
., lIiLUM

�"""'*irl. D fi'
: ANTIGO DLUUO D. IU.NTA CA.'fAJUIU

'i/jIIl..lIP...... •• ",.r••MI 8DINEI NOCET.

D'
I_- Diretor Dr. RUBENS DE ARBlIDA

rretor de Redaçao GUSTAVO NEVES

-1)-

Congratnla�ões ao matutino «(4 Gazeta».
O petróleo.--Projetos votados.

Lopes Víeira - P.-S. D. - Com a prejudicando-lhes a sua econDmia

palavra referiu-se ao valor e alta interna e externa, em único bcne

significação da imprensa na vida Iicio astronômico desses mesmos

dos povos, muito especialmente à "trusts". Mais adiante, disse o

imprensa hrasí leirn, sempre ardo- que traduz para os nossos
í

ntcrês

.rosa e vigi la nte nos combates pelas ses o nós mesmos explararlllos

boas causas. Referindo-se à impren- aquilo que é nosso bem nosso, sem

sa catarinense, comentou a vida do maiores influências de outra gen··

jornal "A Gazeta", hoje no seu te que não seja a brasileira.

na-o. quer. ncrdo 0, «177» perante o
aniversário, solicitando, consultada Cid Loures Ribas - P. S. D, �.

U
fôssc a Casa a-fim-de que Iósse Falou sôbrc um pedido de inf'or-

1 T
inserido cm ata um voto congratu- mações solicitado, através da Ca·

O pro elariado r,.ibn,.oal de Recursos -Iatór ío com o mesmo jornal, dando- sa, ao ilustre 'Chefe do Poder Exe·

O d d
1 1 rv A

se do mesmo voto conhecimento à .cutivo Estadual. Disse haver roce-

pa rti O··O B' dei
.

uo, i) • ,) - O Tr-ibunal de

figa "'Iro censide d I' if
.

sua direção. .bid () urna cópia de um Of·l'CI'O que

.

... ...r. um prece ente ,ecursos 1l1a111 estou-se ontem em

perigoso, a atua�ão pol#ltl' . d t b
t
..�s.e num ju lga:

.. l1c.nto de palpitante
João José - U, D, X - Disse f'ôra dirigido à s.s, Prefeito de Cha-

Ih
T CIOS ra a- \ll1tcr·esse, .delllllll(lo-se sóhre a

que a sua bancada se abstinha da pccó, que bem eselare o assunto

d b I
votação. d

"
.. .

I ores rasi eiros

I
constitllcionalidade do decreto que

o citatdo pedido de informações.

O Diár io Trabalhista" e
f

.

. Curvloso da Veiga - P. T. B. Ultima discussão e aprovação do.

edi ;;0 de 10 o

' ,lU sua

I
dores, foi a proposta rejeitada co n-

prorrogou os t: cites do artigo l/i E· ':\1

d çjO
d corrente, da gran- tra os votos dos trubalhistas I.

da carta de 10 de novembro de 1937
mvrou <I • esa uma declavaçâo de projeto-de-lei n. 17 referente à

_ e (estaque à seauiutc not .

. .. . <IS e (OS Pr
'

'J"
'

' \·010 com que. cru o seu e no nome aberjur: do. 11111 crédito pOI' conta

" a. estudantes
ronuncicu-sc o ribunat em face

" '"

,"Na s�guuda reunião da Conven- Até acora 1�('10 menos . "..
de um fato concreto _ a aposenta-

do P. H. P., apoiavam em toda li- do corrente exercicio, para aquisi-

çao Nacional da União Democ 't' d
", ".l gl an- 101'·a 1 I P' I

.

nhu as homenagens .solicitadas pe- çúo de duas arcas de ter-ras, lima em

.

ra ica
_ e" Convcncào da ü n ?"i I

.

..

l ·1 (O consu IlllCll'O Vascon- I
'

'

Nacional, quando se discutia a re-

-' .'" rouxo .cclos
o seu honrado, e nobre colega sr, Seára e outr-a em Uruguai (ambas

f d
para os traha lhadorcs esta senten

. Lopez Vieira. -

.

01'111a os estatutos, a bancada do ça:

. ..

-

Foi relator o ministro Sampaio .

no município de Concórrlia) para

Departamento Trabalhista daquela
Costa; B:'uz Alves - P. T, B. - Tambem construçãn de dois gl:UPOS escola-

organizaçào política, apresentou
_ A U. D. X. mio quer nada com Em virtude do julgado daquc- a_POIOll as homenagens ao jornal "A rcs. Contra este crédito, que foi

lima emenda que criava um lugar o proletarrado a 1l;-IO SCI' o voto. Ia córte, ficam de pé todas as apo-
b:lzeta·'.. I apr-ovado por maioria, votou a

per-mane t C A'
,.

Saulo Ramos - P T B \T I

I
I I I'

. ,

• J) e, na oruissâo Executi- SSllTI, confirma-se, mais lima vez, scntadorias decretadas de acôrdo ,.

.

.

. . .
- () - »mcar a ue ellls.'ta, com a solidarie-

"Ta Naciona e nas Comissões rellio- aquela famosa Irase do candidato com aquele decreto. Atuou no caso

tou <I tr-ibuna, pOIS a ocupará dias dade do sr. deputado Cardoso da

nais, para um representante dos r udenista à presidência da Hepúhli- como vinha fazendo desde.i a pri- passados cm o estudo da já azora VeiO'R

frabathadores. ca, que af'irmava "não precisai' dos rncira instancia quando primeiro lllo�lelltosa .

questão do petl'Óleo I O� ;Jrojetos-de-Iei ns. 28 - 24

.

O relator da proposta, sr. Soares marmiteiros" e que serviu de "slo- pr()�u,.·kdor, o sr. Alceu Barbedo nacJ�nal, �ecendo e�elarccedoras 25 e 12 foram todos aprovados por

Filho, opinou conh'al'ialllente à gan" para a campanha contra o sub-p'rocUl'aclol' gcral dá Repúbli-
cons1dcraçoes a respeIto da I'eali- unanimidade.

preten�ão do prol'cta!'Íado, aChandO!
referido eandidato

e. para.
a vitória ea.

dade. dos fatos atinentes ao nosso
•
A l'edaçã'o final do projeto·de-lei

ser um procedente perigoso por tra-
dos outros can.didatos mais libe- O pronunciamerito verificou-se pet.r()le�. �alou igualmente sÔ}Jl'e n. 19 foi unanimemente aprovada,

zer de futuro sérias dificuldades: ra_is"., '"
com a votaç:ío de cinco contra

a lllfluencla de Rochfeler no bem como o parecer à Consulta n.

de ordem política para o lJartict'o
I <\t..... I()cal d b'

,dois.
mercado mundial do peh'óleo, in- 56 da Prefeitura da Laguna.

rJ B'. d
'

' e aql1l ,1 - o nlhantc 01'-
flueneia essa no conllecI'lllen· te) de

uO nga ciro. o·;; I
. .

'

N' f'...
i 6«0

(a Imprensa canoca, Tnteel'es-
todos os povos. Dut'ante o seu dis- Q d

.1 ao ICOU so, o proletaria,rlo ude- sante obsel'\'ar que no PSD

uall o foi· da aprovação do

nlsta por teI' " d
' ..., cu.rso tratou dos "trusts" (·c pe- \'ot t I t'

,

, 'J n o em seu socor'o 't ]).
.

li o congra u a ano con� o J'ornaI

.

"I eXls em os epartalllentos Traba- O -d t
' troleo. ol'iundos que são dos E·sta-

fa Ibanead� .estudal1tll. Depois de Ihislas e de Estudantes e01l1 diJ'ei- presl eu 8 "ompa- ]

'.1\ Gaz.eta", o sr. Arthur MüÚer da

a arem vanos oradores contrál'l'os tI.'
lJ \I (OS Unirlos, "trusts" como que a bancada da U. D. N. se retiro� do

. .. ., , o a \'0 o nas conYençõcs pelo art I
asfixiar

...

t' d

todo des a pr�tensão dos trabalha- 40 dos Estatutos.
'

'

reCft a uma. 80 eni-
,a IniCia lva e outros povos recinto.

da,tllleJiJJ01� "n1(J�J1,C

I

a Assembléia Legislativa

aDO XIXV 10.321

o Senado ..@ - C.âm�vd-�rD:&t�..

coronel Vid�l Ramos
cla República ronlljareCell, ontem.

á solene missa ponLifical ('ele:bra

da na :\la! riz de :'I1ossa Senhol'a da

seu delicado eslado de �aúde.

0- �CUopdnDCI
-

l'iU,aU�al
Rio, 16 C\. :'11.) _ Hoje será ini- Lodo o sofrimenlo e com maior

ciada a campanha financeira em l'a.zí'io ao de seres inocentes, que

pról da Campanha :'I1acional cla se dirigce a Campanha,Nadorial da

Glória, c comemorai i\'a do dia da
.

'
Cl'ianç:n. Para Lanto, foi institui(l@ Cl'ianc;>a, lançada e org'anizada sob

sanlal JladroeJl'IU elo Oliell'o'lO gle- pela comissão direlora da mesma o meu ctü'elo patrocínio. É ao pró-

nera Dulra·e legO\! ao emp o I '

'

1
.

I d
lJI11 lIvro ele ouro, que se deslma a pl'io sentimento de solidariedade

aC0ll11)anhado (e seu aJu( ante e
ang.arial' recursos enl1·e particn- nacional, sem c.ujo testemunho

ordens comandante Barreto de As- lares que desejam colaborar· no nào poderiamos conservar ° nos·

grande mo\'imcnt ° pela redenção so Illg'ar ao sol. Desejo unir ai)

da edança brasileira. O refericlo empenhO do govêrno no encami

livro de ouro foi aberLo com a as� nhamento do grave problema dai

sinalura cio Presidente da Repú- infância no Brasil o meu apêlo,

blica, genel'al Eurico Gaspar ,Du· para ·que concorram todos os bra

tra, que, nesse ensêjo, deixem gra· sileiros a esta comunhão de pro

vada em suas pú'g"inas as· seg1.1Íntes pósitos e de dedic.ações, de (lU!)

palàv)'as: "i\ão é apenas aos co· tania depende' o futuro da Na

rações bem formados, sensiveis a Cão".

'-'fiança

•..l.OS'

I FlorIanópolis Terça.feira 17 da Agosto d, 1948
--------- -----,�--'---

�. ------------------------�

A UDN
COIn

•

o. SR PRESIJ)E.i�TE - Vou sub- ao

:-;. exa. está Iltije apresentando me-

lhoras, notícia baslante agTadável
para lodos os bons brasileiros.

Requeremos, que a Mesa nomeie (JL1Ii1o bem).
uma Comissão de 5 DeputadOS, pa- O S,R. PRESIDENTE - A :Ilesa

ra, em nome da Câmara, visitar fica inleirada.
S� exa. o sr, Coronel Vida.l Ramos, O SR. RIBEIRO GONÇALVES -

ex.Governador do Estado de San-· (Pela OI'dem,) - Senhôr Presiden�

ta Catarina, ex-DE'pntado e Sena- le, cle�('jaria comunicaI' ,l v. exa. e

(101.' PQr aquele E.oot'ado, ao ,Con-. i:lO Senaclo que a Comissão desig

gresso Nacional, que se ad1a en· nada paea visitar o venerando br3-

lermo. cm sua residênc.ia. sileieo, senhor Vidal Ramos, de-

Sala das Sessões, em ii de ag'ôs. sincumbiu-se da missão que a le

to de 1948. AClÍ1'cio Tôrl'es _ Ocla· vou á casa do'ilustre c.alarinense,

enio Cosia _ Rogél'io V'ieil'a e ag'ora mesmo aClllba de receher a

ISattza Costa _ Gl'accho CM'doso _ visita, e,m, agradecin1ento,
de lodos

.,._ _-_.J'_.._._- -_.__ - _ '!.._ _ • ·A

Gustavo ICapLtnema - Vasconsel- o� seus fllhos. Pra�a Mah.tma Vator 'de progresso o transporte direto
los Cosia _ Rob·el'to ':Gl'ossembit.. ,\ Comissão pode informar tam- Y· [

,

chel' _ .Gel'Úlio Mou1'a � Al'êas bólú ao Senada, e, com satisfação, 6andbl Inaugurada ma,is uma Linha de navegação direta de Santa Ca-'

Leão �. Dioclécio D1tal'te _ Van. Cjllf' s. eX'cia. já se encontra bem ta1'ina a Nova-Iorque. - Nomeada a. firma Carlos Renaux S.A .

(loni de Ba'l'l'os _ Benedicto Cos. melhor, e Ludo faz 'prever que em Rio,.16 (A.oN.) - Sob 'a pl'esi- Navegação e Despachos, de Itajaí, agentes da «Torn Line».

la Netlo _ Ponce de A1'1'!ul.a bl'cye tempo estaeá restabelecido 'dêtwia. do prefeito l\fendes de Mo- Seg'uudo infol'mações

gOlhida&\correg,amento
de fécula e outros

MOl"tinniano de A1'atíjo _ paeil'a (.1lHítO bem. Muito bem). l'ais, realizou-se a inauguraçã.o da em forl,Les aUl\ll'izaclas, a poderosa produt.os, o "Thyra�S", com 100

Mendes _ Elisabetha de Ca1'valho Q SR. ,PRESIDENTE � Quero Praça Gh:.mdi, nesta c.apital, ceri- org'uniza<;ã.o comerc.ial F<lbrica de mell'o.s de c.omprimenW por 13,50

_ Jledei1'Os Neto _ Honório Mon. também expressar aos S1'S, Senado· mÔllla que contou com a presença Tecid�S Cal'los Renaux S. A., ��- de la�gUra e -3.000 toneladas d.

tei'I'O _. Thomás Fontes _ Nic.a. res n meu rcc.o{1Jhecimento pela do :\[inislro da Tncli.a, e de altas

I
yegaçao e

D.
espae,ho, de naJal, capaCIdade de carg'a.

lau VeI'gueiro _ Da·maso Rocha _ \·i�iLa que se dig'Tlaram fazer ao autoridades, :bem como elementos ara'ba de ;:;Pl' nomeado agenle da

Ci'epOl'll F1'anco _ Dnqtte Mesqtti. I llleU pl'og.enitol'. de J'clAvo da sociedade ca1'Íoca. O "Torn-Line", companhia de na- Á Fábrica de Tecidos Carlos

to- Lauro MorÚeneg1'o _ PUniO Na sessão do Senado, de 9 do corrente, Mini"tl'o Ruslam :lIasani, em elo-, \'egal:ão
dinamal'CIUesa. Itenaux .8. A. - Navegação e Des-

Cavalcanti _ José Maria _ Batis. o se. Ribeiro Gonçalves, ilustre próc�l' qUi'nLe Ol'aç:ão, a.gl·adeceu a h0ll1e-
t

O� navios da "Torn·Line" que pacllos em 1tajaí, na· pessoa de

\ ta Pel'eira _ Hel'ophilo Azambuja. da U. D. N., proferiu o seguinte discur:_ nagelll do govel'na.rj{»)' da cidade e fazem escala, em sua chegada ao sim dinâmico gerente o Sr. Paulo

50: do pOIO carioca- ao grande lider Bl'asi I, nos porias cle R io de Ja- B·auer, apresentamos nossas -con-

O SR PR"'.SIDE"'TE E
' o SR. RIBEIRO GONÇALVES - (Pe-

.. ' . ili.', l�· _ �m ViS-
la ol',lClU) _ Sr. Presidente, acha,sê .ind iano.

l\f'iro e Santos, c na ida partem gTatula(}óes por mais esse serviço'

1a da aprovação do l'equerilnento, doente nesta Capital o venerando Sl'. Vi-
de ltajai, ·esc.alando em Salvador, .que vem proporcionar, indiscuU-

designo para compol� a referida daI Ra'mos, brasileiro dos mais concel-
Recife e eNw-York, são de aprecia- velmenLe, á nossa indústria e co-

comissão, os 5rs.- Honório Montei. tuados, cuja vida públicà, através do de- E'lU·urgo Das II-Ie·,ras vel lonelag'em e fazem o

transpor-1l11éreiO,
mais um· -meio de inter-

FI d C· 1 G l [' sempenho de cargos da. "n;aio[' responsa- t d
I

1'0, ores a, Ull la, us a\'o ua-
e . e carg·a.� e passageiros. câmbio de seus produtos, não só

bilidade, é incontestàvelmente um eXe!1l-

panema, Souza Costa e Ocladlio
pIo de moderação e de austeridade, comnn·,stas alema-es _\1ualm�n�e::.e encontra no por- entre as· praças nacionais como,

Costa. Representante de Santa Catal'ina no
to de Itajal, rt:czbendo grande entre a de outros paises.

Na se�sãG seguinle: Senado da República, na legislatura .1" Berlim, 16 (U. P.) - O org'ão

O .sR. FJ.JORES DA CUNHA 1935 a 1937. aqui reafirmoU suas qualidq liberal-democrata "Monlag-Echo" A V T S.... (_.)
(Pela ordem) _ Sr. PI'esielcnLe, a

des e altas virtudes. afirma que o vice-chanceler soviéti ....
-

Comissão desig'nada pela Mesa da ra�ã:l�eh���o:IV�õ�O q:�rê;Oc:nl�:ce��l�:: co, Vinshink, ordenou, pessoal- Especialista nas molétias do aparêlho digestivo· ano-retais e no tra...

C'âmal'a para "isi lar o veneranrlo motivo por que .0 Senado, não pode dei: mente; um expurg'o nas fileiras tamento das hemorróidas sem operação

e illlSLi'e Senador Vidal Ramo,;, xar de aCl11panhá-lo na enfermidade, C,,· c.omunislas alemans. DR. MENDES DE ARAUJO

gl'a\'emenle enfêrmo já se de- �endo votos d!" breve é completo restabe- Diz O jornal que Vishinky fez Tratamento das dipepsias, gastrites, úlCera do estômago - duoden()�

I d
: b

'
' lecimen to. li t t

'

·t L T d' rl'
.

Bempen 10U e sua Inc.nm encta. Eis por que, sr. presidente, venho re-
roocp emen e uma VlSl a secre·a ratamento lreto . o 1l;test1l1Q nas colites crônicas. Avisa que permane-

Bem merecida foi a demonstração

lll.uerer.
a v, exa. a nomeação de uma co

a Ber1Jll11, c que, desde então, o cerá por mais alguns çlias nfsta capital. Os interessados deverão começar

dp aprêço que esta Casa deu ao missão de cinco membros, a fim de vi Kremlin, velll passando por alto sô- I na J)I'():o;ill1a semana os referidos tratamentos afim de haver tempo para.

p,ranr!e próce)' l'eplljlJicano df'\·ido Continua na 3a pág bre o marcellal Sokodoyisky. � concluí-los. Das 9 às 12 e das 14 às 17 na rua Vitor :lIeireles na 41.

meter a "alas o seguinte
Requerimenlo

Runção, sendo recebido á enLrada

pelo prOYCclOl'-mÓl' ela lmperial
Irmandade de Nossa Senhora ela

Glória do Olteiro, mi\nistro .Ed

gare! Costa e demais irmãos. A(lba·

;\'am-::;.e presentes o Vic.·e ...PrcsicJen

te da República, sen;;tc1oI" Nel'êu

Ramos, ministros de E-slado e al

Las autoridades.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jnfo I" InHç{je� II,'. te· I' '--1 'o pres�d�lIt� Outra
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•

Hio, H (A. N.) - Partir-á no pró
x iruo dia 21, às seis horas, para a CI

dade de Corumbá o Presidente (la

República, senhor EllJ'ÍCO Gaspar
Dutra, onde ficará hospedado 1.1a rc- j
si dê ncia do prefeito daquela cidade.

No dia seguinte, o Presidente da Re-

!:!EGUNDA.EElRA publica seguir:', para São José. onde

Expresso SAo Cisl.&'V'llo - LAgU!lla o estará aguardando o Presidente

is h;;�;:s. Hcrtizog, da Bulivia, afim de inau-

Auto·VlaçAo Itaja! - ltala! - 18)lo. o'ul'arem novo trecho da .Estrada de

Expresse Brusquense - Brusque' - Ferro; Brasil-Bolívia. Nessa snleni-
ras.

B _ Nova Trento dade discursará o Ministro da Via-

- E����SS�ora��squense . ção, senhor Clovis Pestana. Partirão, P d V
.. eo

Auto-Víação Catarinense JolnvUe em seguida, os dois presiden�es de ro uto5
. eta r Inar Io N!

- & hor-as. trem, para a cidade. de Robore, onde,
"'" ..."

_

Auto.V:açâo· Catarinense CUritiba I à� 20 horas, o. e�lefe do govêrno �oli- O INSTITUrO PINHEIROS _ (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis)•.
5 hOJ:a.. viano oferecera um iantar dur ante .

. ..

_ R�od��:��a Sul·Brll8U - PÔl'to Alegre
() qual saudará o Presidente Dutra, tem @ PI:az�r de comu�I�a� .

aos senhores Vetennanos, Fazendeiros>

Rapldo Sul-Brasüeír-o - Jo·lnvU. -. que proferirá um discurso d.e agra- e Farrnacêutícos, que esta Iniciando o lançamento de uma grande série'

és 5 e 14 horas. I decímento. Às S horas do dia 23 o dêsses produtos.
'l'ERÇA,FELRA ,

" . 1 D tr-a -euressará a Corlll11-1
I

Auto-Vlaçlio Catarinense - Põrto .Ale- ,.,�ner,1 II I I '" . ." Os primeiros já a venda são:

gre - 6 noras. . bu aguardando nessa cidade a che-
.

'

Auto�Via.çilo 'Catarlnense Curitiba gacta do presidente Hcrtizog. Será SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de leO comprimidos de-

- A�t�X�í��O Catarinense Joinvlle oferecido Ip)Clo 'Pll'eStideflntetPntra ��11l e,110 s.

- 6 noras. ,
Jantar ao resrr en e er izog, , (!S- VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de'

:A8SINATURA� Auto-Vlação Catar!nense ·f'1lba·rAO cursando o Ministro das Relações
Na Ca,ilial _ 6 horas. I Exter-iores, senhor Raul Fci-nandes.

lOu cm3.

h� út' It._ Expresso São CrllltóTão - Laguna -

I No ctiâ' 24, parí.i rú para () seu país o SÓRO AN'FI-TETANfCO: ampolas de 20: cm3.·

�nu.u" Cr'� 41,- 7 :�:��ó"Q Glória,..... lAguna _ 7;i
.

presidente da Bolívia sendo acornpa- VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos.

rnll!�h'lI Cl", !I'-" e 6';-2 horas. I nhado até o aeroporto pelo presr-

.• ... Cr O,.. Expresso Br-usquense - Brusque - [ dente Dutra, que regressará ,80 Rio de 100 cm3.

, """ ..r.. "''''IlII!lO Cri '.1. 16 �o�as. ã IlajaI _ ltajal _ la no- de Janeiro às 07,30 horas. VACINA ANTI-nABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 CR13 e fraseas.

N. IM.rl.' ra:' .t -Víaç o
i Acolllpanh�ará. o Pl'esident� .

Dutra de 100 cm3.

r.a� . " ..••... CTt 1"." Rápido Sul Brasileiro - JoLnvile - q

I
em sua Viagem grande comitiva. Dos dois últimos, por serem os seus prazos· de validez relativamen-. .

"'_ra ...,.. Crt IM,.. 5 e 14 horaQUARTA FERA .

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

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden-

'FrlIae.tre··· .. ,.. Cr' II,..

, A5utoh-Vlaçâo Cat�lnen8e CUl'iUba, SENHORITA! lh entretanto a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário-

J
t ti •

- oras. : "

_t••r.....1!.1.. .. cre .
. Auto'Viação Catarin�se Joinv�

I A ultima creeçêo em rei (I-
ao preparo des mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-

-

' ,/- 15 hovr�.s. �
T -�'''a; ,,(erante é o Gu.araná KNOT .

id d
..

i
' Auto- iaçao

. Cata.rlneD.Be - ..__.. -
IS luta garantia de ativi � e I1'laXlma .

.. bt.d•• _e4t.at. "....!''''.�
_ 6,3'" ho·I'as. 'EM GARR4FAS GRANDES

· "11 •
Brevemente o In:;tituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-

Rãp:dG Sut Brasileiro - Jolnv e -

II Prelerindo-o está
011 .rl81••11l. .etI._ .�"" :I e 14 horas. .

terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco-Vacina contrv

._"Ueadoe, nlo ••rle
7 �r��MSO SAo CristovllO - Laguna -

acomparfhando a moda. diarréia infecci-osa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra ao

éeTolvhlos. Expresso Brusque'llse - Brusque - . . .. .... ...•
...•.•••.

Souba Aviária, Vacina Contra � Peste Suína, etc. .... . ............••
, itreçio Dlo e. ,........ 16"hq,ras S á ed·

....U1&a.,.... eOllleeU�, ra�utll'-Yia�ão. Itajaf - Itll.t-al - UI bO-: er �DDI tI na
.

Quaisquer C'N)sllllas sôbre os mesmos, bem como sôbr� as doença�,

.1IJlI tt".:.1:::..:rtlr.. I '

_ EfE.3�ss�0i'���squense
- Nova

�engrtoel. BosSel8
dQS animais dÇ>mé�ifos, serão prontamente respondidas pelo Departa-

Rodoviária Sul Bra·sil - POrto .....
TlL'nto de Veterinária.

'

V·
.' -

Aérea a horas Pelo s�sfema de. re�bôls0 postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten-

"'Iaçao .

. -

A.uta..YI���UI����! POrto Washington,1<1 (D. P.) -_ O depu::- tI;�rá diretamente a. todo.' 0S pe.di�os. de seus .p:odutos, quando não en--

· Horário Alegre - 6 horas.
......�Itlba tado Karl Mundt, da C'omissã'O de contrados na localIdade e resIdencla de solIcItante.

AutÇ>·Vil\ção Catarinense ,._......

ISegundl!-feira .

_ 5 hora.s. atividades anti-americanas, prédisse

PANAIR - 10,40 - Norte Auto·Viaç:i.o Catarlnooae JoinTlle
i que o Consul Geral soviético em

- fi horas. I Nova York, Jacob Lomaldn, será '1
VARIG - 10,40 - Norte

_ A:t�:r�\�O CatarLra�nse Tubllrlo I culpado de volta a Moscou, por ter

PANAIR - 13,50'- Sul Auto.VlaQ!o Catarlnense Laguna permitido que a professora Osenki- i
CRUZEIRO DO SUL _. i3,i5 - 6,30 ho.ras. na fugisse novamente com vida. Se

!Ii.1'---_---
Expresso. São. Cristcvllo - Laguna Lomakin tiver muita sorte, irá para

P· N
- - -- � .j-�»-r�� -- - - � - ..=.n.�u.\i.n,,-do =1 n.!l...."ihpl'i.J.L af:iJ:lll()ll. r

Al'AlR - 10,40 - Norte . �esso Brusquenee _ Brusque _

__.

".��UZEIRO DO SUL - 12,08
. :e:i';.���:::":�;:�:I:�h:' Rflforúi� iii:OÜôiJIic�· De pesscu têm usado í

!!���R-_t�3��Et -=-SS�;1 ���o����i Oeste I.tda - Xapec6-As e flnancelra- da 1,:
com bem resultado o

.,1:,:.:•...:....Quarta-Ieil'a SEXTA FE FPANAIR iD,40 - Norte ....,:R:,=:a SUl Br=áll� PÔl'to Alegre rança .

i popUlar depurativo

'CRUZEIRO DO SUL - H,OO
_ A�Yr��.ãO CataMnense CUl'IUba P�ris, 14 (U. P.) _ Depois duma I

)\1orle A'tito:."VlaçIlQ Catarl'll.ense _ Jolnvlle ses.sao que se prolongou por toda a i •

VARIG - U,40 - Norte
- e Mncs: 110!�e, o Conselho da República, o i I =4� t:� I �l�

,

[. Auto·Yi3!(ão CàtlirlBense - Llla'una antIgo Senado, aprm'ou finalmente i. • _ �
PANAIR - 13,50 - Sul , -:- 6,ao b()ras. a lei de reforma econômica e finan- i .�.

A �

,..
,:

. n.·inta-leira . E�pri!Sso. São Cristovão- - Laguna - ceira elaborada pelo sr P 1 R i _ __ _ __ __
_

�'" '7 horas..
,
....

au . ey- I

PANAIR - 10,40 - Norte Auto·Vlllção ltajaf - Itajaf - 111 ho-
naud. O prOjeto lO! aprovado por I A SIFILIS ATACA TODO O ORCANISMO

P <\. AI
·FIIS. cento e setenta c tl'ê� coritl'a noven- i

. N R - 13,58 - Sul
16E�pre�!!O Brusquetlse - ..Brusqu. ta votos; mas como o Conselho ti- I O fígado., <I baço; o (1orcçêio,. o ai tomago, D. pulmõ... ft peje,

V,ARIG - 12,80 - Sul '. Rá��' .s�i Brz;�lle.1ro _ Jo1n1'll.
nha �'<:s�abelecido vários arti",o.·os an- I

produz dor.. .a. cab-eça, ·dore. no. on08, reumotiemo. �

ORUZEIRO DO SUL b 5 14 Ifó t:. tes 1 eJeItados I I A bJ i c:egueil'Cll. queda d'o cabelo anemía e aborto.. í
ia.55 _' li

.

� �A..Jr� p�ovável que' te�11: deS��}�arelaa esetaé .i Conlult. o medico. tome o popular depufClti.,o ELIXIR 914. I'

l\1'orte AutQ.-VEaglo C8tM'!I1e'IU. _ Curitiba
.

. '. Aprovado .pelo D. �. S. P. como medicação auxUiaf no tràta- !

CRUZEIRO DO S.L f5;30 -. �.:oR5��...,J?·�h·l.!oIF-..�.�&8tlêfrO - Jo1!rtll. -

•.•••••••

'D'''o'"r''e" ·S
.. ······· .. ·.I menta da SUili. • ReumCltiamo cca me.ma orig.m. �

fluI ...� � H1 ...

I:nof.naivo ao Ol'·ganilmo. agradave1 Clamo lico'r !
__, 6 Ml"'á.$.

. i f

Sexta-feir4 .

_ i�l� il:ão Catditl.élllle _. JOlnVile:'
---�---- ----.-.-- - -.-.-.-.-- --.-- __

�UZJjfIRO DO SUL 7,2� ..

-.... Ad çlo ���!��::- Tu'Parlo. nas (osfa;s
,PANAln � fO,4D _ N"'r·te

.
, lo &rst4V!O - !.a&'U4 ':';_ -... }..... _ .. v.. _ ,

.. ., Ji\)ra..s;-

N' •

VARIG - 11,40 _ .. Norte
.

._3?t'�� gI'UIIq.üt!Ue - Bruaque - ervo'SISm
� DANAIR -

�!b�d; Sul ;;�r�:���;;,;;::a:: �j��:; .:;:) R...u·mafl·sm". 0°!'V.-\RIG._ 12,30 - .sul ,- ..... 1
. "

:
.'. 7·1·

..

-;,..��""
.

.r· - L•.wtil � • 1ft
JGRUZElRD 'DO SIlL - 13,55 �"'''' .� alimenf.ação inconveniente, o el:C�.�

lVOI'te
-:

.
,- ... -.�.� ...-.."",....;......:................

.

80 de bebidas, re$friado8, eto. ohrigam
A T ..ALE ». IT,.A V.A'"

freqüentemente O� rins a UIn trabalho
V A _.&JII forçado. {lo tran.tõrn08 do. rillS e do--
-- A.·

aparelho urinál'jo são a causa. da re-

.

.1( nlear•••• A_.e. tenção do ácido. úrico, freqüenteo Jevan-

Pro......lO, lêld�e noturna�, ;rlorea na8 pernas, ner-

LT'U'"n •
�-o.slSm?, tOnteJr8s. tortlOzclo8 incbado5,

oi. TQ,ARIA 48, LlVRAlt.I.( nllllllat15n'lO, olhoo empapuçado., e, em

DA"'...

I'
g�J'aI, a �mpl'c�&âu de velhice precoce.

n'VaA .'\J1tde �euB rins a nurifioar seu ea.ngue
por mel,! de Cystex. A primeira dooe
C(llfJ?�l!' a trabalhar', ajudando $eU8 rine
<:I. f:lJnllnar o ex,cesso de áciao.s, fazendo

.

"'·"111 com que se ointll eomo novo;' Sob

d· I
llossa garantia Cys1ex deve sei' intei-

.. e 08.IU.r.8··." I�Z_'-o
r;uncnte satisfatório. PeçaCys1ex "Dl

.

r qualquer farmácia. hoje mesmo. No!s&-
.�:t,.ant1a_ é aua maior proteção.

.

foi despachad,o? ÇystexROrrit3lllenttie:'
C.STlTES, PIELlTES E URlqMIA

1

'l '?.��!�PJ2

I:'
� .. ,

Dlrctor: RUBENS A. RAMOS

I'riIrlfl&irt•• DIr.-6eNa1l
.

SIDNEI NOCBTI
Dlr.lw 4. BMa�i. �

GUSTAVO NEVES
c.ere d. PaJilla�le:

i I'IlANCI8CO LA.MA):qUlll
� C•.,. te :.prcnla"
I' ••QI"DI CABRAl· DA 10."",

t. R�\)re8entan'9.:,·
A. S. LARA

Il'k_ haarlor Dantae, •• - ...
•lII.llar

1'$1. 1.-1.2. - Rio de l•••tr'.

RAUL CASilMAYOR
•

lha r.u". de Oliveira. 11 -

se ••4ar .

..... 1-'871) - Sic Pallll.

I lIorario das empre ..
'

.

S8'S rodoviarlas

•• +-------..

HÁ 17 ANOS FA-Z·EMOS:

D(_}rq,Í1l(lQ
PANAIR '--' :1.0';4' - Norte
CRUZEIRO 00 SUL � 11,00
PANAm -.,., 13,5. Sul.

Para os interessados dire-tamente:
MINISTÉRIO DA JUSTICA: l1alUral�({�ão.. direito do .slr�
oeiro. titulos d. cidadania.
MINISTÉRIO DA EDUCACÃO • Saúd.Publica: registro d. dl
p!ótna.., colégio.. • prc>fe••ôre•• Subv�n,çõea. Recurso.. Analis.
_.

.

licen�a de produtos qU·i.Jltico8 e farrnac.llücos, alimenti-c:io.
(Vinhos. etc.)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA: l'rac!.uQão'Animal. Produção
Mineral (jazida.... licenças. peqquisas).

P_Ji.OPRIEDADE INDUSTRIAL :.' Marca••'Pàtenles. Nom. c.omer-
clal. Invenções. Priviléqio.. .

PItOCESSOS EM GERAL EM TODAS AS ltEPAllTIC.6ES PO'SLI
CAS NO D. FEDERAL. ItlSTITUTOS..BANCO DO BHÃSIL. CAIXA
ECONOMICA FEDERAL. D�",os· amplas referências bancárias.

-'�

{'
...

- ''\; �-,)! -.

SeU processo
ainda não

PARA OS -:ADVOGADOS:, Procelfso.s'&Jn gráu de rI>curso. e de
competeucia originá.ria. no Supremo Tribunal Federal. Tribu
nal de Recursos. Sup. Tribunal Militar, Tribunal Mariümo. Tribu
nal Sup. do Trabalho, Tribunal Sup. Eleitoral.
PARA OS AEROCLUEES:. Amp!cr assislência burocrática e
material. junto á Diretoria da Aeronaulica Civil (M: Aor.)

ESCRITÓRiO . fERN�NUO' DE CAstr O
R u a M é x i. c a, 41 - 1.0.0 _ R i o

Fones: 42-7294 e 32-7399 (rêde interna)
�-------------- ...

.�is:S���Y:l s·em de�ora ae �critOr.i .. .Tnrilli:ee- e- Aà1!Jinistrativo
l!Il'itóWo se·

4.132, Rl. de ·Janelro so11Cltando mfermacões. E�se Es

W1lSUça o . �:carrega �Q acompanhar e r,�querer 'fia MinÍstéI'iG da

�e dlPiomi di�;e?sa(,l. for á sua cOllcesSa�, bem cerno, de registro
"'samiento de ·-"u c} lQ e Rev. ca.sam'�nto, certidão de l!I.asoÍwento e de

.. a que'!' parte 6. Paíz. .

.

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

Esperado 'fi '8�r� "Mü� ,

ga'lhães Bara ia
,B�lém do Pará, 14 (Rio Press.)
�sta s�ndo aguardado aqui ainda
este mes o senador 'Magalhães Bara
ta, chefe do PSD paráense, que aqui
�el11 tratar de interêsse de seu par
tIdo e ainda visitar 'O local em que
deverá passar a projetada estrada Ji-

I
gando o .�stado do Pará ao de Goiaz,
pela l'eglao tocantina.

O�çam, diariamente, das 12 as 13 };Í6ras
ZYO-9 - RÁDIO TUBÁ

"A Voz das Terras de Anita'"

Frequência 1530 lUc.s. - Onda de 196 metros

TUBARÃO - SANTA CATARINA

BOM NEGOCIO
para quem .POssue de Cr$ 10.00"'00 até Cr$ 100 (JOO 00 renda
f.rta de 10/. 80 Bno com r b' t d

"

lnt"orm'aç-
ece .fmen.o e ruros mensais.

oes nesta redação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vida
ANIVERSARlOS:

DR. ROBERTO MEDEIROS
Na Capital da República, onde é

;'Íntegro Juiz ele Direito, vê passar
.hoie, a sua data natalícia, o nosso

_destacado conlelTàneo elr. Roberto
.Medclros.

O ilustre nataliciante, que pela
nobreza do seu caráter e fidalguia
.do trato conta nesta Capital, com

.numerosas amizade-s, terá no ,dia de

.ho]e, certamente, a grata satisfação

.de, mais uma vez, ver evidenciado
-o conceito e a estima em que aqui
.é tido, através das numerosas home
.nagens que lhe tributarão seus con

:1errâlleos, às quais nos associamos
scorn efusão.

l\'IARISE LAUS
Transborda hoje, de alviçareira

ealegria o 1ar do
-

nosso prezado con

:;terrãneo farm. Nilo Latis e de sua

-exma. senhora d, Célia Espezirn
'Laus, C0111 a festiva e inocente al

.gazarra da petizada que lhe feste
jará a dileta filhinha Maríse, pelo
-seu natalicio, que ocorre nesta data,

Nós, que temos no distinto casal,
bons amigos c constantes leitores,
'nos rejubilamos com o feliz evento

'formulando à graciosa Mat-ise os
. -mclhores votos. de felicidades.

-0-

1

cOlíRIO-
,

MOURA BRASIL

:\IEXINO AR:llfu�DO VALÊRIO

Festh'a foi a data de domingo úl

'''imo TIara o lar
-

do nosso destaca,do
,. , i'

\r l'
'

..conterrftneo dr. Armando a ena

.-ue Assis, médico do Departament_o
de Assistência MUllicipal e prestl
-"i.oso vereado\" pessedista e de _

sua

:,�xma. senhora, por haver oeonido

nela, o aniversário natalicio de, s�u
,<dileto filhinllO, Arman,do Valeno,

inteligente e aplicado alunQ do Co

lé<>io Coração de Jesus.

Do júbilo do lar do distinto casal

>e ela alacridade da criançada que

'lhe festejou o evento, compartilha
-�110S com efusão.

11111-1--

ESCovasTek
UMPAM DE FATO-I

_.·t=:-�:. '';_.

Fazem anos hoje:
-- a exma. sra, d. Adélia Jorge

I·de Freitas, digna con·sorte d� noss_o
-distinto conterrâneo sr . .loao Oh

veira de Freitas, do alto comércio

Ilocal;
- LI exilla. sra. d. Emília Ventu-

ra Xavier, virtuosa espôsa do nosso

':prezaclo conterrâneo sr. Pedro Xa

-viú, co-proprietário ela conceilua
da Livraria Moderna;

- o sr. Artur �'lanoel :;\,Iaríano,
-Tabelião de Notas da Comarca de

São José;
- o sr. João Grams, hábil car

pintcit:o civil;
- o jovem Orlando Florentino

Mac!'ado, estlld::1llte, fiiho du sr. :'da-

,

w
o ae Agosto ff@ ��48

r' IlVI'
•

�ocial
noel F. sIachado, zl'loso Coletor Fe
deral em tmbítnba:
- a distinta senhurinha Eunice

Filomena Avi l», categorizada fun
cionária do l:\PI;
- a gentil senhorinhn Bilmar

SOllZ�I, hábí l dactilógrafa da Asso
ciação Comercial;
I- o interessante Niedí filhinho

:16 distinto casal Joâo e Iluia Leo
IJoldino de Souza.
- o sr. Elisiário Bruno, mo-lesto

mas prestimoso serventuário do
Hospital de Caridade.

FALECLVIENTOS:
Faleceu, ante-ontem, eru sua resi

rléucia, à rua Conselheiro Mafra 152,
:1. exma, sra. d, Custódia Dias
Gama.

O sepultamento do seu cadáver
\'crificou-se ontem, ás 16 horas, no

Cemitério Público.
oi f'amilia enlutada os nossos pe

sarnes,

J ,li XO, . _ amhlÇtw_� prazeres, ..

de;truiram a alma de ul11'a linda mu-

1her ...
......................

-' .

i,'Il:z'� 5a feira às 5 e 7,30 horas

\YalIace Beery - Dean Stockwell
_ Ed-ward Arnold e Aline Mae

'CO!11U a sua música, ..

Pela primeira vez n.a história do

cinema, . _ o máximo acontecimento

musical. ..

Só
TINTURARIA t

a "CRUZEmO"
flentes, U

r8 fracasso das A politica do maaenas
saias compridas IR d B��le nrafa�toVem de PARIS o grito de revol- 11 go l1ernauür resJjOnSauhtza O "V til .

la conlra as sá ias compridas. A mo- .

nelf!.l �fi"to dfi rieh�ilfjdoda não pegou absolutamente na CI- 51 U .., lU (J U 11 9
D,'1DE-LLfZ. um grupo muito ;\IA�Al_;S, 14 (V. A.) - Noticias. . _reduzido de g+an- finas Lentou im-: vindas de Boca elo Acre, in formam - O governador- Leopoldo l\ev&S,que o delegado ele Policia daque- telegrafou ao 'prefell..o de. Boca 00plantar a moda nas rodas elegan-

Ila cidade, José Riharnar cle AZ('l'Ve- Acre, sr, José Cunha e SIlva, res-tes, ma" a reação foi tremenda _por
1cio, que há dias matou o .gllarda pousahilizando-o pO,r qua quer a-parte ela maioria elas filhas ele Eva .

t dmunicipal Julio Barbosa de An-I t.entado contra a VIcia do cr a oe. as sáias voltaram a encolher, ..

di-ade, esl á

foragido. delegado.

sôbre o. samba carioua
MARIO CABRAL

(Copyright RiopTess ESpecial para O Estado)
elo samba tem sido Iucada, samba ele rancho, sambaA história

objeto de estudos esparsos, co- de breque- sarnba-ohôro, samba
mentárros. discussões, confrontos canção elc. Você, naturalmente,
c ali' descomposturas. Muií a aí'ir- em sua entrevista está se referin
mação errada anda por aí como do ao samba carioca CjU-6 vem de.

dogma. Cidadãos pouco escrupu- Donga, de Noél, de Al'J Barroso,
losos fazem em torno dele uma e cuja f'orma-estrote e refrão,

s-f:- fixou nas escor.. de samba. Em

qualquer elas forll)Qs ou tipos ací
ma referidos, porém. o samba é

sempre um produto mestiço, e,
portanto, uma crlação genuína
mente brasileira. Quanlo á se

�unda parte da pergunta, não ig·.
ncro que cedas mus icos e lítera
,los que se .dizem ele gosto, apurado
negam o samba como expressão,
social ela musica brasil-eira. N",
gurn porque .0 samba não lhes dé
o deleí te espiritual que

-

êles pro
curam. Procurar no samba um pu
r J prazer espiritual é, antes dI)

tudo, revelar uma falsa cultura e

uma Jalsa compre-ensão do fenô
meno que o samba expI·ime. É
confundir um fato social com um

fato �slético, Existe uma música
a!"le e bllLra diversão. Aquela se

dI rige -ao espírito, porque é de-

s{ntel'essada. Esta se dirige ao
aSSIm (lJzer,

- Estâ ()l'ganicalnenLe.-.-
conelicionada ao ritmo . .Nem pori�
50, contucl.o, ela será menos des·

prezível. Por mais puerH qL1e pa�

reça, é necessário dizer a êsses li

teralos pedantes que andam por
ai a dizer asneiras conl-ra o sam-

ba que ningnem dança balada de

Chopin e que o samba já se uni

versalizou como dança nacional

br-asileira. }� passiveI deixar de

g'oslar eJeste ou daquele samba,
desta ou daquela letra arrevezada,
como é lícilo detestar talou qual
peva de Belhoyen. Nã.o é êste, po

rém, o problema, porque o que es-

tá em jogo é o fato social que se

cbama samba. E, como já diSSE!
é Leímoso.,.. E

a sua resposta

mou no Brasil caracLerisl ieas di-,
ferentes das de origem. Legi tima-
menLe brasileiros são baiano. 110- Ccnlueçãoda la, pagiRa
je baião, e, finalmenle, o

-

samba. ôitá-lo e levar·lhe os nóssos desejos dI!'

�:ste um roteiro bem proYlÍ\'el pa- breve restabelecimento, para que possa
, voltar ás suas atividades normais,

,ra explICar, de um moela s'eral, a ��te o l'equerimento que qirijo à M-e.

evoll1ção do samba que, como so la_ (Muito bem),
•

\Ir l'ormou-se no Brasil aLravés I o SR. PRESIDENTE - o Senado aca-
,

AI
'

t bà de ouvir o requerimento do nobre Se.do Lempo, onde e e � um momen o
nador Ribeiro Gonçalves no sentido de

do lundú, seu avo. Ses"tmdo a I ser nomeada lima Comissãó, d� repre-

reg-ião, êle adquire significações sental1tes desta Casa, a fim de visitai.'

diferentes: Há o baile rusti,co do o ex·Senador Vidal Ramos, que se en

contra enfermo._VEJ:'>IillRAVBL ORDEM TEROEIRA Norle que, como todos sabem, se
o requerimento independe de disCU1'

DE SÃO FRANCIS'CO DA PEN1- chama samba; há o samba da Baía, são_
TÊNOIA lão decal1 tado nos sambas cario- os senhores que o apl'OTam, queiraua _

cI
. -

L S- conservar-se sentados_ {P�usa)_De orelem da Mesa A mIlllS ra- cás', há o samba rural de ao-
.

Está apl'ovado.liya, e cie acôrdo com o ar'tigo do-
Paulo, já estudado por Mário de Em cumprimento ela delibel'açfi.o :l()

ze do compromisso, convido aos
Andrade, Nos morros do· Rio, plenario,· nomeio para a Comissão que

irmãos ela Veneravel Ordem Tercej-
bem poucos cariocas o conbe- i iTa viSltaT o ex Senador Vld�l Ramos, em

I 57 Fl'ancisco da Penitência
e

,

d d ,nome elo Senado, os SI'S, RIbeIro Gonçal-ra (e <10-
_ _ 'cem - e dança e 1'0 a, com pro-I ves, Ivo d'AqUll10, clod011111 Cal'clo,o,pal'a conlpal'eCCI' na Sacrlsüa no, ,

I I e CO'['Oc.

"

'

_ c"sso 1'8SpOn801'1a - 80 o '

Vespasiano Martins e Flávio Guimal'ãe,c]l-a 2') elo corrente, as '10 horas, .. A

d elo o solo VISITA
-

Fixo e so o coro, po en .

a a '\ el01'''a-o ela fulura Mesa
L d-' I o sr, Rib�iro Gonçalves deu ciência apc r : "

,
.sél' imI1rodsado OU ra lClOna.'

't l' Casa de que a comissão designada paraAdm!lll� ra Iva.
O l s ,-ezes na mesma reg'ião,cI Ordem Terceira - 11 ra__ ' , ( visitar o ex-Senador Vidal Ramos, <lu"ConsisLório a
como no Rio. êle aquire as 'moda- se acha gravemente enfêrmo, havia oede São Francisco da Penilência,

desincumbido da missão. O presiQel\te,lidades que conhecemos: samba17 de Agôslo de 1948.
que era o sr_ Ner:êu Ramos, filho daque:�de morro, samba de pUlrlido ai... , ,Joaquim Lucio Sousa <

antigo Senador _ ela RepÚblica, agraac""u
lú, .o;clri'iba corrido, samba de ba- , deferência,

I

Antônio Sbissa.

ela música
a -Mozart

veis e eleganlissimas para as gT"J1-
IUTZ - Hoje às 5 c 7,30 horas _(;es paradas notur-nas, as l'euniões
ROXY - Hoje às 7,45 horas I onde Pl'edoJ1�i:1am a nU.:l verve e

Sessões das Moças �1 graça de li cioxa das illhas de
Dorothy :!.\1c Guire - Guy Macli- EVA, - ,

san e Robert :\litchlln - elll: A jJI'oposilo, \lma iluslre clam:t
NOITE NA ALMA qlle Hiu ele Nc'w Yo['];: fez dedara-

Sem esperança alglllná na vida· ções sensacionai� em São Paulo,
L\les enconlral'am nova (uz naquele elizendo qUe

- não YÍu' na Quin:a
....mor." Ela levantou dentro de si Avenida, nem na Broaduy, nenhuma
L1�nH barreira� a!im de que o amôr I

mulher
.

de �áia eOllJP�jda e Sil:ln<1O plvle_sse lcn-la lloval�ente,... I apell,�s � nOl te, nos
-,

ntgn l-clubs .',
U destIno reUJ1lra aqueles dOIS nas boItes,. nos tealro�, nos Con

qL1e tanto queriam esquecer suas certos". e assim mesmo não tãQ,

I 1 (·�,n",,·;_,� __\'l( as,
e$parsall1f>nlc nas ruas da metro-Censura )inc,

�o l'rogTama: poje bandcieante ou mesmo nas

""oticias da. semana - .Nacional. '! ayen)das cariocas".
..

Prccos:- Cr8 1,20 - 2,00 e 3.00. Em nossa terra a moela das sataS-.

.�
.. ,..... compridas leH' a sua (jlllrad.a um

"i�'I�:Z' � �;1;�;11;ã '�I�l' ú'j;ima exi- tantu trillnfal e o numero delas pro-
l

-

'0'
' mele - crescei' mnito _ , , ,Mas c.omo)lça .

:'Iraria Felix - Frenando Soler e " moela veill de PARI::; ePARIS já
AIÚônio Bac[ú - en�: reagiu ontra ela, c' de se esperar

MULHER SEM ALMA assin� que daqui 11á algum lempo,

:\Iaholl - em: lilante panlda. " ele sitias curtas ...
O PODEROSO MC GURK aliás cmtas demais, senhores.

.... , . . . . . .. ...•.•.••• SOlllOS de opinião que EV!\ não..

n-I1:Z' _:_:_ Domingo: - Um lança- deve esconder -seus aLrativos ago
mcnto excepcional C0111 Marsha

ra, depois de mostrá-los clezenas
I-Illnt - "Villiam Prince e Martha de anos ás velhas e ás novas gera-
O'Driscol: ções ....

CARNEGIE HALL Os senhores não são ela
l't1l romance de amôr tã'o gl'ande' opinião'?

BRONQUITE
ASMATICA
Durma bem' a noite toda
Aqui está um r�méd!O, cas�iro

e econômico que lhe dara alivIO

rápido da tosse e da bronqUIte
asmática, proporcionando um

sono reparador a noite tôda_
Nada mais garantido ri.o mun_

do d que P",rmin' - tom"ldo

duas
o
ou três vêzes ao deItar -

para combater a asma sufocante
e a tosse rebelde da bronqUIte,
Compre -hoje mesmo um Vldl:O
de Parminf nas boas farma
cias, Confie em lParmlnt. que
lhe proporcionará alívio seguro
e rápido dêsse esforço asflxlal1te
para respirar,
p-19

Porque as parisienses não pediam
compreender que nesta era atômí
ca, as silhuetas femininas perdes
sem aquela clegánciu primorosa
das' saias curtas e o sexo frágil es

condesse Q que re-almente não- de
ve esconder ...
As saias compridns estavam

muito bem no século passado, com

seus exquisitos ,ll'e�.()nc,'il.os, na

época em que predGf!iID:iY"I1' a".

sáias balões e os -Lnj�3 avantaja.
dos, tan lo para hOII1';ll,� (�ur/iO para
rnulher-es'.. ' Mas hoje, ne ste Sf'11-

sacional século XX, com os maiós
a Bikini, � os trajes esportivos das
aUéLas, não se compreende mesmo
que na rua EVA venha a aprescn
lar sáias quas i pelo'i tornozelos,
quando em outros setores de sua

viela, se dispa atomicamente ...
As sá ías compridas são ador-a-

Um depOimento

literatura falsa, _ perignsissirna,
num estudo que só de .uns tempos
para cá vem preocupando séria
men te os nossos meios musicólo

gcs; Já obtive bons depoimentos
sobre a nossa música popular de
Luiz Hetor, CusLódio Mesquita, Mo
zart Araujo, Prudente de Morais
Neto. Marques Rebello, Orestes Bar-
bosa, Lucia Rangel e ele ou Iras vo

zes' autor-izadas. Desta vez volto a

en
í

revistar Mozart Araujo, o joven�
mu sícólogo buas ile i ro. Esle,_ tenho
certeza de que estuda a sér io o

nos�o cancioneiro, Nenhuma afir-
malil-a apressada, nen11Uln�1 )1I'eo
cupaç1'io de "brilhar", ele assumir
atlllele aI' sentencioso e definiliyo
que tanlo tem peejudicado um esLu
do tão recenle e, ele lão grande im
portância na fixar:ão dos ponlos
bús-iens pa J'ã o eslllelo
popular do Brasil. Fiz
é\r"'C(i:lÍ'SnT�l�L me�I)IO o samIJa \lma

111:m i l'esta�'üo- lípica elo folclol'e bra

silejl'o'?" - O musicista cearense

1'C'sponclen condicionando a perg'un
L:J a uma ]1rf'liminar: "Para melhor

orelenaeilo do raciocinio, prefiro
cleselobnll' a per(junta em duas: 1)
O samba é brasileiro? 2) ]:; uma

manifestar:1'io folclórica? Quanlo
á IlI'imcil'a, há quem diga que o

samba é africano, Nenhum autor,
púl'ém, consigna a exislência do

samba na África, c.omo J_órma
musical. Nem mesmo como expres-

as s;lÍas compridas deixem de relem
bear o periodo e11�io ele preconcei
los. do, século passado ... ,

Em PARIS hoU\'e mesmo uma
são designaLiva de dausa ou me

lodia canlada. Da África nos veio
a palavra SEMBA que sig'nifica a

embigada que o dansarino elo
centro dá num elos circunstanles
da roela_ para conyidá-lo a dançar.
De semba, veio prO\-avelmenLe a

palav!'u samba. Dança afrioana é
o batuque, o jongo, dansas ritma
das exclusivamente com jnstru·
·menios ele percl1ssã.o. AÚicano,

mesma
ainda, é o lunclú que todavia Lo-

grande reun ião -de eleganles, cerca
ele 6.000 - qlle lançaram seu bra
do ele protesto e fize!'am uma bri-

Tira-

�('cret,ário.

3

alguem, o falo

i\Jozal't terminou
me pergunLando: - "Se o samba

contem caraclerísticas de mllsi·

o:::lidude do / povo brasileiro, se o

snmlla se tradicionalizou como urna

expressão cio sentir popular, como

negar o seu cunho fololórico"?

o Senado eu ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ROBEHTO LAPAGESSE FILHO

L_r '" U lIL1u\lJhll fUilll U ... B..!!I.'M'V<:'9 I" li U Rua João Pinto, n. 32 - Floria-

L nópolis - Santa Catarina

ilOmenS Consêrtos, Limpezas e Reconstru

ções de Máquinas de escrever, cal

cular, samar, Contabilidade, Regis.
tr.adoras, Balanças automáticas,
@!huveiros Elétricos, Ferros de en-

VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA

E INGLESAS PliRA HOMENS E SENHORAS.
PERIWANEJIlTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudn pelo menor preço da praça
laça uma visita à Illssa Vasa e verifique r······ .:.:.:

..

�
t" Dr. (L'Ul�O G

lIessos preços e· ar Igos i' CUU.. ltET'f!
•

t
ADVOGADO �

II
t

i
�
i

POiM" 'ti' 'B'�Ia"�..or�

E·sc·rúó·riõ·
-

dé"········· t' -Advocaoia
98.687.816,30

c �76. 736,,401.306,20 I
DRS..

"

José Pinós Pereira
",., 1f)iret'Ore�1 I Sebastião Adroaldo Pere·ira·'.

Dr:�:Pamphilo d'l1tr'lit Freire de CarVl1!,bo. Dr� Fr8DCI8CO Gabriel Pereira Borges fortes
de Sá, Anlai(l.M••lôrr.,� Dr. Joaquim Barreto de Araujo

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

e Jo.� Abreu. f Rua Yigário José Inácio n. 358 {liI,g:, t P"o'Yi, r f�".
_.."_•.�''''".;•....,-�-,,..,-''',:,."''''''''�-.....�''''' ....---'''''''......,J Por to Alegre Rio G (40 .SUl, � l� iS!t,

.

, .. :.. ,
�� : . �

I De U-.Jl paste, 110 Saco dos Limões, fugiu ante-ontem, cêdo, Wrul.

�pv
.� r'f>f:.� P"II !S � :/'"-«". � . I égua háia,· de crina e cola pretas, pertencente a A.delino Gonçalves. Pe-

� .& t,,].� t !l. ��� �
I de-se

a quem achar, avisar pelo telefone lüSg.
.

EscriLório recem organizado, I
Dá-se gratificação. .

.

precisa de "pracistas" para traba-I
.

lharem nesta cidad.c. e no l.·nterior,.Terrenos em C'oqueírosTIo��á'e-t'ffic\:.�da. e,

C_OI�.��
�$".\t li. t,., �_�.]l.� -I}... �41 ..

"'" �J",�
., L1.TUCTrr-:)"l7" tTrl't·! SO"S, OCJTn "t...'"Tluu-a.""l a -a. 1.n::rn:r-nnn. "-rl-.i:1::-c-tü � n"be �

Inf'ormaçües á Praça 15 d� No- por intermédio e sob financiamento dos Institutes.
' n.c (/1'12:

vembre 22, 20 andar, das 8 as 12. Planta e informações - Rua trajano, 16 .

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

Cifra, do 9abmco d. 1944,

j

�
i
I
I

I
80.90Q.606,30 I

5.978:401 ;755.97
67.053.245,30

142.116.603.80

OOHPMmIA �AUANeA D&'. Im�
��� ., iU71 - �f IA.ê
�(�nIOI li «l'l1A.liiJFOD'If�1

CAPITAL E RESERVAS
Re!lPon!Jlllbmd.8�:el
Recetl!
Ativo

Cri
Cr$
•

•

Sinistra. P�ílll nUII úititntU 1\i aaOI

Reapollllál:.·;Hdllõew

I lG C
I Hevj�ia �o Paraná pa.ra o Sul do BriHi,!
ntercamblo Cultural .

Economico Financeiro
Publicidaqe mer;,saJ. - Assinaturas e An"úncios.

CAIXA- PO�TAL, 775 - CURITIBA

epreseRtações
FIRMA �6NEA, ESTABELECIDA EM SÃ.O PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOSAl.�a.s, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACBITA
NOVAS REPRESENTAÇeES. REF. DE PRI�tElRA OruHIM

.l\ESPQSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÁQ PAULO.
•

Quçam, diêrlernen te, das lO à.5 [II l}oras, as audigões da

1111 --., Radio ,Dlf'usor8 de LafltUul,
97' kilocicios énda de 3'9 metros.

Laéqna, - Santa Catarina - Brasil

Guia
.

do Paraná IPUblica relaçãt dos comerciantes e ínâustr íaís Bom seus
-

enda
r·ecos.

-

C�da guia li ve.d.i&l8 acompanhado de um mapa rod.viáriQ d.
Paraaá e Santa tla.tarina.

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626". - fluritilla.

Ouçam diariamente d 9' ,
.

'. as as 13 e das 17 as 22 horas

RRDlO JUBA' ZYO 9
15311 kilocielos ondas médias d 196 te me rosI TUBARÃO -- S. CAT.4RINk." !

,-----�,__----�-;f---_w---...,'
�F

CO\\P\ \!lU QtÜ\HC\ Hli0D! \ BR:.\�lLE1Ri\ f

IHP.;Rf."-H \hJ \t,'i(I-jI{ t..v.h.1U flll.l tI�\I íW Kl.iI\J..;t.;'.II') �',,'J .C.:ied �v\tdl I.iZq, ��.(J ft�lJlO

,1
\

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Médicos

Orçamentes sem compromisso,

Crime a clval
Constituição de Sr,.t."iadaclllllll

NA'l'lJRALIZAQÕ:E;B
Título. Daclar(nbl'ioll

Ellcritório a Residartcia
Rua TirOlde.nNe ií

tONE •• 1�68·

f'AHMACI.A ESPERANÇA
Boi. _ AlI!Ilulli ••r6- III HA prsf�

�l'fltoP'.l!i !§1IIce1.W" � eIltrail6<dl'u - fj�l'll..."t.tid .-. t$rilli'

JtU.1iu - �ílJ, '''' !0\M'iI>�kL

..

"

..

120 flraus
tici:rna de
�ero ... sempre

o calor geradopor uma para
da brL1SCa de seu carro pode
atingir, nos freios, a uma

temperatura de' 120 graus,
ou mais, acima de zero ..

Parte dêsae tremendo calor
esvai-se no ar ... mas não
tanto que impeça um alto

aquer-rneuto dos tambores
e cilindros. Daí a razão por
que é essencial que o fluido
dos freios hidráulicos supor
te, sem se alterar. as mais
altas temperaturas... Daí
la razão POy que o ÓleoDelco
Super 9 corresponde sempre

à confiança de milhares
de automobilistas!
O Óleo Delco Super 9
não ataca a borra

cha, nem os metais .

,� não causa depósitos
nos pistões e cilindros.
Prefira, pois. Óleo Delco
Super 9.

Óleo

lJ)e�co
SUPER 9
PRDDUTO DA GENERAL MOTORS

I
I
I
! ,

P
I·

PIRA FREIOS
HIDRDUlICOS

..

Para vendas ê serviço p r o cu rs os D' t ib i d CIS ri UI ores e oncessionários dc:a

GENERAL MOTORS DO BR�SIL S.A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r!'<J.i1.sporte!5 regularas de CCl'Ç1cs do pôrto de

s.io FRAN�ISCO DO SUl, para NOV4 fORI
.

Informcço&8 com OI) Agente.

�:orlBnóp� H - Carlos BoepckeS/A --GI- T'eletcne 1.212 ( En 1. t e Ieg ,

... 80 FfIiIDWCO do Sul - Carlos Hoepcke S/A -CI � TeleloQ� » M')O �.� MACK
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGAD9S

,,_.-� '�', , ... ----_ ..........-;-�. - ..��_.� _ � - ..."_" -- _..::..:=:.:-._.,-------�_. _. - .. -_ .. -._ .._--_._-_._._---._-----_. --"""""'---

-��------- �,--

(IComissão de
i I Preces
! I '

:! Rio, H (Rio Pr-ess.) - o prefeito
í i de Belo Horizonte, ora nesta capital, II'

esteve na Comissão de Preços, onde

! �l'atoll . com, o respccti vo titL�lar, ma
I .101' I([!110 Sardenberg, a criação de

I uma Comissão Municipal de Preços
! para a capita I mineira. .-

! .

1
I
r

I
I

�

..J..
,-

�
"

.�
1

SE A SRA. GOSTA DE

FIZER PÃO EM CISI •••
Pão é alimento de 1." importância.
Se prefere fazê-lo em casa, tome
nota: ° Fermento Sêco Fleischmann

assegura a alta qualidade do pão,
no volume, na aparência, na textura
da massa e no sabor; Dispensa a re

frigeração, pois, para conservar suas

grandes qualidades, basta
que seja mantido em lugar
sêco e fresco. Veja a receita
nos dizeres da 1 a t i n h a

fERMENTO SECO

n E I S C ti M li N t�
'roduto da Standard 8rands o f r.tozil, Inc.

110 ('.'( JANEIPO

V. 1::\. deseja cooperar na grande obra social de recuperação
dos mendigos'! Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços;' dei
:xand� seu nome na lista de Voluntários da Ação Social lJatari

nense, em poder desta redação.

TINT'URARIA CRUZEIRO
1Jth'aJ(!otes -14

LAVA e 'tINGE ROUPAS
Reforma chope08

Profissloti� competen·te - Serviço raptdo e garantido

Não tempo!
Telefone para a Impressora Gre ieú Ltda. (telefone

Zllanual 767), e o nosso agente o procurará para receber
aUa encomenda tipográfica, Serv iço Esmerado. En trega
imediata. Preços sem cencorrencia.
-=

� _ .... __.:_._-_._-�-�- ._----

. REEMBOLSO POSTAL I
.

Para casem iras, linhos, hrins, etc. precisa-se representante.

IOfertús ando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

Gigantesco avião a

servico de Berliln
Frnncfurt, 14 (c. P.) - Desceu no

aeroporto cio Heno em gigantesco
avião Douglas CC74, pertencente às
Fôrças Aéreas nor-te-americanas,
foi o primeiro super-avião dêsse
tipo a cruzar o Atlântico, sendo ime
diatamente incorporado às Fôrças
Aéreas que abastecem Berlim.

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA

(Greve. de mi�elros-
- lJelo Horizonte, 1..( (ElO Press.) -
I �olicias procedentes de Lafaiete, 111- Escritório' Rua João Pin to

llol'lllam
que os trabalhadores da

.

- . _ .-

Companhia Meridional de Minera-]
. 11 o 18 -- Flor ieaápoli«

çao, qlle opera CI11 grande escala na I . . . . . . .. .... .... .... . ...

c xtraçâo de manganez c outros ll1i-II���">nenos, entraram em gréve geral. O i
SRS AS 'S - �

ll10VIlI1C'nto tem obict ivo de revisão l� . SiNA:\N ;·ES
\la �ab�la de salários,. de :1('01"(10 com 1 i 7
o disxid io coletivo há tempos susci- 1

Reclamem imediata
tado pcl'os operários perante () T1'i- 1 ml>n te q ualquer
bunul Hcgional do Trabalho. Acres- ! gulBrida.de na

ccn�alll jnf:�rl1les que a grévc é de ; de seu» iorna .s
caráter paClil{,O, reinando ordem em

.

e .

Laf'aictc e dcpcndôncias da cmpr ê
sa,

GiilTiirã�',frãiim::-=�'��� fERIDA8, REUMATISMO
f'i.tl'i CM :Jlf'iL!T-I-OAe '- ... �

ora,sUei r� .
.

Elixir de Nogueira
Belém do. Para, H qi.lO Prcss.) -:- Medic:aç�o auxiliei' no trata.iriento

Est�l-se cogitando 3(ILL� ela reergam- da aif. ia
laça0 da Associação Cultural Fran- .••••••• " •••.••.....•••••••.

co-Brusi lcíra do Par>t. I .,..,.

Para esse fim, encontre-se nesta i � 1 ...I <-. P
�

capital o professor Vicente Spana, V eo li t elxe
adido cultural da Embaixada da
Franca no Rio de Janeiro.

Sôire a 8nua�ão
de 'llerUin
Londres, 14 (1;. P.) - O chance

ler Bevin e o governador militar in-
31cs na Alcríianha, si r. Brian Hober
tSOI1, mantiveram hoje prolonga-I»
conferência sôbre a situação de Ber
lim.

Cü.\IPRA-SE QCANTlDADE E

PAGA-SE BOi.\[ PREÇO. TRATAH

Á RUA COXSELHEIRO MAFR \. 41,
FLOIUAN6POLIS - CAIXA. POS
TAL 124.

Telefone a esse' número e a bí-

cicleta da 'I'inturaria Crazeire ràDi-
damente irá buscar seu. terna.

R. Tiradentes, 44.

o eWllrésUmo à Pre
feitora da <,boa
terra»
Salvador, 1 i (Hio Pl'CSS.) - A

Assembléia Legislativa Estadual a
provou, em terceira discussão, a au

torização do empréstimo de oitenta
mil hôes de cruzeiros à Prefeitura
desta capital. O referido empréstimo
será contraido na Caixa Econômica
de São Paulo.

Regressârn
à Ãluérica
Munir-h, 14 (U. P.) - Os 16 caças

norte-americanos a jacto, chegados
recentemente dos Estados Unidos.
iniciaram hoje o vôo de regresso ao

seu pais.

Vende-se uma em ótimo estado .

. Tratar com Haroldo Glav.:l.11, ii:

Rua João Pinto n. 6.

.
.

VENDE-SE
Vende-se finíssima sala ele jan

tar em estilo Renascença, iateira

'Iinente trabalhada a. mão e aind!l

uâo usada. Tratar à rua Saldanha

Marinho, 16.

elA c ... rAAINEHSl

DE TflAN$PORTES ... (11[05 LTDA

o maior e o mais antigo Clube de Sorteios do Estado.
Sob autortzação e f íscalização do Governo Fe deral, de acôrdo com o decreto 7:930, de 3 de

tembro de 19'<5.
Capital fixo - Cr$ 200.000,00.
Praça 15 de Novembro - 22 - 2° anelar - F'Ioiiauópol is - Santa Catarina.
Endereço telegráfico - Cretornútuo" - 'I'ele fones 1.32." - 1.388 - Caixa Postal n. 5.

Dislribll�ção mensal de prêmios em mercado i-ias nos seguintes valores:
10 Prôrnio : - Cr$ 6,000,00.
5 Pr-êmios de [:1'$ [.000,00 cada um (aproxima I'iíe� SllflC'rio!'ps).

5 Prêmios de Cr$ 500,00 cada um (aproxima ções infeiiores) .

.'

.
'
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Direção de PIORO PAULO MACHAH

Resol,'adAs do� j·tl"�S de .dam"IIIUO ,i HOJE A NOITE A GRANDE l'iOIl'A-
, \1" UyU UHI

I'
DA, DA PUGfLíSl'lCA DO LTRA

NESTA CAPITAL: Figueir-ense 3 x

paUI.Ol
Ramos 3 (inh�nto-juYcl1is).' Consoan�� 'o,' �i�Ulg'�m�S .ampla

Figueirense 3 x Paula Ramos 1 (aspirante}; mente, deverá ter lugar hoje, com

Ftgueirense 3 x Paula Ramos 1 (prof'issionais) .

início ás 20,3{) horas, na praça
TRINDADE: Unidos 'do Lira 2 x Independente 2. desportiva do Lira Tenis Clube. a

S.lO PAULO: Ipiranga 3 x Corintians 2 (s{lbado).' grande e atraente noitada de box,
São Paulo 2 x Palmeiras 1. promovida. pelá secção competente

SANTOS: Santos 3 x Portuguesa de Esportes 2. dêsse clube com o concurso de ,PlI-

RIO: Botafogo 3 x Bonsucesso O. gilíslas amadores locais.
Fluminense 5 x Bangu 2.

• Gra.nde é o inlel'êsse pelo espe-
. São Cristóvão 3 x América 2. táculo que bastante promete 'agTu-
'Madureira 4 x 'Olaria 2. da!' pelas suas caracteristícas.
Flamengo 6 x Canto do Rio O. Foi organizado o seguinte ))1'0-

grama; ?

IREABILITOU-SE O FIGUElRE..'N'SE
PROGRAMA

.

Abatido o Paula Ramos por 3 x 1
11\ lula - Batalha Americana

com olho svendados 3 rounds 2 x í.

ESPERANDO CARNERA, EM SÃO PAULO
S. PAULO, 16 - A fim de tomar parte no torneio internacional de lu

,ia liVl'e, no Pacaembú, está sendo esperado 11esta capitaJ, na próxima se
mana o gigantesco italiano Primo Carnera, ex-campeão mundial. de bo'X,
contralado pela empresa L. Dias.

COLOCAÇ.-\O }<'JNAL �A XIV
OLli\IP [ADA

LONDRES, - Foi a seguinte a

colocação semi-final dos diversos
paises concorrentes aos XIV Jogos
Oiimpicos, encer/'ados lio,).', r-m

Londr-es:

1°) Estados Unidos 652,5
pontos; 2°) Suécia, - 351,5; 30)
Fran1;a - 238; 4°) Hungria - 207;

"

5°) Tlúlia - 182, 6°) Finlfll1di�1 _

167; 7°) Grã Bretanha - 163; 8°) í
Dinamarca - 11.5; 9°) Suíça _I130; 10) Holanda - 121; 11) Tche*,
coslováquia - 96; 12) TUI'quia _

91; 13) A1..1slria - 88; 14) Argen
tina - ü9; 15) Nomega - 68; 16)
Bélgica - 4.5; 17.) Ausln\lia ..:_ 46'
18) União Sul Afrieana - 42; 19)'
Egito - 40 20) Canadá - 38; 21)
Jamaica -- 29; 22) México
27,5; 23) Iug"oslávia - 17; 24)'
l'rUg'llai - 1.5; 25) Coréia -' 14'
26) Irã - 11,5; 27) India - 11;
28) Perú - 10; 28) Polônia
10; 30) Brasil 'e Pol'tug'al - 9;
32) 'Panamá - 8; 33) Espanha -

7,5; 3/f) Ceilão, Cuba e Trinic1ad
-- 5; 37) Purto nico - 4.; 38)
Llhano -,- 3,5: 39) Il'landa e Pa
quistf10 - 3; 41) Hilipina's - 2;
42) Chile - 1,5; e 43) Gt:écia _

0,5.
"iio marcaram lJonlo�: Afaga-

O BASKET-BALL 'DA XIV OLIMPIADA

Colocação Final

\YEMBLEY, 'If - São as seguintes as colocações no certame olirnpiee
de baskct-ball :

Estados Lnidos - França - Brasil - México - Uruguai - Chile -

Tchecoslováquia - Coreia - Canadá - Perú - Br-lgica - Fil ipinas -

Cuba - Persia - Argentina - Hungria - H:\. lia ,- China - Egipto -

'Inglaterra - Suíça - Irak e Irlanda.
�_"_""_'_-"'J"w."_"'_"'_'_"""""'_"_'_'_....."_"_"'-J4.1'4•••--........."._,..........--.,....._�._••�

'NOTrCJAS DA F. A. C. E. �sperànça 5 Im-
ELTl\Hi\A'J'óRJA DE ATL'ETrSi\lO

prensa 4
Terá lugar. amanhã, com início Pre liaram ontem, à tarde no gra-

ÚS 7 horas da manhã, no estúdio mado cio Esperança F. C, as equi
Cip Policia Militar do Estado, a j.es de juvenis do Esperança.
eliminaLÓl'ia final de atletismo pa-I F.C. X Imprensa F. C.

ra a escõlha dos acadêmicos que 1 Após uma partida renhida c âr

r-{:.(Jl'esenlarão a ,F'. A. C. B. nos 9°

I
duamcnje disputado o valoroso

jogos Uni ver-si Lári os Brasileiros, conjunto do Esperança conseguiu
rr areados para 1 a 7 ele seternbr o

I
ema hourosa e merecida vitória da>

próximo em CnI'Ítiba.,
"

5 a q.

COII&a ém JaZ
Finalmente, ante-ontem, teve lugar o reinício do Campeonato cita

dino ele Futebol, com' a r-ealizaçâo da'l P. "rodada" do 2° turno, constan-
te de jogos entre os quadros do Figueirense F. C. e Paula Ramas E. C.

21t luta - Preliminar - Joel x

() "alvi-negro." esteve no seu dia mais br-ilhante, rehabí litando-se Ledc D ruunds 2 x 1. OJerecida

perante sua numerosa "torcida".' ao Exrno. 8ne. Dr, Osvaldo Bul-

Pela manhã' os infanto-juvenis depois ,oJe estarem perdendo por
cão Viana DD. Presidente do Lira

- 3 x 1, reagiram valentemente, e conseguiram o honroso empate de 3 x 3. Ténis Oluhe.

No pr élio dos aspirantes, o voluntarioso pelotão da faixa preta e
3"- luta - Semi fundo - Poli x

branca firmando-se na liderança do certame conquistou belo triunfo Carioca 5 rounds 2 x 1, oferecido
por 3 tentos a 1. ao Cmí. ela Força Policial do Es-

Na peleja principal, o "esquadrão ele aço" lutando com 'mais habi- tado o 8nr. CeI. João Marinho.
Ii.dade frente a um Paula Ramos apático e desarruonioso, marcou ex- 4a luta - Fundo - Onesimo x

pressivo triunfo pelo escore de 3 x 1, conseguindo sua ansiada. rehablli-' Paulo ti rcunds 2 x 1, oferecida ao

tacão. Exrno. Snr. Dr. Adalberlo Tolen-
Os quadros titulares foram êstcs : tino de' Carvalho, 1\1. D. Prefeito
FIGUEIRENSE: Mafra, Marcos c Diamantino' Mi nela, Jair e Gas- da Capital.

tão; Capeta, Ned, Urubu, Nicolau c Abelardo.
'

5a lula, -' Cath-r.ath-C�n eutre-

1-']\OLA ltAlVIU;:': Byugn01l1, --cnll1es e Kaícf])lS-; Ll1lZ; Cl1oc-olafe e -pro I'issibn,üs.
'

Nenem ; Lázaro, Bentevi, Nicácio, Fornerolli e .Mandico. I'Y-,\(1RE::;SOS
Renda da tarde: Cr$ 4.770,00..... .. As entradas para esta o'l'ande

.
o

O ENCERRAMENTO DA XIva OLIMPIADA
ncí tada acham-se :í venda na Re-

LONDRES, 16 - Chegamos ao final da XIV Olipiada ela Era Moderna.
Iojor ía Mor itz, Café Rio Branco e,

Desde 1936 não se realizava os Jogos Olímpicos, portanto, um intervalo
na Portaria cio Lira 'I'e ní s Clube.

de doze anos no qual o mundo passou peja mais dramática. comocão de
Cacleiras de r.ing .. Cr$ 15.00

un�a nerast� belig�rancia. Sofreu a mocidade, desfacelaram-se juve';üudes, Cadeiras semi ring,. Cr$ 10:00
rmram naçoes, o flagelo e a fome campearam por todos os quadrantes da Geral .. " '.,..... ,Cr$ 5
Europa. SUl'�indo assim desse monturo de desgraça os ingleses patrocina- NOTA CuRTOSA

,00

ram essas olnnpiadas, que ora se finda. Foi incontestavelmente mais uma O "man ager
"

ele Paulo 'na 4a lu-
demonstração de quanto é forte o espírito ingles, evocando aquele mesmo in será 'I'io-Lisca, o qual it'ú dai'heroismo de' sacrifício que nos mostraram na retirada de Dunkerk. Só "pa dnos e manga" para seu pup i-apenas ha três anos os povos das nações que se envolveram na guerra vem lo Paulo Ferreira, lriunfar !se recuperando na luta pela restauração c soerguimento da vida normal
Natural que disso se desprenda que o esporte tambem Ioi atingido, vitimou
se como qualquer outro setor ela vida. Assim o otimismo quanto ao suces
so técnico nessa� olimpiadas era I1Únimo. Não se acreditava que haveria a
chuva d� quebra de recordes que assistimos, pois, não se poderia supor

que. naçoes como a França, Tchecoslováquia, Itália apresentassem um
pUgl[O de -atletas em tão esplendidas condições físicas e técnicas. Não
resta a ,l11enor dúvida de que foram os Estados Unidos o país que melhor
se f.ez .represen�a:, contando em todas as modalidades com atletas prepa

radlssll�O� e eflcl,entes, mas ha se ressaltar o valor de outras nações ([ue
reconstItUIram numa autentica surpresa., A Grá-Bretanha foi a que mais
fez notar que no esporte ainda não recuperou o seu antigo estado mas

permitiu-nos prenunciar ([ue em 1952 será á mesma Grã-Bretanlla d�
1936. AnaliSar a atuação do Brasil é preciso ponderar, comparar c estu
dar bem a situação de nosso esporte ante os demais países do globo ter
restre. Deixaremos para escrever sôbl'e os brasileiros num artigo apar
te, porém, não nos é permitido deixar de mencionar que os nossos rapa
zes da equipe de basketball surpreenderãm o mundo. Os filhos de Tio
Sam fizeram referencias' sôbre o padrão de jogo do nosso "five", dos
mais elogiosos. Somente quem assistiu os jogos de nossa aguerrida repre
sentação poderá avaliar do quanto fizeram, do quanto produziram. Fo
ram 10 homens se revezando constantemente, desdobrando-se para con

seguir aquilo que outros concorrentes com equipes de 15 a mais homens
não obtiveram. O basket-baaJ do Brasil, na palavra dos mais entendidos
é, com jnsti'ça o segundo do mundo. As festas de encerramento não ti�
veram a mesma pompa que a da inaúguração, 110 entanto, foi um desses

espctácu�os que SI} sucedem com raridade. Mais de meia centena de paí
ses reul11dos em '\Vembley na mais autentica manifestação da confrater
nização dos povos.

Ao vermos milhares e milhares de jovens desfilando de todas as

nuances, falando as línguas mais diferentes, cimentando a uniiío dos po
vos, custamos a crer que outros tamhem marcharam com um destino tão
diferente. Estavam ali consagrando o esporte como o condutaI' da con

fratel'nização, como o veículo para a permanencia da Paz. Essa era a

impr.essão que vislumbrava nos olhare� da multidão se comprimindo nas

arquibàncadas do estádio. No Mastro olímpico, ao bafe,io do yenio, as
bandeiras das nações vitoriosàs coroavam os exito da XIX 01impiac[a
da Era Moderna.

nislão, Be.rmlldas. Cuiana Ingle
,a, Burma, China, Colombia, 1s

landia, Irak, Liecbtensleine, Lu

xemlmrgo, l\JaILa, l\!ônaco, N�lva

Zelândia, Singapura, SÍI'ia e Vené
zuela.

e durma em paz!

ele o chamará

HORA CERTA!Da'

LUMINOSO

Cr$ 185,00

NÃO LUMINOSO

********.**

!)istribuído por:

LEVY FRANCK, S. A. - PÔRTO ALEGRE

8MEGA * TISSOl * JAZ
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!"recisa-se de uma que durma Ió .

ra do emprego.
. InforIl1ações, rua Rio Grande do

RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala ha-
S) 2?nheiro etc, Serve lamlbém para comércio. Preço Cr$ 220,000,00. u R. �

.

RU�4,_ CONSELHEIRO MAFRA, prédio de comércio com 2 pavimen-I PAGA-SE BEM
Los. Preço Cr$ 350.000,00. • •••••••••••••••••••••••••••

RUA DEODORO, prédio co� G quartos e demais ínstalaçêes.

pr.e-j Empregue bem o seu dinhel
ço o-s 250.000,00.

• d
-

d "CoI'RUA ALMIRANTE LkMEGO, Mimo prédio, construide em terce- r�, compyan O aço,�s o

no de 17 x 30, todo murado, com 4 quartos, etc. Preço Cr$ 190.000,00. glO Barrfga-Verde -

RUA RUI BARBOSA, casa 'com 5 quartos, construída em t::rrcno ••.••••••••.•••••••••••••••• •

DR. POLYDOR0 ERNANI DESi. de 24 x 86. Preço c-s 120.000,00 i

E
,.

dTHIAGO
.; RUA JOSÉ MEND�S, bangalô novo, com 3 quartos, etc., cGnstrui-l' ncera or, do em terreno de mar-inha. Preço Cr$ 50.{WO,oe. '

Médico e parteir. Ir. M. S. Clvale'Dti RUA RIO GRA:i'1DE DO SUL, caSa com 2 quartas, tende (} terrena
I Tendo necessidade de

'

compf.al'Do Hospital de Caridade €Ie F}n-; C1inica e1<clusival1lent� de erianÇl' 10 x 40. Pr,eçQ Cr$ 35.000,.00..' uma ENCERADEIRA ELE'fRICA.
rianópolis. Assistente tia Rui< Saldanha Marinh<>. 19

.
.

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequeRas casas construídas em ter- afim de facilitar minha profissão .
.de

�
Telefone M. 73'2 •

rena de 5:1 X 70. Preço Cr$ 80.000,00. . El"{CERADOR, tomo a liberdade d�llalerl1idade
D·r. 'Rolda-o C0810DI"

: RUA SANTOS SARAIVA {Estreilo), bangalô completamente 1l6V0, apelar para as pessôas de Dor,,:, ,�-aoenç:'as dos órgãos intetnos, es_)e·
CJ'R"'''GIA G"'T>4L _ AIS. Cl..

i;om 3 quartos ,e demais instalações. Preço Cr$ 100.000.,00, . l·acão. afim de conse�uir l'eunlF. a
• cia�lile.te d. csraçfís e vasos RURGA __ iôt'f:S'l'IAS .1>1: S� RUA 7 DE SETEMBRO, cusá com 2 quarLos, ·etc .. etc. Preço Cr$ importância necessárIa. á :referida
lOocJtças d,a tluitle e demais �:m.·. NRÓluiS -� P,A�TOS H).OOO,oo.. aquisição. Muito �r_ato fica-lhes o

dulas iuterllas ; Forf11adU pela. Factllp.atle je },ledi- RDA 7 DE SE'I':EMRRO (Estreit.), casa com -4 fluartos, �tc. Preço Encerador JOS� .E oLIVEIRA.
,

CIM tia, Ji'''prSldade de ;$�o Paulo. Or$ 5.5.,000,00.
•

.

.

•••••• <.. .. • • • • • •.• • •.••. , •.••• _.' •••

CJinica e cU'".u·'r ..ia de se,nh'Ol·a�.· -',' .Cinde fOI a$sisterlto por vahQs ano.. ,,'0 t d t á d
'

.,. Serviçit Cirútg;oc;, do Prof. AI(pio 'CAlPúEIRAS, casa com 2 tIuarles, etil., eu 0 (I e'rreno a rea e PASTA, DENTALPa1<t1>S Cclttêià Neto. / 86.õ(HJm2. Preço Cr$ 50.000,o.
.

ROBINSON""Isú"'TED 'PIA _ ELE.C',TROC,\R.', Cirurgü <JQ eS'tõl%>a:tc e "i�. çjrcllJil,. CAPOEIRAS, caSa desocupada com 3 ".:uartos, hallheiro, água quen" I
.

I[" �'" � re., in��inoS delgat!1) J! Il'.rossó, 'tj;oi: ...
I

Dl0GR"FI' _ 1\'ffiT,'BOLIS"1'" d.e, ri.s. pr';1iMa•. 1:iel<itga. uter�. te e fr'ia, instalação sanjtá)'i'�, ,etc. Preço Ct'$ eO.OOO,60. . �
'

.

L1 n. n - ."" II ..,. avarias e trompas, V,aticoeele. 'hidro- TERREN6'S
.BASAL ,ço"s(1)dt:k,v::r�e�.e 5 hr..��� 4 rua: . RUA RUI BARBOSA, lendo :8,5� x 5i. Pí'eço Cr$ 15 ..QOI),01>.

HOR.4.RlO .E CONSl)Ll'AS: ._. Felipe SthmJ<lt, 2� (.:Il.li;l••a Cása . RUA CONSELHEIR0 SOUZA FRANÇA, tendo 15 x iH). Preçe Cr$
"Pelá manhã daS 111,38 ás 12 í>"raíso}. Tcl'ef. 1.5!1a 4.o.000,Oi!.Ré,idêtt�Ta, ltu.. E:ltc-t"e. }ultillr. 170;, RU .... STA. LWZIA (Estreit9), ten •• 50 x 40. PeeçQ 'Cr$ 5€UlOQ,o.Gl.horas ,Telei. ]1(. 1ú4 .: RUA GERAL (Eslreitj}), tendo 28 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre-
.-\ tarde das 15 ás 19 bOI'as" Dr. Paule Fô.te. I (:0 Cr$ 2e.�QO,oo.

.

OeNSULTôRIO: Olínic() e Opet�d6r, •
FAZENDOLA E INUUSTRIA

RIfa Vft.r· MeireleS n. lS C"".uftiori", Rua Vitgr.�etrele•• 26; . :BARREIROS, pequena f.azenda, coro pastag.em wara' 30 ca'lleoa�,' ,

dTe1elf�n"á: ,111°5di'
'

rmn uma ín!iustr'ia de P.l'odttt.ó,� de mandioca, ::;agu, etc., dem:üs il<.fõrF'}lc Manual 1.782 ,ÇoIl!I1Jta. .s " § � ,e a. 4.' - .,- tE' ··t'· p. C $ 2"0 '00'0'
.

-

A'lfe'nlL''''� P-,"f'al '"8PI S C'a' taPin·.U hro. Resid�Jl6.a: Rua J3lumellau. mar.,EleS fJao-s.e nes ,e SCIl 01'10.. 1 eGo r, «, JOo. � ,,_ v .' '

.. I I., '. I'RESlIlBNCIA; 22. - Telefone.: 1,�29 . HIPQTE.CAS RU'& F'(ltpe Schírtidt. '22••Sob.Avenid:l Tr.mpowski 62 -.-... -do
'. Areil. ca19i·lal para 'elllpre'gar sôbre garantias hipotecárias. Si�ilio C•.Postal,! :(j.g_ TeJ. �'Protetora»

Fene mallllal 766 Dr. Mário ",tD hlu.e.
j
�bsoJut(l,

F'LORIANOp.....
CHnic.a I'lléq!c� de a.d'u.�tjJ.,

'e crianç•• ,

(
,

.

. úLIS
A Tliituaria Cruzeiro é a que çonsult'T�le"f:-M:riJro, 29 � QUER VESTIa-SE COM CONfORTO I ElEGAHelA 7

••........ , , .

melher me sen6 - Tiradentes,' Consulta das 4 ã. 6 boras

A AIuqa se
____._�4_4 lle_.j_dê_IiC_iá_:_FT_I�_f:f_.s_i�_:_id_t_n_._'8. "'." IllfaIO·atPa.RrOCI.'.aURE M:el.I'.8 Linda e confort:v�l resí-

(o) "Colég'io Barriga-Verde" Cami••" Gravata,. Piiamfl, deneia, recen temen te COllS-
�stá c.'hstruido () seu majesto- M�ia. d•• melhore,; pelol,. n:e- truida à rua Souza França.
86 prédio e necessita de sua norel preço' .6·o.\Cf\SA MIS l Rua Felippe .Schmidt 48 Tratar cq,m o proprietaritll,
'Valiosa colaboração. CELANEA - Ruae, M!;l(I'IlI.

•

• à rua Blomt3nau n. 68.

!
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DR. LINS NEVES Clínica M�dica e Cirúrgica do
DR. AUJOR LUZ

Médico-Operador-Parteiro
Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirut-gia '- Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - .Figado

: Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X) -
Eletrocardlografía - Ondas Curtas
Indutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Ye.rmelho

Consultório e residência: .

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribuna-l) Rua Santos Dumont, n. 8..
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

Diretor da Maternidade e médico do
Hospital de Caridade

CUNICA DE. SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstice, controle e tratamento
especializnde da gravidês.

' Disrur
hios da adolescência e da rnenepan-
1><1. Pertubações mens'truai:s, in�l'l.
mações e tumores do aparelho geuí
ftal feminino.
<9perações do utcro, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.
cCirurgia plástica de perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E o J:'R·

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopíse, etc.)
Disiurbios nervosos - Esterifíaade
- .. Regimes.
Consultório R. João Pinte, 7 - Tcl.
:1.461

'.

Resid. l'I. 7' de Setemhre - Edif.
Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. A. SANTAELA
(Forma'do pela Faculdade Nacio·
nal de Medicina da Universidade

do Brasii)
Médico por concurso da Assístên
cía a )!tsicopatas do Distri to

.. Federal
Ex·interno de Hospital P,o_iquiá·
trico e Manlcômio Judiciario

da Capital Federal
Ex·interno, d" Santa casa de Mi·
serícórdta do Rio de Janeiro
OLtNICA �DIOA - DOENÇAS

. Nl!.1;tVOSAS
oonsul tõrlo ; Ediffcio Amélta

Neto .,_, ·,sal;t 3,
ResHiêhcia;' Rua Alvaro de car

valho.' 7f)'
, nas 15 às 18 horas .

'l'eJel'o'ne:
0()l>,�\tlté:'io - 1.208.
Residêu'cia - 1,30.5.

\
..

Dr. Newton D'Avila
Qperaçõeo - Vias Urinárias -

Doen.ças das intestinos, réto, anua e

Hemorroidas. 'I'ratamente da colite
amebiana.

.

Fisioterapia - Infra Vermelbo.
C6llisulta: Vitor Meirdes, 23, Atell<le
Sllilt'lame.llte à. 11,30 hrs, e á taTde,
<1as 16 hrs. em diante Residência:
Vida! Ramos. n. 46 - Fdne 1.667
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CUEIlVolvimento

IiHCessita de técnic09

em todas as
. -l

profissões

T.IVRARIA ROSA
.

Ruo Deodoro, 33 - Fpoli.
Atende pelo Serviço

Reembolso PalitaI.

ILivros. Técnicos
em geral .

Sociedade' de sorteios e seguros contra acidentes
(tendo mais outros beneficios de caráter assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

pessoais, conce-

.

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00

inicial de Cr$ lv,oo apenas, .

Participação nos lucros'

além da Jóia

COMPRA E
VE: NDA D"-

::i.�;�'.�.'.ALV.��� ;.ffif_ifi.lEúALlSACOES �� ,
�_.t!l

ADMil'l!5TMÇÃo ....------Il-U.-"'..D-,-OD-O-Q-O-.-3S------
DE IMÓVEIS T��.f"f:r nOf1lANoPOJ./,S -5AIfTA CATARINA

crc.

I

Dr. Lindoifo A. 6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Cível -- Comercial

Constituições de lIociedadea
8 .el'viColI corehto., em geral.

Orgc:.nizoçõe. contobeiR,
Regit.troe e marcas, di.pondo,
110 Rio, de cOl're.pr)ndente.
Eu:ritório: Ruo Alvaro de

Carvalho n, 43.
Da. 8 à. 12 hora••

Telefone 1494

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

Assegure desde já um

NATAL FARTO E FELIZ
sem sa'crificioTinanceíro. adquirin..

do, em suave. mensalidadee uma

CESTA DE NATAL

.��q,e
c:;;Ywew�'

. Agente nesta eidade:
B.SOUZA

Caixa Postal, 3.26

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

VENDE-SE
Um ter�eno na

Espanha. Trata r
do Tabelião

chacara do
no cer torio
Brito.

• •• '! •••
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COSINHEIRA

Fa.brioant5 a distribuidores dali afamada. oon
lecçõ•• -DISTINTA- .' RIVET. Po••ue um grana
d••ortlmente . de Cf.1genürOllt ri.cao08.· brins
bon� e carotoe. �:dgodõ6•• jmodnm e aviamento..
pote alfesiat,u1li ,«ue l'&ceb. dfretamante daG

Snr.; C01«�.roiail�:;t.1I do iroto&-lo,. >?IIJ ..ntido d. Ih. fCUilHt>.m "m�
Flo['I�:n6bCOU.� � FILIAIS om 8hnnenau _ Lohl!J.

f�bi'ica.� A Co"a "11 CAPITAL- "humo a (Ít�D@ao dOI
vieita ant@!i d. efotuOil'8m IUl!(UI Gompll'Gel' MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Roubos numa
igreja

Belo Horizonte, ie (Rio Press.l
- Há dias o frei Conrado Troina,

da matriz de Xossa :-;enhora do

Hosár io de p'ompeia, nesta capital,
aju-esenlnu que ixa Ú po li ci a por
haverem os Iadrôcs limpado o al

tar de sua igreja, -l�vando até ima

gens de certo porle. i nclusí ve dc

prcdarlo vários móveis no ínte

pior da mesma igreja. O falo re

percutiu vívaruento na população
aqui, Jazendo com que a polícia
entrasse em grande atividade. Por'

mais que trabalhassem os po lici-
"

dr' nseguído ISabado ram seu credo.
aIS" na a

,011 t�OI" I ' da' a" er'eil� Há dias f'oi encaminharto Ú xte-
porem, em )a IC a ava,

. "

b
. .

prenderam vá 15a
um rcquertmento ti rm a do por

num arrro 'aCJHI, '-. '�,
" I d ' os "CI'laJ' � depois dois terços dos l'eprc�entan-I es,
IIÚS ,ma an 1'05, L 'o,

. - ' •
I

d I 1'1
'

l lóri confessa pedindo a cassacao dos mane atos
e la)l Jl1 cl'I'oga OrlO, " ,,- •

"

Io ri d roubo 111'slOI'I'all- daqueles vereadores, tendo .0 prc-
rarn a au erra o ,

do como haviam praticado e indi- sí den!e convocado uma 5es",110 ex-

cando onde estavam os objetos es- u-aordí ná ria anle-ontem par-a aque

cOl{clidos. Enconlraram-se em di- le fim,

Fizeram profissão de fé comunist�,
TiveTam pOTisso os seus mandatos cassados cmco »ereadores de

.

. lVId.gé, no Estado do Rio. '

Hio, 1() (Y. A,- - Elcitos pelo I pendeu
a sessão c cha01ol� a Pol í-.

P. 'T. B" t i n ham assento na Cà- cia, que já se a oh ava ali. 1'8pre

·mal'a .\fl'lniCipal de �Jag'p, (Estado srn íar!a por uma turma da Dele

do Rio) os vereadnrcs \rgr'i11il'o gae in de Ordem Políl.ica e Social;.
CeLlZ Araujo, Feliciano C05La, Jo- que seguiu de :,rilerói. Assim 1'0-

sé �:[llnis de Melo, Tl'UJ11 Salll'.-\na i-am retirados, pl'C'SOS o sr'. ,Sant'
e Agenor fios Santos. Ana e outro vereador, bem corno.

o Esses "el'cadores,. lal como OL1- dois sirnpatitzantcs elo cOlllunis-

t1'05 o íízerarn ('111 dííernntes mu- me.

nicípios, logo após a abertura dos Reaberta a sessão foi tcrmíuada .

Iraba lhos daquela Casa legislatí va, a leitura ela resolução da Mesa e'

íizerarn sua profissão de ré cornu- suhmeí ida a votos, lendo sida,

nista. Reiteradamente confessa- aprovada por 7 votos contra 1. O,

voto contra foi dado pelo UI1lCO'

rt'l)resentante uden ista, 51'. Pas�
coal de Luca, que fez dec;.lal'ação-,
de que assim procedia segu indo

orientação de seu partido!
O;; presos, conduzidos á D. O.

P. -S. na capital ílumincnse, fo

ram soltos as pr imei ras horas de

ontem depois de prestarem Ii an- ..

ça.
Iniciados os trabalhos, o j)J'CSI-

Locrosda exploração A última págiai
.

de «Basca GI6Y8e)
da Loter.ea de ReiO Monteiro Lobato conheceu a aproxim1.ção dI morte.

Numa previsão impressionante dél t[ue chegamos aos sessenta e seis al1O�

Grande do Sol morte,·que se avizinhava, o escritor )\10l1· ile idade. O que eu tive foi· uma demons

,eira Lobato, na véspera de São João, is· tração convincente ele que estou próxi·
to' é, precisamente onze dias antes dI' mo do fim - foi um aviso -, um "pl'e·
morrer õubitamente, enviou da Pau!l- para-te". E, daqui por' diante, o que t�-

céia para Belo Horizonte, ao escritOl' a,,· nho a fazer' é arrumar a quitanda par:t

Agosto de 1�48Florlan6pollt t '7

passadoontemAate-ontem noe

Dia 15 I nador
Francisco de Paula Souza c

_ cm 1635, o Coronel polaco' :\lelo, ex-presidente do Conselho de

�Crestone (l'Artischan Arcíszewky, Ministros e um dos chefes .do parti
ii frente de uma Divisâo Holandeza, do liberal. Nasceu cm 15 de Julho

,chegou a Peripucira (Alagôas) ; de 1791, em Itú ;

_ em 1645, reuniram-sc cm Santo - em 1860, no Rio, faleceu o [or-
Antônio do Cabo, ao bruvo Vidal nalista Manoel Moreira de Castro,

de- Negreiros os heróicos eFrnandes

lldiretor
do "Jornal.do Cml!ércio";

[Vieira, Camarão e Henrique Dias; _

- em 1866, no Rio, faleceu o Ge.-
_ em 1647, partiram cle Setubal, ncral Manuel Felizardo. d.e Sou�a

duas 'esquadras com destino ao B1'a- e Melo, senador do Império e 1\11-

si]. Uma sob o comando do Gene-I nistro da Guerra;
ral Antônio Teles de "'lenezes e por - em 1869, tr-avou-se, durante a

�lmirante Luiz da Silva Teles, diri- GuerI'a cio Paraguai, a celebre Ba

.giu se à Bahia. A- outra sob o 1'0- !talha- do Campo 'Grande, ganha pelo
mando do General Sal vada Correia I Conde d'Eu sóbre o General Ber

<de Sá c Benevides, dir-igiu-se ao nardino Caballero;
l{io de Janeiro; - em 1889, cm ltaberá, Rio, nas-
� em Ú92, nasceu o B,'igadeiro ceu Coriguasi Austridiano da Cas

Antônio de Somm Lima, () b"avo de- ta, filho. do Rev. D.r. Antônio An

f�l1sor ,rl� ltapariea, na guerra da dré Lino da Costa e D. Celina' ,de
.Independência, falecendo a 17 de Miranda Costa, que radicou-se nes

Maio de 1846; ta Capital, tcn.do sido -funcionário

_ cm 1769, cm Ajúcio, CO"sega, do Tesouro do Estado. Era casado

nasceu Napoleão Bonaparte, o cé- caIU D. Odette Natividade da Costa

lc'bre Imperador dOIi Franceses, (:0.- e' deixou, ao falecei' a 7 de Fcve

lecido na ilha de Santa Helena a ;j l-ciro de 1929, sete filhos;

de Maio de 1821;.
'

__:_ em 1896, faleccu o General de

_ em 1825, em Ouro Preto, nas- Divisão Luiz Manoel das Chagas

CI'll o poéta Bernardo Guimarães, Dória, nascido em São Paulo a 25

�trono da c�a' n. 5 da Acade- de Agôsto ,rle 1835;
mia Brasileira de Letras; - em 1980, em Paris, faleceu Sa-

-- em 1835, continuaram os COI11- muel \Yallac'c :.\IacDo",�lI, ilustre

bates inieiados na "espera, em Be- filho de Pernambuco, que foi :.\linis

lém do Pará, pelos "cabanos"; tro de Estado, parlamentar e advo-

- - cm 1857, forças brasileiras gado brilhante.

f'iculdadc para \'endel'em o pro

duto elo roubo e resolveram '(lll

terrar em cei-to local para o qual os

próprios ladrões fizeram remo(:ão
dos mesmos.

o aOlento do funcio
nalismo . federal
'Rio, 16 (Rio Pt'ess.) - Em ses

são nolul'l1a extraordinária, a Co

missão eLe Finanças da Câmara d.c

verá concluir, Ihoje, estudos refe

rentes ao projeto de aumenlo ele

vencimentDs dos servidores C1VIC

e militares ela União. A. reunião
deliberará [1 siluação 'dos cal',g'os
de chefia e pl'incipal dispositivo
da PI'oposição; incluida por emen

da da comissão de Serviço Público,
a determinação do dia primeiro
de ag'ôslo para entrada da le'i
em vigor. Ao conlrário do que se

lem dlvulgaclo, o pl'ojeto não po�
derú scr mais emendado no plená,
..rio. Assim, uma vez em plenârio,
será ou não aprovado.
Em seguida irá para o Senado,

em o qu'al, já se antecipa, não se-

,rá emendado pois se discutirá

apenas a SUll apl'ovação. Dessa

forma é quasi certo que até o

,fim deste, o tão disculido aumen

to seja concedido.

André Nilo Tadascoocupal'am SelTo Largo, evacuada

pelas tropas de Oribei
- em 1867, o bravo Almirante

Joaquim José Inácio, Visconde de

lnhaúma, forçou com seus navio!!
:� l'aSsllgem rle CUl'Upaití;

- cm 18li9, em Assunção, insta.
? lU'SI;: o ('ovêrno ProvisóriQ do Pa

ragtl:,j, c leito por empenho do Bra

sil para a independêIlcia daquela
República;

- em 1909, por questões intimas,
foi assassina�do o. grande escritor
ElIclidcs da Cunha ,na�cido em Can
tp.galo, Rio, a 20 de Janeiro de 1866;
- em 1910, faleceu Domingos de

An.dl'ade Figueira, nascido em 24
de JlInho de 1834';

Nova conferência
com 1010tOl
Moscou, 16 (U. P,) - o embai-

xadOJ' norte-americano conferen-

oiou, na manhã de hoje" com seus

"olegas ibritânicos ,e franceses, em

seu ga,binete. Os diplomatas pre

param aS!3im mais llllla conferên

cia com Molotoy, que os meios

autorizados esperam ainda irara
hO'je.

Um bonito gTUpO estufado com

tres peças e mésinha de centro, Podo Alegrc, 16 (,Rio Press.) _

completame,nte novo, Ver á rúa O excedente da rec(lita verificado
D!. 16 Almirante Lameg'o 9. com - a exploraç.ão da' Loteria do

-;" �pll 1501.
o

André Gonçalves e Estado no ano de 1.947 e meados
Américo Vespucci, com a esquadr3 Q,uem perdeu 1 d-es{c, já se esUma mais de seis
portuguesa, vinda de Lisbôa, 3vis· milhões de cruZieiros, razão pela
t�lram o cabo a que deram o nomr>. UIb rolo de film "Kodackt ,qual os deputados estaduais ela-
oe Sã'o Roque; i'à u$sdo pode $et ",procurado boraram lUl1 plano de subven-
-:- em 1637, procedente de Lí"hõa, nesta redàção. ções, prêriJios e auxílios. Entre os

chegou à Bahia, o :\olestre de Campo auxílios -concedidos destacou-sé
. Luiz e�:�:it�a&SumiU o cargo de Ãriig-

-

os·-·éle-·-iísô� �o q��n��'�s�S���::�is7iC��a��?e:�
Governador e Capitão-gen'era] do lizar-se aq1.1i. No plano de subven-
Maranhão e Grão Par{l, Feliciano doméstico ções serão contempladas ainda a

Correia; Empresa de INaveg'a,ção Aérea do
- em 1710, foram' avistadas p\>b,� Você poderá ganhar de Cr$ Estado e os A,ero-Clubes de Ca-

fortalezas da barra do Rio de Ja- 50,00 � Cr$ 100,00 diários, ven�en- choeira do Sul e Erechim, bem as

neira, os navios da esquadra fran- do artIgos de consumo domestico. •
sim as Exposições Ag'ro-<pecuarias

Ce23 do Ca.pitão de Fragata Fran- Informações na Praça 1 de I\lo-I de Paoambi, Pelotas e Uruguaia-
�',óis du Clerc,; v�mbro n, 22 - 20 andar. na. _

em 1817, em Serro, Minas

Ge-jrais, nasceu João Evangelista de
Neg1'eiros Saião Lobato, que veiu
.a ser Visconde de Sabará, Millislm
da Guerra e primeiro Presidente óo
Sllpremo Tribunal de Justiça" Fale
·ceu no Rio a 20 de Abril d� 1894;

- em 1835, prosseguiram, em Be-
1ém do Pará, os furiosos comha.tes
dos "cabanos";

- em 1851, no Rio, faleceu o se-

ARNOLDO SÜAREZ CUNEO
Ciru rgião-Dendista

Raios X - Infra-Vermelho-Diater
Raios X - Infra-Vermelbo

Diatermia.
Curso de especialização em

dentaduras
Exclusivamente com hora mareada
Rua ·Arcipreste Paiva ll. ·lJ - Te

lefone 1.427

Florianópolis'

Casa-C'ompro
Tipo "bungalow", no cenÍl'O da

cidad� ,ou imediações, de preferên
cia com terreno na frente e fun
dos,
Detalhes e eondições de negócio

:para o Escritório Imobiliário A, L.
'Alves. Rua Deo'doro' 11.,35 - Fone
784,

_.PA RA

E C Z
FERIDAS,
E M A .s,

INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R E R A S' I

ESPiNHAS, ETC.

TELEGRA1\US RETIDOSdente leu o requer imen to e a se-

gu ir, a r-osolução da Mesa cassa':1- Na chefia do Tráfego Telegráfico

-do os mandatos clo,s c.i'nco ,'prea- acham-se retidos telegramas para'
do,·es. Durante' a leitura da reso- as seguintes pessóas:

lllÇão da �lesa, o \'el'cador"' Il'um .José Albino Pereira -c Acácio·"

Sal1l'Ana apa1'teou dlll'amcnle o Coelho Borges JSenho1'a Cê!. Lam-.

presidente, chegando a impedir pert - Alcilk!io Vieira - Adhcmar'

que este chegasse ao fim. Dito ve- Garcia - Viajante Salomão Sibap
rradol' não atendia á� ob."E'rvações di - Tencnte .João �1al'ques Filbo'·

da i)]'esidência nem aos 10C]lleS - José Olezewski - Lídia Silva -

elos ti ri1pano�, lendo o pl'e;: iden I e Hoberto ::Irarcolino da Silva - �il

o con\'ielado a l'etiral'-se. ReCUSOU-I' sa Baixo - Antônio Henzclll.

se () sr. Jl'um SanL'Ana a abando- Previsão do Tcmpo, até 14 horas

nar o recinto, dizendo 111e"l11o que do dia 17:

só o faria pela fôrça., Tempo: -:BOI11, - Nevoeiro;
Vendo o presidente da Camara 'Ventos: Do quadl'ante Sul, Illode-

que o vereador ni'ío o atcl1l,'lia, sus-, rados.

Santa Catarina e a sua
.

admi
nistração rodoviária

o '(Correio da Manhã", nunl artigo a

l'espeito das estradas d,e rodagem do

Bl'aSi1, alucjiu, há dias, à Se-gunda Req·

nião de Admit;istrações Rodoviárias rea

lizada e111 maio último, em Põrto Alegre,
onde foram debatidos os problemas liga
elos ao plano rodoviário nacional, l1"$

;e expressou,
"Na vigência da ReuniãO.de Pôrto Ale·

gre, o diretor do Departamento de Es·

Iradas de Rodagem de Santa Catarina,
2ngenheil'0 Haroldo Pederneiras, teve pn·

seja de fazer uma conferência' sôbre oS'

traballlos de conservação de estradas na-

seus variads aspectos. �uele Estaelo" os quais elespertaram vi;'o

O nosso Estado se fez ali representai

Ilnterêsse
pela feição pt-atice. de que 'lá,

pelo engenheiro Haroldo Pederneiras, di· se l-evestem, Não seda demais que t��

ret01' do Departamento ge Esu'adas de

I
;;onduta admirustrativa fôsse também

Rodagem e a cuja atuaç'ão naquele eOl1 ldotada em outros Estaelos, se não no

:-láve, o referido 111atutino eal'iOC3. ai7iSllll todo ao 111eno. enl suas linhas ger.1L;· ...

dofl-edo Rangel, o mais antigo e íntimo

ue seus amigos, com o qual se corres

pondeu durante quarenta anos, uma ca,'

ta, que passará. a figurar na crônica 13·

terá.ria do país, como a última carta rla

"Ba.rca de Gle�", e da qual vamo;;

transcrever salte�damenté, os seg'\ünt<?s
e curiosíssimos trechos:

"Chegou, afinal, o dia ele escreve!', e

vai 'u lapis porque li pena me faz mói,!.
rive a 21 d," abril um "espasmo, vaSC'l)·

lar", perturbação .no cérebro, da qual '1

g'ente sai sempre seriamente lesada, 'k>

lima ou outra maneira, DepoiS de trê,;

horas de inconsciência, voltei a mim,
mas lesado. A principal tesâo foi a ela

vista que, no começo me Impedia de ler

sequer uma frase. As outl'as pcrtul'b<l
r;ões eu agora começo a pet'cebê·las: le\'·

deza mental, fraqueza de memôria e 011-

a grande \riagem", coisa que para n1iln,.
perdeu a importãncia depois que aceiteI
a sobrevivência. Se. morr{!J' é apenas pas
�ar do estado de vivo para o de não vi

vo, que ninha a morte que san;' bem re·

cebida.
Estou com uma curiosidade imensa de

mergulhar no Além!. Isto -, aqui, o COl'

po.ral, já está mais que sabido, já nã!>
me interessa,. De modo que me agra<:la:
muito o que vem aí: Ou continuação d�

vicia mas sem esses orgãos já velhos e

tenros, cada dia com plot· funcionamen

to, ou o NADA ...

,

Adeus Rangel. Nossa viagem a dois rs'

tá cbeg:ll1clo perto do fim, Conti.nuar�·
mos nO' ALÉM? Tenho planos, logo que
lá cheg,ilr. de contratat' o Chico Xavier
para psicógrafo pat't>ieular, só meu -

essa primeira comunicação vai ser dd·
gida justarwmte a você. Quero remo'".!;"

,tôdas as suas elúvidas. Do - Lobato".
u..as "dinlin\.liçães".
Irenci aos pontos.

Não sou o mesmo.

Nâo é impuneme'llte

FRECHA'MOO _ii.
o sr. Raul Fel'nan.des, obediente à orientação de seu par

tido, entendeu de anular tôdas as aposentadorias que, no Mi
nistério das Rélações Exteriores, haviam sido feitas eom base
no séiebre art. 177..

A iniciativa do venerando chanceler foi recebida com ge
rais aplausos ,dos meios e da imprensa udenista, '10 país. Pas
sando da promessa pará· a execução, as primeiras reversões

fq,ram feitas.' E, com imensa sm'iJ'I'csa nossa, a mesma imprensa
udenista está fazendo apêlos ao S1'. General putra para que não
desmoralize a Casa de Rio Branco, nela recolocando funeióná
rios que foram postos à margem por faltosos aos deveres e até
à defesa do Brasil. Êsses mesmos órgãos eitam nomes �,citam
fatos. Mostram incompatibilidades funcio�lais - algumas sem

nenhum desdollro - dos apos'entados. i'das; ao mesmo tempo em

que acusam o ::I1inistro, defendem o famigerad.o 177.

Que bôas gargalhadas não estará a soltar o sr. Getulio

Vargas, ,diante disso .. ,
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