
De Ionte oficial�, podemos adiantar que o �ovêrno do Estado acaba de fechar ne

gócio para a compra de uma usina termo-elétrica (acionada por motor Diesel), com
capacidade de 865 H_ PI!, que .será emb-afcada

.

dentre de 30 dias, nos' Estados
Unídes. Essa providência resolverá o problema da .Iuz, at� a completa conclusão

das obras hldrc-elêtrícas .da g'rande usina do Rio' Garcia.
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No dia 5
r:-�ta por excelência paraI,� , .

os arllentinos

I
Saudamos a Nação Argentina pela data da sua

emancipação palit iee, ,O nove-de-Julho marca o rego-
. siio da verdadeira Iiber teção

p.
atriótica dêsse grande

I
'

e valoroso país do Prata. Comungamos, pois, com a III
terra de Mitrle e Perort, nos mesmos âeseios de
ordem, paz e trabalho!

I

k\ -

,

"""

PIEDAD-E E' PEIDA0:
Rui, o imenso : oracular Ruâ, defirrindo à l'insigne cl�sse dos

insultadores", escrevia estas formidáveis palavras: "São' os' ma
garefes de certa espécie de açougues, onde se corta na honra das
almas independentes, na fama dos homens responsáveis, no me

recimento dos espíritos uteis, nos serviços d:os cidadãos modera-
, dos; o bife sangrento para o' estomago da democracia feroz. Essa
divindade alucinada, antípoda da democracia Iíberal e culta, dis
cíplíoada e humana, progressista e capaz, vive deglutindo males-

.

tosamente a carniça, que lhe chacina a sua matilha de hienas".
E aerescentavae "O furor dilamatóeio, a vesania vítuperatíva, a

protervia de enxovalhar os' adversários mais limpos com os alel
ves mais torpes, constituem a sua eloquência, a sua probidade, 'O

seu patriotismo".
Aí está, em. r,etrato imortal e fideldssimo, a equipe tristemen

te célebre, que' povôa o "Diário da Tarde". Ela só tem uma' or
dem-do-dia: investir, em vôos cego, contra a inconfundível per
sona'lidade de Nerêu Ramos. Enquanto, na Capital da República,
o eminente catarfnense põe em permanente relêvo a nossa terra,
honrando-lhe a cultura e as tradições,·e recebe da Insuspeição
de adversários como Elôres da- Cunha, Aliomar Baleeire, Soares
Filho e tantos outros, manifestações de. eonsagrador aprêço ás
suas notáveis qualidades de [urísconsulto, á opulência do seu ta
lento, á elegância das suas atitudes políticas e parlamentares,
meia duzia de despeitados e paranoâeos, por aqui, consomem as
unhas e desbabam a inveja no jornal do chefe derrotado, como
se com isso modificassem a realidade. Alguns dêsses infelizes in
trovertidos não podem, ao menos assinar o que escrevem, por
que sabem que contra a sua palavra Insultadora de hoje levantar- ,

se-á a sua! palavd elogiosa de ontem. Daí o anonimato, a que
não podem resistir, com pavor'de que, ensinados ainda pelo gê
nio de Rui, "apelemos d6S interêsses atuais do acusador para
6 seu fôro Íntimo", ou "recorramos, na mesma pess(ôa, do Infa
mador para o homem, substituindo o ínímígr, pela testemunha".

O povo catarinense, a{ 2 de dezembro, proferiu o julgam.ento
inapelável de Nerêu Ram6S e de seus detratores, A situação em

que se encontram um "e outros é a consequência do veredictum
popular,

O preclaro chefe barriga-verde elevou-se 310 comando das
forças políticas em maioria no Brasil. Nêle, os representantes de
t6d6S QS. partidos e de todos os Estados, encontraram o presíden
te da g,rarnde Comissão Constitucional.

E 6S outros, os seus difamaidores?
Esses, "calcaneos para a frente" e, por certo, desacompanha

d6S dos homens de bem da U. D. N., continuam na seJ1id� que 08

levou a todos á derrota.
, .

Esses, persistem na inglória tarefa de comprometer a nossa

demQc,racia. "

Esses, na sua infinita miséria moral, f�carão PQr ai a menos

preZar até, C6mo certos ",experimentadores 'd,e religiões", as

crenças alheiaíS e a' tecer explQrações de má índole ·em tôlino de
atos privad6s e, p6r isso, d,efesQs á critica e dignos do ma�or
respeito. •

Esses, permanecerão atrelàd6s aQS cargos sinistrQs de c6vei·
rQS do próprio partido.

Esses, honrarã6 sempre a "insigne classe dos insultadores".
É o seu destino!

Daí por que, tanto nas horas de luta e reaçã6, como nas de
fraternidade e concórdia, eles terão de nós apenas isto: piedade
e perdão.

t.

RUBENS DE ARRUDA RAMOS
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PREFEITO LOPES
VIEIRA

Passa; neste dia, o ani
versário natalício do srrr ,

Pedro Lopes Vieira, hones
to e trabalhador gover
nimte do município da

Capital.
Seu espírito de inicia

'Uva, demonstrado dinã
micamente .ao tempo em

que comandou a Fôrça
Pública estadual, que se

transformou sob a quase

magiá do esfôrço e da de

dicação Ímpares . do então
Comandante, - 'não se des
mentiu agora 11a prefei
tura de Florianópolis.

. Não se desmentiu, senão
antes se confirmou, muito
embora as finanças muni

cipais pouca margem lhe
dessem a obras de vulto
e errô io progressista.
Num momento de crise,

agravada por inútil debla
teração pseudo-democrá
tica, um. cidádão capaz
como Lopes Vieira, é de
fato uma rara

. pepIta áu-.
ree refulgindo no contras
te da ganga e do minério
liberelescos, tôrvos, escu

rentados embora' esteril
mente ostentados ao sol
de todos os dias ...

E', pois, com satisfação
grande que daqui o saü

damos, garantindo-lhe os

aplausos ao administrador
e a iustiça ao homem de
bem,' sôbre as felicitações

. que damos ao amigo, dese

fando-lhe venturas no·seio
da sua família e :no largo
círculo das sUaS amizades.

PREVISTB
I

,I QUEDA DO DOLAR
LONDRES, 8 .(U. P.) -- Está sendo premsta .a queda de

1)a�or do dolar em consequência da initação norte-americana.
A principal eeuistà financeira suéca considera que a coroa me

lhorará diante da queda do valor do dólar. 'A meuioria, segunda
se acredita, será de dez por cento, que é quanto equivale a âes

»alorização do' dólar.

Continuam varejando
JE'RUSALEM, 8 (U. P.) - As forças britanicas continuam

iealizando atívídades á procura de terroristas judeus e depó
sitos de. armas, tendo varejado várias casas do bairro pobre
de Jaffa.

as casas

"test
I. Atol âe Bikini, 8 :(t:niteâ)

J
as

Aqu_ais fot�gra.fi�s da bomba

1- O vice-almirante Blanâs), atômica havzam siâo roubadas
confirmou que a próxima ex- do correio de Nova York. Um

periência da' bomba aifJmica, porta-voz acrescentou, entre
realizar-se-á no dia, 25. Dessa tanto, que a' Armada não tem,
vez deverá explo(}ir débaixo até. agora, informação alguma
dagua, mas quase á superfície. a respeito. Tumbém. o Escritó-
A repetição da explicação do rio 'Federal de Investigações e

papel que cada um dos obser- o'Departamento,de Guerra di
vadores da prova deverá. ter na zem não ter conhecimento de

prova, será feita no dia 19 pró- tais informações.
ximo,

. '.. *

'" OS' DANOS NO- "LNDEPEN-
ONDA DE 50 A 75 PÉS DE DENCE"

ALTURA No Ato; de Bikini, 8'(ÚnitedJ
Nova York, 8 (U·.. P.) -:;- A - O almirante Blandy, 'mspe

propósito do segundo "test" da oionou, 10 âestroçaâo
. i-porta

". bomba atômica; o almirante aviões "Iruiepemience", com
.

Blandy retificou o seu cálculo provando 'quê a explosão ar

I primitivo de' que uma onâa de rancou os costados e a coberta
1100 pés de altura resultaria da dos aviões foi atirada para ci

explosão -- acrescentou a. rá- ma. Curioso foi comprovar-se
dia, dando informações sôbre o encontro de uma cabra viva,

I as novas experiências, a serewl embora duvide-se que possa
realizadas ainda este mês.

'

viver por muito tempo, dados
Calcula o Olmirante Bw,ndk, os efeitos da rádio-atividade .. -

agora, que a onda será de 50 Também fdi interessante ' ob
a 75 pés altura: O ensaio geral seruar-se os efeitos produzidos
para o segundo "test" terá lu- nas pinõuras. O calor genera�
gar no próximo dia 19. liza.do pela explosão produziu

• efeitos mais sérios nas pinits-:
ROUBADAS FOTOGRAFIAS ras escuras que nas claras. Nas

DA "GLLDA"? bandeiras Japonesas pintadas
Washington, 8 (United) -- no

.

"Iruiepetuience", corres

O Departamento da Marinha pondentes aos tunôes derruba
anunciou que se estão iruiesti- dos, a. pintura vermelha foi
gando as ir:-formações segundo mais afetada que a branca.

De Gasperi· enfrenta terrível crise'
ROMA, 8 (U. P.) -- De Gasperi não consequiu: solucionar,

como havia prometido, a crise política italiana. Desde há oito"
dias o premier italiano vem tentando organizar o movo Gab'
nete, mas cada vez essa tarefa se toma mais dificil. A nova

tentativa fracassou devido a exigência feita pelos comunistas,
referente a um aumento imediato e geral de todos os s'alár'os,
em todo o pais, além da reforma agrária. '

Informações autorizadas indicam que os socialistas apoiam,
os comunistas peZo que torna-se ainda mais dificil a De Gas-

peri vencer a crise.

Espera-se a o'provação1
WASHINGTON, 8 (U. P.) -- o tão discutído empréstimo'

americano á Grã-Bretanha, de três milhões e setecentos mi
lhões e, cinquenta mil dólares será, hoje, a"presentado a deba-
te final, na Camam dos Representantes, pavendo ind�cios de'

que será aprovado, com certas reduções.

Prêsa
.

a filha de von Rock,
FRANKFURT, 8 (U. P.) - Anuncia-se qUle Tamara von

Bock, de vinte e cinco anos de idade, filha do velho marechal
Freodor von Bock, foi aprisionada na zona ameriicàna quarta
feira passada, depois de fugir dum campo de, concentração
russo.

'

f
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bres palavras arrastadas na

dança dos séculos como as pe
drinhas no' mar, vosso misté
rio. é mais profundo que se

pode imaginar.
Ao ser condenada, Madame

Rolland exclamou: "O' Liber
dade! Quantos crimes pratica
dos em teu nome"! "Todos co

nhecem essas palavras, mas

poucos sabem que, diante do

cadafalso, ela pediu uma pe
na para escrever "os estranhos
pensamentos" que lhe ocor

riam. Não foi atendido seu ul
timo desejo. Quais teriam sido

Hermes Fontes as palavras escritas, a dois
x ,

.
' passos da morte, por essa mu-

CONSELHOS DE BELEZ4 lher adoravel?"
PALAV:RlAS...

.

No século vinte, os chefes da
Paris (S. F. L) _ Por Jean- Alemanha nazista torturaram

dine) _ Nunca se pensa bas- o clero, as mulheres, as crian
tante na magia das' palavras, ças e o povo em nome da No
na, sua importancia, no seu va Ordem, da pureza racial e'

sentido, ás vezes místeríoso do iprogresso cientifico. Pala
mesmo para nós. Por exemplo, vras ...

porque dizemos mais de vín- x

te vezes por dia: "Meu Deus"! RECEITA PARA O SEU

e, nas ocasiões.mais banais: PALADAR
-

MARtO SCHAEFER "Meu Deus, esqueci minhas Vitela Rosada

Representante chaves"! Bater bem um pedaço de
x Porque, ao apertar, pela pri- vitela. Esfrega-lo com uma

O CETICISMO DO

CONDES-I
Caixa Postal, 5156

I
meíra vez, a mão de um desce- mistura comrposta de uma co-

TAVlEL End. Tel.: Mariely úhecído, costuma-se dizer: lher de sal grosso e uma boa
Poucos meses antes de tom- .

.. "Muito prazer em conhece- eolherínha de salitre, afim de
bar sob o punhal de Manço de =------------- lo?" dar-lhe uma curiosa tinta cor

Paiva, conversava Pinheiro MAmADO a � Não pensamos bastante nas de 'rosa, que. lembra a do sal-
Machado com alguns amigos, .

.'.

palavras, mas nem sempre elas mão.
no recinto do Senado, quando AO.Dcia•• Reprnentaçõe. em se esquecem de nós. Se há pa- Colocar essa vitela, enrolada
alguém aludiu a despreocupa- lV'..atria: �r�=an6PoU. lavras que matam tão írrerne- ,e ligada, numa terrina com

çao com que o chefe conserva- Rua João PiRtOi n. II diavelmente como uma punha- três cebolas, meio limão car-

dar expunha sua vida, tão C(dza POIItal. 37 Iada, ("Não te amo"), outras tado em fatias, 2 folhas de

ameaçada pela agitação do mo- nUal: CI'..ci6ma há que nos elevam acima de lOUrO', um ramo de salsa, 3
mento. Rua Floriano Peixoto••/D nós mesmos, ou ainda que nos cravos da India, uma pitada(Edu. P.6pric-).
Si eu tiver de tornear assas- Telegrama.: ·PRIMOS· socorrem quando estamos em de pimenta branca moida,

sínado - observou o condes- Ao-- 1l0ll princlpai. perigo. uma pitada de erva seca: man-
tavel da Republica a voz arras- lDuDlciplae cio E.tcrh Mas isso não é tudo "Papai" gericão, estragão. Despejar vi-
tada - quero que seja aqui ou "Mamãe", ou qualquer ou- nagre por cima, virando-o de
no Senado, a punhal, 'como 8'eabertura do tra palavra que conheceis me- um lado para outro, de manhã
besar. .

lhor do que eu, abre ou entre- e de tarde. Depois de quatro
- No dia em que isso acon- L!.Ibo'!ató'r,·o abre as portas de um paraíso dias, encher a terrina de agua,

tecesse, general, atalhou um U I" pessoal. Há palavras de prín- pôr tudo. numa caçarola e levar
áulico _ haveria uma heca- Radío-Tecnico-Electron cipes ou de heróis, palavras ví- a cozinhar em fogo moderado
tombe! Fundado em 1935 brantes que pertencem á His- durante. 3 horas. Deixar es-
_ Sim _ confirmou Pinhel- Montagem de rádio•• Ampli- toría e que se incrustaram pa- friar a carne no próprio caldo.

ro, com ironia.

I
ficadorea-Tronami..en. ra sempre na memória dos ho-. Nesse meio tempo, prepararMatarial importad... direta-

E olhando em tôrno, corno mente do. U. S. A. mens. algumas anchovas bem corta-

quem conhece a sua gente: Proprietário Quando Françóis I compôs das com um pouco de salsa,
x Otom;tr Georges Bõhm êsses dois versos: uma pequena echalota, cogu-

- Si o golpe falhasse. . .

I
E�eetre - Tecnico - Profi..ionol "Souvent femme varie, melas. Misturar tudo em meio

FILATELIA . formado na Europa Malhabile est qui s'y fie". copo de bom azeite e cobrir
SAl d ,Florianópoli. D

.

e os e Vichy e outros .

�U(l João Pinto n. 29 __ Sob. .

a mesma maneira que a com esse pícadínho a carne,
Paris � Foi emitida uma' serpente tentou Eva, prejudí- logo que esteja fria e tôr retí-

sene de 7 valores ,para cada LEIAM A, REVISTA cou es,se "eternal feminino" de rada, do escabeche.
colônia: Somalies, Cameroun, que gostava tanto. Esse prato se serve frio, com
Reunion, st. Pierre e Mique- O VALE DO ITAJAI Hamlet costumava dizer: uma mayonnai:se temperada
lon. Cada série tem o valar in- "Palavras. .. palavras... Po- com mostarda e estragão .

.trinseco de 193 frs., 50 mais Meteu-se na 'cama, muito can
uma taxa de 70%. O valor to- sado.
tal dos 28 sêlos é de 1.300 frs. Ao acordar, teve a impressão
Os ultimos sêlos da "Fran<�e de haver dormtdo de mais.
Libre", serão postos á ,venda - Oh, diaJbo! ... Nove ho
no 2° semestre de 1946. ras! Já devia estar no escritó-
Helsinky - A exemplo do rio. ..

que anualmente faziam,. os Vestiu-se ás pressas 'e saiu
oorreios finlandeses emitiram para a rua.
novamente uma série á favor _ Peço' desculpa, cheguei
da Cruz Vermelha., Cqmpoem� meia hora mais tarde ...
se a �,esma �e. 4. �alores. I'-

Não tem importancia, res-
ParIS - Ja fOl Impresso O' pondeu o patrão. Mas que fez

novo catálogo Yvert-Tellier o senhor :iíaSê-gunda e terça-
1946. A classificação dos s'êlos I feira?
emitidos pelo corr-eio de Vichy
para as ,coTônias Francesas em
2 ($,tegórias, sendo uma "emi�
tida" e ,outra "não' emiti4a",
estão sendo muito discutidas
no mundo filatélico

.

CAUSA DE CANSAÇO FÁCIL
, Quem tnlJbalha ,em posição
forçada' cansa-se facilmente,
porque os órgãos ficam com

primidos e os musculos sujei
tos a esforços excessivos. O
tTab�lho tor!1la�e., a\ssim, pe
noso e improdutivo.

Procure trabalhar em po- Tenha
sição cômoda para evitar
mal estar, fadiga e desper-
dicio de energia. - SNES.

ii

PICASSO E O SACERDOTE
Há dias apresentou-se na

casa de Picasso, um modesto
padre do interior:
_ "Vim para lhe pedir um

favor: queria enfeitar minha
ígreja com alguns quadros
seus.

- "Mas o senhor' conhece
bem a minha pintura? _ re

plicou Picasso.
_ «Para dizer a verdade

n.unca tive a felicidade de apre
ciar nenhuma de suas telas,
mas <todos dizem que o sr. é °
maior pintor'de hoje. e então
achei que ...
Sem esperar o fim, Picasso

foi buscar algumas das . suas
obras.
_ O sr. pensa que um qua

dro como estes. lhe conviria?
_ perguntou ao padre. Natu
ralmente, o padre levantou os

braços num gesto de -espanto.
- 'Então. posso lhe propor

o seguinte _ continuou o pin
tor: - O sr. vai no bairro de
Saint Sulpice e compra uma
bela estátua pintada: assina
rei meu nome e todos acharão
bonito, concluiu Picasso, 'Com
um sorriso um tanto sarcastí
co.

•

x

RIA SE QUIZER
Uma de Monsieur Dupont
M. Dupont jantou esplendi

damente com um grupo de
ami'gos. Depois, a conversa
;prolongou-sé pela noite afora.

"I

.Aos nossos
. -

Agentes
Leiam todo dia esta' (oluna

até o fim
Pedimo. aviaar por telegra

ma. quando o jornal não chegar
no me.mo dia.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR; S. o"'iue 'he

interessa e, realmente, urna providencia
"ara" endireitar 11 que estiver errado \lU

para que'h.�llma falta nâo se repita; e

�ÁO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encann

nhe-a ,; SEC-:;ÃO RECLAMAÇõF,S,
de O .t;STADO, que o caso será levado
êém demora ao conhecimento de quem
de direito, rececends v. s. uma inform-a

Ç;)') do resultado, embora em alguns ca-

80S não sejam publicados nem a recla

mação nem a providência tomada,

de

o
. ESTAriO,;t-'-

!:
i.'Diário Matutino

Redação e Oficinas á rua João
Pinto n. 5

AOS SOFREDORES
A Dra. L. Galhardo, ex-médica do

Centro Espírita Lua-Caridade e Amor,
comunica a mudança do seu consul

tório para a rua do Senado, 317" 2·

andar - Rio de Janeiro.
(Consultas Cr$ 20,00), onde pass�

a oferecer 09 seus préstimos. Escreve
detalhadamente o nome, idade, ende

reço, enviando envelope selado e suhs

crito para a resposta, j untamente com

a importãncia acima.

AUMENTE
seus negócios em São
Paulo. conficn·clo-os·Q
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MULHER.
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De nada serve .ser jovem sem

ser bela, nem bela sem ser jo-
vem.

La Rochefoucauld
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BARREIROS· FILHO
Notas Políticas

N.tas Locais
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Página Literária
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Vida Bancária
Notas Científicas
Notas Rurais
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Nem Todos Sabem

A, DAMASCENO
Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura

<".

x
,

A mulher é um altar sagra
do em que p homem adora o

seu creador.
José de Alencar

"

Vida Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Mjlitar
Noticiário do Exterior
Noticiário do Pais

Artigos de Redação
A. A, VASCONCELOS

Pelos Municípios
Assuntos Internacionais

Concursos

Artigos de Redação
D. F. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina
Magazine'
PEDRO PAULO MACHADO

Esportes

x

.
As esposas belas são joias

preciosas, ,Os maridos são as

vitrines.

FAR)[ÁCIAS DE PLANTÃO"
RANTE: O M:eS DE JULBd

6, (sáhado à tarde) - Farmáeía
Moderna - Praça 15 de Novembro,

7 Domíngo - Farmácia Moder->
na - Praça 15 de Novembro.
13 (sábado à tarde) - Farmáeía

Sto. Antônio - Rua Joã-o Pinto.
14 Domingo - Farmácia Sto..

Antônio - Rua João Pinto.
20 (sábado à tarde) - Farmácia,

Catarinense - Rua Trajano.
21 Domingo - Farmácia Catari.-'.

nens'e - Rua Traj-ano.
'

27 (sábado à tarde) - Fanná';·
da Hauliveira - Rua Trajano.

28 Domingo - Frarmáci:a Rauli-
veira - Rua T,rajano. ,

O serviço rioturno será efetuado,
pela Farmácia Santo. A<ntôn'llo sitãi
à rua João Pillit-o.

NAO É NOÇIVO AOS

:ESCRITÓRIO JURtDICO COMERCIAL

•

'TELEFONES MAIS .NECESSITADOS
Bombeiros ,................ 1313'
Polícia .. , .. , ", ... , .. ,........ 103?"
Delegacia O. p, 'Social.".:.....•• 11578'
Maternidade """."" ......'.... 115'
Hospital Nerêu Ramos. .......••• 831.
Santa Casa , .. ,' .. """.,....... 103&
Casa de Saúde S, Sebastião ....••• aS$-

,]
Assistência Municipal .........••. 166-:,
Hospital Militar .".,:"........ 11&1

.

140 R C, 1-530' .

Base Aérea .,.,.' •. , .. ,......... 78€'
'

7" R I: A. C. ....•.....•••• ,... 1593'
Capitania dos Porto. 1388>'
16' C. R- ' •. ,' , .. , .. ,...... 160&-
Fôrça Policial ,.................. 120.3'
Penitenciária ., o , ••••'..... 151&
"O Estado" , ,........... 1027
"A G'lzeta" "................ 1656".

.

"Diário da Tarde" .. , ..•. '...... 157.,.
L, R A. . . , , , . . . . . . . . . . . . • . • . • 164$""
Emp.·. FunerÁria Ortiga' .. ,....... 10:.1-"

. .

Deseja objer
emprego?

Procure então a n0S83 Gerê.....
cia e preencha a nossa '''ficha ti..
informações úteis", d"ndo tôd..,�'
as indicações possíveis, que ter....
mos prazer em recomendá-lo (a)l>,.
A1)S interessados na aquisição el.·
I.lons funcioná1'ios (as).

A..unto.: Jurídicos.- Comerciais -- Rurais e Informati�o.
Bndereço Te!. ELIBRANCO. - 'LAJES .- s'an�a Cafarina
Con.ulte no.aa Organização antes de _e decidir pela

.

com�

:!)ra ou vendo de imoveis. pinhais ou qualquer ,

emprella nelte e.tado �
Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

_.

ADVOGADO
Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

aempre em casa uma garrafinha
,

APERITIVO '«KNOT»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ORLANDO SIMÕES
A data de hoje assinala, o

tra!1scurso do aniversárlo na
-. talicio, do sr. Orlando' Simões.

Vida Social Onda de revolta· na Itália·contra
-:--:------:---.__;,,__-- decisão dos Quatro Grandes

Para bem servir ao l:itor FLORDOALDO NÓBREGA
.desta secção, necessitamos da Regista, a efeméride de ho
.sua colaboração. Escreva ou je, o aniversário natalício do
'. telefone infoI1mando-nos: s:-. Flordoa1do Nóbrega, prea) - quando estiverem sídente da Caixa dos Ferrovia
.errados nomes ou datas aqui rios da Tereza Cristina.
: mencionadas; I

,

CASAMENTO:
b) -:-. quando pessôa de P_QRTOCARRERO-GALLOTI

; sua famílja ou de sua arníza- Sabado passado, na Capital
"dê nascer, casar, viajar, fizer da República, realizou-se o
.anos ou falecer. consórcio da dra. Alice GaIloti

; Sómente assím readaptare- com o tenente Mauricio Por�
· ·-.mos o nosso cadastro social. tccarrero. \
·

"x O ato religioso foi oficiado
ANIVERSARIOS: por sua Eminência Dom Jay-

4()SC� CARDOSO MACHADO
me Camara, no Palácio São

R t .ç, Joaquim. RA:DIOegis a, a eteméríde que ho- A
Jle tr��COl"re, o aniv�rsárlO -

noiva é sobrinha do sr. Conforme noticiamos, reassumiu

.natalícío do sr.: Oscar Cardo-
Joao Roberto Sanford, resíden- a direção do programa "·,Momento

so Machado, conceituado far-
te nesta Capital, e filha do sr. Esportivo" _ o conhecido cronis

.macêutíco em Orleães.
dr. Odilon Galloti diretor do ta "MARTI" '_ dníciador dêste

JORGE FERREL-qA QUINT Hospt�io Naciona( e de dona mesmo programa na Rádi'O Guaru-

NETO
.

G�g1na Galloti, ambos des- iá.

Assinala, a data de hoje, o
ce entes de velhas e concei- _ o -

·ira,us.'curso do aniversa'1'1'0 na-
tuadas famílias de Tijucas A "Mais Popular" _ está trans-
neste Estado.

'

iallClO do sr. Jorge Ferreira ruitindo tôdas as, 3as. e 6as. feiras,
'Quint Neto. ::6:'0S_ CLUBES: ás 21 horas, a audição Páginas Ma-

;SRA. ALIETE DUTRA .SIMONE
. NIAO ELEGANTE sicais, riurn patrocínio da Parma-

Aniversaria-se, na. efeméride
Continuando sua série de I cia Nelson.

h
. fe.stas sociais, o Grêmio Ame- I

que o.Je transcorre, a exma.
Ali t D

- ricano, entidade moca cons-sra. ,e e utra Simone, dig- tituida da "finesse" 'd� moei-na esposa do sr. Edmundo Si- d d
mane.

a e catarínense, fará realizar

SRA
nos saloes do Lira Tenis Clu-

. NAlE,t PEREIRA be, dia 13, uma reunião ele-� data que hoje transcorre.' gante..assínala a passagem do aní- Durante o coquetel tar-se-á
versam: natalício da exma. a apresentação de várias sur-

· sra. Nau' Pereira, digna espôsa
-do nosso prezaJdo confrade presas que. concorrerão para

'jornalista Batista Pereira di�
o maior bnlhantismo da festa

.retor da Imprensa Oficial do
.

Desfilarão pelos salões do
�stad0 e presidente da Asso-

Lira, os mais encantadores 01'-'
-

C
namentos de nossa sociedade..ciaçao atarinense de Impren- apresentando as ultimas crea-.sa. -

,SRA. MARIA ADA .
çoes para o inverno. Reina

Deflui, na daia MARTIN.S grande espectativa -por este

-transcorre o aniversá��e n���e I' �09uetel que será uma vertia

,lício da e�a. sra. M .:
- eira parada de elegancia em

aria Ada 'Florianópolis.�Martins. D t
SRA. ZILCA LUZ

es e modo, o Grêmío Ame-

A f
" rícano, expoente da sociedadee em�nde que hoje trans- florianopolitana trara' um,coOrre, aSSInala Qo '. ' .'

,

'natalício da
. , aruvers�lO I pouco de seu entusiasmo mo- 18,30 _ Programa com Orlando

-"'uz
exma. sra. Zilca ço a essa grandiosa reunião. Silva.

París, 8 (U, P,) _ James Bernes

I
observalda na Conferêncial. Da reu-

�
FAL e Ernest Benvin estão dispostos a niã.o de hoje, segundo se'presume,

�,A DORA
ECIMENTO" 18,45 � Momento Esportivo.

>i=1L'\.fi.. '. CORDELR'Ü I R A C EM A C A G' L I A R I
um grande esfôrço conjunto numa dependerá a realização da Confe-

A 19,00'- Ritmos de Tio Sam.
,

.
nwersana-se, na data. que F R A I N E R

tentativa paJI'a sallvar a Conferência rêneia da Paz das Naçõe� Unidas,

hOJ t 19,30 _ Dep. Naçional Q_e l-nfor-. I

.:Dorea CraOllSCrde''l?rrOre, a exma. sra.
.
Após pro.lo).'lgados e ang'us- mações./

' da Paz, onde é cada vez· maior o que foi marcada! para o fim deste

STA
.

-
hOSQS sofnmentos e não obs- 20,00 ---< Programa ,com dr.

desentedimento entre os Quatro mês. Como se sabe, a Rússial não

.
. �(�RMELIA.ADUCI tante terem sido tentados to- so Ortiz Tirald,o.

Aliou· Grand·es. Na opinião de informa:n- concorda com a preparação e o en-

"1
A eferneride de hOJe� assi�a- dos os recursos 'da ciência mé- 2V.,15 _ Programa c o m

tes autorUzados QS Ministros reuni· vio dos convites antes de um acôr-

: '�. a. passagem de .TI:lalS m;na dica, inclusive tratamento es- Galhar'Clo.
Carlos dos em, Paris enfrentaJI'am, possi., do sôbre diversos problemas ?en-

p lillaVera da gentil senhonta peCI' l' d S
-

2" 30
velmente, a maior c.rise até agora, dentes ent!-"e os Qualtro Grandes.

1\cT
'

".
I • a Iza o em ao Paulo veio u, - Mús-i-cas Brasileiras em

, ..'t-ormeha ActUCI f I
A ,

,

EDUAR
. a a �er, ont.em a tarde, no gravações. . U ".

F �O ROSA HOspItal de Caridade, desta ci- 21,0'(}' - Páginas mUSl/CalS. m ape O
� anos! �oJe,.o 81'. Eduar- dade, a exma. sra. d. Iracema 21,15 - Pro.grama com Roland

'�Rosa, dlStl�gUldo .e�emento Cagliari Frainer, espôsa do sr. Peaohei e s/Hawaianos.

m
�?S� meIOiS SOCIaIS e co-I João Frainer, nosso colega de 21,30, - Últim�s melódias.

,
el1C�os.

1
impnensa. 22,00 - Programa par� amanhã

SENHO�INHA ODE!� SOUSA
_

A extinta, que desfrutava - Boa noite.

llo1!:�reJa, na efem�nde qu.e nesta �j1dade. de gTande círcu- ENCERRA.MENTO.
J anscorre, m.aIs -uma pn- lo de SãmipatIa'S, pelo seu gênio'

�=i'l� S�nhOrihha Od�te afavel e coração bonissimo era DR.
..

, .' , ,1 a o senhor JC!aq1!-I� mãe da ·e:lm1la. sra. d. I�one
�UCIO de Sousa,

..
funclo�arlO Frainer Lentz, espôsa do sr.

,ti� Imprensa Oflclal do Esta- A? N. Lentz, chefe da Conta-
.

TAMARIN
billdade' da Pl'efeitura Munici�

A
.

00 SILV;A pali" e do jovem Ivo F'Taniner
,

ssmala,. a da.;ta de. hoje; o
.

'transcurso do aniversário na-
1Jalício do sr. Tamarino Silva.
�uncionário do Departamentó
:tile SalÍde Pública. ,

MENINA AíDA ZIMER
A efeméride de hoje regista

a passagem do natalício da Hoje terça feira Hoje
graciosa menina Aida Zimer" RITZ ROXY

apl�cada aluna do Colégio Co� ás 5 e 7,30 l;lrs ás 7,45 hrs.
:caça0 de Jesus. - Sessões das Macas _

RUBEN LIRA Joseph Cotten, Tereza Wri-

_� �r�nscorre, hoje, a data na- gth e Macdonald Carey.
#ahcla do nosso distinto con- SOMBRA DE UMA DÚVIDA

, terrane? sr. Ruben Lira, con". Será que este homem a quem
. ,tàdor dIplomado pela Faculda-' iUioro é algum monstro?' .

d._e de Comércio de Santa Cata- O carinho de suas mãos aca-
:r:m.a e competente funcionáDio bará matando?
:dá Delegacia Fi,scal. Censura até 14 anos

Preços: 1,20, 180 e 2,40.
RITZ - 5a Feira:
Mickey Rooney, Judy Gar

land, numa folia muskal.
LOUCO POR SAIAS

.

O U1'.DO-- 'e'Cà�felrã t dê Julho de 1946 3
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Capital ao lado de soldados norte-

Roma, 8 (U. P.) - Esta-se se tornando necessária a intervenção americanos e britânicos. Além dis

désenvolvendo em tôda a Itália um I da pofícia que teve de usar bombas so, um grupo maior de manífestan

mO,v��ento anti.-a!iadO'� em

oonse"1
de gaz lacrtmongenio para dispers- tes atacou o clube de oficiais brã

quencia _da decisão dos Quatro sar os manifestantes. Informações tânícos;» exjsulsando mesmo tôdas

Grandes referentes à, sessão de autorizadas inriciam que vários es- as italianas que lá se encontravam.

palrte da Ist'riai à Jugoslavia. Em I tudantes atacaram e desaudaeam Revelou-se ao mesmo tempo que
Roma os acontecimentos se precí- completa'mente várias jovens Ita-! ataques semelhantes ocorreram ena

pitaram, havendo conflitos e se) lianas que passeavam nas ruas da Pádua e em Trjeste.

. Acusados os 'ccmunístas de criar
'um ambiente' de hostilidade
SHANGAI, 8 (U. P.) - Os comunistas chineses foram

acusados de criar um ambiente de hostilidade para os norte
americanos na' China. Essa acusação foi formulada pelo pre
sidente Soong, ao responder Ia [Um ataque formulado pela emis
sora Yenam. Soong disse que a ajuda norte-americana foi re
cedida pelo povo e negou que os Estados Unidos tivessem pe
dido ao govêrno sete bases navais ao longd do Rio Amarelo e

na ilha Formosa.
.

Qualquer 'seria melhor que Roosevelt !
WASHINGTON, 8 (U. P.) - Sabe-se, agora, que o Alto

Comatuio nazista esteve disposto a entrar na área política
norte-americana, visando a derrota de Roosevelt, nas eleições
de 1940 e 1944. Um dos promotores assistentes da Justiça Mi-

_ o _ litar norte-americana, gen. Rogge, recentemente ctuiaâo da

Lourival Almeida, apresentou-se, Alemanha, ,afirmou ter Goerinq, feito um esboço de um com

ontem, ao microfone da Rádio
I plot, contra Roosevelt. Rogge diz que os nasistas trabalhavam

Guarujá _ interpretando' mais um I sob. O lema: "qualquer candidato será melhor que Roosevelt".

programa "Hora Literária".
.

-j O gen. Rog.ge está preparan�o '.Fenso relatório sôbre a propa-
_ o -

I qanâa
nazzsta nos Estados U1ZdoS.

:·:�:�;'��;�;1!Õ;�;:�::
-

Reina ea Im-a--+-'-n-a---P-a-I-e-s-t-i-n-a-
9,00 _ Bom dia para você.

,

9,30 _ Naticíárío • Guarujá.
1(),00 _ Programa com' Carmen
Costa,

10,15 � Programa com A r.t i e
Shaw e s/orq.
10,30 _ Seleções de óperas.
11,00 __: Bazar de músicas.
1'2.,00 _ Oferecimentos musicais.
14,00 _ INTERVALO.
18,00 _ Alb-ertura _ Ave Maria.
18,15- _ Programa Alma Porte-
nna.

. Jerusalém, 8 (U. P.) - É de· san, a quem informou que serão

completa calma a situação em ge-Ililbertaoos todos os membros da

ral em tôda a Palestina, Os peque- comissão diretora da Agência Ju-

nos incidentes ocorridos são de

menor importância, não afetando

a tranquilidade geral que se obser

va na Terra Santa.
Informações de Jerusalém índí

cam que sír John Sha� visitou lio

je o dirigente sionista Cahim Peyk-

daica, desde que contra os mesmos

não existam provas. Segundo ou

tros despachos as negociações en

trararn numa fase diplomática e

está. assentado que a partir de ago
ra os britânicos assurmrao uma

atitude conciliàtória_

Para salvar a Confe�ência da Paz

: .

J ··'RITZ,tines aOXJ

,ALDO ÁVILA
DA LUZ
ADVOGADO

TOME RNOT
InlÍmeras tem sido as recla- o·MELMOR APERITIVO

mações que nos têm sido fei.. �

tas, pelo fato de funcionários
da-Diretoria de Qbras Públi-lcas, quando concertam enca

namentos, rebentarem as cal

çadas e removerem os parale
lepipedos, deixando-os depois,
por tempo indeterminado e

eXicessivo, nas condicões acima

Ireferidas.
'

Uma das ultimas, feita pelo
p�oprietário do prédio n. 30 da
.rua_ Presidente Coutinho, o

qual nos declarou ter-se dirj
gido á nossa redação em virtu-

.....-----.-------

de de já ter, por 3 vezes, . no Boletim "spirl·taperiodo de 60 dias, se dirigido "
Jj

D O P lt d
.

AcaJba de apanecer, nesta
a . . ., sem resu a o.

Já que trocamos no assunto, Ca-pital,'o "Boletim Espirita"
aproveitamos a sugerir que se- órgão de propagá.nda doutri

ja determinado ou pedido pe-
nária da União E9pirita "Dis-

la I V T P D O P P dpulOS de Jesus", cujo primei
. . . . a . . . e. a re-

feitura Municipal, providên- ro numero por especial defe

das para que, como é praxe rência, nos foi remetido.

em outras cidades, quando Ao registrar. o aconteci

houver obstáculos ao livre menta, temos o dever de agra

transito nas ruas, sejam os
decer as elogiosas referências

. fel·tas ao "O Estado".
mesmos assinalados com 'ama

Jampada vermelha 'Para evitar Nós que mourejamos na im-o

possiveis acidentes. prensa, conhecemos o traba-
Lho que deve ter tido o digno
colega sr. Jobel Sampaio Car

doso, e seus colaboradores, e'

fazemos votos de franca pros
perildade ao "H'JJetim E�piri-'

í ta" recem fundado.

Ors.
Aderbal Aamos

da Silva

João Batista
Bonnassis

Rua Felipe Schmidt n° 21
Florianópolis.

' ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34.

Sola 3. Telef. 16-31

Federação das4sso
cia�ões rurais

Realizou-se. 110 dia 5 do corrente, no gahi�
nete

. d� sr. diretor de Terras, uma reunião da
COTIllSS.:'lO Instaladora das Associações Rurais
no Estado. Estiveram presentes nesta reunião
os senhores Celso Ramos. presidente C. I. A.
R.; dr. T3;sSO de Miranda, diretor do Serviço
de Econom.a Rural; dr. Afonso Maria Carooso
da

.
Veiga, diretor do Fomento da Produção

Anlmál; dr. Jurand.r Corrêa Salles, diretor do
Serv.ço de Defesa Sanitária Animal; eng. José
NIcolau BOTnr, diretor de Terras.
O dr. AfonS<? Veioga fez uma exposição c"rn

plet;a, relatIva a recente reunião, convocada na
capital da República pelo Ministério da Agn.
rultura e referente ao plano federal de aumen
to da P.rodução Vegetal, reunião esta, em qUE'
s. S. fOI o repr�sentante do Estado de Santa
<;atarina. Pelo dr. Afonso Veiga foi !)Tome'
hdo o forneclm�nto de máquinas agrícolas aos
laVTadores catannen.ses, por intermédio das As
F.oci�ç.ões Rurais, logo que seja instalada a res

.

p�ttva fede:ação. Em seguVia a Comissão fêz
chversas delIberações relativas à pt�óxima ins
t�la�ão, nest� capital, da Federação cLc1.s Asso
claçoes. Rur'aIs de que trata o artigo 12, do de
creto·le. n

.. 8.127, de 24 \ de outubro de 1945.
Pelo pres.dente sr. Celso Ramos foi designa.

da l�m.a Comissão para elabO'rar o �rograma ne.

c:ssarto a ser executado nos dias da instala.
c;ao da Federação das Associações Rurais e
d�s ,.r:uniões �t1e nesta época se fizerem ne.
cessarIas realtzar, clando--se. assim ao fato
l,1m aspecto técnico, econômico e c�1tural.

'

B R I TO
o alfaiate indicado
Tiradent'es. "I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notas rurais

ll�

Como se sa:be, o estrUme natural
consta de três partes: as féses, a

urina e a cama dos animais. Des
tas, os componentes líquidos são
de decomposição facilíma em pre
sença do ar, isto é, facilmente se

oxidam ao contrário do que suce

de com as partes sólidas, de decom

posição lenta. Os componentes li

quidos do estrume são de' maior
valor nas adubações, sendo que,
mesmo pela sua decomposição fá
cil, serão mais aproveitáveis pelas
plantas. Por isso é que. os estábu-.
los e atá as esterqueiras devem ser

construídas impermeáveis e pela
mesma razão devemos procurar
guardar a urina dos animais e o

suco ele estrume com as perdas
rmínimas, Para êste fim, servem os

poços de urina. A razão' da grande
utilidade do poço de urina é, justa-

,

mente, que êstes nos guardam os

sub-produtos da pecuária: a uriná.
e o suco elos estrumes. Quem não
tem ao lado dos seus estábulose es

terqueiras tal poço, prejudica-se a

si mesmo.
Os poços de urina elevem ser

construielos impermeáveis 'para
evitar grandes perdas. Necessitan
do de boa comunícacão com o está
bulo e com a esterqueira, ficando,
por isso, melhor colocados entre
€stes últimos, onde, naturalmente,
deverá haver lugar bastante para
as carroças dístribuídoras ele estru
me.

'

Talvez nem se precisa mencio
nar que os poços, corno as ester

queiras, devem ser 'isolados da água
do chão, devendo as suas paredes
elevar-se sempre acima do nivel do
chão uns 19-20 centímetros. Assim,
a esterqueira conterá sempre a uri
na elos animais e o suco de' estru
me curtido não será enormemente
diluido pelas quantidades enormes

de água das chuvas. Além disso, os

poços devem ser tampados. A tam

pa pode ser feita de cimento ou

mesmo de madeira, ficando embu
tida numa fenda que se encontra
na parte superior da parede do po
ço, tendo, naturalmente, uma' alça
para melhor retenção dos vapores.

O tamanho dos poços devem ser

calculado de acôrdo com o numero

de animais- estabulados, sendo que
.doís-três animais de grande porte
precisam tle .um poço de um metro
cúbico. Quanto á profundidade, es

ta varia entre dois e três metros,
conforme o nuri1ero de animais,
llrocurando-se sempre a menor sur

peficie possível para eyitar a gran
de evaporação e contaminação com

o ar. O nível superior dos poços de
ve ser baixo do pavimento da es

terqueira. Assim, si a profundidade ,

-da esterqueira é a 80 centimetros
do chão e temos três animais ,que
requerem um metro cubico do po
ço, êste deverá ser construido. com
'um metro e 80 centimetros de pro
fundidade e um metro e 10 centíme
tros de largura e comprimento.

Os poços de urina, estando em

ligação com .os estábulos e com a

esterqueira, necessitam de duas sé-
'reis de tubos, pelos quais recebam
a: urina do estábulo e o suco do-es
trume. Os tubos devem ter diâme
tro de 10-15 centímetros, feitos de
terracota esmaltada, podendo ser

substituidos, no caso de serem ca

roo, por tubos de terracota simples,
os quais, naturalmente, não garan
tem a completa ímpermeabílídade,
As ligações dos tubos precisam ser
recobertas com cimento. As incli
nações dos mesmos poderão chegar
a 10 cms., vindo das esterqueiras e

a 2-3 cms. nos tubos do estábulo,
por 'metro linear. A razão ,por que
.os tubos provenientes da esterquei
ra precisam de Inclinação maior, é
que : êstes conduzem, um liquido
sempre mais denso. As entradas
dos Iiquídos nos tubos deverão ser

protegidas por filtros afim.de evitar
a entrada de-matérias sólidas.
«Da Revista "Vitór'iaH, de S" Paulo)

CASA MISCELANEA distri·
buidoraldps Râdios R. C. A'
Victor • .válvul�8, é Discos, IRua Conselheiro Mafra

•

I Em sinal de prolesto
I Roma" (U. P.) - Tôdas as que ás dezenove horas será rea

casas comerciais italianas de lizada uma grande manifesta
Roma fecharam hoje suas por- ção publica na praça do Povo.
tas, ás 10,45. Os estabeleci- '

metitos reieruios suspenderam Outros despachos indicam

suas ãtividades por, dez minu- que desde que foi conhecida a

tos logo que soaram as sirenes decisão dos ministros dos Quo,,
anunciando o inicio do movi- tro Grandes comecoú q, evo,,

menta de protesto pela decisão cuação dos italianos .que não

da Conjeréncia de Paris sôbre desejam viver no ierritôrio,
a' Venezia Giulia. As fábricas agora iugoslavo. Já cheçaran:
e oficinas também aderiram ao á Trieste cerca de 10 mil re

protesto, suspendendo suas ati- fugiados. Calcula-se que o to
vidades durante cinco minutos. tal de refugiados atingirá, bre-
Entrementes, anunciou-se, 'vemente á cifra de cem' mil.

..

Peça-nos folhetos descritivos sem compromisso
Concesstoncríoer Imposto sôbre vendas e consign8vões

C_ RAMOS & elA. Temos prazer em anunCiarlquantos
têm seus ínterêsses

,
_, - .

1 22 'F 1 641 que [á se achà concluído e s€- ,:comerciais e industriais liga-�ua João Pinto, 9 - ex.' Posta . I) � one .

Tel. Somare _ Florianópolis. rá lançado na próxima segun- dos ao fisco, pela incidência

.;;;;;;;;;;===========:;::;==;;;;;=�===:::;;;;;;;;;;;;;;;;;.. da-feira, dia. 8, o livro sob o do Imposto sôbre "Vendas e r'

I'
, título supra organizado pelos Consignações".

, QU�R VESTtR·SE COM CONFORTO E ElEGAHCIA ? Srs. Adolfo Bittencourt Sil- Os interessados poderão di-

PROCURE A veira Sub-Diretor da Receita, rigir seus pedidos á Livraria

P
.

M II
e João Teixeira da Rosa Jú! Rosa, rua Deodoro, 33, nesta

",alfaiaRutaaFerllipp� s'C'hmel-drt'e221�aS'Ob&r8d'O ',e o I �������:���1E�::S::::�:::: ,�:���1:i3:�b�a� dístríbuldora
,

" noticier, trata-se de um livro Tome KNOTde real utílidade para todos '

'

)i ..

,
\

Seja qual [ôr o trobolho o executor, na Agricultura,
na Indústria ou no construção de estradas, há um

TroeTroeTor Internationol Diesel de fôrça ade�uada
para atender ao chamado.

Cada um dos quatro modêlos desta' série - o pe·

queno TD-6, os médios TD-9 e TD-14 e o grande
TD-18 - está pronto a solucionar o seu problema.
Prp.(erindo um T rocT racTor para trabalhar com ól

coe: ou nuerosene, os modêles T -6 e T -9 poderão
ser fornecidos.

SeOSeu 'NarizEstáEntupido
-perturba-lhe o sono

esta noite!
'\

Adormeça mais depressa 'e durma
melhor graças a Vicie: Va-tro-nol!
Algumas gotas em cada narina, ali
viam o nariz entupido e, em segun
dos, tomam a respiração fácil.Use-o
sempre que o seu nariz esteja en-

:�:::!�r�:=t VIC" Va·IIO·NOL
O Me'dieamento Nasal Pr�ferido Em Todo O Mundo

rARMACIA ESP�RANÇA
•• :r....ae!.ueo IULO LAUS
........... _. ..............

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

uua- «II iIIoITaeu.

_._ .......� .. _................

APENAS Cr� 3.60
Com essa ínfima quantia Voe.

está auxiliando o seu próximo. .

Centribua para a Cai::u de Ramola(
'l08 lndill'entell de FlortanóDoliL

Camisa., Gravatas. Pijames,
Meias dai melhores, pelos me

nores preços .6 na CASA MIS
CELA1'IlEA - Ruae. Marre. 6

• aos

il1i��r���i;ci';'ell:;;'i"ed���{U,.�açãOVos�a�inCt��da� I TOME APERITIVO ESCRITÓRIO JUBtDIf;O COMERCIAL
repro1utore. de qualquer raça. Matenal.de ,

(Com um Departamento 'Imobiliário) .a\�cul, ma, apicultura. Utensílios

vete,
riná rios.

K 'N ( ) T',
- tr-

REPRESENTANTE: A. POVOAS I Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
,Rua, Ten. Silveira, 84 - Fpoti�.

'

..oL
'

, Diretor: dr. Elisiário 'de Camargo Branco
ADVOGADO

Rua Frei Rogério,' 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54
Endereço teleJrl'áfieo: "Elibraneo" - Lajes - Bt- Catarina

'Seda,s, Casimiras e l,ãs

CASA. SA..-r.A..
ORL.1\ NDO SOA I-{PEJLL1'

Rua COBseltieiro Mafra, 36 -- loja e �olJreloja - '1eleIOl,e 1514 ('rede inte.rna)
Caixa Postal 51 --- Ead, Teleg .. : «Scorpellí» --- -Fleríanépelís

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C()MPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZACÃO

Amortiz3(:ão de Junho
No sorteio rpalizarln em 30 de
Junho de 19ft6 foram sortea
das 'lO! seguintes ccmbtnacõe

H
W
U
F
P
f
N
U

F
W
p
s
Q
y
z
u

Os portador!'s de títulos em

rígôr contemplados são ('o�
. vidado s a receber ,) reern·
bôlso garantido, na séde da

Companhia,
ou com os' Ag"r}t'"� Gers rs:

Sociedade Comercial
LIVONIUR LTIJA.

RLUMENATJ
Não interrompam o paga

mento regular das rnensalída
des dos seus títulos.

Em caso de IritE'rrupção, re
habltttem im ediatamente o s

IiSUS títulos. E' suttcíente pa
gar UM A.. MF'N�.A I lD &.DE para
revíg irar (\ me-mo p evitar li
perea rio direito sôbre., Ror-

�f'lo f' salvar 111'1 suas

economias.
I
•

ljjjiiiiti"ríiõSi
:1 Rua Deodoro, 33

\ Ftor íanôpolis
"

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de

obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novi.dades todas
semanas

• RETiRARAM SUAS CANDI- .1
DATURAS

Tôda;; as bebidas, ínclusive as

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas' candidaturas,
�ara reinar nos lares catarí-

I uenses,
- em vista da certissi

ms vitória do aperitivo KNOT.

,

1. .. que a Inglaterra, ven
ce todas as nações européias
em volume de chuvas; e que,
só em Londres, goza-se anual-

I mente de 170 a 180 dias chu
vosos.

2. " que um formigueiro
com a altura de 1 metro re-

presenta, em proporção á es-,
tatura do arquiteto, uma cons

trução oitenta e.quatro vezes

mais alta do que a grande pi
râmide do Egito.
3. " que foi Joa Wesley, um

tipógrafo de Albany, Nova
York, nos Estados Unidos, que
descobriu o celuloíde quando
procurava um substituto do
marfim para a fabricação de
bolas de bilhar.

I 4... que a Holanda retira o

direito de nacionalidade a todo
o cidadão que se mantiver au
sente da pátria durante dez
anos a menos que, antes de

completado êsse prazo, êle co

munique á autoridade compe-
.tente seu desejo de continuar
'a ser holandes.

I 5... que não faz ainda meio
I século que se adotou na China
I a semana de sete dias, impos

II ta pelos bancos e estabeleci
l mentos estrangeiros ali esta

I belecídcs; mas que, apesar dis

I so, até hoje a grande massa da
I população chinesa ainda con

I tinua a observar a sua milená-

I ria' semana de cir:cQ. dias.6 ... que, entre os cofres

I "Butungas", do hinterland da
Aíríca, subsiste um democráti
co costume �que consiste em

que, quando uma família di

verge da decisão da maioria
do conselho que governa a trí
bu, não se revolta nem protes
ta: simplesmente seus com

ponentes se abraçam, abando
nam a sessão e vão' a outra

parte' fundar uma nova repu
blica.

7-. .. que a manor concEm-,tração de poços petrolíferos do
mundo está localizada em Sig
nal Hill, na Califórnia, nOS
Estados Unidos.

8 ... que, em Belém, na Ter
ra Santa, acha-se gravada so

bre um grande bloco de pe
dra, no local em que nasceu

Jesus Cristo, a seguinte ins
crição em latim: "Hie de vir

gíne Maria Jesus Christus na

tus est".
9. .. que toda e qualquer

pessoa que viva sem ocupação
na Suécia é obrigada por lei a

ocupar um cargo qualquer nos
estabelecimentos industriais do
estado; e que, se recusar, irá pelos por baixo do nariz; e que, iznum acôrdo e num gesto al
para a prisão e dela só sairá desse modo, o bigode é um -tamente democrático, estabele
quando se resolver a praticar adorno masculino de origem ceram que o período 'governa-
qualquer profissão. espanhola. mental _de quatro anos seria
10. " que, apesar de ser co- 12. " que, em 1943, por oca- exercido dois anos por Um dos

nhecida a -composição .quími- síão das eleições para prefeito candidatos e os dois anos res
ca �e 300.000 substancías or- munícípal da cidade de Rive- tantes pelo outro.
gamcas, apenas .cel� de 9.000

ra, na Repuolíca Oriental do
ldessas substancu�.s sao prepa- Uruguai, OiS srs, Miguel Agues
radas em escala Industrial: e

Te Aristeguy e Berrutí Corsíni
que, do mesI?-0 m?do, a� apresentaram-se candidatos pa-
250 substancías morganicas, ra o referido cargo e receberam
das 40.000 conhecidas" são exatamente o mesmo numero
também preparadas índus- de votos· e que então de co-
tríalmente. ' , ,

11 . .. que, quando os mou

ros ocuparam a Espanha, não
havia uma distinção visível en
tre muculmanos . e cristãos;
que, em' vista 'disso, os espa
nhóis decidiram fazer alguma
coisa nesse sentido: rasparam
as suas barbas, deixando ape-
nas uma linha horizontal de

...."..........._"""""

u
C
D
U.
J
N
G
R

I

«aca-
vivas QuaNDO a
É PENETRaNTE

•

"�ivre-se dessas desagradáveis eon.sequêmcias das noites

frias e ehuvosas

Essa dorzinba renitente na nuca, dífícul- úríeas que causam essa sensação incômoda

\ando osmovimentos dó pescoço e da cabe- e dolorida, que tem o nome do torticolto_

ça, que muitas pessôas sentem ao levantar-

se, atribuindo-a erroneamente a um máu Uma simples colherinha de URODONAL

geito durante a noite, nada mais é que num copo dagua, tomada ás relei-

uma das manifestações do reumatismo tão ções ou ao despertar e ao deitar-se,

frequentes quando o tempo se torna úmido bastante para acabaré o com êsse

e inconstante. Isto indica que as agulhas mal. O, URODONAL expulea o ácido

úricas, que s� formam quando os rins não úrico, limpa e desintoxica o organismo,

cumprem normalmente a sua: pondo tem-fim. às dores reumáticas nas

função de eliminar o ácido juntas e nos músculos. Ao 'mesmo tern-

úrico, localizaram-se po limpa as vías urinárias evitando os

distúrbios dos rins e da .bex;l!ll.

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 2S
fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do EII�ado

Florianópolis
I)r. H. 8. S. 'Medina FarOl. Narbal Alua de Souza

Farm. L. dà Costa AvUa

Exame de sangue ,: Exame para verHic4ção
de cancer, Exame de urina, Exame 3)ara

verificação da gravidez, Exame <ie escarro,

Exame para verificação d.e doencaa da
l)ele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de iSecreções.
J'utovaccinas e transfu:Jão de sangues,
�lI:ame qUunico de I f,arinhas, bebida.'

café. água., etc.

DESPERTE ., BlLIS�
.

,DE SEU fIGIDOJ�."
e ,sauarã da camí disposto aafa tadl'
Do fígado .deve fluir para os i.�es
tinos aporD"xim.tdameme, -um litro
de' suco biliar por dia. Se êste suco

não correr. -livremente, V. não I!0de'
digerir bem os. alimentos e

_

este,'

fermentam nos mresuoos. Então so

brevem a sensação de fartura, seguid�l
pela. prisão de .ventn;. V. se sente de- "

primido, desanimado edemau humor;
V. p.ecisa das Pílulas Cárter �ral
o Fígado, para _f�zer com. que esse'

litro de soco bihar corra Iivremereei
e V. se sinta realmente bem. Compre'
\Iro vidro hoje ,mesmo. Torne-as
coaforme as instruções. São efú:;;;,
zes' pua fazer a bilis fluir livre��nte.
Peça Pílulas CARTER para o Flgmo.
Tamanho _ econômico: Cr S. 3,5Q•

I

Rua

B ,R I T O'
O alfaiate indicado ITiradentes 7

ICONTA CORRENTE POPU�AR
Juros S},/� 8. •. 8 .. _:_ Limite o-s 30.000,00

,

Movimentação com cheques

Banco do DIstrito Fede'ral S. A.
ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO

A_ L. ALVES
Rua Deodorc, n, 35 - Fnolis,

Encarrega-se de : compra, 'venda, hi

poteca, legalização, avaliação e admi

nistração· de imóveis. CA�ITAL: CR$ 60.\>00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • Flor'âlnópoUS

O"�anizaJ também, papéis para com

pra de pr9priedades pelos Instituto.

de Previdência e Montepio Estadual.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
, I Sábado. prosseguindo O' campeonato amadorista, defrontaram-s"e C,aralaDa 1,; ••1�j"� .(1r1I1, I���!,'"do Ar e Clube Atlético, que termiuQu com um, empate de 3 I 3. �t .,� ,. tlj

----

I� Direção de PEDRO PAULO MACHADO

(-atolicismo

C SANTO De DIA
9 DE JULHO

Os Ss. Mártires de Gorkurn:
Gorkum é uma cidade na

Holanda meridional. Depois 00
insurreicão dos Países Baixos
contra ô dominio espanhol e
da queda de Dordrecht, nas

mãos dos revoltosos, agredi
ram estes também Gorkum.
Na cidade achavam-se muitos
calvinistas qué faziam causa
comum com os revoltosos e
lhes entregaram as chaves da
cidade. Mas restava a cidadela
na qual se refugiaram muitos

O CARAVANA JOGOU ME- T.ermina o 1° tempo. 1 s: 1 Ary, 'Aldo e Osvaldo, Osvaldo: I
te-se ufano em registrar a católicos .leigos e padres' se

LHOR, MAS NÃO LOGROU no. "plàcard", Lopes e, Ernani; Durval, Per- passagem, hoje, do aníversá- culares e religiosos.. Vendo a
VENCER Após o descanso regulamen- reíra, Gustavo, Luciano e 1Vld.- .no natalício do jovem. conter- inutilidade de ulterior 'resís-

Conforme foi amplamente tar, voltam os 22 cotejadores noel. Clube Atlétíco: Pedro; raneo Djalma Teíemberg, €8· têncía o corriandante da cída

dívulgado, realizou-se na tarde para disputar o pertodo final Itamar e Medeiros; Waldir, forçado presidente do Interna- dela combinou as condições da
de sábado o jogo entre Catava-

do jogo.· Nelson e Husadel; David, Gil- cional F. C. rendição com Marinho Brandt
na do Ar e Clube Atlético, em O Caravana passa a [o-ar berto, Erasmo, Vidal e Osvai- • chefe dos revoltosos atacan-

continuação ao Campeonato
melhor que seu antagonista e do. NOVAMENTE ADlADA A teso Este prometeu sob jura-

da Primeira Divisão de Ama-
tenta o desempate, reagindo a Golearam para o vencedor: PARTIDA ENTRE AVAí mente que todos poderiam re-

dores da Capital. '
'defesa atletícana aos seus ata- Luciano e Manoel. Gilberto 'fez E PAULA RAMOS tirar-se deixando. somente 05

O péssimo. tempo deixou em ques.
. .

,/ o po_nto de honra dá banjo
.

Por motivo do péssimo tem- objetos de valor ao vencedor.

mau estado o gramado da rua .�os 10 minutos de_s:a fase, vencl�o.. "pü, ante-ôntem, deixando. bas- Entretanto 'reteve ele os relí

Bccaíuva, impedindo melhor'
Miro .contund�-se, retirando-se , Arbitrou? encontro o. SI),: ��l� tante alagado o campo da rua giosos e os sacerdotes secula

movimentação nas jogadas, o
I do gramado. Sem o concurso �re�<? _Nazareno, com reg ular Bocaiuva, e portanto ímpratí- -res e mandou matratá-los se

que fez com que a P,artida de-I de ��u excelente at}'l!cant�, o atuação. cavel, a F. C, D. resolveu adiar não quisessem abf;tndona; a

sagradasse á regular assístên- ��e�ICo POUC? e: raver, TORNEIO ABERTO DE BAS- novamente, o encontro entre fé católica. Um ou outro caiu
era presente ao embate. ",ntmu1ando. na. ofens.va.., UE E OL"'" VOLEIBOL

Paula Ramos e Avaí, marcan- na tentação. Mas 19 deles a
.

O Atlético, que tanto su- AfOS,:3 LmI�ll:tdos e� mel� 2 �omra�res:nça de vãlias do O' próximo domingo para ajmaiür parte trancíscanos, Ú�-,cesso obteve nas pelejas ante- (.�on usao, eorn ",as, anra a 00- .
.

d
..

lít
sua realízação. ram fiéis. Ainda na mesma

"" - autorí rudes CIYIS, mi 1 ares, es- bé triores, não repetiu suas ha,.bl·-·ia a'J. arcos Katcípís, pro,cu,ra.n.- Tam em o jogo en re Vera, noite o P. Guardião foi de tal
.

d portivas, e regular numero de C 01" deverí
I

dt'uaís exíbícões jogando muito
o aete-la., o faz c,.om mtehc�- ruz e impico, que ' everia . mo o martirizado, que os sol-

,-, e "'_ d" espectadores, foi dado inicio ao f t 1 h- f'l dad.aquem das suas reais possíbí- da. e, �nvl�ndo-a as suas pro- Torneio Aberto d� Basquetebol
e e uar-se pe a man a, 01 alUOS o deixaram por morto.

]i�aàes. s> estilo apresentado pna� Ie�es. ... ,.
, .", _

e Voleibol, patrocinado pela
transferido para o próximo do- No dia seguinte foram levados

"'01 medíocre e sem nenhum Procuram os trícolores em mingo. para Briel pois, sabia-se que Gi'

te Federação Atlética Catarinen- .

.bríího. Necessitou também de pa.tar, novame� . E o e�lpatE se e dedicado em homenagem
x magistrado de Gorkum se es-

exercícios físicos; pois foi qua- ve�o,. aos 14 mm�ltos por inter- ao ceI. Pedro Lopes Vieira, díg- DIREÇÃO ESPORTIVA DA forçava pela libertação dos

si inteiramente dominado pela
médio de Zaechí com fcrte

no Prefeito da Capital.
'

"A GAZETA" I confessores da fé, e Lumay,.
equipe do Caravana do Ar.

' "shoot".
O· t' 1

. Assumiu a direção da secção conde da Marca, estava resol-
,

s Jogos iveram ugar na d t d f
.

ESite entrou no gramado em
A ofensiva caravaneira põe d d B t V I

.

d
e espor es a nossa con reira

I
vido a mata-los

t,odOS.,
Quasec; qua ta', e asque e e o ei

_

a "'A' G' t" di ti t
.

tboas condições físicas porém
em panico o arco adversário, Base Al'rea dê Floríaríópolüs, l' tze.a, o ES m tO e l� �- c�n:Pledtamente nus foram

não soube tirar vantagem da
onde pontificam as figuras de

domí lt· 1 h- igen e jovem wer on uiz o riga os a caminhar em pro-
. Katcípis, Brito e Hélio, qUE:

ommgo u Imo pe a rnan a. Bastos, um novato que muito císsão. �la -cídade. Renova-sua superioridade, falhando
t 'D' 11 ít d

Primeiro foi efetuado a par- promete na crónica desportiva ram-se as tentativas de leva-muito diante do arco atletica-
Ta a.lam para eVl ar a er-

tida de Volieibol entre os con-
""

rota.' ,da Capital. ,_
los á apostasia. Mas o P. Guar-.no.

Miro retorna ao gramado juntos do Lira Tenis Clube e Daqui da nossa hmnilde ten- dião' exortou-o á firmeza." Fi-Diante o poderio do conjunto a;pós receber os curativos, mas
do Grêmio Estudantil Catari- da de trabalho, almejamos ao nalmente foram conduzidos a.da Base Aérea, os cOIlllPonen- é deslocado para extrema di- nense, triunfando est.e ultimo prezado colega o maior suces- um celeiro e ai enforcados. Foites da defesa do Atlético, mor- por 15 a 7 .

.mente Katdpis, Brito, Hélio e l'eita, ainda coptundido. A'Pó� foi realizado o torneio
so em sua espinhosa missão.

.

no dia 9 de julho de 1572.

AmoTim, reststiram aos a'ta,,-
Os r�pa.zes do Atlético estão

inicio de basquetebol, do qual
°ques do gd,versário... Currú foi v;_ando aLgumas vezes a bOila

t·· ... 1

P t d d I-
...._ esgotados, mas mesmo assim par IC]param os segumues c u-

I Ium �lemento falho no 'segurar conseguem contra-atacar, Te- Bandeirante B. C., CJube Atlé- OS a e a o a « IS a negra»)o balão o que resultou na. que- ao arco a<lversário, porém ;serr
bes:, Academia dei Comercio,

.

.

.

/"
.

'

da_ do' seu arco duas vezes, tl'CO Ub;"atan E C e L;"a Te
- resultado. Tanto o trio-final, ,.u. ...LJ.

-

WASHINGTON, 8 (U. P.) - Os Estados Unidos puzeram,quando podia .111Uito bem im-
c,omo o trl'o-me'dI'o do Cara"a-

nis Clube, sagrando-se cam·
d l d 'rtual t U7' t

'
-

- v e a. o, m men e, a I/lS a negra" de guerra, de acôrdopedir que atingissem seu re-
na mos'tra,m-s'e fI·rrn,es. ,

peão este ultimo', seguido pelo l
'

'b'd
' . A A

dto· d
.

d
.

com a qua eram praz. z os negoczos com pessoas, ou empresasu .

Ataca o C,aravana,' Silva, qumteto
da .A:ca emm e CQ-

l' d u·" E
.

t·
.

d l' t 5887
. Terminçu a peLeja com um' méreio. zga as ao ezxo. xzs zam azn a na ' zs a negra'. nomes,.,

empate de de :3 x 3.
de posse da pelota, chuta ao

SOCIAIS DESPORTIVAS tendo a mesma, chegado a ter mais de 15.000 nomes em julho
O, jogo teve inkio ás 15,30

arco de Currú; êste falha e o
"O Estado Esportivo" sen-

de 1944. I

t���c�b Ca;Pl��r:s ��már� e��ad���;�f���� :e�a��l�.i- M--o-,-I-o-t
....'

-O-y-,-C-.o-'-n-·-t-I--,n�-u-a--I·-r-r-e-,-d-u-,t'-I'-y--e-I:·,quadros assim constitWdos
Faltavam poucos se.gundos

Caravana do Ar: Peixoto, para finali2lar a conten.da,
Waldir e MoracÍ; Gato, Harol- quando Djalma S€'rve em boas PARIS, 8 (U. P.) - Foi encerràda a sessão plenária d-<Jti..
do. e Veriola; Lébetinha, Acá- comlições á Amorim; êste: dr Quatro Ministros do Exterior sem que se chegas�e a qualquer'
.cio, Leónidas, Silva e Hazan.' posse da pel?t:, d?,bla Wal.iir acôrdo sôbre os convi,tes. Os ministros britanico e nO,rte-ame-

Clube Atlético: Currú, Bri- e, a certa dlStanCIa d-ecreta o" ODEON - As 7;30 horas 'l'icano e frances votaram· a favor dos 'cori:Vités, maS Molotov

tO,e Katcipís, Amorim, Hélio e em�ate.. ." UMA AZA E UMA PRECE eontinua irredutivel exigindo o re.stabel�ci.rllento das' normas
Ary Gil; Machado, capeta, Re.sul,tadO. C.aravana do Ar: Com: Don Ameche, Dana da Corner'ê;n'Cia da Paz antes da expedição dos convites. Iraverã.
Djalma , Miro e Zacchi. 3 x C�ube A�l tlCO, 3.

. . Andrews e William Eythe. .

uma nova reunião esta 1{aI1de, para soluciQiIlar o impasse.
Aos 13, minutos d� jogo,' .

Os ]ogadOles q�e maIS, s:; Forte! Real! Impressionante!
após leve dominio do Carava. destacara� foram: �o �t�etl- Preços: Cr$ 5,00 - 3,00 e

na, Leónidas chuta uma bola co - Bnto,. KatcIpIs, Hello, 2,00. Imp. 14 anos.

alta; Cunú tenta defende-la Oape��, e MIro. No carav�na .... .... .... .... .... . ...

mas falha .. Estava abert .. a
- .PeIXoto, �oracy; Gato, .....e- IMPERIAL - ÁS 7,30 horas

:Contagem, pró-Caravaná.. betm�a e !laT@�Ó�.. .

., �

- Ultimas Exlbições _
Aos 26 minutos Waldir co-

A atuaçao do. JUIZ, fOI fLacC:l,. AMIZADE E NOBREZA
mete toque dentro da área do

OS ASPIRAN;ES DO CARA-
Com: Sara Garcia.

.

penalti. Mim é encarregado de
VANA DO AH, VENCERAM Oontinuação do seriado:

,cobra-lo, conseguindo Peixute. O NOVO ROBINSON CRUZOÉ
d e f e n d e r . magistralmente, Em prosseguimento do cam- Com: Mala - Mamo Clark
mandando a bola a escanteio. p�nato ça Divisão de Aspiran· - Rex e Buck.
Assim o atacante tricolor per- tes, defrontaram-se na l:a.lde Preço: Cr$ 2,40. (Único.) .

deu excêlente oportunidat;}e de sálba:do; no campo da F. C. "Imp. 14 anos" .

para decretar o empate. ..: D., com inicio ás 13,30 horas:
Reagem os rapazes do- A:tlé- as equipes secundárias do Clu

Ueo e Hélio apodera-\Se do 'Ja- be Atlético e do Caravana do
Ião e, de longa distancia, ati- Ar,' que terminou com a vitó�
ra fortemente,' conseguindo ria deste uItmo, pelo escore de
burlar a vigilancia do goleirc 2 x 1.
caravaneiro, empatando a Os quadros jogaram 8.�Slm

partida aQs 30 nlinutos de jogo. constituidos: Carayana do Ar:

Amanhã, 'DO Vireo TeatrQ Olímpico, terá lugar ,8' grandiosa noitada de
t, _

• bOI, luta livre, e I

«CD tch».
,

. :',.

\

i II
II
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, <..

I
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I

I
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Os direitos que. pleiteiam
PRAGA, 8 (U. P.) - Os comunis� tchecos pe.d1ram n&

parlamento, a elaboração de uma constituição que conceda.
direitos de propriedade privada ás pequenas emprêsas e indi-·,
viduos. Mas, ao mesmo tempo, solicitaram a nacionailização.
das grandes industrias e dos recursos naturais e financeiros.
do pais. Reclamam ainda os comunistas um plano de dois anos

para a reabil.itação económica do país.
'

Acvsados novamente pelos árabes
. . .. . '... .... .... .... .... CAmo, 8 (U. P.) - Os áràbes voltaram a acusar os m-
Amanhã - Simultaneamen- g1eses e norte-americanos, ,de terem tendência sionista. 1\fir
te,: ODEON - IMPERIAL, m,QU a, L1ga A'rabe que algllns membros da comissão anglo-
- Sessões das Moças ---< americana para a Palestina não escondem seu desejo de ajudar
Dorothy Lamour e Dick Po- os judeus moral e materialJmente. Conclue o documento d€s-

well em:

I
tacando que tal atitude está impedindo que a situação. se �s-

A SULTANA DA SORTE clareç� e dessa forma facilita a per:turbação da paz no Próxi-
(Técni:color). mo Onente.

.

\
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PR. ANTôNIO' MONIZ DE
ARAGÃO

CJrurgia e Ortopedia clínica e cí
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhçras
CONSULTóRIO: R. João Pinto 7
Diáriamente das 15 às 17 horas.
USIDnNCIA: Almirante Alvim.

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
Cltnica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
J)lploma de habrlttaoão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

OONSULTóRIO - Felipe Schml-'
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSIDnNCIA - Conselheiro Ma·
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 12M

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

clonaI de··Medicina da Unrversída
de do Brasil). Médico por concur
_, do Serviço Nacíonal d� Doen
\ViS A-rentais. Ex interno da Santa
Casa de MisericórdIa, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital li.

.: deral',
CLtNICA MÉDICA - DOENCA8,

NERVOSAS
- €onsult6irio: Edifício Am6ll•

. "NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consulta.:

Das 15 ás 18. horas -
Residência: Rua Alvaro de Carv.

lho nO 18 - FlõÍ'iahppolls.

DR. ROLDÃO CONSONl
,CIRURGIA GERAL - ALTA ·CI.
RURGIA - 'MOLÉSTlAS DE 8JI..
.•• _ NHORAS, - PARTOS .•.

"ormado pela I<;a!;\lldade p,e Medi·
eínna .da Univ.ersidade. de São

Paulo, onde foi assistente, por .,.a.
etos anos do Serviço Cirúa'glco do

Prof. Alípio Correta 'Neto
Cirurgia do estômago, e vias 'bl
llal'flS, íntestínos delgado e groSBO.
tiróide, rins, próstata, bexíga,'

Ittero, ovários e trompas. Varlco·
cele, hídrocele, varizes e b�n.a

CONSULTAS:
das'� às 5 horas, à Rua Jl'eipll
8chmidt, 21 (attos da. Casa Pa·

'raiso). Tel. 1.598.
IlESID1l:NCIA: Rua E'steves JO·

níor. 179; TéI. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
:&{édico. do Hospital de 'Caridade de

,

Florianópolis'
Assistente da Maternidade

CLíNICA MI!:DICA EM GERAL
Doenças dos ,órg�os' internos, 'especIal.

mente do C;Ol;a�ã!k. ",

ELECTRVíCARDIOGRAPJ.4
Doenças do sangue e dos nervos.
DOenças ,de senhoras � Partos.

, Consultas diàriaménte das 15 às '18
horas.'

.

Atende chamados a qualquee h....;
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire-
,

. , . les, 18. Fone 702
IlE:SID�NC;A: Avenida Tro,*powslri,

l' 62, Fone,7'66

o ESTaDO-Terca-feira, 9 de Julho de '9.6

Nova York - (SIPA) - Uma
das maiores dificuldades que se

apresentavam no uso da pení
cilina, consistia no fato de esta
se eliminar rápidamente do cor

po, com as urinas. .Isso tornava
necessário administrar a droga
a intervalos frequentes, o que
por sua vez exigia o emprego de
doses bastante grandes.
Num artigo que apareceu

oportunamente na revista "Bel
ence ", os drs. Karl H. Beyer,
Roland Woodward, Lawrence
Peters, W. F. Verwey e P. A. Ma-

DR. MADEIRA NEVES tis revelaram ter verificado que,
Médico especialista em DOENÇAS quando administravam aos cães

. DOS OLHOS .
.

Curso de Aperfeiçoamento e Lon- um composto de ácido parami
ga Prãtica no Rio ..

de Janeiro nohípúríco junto com a peniCONSUVI'AS - Pe1a arnannã: 1, -

diariamente das 10,30' às 12 hs. à cHina, a eliminação desta atra
tarde excepto aos sábados, das�14 vés da urina fI'cava consideratis 16 horas - CONSULTónlº;
Rua João Pinto n.. 7, sobrado ....,..' velmente reduzidaFone: .1.461 - Residência: Ruá,'

' .

Presidente Coutinho, 58 Afirmam que uma análise do II '8
' ·

DR. :MA.RIO WENDHAUSEN sangue mostrou que dêste modo II ussr,a
Diretor da Hospital "Nerê" Ramos" era possível conseguir que a pe;. LONDHES, (U. P.) _ Os eírculos dirigentes britânicos acreditam
CLíNICA J\H:DICA DE ADULTOS nicilina permanecesse no plas- em .que a Rússia apresentará 'a questão da Palestina ao Conselho de Se-

E CRIANÇAS
'

. .

Consultório: R. Visconde de @uro ma, em concentrações etícazes, gurança da Organização das Nações Unidas. Segundo os mesmos CÍrQU-
Preto, 2 - esq. da Praça 15. de N$' durante um período muito mais los a posição da, Rússia no caso não será a favor dos israelídas e sim
vemhro \ sltos da "Belo Horizonte") longo do que quando não se re- favorável aos árabes. Ao que parece Mo&C'Ou pedirá a discussão do caso

Te!. 1545 corria ao referido ácido, o qual, P
,.

1
.

Consultas: das 4 ás 6 horas. pelo Conselho alegando que a situação atual da alestina e víta a se-

Residência: R. Felipe Schmidt, 38 felizmente, não é tóxico.
gurança e à paz mundial.

- Fone manual 812 CONVEM COMBINaR A ASPI-
RINA COM A VITAMINA K

Nova York - (SIPA) - O Iindivíduo que toma aspirina. du-·
rante um prolongado período
pode reduzir a protrombina do

sangue, isto é, a substância coa

guladora. Neste caso fica expos
to a fazer hemorragias, quer do
nariz, quer em qualquer outra
parte do corpo,
A investigação científica le

vou ao descobrimento de que,
com a vitamina K, que estímula
o mecanismo da coagulação, é
possível evitar essas hemorra
gias provocadas pela aspirina.
Ultimamente o dr. Harry Nei
.vert revelou perante

.

a Kcade
mia de Medicina de Nova York
que, administrada com as doses
usuais de aspirina, a vitamina
em questão evita as hemorra
gias secundárias que geralmen-
te se dão no sexto ou sétimo dia

depois de extraidas as amígda
las ou os adenoides.

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clíníca Infantil da
Assístêncía Muníõipal e de

Caridade
CLtNICA [\o(ÉDICA DE CRIANças

ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua N.o!!nes Ma
chado, 7 (Edifício S. Ffancisco).
Consultas das '2 (Is 6 horas

RESID�NCIA: Rua Marechal Gut·
,

Inerme, fi Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sífilis do, Centru de Sâúde
DOI<:NCAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇõES URO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA· VERMELHOS E ULTR)'••

VIOLETAS
CONóSULTAS: das:3 às 6 hs. - Ré

Felipe Bchmídt, 46
RES.: :n . .Toinvile. 47 - Fone 1�8

DR. NEWTON D'AVILA
Operações -:- vias Urinàrlas -

,

Doenças dos íntestínos, réto e

anus � Hemorroidas. Tl'atamen·
to da colite amebíana.

Fisioterapia � Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende díartamente às 11,30 hS
e. à tarde, das 16 tis. em dtante

Resid: Vidal Ramos, &6,
Fone,I067

A�V-ISO.;.�-".

Dr�M. S. Cavalcanti avi
za a mudaaça do seu con
sultório para a rua João
Pinto n-, 7. (altos da Far
mácia Santo Antônio),
Consultas das 3 às 5.

r.

AUTOMOBILIST4S
, Atenção

Pa).·a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

.- IN • _.... .,........ l_C.......
'

fIII

I
_... _ 8...

COMPANHIA aA.LIANÇA DA BAlA
'.....d. '•• 1171' - Sé".: I A I A_
INCEImI08 R 'lJU.:R'SPOBH8

Cifras do ,Baíançci de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Rellponsabilidade.
Receta
Ativo

Cr.
Cr$
c

80.,900.606,30
5,97�AoL755,97

67.053.245,30
142.176.603,80,•

Sinistros pagos nOI» últimos li) anoll

Responsabilidades "',

98.687.816.30
76.736,40! ,306,20

Diretores:

Dr,' Patnphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

de Sã, Anisio ·Massor·"Q" Dr. Joaquim. Barreto ci� Araujo
e José Abreu.

. N-otas ---eien líticas
COMO PROLONGAR A RE
TENÇAO DA PINICILINA NO '

CORPO. REMED,IO
ANTISEPTICO

7

Declarou que não tomará parte no
Assembléia Constituinte

Bombaim,' (U. P.) - Java nejará os fios, de maneira a

Praksih Narrayarn, Iíder dos não permitir aos indus a !fri..
socialistas do Partido do Con- tura da constituição, que eles
gresso indiano, declarou hoje desejam para a India livre e

que se recusará a tomar parte independente".
- na Assembléia Constituinte e '. ,

que se opoe ao govêrno ínterí- .
Condenou, por fim, as tenta

no.
tívas matogradas para .se esta-

Assegurou esse líder que "a Ibelecer acol1.do com a Ll�a M�
Assembléia Constituinte é : çulmana, dlze�do que confia

uma criação dos ingleses e ja- I
em que o PartIdo do Congres

mais lhes trará a liberdade so pode destruir o predominio
pela qual têm lutado". Acres- da Uga sob:re os muçulmanos,
centou, em seguida, que "o indo diretamente as massas:

próprio govêrno britanico ma" muçulmanas".

os

PASTILHAS'

A
e combatem as TOSSES,

CATARROS, as dôres de GARGANTA
05 Laringites" os Bronquites.
"õ Ucença do O. N.S. P. N0186

�
""': de �6 de Fevereiro �6�'
'�"fll •

Ale 1935, Qf$)S '1"
1,0, 0',002. fUCCllyplO\ 1),

favorável aos árabes

Viagens
,'P'ELO '., /

Expresso Noturno ,do jorRai
'O 'ES,:rÀDO

FLORIANÓPOLIS - JOINVJJ_E
.

SAlDA DE FLORIANÓPOLIS: :- 1 da ma4!ugada.
,

CHEGA-DA A -JOINVILE:" '7 'da' manhã.'
SAíDA DE JOIHVltE:

CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

Informações:

10 da mallhã.,
5 da ·tarde e

.

'Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO»
Em loinvile - no Hotel Príncipe

......................................-.........

DOENÇAS NERV�SAS
Com 08 progressos ,da mediciaa.

hoje, as doençM nervosas, quando
tratadas em tempo. são male.>! per
feitamente remediáveis. O �!lrand�i.
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na·
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, q.ue atende gra
tuitamente os d6entes Ilervosos IDo Idigentes, na Rua Deodoro 22. das 5
às 11 oboras. diAriainente.. =- _

ADVOGADOSl
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. ). J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala r;
Edifício Cruzeiro - Florian6polis.

.'",..",.. •. "'"'_' ·te......... ,.,....... "

·0····"
�.

w.....,.._.,.-" ...
"

......-MF'".,,� .,.
""o,

_'

I
'I�I--------_.----------------------------------�------�

Fabricante e distrihuidorelÍ das afamadas con

fecções uD-ISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sQrtimento de casemiras. riscados, brins
bona e barato., algodões, morina e aviamentos
para alfaÍ4:1tea. que recebe diretamenb das

Snrs. Comerclaa.t•• do interior no sentido de lhe fazerem uma'
Florian6polis. -,FILIAIS emjBlumenau 9 Lajes.

fábricas. A Casa °A CAPITAL- chama a atenção dos
visito ante. de efetuo rem sua. compras. MATRIZ em

•
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o ,direito· de criticar é o mais ,amplo, poi·s que visa, em tese, a corrigir la
lhas, inspirar rumos e denunciar abusos� 'Mas o crítico deve ter autoridade, 'cul
tura, imputabilidade moral e intelectual. Um Ihagal'hé, arvoradol em,' crítico, mo�"

v,eria a riso, se não - fôsse antes' um triste sintGma do a'nalfabetismo, a que,
cumpriria dar combate nas escolas e na 'imprel1sa.'

.

=
- -

Novas
-

unidades
-

navais para o Brasir

"

Washington, 8 (U. P.) - o mos da Lei de Empréstimos e ríncs, 8 destroyers-escolta. O

Brasil e o México f13tão entre I Arrendamentos, A informaçãc Méxíco recebeu 6, entre 0$.

os principais receptores de fe;' proporcionada pelo Depar- quais 3' caças-submarinos. En
mais 4.200 unidades navais a : tamento da Marinha e indica tre os navios entregues ao,

- ..--�--------- serem transferidas para outras I que o Brasil recebeu 28 na- Brasil, constam, ainda, 8 lan-

Florl866polIl, 9 de Julho de 1946 nações unidas, .dentro dos ter- J vias, ínclusíve 8 caças subma- chas de patrulhamento, 1

--------------..

. transporte costeiro, 1 doca sê-·

r
·

I t
.

\

b Aguarda apenas a hora H
ca flutuante e 1 oficina de re-

osslve men e em novem ro JERUSALEM,8 (U. P) - As operações militares britani-. �g;f��;;uI���i�:::::�,
Washington, 8 (United)· - ihida de parte de várias paí- !

cas da semana I?as�ada não a�aba.raUl com a Palmakh, ?rgão ta-aviões escolta, 78 destrovers:

Nos 'círculos diplomáticos es- ses, em vista da realização da �e ataque do exerc1to. clandestino Judeu. Segundo fontes,lsrB:_e- recebeu maior numero de bar-.
tá sendo bastante bem recebi- Conferência da Paz em París Iitas a Palmakh contmua forte e pronta para entrar em açao cos (3.390); inclusive 37 per-

da a sugestão de que a confe- e da reunião, em setembro, da quando chegar a hora. escolta e 392 lanchões de de-

rêhcía do Rio de Janeiro se Assembléia das Nações Uni-

C' r· o te· t-
semb

re�"��::;sf�:<;:r�e=::: da!c:�f!�: �'::os dirigen- isão no
.

ar!ldo em�cr� a ns .ao Be;d;�a"ãO alemã
�or;���;a,s��p:�s��u,N:�e�ri�'��i�� g�=-����t��!ro :st�� O prof. CesarJuo Jr. -deIxaria .. partido. Para educir �e reeduca: a

cípío, a esperançaA �e, que se I inclinados a favor do mês, de
.

dos de dndisciplina partidária ,e Juventude alemã, o Govêrno.

convoque a conferência para o novembro. O assunto amda São Paulo, 8 (E.) - Realizou-se. violação dos estatutos do P. D. c.1Militar efetuou prímeíramen
dia 7 de setembro, aníversá- não é oficial e acredita-se que

no Colégio' Paulistano, a conven- Manoel Vitor fêz sua própria defe- te, o expurgo dos livros esco

rio. da declaração da índepen-. passará algum tempo, ainda, ção nacional do Partido Democrá-
sa, provocando acalorados debates, lares nazistas, dos professores:

dêncía do Brasil, porém, essa i antes que o. Brasil íní- ta Cristão, sob a presidência do cujos resultados orrgmaram a CÍ- e todas. as lembranças do re

data não encontrou, boa aco- cie a remessa de convites.' proê, Cesarino Junior. Tornaram são no seio do Partido Democrata gíme pardo, inclusive canções
parte na convenção o deputado Cristão. Segundo apuramos em e desfiles. Enquanto isso as;

Manoel Vitor de Arruda' Câmara e fonte ,digna 'd!e crédito, o prof. Ce- autoridades educativas germa
outros elemeatos de destaque no sarino Junior não tendo consegui- nicas receberam instruções' se;.·
P. D. C. A corrvençâo revestiu-se do unanimidade na aplicação das veras a-fim-de organizarem os

;
do máximo sigilo, pois visava a

penas n�' acusacão levantada por seus cursos sob bases liberais,
Cidade do México, 8 (U .. P.) mocraticamente. Foi grande 'a c. a.-.-

_ J"'''''''a;'C' na hístóría do nos-
exclusão de três elementos do par- indisciplina contra Manoel Vitor e sem controle direto do. govêrno

aim -"O honra a mim conferida pelo po-
,

t
.

1
tido. A!berta a sessão, após as sole- Geraldo Castelar, resolveu apre-Imilitar aliado. - anunciam de:

so pais eve o nosso povo oca- vo mexicano, e eger-me pre- .

d
.-'

mda es preliminares, o prof. Cesa- sentar' sua [·,enllncl·a do Ca'I'!!O de Londres.
siao de fazer valer por com- sidente da República para o

�

1 t díreítos cí
. ,

d'
rlno Junior procedeu, de ímprovi- ores, daquele partido. Acrescen-

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

p e o os seus irei os C,lVl'COS. peno o constitucional vin- '" '1' roL �

O n dso, 'a acusação levantada contra os

ta. a mesmo'a fOlllt.'e que 'o �rof, Cesa- es Iu,a as aoO povo mexicano demonstrou douro, declarou, confiante, Ale- d M'
.

,

,
. , eputados anoel Vitor e Geraldo nuo Junior tería, também renllll- .

que esta capacltado -para o re- man
.

.

d 't· dI· ,Guimarães Castelar Pa'dhn, acusa- ciado ao in,rónri0 p'artido. DOVO
.

rusflo
gime emocra lCO - ec arou Cidade do. México, 8 (U. P.)

". ..... 11

o. sr. PadiUa. :- Padilla, ex-membro do Ga- ICidade do México, 8 (U. P.) binete:e Avila Carnacho can- Presos dezenas de comumstas
LOJlldr.es,8 (U.-:P.) - o De�ar,ta-'

- Miguel Aleman, candidato dídato a presidência, felicitou
"me:nd:o de Estado ncrte-ameracanc-

a presidência da República, em o povo, mexicano em virtude CAIRO, 8 (U. P.) - Foram presos pela polícia, dezenas iniciará trausmissões radiofônicas

comunicado, felicitou aos cída- da realização de um pleito li- de comunistas, como medida destinada a imped!ir a greve geral regulares em idioma russo neste

dãos mexicanos pelo sentido vre e democrático. marcada para o dia 11 do corrente. Entre os detuios, figura o. outono, destinadas ao povo da U.

de responsabilidade que deram lider comunista Anwar Kamei e 3 moças. A greve foi marca- R. S. S., segundo '3!nun:cioJll ho�e o'

e que, como cidadãos, demons- Tome KNOT aa como sinal de protesto pela ocupação do Egito, pelos brita- correspondente do Da,i.ly Telegraph

trarão, realizando eleições de- nicas. em New York.
--�--------------------------------------------------------------------------------------------------(�

I!: enorme o circulo de apreciadores de memórias, con- : -: acrescentava que "de sua' alma .não jorrava o .Ieite da ter-

fissões e 'autobiografias. Segundo o autor de La vie littérai- _ .1 nura", Ambos aispiravam a popularidade, com a diferenç3'

re, a acentuada predIleção por aqueles que "nos falam dos _ Oll-vel-ra LI-ma e suas
.. de que Nabuco era um arristocrata, descendente de fidal-·

seus amores e dos seus ódios, das suas ,alegrias e das, suas I .

"
I gos, e Rio Branco tivera por avô um capitão de navio 'da

dôres", explica-se por várias razões, das. qualis o crítico res- • , _ I Baía. Nabuco, após trata� com � povo, "ia ensaboar as·

salta duas. A primeira, é que êsse gênero de literatura refoge : (,memOriaS)) •
mãos e perfumar-se antes de envergar a casaca do Poole",.

da .moda e das convenções impostas às obras de arte; que, _, • e Rio Branco salcava do paletó parai saborear pantagrueli�

conforme se tem observado, Caem no esquedmento. "uma :............. •••••••••••••, camente uma peixada no Mi,nho. Nabuco, nas altas rodas

vez envelheçal a forma literária em que foram concebidas". sociais, era sweH, e Rio Branco seria. capaz de usar de' in-

E a segunda, é que "existe, em nós .0 desejo irreprimivel 'delicadeza: até com uma. senhora.

da verdade, a ponto de rejeitarmos, em c'ertos momentos, A sua perfídia não perdoava os desafetos. Referindo-se Não ficou aí o memoria'!ista. p'retendeu ainda fazer

·as mais belas ficções".
'

.

I
à excessiva obesidade de Oliveira Lima, conta que certa constwr que Rio Branco depreciara o trabalho apresentad&

Parece-nos que entre as outras razões poderíamos in- vez conversavam numa roda em que se' 3!chava G.eorges por Joaquim Nabuéo ao árbitro no litígio de limites com

cluir a curiosidade que nos leva' a indagar se os grandes Dumas, e alguém dissera que o estílo do diplomata brasi· a Guiana Inglesa, e ficalra ;intimamente satisfieito por ha

homens - escritores, artistas, diplomatas, políticos _ são 'eiro era pesado. E o professor framcês, m�ito sério, obser-j ver aqu,ele perdido a questão.
.

"

diferentes cde nós, se p,ossuem algum ponto de contacto com vou: ,
Vê-se dai magllíf,ica obra de Álvaro Lins, publicada no

os que ,vivemos na obcuridade, se têm as nossas fraquezas
a'no passado, que a imputação era falsa. Rio Brani:o senti-

- Quem ,sabe se êle escreve com a barriga? .. ,

.

e os nossos sentimentos, ou são, ,enfim, semideuses ou in- ra' profundamente o revés sofrido pelo amigo e, reunind�

d· 'd d
De qualquer forma', as recordações de Medeiros agra- .

'IVl uos e carne e osso, como qualquer mortal...
os Jornalistas que trabalhavam no Itamaratí, solicitou-lhes'

N F
dam pela graça e pela despreocupação com que foram .es·

a ramça e na' Inglaterra são inúmeros os memoria- "uma boa imprensa para Joaquim N3Ibuco".
'

listas. Os do Brasil não chegam a contar-se pelos dedos
critas. Ol;ive-iral Lima, porém, não é assim. Sente·se nas Com referência ao seu cavalheirismo, dii'zia EucUdés

d
'suas palavras o lIesejo de desforrar-se das injustiças de

as mãos. Destacam-se, em me,io de tão poucos, Joaquim da Cunha que Rio Branco, "com a sua estranha e majes-·

N b H b
que se julgara vitima indefesa. E,. daí, fazer as mais desai- .

a uco, um erto de Campos, Paulo Setúbal, Medeiros e
tosa gentIleza recordava uma idade de ouro, muito antio-il.

Alb
rosas referências li José Carlos Rodrigues, ao senador Aze·

..,

uquerque e Oliveira Lima. As memórias ,espelham o fun-
ou afcabada". E uma jovem portenha que visitara o B.arão,

d d
redo, a Tobias Monteiro, a Domício da Gama, a Graça Ara-

o a alma dos seus autores. As de Medeiros e Albuquer- nha, a Fontoura Xavier 'e a Assis Brasil. Este "não pas-
juntamente com outros compa,triotas, exprimira·s·e nestes

que reiflelem a vida ,de um homem feliz e gozador, ao passo
têrmos a um dos jornaás de Buenos Aires: "Sei que êle é

que aiS de Humberto de Campos s,ão a história triste' f: pun-
sava de um gaúcho presumido, preguiçoso � armbicioso". tão grande pollÍbico como homem do mundo. Posso di'zer

t d h Gra'ça Aranha julgava-se superior a Euclides da 'Cunha, e,
gen e e um omem que sofreu. Paulo Setúbal, em Co')],f[- que todós nós viemos presos pelo talento,

.

a cortezia, ()

teor, revela·nos a alma contrita que foi buscar no Catoli-
como secretário de Nabuco, na Legaç-ão em Londres, mli-

eSiprLt dêsse ilustre brasileiro; a qwem se olha como uma glõ-
. cismo o confôrto palra os últimos dias de elXistência, en-

nutara certa vez uma nota ,par31 ser entregue ao Foreign ria viva. Não se pode conceber mais amabilidade sem afe-·

quanto Joaquim Nabuco, "um grande nome que se pode Office, recheiadal de têrmos indjgenas, com frases como
ta'ção nem mais lhaneza de trato d·entro das Ifórmulas".

ch.amâr essencialmente autobiográfi>co", procurou, em Mi-
estas - dall1s la ma,looca du ruxana ... Mas Joaquim Nabuco I!: ainda Álvaro Lins quem desmente essa história de'

nhf-e
o Barão do Rio Branco fora'm os maris visados pelo seu

a ormaçao, segundo a maledicência desse mesmo Me- o Barão sentar·se, em mangas de camisa, a mesas de reg-

deiros e Albuquerque, estadear "o orgulho de quem sabe despeito incontido. Não 'concordava em que alchassem apo- taurantes.':__ "Bastaria _ diz o citaldo autor - conhecer'

o que vale e não s.e em'bara;ça com modéstias para ser 'o
línea a figura de Nabuco. A seu ver, êle "tinha uma bele-

o seu feitio, a sua educação, para' o saber incapaz da' vul

primeiro a proclamar os próprios ··méritos .. , ". I
za viril.e. tanto que p�ssavam, despercebidas certas fll\ceim- ga'ridade de flÍcar na mesaJ em mangas de camisa. Tôda es-

Assi:m, o que se nota em Oliveira Lima é�profun-
ces femmmas de que tmha ai fraqueza, como encostar·se ao

sa tradição, allÍás, a respeito dos aspectos pitorescos da vi

dOI e amargo despeito contra os que se lhe atravessaram no
: comprido contra a parede para fazer rea�çar a sua esbelte-

da de Rio Branco ,d,ev'e ser apreciada com dúvidas e reser

caminho. As suas Mem.órias não se reveStem, por exemplo,.
za, ou tapar a metade da cara com o lenço ià moda daiS mu-

vaso Noticiou.se, por exemplo, que depois de sua morte fo

do tom que Medeiros empre.stou às páginas de Quando eu
lheres árabes antes dai emancipação do sex0". E conta que .raJm encontrados, por debaixo dos papéis dai sua -mesa de

. .."
uma ocasião o presenciara a compor um discurso defronte,

•

era VLVO. x-ste teve, sobretudo, a intenção de fazer blague, trabalho, vários relógIOS alí esquecidos e perdidos. Ao au-

de contar anedotas de contemporâneos 'em evidência e de
do espêlho, ",estudando como um. ator o gesto e ai expres- tor 'inf,ormou o embaJxaJdor Araujo Jorge que· o Barão usa.·

d·
são fisionômica". Afirma que os sentimentos de Nabuco

lvertir f) leitor ià custa' dos .outros e talvez ,de si mesmo. va um único relógio, que pertencera ao seu Pai. O caráte

Geralmente, o memo·rialista v.ê nos seus semelhantes pela libertação dm; ,escravos eram mais literários que ver· boêmio de Rio Bra!nco, junto ià ,sua popularidade, explica

defeitos de que êle próprio não está isento, Segundo Medei.
dadeüamente sinceros, e reproduz a perfídia .. assoalhada as inven'ções ,e as lendas criadas em tôrno de sua figura".

ros e Albuquerque, era Oliveira Lima ,um grande vaidoso pelos escra'Vocratas, d� quero abolicionista fizera a sua Pri-, Palra Oliveira Lima, o Barão' não foi mais do que"

e vivia a preocupar·se com a sua glória. Mas esquecia�se
meira viagem ;à Europa com o dinheiro apurado na venda a;quilo que viu através do seu inteiêsse contraria'do. A cuI

de que também tinha vaidaldes _ muito el1ltbora de outro
dos servos que lhe deixara o padrinho, proprletário do en-

tura, a inteligê'ncia, o caráter, .0 trabalho de Rio Branco, e'

gênero - vaidades das' fr_il.scarices que perpetrou em Pa- genho de Massangana.
I

ás questões de l<imitJes resolvidas' pacificamente, os trata-'

rÍs, durante a guerra de 1914, enfiadQ. na farda da Guarda 'Só porque não gostava de Rio Branco, achou que não dos firmaldos com os países limitrofes, o renome conquis

Naciona1, que lhe' deveria dar o a$pecto de oficial d'e fôr- feriaJ os nossos brios manifestar, as suas simpatias· !Jor Ze- tado pelo Brasil, a veneração do povo pelo grande compw

ças armadas de um país exótico. E êle vangloriava-se tanto bal1os. E num paralelo entre Joaquim Nabuco e o Barão, triota, - nada disso tinha valor. Só tinha merecimento II

de suas conquistas amorosas que, de forma alguma, 'a des- 1 diz 'que o primeiro tinha "varidade do seu físico e do seu sua pessoa e só o seu amor próprio' ferido nos podería in-'

peito ;IO!? conselhos de amigos que tinham o senso do ridí- espírito", e, por isso, "era egoísta e ingrato". Quanto 'a teressar ... Como é mesquinhai e, às vezes,.ridícula, a paixão'

eulo, concordou em suprimir o capítulo das suas aventu·
1
Rio Branco, que nisso não lhe ficava atrás, "tinha' menos humana !...

las à Casanova.' coração do qu'e Nabuco, sendo mesmo desapiedado", e

Ambos confiam na vitória

C.1> .
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