:��l·>Vênde-se\,ANIVERSARIOS diante do "Lux Hotel" que ta se fechou escondendo a
' .'"

sr,'
José 'folentino de Souza I aquela m�ra,:,i�hosa .loura bela 'criatura, os ,de

fora en-\, 2 casas à rua Conselheiro Mafra n;- 72 e 168.
Ocorre, hoje,' o aniversá- surgru ; com uma graça e treolharam-se, e, com um ( 1 casa à rua Álvaro de Carvalho n. 45.

.rio natalício do SI\ José To- estilo deliciosamente sobre':' encolher de ombros, caracte-} _1 casa' à rua Tenente Silveira n. 77 (esquina da' rua
J.entino 'de Souza, funcioná- naturais, ela' atravessou a rísticos da velha raposa nu". ÁÍvaro de Carvalho).

. .
, ,

.

.r ío da Diretoria Regional rua bastante. movimentada ma antiguíssíma fábula, vi\.. ..
'

l.casa à -rua Tene'nte Silveira 50,'
,

.

f \
-dos Correios e Telégrafos, a àquela hora; fazend� com raram-se novamente para o

•

o

1 terreno no Estreito _;:_ Rua '24 de-Maio n. 707 da'ndo
>quem cumprimentamos. que os homens murmuras- "footing".

..
frente também para ,rüa Gaspar 'DutFa s/n.

. Sra. Guido Bott sem, à suá passaget:n, encô- Passom Jumor Tratar com N. Moura, Jã Avenida Rio Branco n. 7��Transcorre, hoje, o aní- mios e tálvez gracejbs. Com N:' R. � O .àutor dedica a 'na parte da mar:hã até ,ill/z, ou' por carta.. '-.

.

'versário natalício da exma. a mesma serenidade que a� cronica' de hoje à uma das A NOIVA QUE NÃ-<;) BEIJA
sra. d.' Marina, Bott, digna trave.ssal'a a principal arté-I beldades que aqui estivei'am

c'.,
..

,

O'.
r e' Technicolpr

,-eonso.he do sr. GtíÍq.o Bott, ria, da .nossa eapital, á' gla-ltomando parte no "show dos

IDe'
.

18'fiO'
", com:"

czerente do Banco Nacional mourosa mulher passou pelo artistas", do Lux Hotel. ,......
_.

,
.

'

Bety",GRABLE ---, Victor

�,ll() Comércio, nesta Capital. grupo reunido diante d,a ma-
.

.

',..',"'...
,'

.. ".
.MÀCTURE e .Phil HARRIS

•.A ilustl'e dama, serão tri- gestosa entrada do, Hotel, 3) - F,inal do mais arro-

'hutadas ho�enagens às subindo com rapidez e sua� '., ' .lados dps seriados. '

'quais nos associamos. vidade, os poucos degraus S C Tenentes RITZ Noticias da Semana. ].'fac. O HOMEM FOGUETE
,,Jomalista Juvenal 'Melquía-l que lev�m ao élevado'r. O d· O·

'J
- Á'�I"M5peE8RlhAoLl'as Cr$ 5,{)O e 3,20 '11/12° Eps..

des de Souza -, "boy-", mais feliz que todos: O latio . - Imp. até 14 ·anos. Chie Jornal. .Nac.

Passa, hoje, o aniver�árío vendo-a sem nenhumaégide,' Ás 8,30 horas ODEON Cr$ 5;00 e 3,20
'}}atalicio do nosso prezado I rápido, acompanhou-a até a .. Um drama forte e violen� Ás 8 hQras Imp. até -10 ànos.
,eolega de imprensa Jornalis-

A Diretoria do Galpão da' to,
.

ROXY IMPERIo.
ta Juven'al Melquíades .. de

S. C. T. D. pede o ,compare- Duas' almás ameaç'adas
'.

Ás 4 e 8· horas ÁS 8 horas

Sou�a, diretor-proprietário .

cimento, da' Diretoriá desfá pelo perigo �... Uma far weste cheia ae:" Randolp:li SCOTT - Ruth
,da revista "BUSSOLA", que Recreativo Clube Con. Sociedade, l)�n'a reunir-se no' alimentadas por uma terrÍ-' lutas e torcidas. ROM.AN e' Zacal'Y S�COTT.
-:se publica nesta G'a,pital. 'I co"rdl'a

Galpão, no proximo dia 11, vel paixão. . IRMXOS NA SELA em:

O ilustre confrade será aI- segunda-feira" às 20 horas, AREiA MOVEDIÇA .. ,com':
,

CALIBRE 45

·vo de expressivas homena- . Hoje, com início às 21 ho- pata tr�tar de' assunto& de c,om:, Tym HOLT e· Jenifer l. 'TechlliColór

.geIls· e nós o abraçamos cor_Iras, grandioso baile nos sa� grande mteresse.
.

. Mickey RONN�Y - Jean- .HOLT. '. Cinelandia Jornal.
.. dialmente. I

.."
J Iões d� R. �. Concórdia, à I .Jo�� de Oliveira

-:
10 Se-I ne CAGN�Y --: Peter LOR- 2) -,- Uma yerdad,eira fés- t, Cr$ 5,00 e' 3,20

'0 J' bIS
. Cd'

Rua Xapeco.. cretaIlo., . RE � Flolence BATES. ta. ;para,os 6lhos .. Imp. 'at� .14 anos.
:�;::. o e· ampalo ar 0130 ,.. ,

' _' .

....._�"'!'--

A data de hoje regista o

mliversário natalíCio do sr.

,Jobel Sampaio Cardoso, di
'!'etor do "Boletim.Espirita"
..e funcionário, da qa. N. N.
"Costeira.

.

Às homenagens que rece

be<á, juntamos as de' O ES
TADO,
.:FAZEM ANOS. HOJE:

\

'

.. �

Responsáveis:
pelas greves.•-
Mais adiante, 'o líder do

go\'.e,mÓ declarou que ° es'
tado de saúde dos mineiros
catàcínenses é desolador. A
tuberculose vem dizimando
aqueles pobres trabalhado
res, .encontrando-se, entre 3
deIés, 1 tuberculoso: '

.;y............:.��;......;._.

, ,

Naeo

AVENTURAS. DO ZE-MUTRETA
_, ""

.

............--..�......�..�....��.--------�--���--�-------------�-'--..--��-.�--��----��-----------,��

·vR. por�IDono �ERNANl'
SANTIAGO

AUSENTE desta Cau;'
,

::t�l até 18 do corrente.
-

,. ,�"
j

."� .. ,,

... .,. 'o.

Senhores:
,- Egidio Régis.
--Walter ·Gosten.
-- Oswaldo Lehmkuhl.

,
,
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,,',F-lorianópolis, .Sãbado, 9 de Fevereiro de 1952 ,-
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P�esidéhte� .do
..
'., o t'.8TADO""

.
• /.. 'i'.

O sr. Jorge' Daux, ,Iigura -de grande projeçã�- 'DOS, '-lQeios sociais e espertíves;: foi
eleito 'por .expressíva ,vot�,çãô para o 'cargo fie Presidente do Paula Ramos

- ,

Esporte Clube. N-o�sos cun.1priln8ntos.'
,

", '

'

- "

�)._.()�)�)�)���)����) (�.,. ()�)�>.-.()�)�)._.(>'-'(�)---()��(�{>.-.<) ,.

_
.

Esportivo
..... .,....-r�..-_......w_·"".._..._-.....·.-.-..._.....·.·�·_-.-_,..;.w.._·.:"......· ....._·_..·,...........-_..· .......,.,------- _........_••• -.w....- .......,.........·_.......:---.............J-_-._..................�.-�:��·....��

"O ""-Estado
. Nnmuos .Iina.is do Campeo-1Clube· aliético Guararií

-

federa�ão �: (;afarlnense
na lo Amadorista de Futebol " I I" Nota Oitcfal,t/52'

\
. . .

Em meio ao júbilo dos' c; '" bem co -, l <:)3 la e 2:1 di

I seus diretores, jogadores e
' ,

F o. Em 195(1 JiSP'I: 011 ,

t=

I simpatizantes, o Clube Atlê- c. '. .peonato rL pr ..�fissíOlHiis
tíco Guaraní festejou quar- c' ssifieand »se em ,F' iU!!,:-t."
ta-feira última o seu sétimo: e malmence "::,1 issr, aiQ�!:r
ano de existencia, Clube que! 1'" campeonato ..1,) prol is- i" ..

desde.e sua fundação vem 11: ':� da c; i id-', conq�i,,;:,: 1

se impondo na simpatia do: brr hantem ;', t! o honroso

público, não só pela sua pet- te, ("eiro lu �r,r Siio estvs, ('111

feita organização como pelos li�,;'as ge, ',,,'. 0"
-

�!. talhos

bons serviços que tem pres- principais destes 7 anos g lo

tado ao futebol arnadorista riosos que o Clube Atlético
Hercilio Luz 1 x Bangú e profissional da cidade. Guaraní teve a satisfacão

O, Fundado por uma plêiade de nos oferecer. Com refe ..
-

Postal 3 x Caixa 3. de abnegados do, esporte rencia ao campeonato (10
H. Luz W X Atlâl1_tic:) O.

bretão, desde cedo o Clube ano passado, o Guaraní [1-

CL�SSIFICAÇAO' tricolor, começou a brilhar. presentou-se com uma equí-
, ?�mpeao _ P�sta� Tele-

I Todos os seus diretores tra- pe bastante capacitada a

gr:fIco, �om 8. vítorías, � I
balhavam COIl). entm;.ia:m,,10" conq,llistar

o

títuI,
o má;.imo�derrota, ... empates, IS po� ansiosos de fazer com que Derrotou os melhores Limes

to,'t ganhos, 4 pontos perdi- r o Clube Atlético" GtUHarli '�a cidade no returno e dada
dos, 28 tentos a favor e 14 firmass� o deLI nome !lOCOU- a: falta de sorte, como se
contra, com um saldo de 14 ceito público e se tornasse costuma dizer, não foi alem

tent?s. _ o Clube famoso que hoje f! . .do terceiro lugar. São coi

:'ICe-cam�ea? _ A. �._ E graças a essa gente bata- sas do futebol. O Clube A
Caixa Econômica, com 7 v 1-

lhadora e incaneável. têmo- tlético Guaraní, gloria do
tórlas, 1· derrota, 3 empates, lo como um dos mais OÚ"8,. futebol em

'

E!orianópolis,
17 pontos ganhos, 5 po�tos nuizados e prestigiado; não tem nova dir�toria que será
perdidos, 27 tentos, 12 ren- só na capital como 110 íntc- empossada dia 9 do corren

tos contra" com um saldo de rior. te e é a seguinte: Presiden
�5 tentos. A primeira D.i,·etoria, do te de nonra - Flávio Ferra ..

3° lugar - Treze éé Maio, Cluhe Atlétic.o Guarani, rOl ri' Presidente '_ Newton,
com 7 vitórias, 2 empat�s, a seguil'1te: Jo'sé Garcez (reeleito); Vi-
2 derrotas, 16 pont?s g�- Presidénte: Clávdio \'i.;>i- ce-Presidente --: Cal(ltidio de
nhos, 6, pontos perdIdos, �3

r�. Vice-Presidente, 'Mario" Morais (reeleito); Secretá
tentos a favor e 14 contra, Abreu; 10 Secl'etaóo: 01- rio 'Geral - Alfredo RUl:lsi;
com um saldo de 9 tentos. lm.do Chaplin; �1:') Secl'Qtá- 10 Secretário Claudio
3° lu�a,r .

Flamengo, rio. Guido de' AS'lB ':V!a,�- Vieira; 1° Tesoureiro
com 7 VItorIas, 2 derrotas, 2 tins; 10 Tesoureir«): �ew- Carlos Lopes da Silva;2°)

e'empates, 16 pontos ganhos, t'm José Gal'ces e 20 Tesnu Tesoureiro _ João Cesari-'

P'el'6 pontos perdidos, 32 tentqs .

O ld .'. s- no da Rosa', Diretor de fute- (.l'''''
-

'IISIre11'O: s'va o �J(:1)�C ao

1l G/l'� favor e 12 contra, com um s('cios fundado �f;l do C!,lf'e boI profissional _ Anibai e '/I4'!;'D
-

saldo de 10 tentos.
Oil �enhores: Mál.'Ío V;rgilio. Purificação; Diretor social

'

tiS r. "A,l /,-,�', I _�.-1,l",4° lugar _ Hereilio Luz, Ab O' J \1' e-publicidade'- Alvaro 'Go-'reu, SVlLI,,).I', eiXO.

f)com 6 vitorias, '3 derrotas; 2 C�audio Vieira, Ol'land) �a dinho Sobrinho; Diretor de I!!.empates, 14 pontos ga-nho3, Silvá Santos; Guido de As- Patrimonio - Orlando Cha- i7,... -_ -r_:':_:J, 7�_� i\
8 pontos perdidos, 17 tentes

<;:. Mai,tillS :J �ewton .José plin e representante oficiul ...�_ �
a fladvodr e710t cotntra, com u:rn :,_';', (,ez. - Isaias, Ulysséa. ',�_'_,...__--_::�._�_'-=---;;-�_--:.:-:-sa o e en os.

1{.i4_5 I. Cremos não se� - precis0 _
_

50 lugar -At1ânti."!o, com 6 de Fevereiro de, ._ "':.---_;..:::- ... -
-

NE'RSe dia e�':1'flLld:1ilo mai,. nos expandir neste registro,
;--_�-���••ii; iiII:Iii!�_"'��i3!

5 vitórias, 5 <lerrota,;;, 1 cm- pois como os amigos sabem,UH} clube ti � f'l","bol em nos-
pate, 11 pontos ganhos, U '" o Guarani é realmente uma -�� C?�-

t d'd 23
' ;. t cidade. �atllrai111er.t(;, ' •

' -

pon os per � os, tentos a organização mod,elo. -- �
• r." lta gent:) r.ã'l lli':rediuH:l � �favor e 18 contra, com um Apesar de não contar com! ___,-- �ld d 5 n muito qa' poder,ia fa7�r �
'sa e e tentos. o apoio da maior parte düs -��'í;�l.é peque lJ 1,:1'11,(:> �,cI... ",. '!E

-

__ . .,..,.,_..-5° lugar - Iris, eom 4
ft.'i:,ado ql'� fe: única e ex- desportistas e não possuir - -::::;:;......... .

a
an ar �_-:vitórias, 4: derrotas, 3 empa� 1 d' d ..... - ..I "'an ......

c l1'.Ívameút", a fim ;j� dis- um e eva o numero e �;,rso-
�_ 1'1 seus \ins oej secidade, num

-_ --

tes, 11 pontos ganhos,' 11
r Ltar jogOil u": \'árzea No ciados. Até o'presente nunca _ .. T"asse.1 Lu\ido 0& I � CO'"Pontos perdidos, 23 t'entos t' t d -- \ s'" 00 {) d vOltaro-

e�'t::1l1to os ÜlJO,,' foram sp.
a razou os venClmen os os -- \i"re, 01

'"

C6nto de on e
1, �:;:,'''�'

a favor e 24 contra, (,Otn 5
p�' .• ando. 'J 3 1945 a l!),I:-5 seus atletas e se encontra 8praz.i"e re

.... d'
_\ comvitó'rias,' 6 derrotas., 24 ten- em o'tI'mas condI'ç'o-es .l!·l'lan O ..mI",.. a à'leI

E,i itou na vi,·.'(�d. Em H4!1 ' • �,i - .

novas en ...·..
, \ád\ e tlSr

tos a favor e '30 contm, com ceiras. \sto \\oe, s€fa -56,,'t:" ,motor. ,

l�l.'PUtou o �amrwonato am:1.- '-�
V"

.. '"

Mum deficit de 6 tentos. Pondo termo a estas li- t�� '\'0 de um p

5070 lugar _ América, com
d(, lstá da :;i3ade. �arrl'Hndo- ,o OU�II,

tiSi' ('ampe�b rb T;ll'neio lllí- nhas, queremos; embora tar-Itr DM2 vitórias, 6 derrótas, :� em- \ ,diamente, nos rejubilar com �..... Jpates, 7 pontos �anhcs, 15
_ __ o Guaraní na data da sua, r .sJ��� .

pontos perdidos, 13 tentos a fundação e fazerm03 votos ( •

H O R S E
favor 'e 21 contra, �.:om tIro tes, 3 pontos ganhoil, U) v.on- para que o clube tricolor r

S E A·, .Atlântico 1 x Delefaz O. deficit de 8 tentos. tps perdidos, 15 teatos a continue brilhando eomo 'De 2.5 a 22 H.P.
Iris o x 'Hercilb Lu,:� O. 8° lugar - Bangú, com 3 favor e 31 contra, com um tem brilhado até agor-<J. e :ma I ,"----

Caixa 2 x Flamengo 2. vitórias, 8 derrotas, O empa- deficit de .16 tentos. equipe a nos brindar ('om o
Iris W x Atlântico O (o te, 6 pontos ganhos, 16 pon- 90 lugar - Gual'vji. nm bom futebol que -tem nos

jogo estava, �ml?atado por tos perdidos, 15 tentos a 1'a- 1 vitoria, 9 derrotas, 1 em- brindado até agora.
-

:3 x 3, quando o AtlfLlltiCO, vor e 31 contra, com urr: de- pate, 3 pontos ganhos, 19 A toda a família bugdna,
vendo seu quadro r!�dllz;,do ficit de 16 tentos. pontos perdidos, 11 tentos a ,os nossos l!plauso's. \.
para 6 elementos, y�ye que 9° lugar - TAC, co1'[l O favor e 24 contra, com um SALVE O CLUBE ATLE-

..ueixar o campo pDr detel"l"'li- vitoria, 8 derrotas, 3 empa- deficit de-13 tentos. TICO GUARANI!'

Publicamos 'hoje o movi
mento do campeonato da Se

gunda Divisão de Amadores
encerrado no último sábado,
com a vitória do Posta'} Te
Jegráfico:

Jogos efetuados:
Flamengo _3 x Delefaz 2.
Hercilio Luz 2 x Treze de

Mato 1.
,

Iris O x Caixa Econômica
o. ,

,

'l�AC 1 x America 1.'
Guarujã 2 x Bangú 1.
Atlântico 4 x Postal L
Flamengo 1 x

-

Hercillo
Luz O.

'

Treze de Maio 7 x Dele
faz 2..
Irís 5 x TAO 2.
Caixa Econômica 3 x Amé-

rica O.
Postal 5 x Bangú 2.
Atlântico 4 x Guarujá 2.

Flamengo 1 x Treze ce
Maio 1.

,

Hercilio Luz 6 x Delef'az
r.
America 3 x Iris O.
Caixa 6 x TAC 3,
Atlântico 5 x Bangú [I.
Postal 2 x Guarujá O.

Flamengo 3 x lris O.
Treze de Maio 1 x Améri-

ca 1.
TAC 2 x,Hel'cilio Luz 2.
Caixa 3 x Delefaz O.
Bangú 2 x F'lame�go G.
Treze de Maio 3 x Atl�nti-

.":0 1. I

Postal I x Hércilio L1Hl O.
'Delefaz.5 x Gu-arujá 1.
Flamengo 1 x_ América'

O,
Treze de Maio 4 x' lris 2.
Caixa 3 x Hercilio Luz 1.
Delefaz 4 x Bangú 2.
América,2 x',Guarujá 1.
PostlÚ 3, x Treze de Maio

1.
Flamengo 5

O.
x ,Atlântico

Delefaz 2 x lris 1.
Caixa 5 x Bangú 2.
Hercilio' Luz 2 x América

o.
TAC 2 x Guarujá 2.
Postal 3 x Delefaz 1.
Caixa 2 x Atlântico O.
,T,reze de Maio 4 x Bal1gú

2.
Atlântico 3 x TAC O.
lris 5 x Guarujá 2.
Postal 2,x Flamengo O.
América 2 x Atlântico 2.
Delefaz 3 x Bangú 1.
Hercilio Luz_3 x Guarlljá

1.
Flamengo'6 x TAC 3.
Tl'éze de Maio W Guaru,iá

<O.

Resolução do Conselho 'I'éc- das das provas de atletismo,
--- -- - niçu -,"-- --- --I '--'R�o:}vemo-s- . -

'! Dadas as dificuldades re-
'

Considerando estarem sultantes, consideradas no

inscritos para o Campeoria- momento insuperaveis e ln
to de Atletismo mais de 150 ,dependentes à nossa venta

atletas; ."
'

, I de, ADIAm' o Campeonato
Considerando que a 11:->S%, 'Estadual de Atletismo para

capacidade dê hospedagem i o próximo mes de abril, em

é, evidentemente, bem infe- dia
-

'a ser oportunamente
I

- '

rior ; I marcado.
Considerando que, em I Florianópolis, 6 de feve

tais círcunstancias, as mo-I reiro de 1952.

ças e rapazes que represen- I (as.) Osmar Cunha
barão as suas cidades preci-'

>

presidente.
sam estar cercados de C(I)1- I (as.) Nivio Andrade,
forto necessár ío as exigen- Secretário.

Anos -de'Glórias
Nazareno Coelho

Se-fenação- 'do 'juiz, vencendo tiS-
I

sim o Irís por W-O.
Bangú 3 x América 2.
Caixa W x Guarujá O.
Postalê x TAC O.

,

Delefaz 4 x América 2.
Postal 3 x Iris 3.
Bangú W x TAC O.'
Treze de Maio 1 x Caixa

O.
'

Flamengo W x Guarujâ
O.

Poatal': 3. x America O.
Treze de Maio W x 'fAC

O.
...

SeleçãoCalarinense
-

x Seleção, Jeínvílense
Quarta-feira, quando es- ra um match quinta-feira

ta folha já se encontrava no
I
como selecionado catarrncn

prélo, recebeu a F. C. F'. um se. Assim, ante-ontem não

teleg-rama da Liga Joinvi- se realizou o noturno,
í

en

lense comunicando-a ímpos- do a entidade transferido o

sibilidade da vinda (�-O sele- prélio para amanhã, á tar
cionado daquela cidade, pa-I de.

Federação Ca!:· de Futebol
sábados' das 9 ás 11- De ordem do senhor Pn-,

' Aos
sidente torno publii�o que o horas.
expediente desta Federação PRESIDENTE: -

-
. Das

obedecerá ao seguinte horá- 19 às 20 horas, excp.pto aos

rio: sábados.

SFjCRETARIO _' ·:las
ás 11 horas e das 14 ás
horas.

Florianópolis, em G de

91 Fevereiro de 1952. ,

16 ' 'Moacyr Iguatemy da Sil
veira _ Secretário.

Distribuidores
Comércio - 1'ransportes

C. RAMOS S/A
Rua João Pinto, 9 }�poJis

"l-I'.\ ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OLOB DOZE ·DE AGOSTO
"

, PROGRAMA PARA O 'MÊS DE FEVEREIRO "

,

�UARTA-FEIRA - DIA 6, COl\:l INICIO ÀS 20 I_IORAS; INAUGURAÇAO-Op,;BINGO DANÇANTE; nOMIN(iO' -:- DIA
�

10 �'; I
-

"SOIRÉE", COM INICIO ÀS 21 HORAS (NÃO CARNAVALESCA).,SÁB� � DIA 16 ...:_,"SOIRÉE"; COM INICIO ÀS 22'HQ..

RAS. SABADO� DIA 23 - PRIMEIRO GRANDE BAILE DE CARNAVAL. DOMINGO- DIA 24:_ SEGUNDOGRANDE B:4ILE
DECARNAVAL. SEGUNDA-FEIRA - DI� 25 - "MATINE;E" INFANTIL, COM INICIO ÀS, 1� HORA&. TERÇA-FEIRA':"'"DIA 26

, _'

-TERCEIROGRANDEBAILEDE CARNAVAL.
'

. ! .-"1

. Pelos Municipios

"

I

'.'Sua banca de advocacia nes

ta Cidade o brilhante cau··

sídico conterrâneo Dr. Acá·
�io Zélnio da Silva,' qu,," é
tambem apreciado e inspira
-do homem de letras, além de
ser destacado IJrocer do

i "'PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO".

"Marmelada"? ...
Fala-se por aqui numa �a

sa, situada em localidade do
interior dêste Munic.iplO,

lU llliGULAlJOR VIEIRA)
A mulher. evitará dores

ALIVlA AS CóLICAS UTEmNA�

Emprega-se com vantagem para
comnater as Flores Brancas, Colí
cas Uterínas, Menstruaes e llP'1 o

parto, e Dores nos ovàríos,
E poderoso calmante e Regula

,

dor por excelên�ia.
"'LUXO SEDATINA, pela ,MUI com

&1rovada eficacia é receitada pOI
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

De Biguaçú
1:�omemorando o "Dia do que teria, sido desapropria-

Farmacêutico" .da para prosseguimento das
Dia 20 de janeiro p. p., 'obras' da estrada federal.

-data consagrada aos farma- Bem. Até aí"morreu o Nê-
-cêuticos, houve singela ce-' ves ... O imóvel em questão,
lebl'ação da efeméride nes-! que não valeria, com bas-

tta Cidade, a q�al foi prete:- : tante éamaradagem,. mais
�ra .merecida e esponta- que uns quarenta mil Cl'U-!
.nea homenagem ao Farma- zeiros; teria sido avaliado f-cêutico Taurino de Sousa e em cerca de noventa mil... '

.a Exma. Sra. dêste, Farma- Como o lucro foi pára o nos

.eêutica D. Iracema Campos so Município, também isso
-de Sousa, proprietários da não criticamos: .. Comenta-
-conceítuada "Farmácia Sou- se, porém, que o Sr.

prefCi-,.sa". Profissionais conrpeten- to Cà�tidio Veríssimo teria
ltes1 escrupulosos e desuela- resolvido o caso "motu pro-

I<dos, ambos, o distinto casal prio", o que, trocado em

<de farmacêuticos, são aqui miúdo, quer dizer - não te
tmuito estimados e conside- ria, como é de lei, condlcio-
,rados. Município populoso, nado a desapropriação à TADAS AS ESTRADAS DO V'

.

d
'

:mas sem contar com um mé- aprovação da Câmara M\1- ESTADO ... E A MENTA- en e-se
-díco que seja, que seria de rrícípa], cujas atribuições I LIDADE DO GOVERNIL- N B' B m Áhr'go
.Bigl,laçu "Seu Taurfno" e D. ) êle teria assim pisoteado .. , 'DO

o alrrdo
o
'" .

' 1, De ordem do senhor dire- A referida limousine e as
.

' '" ...

luma
casa e maneira com- t devid t t

'
.

di ,

.F'rancesa" (seu apelido fa- .A Câmara só teria tomado ji Sr. João Salum '

t t
'

,

,

01', evi amen e au orrza- iversas peças "Ford "

po-

'1')' d di
-

h' t d d pre amen e nova. '

do, declaro que se acha a- derão ser, examinadas me-.mi lar, sem s�a. e rcaçao, con ecrmen o
'

o assunto €- I Vai ser submetido a me- Tratar com o' propríeta-
"os recursos médicos de e- pois de consumada 'i desa-: Iindrosa "intervenção cirúr-L» V' 1

.

R'
. , berta, a contar desta data, a diante autorização desta Di-

. . '. _

'

, no na l( raçana 'osano a �.

d toríme:gencla: .que, fehzment:, propr���ao em fo�o, npos o gica, na Capital do :C?tado� rua Trajano ã1.
concorrencia para a ven a re orla.

-estão habil itados a propor- Prefeitõ ter recebido ClS no- o Sr. João Salum ("ZL"-"'), de: As propostas deverão ser

-cionar aos 'necessitados? .. venta mil cruzeiros. O Sr. comerciante nesta .praça e Uma limousine marca-entregues em envelopes' fe-
.Justíssimas, pois, as felici- Prefeito e a parte contrária cidadão largamente estima- "Chevrolet", 1941 - adapta- chados, no Gabinete do Di-

'tações que receberam à com a qual transacionou tt'- do pela sua bondade e pelos E I '.
da para caminhonete. Preço retor, até' as 10 (dez) horas

passagem de sua data elas- riam levadó a efeito um ato seus predicados de caráter. 1m I n e - a S mínimo de venda - ..... do dia 20 (vinte) de Feve
'sísta. nulo de pleno-direito. Será I Sr. Roberto da Silva E S P I N H 'A S'

c-s 8.000,00 (oito mil cru- reiro corrente, quando serão
'Sr. Ermelindo Paz de Cór- que o Sr. Prefeito: S3 é que Em gozo de férias, encon- "

"
,

.

_ ", ,: zeiDi"?s_): , .,',
, ,

abertas em presença dos

,dova assim procedeu (e teria si- tra-ae nesta Cidade
,
o ío-

'

iversas peças "Ford" '_ propõnerites:'
Foi muito cumprimentado, do, talvez, com a melhor das vem Roberto da Silva, �v;t-' A causa Combatida ne 1.0 Dia conforme relação existente Diretoria de 'Obras Públí-

1')01' seus inúmeros amigos e' -)"
.

falar l d
.

d di d U" Logo á primeira aplicação, Nix�. na Secç�o Técnica desta Di- cas, em Florianópolis, 6 de '

� intenções , Ja OUVIU a ar aemlco e me Icma a nl- derm começa a eliminar as espi-

"n,.essoas de suas relações, no CRIMES DE RESP()N id d d P ná í)' nhas como si fosse por mágica. retoria. Preço mínimo

-,
Fevereiro de 1952. '

.

.. ' '" em . •
- verSI a e o ara a. e -

Use Nixoderm á noite e V. verá sua, C
'

..... d t Ií
.

f -l' r$" 8.000.,00 (oito mil cru- Léa M.! Yieíra, Ofíclal Ad-cranscurso o seu na a ICIO, SABILIDADES? E será que lho do próspero azenneiro pele tornar-se lisa, macia e limpa.
a 24 de janeiro último, o te- à Câmara Municipal vai a- e industrial Major Francls- ��:d'::'�méb��: ��vap���c����� zeiros).

'

ministrativo, classe I. '

]egrafista Sr. Ermelindo t t h d
.

R b rtc d Sil da pele causadores das espinhas,
guen ar aman o .esrespei- co o e o alva, verea-

frieiras, manchas vermelhas, acne,
�Paz de Córdova, ex-chefe da to' às sUaS prerrogati\':1s dor pelo "PARTIDO 80- impingens e erupções, V. não po-

Agência Postal-Telegráfica constitucionais? Quanto" à CIAL DEMOCRATICO" e �.;i:ne���:-n��lO�e��: :li�i;�õ��
·-désta Cidade, atualment.e em boa intenção do honrado e prestigioso chefe polítleo, e �ó���s�!�ed������e.p��rt::
,gozo de licença prê�io, após I esforçad0 SI'. Prefeito Cal�-I da Exma. Sra. D, Linda Sa- ta. peça N!xoderm ao seu farma·

,mais de quarenta anos de i tídio Veríssimo, só temos a

Ilum
da Silva. cêUÍlco,."boJe mesmo. Jh;;,��: 'i,a�

�erviço públicQ federal inin- I dizer isto: DE BOAS IN- Cantídio Abrão Machado ,I Mixoderlll
sua m!!i0r

"terrupto, sem nunca haver TENCõES ESTÃO ASFAL- _ Correspondente.
'ara .1f1C�'1 CIdII.u proteçi",?:,: ;

tirado férias ou gozado de
�,

,

'.qualquer licença. O a;niver
sariante; que há tempo vem

',1;:sendo submetido a rigoroso
tratamento' de saúde, raz&o
por que presentenJente .se

·enconha em repouso, é pe3- I-soa aqui muito popular à'a
.,na a sua, mentalidade demo- 'II,�rática e seu boníssimo co-

ração. I
Dr: _t\cácio Zélnio da Silvá
Instalou definitivamellte

/

, 1 r

,são PHIN,CISCO DO SUL para NOV4 lORI
\ 'nfol'madS•• Gomo,' Aoente.

� " 8uópOlb- Carla.• Hoepcke S/A - Cl-
I

TeletoDe 1, 212 (,Rnd. teles, '

,. �!"f;tnéillco do Sul-Cuias Hoepcke $4 -CI -Telelone 6 MOOREMACK I,
,----------� _----_._,

De acôrdo com o resolvido pela Assembléia Geral ex
traordináría realizada no dia 27 de janeiro de 1952, na
Secretaria da' Associação, foi autorizada a Diretoria à
venda de uma casa e respectivo terr-eno' sita a -rua Tte,'
Silveira n. 65, nesta capital.

'

,
Os interessados. deverão apresentar propostas até o

dia lO do corrente às 10 horas, em envelopes devidamente
fechados e lacrados, podendo comparecer aquela hora pa
ra assistirem à abertura das respectivas propostas. O pre
ço base é de Cr$ 150.000,00.

Florianópolis, 1° de fevereiro de 1952.
Osny Ortíga - Presidente.

-r

EDITAL

s.us :tN'BlUI88118 NO
, RIo de la.eiro lIerlo
be� def.adido, por

ABLINDO AUGUSTO .&Lv.
advoPllo

'

AY. Rio !lra.co, 128 - Sa.u 1101/'
7.1f. 12-184.1 - 11-800'.

...-::::===:,::::::::::::.;;-.;;;,,_\. Compre pelo me

nor preço"da cida
de o seu refrigera
dor, NORGE, . mo

dêlo 1951, com ga
rantia real de

5 anos.

Oi '1

i i
� ,

Os01' Gama & Cia.
Caixa postal, 239
Telefone, 1607

Rua Jeronimo
Coelho, 14

FlORIANOPOllS

t a

I '

•Sabão

\iirgel11 Especialidade
da CiD. WETZEL INDUSTRIIL-JoioviUe. (marca registrada)

Torna a roupa branquissima

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Coque.í.ros Pr·aia
Ho]e, com lnlclo às' 21

.

horas, grandiosa.Solrée Carnavalesca.
Reserves de mesas na «Casa· Renato». Condução especial,

ônibus BOM ABRIGO._
Somos dos que pensam, O fruto de tal orientaçãO'

em matéria de policia, que não se fez esperar pois, 10-
O sr. Prefeito Caatídío, de justiça, na questão em

o Govêrno do Dr, Aderbal go foi apresentado ao Legis
cônscio das responsabllida- foco, calorosos aplausos por Ramos da Silva palmilhava latívo um projeto para cria
des cívicas de suas faltas parte de todos os' cidadãos caminho mais acertado ção de uma COMPANHIA
funções e, democrãt!,çamert- de sua hospitaleira Comu- quando, ern vez dejnedidas POLICIAL nos. moldes doConcurso para Escriturário-Auxiliar

"

te sem tomar conhecimento na, sejam situacionistas ou precipitadas tais como a a- Batalhão Policial da ForçaO BANCO DO BRASIL S. A. faz público que, até 22- i de minha condicão de opo- oposicionistas, como eu. bsurda e antipática extinção Pública de São Paulo. Essa.
2-52, estarão abertas em sua Agência d�sta cidade.as Ins- ! sicionista, atendeu-me com '!. Agradecendo, sínceramen- dó Curso de Oficiais que por Companhia, composta de e-,críeões para o concurso acima, a realizar-se em dias, ho- j o máximo de cavalheirismo te, a acolhida que V, Exa. aí se propala, mandou expe- lementos eepecíallsados nasl'ário e local que se-rão oportunamente anunci�dos." ' e de atenção, ,; quiser e puder dar à presen- rhnentados oficiais da Po- várias modalidades tais co- ,

O concurso constará de prova escrita (obrigatório o
S E < dí t -me pa-. te nas libertárias colunas do Iicía Militai:' estagiar, ver' e mo recreio, diversões, cho-,. ..

ti tei ) d t mt , . xa. a ian ou , c.

I fI idí I �.

"}'
uso de lápis-cópia ou caneta- 111 erro as segum es a-

ra logo, que, face a reclama- I
seu ambante coti iano, pas- estudar a organização -

'dqU�: ··tl:anslto eC' Vl,gtI tncm."térias:
-

t iores
à

minha J'á 80 a su screver-me com pro- em São Paulo de POLICIA aria a nossa api a umPortuzuê coes an er
"d I d

.

d I

I" t d
•1 - 01' ug��s

C
.

I havia planejado tomar as I t:_stos .e � eva a COUSI era- URBANA, no Rio Grande de ! po ICIa�en o m� ern� e t'2 -

Matemb�lt.ldc�d °Bmerc�a, providencias que se faziam j ��o e distinto apreço. POLICIA RURAL. J altura o� s.el�s �rosI ef cI�
-

3 - Conta inua e ancarra ,

d
.

t E t tai v' I Confrade e colega: A Fôrca Pública de São tura e CIVI izaçao. n e IZ-. '� e rms er. n re aIS pro 1-
J

.

M dei V'" I .

t f' 1
4 - Frances

I d
'

d t a- e a d es-' (as.) ose e erros ter- Paulo além de ser maior, mente o proje o ICOU no e-I l�· I encias, es ac s o , 'I .

I t'
,

f
.

d
5 - ng es I

t b I' t rend 1 ra, mais rica e possante que/a gIS a IVO e so 01 aprova o.il f' a e ecimen o na \ e a (a

! t I' d
.

ist
_ .6 - Dactí ogra la.

'd catarinense convenceu-se
. na a na a mims raçao ; nes-' .

"d lh d carne ver e.

I d .. - - , "Na última facultar-se-a ao candi ato a esco a a
D d d f D OS.rlalS na época de que estava a- ta, runguem compreendeumáquina entre as seguintea: Remington, Rand, Royal, I 'dedmo o qUI�' h e .cont °dr- f'astada da sua missão poli. nem percebeu o notável pas-, ' .' mi a e com a lU a JUS a e .. c c .'

I "

]'
_Continental e Smith.Corona,

, -

t ti d V em vlanem cial e tratou logo com a 80 que sena para o po reza-Os exames de PORTUGUÊS e MATEMÁTICA CO- oposiçao ?.ons ru iva "e.
.

. �. -. eficiência e dinam'ismo que mento a Companhia PoliciaiMERCIAL terão caráter eliminatório e nessas disciplinas Exa. e de O ESTADO, ve- Informou ainda, o SI. Roy,
Ih

_

terí t' d
I
e foi ela relegada ao esque-nho à sua ilustre presença i zem Ioí rg li es sao carac errs lCOS e: c

serão aprovados somente os candidatos que obtiverem 60 , que essa v ag 1 o ai -.

'h rdi cimento Tolo esquecimento,.
'

a fim de' confirmando a 0- zada por sua iniciativa fi- recuperar o camm o per 1-, '.. _(sessenta) pontos ou mais em cada uma, "", _

. '.,).I' :' do, colhendo ensinamentos e ,porqu,e mais hoje ou mau.A nota final para a classificação do candidato resul- po:tumsslma leclamaça� �o gurando entre os, eXvu.IslO- sugestões nas melhores fon- amanhã ela terá que ser íns-t 'd êdi p derada das notas conferidas a cada correspondente Sr, Cantídio I nístas, o sr, Rober t Haslem, talada por força do próprio
ara a me la on •

i Ab
-

M h d ," .. G .. C I tes do mundo, No governot a d e por base os seguirrtea pesos'
I rao ac a o, tornai pU-ldlletor da W. R. race .orn-

f progresso
.
prova, om n o-s -

.
c �'-' , •

'I bI' P f' C· daarnai _ l Ademar de Barros oram, .

P 't guê 3 lCO que o sr, re eíto an- pany, uma as maiores

em-I J
"

• , .' Antes de encerrarmos 00-
.

• OI U S .,' •• , ••• ,.,......

l tíd! V
,� -

f , .. �.. ..
..

'

, enviados ofICIaIS para esta- <
,Matemática Comercial 3

I
. lO erI8S1mO nao ez ou- PI esas marrnmas que ope-

. tas ligeiras observações que-
.. . .. ..

'd dits , 1 !. . I �, .

.

. glOS e cursos nas Gendarme- c
,Contabilidade Bancária . <, .. , 3 VI os moucos a I a Iec a- Iam com UXllO�OS naVIOS,a-"" C ' b' ..

- remos consignar outro pas-"

'

mação, merecendo, como é través do Pacifico. lle francesa, ala Imen
,

• "

.Frances ... , ... , , . . . . . . . . . .. 2
l'talI'anos GaI'abineros do so acertadlsslmo que no se-

'

.���".......�-.,._..,._. "

. ,Inglês , ..... , , , . , . , , ' ,. 2

'C
.. Ao' -,

-II
Chilé,. Rea� Policia Monta-I tor de POLICIA deu ,o Dr.

, Dactil.ografia , , , ., 2,

Onstruçao . C 'IY I
'

,dar do C.anadá e vá,rias poJi- I Aderb�l Ramos da SIlva eConsiderar-se-á .Ii_provado o candidato que obtiver o .

das dos Estados Unidos., que fOI o ter colocado na Se-

míni��n��e����!�;�t�a���!' eliminatória, se fará no nas capi'ais brasil'eir'as l�:i:���ii:udit��l�;:an�!�:: !�:i::'i�e��ro �:g��:�;apo�ato da qualificacão do candidato aprovado, por médico
... L' • " , • ram: Batalhão Policiàl, Po- LICIOLOGOS do Estado ();de confiança do ·Banco. "

,.

0bI' Bo�ehdm 'C'EstaLIlhstICN'� 'I
Outras capItaIS que; em, lida Rodoviária, Polich. CeI. Antonio de Lara Ribas,Não se aceitará candidato do sexo feminino. pu Ica<:.ao o o:Q,se o '3,- 1950, aperecem com numero ·1 FI . t I I t' fato esse que haveremos de'. , .

,
- ores a e passou, e a a e , .A inscrição será' solicitada pessoalmelite, das, 1.,;3 às ClOnaI de EstªbstIca (1. }3, apreclavel de construçoes! t-

.

Ih' p l' ; comentar em outra oportu-' .. , I . . ,en ao quasI a ela ao o 1.- ,16 horas, e aos sábados, das ,9,30 às lI, horas, e se <lefe- G. E.), dIvulga dados que foram ReCIfe, com 7.875 11-;, t t'
.

d nidade' , . , 't
. �. ,,'

b" d i clamen o, a, par lqlpar a ..

rua ao ca"'ndldato que, a data do encerramento (22-2- permI em apreCIar o mOvl- cenças, a Iangen o 1 R d' _p. t. Ih d Servl'-t d t
�

2 07 2 d
' . d

. ,a 10 a r u a e o,1952), esteja em diacom as obrigações militares e ainda' me�to, eJ cO�ls .ruçoes tn�s p�81 Aml' e area e P418s206;
1

co de Trânsito, funções es- ' --:..,__"._.. _nãó haJ'}l completado 29 anos de idade '. capl aIS ,,)raSI eIras no rH,- orto egre, com -,
I t

.

I' l'
"

'
.

" .'
- sencla men e po IC aIS.O candidato q1.le tiver menos de 18 anos, se fôr apro- DlO 1948-1950, atraves do construçoes e 462263 m2; e, O' R' G" d 'd SI' por'

"

.•

'd t -1' B' I H
'

d f I 10 r an e ou,vado, somente poderá ser nomeado depois....de haveI' atin- numero e cons l'uçoes l-
. 'e o orIzonte, on e oram

r h
.

,'cem-orgu-..'

'd d '. d '. r ··d< ')274 . t ,sua\ez, aVJale .gldo essa ldad'e,. c�ncla aSd� tdar ea e' PI;O, l�encla -ba� d
cons ru-

J nizado ,a sua POLICIA RU� ___Pagará o ca,ndidato a taxa de inscrição de Cr$ 30,00 a raI:gejn � o OSt' os anGa� ç3,oOe6s0, 6c5° r2lUd o, ."

d'
. ,

','
. , ,

i RAL nos moldes da Real Pa,- {i:Jj 0'0 núme,.o(trinta cruzeiros) e apresentará oS'seguintes documentos: res" mc USlve o erreo. m e a.rea e pISO. 11'.' M t d d Canada' , d�veq"de"s�y.pcS6':_'.

A 't 1 b '1' dO' t t 1 I
leIa on a a O

"mn
� �_._a) prova de_ naturalização; se ,não fôr brasileü'o

.

capI a
t
r�sI elrat· ??, e t ,_numl�r_ó .? da c e

conts- considerada no genero a,i 114 <) ..b��� ,6�6nato;
.

maIS se cons rulU no nenJO ruçoes lCellCIa a,..,'l, em o-
Ih' d

.

d i o .-... ·d ClfIIf&-,

f' f' S- P I I
. .

b 'I'
me OI o mun o. I . ,b) c.ertificado de alistamento militar, de reservista em oCOt 01 ao

.atu o, qU,e �t�'s a� ca4P918ta115s rastl eI:as:
.

Santa' Catarina, impossi-' 1"AC _ CAT�RINE"SCou de isenção do serviço miljtar, ou ainda, car- apresen ou o segUll1 e mOVI� a Hl�:rU cons ruçoes, bHitada pelos �eus orçamen- / ... _.... eoHIM,..,.teira de identidade do Ministério da Guerra, Ma- mento: em 1948, 20.221cons- em H.l48; 55761, em 1949; e',
t' d

.
d r elementos aorinha ou Aeronáutica;' truções (2.884.455 m2 ;de á· 58058, em 1950. o� :gm�� afez o que me-,c) dois retratos recentes tamanho 3x4 tirados de rea de piso); 1949, 24,414 No primeiro semestre do }ehs ra

'

deI _.'. fazer isto é i' , ,

(2833212 2) 19-0 f' d
.

t d
or po erla , 'I Camisa. Gl·avata. Pij.frente e sem chapéu., '

.' m; e . o , .. , ano, m':l' o 11l0Vlrnen o e
mandou seus oficiais numa' .,., • _

.

No ato da, inscrição, o candidato p'l'eenchel'á impres- 23.733, (2.899.178 m2). Em construçoes nas cinco prill- t p r trazerem o
,mel Mela. da. melhore..

80 de modêlo' apropriado, que será numerado e serv'irá segundo lugar, com totais cipais capit�is brasileiras
e no� r� :e �odel:no e efi- pelos menores preçoi só ••

para identificá-lo nas chamadas para as provas quali- bastante inferiores, vem o foi o seguinte: São Paulo, q�e
t aVIaro mundo Aí o l:t-

CASA MISCELANIA - Rlli&
ficação (se nomeado) ou outras de caráter eventual. Distrito Federal, onde o. 119�2 oonstruções '" . , . " cle� ele Dr AderbaI" que

CoaHlhelro Mafra.
O candidato deverá comparecer, no local pl'êviamen- número á� constru_ções e 4;', (1,606 �23:n2 de área de pi� ::n�ouo ofic'iais e tambén� .........-.o���,te determinado! com a antec;�ê�cia mínima de 30 minu-, reas de p�so so�aram: en� 180); DIStl'l!O Feder�l, .

'A" sargentos que se especialitos da hora marcada para o lUIClO de cada exame. Os que 1948, 6.766 (1.201.775m2), 4,746 (1180646 m2), Por-
saram em BOMBEIROS enão se apresentarem a tempo serão considerados desis- em 1949, ' .... " ..

�
. , . , ... 1 to �Iegre, 2.433362 m2:; SERVIÇO DE TRANSITO,t.ente,s e s�b, �retex.

to algum s� lhés permitirá a entrada 7.744 (1.223,9.68 m2) ;', e :m IRecI,fe, 21.�3 (136723 m2); Já que·�ão era possivel codepOIS de InICIadas as provas.
,

.
1959, 11,405 constr l1çoes e Belo Honzonte, 1 2�9, . .. lher nas fontes de origemTerá o concurso a validade de dois anos e o julga0, n·661.267 m2), (173601 m2). .

'

como suas irmãs mais pode-mento das �rovas caráter irrecorrível.
rosas, a' elas reCQrl'eu para

�

O .c�n.dldato apro�ado e nom�ad�, será admitido'no 1"a qualquer local, em qualquer tempo, durante a vigên- adquirir conhecimentole obpos�o. IlllCIaI da carrell:a de escrlturario ,(escriturário- cia do contrato de trabalho. Os pedidos de remoção nos serva!' resultados de u}l1 po-8ux�har�, �om os venc:mentos mensai� de' Cr$ 2.350,00 primeiros dois anos serão sumàriamente arquivados, liciamento mais aperÍe'içoa�(dOiS mIl trezentos e clUquenta cruzeiros),. Florianópolis, 8 de fevereiro de 1952, \

I do. Orientava-se então a
,

A inscrição' do �an.didato implicará aceitação de' 8el'- 'João José de Cupertino Medeiros _ Gerente. I policia, para um Isentid; po-'VIr em qualquer AgenCia do Banco e de transferência pa- João Batista Rodrigues _ Contador. sitivamente tecnico.

.EDI'I'AL
Banco do Brasil S. A.

c
'.

R t: AA
:,
.... "',

'.

A Polícia Urbana .,

_.'-"'-"�--- �.'-'

tOr' I tt� �
\. ,tW -N

------- �

S. SURJ

'Lotes à vendá
Na praia da Saudade, em

Coqueiros, ao lado ,do gru�
po .escolar "Presidente Roo
sevelt", com 45 metros da
frente e ãrea de 400 m2,
Todos os lotes servidQs

de água encanada e luz.
Informações no local _<:00m.

o sr. Gilberto Gheur.

CARNAVAL A JATO
D�A 23 - SÁBADO, 25 SEGUNDA E 26 TERÇA-FEIRA, GRANDIOSOS "BAILES CARNAVALESCOS" ÀS 22 HORAS. DIA24-DOMI��O � "MATINÉE INFANTIL" DAS 16 ÀS 19�15 HORAS E "jUVENIL" DAS 19,30 ÀS 22,30 - PARADA INFANTIL EELEIÇAO DA_RAINHA DO �CARNAVAL D�E 1952. - VENDA DE MESAS DIA 13, QUARTA-FEIRA ÀS 19,30 HORAS, BAVENDO·DISTRIBUIÇAO DE SENHAS ÀS 8 HORAS DA MANHÃ NA SÉDE DO CLUBE. SERVIR.A DE INGRESSO O TALÃO DO MÊS

DE FEVEREIRO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,ROMANCES

65,0.0.
40,0.0.

o ESTADO Florianópolis, Sábado, 9 de Fevereiro de 19�2 7

---------�-------------------------�--------------------- -----Ji

..

MOMEN�:�l�LóGlCi) '�a�x��:��;::,:.��:aâ:'�: fA 6R I u U L Inu
_

, rão adotadas tais soluções. I SERVIÇO DE EXPANSAO I/,II
.

.

Por ,AI Neto.: Entretanto, elas se ag;i- 'DO TRIGO
Além do problema da uru- :

tam com- intensidadediàmá-*",-,. ,DUn;J'lTE TODO DIA,dade nacional, a Alemanlra Úca NOS BASTIDORES da I. R. de Sant� Catarina

'/'� I�-' no� 1//1 TJF'I",JOS .

' está sendo. agitada' pelas i vida alemã. AVISO J "I-II<Ltendencias extremistas do '

Em 1953 deverão-realizar- J A Inspetoria Regional do'

,

pe���e���sp�i:!:o·no. meu ::a���.çõ�s gerais na Ale- ���:�o. ::n�:��:��n�,� ����
,

" JI

'D�"/.tI�, ,tr;_.

d • �, � � �
"

co.mentário anter-ior, �
t
ese- Até' lá, veremos o. atual séde á rua Visconde de Ou- �

_

�
�

� iIl_;;;: � � � �Jo de unidade, que exis : no. momento. psicológico. ganhar 1'0 Preto, n. 51, em Ftorianó- -

,. ,
,

coração de todos os alemães, cada vez mais intensidade. I polís, avisa aos senhores '/, �I �
esbarra contra a int!-"al:si- O progresso nacional já I agricultores

e moageiros de

genci� da U�ião .So.vlétlC:� está sendo' um pouco p�r!ur- trlgo, que está habilitada .a •
r--'�-----------"""'-----

que nao deseja ver uma AL bado pelas forças politicas vender-lhes, so.b, as condi-

O' O I' de A
' '"

manha unificada em forma de caráter drástico, e � será ções abaixo, silos para trigo r " . ctaCl 10 raU Jodemocrática. ainda mais no. curso. do. ano e outros cereaes, com capa- CIRURGIÃO DENTISTA
Os rus�o.s s_ó c�ncordan: atual.

.

cidade para 93 to.nek'tdas:. nua Felipe Schmidt _ Edif. Amélia Netto -;- �a]a I _

co.� a unificação SI est� fOI Eu predigo que as forças Preç� - Cr$ 30.?OO,OO, ,'!, Tratamento Cirúrgico e cura da Piorréa Alveolar.
f'eita nos moldes mo.scovlt.a,s, da Direita vão unir-se, for- presta�ao., sen�o dito preço I Tratamento cirurgico e cura de Abcessos, Granulo
para u�o. e abuso. do. parttdo mando uma tremenda coal i- acrescido dos Juros de 7%

mas, QUÍstos radiculares, etc.
co.mul1lst�. . :

zão para opor-se aos socia- ao ano" sob:-e o. sald.o deve-
.' ATENÇÃO: _ Grande redução de preços nas DEN-

O. d,eseJo de unidade, ": Ilistas. d�r �espectIvo e mais a co.: TADURAS, para as pessôas que vivem de ordenado.
.

�e�hzavel atualmente, ��t� I Os do'i� pr-incipais part�- missao d� ,1:0 referente a
',Laboratório Protético sob a 'tiireção. de Técnico �on- Na praia da Saudade, em

,c;l�ndo. um, momento. psrco dos da Direita sao o Parti- taxa bancarIa.,
'._ tratado especialmente no Uruguai, formado sob a 01'1en- Coqueiros, ao lado. do gru-

IQ ... Iógíco q,1.le e agravado pelas do dos Democratas Livres e O comprador, na ocasiao
tação de um dos mais credenciados especialistas da Amé- po escolar "Presidente Roo-

terr"denclas .extremístas da
o Partido Alemão. da assinatura do contrato, I .' . , sevelt", com 115 metros de

"-

Iití ,

la t
- llca.

opimao po I ica, Ambos consegu irarn cap- pagara a pres açao,

co.r-, Dentaduras sem o Céo da Boca (Abobada Platina). frente e área de 400 m2
'.A_ for�a ?e pensar dos .a- tal' alguns. votos da União resp?ndente.a 25% � valor

, Pontes Moveis é Fixas
.

Todos os lotes servidos
lemaes íncl ína-se demasl�,� Demo.cr�t� Crist� na.s .

últi- do silo e mais a refenda ta-,' ,

Todos 0.,s demais Trabalhos Protéticos pela Técnica Ide água en_canada e luz.
damente para. uI? dos doi, mas eleições regronais. xa de 1% s�ndo. que o res- mais recente. Informações no local com
extremos, a direita e a es- I Ao mesmo tempo, o. Parti- tante podera ser pago em 6

_

lO.
sr. Gilbe,rto Gheur.

querda. do. Soc ialísta de Kurt Schu- prestações 'semestrais de:D
·

t' d Mo'veís -, Os partidos moderados, de maker também está ganhan- c-s 3.'�50,?O, �ais os [uros.] eposl O e " ,1 V�. rIdp -sPcentro, estão perdendo. ter- do. cada vez mais fur��a. �lorlano.po.lIs, 23 de

J-?"I MOU'RA
','

reno. I Em certa forma, tudo isto I
nell·o. de 19.52.'

. VENDE-SE uma' casa

. q�ma. Íl:dicação d�s�o. é a pode servir co.mo indicação Germano -G. de.A. Faria j' " co.m otima área de terreno
dlmlllUlçao do. preshglO dó positiva de que a Alemanha - Inspeto.r FeglOnal do

I
. , .

"

para no.vas edificações, i.
chanceler Konrad Adenau"'r d

.

d t I SET Do.rmltono.s - Varandas Copas LaqU€adaM e
rua Crl'spl'm MI'Ioa nO 1;9.'

,�. emocracm, o.n e ,o.( os o:;:, •
u

Nas últimas' eleições, o partidos po.dem diz�r Co q:H' ,.

" Pastex.. '" Tratar á Avenida Mauro.
partido de Adenauer co.n-

querem. V '

a,·' '

..
'. ,'.

'

, Refor;n� de Co.p�s Laqueadas � Peças avulsa .. ,

Ramos, 194 o.u Crispim Mi-
quisto.u meno.s, votos do. que en e :;+:., II UltImas nOVIdades., ' 84P MM ra, .

nas eleições anterio.res. f reQüez.. �m q�'a' Vende-se a casa à Rua
.

reços lCo.S

Ora, Adenauer é precisa- " C
Presidente Coutinho. nO 34.j Rua ConselheIro Mafra nO 182 Fpo.lis.

mente um homem mo.dera?-o, "obo reosotad n Tratar com o sr. Antônio'

E
.

d d·"
·

á'·que �r�ta, �e ado.tar soluçoes (Sifveira) Cesario. d� Silva, ?as. 18 �s i xame '8 a mlssao aos 010 5105
conclhatonas. 21 h{)ras, a rua Cnsplm 1V1I- ,

2a ÉPOCA EM FEVEREIRO
Ele é co.m�letament� d.ife- ra, 34. I Curso sob a orientação da Profa. Antonieta

rente do lIdeI' socIahsta. -', I Fernando Machaao 32 _ Fone 1.516.

K.urt .Schumake:, qu: é in':: EDITAL I, Matríeula ab�rta d�s 16 às �7 h?ras.tIansIgente, naclOnalIsta ate I . I Abertura das aulas a 2 de JaneIro..
a -me4uI1!,._,

- '- .. �. �I- N G -.. E" S� A- �rn�tr!o' Souza,�_?f�ci�l J' '. MensaÚd�de Cr$ 80.00 (pagamento adiantado).
Note:se que a tendencla ." ", PnVahV(1 oe I>rotestos- ••a�,r� '''- ;��

-,-� .... _- -,,'

, ..... _

para.os,e�tremo.s�não é no.va

r'" ., ,�'" I ] �{lmllrC� rle São Jo��, Eslii� I CURSO PARTICULAR SÃO JOSÉ
na hIstorIa, a�ema. _!..I ,i_�i.....; 1_1_ 00 (Oe Sant? Catarma, na Professora _ Maria Madalena de Moura Ferro

.

Ao contran�, q at.ual mo- "

forma da lei, etc. ! Rua Saldanha Marinho, 34 _ Fone 737 M. ,

Vlmento. de, dlstanCIa�:n�o. T O N I C A . A P E R I T I V A
. Faz" �a:.)H' que, e.stá e: I .

Prepara aluno.s.pa,ra exam'es de adm�ssão aos Giná-
do. centro ,e uma repetIçao S('t! podeI e Cartono, ne" ..�

I
S10S Escola de Co.mercIO e Esco.la Industnal.

do que aconteceu várias ve- ';idadc GP �;ao Jo.s�, para �"-r 'O Curso aceitará aluno.s para 10, ZOs, 30s, 40s anos
zes no passado.. protestada, por falta de d- e Curso Médio.. ,."
Foi o. desenvo.lvimento de ':'eit\� e llagê mento., uma Ou· I Matrícula das 13 às 17 ho.ras,

idéias extremistas e que I plicat<\ df� n. 5102, emitida; Abertura das aulas a l0 de Março.
causo.u o. fracasso. da demo.- Aulas dI.. loUlAs em trinta de setembro. õc!__
cracia alemã no perio.do.' de U. ti n.il 1 eH untos e dnco.eJ! a "
1920 a 1930. PRATICQ E TEORICO .. e um, nor Magames & Cia, !
Naquela o.casião, co.mo a- Professor Bonson l�t> Silo J-':,l')o, no valor de

go.ra, foram pro.Po.stas solu- Rua Deodoro. nO 3 so.b. ciói" 'l' j , (.t:nto. e �int� e St.- i
ções extremistas para o.s Diariamente. t" cru::e:ro.R (Cr$ 2.127,») .1problemas alemães, Dás 8 às 12 e das 14 às 19, "'ontrcl José Schreiner, e�r,'l�,
_'_ (

-
' belecido t':m São. Pedro. :-}':1 I:·eurso� Pa'IPtiéula:'r AIcanrar:t, neste municipw,.

, !.<: ('\<ln:c, "ão ho.uvesse siJo ISão Vicente de Paula encóntrado neste munic'ipiO
.

e �i,(;_veuor, pelo presente ei!Í� !
REGISTRADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃÔ tal. i" timo.-o a viI: pagar 1)'

MatHcula para 1°,' 2° e 3° anos do curso primário.,' ';tJ.JI1l' da (qa duplicâta <-t1
i

durante ó' mês de fevereiro., das 9 às 11 ·ho.ras. daI' as l�z[es de recusa, 11-'-
- Alunos s.�te do s.exo masculin�- �- �,ji1;<.::�nd1}-o, desd_:e já de pro-

Início das aulas a 3 de março., tC.3tn. eas(.· não compareça,
DIRETORA: Profa• Eurora Schaefer M�yer. São ,j 0:<\(.. 31) (trinta) dI>

, Pro.fesso.ra: No.rmalista Therezinha Schaefer. j::nt!iro de 1952.
. Rua Visco.nde de Ouro. Preto., 123. ' limo)do Sousa - Ofic tal.

- l\f�quinil de
" ! CUi8 ,ura

'

•• t ."', -

�! V�nde-'se 4'lias maquinasr
i; Uma, de" marca ."RE�ER:·.

completamente nova e uma

t"SINGER" (usada) ver e

.
'tratar

-

á,';piaça XV .de No

vembro, rio 20' (altos do res

taurante Ros=).

-,-� .•_-'-----------

LI\'RE�'sE' DÁ TO'SSE O'�:'
,

E DEFENDA OS,"' ;"-;

,SEUS,'BRÔNQUlOS'tOM ,t,
• ..' '. .� ••

; _,0 \',/

BENZOM'El�

Lotes à vendá

Uma casa de matel'Íal co.m
de Barros todo o conforto., sita à rua

Antônio Carlo.s, em São .To-

OU
ALUGA-SE

VENDE-SE

sé.
Tratar na Padada "BEJ

RA-MAR", com o. sr. João.
Jos"é Leite,;''I1a· me,sma rua.

PEDREIRA
Dá-se a quem quiser cor

tar uma pedreira, inteira
mente grátis.
Info.rmações com. o. sr.

Ady Brígido. à rua Padre
Miguelinho., 16 das 13 às 18

horas.

DIllEITO ,

.

: Noções 'de Finanças e DiJ:eifo Fiscal .... .' .. ," '"

Conlentário.s Cód. froc. Civil - fi vol. .'. o •••• , •

No.rmas Jurídicas de Co.ntabilidade �' .' . o •• ,

Co.mentário Cód. Penal , , .

,

O Divórcio. ,' ,' , . , '. ,,'
1'eoria e p'rática do Pro.cesso. Fiscal , " ...

De PlÍicido e Silva
De Plácido e Silva
De Plácido. e Silva
Ribeiro Pontes .

- Érico'Maciel FO....
- Ro.que Gadelha de

·Melo. .

- Napo.leão-, T.eixeira

Cr$,
100,0.0
480,00.
150,00.
130,0.0
50,o.d

,

Dinheiro GrlJ,udo , , .. , , ' ..

Manhattan Transfer ,., , , ..

Aventuras de um comunista , .. , , .

3 Soldado.s .. ,
'

, .

- Jo.hn do.s Pas'sos ..

- Jo.hn dós Passo.s ..

_J John do.s Passos ..

-_ Jo.hn dos Passos ..

-- John do.s Passo.s ..

- John dos Passos ..

- Jo.s·hua Liebmam .

André Malraux ..

,

45,00
45,00. .

50,00
50,00
2,5,00

,

45,0.0
30,00
30,0.0

Paralelo 42 _' , .

1919 , ,

Paz de' Espírito. .,." , , ..

A Esperança' , , , .

BIOGRAFIA
Augusto. do.s Anjos , .. ' "

- De Castro e Silva. 25.00.
·'P-edidos para Representações A. S. LARA LTDA. - Rua Senador Dantas.

40-ijo -- C. Postal 1268 - Rio de Janeiro. Acompanhado. de .vale postal 01.1

Chettlte pagável no Rio de ja�eiro.

--------------��--------------�------------------------
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,·"Çomplot" cOnfra a sra •. Peruo

ARTE' E CULTURAIGranja 'florianópoli$ .

L Bomao·owDk·, realizará· oma 1· Após a. implantação. 'Ja'Ir.l11.1,. prestigi?S�mentc. :;,(��.• .
a

Nova Era ·a nossa cidade

Imanaado,
terá que ,

b.dL,,1'

"oolerên'cia ,nesta Capital I�em desfr�tand? os l:�sulta� nr; ?r��ima eleição na .\'-
"

"

nos da "0l!erosldad.e . se'11J')!.l'Ia �staduaL
O "dinamico" Governador A ilVemda Mauro Ramos

D d t ha se nes o culto autor de tantos li-
. ..

1 t e i
es e on em ac .

-" -

da cidade, 'segundo Q seu jú. rlantem varres p �J: (').. :;
t it 1 consagrado es vros vai' narrando a histó- .

d
' .a capl a o . c

.

-

discurse quando da sua pl'l- e especlmens vacuns e e-
critor L. Romanowski, de- ria da música e sua inf'lu- meira e "saudosa" visita à quídeos. A .praça 11'> �e,Notentor do grande premio ência no tempo e nos povos,

Câmara Municipal, �lll'(JI'- vembro, por sua ,vez. fOI re-,"R 1 P êia" que a Aca o' seu desenvolvimen to é
da aoa canri ,.au ompe . -

\

trou o Município às portas I serva
a aos capemos. Assrmdemia Brasileira de Letras ilustrado com músicas ade-

da f'alência : a bancarrota I já se acham rcprarados to-·

J d I com justiça lhe conferiu. quadas à cada época. pelos
(ia administração públ icu I dos os logradouros da Capi-Largou ,oDtem a .' anga a I Após'

longa' ausência,. vei� seus companheiros de 'via-

co.rvertera a ex-Desterro em

!
tal. E o Estr�Jto.: tambern,- , '., êle para abraçar amigos- e gem, e que dispensam co-

paraizo do descalabro da teve o seu quinhão, �om ':N S d A�SU'Dça-O [matar saudade das paisa-. mentários do seu valor, uma "res-puhlicaj"; o fantasma criação de uma pocilga la:. • e ::J. • I gens que emolduram a nos- vez que integram .a embai- da fome esvoaçava sobre a para as bandas do Canto ...,

As 13,40 horas de ontem, � Jangada No'3s� Se.nh?ra I.sa il�a :;:rd��. Nessa sua ex- xada cultural de L. Roma- Capíta! do, Estado. Adquiriu-se um cavalo "1'e-de Assunção, que nesta Capital esteve e;-posta a público, I curça.o ;la VISitOU ��u.menau nowski que o mundo todoco-·'
produtor?' já experimentado.frente' ao Hotel La Porta, durante 6 dias, ZHpOU rumo e Itajai, onde realizou, con- nhec� e admira.

, E. Excia .. tomou a' dil'éção pelo Secretario Geral " daà meta final, que é Pôrto Alegre. .
f'erências com sucesso. Ta:n- .

Esse concerto LIl'��o-Mu- dr: cousa pública; balanceou Prefeitura.O rebocador Tristão, da nossa Marinha de Guerra, bém pretende levar a efeito sícal conta com. a�Olo dos
o erário; inventariou o ar- Na verdade, o ruralismo.

por determinação do sr. Almirante Ca�los., da Silveira uma n�it�a� . de. arte entre ll_?SSOS poderes publIcos: queimoxarifcdc ; calculou e prog tem as suas vantagens e-'Carneiro ilustre Comandante do VO Distrito Naval, a· nós, cuja ímciativa ·tem des- t�m feito tudo para difun-
nosbicou as realizações (no contratempos. ,companha os heróicos jangadeiros até o pôrto do Rio pertado grande interêsse dir a cultura da nossa geri-
papel) de sua fecunda ;utu- ,Com o monopólio estatal;Orandc. visto serem muitas as dificuldades- a vencer nes- dos seus inúmeros fans e te.
ra administraçã\o.' Como o S. Excia. o sr. Petefeito não

se percurso do sul. Será, assim. assistência di�eta em amigos.. ..

• '1
plano governamental fora mais admite que seus domí-homenagem àqueles que, desde Fortaleza, na"Ve�ando O discutido auto� de Iloda a bomeDa� decalcado 'para conclusão nios seja� invadidos POl'/f-cêrca de 50 dias, 'vem vencendo os grandes mares, nessa "Ciume da Morte" e

"
.. , E

dentro de dez lustros 0 pe- nimais pertencentes a par-.prova de imensa técnica de navegabilidade, em que os os Trigais Ondulavam", que gem aos rema'. k labor e' suores dispendi- tículares, já que podem es-destemidos cearenses são verdadeiros e já consagrados a crítica múndial tem aplau- ti

dos em ta'l obra, S. Exeia'j tragar o "pedegree",mestres. dido, traz na sua compa- res catarin80SeS "parou para descansar". E
.
Há dias, p�r exemplo, 1'0-.

xxx nhia outros, artistas de va-
o iusto e merecido descanso ram apreendidas duas ea-,

I I Ao noticiarmos a churras- .

•Em Pôrto Alegre, ponto final desse raid origina, 101' como, por exemp o, maes-
de S. Excia., que já vem bras pertencentes à senho-id des

ê -

W lf S h' R bIcada em homenagem aos va-
S

.Govêrno e Povo programaram festivi a es a recepçao tro o c ala e o erva,
durando o curto perrouo de ra de um Chefe de erVlçaI b· 't d lorosos re,madores catad-

,dos valorosos homens·do·mar. aque e um a1'1 ono e voz
um ano, entretanto, vem ser. Municipal, que, indiscreta-..

d' 1
�

t 'd nenses que, vitoriosos no ,Na Capital gaúcha, onde esperam chegar nos pn· a mlrave e es e consl era-
v.iado _para que possa api'o- mente, revolviam a estru-..

..

d'
.

d
.

d
- Rio, vão representar o Bra-

M
Ineiros dias da próxima semana, os herolcos Janga eIrOS o o mensageIro, a cançao fundar seus cOnheCI!t1el1!fJ3 meira do Largo 13 de aio", �

O f 't sil/ n.o Sul Americano doreceberão homenagens expressivas, de reconhe.cimento a francesa. amoso escrI or,
de "Administ.ração Públi.. e, principalmente, porque..

.

I f t dI' d CI' ta Chile, homenagem essa rea- .

.

d
sua bravura, deslocando-se de Forta eza e, en ren afi o a em e ser um roman s

ca" e de neg�ções. Trata lo} eram .dadas como pl'Qpne a-.tôda sorte de contra-tempo e dificuldades sem- conta, con· dos mais aplaudidos, é tam- lizada domingo' último na
de I:.iencia das Finança', f de da grei adversa. Trans--b' f' t'

. Chácara do sr. BaIdisseroseguem realizar, de maneira até emocionante, o mais ori- em um con erencls a OI'l-
p'J'llOmia Política foram de- portadas para o Palácio daginal raid de que temos noticia.

'

ginal,e de grandes recursos Filomeno, nesta Capital, es-
"orados. Lendo Gide, �. r..x- Municipalidade, com apara-xxx da palavra. A êle se deve a capou-nos o discurso?o cia. achou intere·ssant.o :1 to e grande feito, elas movi--Em Florianópolis, onde foram recebidos pelo povo criação da conferência �m Presidente do Clube. Rla-
:,er;r;a fisioc:-ata "tudo \'t>nl mentàram a máquina. da edesta hospitaleira Capital, os bravos jangadeiros nordes- conjunto. Em nossa Capital I chuelo, sr. Charles E. Mo-
da term" e inr:ontinenLe re- terna vigilância. E comotinos tiveram ensejo de aquilatar dos sentimentos nobres promete, em dia previamen-I ritz, entre os que s.auda- s(;! \'��l aplicã-l2. a nOSil:.t castigo foram dali furtadase altivos da nossa gente. Aqui, em meio às preocupações te' mar,cado, realizar uma' ram, naquela o�ortullldade, Florianópolis. DesigntJll C�t" por dois funcionários, que"'cotidianas, sociedades e grupos de homens lhes tributa- confel"ência Lítero-Musical, laquele.s despOl;tlstas. . '! pata% d.-a nov-'l Granj<l, I) sr, para tal se serviram do auvam homenagens as mais caras, expressivas e f.ninho- dentro da qual teremos a 0- �eglstamos, agora, o ��- Diret',r dos '8� ,dcos Ge�',üs. tomovel do gabin�te do Se-

sas, (�onforme tivemos oportunidade de divulgar. porlunidade de o).lvir um s;-I to, p.or lhe h,a�ermf>s O1:mb- s! (.,em planejúu � Pre�('i"(), nhor Prefeito.
xxx lecionádo programa de mu- do, mvoluntanamente, do

o Dnetor rea1:20ú ni0Iho!' l Tomando c-:mheci.mento doOntem a Jangada Nossa Senhora de Assunção ru- sica variada. Pois, enquanto que nos desculpamos._ ! iU':'m "caso", a. propriehu'ia dos,mou aos mares do Rio Grande do Sul, sendo grande o nú-
i � ví�ta do pisoteio de," boi- caprinos, que já foi iludidamero de pessoas que lhes foram levar o seu abraço e os
.

TI oe' Implumc,' e do" q'l' • e sacl'ificada pelos, vigiJan-,votos de boa viagem.
-

Na"'o esta,lll havendo desv·lo i d;íftí�deS" de p:ta de he ..��. te's, eXigiu do Chefe do Exe-.E, dentre alguns dias mais, estará concluído o raid
. I a:) r.t;as � log�·adou.l:o� ,�:l cutivo Municipal.a devoln-em homenagem ao Presidente Getúlio Vargas, que, de

'd
I Cci.'CItal tmhaw. dehl",l('w·El. ção das mesmas, para nãÜ'volta ao Rio de Janeiro, atenderá os bravos marujos nor· de papel moe a I de '!llatéria orgánica, .lastn'· ir mais adiante.destinos, determinando sejam satisfeitas as suas justas' I j",ispensável para o f!ürcs·. Foi um corre-corre para-,aspirações, fornecendo a União, atravéz o Ministério da RIO, 8 (V.A.) _ O

gabi-I deiro,
nem tão pouco há

.

eh ento da "Granja FI.,:,' �.� cá e para lá, tanto que o sr.Agricultura; aos jangadeiros do nordeste, escolàs, assis· nete do 'ministro da Fazen- qualquer inquérito em anda- n'ltJ01i,", O. lixo, por '?on1.(:�· P:reftmo teve que alugar um:tência social, etc.
da distribuiu à imprensa, mento as rl:)feridas reparti- 0"1 ('lel1lent03 n�bres� .s.�.r\'lu, automovel para rehaver as(Para isso, o sacrificio daquele-s herói!jl, a quem o Go- ontem, o· seguinte comunica-'I' ção. ,d(: �Jlubo. !,-s vias pU:)l'c,I-I, cabras furtadas ,pelosvêrno deve amparar e não os póde abandonar. do:' : aSSlUl, .

estao sendo C,)Jl_VC. "le�is" servidores da sua
....w__.· ·.""" · ·_· _"'"-'"--.. __. ..,._.,. "Carece, absolutamente, Aliás, a incineração de pa- 'n;entemente ad�badas..0 grei: , _de fundamento' a noticia ho- ! pel-moeda vem sendo efet)1a- .L�l,:V.O !3 de MaIO, po�·. �l::a! NISSO tUd?, ate agora naú-,

je publicada num vespel'ti- da -regularmente, de acôrdo ma:m: area e melhor

V:MH'j
soubemos .,:'>1 os gastos con,l'

no sôbre ,desvio de papel,. com os cuidados determina- e"ta <�endo gfn_erOSut11ent.:;. a devoluçao correram
_

H

m�eda na Caixa de Amorti- dos pela legislação em vi- bi!tn ado para receber, p�l' conta especial da "Granja
'zação Nem o fato é verda- gor".

.

! certo, intensa e, exter.�lv.'l ,Florianópolis" ou do bolso·'.

ICIJJtt'ra de ccnhecidí!c',sima 'de S. Excia. o Senhor Pre-� ..��

Il,,�n��:;l�ã:; do Tomd'-· !�!� ��:��:c:�� 0"10"000'"

fl��!�Pc?,��j�r�"u�!a �������d�! .111.em dôces àrtísticos com' seus enfeites (Sinos, flôres, mi-CA •guets etc.).
.

'

Custuras: Toda espécie de costuras,' especialmente
par� crianças. "Biguaçú, 5 de fevereiro sempre arbitráriamente, mal'

Enxoval: - Para noivas e bêbês. de 1952. servindo, como mal-serve,.
Bordados: - A máquina, a mão, crivos, ponto turco I E S .

sua freguezia.
(duplo e simples). xmo. r.

Procedem, pois, as afir-.
Botões: - Forra�se botões. I . Jornalista Dr. Rubens de mações do Sr. Cantídio A-
Flôres, folhagens, frutas, etc. Arruda Ramo·s. brão Machado a respeito
Estes -trabalhos estão a cargo de 4 profissionais que I D. D. Diretor de "O ES- dos maus modos com que o'reéebem as encomendas à rua Gal. BittenC'-ourt, 77 - TADO". açougueiro Dair recebe e

Florianópolis. Florianóp'Olis. I despacha
o público que, por••••••••••�................................ Senhor Diretor: necessidade, frequenta seu

, V. Exa. vem seguindo, no ! estabele.ci.mento no ,Merca--Pleno mar SfJco"rldos brilhante matutino que tão do MUlll:lp�l. ..'
I. !l' Isuperiormente dirige, a li- I Eu proprlO aSSIstI, como'

PassagQiro� do (Olorla» I nha ju-sta da oposição cons- i �reg�es cas.ual: �? demons-.\ ,I'
,

I trutiva. i traço;s de lllclvlhdad.e .c�-CRISTOBAL, 8 (U. P.)

-1
tempestade. ! Eis a razão por que me mercIal e 'pe�soaI do mdIg'l-.

Dezoito pe.ssoas que se en-
..

Quatro' membros da equi- r sinto à vontade para com-' tado .carlllcelr�. . "contravam a bordo do navio pagem que haviam deixaqo parecer à presença de . ,v. I FOI .q?ando, �le ImedIato"
colombiano "Glória", chega- o navio a bordo' de pequena. Exa. e tratar de assunto já recorrI a autorIdade do Sr..
ram ontem à noite a bor� embarcação para conseguir

I aventado em corresponden- Cantídio Verfssimo, honrado,
do de um n�"io patl:ulha da socorros, haviam sido reco-

I cia desta Cidade: _ O pro- Prefeito Municipal.
marinha norte-americana, Ilhidos a bordo de um trans-

:
blema da carne verde aq\1i Idepois de socorridas em pIe- porte naval na ultima se- I em Biguaçú, onde me encon- Relatei a S. Exa. os abu

no mar. gunda-feira. Prosseguiram tro de passagem. ; sos de que tinha conhe
O "Glória?' estava à deri- as pesqlllsas e I) "Glória" I Realmente. O único açou-· cimento.pol"ciencia proprÍa'

va desde o dia 30 de janeiro I foi localizado ontem, à tar-
.

gueiro local. prevalecendo-: e l11e solicitei as provid.en ....

último, depois de perder os ; de, finalmente, por rim bom�
I
se da inexistencia de con- das de direito.

mastro,; em consequência de 1 bardeiro da M�\rinha. : correntes,� ,procede quase � Cantinúa na 63. pág.

-Fi�danópOlis, Sábado, 9 de Fevereiro de 1952

s: ,

O Acontecimento do Dj�

.

BUENOS AIRES, 8 (D. notadamente alguns chefes
P.) - Nenhuma informação do Partido Liberal e oficiais
oficial perllfite cQnfirmar os generais. Diziam também 08

f.>i>atos, que cir�41aram no boatos que medidas de pre
esstrangeiro, segundo os caução� haviam 'sido tómà.
quais teriam se produzido das, inclusive-- o reforço de
movimentos na Argentina, certas guarnições.
que pudessem fazer crer na "La Nacion" anunciou a
existencia de um "eomplot" prisão· do coronel da Reser
dirigido contra a sra. Eva va GregóJ:'Ío Pomar, membro
Perón. . I da Comissão niretora do

. Se, todavia, certas medi- Partido Radical:. que teria
das de segurança foram efe- i sido recolhido a um quartel
tivamente tomadas - tais em "segredo de justiça". Ne
como, prisões de certas pes- nhuma confirmação oficial,r
soas ou vigilância mais es- todavia, pôde ser obtida li
treita - nada- permite pen- respeito q.essa prisão e sô
sal' que se trataria de um bre os boatos vindos do es
caso tão importante, como· trangeiro. O coronel Pomar
descreveu a imprensa es- teria sido preso quando to
trangeira. I mava parte em uma reunião
A esposa do presidente com diversas outras pes

Perón, de resto, assistiu ho- soas, membros do' Partido
je à conferência d<ls gover- Radical. De outra parte, te-
nadores. riam sido também detidas
PARECE QU;E NADA HÃ pessoas das relações do co-
BUENOS AIRES, 8 (U.' ronel Pomar.

.

P.) - ·Parecem exageradas Nada na atmosfera rei
as informações, p'ubÍicadas nante nos circulos óficiais
no estrangeiro, Juan,to· ao como nas ruas desta cn.pital"ftacasso de um complot": pode dar motivo a se suporIsto se declara nos meios, que o país esteja em-presenbem informados. / ça de "um movimento sedi-
Nas últimas quarenta e ICiOSO'" Nênhuma medida-esoito horas, boatos vinham pecial parece ter sido toma

circulando nesta capital re-I da para proteção das au,to
l�tando, s�b reserva, : pri-. p·idades. O tráfego ,continua
sao de Inms. de 100 pe::\soas, i normal. .

Em

, ' '"{
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