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Est�mos vivendo um período os coHfli���f 1;1
conturbado de angústias e de rand04b.ç·�ª,:,ha
incertezas. Nos dias que cor- Essa verifica,�o. " ��l!y de -

rem, grande é, sem dúvida, o um sentido prOful1.!.. :::!ll.un.,
número de pessoas, suposta- do conturbado em que vivemos.
mente inteligentes e normais, É a aurora de um novo dia.

que vivem a debarter-se nos Se a Higiene Mental procura
tremedais da emoção. Ainda dar ao individuo recursos para
que o homem haja consegui�o um� vid!l feliz -:- e tem feit.o
elementos para a construçao muito nesse sentido - a Reli
dêste imponente edifício que é gíão Cristã também o faz, e de
a civilização moderna, não con- modo eficiente. É só considerar

seguiu adaptar-se à sua pró- essas milhares de criaturas que
pria criação. É que� a� lado ?-o foram por ela transformadas,
aperfeiçoamento tecmco, nao Que foram regeneradas pelo
houve um aperfeiçoamento mo- poder do Evangelho.
ral correspondente, Criando a No Cristianismo, a criatura

máquina, o homem escravizou- humana encontra elementos

se a ela. Tornou-se, por isso pará restabelecer a harmonia

mesmo, um desajustado. com Deus, consigo mesmo e

"Nos dias atribulados da cí- com os seus semelhantes, O

vilização contemporânea, a an- individuo que tem êsses elemen

gústía humana, de individual, tos possui o segredo de uma vi
tornou-se coletiva, precipitando da feliz.
os homens, as sociedades, as Foi o dr. J. A. Hadfield, no
nações, uns contra os outros, tável . psiquiatra da Inglaterra
separando-os' em concepções, que disse: "Estudioso da psico
credos, convicções diversas e ir- terapíafnão tendo como tal, li
reconcíalíáveís. "Daí, a verifi- ;;ações com a teologia, estou
cacão dos desajustamentos tre- convencido de que a Religião
mendos, dos conflitos psíçoló- Cristã exerce urna das mais po
gícos, a hiperemotividade, o deresas influências no sentido'
�ervosismo e a -dor - fisica e de estabelecer harmônicamen
moral. te a paz de espirita e a confían-
•

Para corrigir êsses desajus- ça interior 'de que carece a

tamentos, surgiu, nestes últí- grande maioria dos doentes
mos tempos; um movimento nervosos, na reconquista da

grandioso que visa apontar re- saúde e do vígôr". \
gras para defender a saúde do untF- edmj ;? y"li-
espírito. É a Higiene Mental. Eu não diria mais nada para
Começando por estabelecer demonstrar que o Cristianismo

melhores meios de assistência é uma bôa prática de Higiene
ao insano de mente e apresen- Mental. Esclareceria, apenas,
tal' 'técnicas de prevenção das que se encontra nas páginas
doenças mentais, passou a pre-. cristalinas do Evangelho de'

ocupar-sé até com os sãos de Cristo.

espírito, "ensinando-os a viver Nunca é demais fazer uma

em sociedade, evitando e corri- experiência!
gindo 'os conflitos e desajusta-
mentos e conflitos psíquicos,
que podem ou não conduzir à
neurose psicose ou ao crime,
mas que, de qualquer maneira,

I
produzem um deficit no rendi
mento humano".

É, portanto, a Higiene Men-

I tal, "uma técnica de ajusta
mento da personalidade hu-
mana des\jfãda das suas finali
dades sociais, e que procura
adquirir ou recuperar o equi
líbrio e a tranquilidade". Pro
cura ajustar [I, personalidade
ao ambiente, i1 civllr: .H,;ã\) B ao

momento de vida.
Pelas SIl:lS Imalidades, peras

suas realízações, pelos benití
cios que pu:L� e tem prestado Rio, 21 (A. N.) - Entre o Mí-

a colettvldafe, é a Higiene nistério da Agricultura e o Es

Mental um movimento que de- tet<io do Paraná, foi assinado

ve ser conhecido e apalado por um acôrdo, com fundamento

todos os aU3 se interessam pe- no artigo 18 da Constituição,
lo bem eS"[,i,j.ê individual e 50· visando a regulariza�ãod' das

.: iaI.'
.

terras destinada� aos 111 lOS no

Tenho na:..l, mim que a reli- território daquele �stado. e
pião é u.nu bôa prática d� iu- P!es�ação de uma malOr. as.s�:'"
giene Mental. De um modo es- tencla, aos mes:r::os selVlco�a�.
pecial, a Religião Cristã. Cabera, pelo _acordo, ao. serví-
A Psicologia moderna, de ço d� Proteçao aos. In�lOs, �e:

simples conhecimento passou a �ermll1ar a lo�allzaçao dL1.�
ser uma técnica científJca. Co- areas compreen�lda.s .nas terr�g
mo as ciências em geral, ela rese.!-,vadas aos indígenas peio
realiza experiências de laborá- g.ov�r?o paranae?se.� que COl1:_:;
.tórío, formulando assim suas títuírá plena propriedade das

leis sôbre o comportamento. tr�bus ou agrupamento� qu�
! Os princípios da filosofia re- alí se �ncontrem locallz�dosr
lligiosa de Jesus são uma filoso .. em carater per�anente. PaI nu,
fia operante de vida. Podem ser tro lad�, ? governo do Pa�aJ?-a.
experimentados no laboratório cons�rUlra casas para adm111Is=
da vida. "Se alguém quiser fa-l�raçao .do S. P. _1., esc?laS, �n
zer a vontade de Deus há de rermanas e galpoes para abrlgO'
saber se o ensino é dêle'ou falo das máquinas, .instrument?s,
de mim mesmo". Parafrasearía·· ferrar:t).entas agncolas, .. aSSIm.

mos assim esta expressão de como casas para as famlllas doS

Cristo: "Para se compref'nder lindios.o sentido profundo da doutnna .

que trago ao mundo, é só expe-
O t JOHNSON Sea Hor�e-

rimentá-la". É a compreen�o St mo_ orueStl'll'zadas máquinas m().
,

t' men e sao' •

que vem pela pra lca.
d

-

m precI'são e rapidez O�
.

t
- . ernas e .

.

I Essa expenmen açao vaI
- t uI'dos em fa'brica modero

,

fI'
.

d
.. sao cons r

exercer uma" 111 uenCla eCI�lva oh todos os pontos de visfa &
e salutar sobre a nossa VIda. na s

Muitos psicólogos, depois de oe.; 'SOp-ezHllpadsa s01J1pado .Ioci

engenheiros da Johnson são reputa-pesquisas incessantes, chega-
d Ih d ramo D;�

ram à conclusão de que o Cris- �s c.omo os me ?r�s o ...-

tianismo integra a personalida-I tnbUldores: ComerCIO & :rans,por
de humana, solucionando-lhe tes C, Ramos S. A. - Joao Pmtn.

�
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II J.i�lenboma concessão
à Rússia
,

Washington, 20 (D. P.) - As

vesperas de partir para Paris,
Dean Acheson àfirmou categó
.ricamente que recusaria "fazer
·concessões á Russia no tocante
á reconstrução da Alemanha
democratica" .

Advertiu contra "excessos de
:;::;,0' .

pessimismo. ou de otimismo"
ti' sôbre os resultados das discus

sões, pois ninguém pode prever
'Se terão ou não bons resultados.
Seria verdadeiramente trágico
se o país abrandasse prematu
ramente seus esfôrços para con

seguir um mundo de paz que
todos desejam. logo ao primeiro
.sínal de êxito",

Acheson publicou a declara

ção após a conferência que te
ve com a Comissão de Relações
Exteriores do Senado. O presi
dente da Comissão, senador
Cormally, declarou aos reporte
res que êle e seus colegas estão
de acôrdo !com os planos de
Acheson. Êste sumarizou: "Não
devemos desperdiçar nenhuma
oportunidade para possível so
lução dos problemas internacio
nais, mas não 'devemos entre

gar êxitos, obtidos em troca de

promessas que no futuro pode
ser-tão ilusórias como no pas
sado. É possivel que tenhambs

. oportunidade melhor nas pró-
;,....

...

·ximas discussões para chegar a 'Iacôrdo com a Russía sôbre a

Alemanha; ou talvez' esteja
mos em posição melhor para
enfrentar as consequências do
insucesso.

Não é absolutamente nossa

intenção, por maior que seja
nosso desejo de acôrdo comum,
aeeitar compromisso capaz de

.

comprometer o que tem sido
feito ou impedir o progresso na

estrada que traçamos para con

seguir o renascimento da ríque
:za e poder das nações livres.

8 DOVO Procurador
da Republica
Rio, 21 (A. N.) - Assumiu

ontem a la Procuradoria da Re

pública desta Capital, o dr.
'Eduardo Barbouth, que tomou
posse perante o sr. Luiz Gallot
ti, Procurador Geral da Repú-

f<i'.J" blica. O dr. Barbouth já tem Iexercido vários cargos forenses
e trabalhado, por muitos anos,
na Procuradoria Geral,

, ..
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o MOMEN.TO

catástrofe de
Óericinó
Rio, 21 (Argus) - Colhem

se a todo momento novos e im

pressionmÚes detalhes sôbre a

catástrofe de Gerecinó. É curio
so notar que nada sofreram os

oficiais e soldados que se en

contravam ao lado do morteiro

��s8�f��� ����aarra:::����::;
-

A Jorúad& Brasileira d� Pedhdria
.

que se encontravam dentro da Rio, 21 . (A. N.) - Pode-se srs. prefeito Mendes de MoraIS,
trajetória da granada podero- considerar vitorioso o �ovimen- para o aparelho "Zéquinha de

sa. to da Campanha NaclOnal de Abreu"; dr. V\eira de Melo, pa-
Ao que parece, a ferrugem Salgado Filho. Assim

_

é que .110- ra o "Paulo da Portela"; e Ara

que teria atacado a granada je, na Praça II, serao batlza- ci de Almei�a para o "NoeI. Ro
causadora do desastre é a ex- dos mais três novos aparelhos, sa", Tomarao part� �1a festa

" plicacão dos técnICOS como cau- Ser�irão de padrinhos aos aviatória popular, van�s esco-

.)} sa da'explosão prematura. aviões a serem batizados os lIas de samba desta capItal.

.

Defesa dos 'Humildes
Já se conhecem, através do noticiário e dos comen

tários da imprensa carioca, as proporções calamitosas
que ia assumindo o despêjo de mais de trinta mil ha
bitantes das favelas de Jacarézinho, no Rio, A senten
ça do Juiz da 5a Vara Cível encontrára vivo e resoluto
descontentamento daquela considerável massa de infe
lizes. que se refugiaram no anonimato dos aglomera
dos dos morros e cuidavam de viver, ainda que à mar
gem da civilização metropolitana, em paz com todos
e resignados com o próprio destino.

Uma ação de despêjo estava prestes a ser execu

tada com todos os caracteres de violência e se, dum
lado, fôra lícito considerar o aspecto do prestígio
duma determinação da Justiça, doutro, porêm, não
seria humano, nem prudente, desprezar as inevitá
veis consequên-cias sociais do ato, levado que fôsse êste
ao seu termo.

Quiseram, todavia, os gênios propícios à tranqui
lidade e às esperanças dos desafortunados que, no

.

exeréícío do cargo de supremo Magistrado da Nação,
estivesse o sr. Nerêu Ramos, cujas diretrizes políticas
e cujos sentimentos cívicos nunca deixaram de con

sultar, em primeiro plano, os direitos do povo e as as

pirações das massas. Ouvido, pois, a respeito do caso,
não hesitou em colocar-se do lado de uma coletivida
de angustiada, contra a qual se ordenára o despêjo,
que implicava o desabrigo de muitos milhares de pes
soas, inclusive mulheres e crianças.

Não ficou indefesa essa multidão de infelizes, já
que o nobre Presidente em exercício, sr. Nerêu Ra
mos, acharia meios de intervir, com a sua autoridade
de Chefe da Nação e sem de leve sequer ferir prerroga
tivas de quem-quer-que-seja.

Autorizando o Prefeito do Distrito Federal a pro
mover' imediatamente tôdas as providências que ímpe
díssem b despêjo, -chamou a si o preclaro sr. Nerêu R'a
mos a solução definitiva da questão, para o que suge
riu mesmo a desapropriação das moradias do morro

Jacarézínho.
Aí está um fato que define, mais uma vez, a cons-

, ciência de um grande homem público e retraça a fi

.síonomia moral de um estadista da hora presente.
com efeito, enquanto as reivindicações das massas se

traduzem, não raro, no desespero de tantas conces

sões à demagogia irresponsável, não se recomendaria
à ação do Magistrado supremo da República outra,
atitude que não a de um moderador da rigidez duma

sentença, por sem dúvida apreciável por outros ân
gulos, mas talvez desatenta aos imperativos sociais e

às humanas solicitações do direito à existência de
milhares de famílias.

Nem a violência do despêjo, cujas graves conse

quências se evitaram, nem o mesnoscabo à .justíça,
visto como as providências tomadas pelo sr� Nerêu Ra
mos incluem a desapropriação legal pela Prefeitura,

. De tudo, fique aos Brasileiros de todos os qua
drantes do pais o exemplo de quanto se impõem ao

substituto legal do Presidente Dutra os princípios de
sua formação espiritual e os pendores de sua serena

consciência social-democrática. O sr. Nerêu Ramos,
honrando assim a ausência temporária do sr. general
Eurico Gaspar Dutra, intervém, em tempo oportuno,
num caso de imensa repercussão social e em que a so

lução poderia ter sido outra, que não a do equilíbrio
das razões, tão prontamente e' sabiamente tomada pe
lo Presidente em exercício.

Tais, atos, mais do que tôdas as propagandas, vin
culam um homem público ao conceito popular, E no

sr. Nerêu Ramos, para quantos o conhecem através
das concretizações do seu idealismo realizador, não há

que estranhar'o gesto com que ampara os menos �a
vorecidos vendo neles a imagem de um povo cUjas
Tealidade� sociais' e cu.ias restrições econômkas se

imuõem 'à atuacão dos governos, como problemas de

patriótismo e de hU!l1anidade.

DR. JORGE LACERDA
Encontra-se nesta Capital,

desde ontem, nosso preclaro
conterrâneo, dr. Jorge Lacerda,
'alto funcionário do Gabinete
do st:- Ministro da -Justíça e fi

gura de renome na imprensa
carioca.
Apresentam.os-Ihe nOSSOi votos

de feliz estada entre nós.

4cõrdo com o Is ta
do do ParàDá

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sabatini & Cia. Ltda.

. Fabric�nt�s de caldeiras a vapor de todos os

t�pos, esp�c�ahstas em Auto-Claves para quaisquer
fins, Depósítos, Alambiques para produtos quími-
cos. Tachos paea sabão, etc. .

Aceitam-se serviços para consertos pertencen
tes ao ramo.

RUA CATUMBÍ N. 637 SÃO PArLO

EMPRESA FORÇA E LUZ SANTA CATARINA
Alameda Duq'úê de Caxias, 7

BLUMENAU STA. CATARINA
Eendereço telegráfico "FORÇALUZ" - Caixa Postal 27

C_o�c.essionários dos serviços de Força e Luz Elétrica pa:a os l\iu
lllClplOS de Blumenau - Gaspar - Brusque - Itajaí - Rio do Sul

- Ibiranla Indaial - Timbó - Rodeio.
Proprietária das usinas hidroelétricas "Salto" e "Cedros".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ultl<.:1\'1l0 TENENTES DO
DIABO

\

Patrocinado pelo "Grêmio
CARTAZES DO DIA Tenentes do Diabo", realizar-

RITZ se-á dia 28 (sábado), às 21 ho-
ção Fonseca, prof. de musica

,.
Phylobil normaliza o

- Unl cinema para você - I ras, nos salões do Clube 15 dafuncionamento do figa-
do Abrigo de Menores. do, combate as cólicas, As 2 horas

I
Outubro, gentilmente. cedido

D. Diva Gomes Sclemper _ o J'ovem Idolino S. Olíveí- corrigindo a prisão de Colossal matínée pela digna diretoria, uma soí
ventre e as funções In-Transcorre na data de hoje o ra, comerciário. testinais.Remédiovege- - e - rée dansante, ficando, pois,

aniversário natalicio da exma. _ o jovem Lauro Luiz da tal em gôtas, Tome 20 / às 7,30 horas lconvídados todos os senhores
D· G I - gôtas, 2 vezes ao dia.

S
. ,

'b d.sra, d. IVa -_ ornes Sc emper, Silva, filho do sr. Narbal Silva, �
oiree socios em como os SaCIaS OS

digna espôsa do sr. Paulo guarda-mor da Alfandega 'de J P HY LOB I L JESUS DE NAZARÉ i Tenentes e do 15 de Outubro.
Sclemper, industrial. em Itajaí. Florianópolis.

.

com 1 Haverá distribuição de amos-
A distinta dama que não só Cap. Jaldir Faustino da Silva Para os males do fígado José Cibrian e Aurora Wal- tra de Kolínos ofertadas pelo

aqui, mas em Itajaí, onde atual- ker.. representante comercial' da
mente reside possue um largo Faz anos amanhã o nosso '

Culto evangélico
- O grande entrecho relígío- Kol!nos, sr. Paulo Holanda.

circulo de relações de amizade, distinto conterraneo sr. Cap. Rua João Pinto, n. 3'7 _ Es- so da gloriosa epopéia Cristã I Os ingressos e reservas de
será alvo, hoje, das mais ex- Jaldir Faustino da Silva, ofi- em todo o seu Misticismo! mesa acham-se na Livraria Mo-cola Dominical, às 10 horas. ,.

dpressivas manifestações de sim- cial do Exército Nacional. - A palpitante tragédia o derna, de Pedro Xavier & Cia.Culto Público, às 19, 30 horas. t com d_patia, às quais nós nos associa- O brilhante militar qne, pre- Calvário reproduzida com ra-
O Rev. Isaar Çarlos de Camar- .' t l'

.

mos. senternénte, está servindo no mática e ímpressionan e rea 1-
go pregará sôbre o seguinte te-.............................. 14° B. C., impõe-se à simpatia dade!

, ma: A Psicologia do comporta- t'
.Menina Rita de Cassia Ligocld e à admiração dos seus subor- menta. Imponen e ... umco ...

Lopes dinados, e ii confiança dos seus No programa:Rua Visconde de Ouro Preto, .

N, Comemora, nesta data, mais superiores, e na nossa sociedade A marcha da Vida - ac.
n. 61. Escola Dominical, às 9rum feliz aniversário a prenda- desfruta de sólidas amizades. horas. Culto Público, às 10 e

ODEON
<da e encantadora menina Rita Às inequívocas manifestações O líder dos cinemas
de Cássia Ligocki Lopes, queri- de estima e aprêço que recebe- às 19 horas.

- As 2 e 7,30 horas -
-da filhinha do sr.. Euclides To- rá amanhã, nós nos solidariza- gina Célia, filha do sr. Aldenor Simultaneamente
lentino Lopes, alto funcionário mos. Maia, cap. do Exército.

_

com
-<1.0 17° Distrito de Fiscalização . " '............ IMPERIAL
dos Portos, e de sua exma. sra. Fazem anos. amanhã: Viajantes: - As 73/4 horas -
-d. Gilda Ligocki Lopes. Dr. Nilton Batista Sessões elegantes IA residência dos pais da me- FARMACÊUTICO JOÃO JOSÉ Está nesta cidade, prcc=den, ANA KARENINA
nina Rita de Cássia, com certe-

_ DE SOUZA MEDEIROS te de São Joaquim, onde é díg- com

Iza, afluirão muitas amiguinhas, Cercado de sua virtuosa es- no Promotor Público, o sr. d.. Viven Leigh e Ralph Richard- _

que irão cumprimentá-la pelo pôsa, de seus extremosos filhos, Nilton Batista, muito relaciona- S011,
I com

Decorrer de tão grata efeméri- genros, noras, netos e bisnetos, do e estimado naquela comarca. No programa: I Léo Gorcey - O "bamba" de
'r -de. ,vê passar amanhã o transcurso A S. S. os nossos votos de te- 1) - Noticias da Symana - . "Os Anjos de Cara Suja" .

. . . . ..

de seus 80 (oitenta) aniversá- liz estada entre nós. Nacional. I 8) - Continuação do seriado
D. Reginalda Mund rios o venerando farmacêutico 2) - Fox Airplan News - das mil e uma emocões:

Vê passar hoje mais uma da- e'decJino dos jornalistas ca- Sr. Armando Blum Atualidades. O MISTERIOSO DR. SATAN
ta natalicia a exma. sra. d. Re- tarínenses, sr. João José de Sou- Vindo de Curitiba, acha-se Preços: I'. com

. ginalda Mund, virtuosa espôsa za Medeiros. Por motivo dessa nesta capital, o nosso distinto ODEON - Cr$ 6,20 e 3,20 - Edward Cianelli - 13° e 14°
. do nosso distinto conterraneo grata ef'eméríde, s. s. ver-se-á conterraneo sr. Armando Blurn, às 7,30 horas - Cr$ 6,20 único .: episódios.e valoroso correligionário sr. nessa oportunidade, muito fe- dinâmico Superintendente de IMPERIAL - Cr$ 5,00 único. .

ODEON
.Ewaldo Mund, gerente da fir- licitado pelos seus numerosos "A Equitativa", da Organízaçãc "Imp. 14 anos". As 10 horas
.ma Carlos Hoepcke S. A. - Co- amigos e admiradores. E os des- Paraná-Santa Catarina. ROXY Colossal matinada,mércío e Indústria filial de te jornal que o prezam e admí- Ao ilustre visitante os nos- As 2 horas 1) - O Esporte em Marcha
Blumenau, Iram asocíam-se com satisfação sos votos de bôas vindas e fe- Matinée Colosso 1- Nacional.

. Dam3: que aos do�e� de �is- a essas justas homenagens
-

de liz permanência nesta cidade. 1) - Cinelandia Jornal - 2) - Atualidades warner _

-tmta alía os de afabilidade in- regosijo que lhe serão tributa- D. Palmira Luz de Moma Nacional. IPathé - Jornal.
-eomum, receberá, pelo trans- das pelos que têm a ventura de Transcorre amanhã a data 2) - j 3) - Bôa Noite, Ruivinho _.
-eurso de seu natalicio, muitos aozarem de sua leal amizade. natalícia da exma. sra, d. Pal- SANGUE DE PIRATA IDesenho Colorido.
-cumprímentos, inclusive os de � ,.......... mira Luz de Moura, dignissima

.

com I 4) -- A Cura do Silêncio -
�"O Estado". . D. Almira Luz de Molfra espôsa do sr. Nicolau Francis- Andy 8lyde, 'IDesenho Colorido .

................ ' '" Faz anos amanhã a exma. co de Moura, provecto sub-de- - Uma fábrica de riso! 5) - O Homem Macaco �

. Prof. Maria Luiza Bezerra sra. d. Almira Luz de Moura, legado de polícia de Tijuqui- 3) - .

'IDesenho
Colorido.

Festeja nesta data o seu aní- digna espôsa do sr. Nicolau nhas. ALMAS REBELDES 6) - Jack, o Haste de Fava
vel'sá.rio natalicio a distinta qe- Francisco de Moura, sub-dele- i A distinta aniversariante com - Desenho Colorido.
nhonta p�ofessora Maria �uiza gado de Policia de Tijuquinhas'l que desfruta de um largo .cír- Clark Gable e Joan craw-I 7) - Inseto Aventureiro -
B�zerra, f�lha do casal Joao B. . ,

ICUlO
de amizades, pelos eleva-. ford.

_

Desenho Colorido.
FIlho � !nes E. Bez�rra,. Menina Isis Maria dos dotes de seu bonissimo co-i 4) - Continuaçao do melhor I 8) - Um Beijo bem Ganho
Residindo em Sao FranCISCO I Decorre amanhã mais uma ração, ver-se-á cercada das ma- de todos seriados: --Desenho Colorido.

d? Sul, onde de�fruta de .vasto' data aníversária da graciosa Ilnifestações de regosijo de quan- O MISTERIOSO DR. SATAN 9) - Papagaio Frito - Dese-
-círculo de relaçoes de amizade, I menina Isis Maria Silva díle- tos desfrutam de sua amizade com nho Colorido.
.a sríta. Maria Luiza ver-se-á, I ta filhinha do sr. FIOl:isbelo testemunhando assim o concei� Edward Cianelli - 13° e 14° 10) - Gozadíssima e híla-
boje, muito homenageada. I Silva. conceituado proprietário to em que é tida. episódios. ríante comédia:
........................... . ..... da Alfaiataria Florisbelo, e de "O Estado" felicita a distinta 5) - Si· é forte não pereal : ...

SANGUE DE PIRATA
:8RITA. RITA DE CASSIA ME- .sua exma. espôsa d. Alíce Silva. dama com votos.de perenes te- Si é fraco não assista: com

. DEIR:0S VIE�RA IA gentil menina Isis oferecerá licidades. A MULHER GORILA. Andy Clyde.Aniversaria-se hoje a pren- às suas inumeras amiguinhas' .. , ,...... . :..... - Um filme eletrizante, mís- Rir Rir Rir .

-dada senhorita Rita de Cássia !uma festinha de regozijo' pelo Falecimentos:
.

teríoso, mácabro e sinistro! Ide 5 anos poderão entrar.
-Medeiros Vieira, dilet� filh� .do

I
seu natalicio.

.

Trajano Honorato I...eite "Imp. 10 (dez) anos". Exclusivamente no
sr. prof. Alf�ed? �avIer Vlell'� I

,....
.. Repercutiu com profundo IMPERIAL RITZ

e alta funClO�a�Ia}O co�ceI-1 S!. Acarí Silva _ pesar em nossa cidade, o passa- -- O seu cinema - As 4, 6,30 e 8,30 horas
.�uado la�orator.lO BASA; A I A efemeride de amanha con- mento, ontem, no Hospital de As 2 horas Sessões elegantes'
]ove!ll amversa;Iant�, por esse .slgna o aniversário natalício do Caridade, onde se achava inter- Vesperal do barulho - O "Clímax" da emoção!motivo recebera muitas home- 'nosso prezado coestaduano sr. nado, do nosso distinto conter- 1) - Cine Jornal - Nacio- - O "Zênite" do drama!
na�ens de sua� Inumeras al1}i-IAcarí Silva, diretor-gerente da raneo sr. Trajano Honorato ;-,ei- nal. - D6�s homens queriam o

.guínhas a que Juntamos as dês- . filial do Banco Inco, nesta ca- te. O extinto era pessoa muito 2) - Bôa Noite, Ruivinho - amôr daquela mulher ... E o
te jornal, pital, e. destacado procer da relacionada e estimada 'nesta Desenho .colorido. terceiro, sua vida!
., ..

:
. ,-' "

,............ União Democrática Nacional capital, chefe de numerosa ta- 3) - A Cura do Silêncio - - Roubei o homem que ITÚ-
Fazem anos; hoje: no Estado. milia, e progenitor do eminente Desenho Colorido.. nha mãe amava e por quem fô-

- .0 sr. Abelardp. Goulart, I A� .natalici3:nte, os nossos conterraneo Monsenhor Man- 4) - O Homem Macaco - ra traido ... mas a somhl'ia re·

f�rol�Iro com exerClCIO na Ca- COrdiaIS cumprImentos. fredo Leite, prelado pertencen- Desenho Colorido. cOl'dação daquêle crime surgia
pItama dos Portos. I ,....... .. te à Venerável Ordem Terceira 5) - Jack, o Haste de Fava ameaçadora entre êles, cada
- a sra. d. Noêmia Lopes _ a sra. d. Ida Santos Nunes, do Carmo. - Desenho Colorido. vez que seus lábios se Junta-

-Viana, espôsa do sr. R.ui Viana, digna espôsa dO- sr. JORo Pedro Seu sepultamento se efetuou 6) - Sensacional, misterioso, vam!
representante comerCial. I Nunes, 1° sargento dJ Exércit.o ontem, às 17 horas, no 'Cemité- eletrizante e sinistro: A FILHA DA PECADORA
- a sra. d. Laura Bom da, Nacional.

�

rio da Irmandade do Senhor A MULHER GORILA (Technicolor)
Silva: viuva .do sr. Manoel P. .- a srita. Clotilde Silveira, Jesus dos Passos, com grande Horripilan�e e �étrico!. � com

,.da SIlva JUnIor. filha do sr. Alexandre Silveira acompanhamento. 7) - MUlto rISO ... MUlta' Llzabeth Scott - John tJO-
_

- � sra. d. Helena Martins e de d. Maria Silveira. À familia enlutada, as nossas torcida e muita bordoada: I diak - Burt Lancaster e ape�
Fonseca, espôsa do sr. Concei-I - a interessante menim. He- condolências. jCIENTISTAS DA FVZARCil Isentando Wendell Corey,

Vida Bocial:>' PRISAO. DE
VENTRE

ClNEMAS
Aniversários;

com os

PASTILHAS

VALDA
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Vabelos Brancos'

Sinal de velhice
A Loção B,.ilhante faz 1701.

tal' a cal' natural. primiti9a
(caltanha i loura, doirada ou

l'legra) em pOUllO tempo. Não
é tintura. Não mancha e não

.ui? O .eu . use é límpo,
facd e agro.dável.
A Loção Brilhante extingue

a. calpa•. o prurido, a lebor
rhia e tôdal 01 afecçõe. pa
ralitárial do eeíbele, _,

a••im
co�o combate a cah,ieie, re

.italizando ai raiz•• éapila-
1'.1. Foi aprovada pelo Depar
'lamento Nacional de Saúde
Pública.

�@Yd;;7;#·
•

Nunca despreze
O VALOR DA

BOA APARÊNCIA!

•

I

Pequenos distúTbios na infância podem SeT

os precursores de má saúde. ObseTve·os!

_" ,"

Doença cl'ônica - o mais deprimente inimi- Ajudá·W nos negócios de famítia é uma

go do homem! .4 vítima sofre anos seguidos, das melhores formas paTa um inválido
ajudar-se a si mesmo.

Metade dos doentes crônicos tem
meaos de 45 anos.

Quantas pes soas têm um inválido

na família? A causa dessa invalidez

pode ser o coração, câncer, perturba
ção renal, alta pressão sanguínea,
malária, disenteria ou vermes in

testinais, Doenças crônicas são tão

comuns porque os primeiros sinto

mas são, muitas vêzes, descuidados,
permitindo sérios danos, antes de

começar o tratamento. Compete,
habitualmente, à mãe, perceber os

sinais de perigo e providenciar o

médico em tempo.

Se há um inválido em sua caso,

deixe que êle tome parte ativa na

vida da família, Estar ocupado, sentir

que é querido e nece-s.rrío, levanta
admirávelmente omoral do enfêrmo.

Por mais séria que seja a doença,
o paciente não precisa sentir-se

semi-morto, inútil, vendo apenas

passarem as horas, pelo fato de ser

inválido, Colaborando com seu mé

dico, você pode promover tratamen
tos e exercícios que o farão sentir

se melhor.
'

- Para proteger·se - exames

médicos periódicos.
É tão simples, tão fácil e custa tão

pouco, proteger se \=! aos seus contra

a invalidez parcial ou com p ie ta,

Faça um exame médico, anualmente;
seus filhos devem faz.ê-Io duas vê

zes ao ano, Assim, seu m clico po

derá perceber, antes que você as

note, doenças que podem resultar

em meses ou anos de horríveis

sofrimentos, É a única forma de

proteger sua família. Portanto,
marque imediatamente hora para ir

ao médico.

f,
f
I

• Você verá o nome SQUIBB nas prateleiras de sua farmácta,
Nas receitas do seu médico também. Porque SQUIBB é um

4.05 mo.iores fabl'icantes do mundo, de penicilina, estreptomi
cina, vitaminas, anestésicos, hormônios li outros medicamentos
receitados pela seu médico, para restabelecer ou conservar sua

saúde, Desde 1858 os Laboratól ias de Pesquisas SQUIBB tlim

descoberto, aperfeiçoado e pToduzido medicamentos pm'a
. melhorar o padrão de saúde e alivia?' o SOfrimento humano.

",

SQUIBB
IDESDE 1858

,. ,

bem barbeado ...
procurado!
Economize, usando
Gillette Azul, a lâmina
que maior número de
barbas faz, gr·aças à

qualidade, do aço e à

i
incomparável perfei..

.- ção de seu tabrtco •

Gillett.AZUL

I A-2M

GASAS E 'l'ERIUJNOS
Possue V. S. casas ou terrenos .para;vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório

11>, L. Alves,

,
Rua Deodoro 35,

DISSOlVido O Parla- r'tlervos .D.ebili:
�

meolo Belna ,..-..

BI'uxel�s, ,20 (U. P.) - � re- tados Provocam·
gente pnnclpe Carlos assmou ,

(decreto
dissolvendo o' parl�-l (A' Heurasthen.-an�ento, d�vendo as. n�v�s elel-, �

.

'

çoes, gerais e prov.mCIalS ser J
.

.:i'�
.

realizadas a 26. d� Ju�ho, �.'>
r' f , NAO DEIXE QUE O EX

I, O decreto fOI lido a. c:a;:na::a .'

r.:2�1
Jf" CESSO DE TRABAlR&

f10s De�utad?s pelo mirns..tro

II·
DEBrLITE O StU.OR-

do Interior Pierre Ve.I'meylen,· .:._ GANISMO, PORQUE (t-
deve�do entrar em, VIgor. sex-.' CANSAÇC PHYSlca
ta-feI:'�, _qua1?-d.o sera publicado i I E INTELlECTUAl G
pelo orgao OfICIal do Parlamen- .. LEVARA', FATALMEtf..
to.

� . .

"
TE A' NEURASTHENllõ

O governo do socialista Paul-
'

.

, Henri Spaak' permanecerá no (. �

pode!' até a formação do novo
()s primeiros symptomas d&:'

govêrno, após as eleições. To- I Cleurasthenia são geralmente ai
.

insomnia, pesadelos, irritabilidavia, renunciará formalmente
, dade, dôres de cabeça e ner-

ou na vespera ou no dia seguin-
te ás eleições.

vosismo. Ao sentir quaesquer

O govêrno de Spaak, coalí-
destas manifestações previna-

d d
se contra as suas consequen-

za o e socialistas e católicos, cias, Trate-se immediatarnen-
tinha o apóio de 69 socialistas te, com um' remedia de effeito'
e 92 católicos na Camara e de ,positivo e immediato. Não
83 católicos e 59 socialistas no (tome drogas perigosas. Vigonah
S�nado, Compunha-se a oposi- é o remedio indicado para
çao de 23 comunistas e 17 li- iqualquer caso de neurasthenia,
berais na Camara e de 12 libe- Vigonal revigora o organismo..

"ais e 17 comunistas no Sena- restituindo ao fraco as forças:
do. perdidas e a energia da juven-
Afirma-se que ante os moti-I tl:\.lde ás .peseôas exhauridas,

vos da dissolução do Parlamen-
"..,to está o desacôrdo entre socia- <;

listas e católicos do ministério. I ---------.._...'

�
. ;'Vi�Olla1l ,

I Representações
FlRMA IDONbA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPOÊ DE DEPóSITO, ACEITA

I NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

"_, ?SPOSTAS
À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

,

, . . . . . . . . . . . .. . .o..... . � ..

':;ASA MISCELANEA dhtd
buídors dOI !Rádio. R,�C. "
Victor. Válvula. C Discai.
Rue Conselheiro M lÍfa

,FORTIFICA E DÁ SAÚDEr
�.d9J A.!..VI� " FtWW • $. PGulo,

��k:�++�9?=W��

..
Co

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,o SfADO- Domlngo.2� �e Maio de 'Ut49

Orientação do

O que diaem de «Sul»
-

Da SECRETARIA DE ESTADO. Do.S NEGÓCIo.S DO. INTERIo.R
Belo Horizonte, 18-3-49,

Orlando M. Carvalho, Diretor Geral do Departtamento
ode administração, cumprimenta e, agradecendo a remessa
-do último número de "SUL", formula os melhores votos para

_.f.lue o "TELEGRAMA AOS INCRÉDULo.S" seja bem entendi
<10 pelos que não creem na pertinácia e na capacidade crea
dora da juventude brasileira.

De MANUEL PINTO. - ALGDIVE - FARO. - Po.RTU
JGAIL - 17-3-49

Recebí o na 6 de "SUL", presumo que por indicação de

JVlarques Rebelo. Li tudo com muito interêsse e, de um modo

�, gostei, apetecendo-me, com franqueza, conhecer os

-outros números, cujo custo enviarei logo que me seja indica
r -do. o. fim que a publicação se propõe, - o de sobretudo con

\ .tríbuir para a renovação da arte, da literatura e da cultura
, em geral - é merecedor, sem dúvida, dos maiores aplausos.
Icealmente, por êsse mundo fora, a grande maioria persiste
em manter-se fiel a formas de expressão artística e cultural
que deixaram, por superadas, de corresponder ao surto de
r.ovas realidades e que, portanto, se esvaziaram € envelhece
ram, pouco ou nada nos dizendo ou comunicando. Desempe
nharam galharda 'e honradamente o seu papel mas por isso
'TI1eSmO, mercê da usura, se consumiram e gastaram, como
tudo neste mundo vário e 'mutável, feliz ou infelizmente, não

. ::-�mporta. As coisas são o que são e não aquilo que nós gosta
.riamos que 'elas fossem. De modo que; é exatamente por meio
-de órgãos como "SUL", que as consciências novas poderão.
'combater e vencer a impermeabilidade e incompreensão des
sa grande maioria.

Acêrca dum eãpetáculo teatral
Archibaldo Cabral Neves

Todos pensam em "CÂNDIDA", todos falam e agem e,m
tôrno dela. Por sua Causa os membros do Círculo de, Arte Mo
�derna já mostraram suas qualidades extra-literárias, pois,
·.atualmente, Cândida é o centrá do nosso Círculo. Improvisa
ram-se costureiras e carpinteiros, especuíadores da bolsa ,e fi
.nanclstas de última hora; tudo isto, para que -Cândida (uma
.senhora inglesa com dois filhos pequenos); pudesse ser apre
'sentada em Santa Catarina. Ela não é nenhum mistério, tra-
ta-se apenas de uma dentre as diversas peças do incrível Ir
landês de 92 anos que se chama George Bernard Shaw.

Há já vários meses vem o TEATRO. EXPERIMENTAL DO.
CíRCULO DE ARTE MODERNA ensaiando esta peça de Shaw,
.a fim de que possa realizar o seu primeiro espetáculo teatral
como divulgação de cultura, espetáculo êste, que será, tam-

(( bém, o primeiro a ser encenado em Florianópolis. ,

Esta idealização do T. E. C. A. M., que de sonhos e planos
passou à realidade, deve-se, não sómente a nossa iniciativa,
-como também à compreensão e apóio, por nós recebido, do sr.

.secretárío de Educação, dr. Armando Simone Pereira, que pa-·
.trocinará o espetáculo. De modo ídentíco auxiliou-nos o dr:
Tolentino de Carvalho, prefeito municipal, que prontamente
.cedeu-nos o teatro, bem corno deu-nos seu pessoal apóio. Como
se vê, não podíamos deixar de agradecer, em nome de Cândida,
á estas duas pessoas; agradecimento que se estende ao dr. El

Ilídio Barbosa, diretor do Departamento de Educação e do nos

.80 amigo Sálvio de Oliveira, técnico do mesmo departamento,
'pessoas estas, que muito nos facilitaram e auxiliaram fosse
.a la apresentação do Teatro Experimental uma realidade.

"CÂNDIDA" agradece-lhes pela compreensão que dela ti
veram € pelo apôio que lhe deram.

É Cândida uma das 5 grandes obras de Shaw, onde êle
com seis personagens apenas (êles não procuram o seu autor),
.Iazuma irónica e grandiosa peça teatral, Pode-se mesmo con

.siderar esta obra como um exemplo típico da alta-comédia. A

.ação desenrola-se num' bairro de Londres, onde um pastor
protestante, após encontrar um jovem poeta. " mas, é muito
melhor e prático (sejamos práticos) as pessoas irem assistir �o
próximo dia 27 no Teatro Alvaro de Carvalho, esta grande sa

tira do quase centenário Irlandês. E, valerá a pena. ,;

de contempôr3uea

,

parlsia
III

MOMEN,To. NUM CAFÉ
iQuando o entêrro passou
o.s homens que se achavam no café
Tiraram o chapéu maquinalmente
Saudaram o morto distraídos.
Estavam todos voltados a vida
Absortos na vida
Confiantes na vida.

Um no entanto se descobriu num gesto largo e demoxa-dO'
Olhando o 'esquife longamente
Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade
C1u€ a vida- é traicão
E saudava a matéria que passava
:C_"berta para sempre da alma extirita.

MANUEL BANDEIRA

j

..

Círculo de

Teatro· Experimental
Dia 27, o tecam _ fará sua primeira

apresentação em público, A peça de Shaw

foi trabalhada com carinho e cuidado.

Temos certeza ele que iremos oferecer ao

público um trabalho satisfat6rio em todos

os aspectos. Eis alguns pontos das normas

que nos oríen taram:

Uma peça, um iexto, como disse o dr.

Hoffmann Ha rn isch, ué uma possibilida
de' ele fazer teatro", ainda não é teatro.

O' escritor dá o tema e o diálogo, o· te
ma em si é UHl gerrnem fecundante, 111a5

não é O ser -críado. No palco, após estu

dados todos os caracteres e aspectos do

gerltem, é que se vai processar o traba

lho de fecundação. nos levando até o

momento germinante, a peça pronta pa
ra ser representada.
No teatro moderno, o autor não partl

cipa mais de tódas as, m ínucias da rea

lização cênica. Fornece apenas terna e

diálogo, Os outros aspectos: dinamiza

ção, r tt
í

mo. plástica, etc, .. , são proble
mas que fogem a sua alçada, pertencen
elo ao diretor e a todo o conjunto. o qual
tranformará em v ída o germem latente,
que é a peça em seu estado primário.
Todo O trabalho foi concebido levando

.

e111 consideração o público, náo houve

com isto concessões. 0'5 cenários rorarn

projetados em uma base mais ou menos

realista, não havendo símbolos, herme

tismos, é ele compreensão d ire t a com a

percepção visual. As formas àe criação
inter-pt-etatlva. as modulações, a plasti
cidade dos movímentos. elos gestos. fo

ra111 forjadas dentro de um temperamen
:0 la t i no natural.

ruela foi projetado, planejado e tudo

passou pelo cadinho eh! experiência e do

ti aba lho. Certos, pois, do quanto vale

tudo isso. entregamos nosso trabalho ao

público.
Ody Fraga e Silva.

TÔDA CORRESPONDÊNCIA
DEVE SER ENVIADA À CAIXA

POSTAL 384

;.t\ r te Moderna

Xitogravura de FELIX .' MESECH

apenas local, mas de repercussão

I
doaram obras suas ao Museu e, a

nacional, pois, sobre ele já se ex- Camara Municipal de Elortanópo-
Está Ju ncionando provisot-iamen- pressaram" A MANHÃ" pelo seu Iís doou ao mesmo museu reprodu

te no salão do Grupo Escolar "Dias suplemento literário "LETRAS
,.

e I ções técnicam'Wte.� perfeitas de

Velho" o Museu de Arte :\tfocterI� ARTES" bem como o "DIARIO DE consagrados artistas como Ve

ele Florianópolis. O Govêrno Cata- NOTíCIAS" na sua secção dedicada lasquez, Rembrandt, Renoir, C.
i-íucnse ao assinar o decreto n. 4:33 as Artes Plásticas, já encontro'! eco zanne, Matisse, '" Picasso e outros,
rcgula rizou oficialmuete o primeiro nas pessoas que se interessam 1)C- qug ao lado dos originais expostos

muse,
li de arte moderna .do p.ais, lIas

coisas artist'ica� e, ?�o a�ellas 1'.or:n�m um-valioso p,atrimol:íO ar-

Marques Behelo que e um gran- nas pessoas este eco fOI ate aos tístico para o nosso Estado.
,

" deve víde divulgador das Artes Plásticas '

governos e aos artistas, eles pró- O Museu ai esta, o povo eve "1-

no Brasil e no Exterior, pois :íú prios.
.

sitá-Io, procurar sentir e compreen-
levou exposições alem das nOS3::lS O Sr. Adhemar de Barros, Gqver- der os quadros ati expostos.
fronteiras, veio até cá, deu-nos LaIU nador de São Paulo doou ao n()�30 É uma grande coisa para nós ca-

.uiostra de pintura contemporânea Museu
-

quadros de artistas brasilci- tar inenses, agora. que se fala e fun

durante 12 dias, ralou, andou, me- ros contemporâneos no valor de dam museus de Ade Moderna co

xeu e, com o-apoio do C. A. M. e a cerca de Cr$ 10UOOO,OO - sendo que mo acontece no IUo e São Paulo,
boa vontade do Govêrno conseguiu esses quadros foram todos premia- sermos? pl'i�nejro a ser ragulamen
dar a Florianópolis um Museu de dos em exposições realizadas na tados por lei .

Arte Moderna. capital paulista, - alguns dos mais Como se vê, a "AnTE MODER-

Este acontecírnento que não é consagrados artistas brasileiros NA" é uma coisa sér�a e não <[�1er
absolutamente como' pensam e ]ul
gam as pessoas menos informadas
ao assunto, impingir' algo que sur

'gin do Nada ou desprezar o que

I
antes existia. O artista moderno

.

põe em prática apena.s � ::ne .il.f�
mava () Mestre Da V1j!C:1 Arü; é

coisa mental".

"MUSEU
Archibaldo Cabral Neves

TEATRO. ALVARO. DE

DE ARTE

CARVALHO.
Dia 27 de maio de 1949 - Às 20 horas

O TEATRO EXPERIMENTAL DO G_íRCULO DE
ARTE MODERNA

- Sob o patrocínio do sr. Secretário da Educa

ção, dr. Armando Simone Pereira
Apresentará, no seu primeiro espetáculo de

divulgação cultural:
"CANDIDA"

Três átos de G. B. Shaw
Com:

Eglê Maliheiros

o.dy Fmga e Silva,
Jason Cesar
Judith Wendhausen
Élio Bal1staedt
Wa1mor Cardoso Silva

,

Direção
Ody Fraga e Silva

Cenário
Armiindo S. Carreirão

Contra-regra
....Nota: - Nest0, como nos demais espetáculos
não será usado' ponto. o.s convites podem ser pro
curados com os membros do TECAM.

Walber WencLhausen

..

_

.

.,

\

MODERNA"

Para nós do CíRCULO DE AHTE

MODERNA que' lutamos com difi

��tl(lades para ter a nossa revista

onde possamos expressar noxsas

ídéias. idéias que as vezes são, por
extrauh6s . e desligados a elas e as

coisas de espírito, clisvirtuadas e

mal interpretadas; para nós do C.

A ..M., é um grande aconteCÍr:ó,f.nto

a existência de um Museu de Arte

Moderna em Florianópolis, -

mas,

êslc acontecimento não devprá ser

apenas nosso, ou 'para os lj\\I' l111re

eiam a arte conteruporânea, ou pa·

ra os intelectuais em geral, ou pa

ra os que tornaram possivel este

:VIusal em Florianópolis; êste acon

tecimento deve ser de todo o povo

catar'inense, porque demonstra uma

grande iniciativa e �ompreensã(. co
govêl'no catarinense para ecluea�

artisticamente seu povo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No embale ontem realizado entre Bocaiuva, local, e -nUético, üe São
Francisco, venceu o primeiro. pela contagem de 4 x 2.
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oJe a se no a exr iça« o « eam» e ao � ranCISCH
Nos meios esportivos da Oa-jFranCisco, e do Paula Ramos, binho, Valínho, Vavo, Escanda, seguinte: Tonjrco, Chinês e Ne- -! Preliminarmente Jogarão os

pítal é desusado o ínterêsse e o i bi-campeão local.. Alvarenga. nem; Cazuza, Chocolate e Ver- "teans" do Imprensa Oficial e

. . O quadro santrancísquense, O conjunto local, embora des- zola; Lázaro, Carioni; Paulinho, do C.A.Guaraní.
entusiasmo que rel�a e� torno

ontem á tarde apresentou-se ao faíeado de Ivan, Bentevi e Ni- F'ornerollt e Mandico. Preços dos ingressos: cadeí-
do embate que sera disputado público, depois de vários anos de cácío, procurará, hoje, rehabilí- O jogo será dírtgído pelo sr. Ira Cr$ 20,00; Arqujbancada:

.

na tarde de hoje, no estádio da
ausência, possuindo no momen- tár-se completamente dos seus Aldo Fernandes, que teve bôa Cr$ 10,00; Geral Cr 5,00 e meli

F. C.D., entrei os possantes "on- to bons valores, como Marona, I últimos ínsucessos. O quadro \ atuação no prélio Coritiba X Fi'-j tares não graduados e crianças:
ses" do Clube Atlético, de São Waldemar Tiago, Nhonhô, Ru- tricolor, provavelmente será o gueirense. Cr$ 3,00.

halho da dinamica mentor-a dl):i cs- Aniversaria-se hoje o exce

portes catarinenses. Já está anun- 'lente "player " conterrâneo Ni

dando para o dia de SÃO roxo --" I valdo Gouvea,
_ atualmente. ?e-

24 de junho _ a tradicional COH- fendendo as cores do Corrtíba
, F.C., de Curitiba.
RIDA DA FOGUEIRA que eSe ar;o

Eugenio Alfredo Muller

Ao valoroso ex-guardião do
Paula Ramos, "O Estado 'Espor
tivo" envia os seus cumprímen
tos, com votos de felicidades.

j

uma competições que veru

zando em todo Estado.

'I DO MEU ARQUIVO ...

IV
NO CAMPEONATO do mundo e perdeu para o Olimpíco, de

de 1948, a população de Praga Blumenau, por 4 a O.

aglomerou-se diante dos pla- TAMBÉM em julho de 1946r
cardes dos jornais e dos pos- o América venceu, em Joinvi�e,
tos com alto-falantes, acom- o Marcílio Dias: de Itajaí, por

A C
..

d d F
·

d 19ft9
panhado com ínterêsse o desen- 6 a 1.

orrl 'a a oguelra e rolar do prélio Brasil x Checos- CASO único da história do

lováquia, esquecendo por com- turfe foi um truque empregado-
A Federação Atlética Catarinense te superior a CEM. Alem dos clu- seus prêmios para os vence lores pleto os resultados das eleições com êxito por um [oqueí no

no cenário de Santa Catarina, se bes da capital - B. Verde, Atlé- da GRANDE E SENSACIONAL que estavam se realizando no Amer�an Derby, de Chícago,
destaca como uma .entídade ple- Uco, Caravana, 'Lira Ténis J, outros CORReDA, pois pretende l're'11!:Il' país., em 1893. Com o objetivo de ír-

. A 9 DE JULHO de 1908, os ritar os outros 14 cavalos e pi-
na de realizações, através míi e possivelmente, a F A C expediu aos CINQUENTA primeiro coloca-

argentinos venceram, no Rio, lotos, Snappel' Garrizon, ven-

um quadro de jogadores brasí- ceder da prova provocou, ma

leiros, por 3 a 2. Foi este o prí- nobrando habilmente o seu ca

rneiro jôgo internacional dispu- valo, 25 saídas falsas, atrazan-

Abrilhantando a scusacional cor- tado em gramados earíocas. do a corrida por uma hora e:

A 31 DE JULHO de 1906, na quarenta minutos.

capital bandeirante, os sul-atrí- ENTRE NÓS, o futebol sem

canos venceram os paulistas por pre foi o apóío financeiro do:

6 a O. Foi êste o primeiro jôgo atletismo. As competições atlé

internacional disputado no Bra- tícas no Brasil, produzem ren

sil. das rídiculas. Nos Estados Uni

A 10 DE AGôSTO de 1913, em dos, acontece o inverso. OS cer- ,

Buenos Aires, o Americano, de tames de Atletismo atraem mut

São Paulo, venceu uma seleção tídões, arrecadam-se rendas.

local por 2 a O. Foi êste o prí- enormes. Ainda em 1939, regís
meiro jôgo disputado por nos- tou-se um caso expressivo. O

sos jogaâores no estrangeiro. Islington Cormtíans, clube in-

O PRIMEIRO jôgo entre ar- gtês, depois do seu quadro ja
gentinos e uruguaios efetuo-se gar futebol na Austrália e no

em 1893. Canadá, foi disputar uma parti-

OS PRIMEIROS' campos de
da em Los Angel_es. Receios�s>

f t bIt' h 182 t d Ide
que a renda fosse pequena"

ueo. III am me ros e
em virtude da pouca atração:

comprimento e 91 de largUra: exercida pelo futebol, os premo
O BRASIL empatou quatro tores do prélío resolveram in

vezes o Campeonato Sul-Am�- eluír algumas provas de atle

rican? de futeb?l, sendo tres
tismo no intervalo, inclusive a,

no RIO d� Janeíro e um em
disputa de uma corrida de mi

Buenos AIres.
. _ lha. As provas de atletismo.'

Em 1919, por ocas.Iao /do Fla-
atraíram uma assistência nume-

Regista a efeméride de hoje a ,E. C., agremiação por ele run- Flu, quando o Flumm_ens�, d:r- rosa e a renda foi elevada.
passagem do aniversario nata- 'dada e que já conta com expres- rotando por 4 a 0, pel� pnmel:a É VELHO hábito do futebol
licio do nosso estimado conter- I' sivos triunfos n:o volei e no bas- t peaora vez se sagrou rI-cam

inglês dar-se ao capitão do qua.-râneo Eugênio Alfredo Müller, quete da cidade. '.

M cos Mendonca de

I
yanoca. ar

.

-

dro vencedor de um J'ogo inter-elemento de destaque nas rodas f d d' P nalt·s uando a'eu eu OIS e 1 , q u,acionaI a bola do encontro.
esportivas da Capital; sendo "O Estado Esportivo" felici- t d O Ocon agem era e a .

O SPARTA de Praga tornou-
presidente do valoroso Taubaté t_a-o. ANTIGAMENTE os quadros'

'se um dos mais famosos clubes;,

InVl-cio O U'
_
bl'rata'n ��o���:d�� campo a cada ten-

depois da guerra de 1914. Du

O GINAZIA Y ESC.l:HMA de
rante os anos de 1921, 22 e 2:f

Caravana: Hélio, A.urélio, Mora- La Plata é, entre os atuais clu- dispuLou ele 200 jogoS sem con-

CI', Gouvea' e Car'pes. d
hecer uma só derrota!

bes da primeira divisão a Ar-
A partida principal reuniu os gentina, o mais antigo. Foi fun-

O MAIS antigo cotejo inter-

quintetos do Ubiratan e do Bar- dado em 1887.
clubes sul americano é o do ca.m

ri Verde, vencendo o primeiro EM 1938, o famoso Arsenal,
peonato uruguaio: Penarol x:

por 33 x 28. Os quadros joga- 1 500 contos
Nacional. Começou em 1900.

.

b' L
de Londres, pagou.

. O BRASIL foi vice,campeãO'ram aSSIm formados: U IraLau, pelo passe do excelente mem- suí ameri�ano de futebol em:
Vadico, Eddie, Érico, Marcos, esquerda Bryn Jones, .

Bicudo e Serafim. Barriga Ver- EM JUNHO de 1946, o Britã_11921, 1925, 1937 e �945.
de - Cho�olate, Aldo ,Tomé, nia, de Curitiba, disputou dois

Nelson Maza Machado.

Naldi, Niltinho e Djalma. encontros em Joinvile. Perdeu Encontram-se atualmente em usO',

ARSENAL X CORINTIANS para _0 A_mérica por 2 a 1 e em todos os recantos do mun_lo�

Em São Paulo, esta tarde o para o CaXIas por 3 a 2.
.

centenas' de milhares de Motúl'cS

conjunto inglês do Arsenal, rea- . EM. JUNHO de 1946, o �a�cl- de popa .JOHN�ON, proporci�nand(l,
lizará seu terceiro compromisso

110 !-,>�as vence?, .

em ItaJal ° aos seus ;ossmdores ano a�os .'lj'l�,
nos gramados bra'sileíros, en_IAmenca ,de Jom�Ille, por 3 a 1.

i
um S�R' rç,o ,SEGURO. Dls�rlbUf-"

frentando o Corintians.
TAMBEM em Junho de 1946" dores. ComercIO & TranspOItes C.

O Palmeiras, de Blumenau, der- I Ramos S. A - .João Pinto. 9.
rotou o Britânia por '2 a 1.

o

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

LEONIDAS - o popula,r "Dia- f'ERlDi\8, REUM�TTSMO E
PLACAS SIFTIITICAS

mante �egro" - integrou os

11'-· d N
•

d., expedição segaintes clubb: Sírio Libanês, rI IIlf e oguelra
Bonsucesso, Penarol, Vasco, Bo- Medlcaçéio auxiliar no trotOn1an'l'i

tafogo, Flamengo e São Paulo. da .iflJi.
EM JULHO de 1946, o Avaí ESCRITÓRIODiôBiL�IA=R""IO:-A"..,-L!O".--

realizou duas partidas no nor-
ALVES

Encarrega-se, mediante comissão, l1'e
te do Estado. Empatou com o compra e venda de lmÓve.is.
Caxias, de Joinville, por 4 a 4 I Rua Deodoro 35.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

rculi- convites ás suas filiadas ci� Blurue- dos, estimulando, assim, o dcsenvo l

nau, Tubarão, Joín viii e e Porto virnento do atletismo em Sa "t<l Ca-

tarina.A FAC, este ano, já comparecer. União.

ao Campeonato Brasileiro de A tle- Assim, a Corrida da Fogueira de

tismo, ao Campeonato Brasileiro 1949 serú a mais sensacio nnl dl'�í� rida.a FCD, êste ano, acenderá DEZ

de Basket-ball, na Bahia prorno- a sua instituição pois muitns cida fogueiras no trajeto da sensarional

veu. uma temporada de basel-t-hall des concorrerãi e, então, porIercmos parada e porá avisos e cnrtnzer so-
. ..j

com a A. D. -FLORESTA, de S. P'l.U- ; dizer que a grande corrida rustica licitando á população que ,::c mu-

lo, realizou um torneio municipal' será a grande FESTA DO PEDES, na de fogos de bengala cm to-to o

de Basket-ball, realizou o PHÜ!EI-: TRIANISMO DE TODOS OS C \- trajeto afim de caracterizar de fato

no CAMPEONATc{ CICLfSnCU
i TAlUNENSES. a maior e mais sensacionnl COR

DE FLOHfANóPOLIS, no dia 1° i A FCD, desde já, solicita ás e1üs- RIDA DA FOGUElHA DE T()í)OS

de maio e. agora, está eu p,lrll(), ses conservadoras que enviem os OS TE�IPOS.

campeonato ela' cidade fie villey-:
hall e bascket-ball em duas -'oda,

Não parou ai, entretanto, o Ira- Nivaldo Gouveadas semanais,

irá contar com um nUl1H'rO de

atletas que será, muíto certamen-

-._..... -.4_••••

ELEITA A DIRETORIA DEFI
NITIVA DA A.C.E.S.C.

Previamente convocados, reu

niram-se ante ontem, à noit�,
na séde do Democrata Clube, "JS

cronistas esportivos da Capital,
sendo elaborados e aprovados os

estatutos da Associação dos
Croni�tas Esportivos' de Santa

Catarina (A. C . E . S . C . )
Em seguida procedeu-se a

eleição da d}retoria definitiva da

associação, ficando a' mesma as

sim constituida:
Presidente - Aribaldo Póvoas.
Vice Presidente - Hélio Milton

Pereira
10 Secre,tario - Moacir Schut -1.
20 Secretario: Ciro Marques

Nunes.
Tesoureiro - Dib Cherem.
Conselho FiScal - Waldir 0_e

Oliveira Santos, Pedro Paulo
Machado a Gustavo Neves Filho

Prosseguiu ante-ontem o Cam·
peonato Citadino de Volei e Bas

quete, com a realização de dois
encontros de cestobol.

Na partida inicial da noitada,
o Lira Tenis Clube derrotou o
Caravana, do Ar, por 21 x 13, jo·
gando com o seguinte quadro:
Dinhoca, Barbato, Ondinaldo,
Adalberto, Helinho e Honduras.

FIGUEIRENSE X OLíMPICO
Na próspera cidade de Blu

menau, o Figueirense, desta
Capital, enfrentará, hoje, amis
tosamente, o conjunto local do
Grêmio Esportivo Olímpico.

Organização Industrial_ precisa de um, moço, e que <;uiba

ler e escrever correntamente. Deve ter todos os documentos NU

ordem e pO,�er prestar fiança. Cartas de próprio punho p .. ra

#'
Caixa Postal 413, nesta Capital.

UBIRATAN X TAUBATÉ
Hoje, na quadra do Lira Tents

Clube, com inicio ás 9,30 horas,
jogarão em partida de carat,r
revanche as "üves" juvenis do
Vbiratan e do 'r.aubaté.
HBina g.rande �nterêsse nos

tirculos cestobolisti'cos pela rea

lização do cotejo dos futurosos
ases do basquete.

Encarregado do depósUu

I Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AGENTES
Fábrica de gravatas, operan
do pelo reembolso e a prazo,
necessita de agente local. Es
crever: ART. TECIDOS UN·

DEX LTDA.

Praça da Sé, 108 - 3° Andar
São Paulo.

CUTIS
CANSADA

m �sS��d�s'��
gas na testa e ao

redor dos olhos-, ,

as sardas, man

chas, cravos e es

pmhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem.
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade, con
fie nas virtudes do Creme Rugo!.
Rugo! corrige rapidamente as cau

sas do envelhec-imento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador , usado todas as noites
em suaves massagens no rosto,
pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme
Rug01 a sua cutis poderá ficar ma
cia. limpa e acetinada, aumenzari
do os seus-encantos e protegendo
.a sua felicidade, Á felicidade
de amar ... 'e ser amada ..

CREME

RUGOL
Alvim & Freitas, Ltda.·C.P. 1379·5. Pou-Io

/

y

Combate a tosse, a

bronquite e 08 resfda
dos. Joã.o O, Xarope S.

éefic,az no tratramenb
da. afecções gripais e

das vias respira tÓl'ics.
O Xarope. Sã.o Joã.o
volta o catarro e fa�

expectorar fàcilmentE'

"

o VALE DG ITAJAJ
Proenrem na Â.�êmd!i

PrOgl'f88o.
LIVRARIA 48. LIVIU�

l\_QP; \, �..
'[

e lembre-se: o estabelecimento Ford é o lar
-

de seu Ford!
NO REVENDEDOR FORO VOCÊ ENCONTRA�Á:

VOC:8 GUIA nEM. E seu Ford é um carro de confiança.
Mas o bom motorista não está livre dos imprudentes.
E o bom carro exige, também, cuidados, Portanto, não
negJigeneie sua segurança. Lembre-se ae que é melhor
prevenir do que remediar. Leve, periodicamente, o seu

Ford para uma vistoria, em um revendedor Ford ,

onde será verificado o perfeito ajustamento dos breques,
dos faróis, do mecanismo da direção, assim como as

condições dos pneus e de outros elementos importantes
para sua garantia e tranqüilidade. Ninguém conhece
melhor o seu Ford que O revendedor Ford .

... E guie sempre com prudência.

MECÂ'lICOS FORD
ESPECIALIZADOS

PEÇAS FORD I
LEGíTIMAS

I -=u......

.__.__;.....__--...!

••••••••••••
'

W".... • • • • • • • • • • • • • • •

Revendedores neste Capital:

IRMÃOS AN-IN
J:

Cone·en.racão Mariana
..

No próximo dia 29 de maio Florianópolis receberá os ma-
rianos de tôda a Arquídíocese. O programa da Concentração
obedece à seguinte ordem:

.

Às 7,30 horas - Missa de Comunhão Geral na Catedral
Metropolitana.

jÀs 10,30 horas - Sessão solene.
Às 14 horas - Grande desfile partíndo do Colégio Cata

rinense, ruína à Catedral Metropolitana, onde terminará com
solene Benção do Santíssimo Sacramento. .."

É de esperar que as famílias. católicas de nossa Capital
nada deixem a dever a de outras cidades, oferecendo hospe
dagem condigna aos marianos. É o que encarecídamente roga
,), Comissão de Recepção. Todos que desejam atender ao nosso

apêlõ podem dirigir-se à Casa Paroquial, seja para pedir ín
formações, seja para oferecer, pernoite e refeições que se fi
zerem necessanas.

A vista e a prazo
Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores,

Instalação de luz e força.
.

Venda de motores, rádios e acessortos, outros aporelhos elé
tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".

A ELÉTRO - TÉCNICA
Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

'Guia do Paraná

&Luiz Faria
Representações - Consiqnações - Contra Própria J

COMÉRCIO POR ATACADO E A VAREJO

Grande sortimento em artigos de Alumínio das mais conceituadas'
marcas

Variedade em Louças, - Vidraria - Artigos escolares - Papelaria
Generos alimentícios índustr-ialísados - Condimentos - Perfumarias

Armarinhos em geral
LOJA E ESCRTTóRlO: Rua 7 de Setembro, 21

'Caixa Postal 322 - Endereço Telegrafico "LUFAMA.
FLORIANóPOLIS Sta. Cataríua

PREFIRA OS LEGITIMOS

LINHosDALVY
GENUINO PRODU,TO DO BRASIL

lHO. DE LINHO E ALG. "DALVY" S. A. Publica relação dos comerciantes e industriais com seus entre

eeços,
Dada guia e vendido. acomuannado de um mapa rodoviário. do

Paraná e Santa Catarína
Redação: Rua Prudente de Moraes, n, 626. - Curitiba.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flort.n6polb, 22 ele Maio de '949.

,

PARAGUASSU
.

WaLteT F. Piazza
Paragpassú é a Bahia Quadrt-centenáeta. Paraguassú �

toda uma .hlstórla.
Quando aluno de Grupo Ecolar, nos bons tempos de calça

curta, das aulas do "Pereira .Passos", no Rio de Janeiro, I1(\S

primeiros passos pela nossa História, quando se falava em

Caramurú, o filho do fogo, com seu trabuco quinhentista e °

seu amôr por aquela bela india, filha do cacique Tuparica, -Pa

raguassú, não podíamos deixar de pensar num sêr devinal, pois,
a descrição que davam-nos era impressionante, admirável.

Agora, quinze. anos passados, vimos a Terra de Paraguas

sLÍ, pisamos os mesmos Jogares que ela pisou, estivemos nas

terras que ela foi rainha.

Lú, na cidade do Salvador, alevantada, em 1549, por Thomó
de Souza, ainda e póde admirar a Ponta do Padrão, onde SI)

ergue atualmente o forte de Santo Antônio da Barra. 10c::t1 rJl:e

foi da residencia de Catarina Paruguassú, Lá, lambem, n�l.

Igreja da Graça, sente-se a presença daquela indígena, primei
ra Princesa do Brasil, quer pela lápide do seu jazigo, quer pelo

quadro do seu sonho e salvamento de náufragos. Na Igreja da

Vitória, não se pôde deixar de evocar, novamente, Catarrna

Paraguassú, pois, na sua visinhança morava uma de suas filhas,
110 local onde se ergue o belo palacete de um bahiano cem por

cento, cavouqueiro 110 glorioso passado daquele povo hospila

leiro, Arnold Wildberger, alma grande naquele corpo imc aso ,

e, um dos seus genros está sepultado na Vitória.

Mas, não, somente, a Cidade do Salvador relembra-nos a

bela Princesa indígena do Brasil, afilhada dos Reis de França.
Um dos mais importantes rios bahianos um dos mais his

tóricos cursos dágua do Recôncavo evoca Catarina Paraguas
sú. Paraguassú é o tio que banha a mui Leal Cidade do Porto

de Cachoeira, centro evocativo de meruoráveis lances da Histó

ria Brasileira.

Cachoeira, terra de Anna Nery e Manoel Vieira Tost. •.

berro de Sebastião da Rocha Pitta e Augusto Telxeira de Freitas,
com suas dczesete igrejas ddicadas todas à Senhora :\>1:ie de

Deus, com um belo chafariz ornamentado pejas armas do brasil,t
Império, com, uma Prefeitura instalada num prédio que prend« os

visitantes pelo seu valor histórico.

•

Mas, Paraguassú não -, a bela história da nali va que con

quislou o coração do luso Diogo Alvares, o rio importante que

banha a Leal Cidade do Porto de Cachoeira, administrada por

um diléto filho, Anarolindo Pereira, cultivador de seu passado
glorioso, é, sim, aquela imponente obra poética de Ladislau eles

Santos Titára.

O poema épico "Paraguassú", rcvidêncía das lulas herói

cas da Independência nacional, é a maior homenagem pres

tada, no nosso fraco vêr, àquela mulher, natural destas Brasí

Iícas terras, magnanima e valorosa, bondosa e enérgica e que
teve a acenmra de passar à Posteridade, engrandecendo a "Pahia

que por constancia, por valor singular, por piedade, por generosa
cmfim, se abriu na História quadro brilhante de pereune dura".

Portanto, Paraguassú é a Bahia Quadri-centenárta, desde
Thorné de Souza fundando a Cidade do Salvador; passando por
Antônio Vieira, fulminando os êrros e os vicios do púlpito da

Igreja da Ajuda ou da Sé; encontrando os heroismos de João dns

Bottas, de Pedro Labatut e de tantos outros ,?as lutas da Indepen ..

dêneia, culminada no combate (Ie Plrajá,·com seu corneteiro
(Tuasi-Iendário; evocando os Cotegipe, C�stro Alves e Hui nar
bosa.

Paraguassú é toda uma história gloriosa!
Bendita Terra em que nasceste, figur� admirável!

\

CURITIB" TELECRAMA: PROSEBRAS PARANÁ -

Campanha -do Agasalho
.

A Congrega.ç�o. Mariana Imaculada Conceição está pro
movendo a mentona camp.anha do agasalho para as crian
ças pobres dos morros. A todas as familias da Capital ape
lam as Fil?-a� de Maria para concorrerem com agasalhos usados
�e �eus. fllhmhos, esperando, igualmente que o comércio e

�dU!Stn� prontifique�-se a acolher a comissão que para o

11m, esta sAen�o orgamzada. Inútil encarecer a oportuni'dade
e bene�erencIa do, gest,o de caridade que assumem as Filhas
de Mana, ,e que so sera realidade pelo correspondente cari
nho com que a nossa população demonstrará mais uma vez
.seus sentimentos humanitários e de piedade cristã.

Hoje eamanhã, Campanha de Eclu'caS'ão
no passadO Duzentos cursos de ensino supletivo em Santa CataTina

!II

22 de Maio Rio,21 (A. ,N.) - No gabine- Catarina. Rara execução da

A data de hoje recorda-nos te do Ministro da Educação e Campanha de Educação de-

que: Saude realizou-se o ato de assí- Adultos, em 194.9, naquêle Es--

- em 1.604, tomou posse da natura do acôrdo celebrado en- tado.
'

margem esquerda do Rio Oía- tre a União e o Estado de Santa
-

Segundo as cláusulas do re

poque, em nome do Rei da In- ferido acôrdo, ao Ministério da.

glaterra, Charles Leígh, estabe- Joro. Osva!do Melo Educação caberão o planeja--
lecendo uma colônia que durou • menta geral, a orientação téc--

até 31 de Maio de 1606, com 76 Após quase tese lustros de nica e-o sontrole geral dos ser-
homens; bons e leais serviços ao Estado, viços, bem corno a prestação de

- em 1.737, a flotilha brasí- foi aposentado, a seu pedido, o auxilio financeiro e o forneci

leíra da Colônia do Sacramen- nosso distinto confrade Luis menta de textos de leitura.

to, comandada por Alvaro do Oswaldo Ferreira de Melo, di- Ao Estado de Santa Catari

Brito do Rêgo destruiu a floti- retor da Secretaria da Assem- na cabem a': instalação dos cur

lha de Buenos Aires, chefiada bléía Legislativa do Estado. sos de ensino, o recrutamento
por D. Juan Bonete, em Mar- Despedindo-se, ontem, de de pessoal e a adminístração
tin Garcia, onde foi travado o seus subordinados, o brilhante direta dos-serviços.
combate;

.

colega recebeu comovedora de- A ambas as partes caberão,
_ em 1.792, embarcaram pa- monstração de estima e apreço atividades de-dítusão e a coor--

ra a Africa alguns réus da In- de todos os funcionários da As- denação de contribuições de en-

confidencia Mineira;
.

sembléia, que lhe ofereceram tidades de direito privado que.
- em 1812, em Itapicuru - rica lembrança, entregue pela desejem colaborar na Campa

Mirim, Maranhão, nasceu o jor- sua filha, sra. Ester de Melo nha,

nalista e historiados João Fran- Lentz. O Estado de Santa Catarina

cisco Lisboa. Faleceu em 2- de Ao presado colega, pelo jus- se compromete a instalar 20(}'

abril de 1863. I to descanso que lhe é agora da- cursos de ensino primário su-

- em 1.823, durante a Guer- do gozar, o nosso cordial abra- pletivo destinado a adultos e:

ra da Independência, travou-se ço. I adolescentes.

o combate naval da Olaria, en
tre treís canhoneiras da floti
lha de Itaparica, sob o coman

do do 10 Tenente João Fran
cisco de Oliveira Botas e 7 ditas

portuguezas, que se retiraram

após lejarem das 2 as 5 horas
da tarde;
- em 1.840, o, Major Joa

quim Pereira Chaves Gralha

da, comandando 360 homens,
derrotou uma divisão de 1.000

insurgente no combate de Ri

beira, no Maranhão;
-em 1.847, foi organizado

por Manuel Alves Branco, mais
tarde Visconde de Caravelas, à
Gabinete Liberal que sucedeu
ao de 2 de Maio de 1.846, de
Holanda Cavalcanti, tambem
Liberal;

- em 1.854" tomou assento
no Senado, Euzébío de Quei-

\
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FRECHANDO ...

roz;

23 DE MAIO
A data de hoje recorda-nos I

que:
- <em 1.535, Vasco Fernan

des Coutinho tomou posse da

Capitania que lhe fora destí
nada, desenbarcando na baia de
Santa Luzia, descoberta em

1501 por André Gonçalves e,
Américo Vespucci, levantando
um forte com o nome de Espi
rito Santo, ainda conservado]

em 1644, o Conde de
Nassaú, Príncipe João Mauri
cio, seguiu para a Europa, dei ..

xando o Brasil -holandes, que
governara com brilho e discerni _

i

mente durante 7anos;
- em 1792, partiram do

Rio, mais 11 degredados da In
confidencia Mineira; entre os

quais Gonzaga, Alvarenga Peí
xoto e Dr. Alvaro Macíél;
- em 1822, José Clemente

Pereira entrega uma represen- í
tação encabeçada por Gon

çalves Ledo, pedindo a convo

cação de uma Assembléia
Constituinte
�em 1842, o General o Con-

de de Caxias chegou a São
Paulo iniciando a organização
das forças que combateriam
a revolução;
-em 1864, na antiga Des

terro, hoje Florianópolis, fale
ceu o Major Manuel Joaquim
de Almeida Coelho, historiador
de mérito; I

- em 1884, em Joinvile,
neste Estado, começou a cir
cular o jornal "União";

- em 1893, Comissões de
senhoras intciaram na capita.l
deste Est�,do uma subscrição
popular com o fim de angaria
rem meios para socorrerem as

vitimas da revolução federalis
ta.

André Nilo Tadasco

Quando o SEi-IAC resolveu fazer um curso de HOTE-

LEIHO E SIMILARES, néSta terra de maus; hoteis c pés-

simos simijares, muita gente criticou a iniciativa:

_ P'ra que! Êsse SENAC agora deu para moder-nismos.

Qual o DOrDO que irú estudar isso?

Aconteceu, entretanto, que os interessados apareceram c"

fizeram o curso, sob as ordens do professor Swab, que sahc

l11eSI11O. A exposição de ante-ontem, no Instituto En",il

Estndos-Unidos mereceu aplausos de todos os olhos, de to-·

das as bocas c de todo os cstómagos. Oferecendo aos convida

do� PRO"V.A::-; do que apreenderam, t orlns, provando as provas,

apn)\'aram os alunos.

Mereceram destaque: João da Rosa, C0111 um prato

salada enfeitado com OVOS, representando as bandeiras de.

Brasil e dos Estados Unidos; Eduardo Rosa, com esplêndida.

maionese artisticamente aprcsen lada; Norberto. Pereira, com

um belíssimo bojo coberto de lírios c um prato de salada,

que de abacaxi somente tinha a forma; José Dias, com

SALGADli-IHOS nec-plus ... ; Artur J. Candido, com assados de-

carne e peixe; Zulmar ::Ilelo, com recheiados de exigirem

BIS" Bonifácio Costa, com maioneses que a turma fez suuur
:

em segundos; Artur .1. Candido, com galinaceos que ser-vir.uu

para muito Henrique VIII fazer exibições pantagruélicas ; Da•.

Cecília, eôm' vistoso bolo, em forma de boneca; Da. Maria, C()l,.

OUVERTüRES ...

Seria longo enumerar todos. Os (!ue aí ficam, com o F[UC'

apresentaram, bastam para mostrar o êxito do curso. A obsti

nada teimosia progressista do prof. Flávio Ferrari está vito

riosa. E o prof. Swab, esse artista que conquista aDl;;;o�

CHc\CO.\.Ll-l:\:.\'DO ... coquetéis, cada qual melhor que o an

terior, foi consagrado pelos aplausos vorazes e ruinosos de urna

assistência faminta... de boa arte culinária. Para bons pratos·

� verdade seja dita - não faltaram GARFOS respeitáveis � cá-
•

Iices de veneração. Entre aqueles, Manoel Ferreira de Melo foi.:

PH.IMllS INTER PARES. Aplicou a velha chave do passo de gi

ra.ía : devagar e sempre! Acompanhou-o, se bem que com

menor virtuosismo, o dr. Cid Amaral. Engenheiro de invciávei :

fé de ;ficio, foi CAMPEADOH de petiscos e técnico na dCH1Q

lição. O Jairo Callado, jornalista conciencioso, experimentou

de tudo, sob a alegaçã'o de que, sem fazer �SSE SAtRIFICIO�
não estaria suficientemente informado para o notic.iário. O lidel-'

Nunes Vareja estava um tauto aborrecido com o deputado 'Vi

gand Pershum, que o distraia fazendo perguntas e roubando-lhe'

o tempo com respostas. Se não nos enganamos � lideI' cbe·

gou a (�izer ao vice-lideI' que o representante de InG31ar

eslava a fazer OPOSIÇÃO. O Ileputado Haul Schafler fugiu

à discussão, de forma � evi(lenciar, mais uma vez, asna pr(!'

verbial prmlencia e o seu senso de oportunidade. Do ilustre

joaquinense \PINTO Arruda correu a lloticia que apenas re

eusál'a, pur molivos ig'nol'ados, llm �laco de FRA:--IGO. O nosso

Adão Miranda parecia no paraiso. O Hélio Fedrigo, ainda no

começo de sua carreira de industriai, já fôi chamado de TU

BARÃO! O dr. Haul Caldas, como Delegado do Ministério no

Trabalho, muito interessado com a elasse dos :CYMPREGADOS,
estava sempre entre ds GARÇONS,' vish;ehl1ente preocupa'lo e·

absorvente.

A equipe coventrizadora era grande e ·firrne. :Na próx;.lDa

sexta-feira o curso fará o seu encerramento festivo. E haverá

nova exposição, dedicada às exmas. sras. A elas o nosso avj�0:

compareçam que vale a pena. Podem ir Setll susto: nós não,'

iremos.

GUILHERME TAL
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