
.Schaefler, da tribu'na' da �ssembléia, reduz às 'exatas' proporções
os acontecimentes regionais de Araeangua

o RH, RAUL SCH,\EFER - Sr,. citassem a ajuizar; oorretamente, mo telegr-ama assinaturas Jalsas de cio que a referida estação telegrama, conl.inu.arei .a conside-
Presidente e nobres Srs, Deputa- sóhre a. veracidade das mesmas, ti-ôs udenistas :

e que Jôra forjado transrnítiu ao egr-égio 'I'ribu- i-ar indecentes e indecorosos os

""US, o Sr. Paulo Fontes, ocupando (.Em determinada �,!I:.�lra d" oi'u por alguém ou por .a!Guns', cujos nal Regional Eleitoral um te- processos dos quais de está lançan-
a tribuna em data de 30 do mês discurso-acusação, "c['cl'lnrh-sc a nOI11:es não declinou. 'Iegrama forjado corn assina- do mão para armar ao efeito, for-
último, desfiou uni rosário de a- um telegrama r;lIy;·,dü do Araian- São suas as palavras' que agora turas falsas de três udenistas, ,jando manifestações i nver-tdicas ..

cusações, completamente desacom- guá ao egrégio 'I'r rbuu.rl llegJóJllill passarei a ler: os .::irs. Hí láa-io dal Pdnne, Prova de qUB tudo isso não passn
;pa.nhatlas 'de rpr·ov;as, que nos capa- Eleitoral, afirmou conter ô,,:;e nJ/�8- "E a, êste propósito r;enll 11- Gueii no dai Ponte e Afonso de pura inveucion íce está no Jato
-�����������������������������--���������-��� Briva, �Ie��ma em que s� d�oTribuna�Eleit��n�o�r.r�

«Iizí a que esses troes cidadãos cebido confirmação dêsse :{,eJegra-
jamais haviam pertencido

.

á ma até hoje,' ....
UON e que não haviam assi- O SR. RfüL SCHAEFER - Na
nado a a13. ele uma convenção' burahnente', antes de V: 'Ex. prot'e
por e','I realizada". IiI' as pa'avr-as que acabamos doe.

E, mais adiante, dir. o seguinte: ouvir meditou quanto ao. .seu sea
"O rato é tão grave e CJ'1- tido.

miTlOSO que repto o Govêrrío O SR. SOUSA CABRAL - �io
. do Estado a provar que não' precisei meditar tanto assim.
p vcrdadeiru, mandando l,1'a-' O .SR, R.-\UL. SCHAEF'.ER - ]\11-
zcr, por seu líder riosía augus- tJ;.etanto, no correr de minha e:c
ta' Casa; o or igi nal, "que deve -posição, apresentarei o original d,g,
estar arquivadn na estação de telegrama passado e CC)m 'as firmas,
Ar-aranguá". . dos remetentes devldarnení e reco

Sr .. Presidente (� Srs. 'Deputad os, nhcidas. ..
_. não ó' em função elo repto lançado O SIl. SOUSA C,�BRAL - Dess-
pelo nohre colega Sr. Paulo Fon-' jo conhecer êsse original. Enquall-'

_"""".-.I""_�,,,,,,,,,""';":tI.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,_,,,,,,,,",",,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,_,,,,",,,,�_""_"'""","""""""'."''''''''","'''!lIEi2'''''"Q!LS''''''''_''''='''''''�''''t''''_''''ZZ:=='''·"""''''.:.....''''_'''',,,.."'-,"'_========m"",,,,,�_... ,,,·"'=""."'=:S""",-",,''''.'''''''==�'''''''� tes ao exmo. Sr. Governador . do to não vir O telegrama endereçado
Ano XXXVII

. ·1. HOf;an6"oHs� � Domln0õ 11 ia Setembro de 11)49 �. I. 10.512 Estado 9dL1ed rne encontro, nesta �'dao Tl'�bunJ aI �le:itoral, cohrírman-.
_, ! oportuní a e, ·na' tribuna, senão (J' a ...ec araçao, contmuarei,' re-

· peja obr ígação,' pelo Imperativo de pito, a oonsiderar êsse documento,
restabelecer a verdade, que não foi apócrifo. O objetivo, afinal, er-a �.
respeitada pelo ilustre Deputado anulação do registro. FÓr.a O' tele-
,acusador. (Não ap(jiados).· grama verdadeiro exist'ir-ia a rati-·

O sr. deputado Paulo Fontes, ao f'icação .ao órgão da Justiça EJ.éil'O':
tachar I() telegrama, ao qual venho ial,
de referir-rne de falso ,.- falseou O í'R. R.-\UL SCHAE·FER - Y.
à. verdade, auxiliado, ainda, como Ex, há de verificai." que houve' ao

se depreride das notas taquigráf'i- r-atií'íeaeão e, portanto, Chegar ..

cus, pejo ilustre líder da bancada conclusão de que eu disse '1l verda
a que S, ex. pertence e que, em apar- de. O fato é que Q.. nobre Deputade,

· te, o cognominou de "meio escuso, Sr. Paulo Fontes declarou que o'

indecente e imoral", quando "meio telegrama era fal,w e eu estou
escuse, indecente 'e imoral" P: llêu- mostl"ando que suas assÍllatllr:<s'

,SíU' algup,m de ato ·qlle não come- são, legítimas.
: lell, l)e),) simT�l.fs pr·azcl' -ele ac'iJ- tinuo ·afil'mando que o referiilo le-
S3r,

' ,. leg.rama é l'àlso, "

.

() SH. SOUZA CABRAL - 'o De-
..� Ü S,R. M,UL SCHA_EFJt!R - 'T,

i putado Palllo Fontes leu, em ple- Ex. ha. de rendf.';[·-se a dOCIlmenta
') .

,nário, drclaração de UlYJ dos su- ção ·que trago comigo nesle momen�

pos[,os ,;ig'natárjos do telegrãma to, salyo se já tiver pl'éviam�nt�
· Jalso endeI'eç·ado ao '1', R. E., e.s- jufzo l'ji'mado em sentido c011tra-,
claJ'cccndu qüe absolLltarnent.e não rio,
assinara semelhante telegrama, e,

' Vamos, porém, às prov·as que
mais, <lue' cornpareccl'a iI. relln i:},) e!. destruirão it in rUI1·riurla aellsal'�@'

· eon�inuava cOmo membro. do�Par- do nobre Deputado Sr. Paulo FOM-
, iii..!() que. tênho a bonra de lidllrar. tes.. ,

.

]j:nq�lal)to' não; {Õl' JlJ'ovacl') q,Ue' Pl'll1lpll'amrntc, LenllQ em meu

PSSt' .cidadão não ''[lel'tçnce' á UI)ião' poder o jor
...

l!la� "O Est.ado". que,
.1)i�·nl'ocJ�áti(la Na.e\ôn.a1i: ,ell!!LHJ.nto en'\ sua edll:ao de onlem, 1.1"i:lllscre

_: v;!l;��J:��f', n1�Ií)V,�: ,Jal�Jl-é,�do se" vell o �e�gTama nesta Casa tacharl€}
gnRdo documento, em qu� cr' 111es- de f{llso, e de onrlf'. se clepl:enTle ql.1e
mo cleclarll., de público era';/), Ljne as assmatul'as a ele avostas SR@
jN1Iais, aDô� ,sl:ll; .a,ssmatura, ,em Lal Cont na 3a. fJágina

•
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Telelisado um, pro
ora.a em homena
I/e. ao Brasil
Nova Yor.k, l- (U. P.) - .A CIi

d.�a de Televisão Dum.nt ti'àR�lRitiu
ante-ontem, à '�eHe, 'Cl'm pro_'ra"!l
'em ·homenllgem ao &rasil, pu-}" .0-

. tiv9 do aniversário 4:e Slla hule

Jumdência. O programa r.i IlIedic/l
.tI. inteiraménte à musi.ca de ;dança
.c. Brasil. também áprese1lliÍou 1iI·1)

publico o conheci.. maesliJio lna

sileiro Eleazar de Gál'valo, lI.e é

su&--diretor ,da Orqllestfi Sini_ui.

�a de Boston. Váim canções bra
sileiras foram: interpretadas por

_'élol-a Bueno, ,.e, embora na·iI.&illa
-nos Estados Uni.os, ele _ã.e Il1'a$1-

feira, viveu ilUt Brasil, tlesie Os li .

anos de idade. 4) Itl'o�i·a;.Gt foi. ini.

ciado cu. o Jt.i_· nacioJtal _ra.lei
TO,

Melhorou a posi�ão
dó Brasil
� NOVA YORK, 10 (U.P.) �

o Boletim do Banco de Inter

câJmbl0 de., Crédito Estrangei
ro revelou

_ que. o Brasil está

em melhor' posição qüãÍ1to ""aos
atirrusados comerpiais. Diz que
os paff{.l,mentos brasUeiros es

tão ·elltnindo corn. mais pres
teza do que antes, havendo

perspectivas de melhor�l, No
. ehtanto, um banqueiro diss'e
{j_ue ó completo efeito da nova

politica de licenç'as de impor
tação do Brasil ainda não se

fêz sàntir. "'Quando o fór �

disse - provávelmente' os pa
. gamentos melhorarão' conside�
:l'ávelmente":

'Prorrogada a lei
do inquiHuato
,

RIO, 10 (A. A.Q - Na or.dem
do dia da 'Camata dos Deputa-."
dos, ontem, foi aprovado o pro

jeto que dá nova r'edaçâo, ao

art. 27 do decr'eto-Iei n. 9.669
de 29 de agôsto de 1946 pror

rogando a lei do inquiJi,nato'
po.r mais um ano,

Festa. 'd'os Vete'inariofi
RIO 10, (V. A·) - Comemorando

ontem o 16° aniversario da regU(H
mentação de Sua classe, os veteri
nários" brasileiros realizaram uma

)esta, oferecendo um jantar ao ge
neral Juar.c\ .Tavora que era o ti
tular da Agricultura quando foi
'.expedida H rcspecti'va'''lei.

o MOMENTO

·a cordialidade ,essedista
'0 sr. Adoffo Konder declarou, há pouco, a um

.

jornal carioca que, êm Santa Catarina, sua terra na-

tal, não existe clima para um acôrdo politico, Já tive-
mos ocasião de comentar aquí·mesmo essas afirma-
ções inexatas do distante chefe do oposicionism<;l lo-
cal. Não é verdade que, em o nosso Estado, onde o P .

S."D. constitui maioria maili que muito decisiva, se

haja frustrado qualquer tentativa de aproximação da
corrente do sr. Konder com o situacionismo. O que se

-passqu, a tal respeito, depõe precisamente em 'desfa-
vor da propalada cordialidade udenista para com o

pt3sedismo catarinense. Basta recordar.
Instalada em 1946 a Assembléia do Estado, terià

'':sido um elemento udenista o Vice-Presidente da Cons
tituil..'te Estadual e, consequentemente, do 4egis1ati·
vo,; A&-sim, por fôrça das circunstâncias' 'posteriores,
teria a U. D. N. a Presidência do Legislativo de San-·
ta Catarina. 'Os partidários do sr. Adolf9 Konder, mo-

.
vidas por questíúnculas de facção, muita intransigên
cia e irremovível espírito de sistema, , recusaram {)

'pôsto que o P. S. D, lhes daria. Permaneceu, então, do
lado da bancada pessedista na Assembléia do Estado
o título da cortesia, E dêsse momento para adi4nt;�, a
representação udenista não houve como alterar a li-
nha de sistemática oposição ao situacionismo, trans
viando-se os deputados da U. D. N, em estéreis conten-
das facciosas, com muita'desel�gância e péssima exi-

,_ bi�ão,de cOUçi.lJ:ta antidem9crática. Vieram as agres-
.-'

sões personalissÍlnas do sr. Paulo Fontes contra o sr.

jl...
Gama d'Eça; do sr. Oswaldo Cabral contra os srs.

Mário Wendhausen e Rubens de Arruda Ramos; dos
srs. Waldemar Rupp, Konder Reis, F'ernando de Me- '.lq e outros da U .. D. N. contra elementos do P. S. D." /

numa triste manifestação de política de aldeia e du- Ima egolatria lamentável. Não havia pontos-de-vista e

muito menos pontos-de-vista impessoais: havia o ob
jetivo de denegrir a reputação dos adversários, que,
não obstante constituindo maioria na Casa, 'nunca
desceram a atos de constrangimento para com a mi-
noria.

-

Sabe o sr. Adolfo Konder que, durante a sessão
legislativa de 1948, os deputados da U: D. N. se evadi-

.
ram aos trabalhos das comissões na Assembléia? E
sabe o motivo dessa atitude nada' edificante? Pois foi
puro espírito de facçiosismo te1moso, a,usência de qual
quer sentido de cooperação aemoer:ática cOm os repre-
sentantes dos demais partidos.,

.

. Ainda récenter0.ente o 'caso regjonal de Araran-
. guá serviu de pret�xto às mais 'absurdas exprorações
do udenismo cata.rinense � e o sr, Adolfo Konder foi
mesmo envolvido em disparatad.às vêr�ões. transmiti
das para o Rio pelos ,interessados' em mostrar'a su�

po'sta falta de climá político para um eventual enten
dimento interpartidário, ..

.

Por ocasião da nova divisão administrativa do
Es.tado, com a criação de mais sete municípios, a U.
D. N. estadual promoveu tamanha �itação, eXééden
do-se de tal modo nos gestos desgo�ernados, que até
o patrimônio territorial de Santa Catarina foi objeto
de negociações de conhecidos próceres do udenismo
catarinense, em Pôrto Alegre. .. Sabe-o o sr. Adolfo
Konder, Sabe também o ilustre ex-presidente do Es
tado que não obstante todo aqüele assanhado ánirYlo
que combateu por simples facciosismo a criação dos
novos municípios, há agora, elementos de destaque do
udenismo estadual que acabam de convir, entusiàsti-

\

Confirmado o regi�tro dos candi
datos· pessedistas de Turvo

..

Decisão unânime
ra objeto de grosseirOS; àtaques
ao F· 1\'1. Juiz de AraJ:anguá,
não só por parte de artigos do

DIÁRIO DA 'TARDE, como de
discursos uld,enista8, na' Assem.
bléia L.egislativa e ainda, de te-

I legrama enviad-o à imprensa ca

.. 'rioca pelos 81:8' Paulo Fontes,
Ramiro Em;r.encll!no e Arolde.
Carvalho.
A .decisão de segunda instan-,

.
da, P9r unanimidade de votos,.,
fulminou, cOm o recurso impro-,
cedent.!'l, as agressões ,aos magis •

trados da .e]" Zonô Eleitoral.

Em s.ua se.ss·ão dJe ontem, tI

colendo l'ibunal Regional Elei
toral, por unanimidade de vo

tos, negou provimento ao re

curso que.a U.D.N. interpusera
do registro dos candidatos do

P'��Il" no
..

pl'eH.o de ��jé, no

,munidpio de Turvo.
Pel'ant'e o egrégio 'fribunal

Regional, êsse' recurso f�i sus
tentado oralmente pelo. deputa�
do' Bulcâo Viana e 'contestado
pelo delegádo pessedista,. dr.

.

Rubens de An:uda RamOS.
O regis·tro onte.m mantido' fô-

camente, na jl,lstiça e acêrto daquela providência. En
tre êsses, os srs.'Artur Müller e Konder Reis.

Como se vê, se a realidade política em Santa Ca
tarina fôsse mesmo desfavorável a um acôrdo entre

partidos, disso não 'caberia nenhuma culpa ao P, S.,

p., mas tão sà:rpente à U. D. N., cuja conduta não tem
sido de molde a corresponder ao presuposto de um en·�

càntro' cordial 'com a. agremiação majoritária.
Alíás, o deputado Joaquim Ramos, brilhap:te'

membro da bancada do P. S. D. cátarinense na Câma
ra Federal, disse tudo, a respeito, nas declarações que
fez há clias ao mesmo jornal qúe abrigou as refutadas
afirmações do sr. Konder. Nem deixou de menciqnar

.

um fato bastante exp,ressivo da superioridade políti
ca do ,P. S. D., em matéria de cordialidade democráti
ca: ,é q'IJe, ao haver-se de integrar a representação de
Santa Catarina no Senado da República, ultimamen
te, foi oferecida �ma senatoria ao' sr. Edmundo da
Luz Pinto, que declinou rtessa hom�!,.a�em q��A Guise-,
ra o P. S. D. prestar a, um Catarínense dos mal'" �roi
nente� e o qual. como se sabe, é digno correligionário
do sr. Adolfo Konder. \.
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POEMA

Eloca,ção da VUa _e' Vurrais Novos

Veje-te casa-grande
do mourão da nortéira.,

\'
dos currais novos

do Capi tão-Mór Lopes Galvão...

José RI';;el'l''II OO./1l,f!S'
E me perco

nos corredores escuros

indcvassúveis e lógicos
das tuas 'velhas hahilitações .. ,

PERDI,D,O
CAPlTULÓ . IV ,.1t1.'tnes F. Whingftt�'

EL4 Continuaçiii;'
� Sim, 81 M-tàJRQlIt. e, .. Ora, delxeuic-nr-s d� -Jher, tão hcl a como outror-a.

explicações. Encontreí-a, depois, ao senhor... e, O rapaz de cinza não estava mais na sala. Seus
l>a!a que mais? Vamos festejar o encontro. Tanta" olhos não poderiam balear o COI'p() de Ruth Os olhos
cousa, IlUO! só dia! 'Precisamso esquecer,., esque- do morto. também não.
cer ludo ... Q mundo ... à gUl'!ITa ... tudo .; .. V:;.- Mas" quem se atreveria li acusar Rnth! Quem!
ÍJllOS. não li temia?

" J
Não fJueriíl perdê-Ia, No entanto, quem' era Ruth? Apena!S 3. n.u lher

" ' ', ,., ,
,....... a quem Zabel amara e causa da sua morte, Enliio:

Huth estavs a.o lado, do caixão. por que morrer e deix.'H' Hnth ? Ela voltaria.
ê

le :"1'

r
Os círios foram novamente acesos, hia. Ela estava ali. Ela, outra vez. _"'ii de;;. !:tOJ'H<; da
Sete pares de olhos, menos, dois olhos,' desvia- noite .. ,

:ram-se da jmrt a e balearam o COI'PO da hera mu- Parece que não faltava mais ni nguéui.

lWMA.NCE

.0 DIA
•

Na sombra do tempo.,.
Na sornbra do passl,ldo .. ,

Preservando o interior elas cama-e

riuhas, ...
Preservanrlo o pudor. das tuas

donzr-Ias .. _

Vejo-te vila

as casas casadas
paredes-meias
vizinhas e vahraçadas .. �

:E absolvo teus mures
de cascos-d e-víd 1'0

para as moças não fugirem
com os namorados proibidosCAPi'J'(;LO V

A DRRCO:\Ul!i.CmA
Seis ·.pC.Moas à espera ,!oLe um testamento miste

'1.';'O'so. Uma sala 'Pequena. O terror pairando no ar.
"l'nr!üs os olhos menos t1S do morto, convergirarn pa
ra/ a mulher que entrul:a recenl,elllente,

Era .Rütb, mulher não muito jovem, cerca _ de
'qüa'l'enta anos. "J1J·,ajav.a IInJ lail'.eú.r .marrnn, e usava

um perfume ·que '·e1'a incan fund ivel, a caracter-izava
juntamente com os 'seus belos cabelos p aqueles icrí
quietos olhos azuis,

Sentiu, porém, que nem todos estavam a l í, Seus
olhos '{ll·,oClll'a.l'ab, mas em vã�l. PrOCIJI'Oll lembrar-se

"Um cabaret, não muito luxuoso, quand; ainrl�
não ·era essa mulher desttudida e sem preconceítos,
urn piano, nu'] haixo e urna guitarr-a ... , uma can

dão f·l'ancêza sugestionada pe!.J "crooner ", r os três
a vonversar. Fôra a prime ira vez que se vira com 0.'1

dois. Amava um e entregara-se ·a 'amhos. Involunta
riamente causara' um grande mal, não apenas a, si,
nã" apenas (,fi seus, mas a llma {lnantidade enorme

de pessoas que n,ão conhecia e da.s quais nem si-
l}IICI' ouvira ralar. .

I

Agora via-se só. Não mais era aquela mulher
por quem Lodos se apaixonavam ,e jamais se 'esque
ciam, mf'SI1lO se não a tiv·e.ssem vi1'lto 'senão uma só
VI'Z, Vslava só, COml)].etamell[.e só. Zalbel .estava mor

t(l. (;OlllO os outro;;, procurava querer não, acrediLar
;na rr:alidade. POI'que eslaya' ele morto? 60 anos de
vid·a perdi,dos, assim, llum minuto. A morte vicra
e pronto, Onde estaria Mlll',lpclc! Sabét'Í-a éle de al
guma coi,sa?"

A lí ·esta\'a Ruth, .a pOllca distância da fHIla,
qu iz apl'oximal'-se' daquela jovem qne deveria signi
fícal' Lanto para si. Pergllntal'-lhe alguma coisa. Se
Murdock .fora avisado, ou uma c,oisa qualquer. "1\'1 as
era comu se habitRs�em mundo� di ['crentes. Deixou"
�e,

"Sim, de certo foi a\'isado, cl'am considerados
como amig·os .. ;"

"l'inha qll·e ficar e, entretan I o, não sabia como

,encontrar-sr com Murdock, desejava incessantemente
falar-lhe, apalpar·lhe os braços, corr'Cl' suas mãos pe
la face dele, passar os dedos pclos seus cabelos .. ,

no entanto o ,t�mia.
I

"E ns fulogl"afias?" ]w.DSaYa. \
SeUs ulhnspecorreram a pequena sa la. ,\.� cadei

ras contra .a parede, 'enfileiradas, algumas coroas t'

flores pelos cantos, as janelas t'er-badas, tornando o

ambi ente mais pesado ·e seus personagens mai s- cs

quisi Los.
Alí estava E,slhllI'l, com os seus cahclos lí)irl)�,

mãos cuidarias, ollrar car inhusu escunriendo seus

[JpnSaownto�. Viera chamada '[lela fiel g-I)\'er'll�ll(' de
Z,(bel, com a qual r.ala\�a gru-a, "Por l:el'lo r;la\ arn
dela". 'I'erniam-na, mas não li perdoavam. ema pelo
'que causura li Zalwlt, a outra pOI' querer impedir a

su'à Ielicidade.
De lHD canto-Levy a observava. ,\cjlIPI·\·s 'cabelos

enarmes, aquela cara a tun ilada com os .olhos a

querer saltar para fora, a observava inaisl enl.emcnto.
pel·coria-).�w II corpo com os olhos. Encarou-o Os
ollj()s rir llllth des\'iarum-se alé llm canto onde cnn

"Ol'savam um homem de pasLa, o advogado de "Za

bpI, e o lalidião. Tinh,am vindo por exig�ncia do

dd\lIllo,
A PX'lwctati\'Cl em tÔl'no do lcsLamento p.l'a ,a

únich coisa que rellnia alí naqueJ.a sala aqll·P!as mu

ltIOI'(';; r Itolllens que se odiavam L' sr lcmiam.·

_,\penas uma pecisoa sç tOI'nHl'H in(li I'el'ente ·h
entraria {Ie Hnth; pncos(ada à janela, \lDl ]("Jl\:a en

tre as mãlls. IIS olhos r3S(H .-l.agua, I) \'estielo um tan

Lo dcsleixridll; uma mo(,'a, 30 anos allroximatlamen
li', parf'cia pslur' alheia a Lodos e a ludo () Cjl1e SL'IpaS
S<l\'a em \'uMa. ne DlorDenl_os a m()rnellLo�, SOu;; oJ1105
('()Il\'cl'giam para o morto. Qllanuo HuLll enl.rOll ape
nas cnrleN'\'oll-lhe os ollros, nã.Q fi notara sequer"

H,uih quis falar-lhe, aproximar-s'e daCjuela pes
soa que er,a, La!Y·cz, a única naqllela saIa que' não
odia\'a ning'llem. Dirigiu-se à clescnnhecida, quando
llela parla l'e'cém ahérla, juntament'e com o veflLo,
entrou %aron. Seus olhos encontl'a·ram-se "com us de

}iUlh. Ele, lJOI'PI1l, sem siquer cumprimentá.-Ioa. diri-Igill-sc l)ara Rsther. E MurdocK, [lprgllnLQll'! .\'50
hOll ve rrs])osla.' Apen.as II m OH coletiyo cortou a

sala . .-\ des'conlwcida de8maial'a.

PTóximo domingo-Capítulo VI-- «No Trem»

Nas eras de' uma parede SÓ, ..
Nas eras de uma Iami lia só ..

'

N:l.S noites enluaradas,
.

�as noites de tentação .

JENS 'PETER JACOBSEN
AReH fBALDO GABIU,L :-';EVBS

nlJador que aprende a l'esig-nar-sc' com a realidade,
(I que N�presenla .a pJ'ôpl'ia pvolut;ão de Jacobsen";
um DJARJO e ALDL\1S FHAGME,;'Ii']'OS e POESIAS,
s;endo estas de um lIi'l'Í,�l110 delieado {' penetrante,
alem d.e alg'umas cartas, completam a obra dO escri·
1,01'. ESl'reveu pouco, ('amo se V(�; mas, se muitos são
os' escritores que se podem orgulbar de uma obl't1 nll'

merusa, não são ll1l,liLos aquelei3 qUi:', como JacobJ(lJ],
se podf'm org'ulhar:, llcl'anle a po�ter,idade, de uma

obra tão boa" qlla'•.ilativampnle.
A lllverculose, fê-lo afastar-se das sua,s expe

riências de bolânica, tirou-lhe a vida muito eeclo, po
rém, chamou a 'alenção de uma parcela elo mundo
para aquela minuscul·a Thisted, na JuLliândia, Lerra
nalal de J:acobsen, um escritor como poucos:.

Foi Rainer Rilke, nas sua,s "Cartas a um PO'eta",
quem me desce.rrou o maravilhoso mundo de Ja

colls'en, com o qu:al travei conhecimento direto, faz
110UCO, por intermédio dc .\lieIs Lyhne, o que repre
senLon vara mim, não a:penas no\'os conheci lnerüos
'ou outras Idescobertas, foi tambe" uma compensaç'ão
e um incE'niivo. São livros como Niels Lyhne; Judas,
o ohscuro. de Hanly; e "O Loho da estepf''', rle

Hps�[', C)lle me fazcm acrrclital' na literatura, não

apenas como Irma finalirladp artistica Dll f'xprrssão
ue' sentimentos, (isto sim, acima de tudo), mas, tam

bem como uma ouLra finaliLlade, não a com um ob-

-

Hustração de SANTA ROS Ao. para o lívro "Crime

e Castigo» _

da Livraria José Olimpio Editora.

Para muitos, este ·grand·e escrito'!' dlnamarquez,
n qu,em Rilke considerava li sua pátria escandinava
e, rujas obras, eram por ele coloca.das no mesmo lJla
nu da BibH,a, -i'lldi'sCtll iyelmente um grancle li\'i'o; f'.S

tp escl'itoI', muitas \'ezes comparado a Flaubert, De
'()lIinc-f'Y e Pater, paralelos esses "que expressam <l

lJcnas () sentido da intensa individualidade do seu

estilo e de sua intensa pesquiza ua be',eza da COI', for
ma e mclodia, cujo 'estilo personalíssimo, no dizer de
,]J1'al1ljJ()!-ini, ",se ,adapta a, j nvcrsões, aliter.açõcs e rit
mo� Hlusi·cais, conseguindo os. efeitos que procura al
cal1ç,u''', este escritor é, nos' nossos di·as, 'por muitos
desconllecl-do. Sabre Jacobsen, já disse Oíy Maria
(;al'pcuux, que ele "hoje, :não é, quas'e, senão um

nome". P,orém,nesles dias quP correm, um nome nãO'
·sig'n ifica nada.)"; muito ponco, Se não exi,ste o mérito
da obra d-e arbe, log'o desaparecerá. Jacobsen podeJ'á
sei' apenas um noíne, mas, somenLe até que o leiam,
P, então fa'lolarão palayras Dura que possambs expri
mir toda a bele:Zll qu e está impregnada nOH seus li-
1'1'08,

Lf'ndo-se Jacobscn, tem-,;e a impressão de es

lar escutando (lma grande ol'quesll'a onde ])L'!?domi
nam os illstl'lllnentos de corria, F.le po,ssui um o;;lilo
claro, simples, suave e melódico que nos atrae, e, pe
netra f'1'):1 nós.

POllCO prodllziu JacolJsl'n. Escl'('\'eu apenas seis
llO\ ('Ias, das quiü:s, a mais cMebr(' (' ;vIOGENS, dois
r(ll]1allC'cs, l\LHUA GRCBBE, ]'·omance Í11strírico do
S(kll!O XVfl, e :-.;mLS. LYHNE, "história de um so-

i

jcliv·o pré concebido, o que toma o livTo simples
conCO'lTente do jornal, mas sim, uma finalidade que
se .sellLe no conjunto ele uma obra, ti da qllal jamais
esqlleepmo�', pOl'que não são palavras, SlW sentimen,
105.

S�\J d:J� "Carlas a um poeta" estas sllg(>.�Li:as
palavras sobl'e :\'TrfJ:S LYHNE, palavras est.as que,
melhor q ue qualquer compendiO' d,e liter.atqJ'a, elá

nos uma idéia -dO' maravilhoso mundo de Ja�oJj.scll.
:São pa].avras de um póeia.

"1\'iels Lynne, livro de esplendores e de pene
I ra1iões, vai ag'ol'a abrir-se para si. Quanto mais se

lê e�Le livro mais se sr.JlLl' que ludo Já .está' - de.>d.e
o mais leve perfume da vida até ao plenO' sabor dO:-l
S("IIS üutos mais pl�sarlos" "':'Ji'io há. alí -nada que não

tenha sido compÍ'endido, penetr.ad-o, sentido e - na

ressonância vibrante da.memória - l'eeonlll'cido,
�ada, ali fi pt'queno. O menor acont.ecimento clesen

rolã-se como um desti no e o pl'ópri.o destino se des

dobra ·como um tecido, amplo e magnifico, ·em que
cada. fio, ,conduzido po·r mào inJinllamellLe doce, é

preso.e mantido por cem ouLros."
,

E, mais adi,an�e, referindo-s.e ainda as páginas
dt' Niels Yyhne: "Cada vez se apr.eci,am mais, por
quI' rada yez tornam mais gratos, melhores, mais

simple.s, mais penetrados de fé na vid'a e, na pl'ójJria
Vida, maiores e mais f'rlizes," A 'meu yer, nos pági-

.
nas dr' ]\,iels llylll1e, 1100 I('mo� <11Ien,}.5 uma li[l'raLlI

ra muito bem feita, lemos a própria vida.
(FLOHLL'\óPOLIS"AGO:-;TO H1Hl)

,

I-,�,

.
-
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CLUBE
DANÇAS E

•

HOJE - DOMINGO HOJE GRANDE SOIRÉE' COM
IIUSICAS CUBANAS, _; SÃO CONVIDADOS OS SÓ- . CIOS, DO CUJBi.

RESERVA DE MESAS NA SEDE DO CWBE

SENSACIONAL "SCHOW
12 DE AGÔSTO.

TENIS
"LIA iAY"

Q ,'_ 1'" Desjezendcl
�oe1a verdadeiras, reconhecidas como soe� acham pelo Tabelião José Marcou.

Certamente, não me iria estríbar
triário da Fábrica de Móveis San- -apenas na reprodução feita pelo
ta Catarina. jornal, rpas também deveria tra

zer, como faço, o original do tele
grama. Embora seu texto seja co
nhecido dos nobres colegas, pro
cederei à sua leitura:

"Exmo Sr. Dr. Pr-esidente
Tribunal Eleitoral Plorianó-

polis,
Os abaixo-assinados tendo

venif'icado: 'no Th,ári0' .Oríeial
do Estado n. 3.980, de 29 de
julho, do corrente ano, que
seus nomes for-am inclutdos
no Diretório Mur;ticipal da
União Democrática Nacional.
.do Município de Turvo, que
foi registrado nesse Colendo

o aniversário natalício da distinta Tribunal, nos cargos de Pr es i-
e graciosa senhorinha Tereza Sou- dente, 'I'esoureiro e membro,
sa, dedicada funcionária da Im-, respectivamente, declaram que

prensa 'Oficial do Estado e filha do! nenhuma ligação têm com estaespôsa do nosso prezado conter-
agremiação política, visl.o não«râneo sr. João Marçal, categor-izado sr, Manoel Vicente de Sousa e de terem sido consuktados sôbre

funcionário do Tribunal Eleitoral. sua espôsa d. Helena de Sousa, o 'assunto, n�Tl delegado auto-
que lhe ser-ão rizaçã.o a quem quer que sejaFuncionária de operosidade invul., As homenagens

para inclu í-los no l'pt'cl'i{lo.gar, se impôs de há muito à con- prestadas por suas numerosas arru- Di retotio Outrossim, esclarc-
sideraçâo dos seus superiores e co- guinhas, nós nos associamos, cora cem os signaí.ár-ios que se COIl-

legas, e pelos dotes de distinção e

Iprazer.
siderarn drrn i l.idos tios cargo:;

• ,

quc lhes roi a l ribll ído e não seacendracla 'bondade, gran.ieou na s.o- - o -

n'sponsahilizalll pela escolhaciedade l.ocal, r:umerosas amizades: NASÇIMENTOS: dos fl.lLUl"oS candidatos da
·que, por certo, ho}e, a homenagea_1 MENINA MARCIA I t.:nii'io Df'll1orrál.ica :\'adon<11
'rão, prazerosamente. A ess.as expres- Acha-se enriquecido o lar do' ao I'ulul'u plrit.o ele 11 ele se

te III b!'O, L1llla \'cz ljllC apoiam·sivas homenagens, Os de "O Esta-' no.sso prezado conterrâneo sr.
illLrgralnlelllc os

'

candidatos
,<(lo" se aSsociam. I Aldo Nu��S e sua digna espÇ>- f'sc·o'.hidos ]wlo [lili'lido Sociál

-0-
'

sa d. Edesla Nunes com o nas- Del1lon:1tlüo, Hl:'spciLos-as san-

.sR. JOAQUIM S. NATIVIDADE, DA cimento, oC,orrido na Materni- daç:ões. Hilário Dal Pon�
c\fon:-;o Brirla - GlIerino DalCOSTA dado Carlos Correa, no dia 9 :POllt",

Transcorre, hoje" o aniversário do' corrente mês. de uma 1'0- Esl as firmas estuo reconhecidas
natalício do nosso prezado contet- busta menina que, na pia ba- como rli:,s(·, pelo TabeJiilo JosP

t'� I h
.

M' Marcon,rrfllH'O 'sr. Joaqlúm S, Natividade da luma
, se c am,ara arcIa,

, O SR P.'\I;LO FONTES _ Qual,\'ost<1, competente maquinista �to Nossos cumprImentos ao fe- i a data ,elo telf'gnnna '?
navio' Itaquatiá, da Marinha l\fm-- Liz casal. O SR, HALJL SCHAI��\RR - 2:3

-() - de agõ"to ie 19',9.
, VIAJANTÉS.

EMILIANO SÁ
O 81:1,' AHOLDO m: C,-\H\"-\LHO

,HoJ·e no passa,do- Pode V, Ex, ceder-me, por um

mOl.nenLo, o original?
O SR. RAUL �CH;\EFEH - Es·

tá à disposi('uo de y, l!:x,
i O omuor /11: enU'ega rfo originol 11 DE SETEMBRO
ào Sr, nPJllIlari() A-I"olrlo de Ca/,I)II� A data de hoje recorda-nos ql1e:

/110) ,

- el1l 1589, a Ilha d;ts Cohra�,
.

'O'D'E''O'N'J" .('1'
�

ArJó� ,'sl.e 'lelegTllTna, os Srs. De·
" ealro Alvaro de Car-alé 1587 chamada da Madeira "por' Ih) 'Ipulados Pau'.'.) Fontes, Arnl-do dt' va o, loje ás 8,30 horas

Can'alho E' Hamiro ElllCl"i'_neiano. se lirar dela m�ta", foi ar�'emat-ada Penllltimo espetáculo da Cia AJdaquando de sua ,'iag-t'!li ao ..\1'<1I.'an- em �,ra,ça ,P',ubhca, por
dOIS

frade!s! Garrido com a hilariante comédia2Tlá, cou;;pglliram ol.llel', de um dos
. I t os�

l'd
enel 1 In
','. em 3 atos de George Fre"do trad'tl-signatúi(ls, a deC'laral{ão J a nes

I 1 � J

ta 8asa, dalarl·a dI' n rI'e HS'ôsI.O do
- em 1645, o bovernador 10 an-

çã'o de Viriato Corrêa
corrcnt.e al1O, declara�iio pssa que des da Paraiha, Paulo de LilJg,�, foi A LAGARTIXAfaz pal'te i LlLegrallte do di,scurso derrotado ,no Campo de Inhobim, Os ingressos p.oderão ser adquí-do nobre colega �r, ,Palllo, F'onte� por Francisco Gomes d-e Mel.o, aOnem a stlbscl'f','ell fOl o �r. H lla- I

'. ,
' : "ridos no Cine !titz diàriamentel�io Dal Ponl, (jll<lllclu tJ-ps são os 1rente de voluntanos paraIbanos e Censura até 14 anos.sign.aLári()�, do .tplegrama a que nos tropas de Pernambuco;

" ,

...............•vimos referindo, - em 1.64G, Fernandes Vieira
Acha-sI" em IninIras mãos uma

deelaeação llOVan1l'l1le assinada
pelos srs, Hilário Dal Pont, Afonso
Bl'ina e GUf'rino Dal Pont, a qual,
en tretanto, lerei 'neste momento,
embora já ténha pla sido divuI,ga
da n' "O Estado", Ei-!a, no ongl
nal:

Vida
" ANIVERSÁRIOS:

)VILSON ROMÃO
Assi nala a efeméride de hoje • Nossos cumprimentos.

:,,;llniversario natalício do íntelígea- I - 0-

::te jovem Wilson Hornâo, aplicado SRTA. DALVA MARIA 'CAMINHA
:;� luno do Instituto de Educação i I ,Fa� anos amanhã, ,3 distinta se

filho do sr. Jaime Homão e exma, nhormha Dalva Mana Caminha,
esposa d. Edite Romão. .aplicada aluna- do Ginásio .Coração
Uma lauta mesa de doces e bebi- de Jesus, e dileta. t'ilha do sr. (,U

das estará a disposição dos seus co- mercindo Caminha, chefe do Se!'-
, legas .. e amigos, viço Postal Aéreo.

-0- -0-

D, ALTAIR BARBOSA MARÇAL SRTA. TEREZA SOUSA
Ocorre, nesta data, o aniversáário

':laatalicio da exma. sr a, d, Altair
Barbosa Marçal, destacada funcio
nária da Delegacia Fiscal e digna

A efeméride de amanhã assinala

-cante.
Ao aniversariante os n6SStilS eo.

'prÍlllentos cordiais.
Está JlCt;ta cidade o nosso disti.-

10 patrício sr, Emiliarno Sá, digno
oficiaL�do registro civil e 'Prestígio
so pO)itiCD pessedIsta em Ituporu-
ga·'·-" ,,'.,-- '.. _-.'-_ ..... ""

-;-0-
MARIA TERESA

A efemeride de hOje' re

gistra a data nataÚcia da gen
tilissima senhorita MarTa 'Te
re�a RamoH Petry, formoso or

namento da sociedade josefen
se, Contando com vasto circu
lo de sinceras 'amizades não só
ne�ta capital' como na vizinha

. cidade, a distinta aniversa- mo, 10 (ARGOS) - A conhecid:l
riante·, por sua bondade e ele- bailarina pàtricia Luz dd Fuog9,
vados dotes de coração gra'n- que, embora tenha nome estrange-i
geou gerais simpatias no seio 1'0 é g;enuinamente br:asUeira, che
de suas amiguinhas, motivo gando de São Paulo ao Rio, decla
porque será muito cumprimen- rou que vai lançar aqui as bases d.
tada pela passagem de tão fe- Partido Existencialista. Esse pal'-
liz data.

I
tido politico pretende ser � Órgã.

---;--o-- dos' ans.eios comunistas avançado!>.F�\ZEM ANOS, HOJE:
no BraSIl. . .

• "
- a sra, d. Josefina Nappi, espi- ;

, , . . . . . . .. . . . .. '" _ .' :
.

:sa do sr. Francisco Nappi, indiIs- ,

triãl. ", '��l Participação- o sr. Alvim' Elpo, funcionário
,estadual. Aldo Nunes e sua sra. d. �- I_:_ o sr,,José Testa, guarda-livros. désia Nunes, partiCipam as

- a srLa, Maria Sulamita, filha pessoas amigas e parente:,; o
do Sl'. Enio Soare� de Oliveira, hi- nascimento de sua fjlhinha.
bliotecário do Tribunal de Jl1sti- MARCIA
ça. 110 dia 9 do corrente mê�, 0- I
- a srta. UIda Conceição, filha do corrido na MaternidJade Car-

sr, João Aquino, Conceição. los Corrêa.
-0-

.

FAZEM ANOS, AMANHÃ: �ESTIVAL DO GREMIO. CUTü-
-o sr. Orivaldo, Climaco, oficial RAL CID ROCHA AMARAL

da Marinha Mercante. Em regosi"jo pelo encerr.amenio
� a sra, Anita Freitas Makovles- da "Semana da Pátria", o Grêmio,

ld, viuva do saudoso Estanislau Ma- Cultural Cid Rocha Amaral levará
kovieski. a efeito hoje nm f.estival, cujo .pro-
- o jovem Osvaldo Cândido de grama é o seguinte:

Sonsa, 3mdliar de "A Gazeta". la PAUTE
- O sr. Tomaz Pickerig, alto fl1n_ lnicio ás 8,30 horas

cionário da Secção de Ferrag.ens rl� cuneha da Escola Industrial
importante fiTma Carlos Hoepcke 1° jogos: Tiradentes E. C, (Tiil.l-
S,IA, - Comérc'io e Industria. cas) x Ass, Atlética Barriga Ver-
- a srta. Anabela, filha do sr. de (Capital) (Voleibol feminino).

Romão Leandro ela Silva, 2° jogo: Tiradentes R C. x Grp-
- a srta. Alice, filha rIo saudoso mio Cult. Cid Rocha Amaral (Volei

("onlerrfrneo Hildebrando Barreto. boI masculino).

.. ,.
,

" .

As bi1ses do Parti do
Existencialista

Local:

- a ,srla. Marli-Tp.rezi{lha, 'n�

canturlora filhinha do sr, .Manoel
rIos jllljOS, propriet:'!rio do SaEi0

M(nerva.

3° jogG: Grl'll1io,Cult, Prof.
tonieta dc Barros x Gr, Culto
hoeha Amaral (Basquetebol).

23 PARTE
- o - Inicio ás 14.00 horas. Local: c:lD-

SR. 'OCELTNO DE OLIVEIRA I cha do Gip;í:-;io \'atarinens'c - llni-
<\.ni""�s:lria, amanhã, o �l" .TOC'0_ "n iO��(): Tir3r!cutps F, C, x Grêmio Ilil1() de Oliveira competentr il1(l1l3- i Culto Cid Rocha Amaral. I,

explorocões:
Jilor êles, os signatários rfest.. ,
sevidamente assinado í! au
Ienl.icndo. ,

E, por' ser -verdade -0.5 Wr
mos da presente declaração,
assinamos a mesma [unta- No pro�wama: Marcha tia Vitta -
mente com as testemunhas Cachorro �elado - Desenhe
ahaixo, (!UC são os srs. Ahelo
BC!l. Bal.t i e Paul ino Ilovaris.
Turvo, :') (Jp sctcrnbru rI", 1 �H9,

(aa.) Hilário Dal Ponte Afon
so Brina; (}IlCI'ÚW Dal Potü,

'I'estomunhas : ,Ferreira - Sabú
',' (aa.) AI)ele Bes Batli, Paulino

() Fll\1: DO RIORooaris":
'

'I'õ das as Ii rrnas SE' .acham (te- 3" Gleen Ford - Janet Blair
vidaruento reconhecidas. GLORIOSA JORNADA
Ai está o rl<Í("llmenl.o reclamado Preços: Cr$ �,20 e 3,20pe',::> i lusl.re l idvr da bancada udr-

Censura livre.n istu, posterior ao f'irmado em 27
de agósto e trazido: ao conheci- .. .

,..... ., '
, .

menlo da Assernhléiu por interrné
clio do In'6hre deputado sr. Paulo
Fontes, li: (� insuspe il a, l)elo menos,
'uma das testemunhas que assinam tas e requebros - Desenho. �o Quel'1lôslp clocumento, principalmente ,casa quer Casa - Comédia com os
paru a Unífio Democrática Naciu- 3 patetas. 4° Noites de insonia _ Dena l, po rquc, da ala de escolha dos s\1Tlhocandidatos rle Turvo, do Diretório

o'., ,

'

,Municipal da F, D, N, em poríer 5 Bibi Ferr-eírn - Sabú em:
do 'I'i-ilnmal Regional EleiLoral, O FIM DO RIO
corno se pnrlo ver r!e certidão, cons- 6° Stan Laurel e Oliver Hardy em:1 a (l sr-guin tI' tópico:

"}'oi rr'so!yido tamIJrm por
DOIS CAIPIRAS LADINOS

maiori' ·ahsn'.llla de võlos Cjue Preços: Cr$ 4,20 e 3,2'0
a tJniiin ,Democrática J'\acio- Censura livre.
]lal aJloial"ê1 a canclj,clatm';)
pal',l Prefeito, nas l'\o�'Omas

..

IMP.,iÉiü,· i;;J'�" à i,30"ho'�a' ·s
.... •

eld�'õ"'; elo SI'. Abel Er'z Bat-
Li ", R (I sr, Abc] Bez Batti é 10 N.oticias da Semana -. Nacio�
o candidat.u pelo P. �. D, ao na,l. 2° G Gordo e o Magro eUI mais
cargo r.!e Prefeito de TUI'VO,

uma atrapalhada
'

Estas, sr jH'p,sidcnte ,e 'Il'lhl'es
S1'S flnputallos, as consirleraç.ões DOIS CAIPIRAS LADINOS
q\le lin1r3 a fazer, A leitlu'a dos 3° Russel Hayden em:
dúenmenlo,; ol'a oferecidos á OURO DE LEIapJ'eeiaç:flo ria Casa ,;c impllnha.
para fitar defill}LiI'aIlJente pro\'a�,
elo que o sr, drplltarlo Paulo Fon
te", ao I.aell<ll' o telegrama }lHssa
.:lo de Ararangllá de fa�so, falseou
':1 \'cl'dade, (I'(limos).

Simultaneamente
dirigiu cartas a varias negociantes HITZ. ás 4, 6,30 e 8,30 horasdo Recife, mostrando forças para ROXY, ás 4,30 e 7 horas _ IMPEcOll1..hatt;>r os J;>l)la,uw>-S'!,s', ,IRIAL, ás 7,30 hOTas - IMP.ERIO,- �:l. � 1_'&, dcpüls dt tidernbal'- ás 8 horas
carem na praia de Guaratiba qs O máximo acontecimento do cine-franc·eses do Capitão de Fl'agata ma nacional, segunda gTande proelu-"Deelnraçã.o - François du C!erc'march'll'arn para ção de Oduvaldo Vianna, que to-Os abaixo-assinarias vêm p_e- a cidade do Rio de Janeiro;la presente declarar quc nao I

8?3 f' 1 'J d
da a sua alma de escritor '10nsu-foram eonvidaclos nem esti\'e- :- l:m 1. �, � eceu, el� ,�n, I:es mado nos brindes com essa obra

ram prespnles a qllal'�ll1Cr (hensJl1gton) o Jornallsta Hlpohto primaCOllY!!'nf,'ào da União Dem()�r�- José da Costa Pereira Furtado dt'
tica �acional, do :vtUIllClplO Mendonça, nascido na Colonia dode Turvo para a escolha de
cus can�ljelaLo� a "ercadorcs Sacramento em 13 de Agosto' de
rIaS próxünas eleiç�e� do �ja 1.744 e que foi fundador ,e redalor
11 rIe seLemhru proxllllo Vlll- elo "Correio Braziliense";
douro bem como não tiv�ralll

_ elll 1846, no R,I'O de Janeiroconh�cimrnto até a presente ' "

{Úrta que a mesma Lenlla el'i'Li- faleceu Franciseo Vilela B.arbosa,
vumcnlr' s'e reaHza'clo, (Iesco- esLadista e poéta. nascidn ll.<l mes ..

nhecendo tamlJém os signa'tú- ma cidade, em 20 de Novembro de
rios qúe outras reuniões de�L? 1769',ao'r'emiat;5n política tenha Sl- 3,20, ás 6,30 horas Cr8 6.20 e �s(l"o' levada a efeito para, ou Iros - ·cm '1.865, chegou ao acampa� 8 4� 1 ri e, 62 " I' l"OXY.;) loras \.;r<;i ,,o e .),,)0, "fins, por'quanto nunca partici- menta dos aliados. em Urnguaiana,
param de nen lll:ma, . o Imperador D. Pedro II, acompa-Esel arec('!ll ai Ilda os Slgl1�- nhad.o de seu AjlHlante dc.......Campo,tári.os da lJre'senl.l' li ue l'ea ,.

men le assinaram atas da o :Marechal Caxias;
Cn:ião DemocráLica ,:>UCiOllUI, _ em 1.874, nasceu o General/lO
llla� qHe as rercl"Írlas assina-

Exercito, Octávio Valgas Neve,'i,
tlli"as furam co'Jlidas pelos
SJ"�. � dr, AnU)n�o Barros �-,e- qlle coma.n-dou os 13° e 14° E,C,
mos, Afonso Ull1Z�O e Rurrnro de Joinvile e Florianópolis, respcc-
1.:1iss<'a, ql1C estlver-am em tivameute, Faleceu em Florianúpo-
nossas ofieilws de trahalho

lis, em 13 de Outubro de 1944;
1JaFu ('sse l'irn.

• •••• '" •.....•..•.Finalmente, declaram no'

ahaixi)-a�sinad.os que f'�tÜfl de
aC()I'r!o com .o� candidat.o':
apl'esenlados J)('lo Pc1i"tir,lb, Su
eial !)CJ1]o'cl'útico ús pl"OXIlTlaS
elf'iHícs do r.!ia J 1 de ,;etemhl'(l
c (tur' li radiograma ]lassado
,'1ntCl'ior'lncllte ao C o le 11 d ()

'.I'rilllll1al Hegional l'�leiLrla,l,
l1t'�i"tiJldo do,'" car�;)s o1o\J)1-
rPlório dil ['niiio Dl'lllUcrúliea

, :\aciullal dblc mcll1,iciplo rol;

Dr., New-ton,
Participa �os amigos e clien� "') ?UP f'�t�rá auSe'!1te:9tp fins

de outubro, em viagem de estuC!os a Amel'lca do NorLe.

CINhMA
IUTZ, ltQJ� ás 2 horas
$m:littl Peters - Ate:i<:ólndr.: 10:••x

SIGNO DE A��S

Censura até H anos.

Preços: Cr$ 40,2:0 e 3,20
ROXY, hoje :oi 1,.(5 horas
lOCinelandia Jornal - 2- Bi�i

IMPEHL\L, hoje ás 2 horas
1° Esporte em Marcha, 2° Carre-

Preço: Cr$ 3,20 unico
Cen.sul'a a:té 10 anos.

•• • ••. 1, . . . • • • • • • .• ., ••••••••••••

ODEON, (Teátro Aiyaro de Car�
valho, hoje ás 3 horas
Grandiosa v'esperaI d�lS M_o,ças
Cia. Alda Garido com a engraça:-

da peça em 3 atos
A GILDA ·DO BARRETO

CenSl1 ra livre.

CASA MISCELANEA distri·
buidora do. �RM;o. R,'I:IC. A
Vi""ot'"Válvuln e Di,col!'
�l1a :"'.," .. ,.11"_;",, M�L .. -

QUASE NO SÉU
Interpretação magistral de N.ora

Fontes, Lia de Aguiar, Paulo de
Alerrcar, Vidal Alves.
No programa: Esporte em Mar

cha - Nacional, Metro .Jornal ,

Atualidades
Preços:

RITZ, ás 2 e 4 110ras Cr!!; 0,20 ('

às 4,30 horas Cr$ 5.00. e 3,20 e ::\s
7 horas Cr$ 5,00 unico, IMPERTAL
às 7 horas CrS 5,n.o unico. r�n)t
RIO; ás 8 horas Cr$ 4,20 unico,

d' II vila

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Instituto '. de· Aposentadoria e
dos Comerciários

AVISO·
o Delegado do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos

Comerciários, no Estado de Santa Catarina, avisa aos srs.

:Empregadores que ds recolhimentos das contribuições devidas
ao Institityo deverão ser feitas com base no aumento de salá
rios resultante do, acôrdo firmado entre o Sindicato dos Em

pregados no Comércio de Florianópolis e os Sindicatos do Co
mércio Varejista, do Comércio Aatacadísta (J dos Representan
tes Comerciais desta Capital.

Florianópolis, 6 de setembro de 19-4:9.
Osuxü- Pereira Baixo -- Delegado

Pensões

MANOEL VICENTE DE..SOUSA e HELENA ROVERE DE
SOUSA

Participam aos parentes e pessoas amigas o contrato de
casamento de sua filha TERESA,. com o sr. Álvaro Godinho.

VIúVA DORVALINA IADROCHITZ GODINHO
Participa aos parentes e pessoas amigas o contrato de ca

samento de seu filho 'ÁLVARO, com a senhorita Teresa Sousa.
,

"TERESA e ÁLVARO
Noivos

,

lj?lor;.iànópolis, -4:-9-49.
t--�'_·-------·--�--'----------------�----------------

f

J

\

AGENTES GERAIS

COM. E INO, WALTER SÇHMIDT S. A.
MATRIZ: 8LUMENAU - Caixa Postal, 63
1',1,;'A'S: JOINVILE E RIO DO SUL

Pilulas do Abbade· Hoss
rHISÃO DE VENTRE

. Fígado - Mau 'Hálito - Digestões Difi- .

ceis - Peso no 'Estômago - Palnitaçêcs
- Gases - Gênio Irascível - Calor na

. .

,

Cabeça
PILULA8 DO ABBADE 1\'1088

Todo êste cortejo de so_frirnentos se re

sume num mal único - DESORDENS' DO APARELHO

GASTHO-INTESTINAL, -desorienta o doente, o sono, quau
do consegue dormir. A ação direta e efi�az sobre o ESTO

MAGO, FIGADO E INTESTINOS, que exercem as pilulas
do Abbade Moss se traduz no desaparecimento rlêsses so-

frimcr{tos

Departamento dev Saúde Pública
'Mês de Se'embro-Plan'õe's
Hl Sábado ,- Farmácia Sto. Agostinh8 - Rua Conselheiro Mafra.
11 D?Il1ing)ó'- Farrr:á�ia Bto. Agostinho - Rua Conselheir oMarfra.
17 Sal3adl!l - Parraácia Esperança - Rua Conselheiro Mafra.
Hl Domíugo - Farmácia Esperança _ Rua Oonselheiro Faf'ra
2á Sá})ado - Farmáe.ia Da Fé - Rua Felipe Schmidt
25 Domingo - .Faimácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt
O serviço noturno será efet uado pelas Farmácias Sto. Antônin e

Neturaa sít.as ás ruas João Pinto e 'I'rajano n. 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorização

desce Departamento.
Departamento de Saúde Pública, 29 de agosto de 1949.

Luiz Os caldo cl'Acampara - Farrnacôutico-Eiscak

'I.

Nunca despreze
O VALOR DA

BOA APARÊNCIA!

ICirurgia- tlíOlca - Obstetrícia
·Dr. Antô·nio Dib Mussi

bem bsrteado ....
negócio fechado/

É m a i s econômico

preferir o melhor.,

Fabricada com aço
-

superior, da' mais fina
- .

têmpera, a lâmina

GiUette Azul custame

nos porque dura mais,

Médico eietivo do Hospital de Caridede

Serviço especlaHzado em -Doenças de Senhoras
Modernos métodos de tratamento /

Horários
Das 10 ás 12 horas e das 13,3(') às

Gil.lelteAZUL,

Consultório:
I

Rua Tiradentes. 9
(

14,30 horas .

Residência:
Ho te] La Porta

Elímine a Jor.lura da I
.

, tosse'
Porque sofrer tanto? Sato

sin é o seu remédio de confi - .

ança. Contem poderosos in�

gredíentes antícatarraís e an

tisséticos. Desde as primeiras
colheres tira a opressão do pei
to, solta' o catarro e acalma 3-

tosse mais rebeld-e. Os médicos
recomendam Satosin para a

tosse e bronquite, das crianças
e adultos. Em tôdas as farmá
cias e drogarias "Satosin" -

o dominador das gripes, tosses
e bronquites.

VE
Automovel Chevrolet, 1948,

importado diretame-nfie dos Es'
tados Unidos Fleet-Master <1e
Lux:e, com apenas !).�m6 �ii_has.
PifttJü"a l�r.ig.Úial �re_ta, et�ã-!
tro perta!?, 'e�Ji�pad9, l'i'iQl�jt)
de ifábrié�.

.

.

Ttat�r e.óm PLIl{IO J:WORE.l-
\ o. RA no Ttibl!ftlâI �e,.g.rÔIÜ'JJ EÍel- Distribuidores para os Es-

tado,B do SUl:toraI. .

FIDEiNE
-;

Um produto. do
LABORATÓRIO B�RGAMO
Av. Pire. do Rio, 23 - Itaquaro . E.f.c.i.

. S.8. PilÜiplJlad. .

1 eSCltli'óRIO fM(lB�LiA.R]()o "'.,4 RA.M.__
AR 8.. A. - Comercí...T

. AtVilS � 1'\._ , '.
-

� .'

'K\.-L

I '" . "d" �,� """."., . Farmacêutíca -

""ncarreg�,s� ... m�. !a:t;.te (lQllUSS<10;- (Se i 'C'· 'i'
P ·J\t'·· 24compra e ventfa QJ) íméveís, _

. aD�:a 00.1 aI, . 5
Rua I?eo!{oro 35. ba.

Curiti-

. CUrSO de Admis§ão em
. Outubro e Novembro

Prepara candidatos. de ambos os seXQS ao exame de ad
_ .. .míssão para todos QS estabelecimentos _ de .ensino. secundária.

REVISÃO GERAL da matéria do ano.

ATENÇAO: Não funcionará o curso, como era costume
nas férias, em Dezembro e Janeiro.

Inicie: Aos 3 de Outubro próximo.
. Horário: das 2,3� às 4,30 da tarde.
Local: Av. Hercílio Luz n. 20, sobrado (Albergue Noturno);
Matrícula: Dias 2S,·2!':1, 30 de setembro, das 13,3@ às 15 ho-

ras, no local do curso,
.

Despesa: Cr$ 150,00 para o curso todo, pagáveis no ato da
matrícula

Um aluno fraco não precisa perder @ ano, nem suas férias.
O nome da Curso é uma garantia.

JOSÉ WARKEN, diretor.

Gui-a do Paraná
Publica relacã<)' dos ecmercíantea 6 Industriais com seus Ém(J_&-

r·ecos. .

Cada· guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário dO
Paraná e Santa. Caot&rina.

Redação: Rua Peudente de -Morae.a, n, 626. - -cu-rH ilJ&.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EXPRE��n �DIR�nlgCU�E... , �"U .�]I�U�h'ld[B1�.
AUTORIZADA UMA VERBA

DE 450 MILHõES DE DOLA

RES PARA AKUISIÇÕES NA A

MEldCA LATINA

WASHINGITON, \ (USIS) -

Durante o 'primeiro ano do

Programa de Recuperação Eu

ropeia, a Administração da
Ve rs a Cooperação Economica auto

rizou uma 'verb::;, de' 450 mi

lhões de dólares para
. aquisi-

ção na Amarica Latina. i
E�te total foi revelado nos,

dados estatistico" que acompa-
I

nham o quarto reíatorío da ECA 1
envi34lo ao Congresso. ore-Ilatorio cobre o período _de 10

de janeiro á 2 de abril de 1949,
data do encerramento das o

perações' do primeiro ano, sob
a Lei de Assístancía ao Exte-
rior de 48. IA tabela organizada para as

aquisições de gener9s e artigos
manufaturados pelas areas de

origem as quais fazem parte
que, durante o período men-

H'") -l A R iO clonado, a ECA autorizou os

PARTIDAS DE BLUMENAU: Segundas aos sábados ás países !europeus, participantes
.

'7 e ás 14 horas. do programa de l<.'ecuperação

PARTIDAS DE' FLORIANOPOLIS: Segundas às Sextas-; às 7 Eurl�.pedia, a re9a2liOzoaoro"oocodmprdas, I ,:,
cc..ás li horas e aos sabados ás 7 e 16 horas. ava la as em .. e 0-

"

lates, na America Latina .

. li GÉ�ICI A. EM FLORIANOPOL-lS Uma
j
analíze da distribuição

Huo. CO:;�;�I� M;:aB��:E;A�one
1565 ��s, ���� o ct;ri!��;�O����od�;�� Curso de Jaquigrafia Parlam,enlar

grama de Recuperação EUTo-

psra, mostra que' 163 milhões' Estão abertas as Inscrições.para o 'curso in:tensi_vo, de ta-

e 400 mil dólares foram auto- quígraría parlamentar, destinado ao preparo de candidates
-ao Quadro de, Taquígrafos dã 'Ass�mbleia LegIslativa. Oríen,

rízados para a compra' de pro- tação do profissíonal contratado. Se:t:á formada uma unísa
dutos alímanticíog e fertilizan- turma, não havendo, portanto, possíbíüdade para ínscrtções

I táso à venda teso Para out.ros produtos; as posteriores. Inauguração em H de setembro.
, verbas autorizadas foram as

M
- .

f' ,

,"_, ..

tr: 1 "I' ·t·t t B '1Vende-se Uma, LMa de tijQI0S,. .

t . P t 1 143800000
.' .aiores m ormaçoes e ma TlCU as R.O ns l u o 'ras! •

medindo ô,5Dm de f'reute por 11,00 segum. �s. e. ro eo, . .

, ( Estados Unidos. , .:' ,

matoríats prImas e produtos
. '

semi-manufaturados, ....

,

.....

136.800.000, e o restante - da
verba destinada a produtos
pão classificados.
São 'os seguintes os palzes

europeus bsneficiados com as

autorizações, em ordem, segun
destírpda á aquísteõas na A-

"

mericà Latina: :Reino "�'''Unido,
França, Holanda, Alemanha e

Italia.
Do total,' US$193.779.000 de"

dólares autorizado para aqui
siçõ;es foram pagos, garantín-
do embarques realízados até o Sábado dia 10 - Domingo dia 11

dia 2 de abril, como resultado GBANDES NOITES DANSANTr�S
das compnas feitas na Ameri- SENSACIONAL "SCHO\\'" Cm'f A APRESRN1:AÇÁÔ DE "LYA RAV"

ta Latina e destinadas aos pat- o ROlJXINOL PE QUl{ü
zes que participam do Progra- ,-\w:eseatando musicas e danças CÚbafüis' � Aeonapaliliada 1í)8r

ma de RBcuperação Êuropeia. ,Angel Iglésias n(Ç) iPislonísta M:ágico"
Margarida Iglésias � Cantando mod'eni0s 'boléres - Para essas

festas são convidados as associados do CJlir.)C J)OZ-E de Ag:ÔS't0
Musi-ca - Can'l'ps - Bailadss

o IS

VECCHI & CIA� LTA.
Ltnna Blurnenau à Florianópolis e v ce

VI;� Bru= que

.Rua 15 de I':Jove'Y'fl,bro. -- (Hotel São JGS�) -- Fcme
,
1283

Acei.,am....se encomendas

PRISAO DE
VENTRE

P'hyl o b i l normaliza o

runctonameru o do f.iga
do, combate as cóltcas,
corrtgtndc a -prisáo de

ventre e as funções in

testinais, Remédio vege
tal em gõtas. Tome- 20

gôtas, 2 vezes ao dia.

PHYLOBIL
Para os males -do fígado

'Variedades
CURlo.SID lDf,S
(Serviço clq. Agência Argus)
O Pará-Quedas era conhecido

. já no principio do século XVII.

avisar aos seus congêneres
quando Os crocodilhos se lhes

aproximam.

O Marfim das prêsas do hípo
;põtamo tem mais valor qUE' o dos

cIp rautes,

Os louva-Deus são, carntcst

TOS, terriveis inimigo de quan
tos podem apanhar com as suas

garras e tibias. providas de es

pinhos.

O cão anda sempre de lin

gua de fôra porque faz
.

um

grande esfôrço: assim pode res-I
.pirar pela bOCa_:_ \ I

Dizem que, certa vez, pei:gun-'ltaram a· Rui Barbosa, quando
estava . escrevendo, por que
abusava tanto da virgula? Do Iiamoso "Aguia de Haia", saiu
calma e rápidamente a respo:-.- j
ta: - Abuso dà vírgula, para
qUe não fique no tinteiro dos
ignorantes.

" PAULO DO RIO BRANCO

(filho do .ilustre Chanceler de
Ouro do Brasil), quando estu
dante de medicina fna Europa,
jogava futebol pbr um quadro
francês, na posiçãD de "ba,*".
\0 fidalgo, que 'era conhecido
nos mdióls futebolísticos corno
"Da Sylva", era considerado o

melhor "back" de tôda a Euro'
pa.

m ue fundos, com as seguintes di

visõcs : 1 área, 1 sala de visita, 1

cuzin ha e \\":"C. Construída em rins

,
de ano de 1942. Localizada no Es

I (re ito, à rua Antônio .Nlalos Areas
u, 511, hem próximo, portanto, do

pouto de ônibus.
Os interessados poderão dirigir-

3e à residência do sr .. Aristides Bor-

ba, em Biguaçú, para melhores in.
1'0 rmacões.
A venda é motivada pelo fato de

o proprietário estar há anos resj
dindo em outra cidade da Estado.

A casa em apr êço se encontra de

socnpada,
.. ,

.

PINHEIROS
SANTA CATARINA

RUA NOVE DE MARÇO,658·CPOSTAl,95·jOlltvllLE'

[fica�ASMA.
f. � _

•

e,n:te a:
,

1t7t& gp;úttL
.sAMbo A V",CINA

. ,lJ(i5td lItft($â
"'�'!j*,j��'00 INSTitUTO PINHEIROS
,.'<;t- ( INDICADA.PARA uso

'NTRADÊRMICO E tNTRAMVSCUlAR. CONfORME

.> DOSAGENS FeiTAS PELO tN�TtTUTO "O�ÓGI'O
� • __,�.�,_. DE sAo PAULO

(

I

E bem' co n he e id o do m u n d o médico e farmacêutico o valor"

terapê-utico da AJlliuot'ilhui.·' AS"TH)i!AN contém além deste sal.
.

out ra.s subatú ncins de cOn1prl)\'�Hla e!icácLa, tornando assím o

ASTHMA..;;f _jJ. mais c.omj)!tno " "(ic;c,,te prcpal'a-do- para o tr",ta
,

rnento> da asma, br[;nqUit�s ;:;,mfltjc�').s, hr"Jnc{uites crônicas OU

agudas e tesses rebeldes. A:;;TrD,lA:-< com bate rà p idamen te a.

asma em tõdas as suas rases. >:�S d:-óg"rias e farmácias.

Reservas de nresas na RelQjaaria Moritz,

,
'

EMPRSSA SUL BR.A.S<lLl.Íll'RA'I:. &:E HlLE'l'R1C1t?ADE S. A
,

- EM;PRESUL -

servíeos de e.t,letgüa elét.-iioa
em JoirivUe, Ja'1'Qguá dê SUl
são B�i1.to do Sul, Mafta, Ti·
jüca;s, 'aiO' N'egro e Lapa': "

,
.

��terial elétr!�o pa�� in$ta· '1laçoes � Motores _� DU1.ãmOI!
I" � Bombas - Lustres - Fer·

ros de �ngQmar - ,tampada!
- Ventiladores - Serviço d�
instalações p0r pessoal téc:ri1·
ce espeéialisaào.
Loja e critório á rua 15 dt

Novembro, n. 449 CaiXa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. C�tarina
-- Brasil.

10,,000/00
Líder Coas.tutora
SAO PAULO

.

Séde própria - Ei'dificio Lider - Rua, Wenceslau Brás,
.

175.
Com Inspetoria Geral do Estado de S. Catarina, em Joi1fl,..

vile, á Rua 9 de MaTço, 397. Sala 3. Caixa Postal, 268.
.

Em Florianópolis, Ag,ente - sr. Ataiqe Ramos da Silva -

Rua Lages, 86.
Ainda no sorteio de julho ultimo, foi premiado com um

valioso imóvel no valor de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros),
o sr· OsvaldD Rosa Alves, rpsidente nesta capital, á rua Felipe
Schmidt n. 217. O felizardo era portador do titulo Lider Cru_
'�eil'o n. 55.469, que foi ,Pr,emiado com uma milhar e havia pa-
60 apenas 16 mensalidades de Cr$ 20,00. Agora todos poderão
adquirir sua própria casa, com aplicação apenas, de Cr$ 20,00
ou Cr$ 50,00 ménsais. Procurem conhecer nossos planos eco

nômicos, com nOíSSOS ag'("htéS, autorizados ou em nosso escri
�«'ios no endereço acin1a citado.

(ia.

Casa Recem
cOllslruida
DE S o cu pA DA

RUA· FELIPE l'iEV,ES
6xl0 metros, toda de

materÍal.
,TRATAR NESTA REDAÇÃO

Muitals felicidades pelo _�el•••
to de "eu filhinho I

'.

�smi.fU. ÇTt"Vlllt1l!�1 Pijacne •

;V{:eia. da."'mdhoreé, pelol me

Mnn i Lo r ti um 'dgal'to que
nores pr��o. JIÓ.� C�SAdM!�
'-ELANEA - R,,,,C. lVI.r"!!I

. constuma soltar um silvo p,ara

Sim, se AaO" esqueé�, �e\
qtJe Magnésia 8�stl(oJ�
deve estor, sempre iJ.

I

mão par.e eliminarossin.

tOITlOS de tJ!TlO cligesfão
'lI1";rfe�!a: a�io có/icas_"

PASTA 'DENTAL
R9BL."IlSON

......................
'

CASAS E TERRENOS
Possue V. B. casils ()U terren08 para

Mas, não esqueça. que o mel ..·.' veNder?

presente pua o seu

"PIMPOLHO.,
Níio encontra comprado!'?
Entregue ao Escritório

é uma caderneta 110 CJil2DlTO A, 1 � lvp"

MUTUO PREDIAL.
""I .

Rua Deodoro M.

Imoblllá.rfo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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s:eTADfl � J!omlngo 1 f eI. Set.embro ele "49

80CA·.· "VA E-�,,�alnco
Jog�m hoje em disputá da 7a. rodada do Campeonato· de Profissionais
Continuará hoje o Campeonato Ci- Figueirense, em que venceu de '111:1.- Daux não acredita em uma derrota campeonato promovido pela Fede- Preliminarmente será efetuada <oi.

itadino da Divisão Extra de Protís, neira espetacular por 2xl, está o. ti- . frente aos tricolores do Estreito, ração Catacínense .de Desportos. Ria partida entre Os quadros de aspí
lSiooais, COm o jogo entre as equipes me hoquense bastante confiante nas' cuja conduta nos dois ultimes prélios falhas a lamentar no "onze." do te- r-antes dos mesmos .clubes, com �Jlj__

I '... ...
•

ido Bocaíuva edo Clube Atlético Ca- [suas possibilidades reais para o coo- 'não foram nada acitavel, sendo em nente Faiardo- A linha de frente, cio ás 13,30 horas, sob II direçàtt
lI:arinense, com início ínarcado pars tejo desta tarde, esperando levar -de

.

arribes batido sem apelação, sem um coordenador eficaz da elas- do sr. João Batista Barreta JlUl\�l'_.
'is 15,30 horas, IioJestá.di€l dá F. C. D, vencida o quadro atletícano. Depois I O Atlético está necessitando de se de um Nizeta, um Néde, um For-

Hecordando ainda. o seu nlQgnifi- da bonita fig11ra que fez no seu ul- 'lIma rehabrlitação ampla, pois ainda ncrolli, um Bráulio ou um Benlevi,
co feito· frente .,,ao forte "onze" do timo cotejo, a turma do sr. Jorge não viu sorrir uma vitória n�ste pouco perigo representa para a de

Registra a .ríata de ho] � •tesa eontrãría. Achamos que o. ex-

j celente "player" Mirinho deve vo[- transcurso do aniversário nate
! tal' a atuar na meia-direita, Como lícío -do estimado conterrane.
centro-médio o veterano craque tem e conceituado comerciante nes..

feito boa figura, mas sua presença ta praça sr. Alcides Rosa, �o
no trio-atacante será mais valiosa' proprietário dô EmpóJdo Rosa.

fazendo com que o quadro efetue os O distinto aniversariante pelo
seu earater e honradez conta

seus ataques com mais segurança.
com vasto circulo de relações

.I., pr.Ii\oIllO pAUto ' .. �Cu & 'ft.n. '1 Jsto.é apenas uma sugestão. Prefe-
'1, �.L"U" A 'IV" .IJ.I'I.I':"" nos meios sociais e comerciais

"'- --,. ...... ..._-----------------_.:..- rimos que o .responsável pelo Ci)JJ·
,

. da cidade, alem de destacado
.

.,

I junto faça as suas ,conclusões como

ft f· fi' C' Volta d.e Pu'rlo Bleg·re'!bementcndel'.Afin?la1'eSPOl1sabi_logarnos
meios esportivos do

.
.na. lidade é unicamente do preparador: Esta�o, atualmente na. Presi-

• • • _ Pelo que nos foi dado saber o arn-
dencía do Clube de Regatas Al-

H '1' a- ho i it l' h I d d' Waldir'
. • . . ib··t

.

d tleti ',� do Luz onde vem emprestandoea rz
.

se 0Je, na cajn a g��e a, I n la os o Jorna�ista

Gn-IO
maior sucesso na rnais sensacio- le? e �as .1'0 as a et.l�al�as e ua. valioso' concurso não SÓ n ue-

a sensacional prova

lllternaclOnallsal'(!,
nosso apreciado colega e co- na} e o-ioantesca prova de 'ciclismo 111alO1' confiança na vitória, havcn.

- i
aq

d '
.

"I' d
.

d "V lta 1 b d
'" " ,

.1 t" d
"

t
le clube como tambem no mo-

e cic ismo enonuna a \. o' a ora or.
, já realizada no Brasil. lIO quem a 'Irma e pes jun os que' .

. t' .. .

C· li ti d P' t AI" "O E E'
. Atléti P I R-f'

vimen o, ora Iniciado pelos clu..
ic IS ica e 01' o egre", pro- stado <sporhvo" deseja-lhes Felicidades, rapazes! o e ICO e o au a amos nao 1-

b' 'tícos I
'

movida pela Pederação r Rlograu- carão s�zinhos com a indesejavel .e� nau lCOS ocais, pa�a o. soer-
dcnse. de Ciclismo e Motociclismo,

---- ._

"lanterninha". tgUl:nento do remo em anta Ca-.
. "T

.

I
. arma,

com um percurso aproximado de \\ amos apreciar, ego mais, '1l111:l
.

.

"O Estado" se associando ás
100. quilômetros, A T E N ç' Ã 0, G A R @ T A :ID Ar 'boa partida, reunindo duas gra n., '

Justas homoenagens que lhe Se-
Segundo noticias recebidas ele Acaba de chegar o 2° numere da eles forças sequiosas de vencer, cus'

Grão prestadas por tão feliz en-
Pôrto Alegre', além de numerosos . A Z E T A J U V E N 'I L te o que custar.

P t .. V d C f
. seio apresenta ao Dudú, como

. pedaladores de Pôrto Alegre e. Vil- os o ..e en a .11, é RI@ Brance A equipe do Bocaiuva para o pré- �é conhecido ,na intimidade, os
rios Estados, disputarão a prova � lio de hoje será a mesma que der-

seus sinceros e efusivos cum-
corredores estrangeiros, incluindo rotou '? Figueirense, ou seja: Ari I, prímsntos,
chilenos, argenti�os e uruguaios. D!:)ofit"� O StD..,. De ....e

...

,_
'Waldir e Diamantino; Gato, Luiz e

A Federação Câtarinense, visan- rUl lU! '"'UI D D Galinho; Alemão, Ari n, Amér-ico, FLAMENGQ X FLUMIZNENSE
do valorizar o ciclismo catarinen- Helinho e Póvoas. O quadro estrei. No estádio de Alvaro Chaves rea-

se, inscreveu-se na . sensacional """'x"'.'""1 � tense possivelmente será este:' Hé- lizR.r-se ho,ie o clássico do futebol
.co,,. "'. '"' vistosa e ",e fin@' g@sto, -:- Jltetlpi-a11as <

prova, tendo para tanto realizado 'lío, Pedro e Djalma; Lauro, Miri- carioca Flamen�o x FhUll ine·llse.
• e �eças· avulsas "p/ariaRças - TFicê e B'li)riiad0Suma competição em Joinvile, do- nho e RemoI'; Osvaldo, Fajardo, em disputa do campeonato de. pro-

mingo ultirilo, para a escolha de C('rN'lIEçA /0 'l1R,ABALH0 )tA C8ST10tEI4tA. Calixto; PaJica e DclaUlar (on Ha- fissionais. Da rodada cO-l1Lam ainda.
dóis répresimtantes, Venoeu a pro- zan). as partidas entre Vasco e Olar!a.
"a o pedalador Alex Theilacker, CÂCILDA NOCETTI Para dirigir a pele,ia foi de;,>igna- MaduI'elra e América, São Cristóvão
vindo segundo lugar o ciclista El'- I' do o sr· Dua:l'te Pedra Pires. e Botafogo e Bonsucesso e Baog�f,
\vino Scbroeder, o vel1cedur do F
Circuito Ciclistico de Florianópolis,
realizado ha cerca de um ano Ilesh
capital.

Ante�'ontem, pelas 13 horas, os

dois valorosos representantes de
Santa Catarina, 'rumaram em avião d@ aluno. f carteira de identidade, 1 fJ2.sta, rtaate.rial de �stu�
para a metrópole gaucha, acolllpa-

---.----------- ._� ----

CURse cle Centabilidad:e QU contad@r com $i�lO'U)..a? li'a-

ça�o pElr G9rrespondência no Il'astitut0 Ri(i) Bt'anc;�. GraUs a t�-

do.s etc. Peça informações quanto antes, 'Sélil'l c·(jJmpr0.miss·e.
Cáixa postál; 6.215 � Sãe Paule.

PROGRAMA DA REGATA DO MA:R
'rINELLI

Pl'Omov'ido . peló C�ube Náutico
Francisco Martinellt, será realiza
da a 9 de Outubro próximo, nesta,
capital, uma .grandiosa regata a r,i
mo, c}lio programa está assim ela
horado:

.

10 páreo - 1.000 metros - Classe
se novissimos - out-rigers a- 4 re
mos.

2° páreo - 1,000 metros - Clas
se Aberta - 10les a 2 remos.

30 páreo - 1.000 metros - Clê!s
se ovissimos -- 'oilt:rigers a 4 remos,
4° páreo -:- 1.000 metros � Clu

se Aberta - Canoe.
50 páreo -"1.500 metros - Clas

se .Tunlors - loles a 4 remos.

60 p,áreo -·1·500 metros - Clas
se Aberta - ollt-rigg.ers a 4 ;e-

1110S,

AGRADECIMENTO
José do Patrocinio Lima e senhora agrarlúem a tôdas as.

pessoas que enviaranl' ca l'tas, cartões G telegramas, p.elo fale.ci-
.

/'

mento de seu irmão e 'cunhado Lidio Lima.

NELSON VARAGIO QUE PERTE�r
CEU AO QUADRO DE ÁRBITROS

DA F, Cf· D,
Nelson Varagio, o conhecicl,)

,"Baiano", que, conforme noticia
mos já atuou como árbitro de fute"
boI em diversos Estados do nm·te
do país, solicitou a F. C· D. sn·1

inclusão no quadro de juizes, de5c
jando dirigir partidas do campeon3.
to da ,cidade, visto estar radicado

.aqu� há pouco mais· de um mês, Em

resposta, a entidade exarou o se'

guinÍ'c despacho: "Ao Departamen
to de Árbllros, para' conhecer e if)-

.

mar pJ'(h�Í<lêhcias cabíveis",

ALCIDES ROSA

ULTIMA HORA ESPORTIVA

Impedido dD 'correr o",repre
IAPtantA da F.. 1. c. •

Narra o jornal "A Noticia", de hospital São .José, de Joinvile, não
Joinvile, que o ciclista Alex Thri- inspirando maiores cuidados o seu

lacker, . quando ultimava as provi- estado de saude, mas se encontra
dências para o seu embarque para impossibilitado de correr por algum
Pôrto Alegre, onde iria competir tempo, Desta forma Tbeilacker dei
'na corrida internacional de ciclis- xará de dar seu valioso concurso

mo, sofreu um acidente ao ser atro- à Federação Atlética Catari�c,nse na

pelado por uma camÍnhonete. prova pedalistica de hoje, d'evendo a

,quando deixava a Agência da Va- entirlade concorrer com ap'enas um

'rig, onde foi tratar d'as passagens. representante, o ciclista Ervino
Theilacker foi transportado para o Schroeder·

. tnf!ll!1 (ij [!j
�

[j�G�G��Com enorme economia de tempo e trabalho,
a máquina cilíndrLca rotativa "SlGNOTYPO"
marca, de modo perfeito, em uma e mais co

res, sacos e caixas dasarmadas.
As maquinas "SlGNOTYPO" rivalizam, pode�
rosamente, com as mais modern"s criações
da mecânica extrangeii:a. Ccnstru(mos a

"SIGNOTYPO" para marcar em quçrntas co

res desejadas numa só operação,

Peçam informações ou visita de nosso reprcsentclllte:

o GREMIO MAIS POPULAR DE SANIA CATARINA"
;1

DO A V A I,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IYENDE..SE "por motivo de mntliJD�a Confecção
6�ande área de terreno iii cultivada

' de 6RlVA'4S
(Distuxue cerca de

'

$eis ttv-iLometros da capital-Bairto-Bq:treirros
, Art& de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, mciuindo

6 casas de madeira e uma de materisi;
TMTAR:

Flcn;mnópol.is - nest. red«ção ou _f;scritório 1. tie .Ao L . .AoLv.es
"

�""'7""'''''.'__.'__''''w.-.-.w.".w_•...,.,..",,,,,,,,,,,,'''''_w_,,__••'''''''''''''''''' .'fi>__ .. .. .. lafreiras - com o proprietário lIathia· lha.

i: �tfliienâu � co� o .r. Christiano Knoll, no Hotel CrWzéirQ.

<::
r
':-:
�:
�,
�.r).1.._.....�-.-_.:.:....-••_�_....�.;,�-•.:�-.-�'4;)w.�...�...._....-.,....-_......_• ."..,......-.-••_....,.;,..........

r

JD1. AtvarQ de -CaJvathb Dr .. Dnerr6iro da.

D���� ·ite Cf,m1fbii�
Có_su1t01'io.: RUa Terre·lilM fon86Ca

.J&ltlào, 2:9 \

•.m' d l� sr á. u· &p.e.dalist.a.•" ie t! C.Q!fS�. S:·
..

S

"1 Médlclt Eftitho fie U••,itá): i.::lia.
.,.

. C.rldaà'e :

··_·-filãf&•••':·l4-B-l'_ns;· :-
..

;, OÜvU}@&"'; NAFÜZ·� GAh.··.

'Dr.. lUto. ,SimOI8: Resij{':�1�e���:�lc1���I: $)9 Agencia ,,6�,al para Sta. CàtárJo.a
Pe:reíra ,:consulhls:·�!!!O;��n.t�6:Q H�8nital: C.21�a

lluâ Felipe �i��eidc�or�..-'SÓb. FLaSIANOP8t'lS
. ,A tarde: Rna VIsconde tile Ouro' IA � • Pestai. 69 'fel. oe "v u u

�llnlca Cirur8;icll ".
'..

, P,r�í(,) tt. 2.
. ��_ _._ � �_....._

L

IhJlêl!(.iall! lie Se.I1.(l.ra..
.

Helràr.ia: }])as H ás 12. ·kofa.�. '

C
_.

;,

, CIRURGiA GERAt .: '·-�fnt. NEWTON d�AVlÚ. 'arras para 8 interior dO '. _
Esta,dI'

»•• Serviço$: das FFtlfessareJ9 fltüie-;, Cinrgía gl!ral -.. lloenç-.s de Seailo-
diet.O .Mo..n.ten-egro e Pira-gtb.e· No.:� ra. � P.r-Qewl•.ti�. '\ 'o· horário dO"s c.rI'O$ de ipfe � _gettle, besta cá.pitâl, • :�êB'c·eitu.d.;

. g(lj:ljra' (São Patllê) : Elet'riddl1de Mélfil;a 'Cirm3 Fiuza U�a ít lrln,ãl>s.. é • seSilinté:
G&Jlsu1t&s: Das :1'4 ás 17 Mrá:s ;'Consultório: Rua Vitor Meireles a.

BXPRESSO BRUSQUiÉNS'E' Biarialflente - .6ril�qüe

. R.. Fernando Machadl'l, 1lJ. ,'28 _ Telefdne l.3ft'
.,

cf exéelfsâô de slÍbad,!)
. ,__ .. ,-- .. ,_.�-�

. Consultas: ÁS 11,36 horas e à tu,'
Kf'RESSO BRtJSQUENSE -'I 2�., i(a� ,e 6a• íéirtts

nu. LINS NEVES .

. .

.
.

.' .' 'N" Tr-n....
.

.

•. .:» '. . >de das 15 RQraS em dla·nte· ."
.

'y -.
"",'"

:Diretor da Materntdade e Dle�he.o ti" I D "do. '.' R' V'>�'.l fl. '.' : i. A. VIAC,\O ANITAPOUS - $a. e ti". feir_ :l2.lt. hol'pQ:.
li

...

d C 'd d
neSI

. CllCla. ·UiI lua .. amGS IJ;,'
.. � �__�-- -----------osp'ltal . e aN 1\. e ..'

.

.

€LINICA DE SENHORAS _ Cl-
65 - Telefiule 1,;(22.

RURGIA ,PARTOS CÍiaica Médie. e ClrlÍr:giea. 41.
!l)iagDóstic�, controle' e 'tr{illamento DR. AUJOR LUZ
upecializado da gravidês. Distar-. Médice.OPllrader-Pal't*lire
IIdoa da adolescência e. da meaopau-: Doenças intern�s.de AdultojJ e

.. Pertubações menstruais, {'l�1,,"'
.

Crianças
mações e tumores do aparelho geui- Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -
tal feminino. Doenças de JSen�ora8 - .Parloll -'
-Operações do útero, ovários, tram-' Vias Uri.nárias - Rins - Coração
..... apendice, hérnias. vadzes, etc. _ Pwmões _ 'Estomago - Figad:l
Cirurgia plástica do perineo (ru- Tratalllento dai Tciliermtlose
1Druf

.
.

Raies X ::.. Eletr8ca:rdiQg.l'affà
ASSISTENC1A AO PARTO E OfE- Praça P.ereírn e Oliveira {atráz de

RAÇOES OBST:étRICAS Tribunal) :Ruá Sãliltos Dumont, n. 8"
·

J)oenças glalldulares. til'oide. ová- Consultas: qáS:·!l áS . .12· e:das -3, ás fi .

riOl; hipopise, ele.)'
- .

-

�: Fene 841. FLORIANóPOUS
'

,J)btturbios <Ilervosos _. Esterilidad.e

PRC-3 - RADIO GUANA
BARA; dó" niô�de·Jâneirl\) -
'1.360 quilociclos, oferece Talio
so prpmio a quem lhe remeter a
história, a notícia ou o fat.
nais original e curioso, observa-

Dr. Ro.l·d..... Co..e-I
. do nesta região. O programa

.. III "Co.pacabana Bluce" e ';0 Es-
CIRURGIA' GERAL �- AI,TA CIo
111TRGA _ MQL:E:STIAS DE

SZ,'[
t,ado" darão Q resultado dêsse

NtWRAS· - PARTOS � I
l'ormade peta Faculdade de' Medi· ARARANGUÁ _::_ Às 3a - 5w - Sábados.

.

.., COnCUrSO nlensa .

=. �:, !':�::t,,::�:a::r �àri�!O .'fo:u�� .

MAIS INFORMAÇõES NA Escrevam para a Rádio Gu�-
Serviço Cirú"vco do pt'Qf. ·AlIpill l"lLIAL À Pra�a 15 de Novembro Edificia HOTEL LA PORTA nabara - Avenida Treze de

Cirur!fÍa do ��:g�� Tia. �t'C:n�· TELEFONE: 1.325 Maio, n. 23 - 250 andar - Ria
res. int.estino. dé!gàdQ e gro.so•.tirOi,:

'.'. ,
de Janeiro, contando o que sa-

d�, rin·$, próstata, 'be.Xig�, ute.r�, R' ..1' G 1 ..J •

M
' . .I'.

GTário. e t�oml'la'. Vali&l<;-ele. hidro- .

.

.aIM.IOS --:-

.

e aueIra -' aqumas de Escrever - Máqui- bem" de tragicú, de engr2.çaElI9
Con.ulta,:I�'D::ri;e�.e 5b�;!; • rua.

nas de Costura _,_:_ Lanternas - Toca Discos - Motecicleta ou fora do comum, e candida·
Feli"é Scnmldt, 21 (alto. da ca... - Máquinas Ifldustriai� - Lixadeiras _ Baterias Suecas pan . tem-se a um valioso prêmio queParai'o.). T..lef. 1.5911 "

A t
' "

l!.e.idénCia: Rua l!;$te:ve. Juni..... 110;, li on1Qvel e In�ustriais - Artigos variados para presentes - aquela etrlissora. :r;emeterá a
. Tetef,.M. 764 '

�ttiges. de Natal - Capas I?ara. �utomóvel de ,m�terial plás qu�m fôr coút�mplado.
Dr•. ra(alo 'O�. beo, Palha, Lona e Couro CIentIfIco.- Automevels Eurepeus "Copacabana Clube" - ,àe

Clínico .. operadGi' ' e Americanos. . Segunda à sexta-feira, das lil:,t!IJ
C.",.nltÓriQ:

.

Rua Vít(\r M(lÍrelea; !III.. Distribuidores para o Estado às 15,30 horas,'" e aos sáb."'dos,1'e!efo!;{e:. 1.405 -
..

Consulta. da. tI) .. 12 e dI!' 14 ·iI M. H. SIMON LTDA.
.

das 13,30 às 15 horas.
'

,U 'lira. Re&ídêDC;:I: &u. �lUmenaa,1
22. _ TeJef011e: 1.62ft· Rua Jerônimo Coélho, 3 -:- Caixa Postal, 3�6·"

.

Diretor do programa: Carl(i)�
ENdereço Telegráfico __:_ SIMON _.:. Fone 1.169 PaUut.

Florianópolis � Santa Catal'ina - . . . . �

RAOIOTE,RAP,IA.
·RAtOS X·

DR. ANTôNIO.MODESrO
At�Bde;,.diãfiin{éo:te. nt} UóS'pita! de C.rid.dé·

- Regimes.
Consultório.R. João Pinto, 7 - Td.

t.4&1
.

Resi,d. R. 7 de Setembro - EdU.
'Erul e SOU1�a - Tel. 846.

•

Da POLYDORQ ERNANI DE 's
THIAGO

Médico e
\ partei""

p� f{ospital de C:fri,dade de ,PIC7'�
�ianÓpolis. Assistente da

·

Maternidade
.: I

Doenças dos órgãos internos,. es )e··
·

'ci�lmente �o coração oe �aS0!1

Doenças da tiroide e demais g{an-

·
.

dulas internas. . .�

.GI1B1ca e cÍ.rursia de, senlwrll' -.1',Partos r

FISIOTERAPIA - ELECm0CAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
IIORMtlO DE, CONSULTAS: -

Diària:mente das 15 às 19 )).Q-

Dr.· M: 'S� -Ca.ateaall
Clinica exelu.ivamente. d,� . eriançu

Rue Saldanha M�rinbo. 10
Telefone M.. n'

raso

DR. ,A. SAN!AELA
(Formado pela FacUldade Nacl .....

-
...

nal de MedIcina da UnIversidade
do Brasil)

Médico por concur.so da Asslst,&n. '

ela a IIslcopat;!S do Distrito .'

1lx,1nt�rno· d�edeit.':!SPlta.1 p.'SI.QUli.'.trlco e ManicOmio Judlciát10 .

\ da Oapitlll PedE!l'al .

1Ix·!nterllo d;l' santa Oasa de Mi·
serlcórdia do RIo de Jane.lro
OLtNIOA lWiDICA - DomQAS

NERVOSAS
Oonsultllrlo: Edifício Amélia

!feto - Sala 3. ,

Residência: Rua Alvaro de Ou
valho. 70•.

Das 15 It.s 18 horas
Telefone:

.

Oonsultório - 1.208,
Residência - 1.305.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles 11. 11

Fone manu�l 1.792
RBSm1tNCIA:

Avenida. Tro�powllld IJ
.

Fone manllaI 71ft

Dr. Mme .e.dIta...
'

alsi.,. médica de adulto!! e mUCU
OonsUltório - Rua Joãq Pinto. 16

Telef. M. 769
Can.ulta das 4 b. 6 b_

1l.,.ldêncía: Jt.,Upe Sebmidt L SI.
rI'e1ef••1' '

S � �r;; s9C.',..... I..? ,

PQ.RIOALEGRJ;.

�A VOLlSNTÁR'lqS tM f:'ATRIA_i'l.·,� � .. �.�,,1<:I-ti>:Ai�'
GH'i\A l"ejKi';'.L, •• ·ltil!IF�lt.�e ......�••,jlil\l..... _"':>:I08'fe"".·

:1
'.

ii.
;

"

.i
j'

l�
j

- 31:1 bQras"
.: H hõrã"
tc,lIl lior'â.:,

Aceitrtm"$e ,encómend...s ,p.1'(f,.
t'1'1..t�lquer �y«.,,:tidti,!-e

,Rua An'h GMibàfdi,58
FLbRtANÓP0tiS
'Santa Catarilll

,
................................

Aviso aos
leitores

• v�os ?U(�IºjP�'tE.TQSA S;PAUlO E RIO' 3 VEZES POR SEI:1ANA VIA J,)IN'''.:
'YOOS OIARles A PORTOAlEG!<E EXCETO' SERViÇO INDEPENDENTE REGU��R [)�
AOS DOMINGOS. " . CARGUE!ROS.

AÇOUGUES DO POVO, POPU,LA;R E M;O:.pljL,O--
os lVIELHORÉS.ESTABEtEC:rMÊ:�n'os NO GENl1lRO

:-:- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIQOS DÊ PRí�A
.

�UALIi)AD:re
__ ., L_.__ .....•.� _

SENHORITA!
A uJtÚna,� 'creaçíto em refri
gerante é o (iTuaraná· KNOT
EM GARRAFAS qRANDES

Preferindo-o está.
acompa.nhando .

a moda.

tDR.:
. t

F�ÃNêISêo
..

CÀMARIi

,•
NETO

. Advogado

�Es.cr.it0r.iO
.. :

Ru.a
Felipe

SCh.,
imídt

. 1 (s.obr�do,) (Alto da casa "8
araiso")

,

esidencia: Rua Alvaro de Car�
alho, 36 .

,

Florianópolis

('

A . vi'slá·
..

ê,
,

.a, pra�o
Enrolamernto d,: :Qlotores, dinâmos e tràn8form�>Ilore••

InstalaçãG de luz e força.
V.en�a de motores, .rádios e acessQrios, ,outro I!' aparelhos elé

trico·s, artigos elétricos, etc:
Representações diversas, com, exclusividade deis insuperávei.

receptores ,"SARAl'OJ�A". "IN.DIAJ)1A·� -e "MERCYRY".
A ELÉTRP - TÉCNI(;A

Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone 79S.
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Transmissão do Co- O ,encerramento da Semana da
,m.aD�(t do Quinta Pátria aa Academia do Comércio)
Distrito Naval 'presentes todos 06 Junos e pro- ,"e di/sdplina encerrou-se Da Acatlt�-

Deverá realizar-se ••••�ã, ícssores daquele estabelecimento de Imia de Comercio li. Semana da Pa, ..

à8 15 horas, a cerimônia ie ensino, ontem dia. 8, conforme já es- [tría onde alunos e professores AU_

transmissão do Comando io tando elaborado e determinado por jgesto nobre e de .elevado espir ite.

5- Distr-ito Naval, Que passará louvavel iniciativa. dos alunos da 1'<'- de patraofísmo homenagearam :.l

do eximo. sr. Contra-Al'mkan- fer-ida Academia, teve lugar o encer-lqUel'ida e estremecida Pátria Brasi--

te Antão Alvares Barata ao ex_ rarneuto da Semana da Pátria . ,�.
)IH) sr. Capitão de Mar e Em uma das salas daquele estabe, 1.·....·'..·.·....wJ'........_·..._._'.,..·_-."'..·•·

Guerra Benjamim Sodré. Jle�il1lento devidamente ornamentada
I

tifnbalxador brasilei ....,
Para a solenidade serão re- fOI concentrado todo o C:OI'pO c!OCCIl-

'

cepcionadas as autorrdades, Ite, com a Direção do Senhor Flávio ro elo Madrid .

Fixadas nosmas para sua ebtençõ» I
sociedade locais e imprensa. Ferr-ari, DD. Diretor daquele edu-IGratos à deferência do con- Icandário. Aberta a Sessão Ialou a

'

RlQ, 10 (V. A.) - O p'residente da' República, eonside- .

I C S t 'f I M d'
'

di RIO, 10 (ARGUS) Causou a-
- ;:nte com que aque e ornando r a. .vooe iv 1 cn 'oza que iscor-

rJlbdo que o ano de 1950 é destinado por todos os povos erís-
.OS ohee...r.. reu sobre os feitos heróis dos nos-

melhor impressão a medida toma-:

tãiJs à celebração do jubileu do Ano Santo; que" 'durante. êle, sos antepassados prestando no (�I'_' da- pelo Govêrno no sentido <te:

tle aeêrdo com a tradição imemorial, as faltas são perdoadas; Brl!lileirp de 8 ano, 'de senrolar. de seu belo discurso urna
.olllear um embaixador para a Em--

e novas oportunidades são dadas aos que desejam tornar ao baixada do Brasil em Madrid, res-

oonVÍVíÍo social', que essa prática de alto sentimento crístão lt _I d l d'd
homenagem A Fôrça Expedicioná-

IClt" "e eplBU I o em ria Brasileirà. Segundo falou o Se- tabelecendo, assim, a, normalidade-

llIollCOntra éco na opinião do povo brasileiro, sempre inclinado de nos as l'
-",

I
.

BUIfII.'5 A,.r.- nhor acadêmico Júcelio Costa, pa- ,s,:, re açoes com. aquc e p'ôlt'3_

a clemência; que o perdão, só deve ser concedido quando os OE; S< ;y

"antecedentes 'e a personalidade do Sentenciado, os motivos e
lavra ceia de entusiasmo e de pn- ,,,-,--,' 'd

"

as circunstancias do crime", o procedimento posterior à in- B
ruo, lA° .

(V.A.) f'-'"- A illlpren�a de triotismo, disccrtou sobre a histo- :-uOgl a .. se a C3SS8-
fI·

-

d
'

. - . uenos rres re ere-se de í'orrua ria (lo Brasí l co IU"JJ·t ar' 'A'�

dieçao a pena e durante o tempo de prisao, autorizam a su- ." "

' ,",

'

, cm' L a c IClenÇJ" "a-o o
' nd:n t' d

'

posição de que"b induÍtando não voltará a delinquir; de modo
bastante expreSSIY�. ao êxito obtl- e felicidade,tendo sido mnttoaplau- V ma i1 o ,6

41ue não enfraqueça 'o dever de· repressão 'fiem' a' eficácia pre-: �o pelo recente recJt�l ,

dado,
.

1)0 dírlo (:0111 0(') Ioi a �ríi!lej.r<l orado- Pe d rfi PII,m 'r
ventiva da lei penal; e que, jJOr isso tudo e, de acôrdo com o

Teatr-o .Od.eon da c�.p�tal argenhn�, ra apos sua alocução. I ' U II ti
311;. 87, n. XIX, da Constituição Federal, a concessão de iDo. pelo pt�msta brasl'ie�l'o Hober!l- Hom�Ràg�a,do O Prof'easor Flavio I
'julto deve .ser prece4ida dé audiência dos órgãos técnicos ins- Fucbs; de 8 anos de l(la�e, apena�, Fel'rari l't']iO; tO (ABGUS) � Em face rlJ.,'

tituidoS em lei, assinou o seguinte decreto: '
,nho FlH:;11S, de 8 anos de Idade, ape- Cel110 segunda' parle desta soleni, atitude do dep�tadt:l -comunísta Pc-�

,
"Art.}O _ Os Conselhos Penitenciários examinarão, del11aS, o qual, segundo. ",La Pl'en.sa", dade os �luno's da Academia dó C')- dro Pomar; Ítô Congresso Pro-Paz,

oficio, independente de solicitação dos interessados, .pal·a efei_jreVelOU
ter um domínio do plano mareio no pessoa do academico Soe- reunido atualmente no México, on.lé

to de mdulto ou comutação, a situação dos condenados a pe- pouco comum, e, o que é mais pro- nhor Deobaldino de Andrade pres-
fez referências jnslllt�osas ás Fot-

na pdJátiva de liberdade, dâ qual já tenham cumprido, pelo missar, uma intuição musical que taram ao Professor Flavio Ferrari ças Armadas .Brasifeiras, cogita-se

:men� O têrço, �� decorrer .do an,'o. d<: 1950. . Ise salic!1ta a t.o�o instante e é alheia significativa homenagem, fazend{)� de prol110Yel' a cassação de seu mar,\�

P�ágrafo unlCO - O benefICIo e extensIvo aos con4ena-' no enSlllO teol'ICO. .

' lhe presente oe um lindo quadro dato. Hoj� mesmo será encam,í,nlt�--

d.. ' a pena pecuniária, isolada ou comulativamente imposta, No programa apresentado, Ro- .lusivo a Semana da Pátria, cOlTlJ
da na CaruaJ'3 dós Deputado� 1]m!\<'

e não ab�,.ge aquêles que houverem sofrido meylida de segu- bertinho Fuchs; execútou peças iI,e prova segura e justa da sua abnega- indicação nesse sentido.

l'anQll detentiva. Bach, Beethoven, Lorenzo Fernan- ção em prol <Ia nobre classe est!l- i '. '

. ,_,art. 2° -- O parecer do Conselho Penitenciário, sôbre ca- d� e tambem com'PosÍçõe� pró- da,util daquela Academia e como:O dep. iUS"II.
tia�, sem l'8IDetido ao MinistéI'io da Justiça e Negócios In- ptias. gratidão ao sep -dire-tor {IUe sempre! .

tenores, aCompanhado de: a) infonnação do diretor da pI'i- , • , e selupi..e tem correspondido aos O Brasi)
são, e dos d�mais ór�'ãos, nos moldes dos processos ord.i�ári?s Recebid. triunfar. anseios de seus educandos. Nest.l I .Mexico, 10 (CP) - Falando ;J�--

de comutaçao e de Indulto; b) peças. dos autos orIgInaIS, ' hora coube ao acaclemico Senho:, rante o Congresso Con.tinental Pr!)-,

,
t.ais co�o den�ncia, 'pronúncia e sente�ç� d_e prim�ira e �e- mente em 'Ma�rid 'Deobaldino de Andrade discursar Paz, () delegado brasileü'o, sr. �e�
o'lInda mstaaem; c) antecedentes C1'lmmªIS; d) alegaçoes'"

,

d I d' 1 I'
b-

,em nOl11e os a ninos 'aque e es aDe- ciro Pomar, acusou o impcrialis.oP
que _ intere&sados queiram juntar. ,

'

l' t d
.

MADRID, 10 (U.P.) - O rei CClmen o e ensll10 superior. yan,kee de pôr o lllundo em "illcrll-
Art. 30 - Será desde logo examinada a situação daq�e- PI'

1" d·
- ....4- 10' t Abdullah, da JordânLa, entrou ar u tJmo -agradeceu o Senhor enta guerra", A seguir, afirmou ({Ug,

es ,ue Ja estejam nas con Içoes prevh...as no art. ,a da a: ' 1'J
.

F
�

dêste decreto.
hoje em triúnfo, �m Madrid. ':aVIO 'e,rn4,rJ dizendo da sal.is-, o povo· brasileiro nãO' combateú�,

50.000 pessoas se alinhavam fação e da alegria com que apoi�- !
contra a União Soviética. ,MOIi!;>

I dr. Muacl·r SI-lIa' faz declaraço-es" l?a,a,. -e�muabnadnod�.oiradreal·,�osaelU�efl·.1AhloC"ao-
va estas iniciativas 101lvaveis e Co!!- 'adiante, Pomar acusou "peritos e',

�

'gratulando-se com �s seus. amigos; espias" norte-amel�icanüs' de t'1'a-,

prmcIpe NaIf e as autondades a�lI,nos por tanto exIto obhdo. As- 'balharem para refôrço da posiçi@',

so"-bre O u'l-agnl'.11-"0 do cancer
espanhOlas inclusive O minis sim em meio de união, patriotismo �norte-americana no Brasil e poreHJ

,

, • li
'

trC' do Exterior �artin Artej� 1

esse pais "sob fogo direlo do im-

lho, 9 (Y. A.) - Depois de uma lisfi1.o nasal. H,ecentemenle foi es-
penetraram nessa artéria em 220 quilomefros perialismo yalllíee". Declarem lan.i-

viagl'lll de ,estudos de dois anos, tmlada muito a Junclo a mostarda
rarros abel·to�, vindos d� ae- bem que' "nossas fôrças armad:.l.!s

�caha de regressai' dos Estados niLrogenada, que está sendo lIsa- roporto.
, por hora estão sob o dominiO' de generlolis'

Unidos o ciellU::;La Moacir Santos da no tral.amento das mol.p�Lias Na Plaza d6 La Independen-
"

yankees, e nossas classes dirj�ell-

Silva, assistente do Serviço :\'acio� linfatíca.s, da doença de Hodgikin e cia, e prefeito da capital' sau-
.

Miami, 9 (U. P,) - ('m tremen- tes acalen,tam Os mesmos sonhos

l'\al de Cancero linfosar-comas. dou O rei em nome da cidade. do furacão assolou as Bermucl.as, dos nazistas e, por sua vez, seguem.

Dando conta do que yiu naquele E oJ)0rtun0 observar que fui cre- DepOis o ,cortêjo se PÔS nova- com 'ventos a 220 quilometros' pór as classes dirigentes dos EsbHlü�,

'País, o doutor Moacit:_ Sil\'a fez es- f!rl1ciado DeJo Serviço :\facional de mente' em movimento, na di- hora, levantando ondas da altnra Unidos. Nossas elásses dirigentes :::'�'_ '

tas ,declal'ações: - "O principal Cancer para a .Amr>rica Federati'on reção do Hotel de Abdullah. UE' edi ricios de cloi;; pa\-inwnlos, As diram várias, vezes o auxiUo a Tni- '

.bjeLivo de minha viagem foi o rol' C',inicnl Hesearch ,para estalie- Durante tudo o percurso
seis horas da manhã, o Observató- man, qu'Ü �penas promete e não dá,

Miagnostico pt'ecoce do cancer: lf'cC'r um" llrogTa:ma do estudo sis- soldados guardavam a rarava-
rio Metereologico J.ocalizoll o cen- nada. Apesár disso, assinamos' Oi

Os Estados Unidos .estão devida- Lematico da mostarda nitrogenaela. na. tro da tempestadE' acêrca ele 140 Pacto do Rio de Janeiro, que no,>

mente preparados nes;se setor de 'Ainda no terreno da animino[e- De uma tribuna de estilo (ifuilomeLros 'a sucle�te eLas Bermu- obriga a defender os Estados Uni�

moderna -cancerologia, i)rocurando l'apia, é in�eressante mencionar mOlfrisoo', vizinha. ao seu ho- das, C]il'igindo-se 1)al'a o norte. -'\- dos". Ao dizer que' os brasileiros,

Il próv,ria ]Jopulação as' clillicas as subtancias conhecidas como' an- tel, Abdullah passou em revis- ct'escentou que o centro do fura- não combaterão a Russia, acrescen�

especiaI_izadas ou de suas preferen- tagonistas.ao acido fólico, com tan"· ta uma parada militar. cão passará a pequel1<l distancia tau: "Esta homenagem foi· escrita,
eias cada 'seis meses, mesmo na au- tu êxito llsadas par'a a pallartence- do lUoeal leste das Bel'mudas, hoje. com o sangue, de três de nossos cor-

mia ag'ucl·a, infantil. Disporemos Inaugurado o I l·f Noticias procedente d IJ 'lt
s.éllcia de ,sÍ'ntomas. 1Slso permite, ) " _ ., OS I U �

s e ,laml' on, religiol1ários assassinados por ageH' '

I em J'uturo próximo no Seruiço Na- cidade principal da' 'lh d'
'"

fazer,se um �iagnosLico a tempode'"
,

, ,,1 a, 17.em que fes bélicos durante os preparativos

serem combatidas ou e'vitadas as
cional do Cancel' de quantidade to Nacional do. ,Negro iodas as janelas das residencias leste grande Congresso". Pomar-

mais difel'ent,es mo,�estias logo no uIJH:>!I0S sou 811b sJud op O1Jlíléll �

e estaheleClmentos comerciaÍs fo- apont
'

't" V· 'M 1
apl'eeia\'el �pssa sub,staneia, �'m·a

RIO (ArgUE» - No salão nobre da ralTI' fechadas hermrLicamenle. °
'

.

ou .como VI unas. lcente 1 a -

s.eu inicio.
.

é (Iam Ta C I d T' M
levarmos a efeiLo um progT' ma A. B. L foi 'marcada a inauguração, sen'lç'o a xeo eomel'cial para as" ,,' Ime. a a o e ,ase aga-

No caso, partI'ct:llar do ., cance,r, Bprnllll'la" '1'01· s 1 lha-es F ri

de ,estudo clinico. hoje, do Instituto Nacional do Ne-
.

'" ,I spenso. ranca..

·isLo é, imporf.antissimo, uma vez Assim, esLaremos' preparadós' p.a- gro,. Trata-se de um nov'o departa
que n IraLamento é quasi s'empre ra atender aOs médicüs dr qualllLlcr menta de Teatro Experimental cte
de resultados ]Josi{iv�s naquela Ia- '

fIn orm,ações ou desej,e"meu,c.ahJi - ,Negr_D_,
.

sob II orientaçã,'o do SI'.
se. ])lIenç1\ �ilellciosa, ou -seJ'a, 1)0- nhar doentes D,ara o nosso ser'\'l(;,o". GuerreIro Ramos.
bl'e ele sintomas, ,somente um exa-

'

I
° Instituto iniciará suas atividades

me com p � I) e minucioso pel'mile
o �iagnosticll nes�a. rase, o. que é, "aderneta. perd-Ida

com um Seminário de Grupeterapia,
fundamental, pOIS lllSSO reSIde to- U erapêutica emocional de base' so-

da a espera Jlr'a de cura., , ciologica. Com esta iniciativa o Te-

O cancel' até ag'or:! l,e111

Sido.t/,a-j'
Estravhu-se a caderneta nO.5.1:),1, atro 'Experimental do Negro pre�

tado pela cirUl"gia e pela radio- tu série, da Caixa Economica Fe- tende formar tUfl11as de tecnicos

terapia, mas parece qlle a solução deral de Santa Catarina ,pertence - hábeis para organizar grupos, tel1-

Jlal'n V. rllra eslá )ln r1E'�cnhf'rta de te a H,eginaldo José TouriJlhos. cto em vista o desenvolvimento dá
s\lbstancias' quimicas cUll.azes �e A quem 'a encontrou pedimos o persol1alict_ades do negro no Bra
interferir direLamenlc nó metaM- 'l.bsequio de entregar nesta redação. si!.

Florlanópolb,11 ti. setembro d. '949

fOQcessão de indulto em co

memoração ao Ano San.o

IPEllDEll1 COITRA CASpa,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

'.

.

. CO?10 de justiça� o registro dos candidatos pesse-
dlstas a vereança e a prefeitura de Turvo, foi ontem
mantido por decisão unânime do egrégio Tribunal
Regional Eleitoral.

Está, assim, explicado o que o autor destas linhas

fo� f�ze� eI?- Araranguá: não foi quebrar rádios, cuja
eXlstenCla Ignorava; foi 'quebrar a pretensão udenis
ta de vencer o pleito de Turvo pela exclusãO de con

correntes.
Foi, enfim, praticar a verdadeira democracia

dentro dos postulados da eterna vigilância.
'

•

\

:(
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