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ovêrno Contra a -Propaganda Co,mUD�i t.a
RIO, 31 (V.A.) - O mi- da legislação vigente e foi I O, delegado russo Andrei abril de 1949. O comité era sendo orgão executivo; ctn,� r gero nos. meios de defesa e

nistro: da !ustiça del�, hoje, t?mada depois dum minu�! ASd�nov
..
lançou �Ht Russia ! então dirigido por um bu-I til1l:ando e:n sua presidenci�i ··I'Seglil'�n.�a d,o mundo ociden

sua anunciada entrevista co- CiOSO estudo de fatores e as diretrizes gerais da cam- ! reau permanente, sob a pre- Juliet Curie. ,tal. Nos patses controlados
letiva à imprensa sobre as

.

circunstancias do corrente panha pr'ó paz. 'Essa orien- sidenc ia de Joliet Curie, co- Esses movimentos pela pela Russia", sustentam os

providencias que o governo' caso. O Congresso da Paz .. tacão foi sendo progressiva- nhecido homem de ciencia paz visam: em lO-lugar, o adeptos desse movimento

vem' tomando contra a pro- 'que se pretendia fazer no! mente desenvolvida, estru- filiado ao Partido Comun is- desenvolvimento da propa- que a unica forma de pre

paganda comunista em nos-!Brasil é o mesmo que se. turada, culminando com a ta. No II Congresso Mundial ganda pela qual se apresen- servar a paz é fortificai' e

so país. Preliminarmente ex- procurou inicialmente rea-:' organização de lima entida- de Paz que deveria realizar- ta como defensores da paz conomica e militarmente o

. plicou: c [Iizar no Chile, onde tambem ! de mundial e entidades na- se na Inglaterra, mas que, e os Estados Unidos e o blo- bloco soviético, cujo poder
::- "De acordo com a de- foi proibido. Os movimentos! cionais regionais, com a a- proibido pelo governo in- co ocidental como prometo- teria o resultado de intimí

cisão do governo, tomei pro- pró paz tiveram origem' tr íbuição de dirigir e movi- gles, teve lugar' em Varso- res da guerra, identificando dar os países capitalistas,
videncias adequadas no sen- quando se instituiu, em mental' suas respectivas es- via, a 15 de novembro de aqueles com o espirito paci- impedindo-os de deflagrar a

tido de proibir a instalação 1947, o Cominform, destina- l feras. de competencia.· 1950, modificou-se a estru- fista e democratico e estes guerra.

e o funcionamento do cha- ?O a superintender a �ção! In�ti_tu.iu-se o Comité dos I�ura da. supre.m�
entidade I c?m o ,imperialismo agres- No mundo ocidental, as

mado Congresso Continental internacional do comunismo Par-tidários da Paz no I internacional criando-se um I
SIVO. "

. campanhas "pela paz" di-

da Paz". em substituição ao extinto Congresso Mundi:,"l pela Paz I Conselho MU\dial, do qual E� segundo lugar, a for- versamente desenvolvem a

Essa decisão tem apoio Komintern. ,reumdo, em Paris, a 20 de ! o bureau permanente ficou' maçao de uma ativa sabota- tese de que os povos devem'

______________________________'____ __'__ .
\' reagir contra seus-governos

�ohI_,..,..__,..,.._...........-__.r.-.-.-� impedindo o reequipamento
l economico e militar dos res

O mais antigo Diá-
� pectívos países, os quais, as-

•

d 5 C
•

- sim mantidos em estado de
r.o e • atarlna debilidade, não poderão le-

var seus cidadãos à guerra .

Por fim esses .movimentos
pela paz, através de suas or
ganizações e congressos de
vem ser instrumento de to
da sorte de atividades sub-

\
\
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«Não telOos a terteira força» iA Presença, elO P. Ilegre, E�tatn!D dos roo· �:;,�i:��a{:�:E���;:.
.

I d O t d Y I
·

C I ClonarlOS da o que se harmonizaria com

RIO,31 (V.A.) - O'lideI' demais partidos coligados,' O epu a o o o·el o aço u
.--

-

os naturais pendores bras i-

da maioria, sr, Gustavo Ca- dentre os quais devo' desta-
-

, .' DlaO Ieiros, constituem uma insi-

panema, em entrevista con-Lcar ainda o PTB e o PTN"·1 de Oll·vel·ra
. J RIO,31 (V.A.) .: O sena-

diosa obra de guerra com o

c�dida à "U!tima Hora", a-: O sr. Gust_?-vo Capanema I '
. dor Ismar Góis prometeu re- objetivo claro de debilitar o

f irrna que nao teme a anun-Ilembra entao que sem_pre II ',. Ilatar ainda esta semana o
mundo ocidental para que

clada terceira forca isto é foi seu propósito articular PóRTO ALEGRE, 31 (O Estado) -- Chegou, hoje, a .' t d E t t t deste, inerme e minado. em
. ,

I
I C' I

.

I'
. ,

h d UlOJe o o \ s a .u o os

a aglutinação do bloco opo- mais intimamente a maioria i esta apítal, a convite de po ItICOS gauc os, ° sr. eputa- F
.

_', d U
'- suas resistencias. se torne

J , ! d ,r I C II dOI" P id t d A blé
uncionarros a mao, que

sicionista ao ,atual governo. parlamentar. Só não o fize- I o
.

o n�y ° aço e IveI�a, res� en e a ssemA ela

I
se' �Jlcontra na Comissão de 'llv') facil para a agressão

Disse textualmente o ex-mi- ra antes porque a oposicão I Legislativa de Santa Catarma. -Hoje, compareceu ele a F' d S d . soviética e consequente es-
,

. I -

d A bléi
,

h d ida
ã inanças o ena o, aguar-

n iatro da Educação: conservára até agora atitu-I
uma sessao a. �sem ela gauc a, sen O recebi o a. en- dando parecer daquele par- cravisação ao bolchevismo.

"Não tememos a ,terceira de discreta [trada por ccnuseao de deputados Leonel Brezol1a, Iider I I t \,.
. Apesar de haver orgãos

,

.,

d PTB
. . .,

' , amen ar. h.SSlm que a im-
.. .

força. O clima democrático "Sempre tivemos pela I o. ., Me� de Sa, hder d? .PartIdo I,lbertad�r, Hel-! portante matéria saia da- cons�ItUl?OS para a ?sten.s.l-
é o debate Que venha pois frente uma oposição demo- i muth Gloss, hder do PRP, Hélio Carlo Magno, Iider do

I
-

C f" F' va direção dos mOVImentos
. " • -

I I''''D S b 'b < 1 d I d'
. que e orgao, o sr. a.e '1-, -

a terceira força. M?st�'3:re- rada. �as já que nossas por: i
':>.' ° VI r�n.te e pr� onga a sa va e pal�as deu en-

lho pretende entregá-Ia ao
pro-paz, �ao estes. na verda-

mos ,que temos a malOTla da tas eshw sendo forçadas, � I ��a�a no pl�.mano, sent.and.o ao lado do Presld�nte. Pro- nlenário antes do carnaval. de, plane,H!dos dIretamente

Ci:\.mara dos Dep�ltados. pos-I daro qUe tratemos de revi. : COpIO Duval ?,omes de FreItas. �audado pelos h?eres de I B de qualquer forma o p1'O- �elo Cominform e, pelo Po-

"'o -ee'mo ,lj'ze!' que o go"et·-j'go ...., l' )10�·sn ",;'gl'lan"l'a' "1 todos os pa,rhd_d!;!•. de Jót..ma,-cl!rl�o8a -1 cR.ya.l.hetr,es.ca, o J,. ' ., 'lt'. ' r' llt.lmro. Os eargos influen-

�o '��ti. co�� a faca e 0- quei- i'
,<,� 1"> no. �.

i.lovem presidente' 'aa-Ass�\:rMiá t;�'aaNirts�"fui 11vo de ]etO tlera \te d�P �r a 1. adma�. t8';-$e êdú,fÍrtti1 à eómnni8t�-

io n� m�o" Se vier a ser c;;cretiza-I expressivas demonstracões, de côtte'Zill' e hospitalidade.
ra Pde o gl'an.t e ndumero .

e ,�� militaI�tes. E as decisõe's to-
•

,G < •
.

I H'
, .

t . h .. t·'· 'd d
men as, mm 'as as quaIS Ja

'

...

O sr. Gustavo Capanema I do,. o govern� será
.•

ainda oJe:. �s ,v�n. e e um� doraEs't aS�lsd,IraR' ,cd�mod COS�Vi Ba o
aceitas e apresentadas por

madas pelas �Iversas. enhda-
assim explica a visita que maIS fortaleCIdo. DISSO nã:> ,especla, a mauguraçao a s açao e a 10 e ao 01'- ,_'.' des pro-paz sao preVIamente

;fez ontem a sede do Partido tenho dúvidas e nem receios ja, cujo 'ato terá desta Capital a presença do deputado
vanos senadores.

deliberadas pelo Cominform

Sodal Progressista,
'

paài- no que diz respeito ao meu Brizol1a, drs. Manoel' Varg'as, Secretário Agricultura, -.- _-_-.-..- _-.-••_ �
e pelas autoridades russas.

eipando. da reuniã.o conjun- setor, isto.é' a Câmara dos I
João Goulart, Se.cretário Interior e Presidente do PTB., Assim senpo, tais movi-

ta da bancada federal e do Deputados. Mostraremos! Germano Sperb, Chefe de Policia, Ubaldo Salvado, Sub- Estudo imodiato mentos e' suas organizações
diretório nacional do pal'ti- que somos a maior,ia. Temos! Chefe de Policia, deputado Teobaldo Neumann, Primeiro V e 0& congressos constihlem,
do do sr, Ademar de Bar- mesmo a faca e o queijo na I Secretário. da Ass.embléia .. Amanhã,. à no.it.e em l!mbú- do rea]·D�, tamento pelas finalidades que perse-

ros; "Minha visita à sede do mão. É que somos realmen- ,-Hotel, sera ofereCIdo um Jantar pelos pohtIcos gauchos,
I

"
.1' guem, e pelás p.essoas que

PSP não devia causal' estra- te a maioria. Não pretend!�· estando presentes os chefes trabalh�stas. Neste momento R '0, 31 (V.A.) - O til-
os dirigem e pela orientação

nheza a ninguem. Eu não mos impor pontos de vist? o dr. Volney C. de Oliveira; est.á setido entrevistado pelo reto!' geral do DASP, sr. a aue obedecem, simDle�

sou lideI' apenas . do PSD, e nem ditar soluções, mas red�tor do "Diário de Noticias", -desta Capital, órgão as- Arizio Viana, declarou que instrumentos do comlmism()

mas de uma eoligação de. discuti-las, emenda-las, e a-
soclado. ,em se� despacho de ont�m, internacional e da politica

quatro partidos, que apoiam ce,itar as sugestões que nos '10 presIdente. da. R.epubh.ca da Russia.

o governo do presidente Ge- parecem mais razoaveis 011
"'-_......._............._......_,.,;,.._._.._..............-..-..............,...._.....--.-..-_._......... lhe fez.sentIr. q�e la deslg- 'Ante o ,que acabo de dizer

tulio Vargas. Há um com- interessantes". '. na!' uma comIssao para es- e em face do exemplo dado

pl'omisso assinado ,nesse linda quo parefl8' Increi·''''
.

tudal' o memorial em que os pelos p,aíses do mais alto ní-
-

U ,\I ..'1] servidores publicos da União
f'entido. Fui escolhido lider Revela depois o sr. Capa- - vel democrático, era eviden-".

pleite'am o reaJ'ustamento
p estou na plenitude das mi- nema que foi á sede do PSP ,

te que o governo brasileiro

)lhas funcões. Estive na se- discutir os projetos do pe- CARN� O'� BUfA"'LO' p.ARA
de seus veneimentos, de a- não podia cruzar os praços

d.e do PSP e,lá volta'rei ou- h'óleo que o presidente da
cordo com o custo atual da e deixar as portas abertas

tms vezes, o que ser� daqui República encaminhou ao
vida. O chefe do governo aos' mais audaciosos propa-

por diante coisa habitnal.. ,çonhes�:;o, como tSl.mbem os O �ONSUUO
deseja que a materia seja a- gandistas do credo verme-

Minha intenção _ prosse- tres ultimos vetos pendentes "J.TI preciada imediatamente. lho que viriam do exterior

p;ue o sr. Capanema - é ainda da apreciação do par- I' para pregar. ódios e fomen-

comparecer com frequencia lamento. Informou aiiHla o S. PAULO, 31 (V.A.)

-,
AMAZONIA --• ..,..-_.._. .- tar agitações subversiva<;

não somente às reuniõí!s das sr. Gustavo Capanema q1Jo:! Segundo informações pro- Adiantam as noticias do 'U·
- -.,. dentro das nossas frontei-

bancadas do PSP como nO$' apresentara �. bancada dO) cedentes
do ,norte. do país o lnol'te �ue é intenção d.o gO-1

m aVia0 Ira raso

•••••••••••••••••••••• P�P LU� proJeto .de :es?lu- governo.'esta rea�lza�do, na I vemo �ncremental' a cl'laç�o a le.•-Ia-o Por isso nfobimos o Con-

O riso da cidade •••
eao pedmdo a constltmcão Amazol1la, eXperlel1Cia com i do bufálo na bacia do 1'10 gresso na defesa da ordem

de uma comiSsão espe�ial a criação de rebanhos de _ Amazonas, esperando den- I No dia 8 de fevereiro cor- pública e do regime em Que

para 'estudar e apresentar bufalo, procurando aclima- tl'O de poucos anos podel'! rente, às 14 horas, -à frente vivemos. Em seu artigo cen

novo projeto de lei de auxi- tal' esse gado leiteiro no so-
I
contar com um rebanho su-I do Palácio da Justiça será to e quarenta e um, pal'agra

lios e subvenções já que o lo nacional. Adiantam a:in- perior a 3 milhões de cabe- ,levado a hasta pública de fo quinto, proibe a Consti

projeto vetado pelo presi- da essas informações que ças. B,aseiam-se os calculos II' ven.da e arrem�tação a quem I tuição a �ropagal1da de pro

dente' da República não a- mais de 6.000 desses animais do governo sobre' os primei- maIS der e maIOr lance ofe- cessos ViOlentos para sub
tende aos propositos visa- já se e.ncontram na bacia do Iros resultados, que dizer recer sôbre a avaliação de I verter a ordem politica. e

dos. Amazonas, dando-se bem ser inteiramente satisfato- 30 �il cruzeiros, um avião, I l"0eil,J,J e oreeonc,eitoli d� c. las'

I
Explica a seguir o lideI' com o, clima. rios, obtidos com a experien- prefixo PP-DYS, de nome "" � no parall'r;:l.fo h'P7.H. no

ri,a .maioria as razões do ve- Como 'sapemos o bufaIo é cia. HL'l, "TUPYÂRA", motor' mesm9 artigo, veda .a orga-
to Imposto pelo presidente um animal que se cria me- "Continental", modêlo 65-8, nização, registro ou fundo-

I fia RADu1llica á referida lei lho!' em solo pantanoso. Seu É opinião dos pecuáristas :no. 1393128, monotnotor mo- namento de qualquer parti-
de aux.ilio!'l e 'subvenções e desenvolvimento é mais fa- e crindores que se a expe- Boplano, aza alta, biplace, do políti�o ou associação
conclui afirmando ql;e pedí- cH d� que dos seus irmãos. l'iencia com? ?ufalo éonti-I hélice m�rca "Sen�enci�h:'. cu.io. progra:na ou ação COl1-

l�á a Câmara a constituicão os bOIS e vacas comuns. Em I nua)' a ser otlmlsta como até I Este aparelho vaI alellao I tran� o regime democrátícO'"
'de uma comissão e�peciD.I compensação, oferece maio- i agora, a Amazonia passará, a requerimento, em Juizo, baseado em pluridade dOq"

para estudar o assu�to e a- �'es vaJ:tagens, .q:le�· l?ara a; a abastecer o país. d� .carne I de Jos� �e Carvalho. na ação P�l't,�dos e na garant�a doo;

nresentar ,novo proleto, o

11l1dustn� d� la�IcmlOs, tam- : e produtos de lat�clllIOs, a! exec_utlva .que move contra' dlreItos fund�mentals. do

.�ue devera se verificar ho- b.e� maIOr mdIce de produ-! custa do. bufalo, amda nes- \��Vi _Walnm Neto e Sebas- ,homem.
.,

Je. _
tlvldade. I tes proxlmos 10 anos. tIao Afonso Corbeta. I· ' (Contmua na 33.. pág.)

,$.,

Pessedina - Pois é, Dona
Udenilda. Eu vim aqui
apenas cumprimentar o

Governildo! A festinha
está_,muito. interessan
te ...

I
'-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ComÚlli,ca "lIeUI'l/,eÜentes'� amiRos que rej.� .': 1- ·-RAPIDO· {(SUL .. nRA�n,EiRO»

Iafeiou • �lirítca nestl Capital. \

I
fl:ll'ian'6p(,lis - ltaj�í '--,Joinville --- Cuntibh ;, 'CONSULTÓRIO:, Rua NuneB' Machado,

�
, . ..

('consultór'Ío Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 ... '{.).\ "e
A

nct' ".'1' _ Rua Deodoro e�11Ulna ria
'

17.80 horas.'
.

't- � ... Rua Tenente i'll]velra
RESID�NCL\ � Rua BoeaJuva. 135 - Tele- I

rou M-714.

Dr. Alvaro de
", Carvalho
D�Jlç.. de eIi••cu

.

COJlsu)tórIo; Rua Traja·'
.0 t!/Ii. Edif. Slo Jor.. -:
l°.••dar. Salas }6.• II.
ResidIDcia: Rua Bri••-

'"
.

defró Silva Paes,' a/a - ao
aaeiar. (ebácára �o E.pa-
.•ha),,: '1" " ,_ •

Atead� dil:r:iamelt. .a ..
·

l' àl. ê!Jl (Uute .

.
,

DR. ALFREDO, I

CHEREM

DR.'',.M jÁ:R I O
. \, IWÉNDIJJ\U$� 1! I
C11ntea. m6dica .... .tt.l\o. •.

maaea.·

----------------------__.----------- -----

Dr�

Co:o.ult6r1o -- :a•• Joa. PID.to.
I ,1' _: T.I. •. 141..

.

CGu.ulba: da. , la e lIo:r••.

lt••idineja: Ito.
-

••w".ir l.·

I Di..,' ....T.I; lU.'

O.T4DO

Di. [uho "Doln "Vieira.
'.

Formado pela 'Faculdade de Ciências ':Mé'llI�(!a8' da.

Universidade do Distrito Federal.
. 3

., �

Especiahsta em doenças, dos. olhos; ouvides, riaoiz &

garganta. .
I

,.,

'

Ex-assistente rua Policl in'ica Geral do 'Ri/li' de Janeiro •.

na Caixa de ,Ap,ose�tadoria .e' Pensões da' lLeopóldin�,
Railway .e rio Hospital São João Batista da Lagoa.

Cur'SO especializado em Tracoma no Departarriento
Nacional de Saúde.

Estágio no Instituto Benjamim Constaert, para ceg.oS;,
no Rio de Janeiro.

RECEITA DE OCULOS
Angfo ; - 'retinoscopia exame de fuudo de olho para,

diagnostico e controle da pressão arterial.
Tratamento e Operações na Especialidade. ,.
�Consultas': Diariame�te das 9 às 12 horas e das Ui.

às 18 noras.
,

/ Rua 9 de Marco, 594. - JoinvilJe -- Santa Catarina ..
� J -: ......

'
,

,
•

H', ld
, .. ,....... ,

.

'
-

..0., ·00 , ..o n son t
'.� .

Cirurgia Geral - Alta Ci�urgia - Mol�stias de Senhoras:
.,

.

- éirurgia dos Tumores......;. \

.

Da- Faculdade de Medicina da Universidade de São-
Paulo. " ,

Ex-Assistente de Círungia dos 'Professores Alipio- '

.

Correia Net@'eSyJlaMatos.,

��Ch'u.rgia 'do estomago, vesicu la ;'e vias biliares, intestinos
delgado e, grosso, tiroide, rins, próstata, bexiga, útero.
ovários e trompas. Varícecele, hidrocele, varizes e hérn iai

Consultas: Das 2 às 5 horas,' rua Felipe Schmidt, 21;
.

(sobrado)' - Telefone: 1.598.
.

Residênciat v-c- Avenida 'I'rornpowsky, 7 ........, Telefone-r
i\:r 764.

'

.
.

DR. ANGELO F. FONSECA '.

CIRURGIÃO D E N TIS T AI,

•

Rua Jerônimo Coelho; n. 18 (Sobrado).

ATENDE A TODOS OS· CASOS CONCERNENTES' Al
AR'fE DENTÁRIA.

Horário:. Das 9 às 12 horas e das 11 às 18 horas.
. --..;...__-. - •• � "0 �. _. • - - •• -, .�_".

.1

C;:UIIITIM
'

FOHU..�� """".PO"G�� �
lIl.ECIIA.... , f'R05011M "''''n,,''� lo-'

Viagetn com

, .

Dr. Renato Ramos' da SU.va
.

i� _Advoga�o ,
.

Ru.• Santos Dumont" 12 - Ap., 4,

José M.edeiros (··Viei·raDr•

; ADVQ,GADC.i'.·
\

"

Ca�la Pastai ISO .• flajai·. Santa Catarina

_." '-"

,!i'IUZA UMA & IRMÃOS
Cons. " Mafra, B7
Flofianópoli�

ESCRITORIQ DÉ
ADVOCACIA

1
Materiais de ConÍltrult�o.

00 SOLICITADOR WAL- Beneficiam�nto �m Geral:
DIR CAMPOS Madeiras \ para tod08 o•

Advocacia em I'er�. Fins, Abertut:as,IAssoálhoa.
·Funclona Junto aOI! l••ti Forro Paulista; etc., Maf}�i

,tutos e Caius de Aposenta· ras de Pin-ho, 'Lei e QÚa�d'"
doria.. Acidentes do TtJba·, de.' '.'

lho. Inventário!'!. Sociedad,.. Escritório, Depósito ....,
Naturalizações. Oficinas - Rua 24 de M'Me
Escritório; Rua Vito:r n.o 777 - Estreito - Pio!.!.·

.
Meireles. 11.0 18 - 20 aadar. nópoUs..

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

R·'·Á,Q, O
,

.
/ '

, OS -MELHORES ARTIGOS! OS MENORES "PREÇOS!- AS MAIORSS FACILIDADES!

RADIOS - ELECTRO�S --- �LIFICADORES - TRANS�SSORES - DISÇOS ..:._. TOCA-DISCOS ---: AGULIL�iS
ENCERADEIRAS· � GELADEIKAs - ",IQUJDIFICADOR�S _: BATEDEIRAS - VALVULAS ALTOFlUANTES,;J- RE..

SISTENCIAS CONDENSADORES
.

•

/

-

,

\ j

O màis completo estoque- de ,peças para radio
.Rua 7 de Setembro, 21 e 21 A - Florianópolis I

;'

.\

;

" ..... '"
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I"
�

.' f
,

{

"

.,j!' o ESTADO 3

Excedendo, em quantidade e fina qualidade das suas mercadorias, as anteriores e já famosas vendas de Fim' de Estação, realizara
• • ,

•
�

: ;,t • .,..
.

.. '
, .", .: .�, :.:.

"

-.

A IODEIA8," 'humaçará,
"

'U
gi,g.n:fe'sC": de toda�s as liquidações"
\

.

, !
• •

..

'.

{(Feita propositadamente com grande' antecipaçâo do fim de estação para que' a sua Iregueãia melhor proveito-possa tirar das compras)
�..

.
.

,
-

'�\ .

A qual constituirá uma preciosa e bemvinda oportunidade para uma REAL e proveitosa economia, pois
i .,

OS PREÇOS SEItÁO.oS MAIS"TENrAD.oRES OS MAIS BARATOS,DOS·ÚLTIMOS"ANO�!

Preços que caúsarão um verdadeiro 'alvoroço • I

r

Artigos para Senhoras
Sedas, Linhos, 'I'ropicais, Centenas de graciosos
e modefnisaímos vestidos de algodão BANGÚ.
Maillots. de lã, Elasstex e .Nylon. Elegantes 'I'ail
leurs, Milhares d'e lindas blusas. Saiás, Roupas
Brancas, Capas de 'chuva, Sombrinhas; ete., etc.

.

Artigos para Homens,
Linhos, 'I'ropicais, Casimiras. Milhares de ternos
de ·tropical,. C�simira. e linho" Camisas', Blusões,
.Elegantes conjuntos Saragossy, Blusões para o

Carnaval, Camisetas,' Cuecas, Capas, Pijamas,
.

Calções de banho, etc., etc.
.

-

Artigos para Crianças, .

. Brasslers para Bebês, Camisetlnhas para mení
-'. nas, Vestidinhos; Terninhos de tropical e brim;
Calças avulsas, Capinhas, Camisinhas de jersei,
Camisinhas f'uradinhas de tôdas as cores e ta-:

manhos, etc., etc."

"

...

Artigos de Cama e M�sa' '.
.

.'.
I

>

'T'oa-has de rosto, Toalhas de banho, Colchas, Matéria plástica, Guarnições de

chá e jantar, Guardanapos avulsos, Panos de mesa, etc. etc.
'. "', r

.Importante:
,� Casacos de. pele terão uma grande redução nos preços. Capas Gabardines-e

.

,
Schantung gozarão igualmente de uma bonificação espec íal Ll l

ESTA SENSA..ÇIONAL L�QUIJjAÇÃO VISA:,
. ,

PRIMEIRO: retribuir, de forma direta � sincera, à preferência dos milháres dé freguezes, da capital .e do Estado,
proporcionando-lhes, em tempo útil, uma real e valiosa economia.

<j .... '

SEGUNDO: preparar o' éspaço para a vinda' de mais seleto e vultoso sortiménto de inverno
que será lançado dentro de uma norma de preçosExcepcionalmente Baratos, preços que

garantirão também �m 1952 á -invejável posição, para a '

.

.
' A MODELAR

i(:.
<'!.

'I

. .

ESTJ:\9º----' .-'_.-.,--_.. , �.

O
A

'

t"
.

V·d
.

S' ;7-,-
.

r Dr. Octacilio de Aráujoi,'

g.p�vgear:dOa ccoo'nm·rU.aniast�pro�" I.•. :al ; ocra RuaFeHPe,sc�:;.?!:m::'�f,;�:s�!t�:,:sai.'I:C;'
'\ '

__..,.-.........
ANIVÉRSÁRIOS Tratamento círúrgíco e cura da Piorréa Alveolar.

'

Il'otegra· da' entrevl·sta do IIlo,·s··tr.o· .;
Vereador p��!?r�io Pádua

'Extração Cirúrgica de focos radíeularea (po.r Apicetomia)
I" às incursões dos agitadóres, O'' h'

., .

.

Participa aos Amigos e clientes que, no dia um d.e
d Jo ti

"

: t d corre O]e., o amversarro . ,

f
.

L J,. tõ d
_ . a

.
s ea .;T' ,

com uma cresceu e per a
t' Ii (, d

r

A tôni Fevereiro, começara a ' uncionar um novo asora 01'10 e

d írito ci 1 d na a .icro o sr. n orno
P

, b' di
-

d' T"
.

d d U
'

o esprrr o CIVIeO e evan o
P' d 'p .

'tT d
. , . rotese, so a ireçao e um eCnICO vm o o ruguar,

.
Por força. desses disPosi-l Afirmando Qlúe hâ cres- a população a só cogitar do C� ua :'ell:a,.• �l'e� o: d� fOl'mad� pêlo mais credenciado especialista da América

tívos, o Partido Comunista cente perda dI) espírito 'cí-
govern,o para lheexigir "Pa- atma�ad utnl.cIlPad !'lp U't�' 1-, do Sul, em Dentaduras sem o Céo da Boca (Abobadá Pá-

Brasileiro teve cassado seu' .vico DO país, ó ministro de .. "

t circenses" re 01' In us na a emten- .'
. nem e CIrcenses. .,.

d E t d latina).
Tegistro e assim a realiza- clàrou : ,N'a-o podemos

. ,CIRna o s a o., -'
'

•

continuar;
f

"

•• .' • ,
Serao Executados Tambem:

cão do, Congresso, que é um "Os agitadores proffssío- assim impõe-se o revfgora-' NoLegislativo :MUllI_filpal, 1 Pontea.Mõveís e Fixas.
instrumento·'de ação desse nais e mílítantes-çomunistas 'mento do espírito cívico a� onde, o,c�pa .a função 'de 1° I

2 Qualquer Trabalho Acilico e demais trabalhos 'pro-
. partido, implicaria na viola- tem tirado partido .!ie um través. de uma, politica de' Secr,�tal'lo ela .M-esa, � sua a- téticos pela técnica mais recente.
ção (�OS :nes�os preceitos fenomenopouco con.f0rt�dor vitalização

....

social. E' é den- tuaçao tem sido assinalada .

-cónstitucíonaia bem como a que, nos ultírnos anos,' se .tro tambem ; desse nobre pelo trabalho que vem, em e••••••••••••••••

tr�nsgressão. dos texto� le- vem observando' na atmos- propósito que' nos propomos, cumprimento do seu man�a- Daura, digna esposa do dr. - Rodolfo Sehlemper.
gaIs "que d-efinem �s Crimes' fera brasileira: o alheía-La defender o regime contra .to, �xercendo em prol dos m- Lauro Daura, abalisado fa- Senhoras:

c?�tl'a a segurança do Esta- mente entre a população e a a subvenção comunista. Es- teresses coletivos. cultativo nesta Capitàl. - M!l-ria de.Lourdes Piaz-
-do '.

. .' ..
vida pública.' Os cidadãos lamos certos de que o povo I 'Às muitas hõm.enagens No transcurso 'da g,rata za.. 7

A
. segu�r o mmlstr� de sómente se in)teressam pelos brasileiro fará justiça aos que lhe serão tributadas no efem'él'ide, a distintà dama - Rilde Lehmkuhl.

JustIça �lsse. que .exIstem negócios públicos nos ius- nossos atos, compreendendo dia de hoje, O., ESTADO se seráalvo 4e homenagens, às - Maria da Conceição
no

..
�:'asIl entIdades com o tantes

dasj!r
hegas

.eleito'
que na ação contra o, comu- asso�ia, abraçando-o, cordial quais nos associamos, cor_

obJe(,Ivo de empreender em raís. i Nos i
'

ervalos· das e- nismo jogamos nosso destino e fraternalmente. dial e resp,eitosamente. Tietzmalln.

territó:io nadon.aI movimen- leiçõ�s,:tiS
.

a-rtidos, de mo:. de nação livre e sobexana e· Sra.' La�ró Daura 'I FAZE-M ANOS; HOJE; Menina:
tos pro�paz. AfIrm_ou que, do geral �'Perdem o contato" nosso dil'e.ito de alcan�ar em! Assinala a data dI:} hoje o Senhore�:.. - Ana-Maria, filhinha do

.co�t�ldo, a repressao ao co- CO.l�'g.fJ.eitoiado e. de c�rto paz _:. o:'de� �s.�ens:.indis-laniVersáriO natalicio, dai �,Dercili? José dos S�n- sr. CeI. Antônio Carlos de

u:ulllsmo tera,. sempre e�. mr deIxam o campo lIvre pensaveIS a vI.da humana". exma. sra. d. Neuza BelTeta tos.. ' Mourão Ratton.
VIsta lf, necesslda�e de eVl- 1--'-

". .' .
'

�'.'-

'tal' '-l,ue a. justa e imprescin-
'

dive} luta contra as forç�J
subversivas' possa dar mar- t
gem à eclosão de outros sel(1- ......-----..."'-!.,...P'fÍ!IIIiI""I!IIiII!IlI!"!!I

'timentos anti-democráticof'
Passou depois o titúl r

iJ.::t Justiça a referir-se à i
prensâ \ comunista .e· crip 0-

comunista: Com relação a

esta última, disse que os

dis'positivos co'nstitucion ais
que a'sseguram a liberd de
,de imprensa colocam a u�

1:oridada em' posição deli a

da para. encontrar uma j ns: I

·ta. solução dada a dificl1l a

de de estabelecer uma . ú
verficie' em q'ue se elimhne
a propaganda; sem prejtJizo
l1ara" aquela liberdade. I

,DE' CASA LI'DER .,,00

1

j

AVENTlJRAS
;

.. ,,'"
.

�
·,0 ..0 ,ZE'-MUTRETA

,

. . ..

i'

\

l
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_;__._,-_-...)a_.......-.:e.�.........,.,....._...__...._ ...._�.-•._._._._._:_-..._._..-_---,_-_-_'"_._-_-,_'"_-_- :._w-._=__-_,,_. ---_----"_ ._J'W IoI"oJ�M_IoI"oJ-.__oIU _...."'_ _._JUOO.AJ _'JOJ_......
� _

.. ....·.·.:-..._ ._...·•·....
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Reoressa hoje a deleoa- Acedando e passo... Clube ·alléticlll.e.el�lte.· ....

, ,
' ' ,. ,

,

ç"a-'o do' '.8"01'8,10'0,0 Esc�eveu Ciro Marques Nunes
NO' ano que se findou, O' FO'i um ano negro para 0" pe

nosso futebol viveu, 'indis- i bO'I ilhéu. A prova está na

cutivelmente, um de ,seus' seleção que defenderá O' nos-

mais sérios dramas; E só: SO' Estado no proximo certa- Diretor Esportivo dO' J01'- Boaventura Gomes.
não tivemos a repetição da- me braaileiro, A sua base nal' O ESTADO. - I Direto» Têcnico - Domin-

queles acontecimentos dos está formada por quadros NESTA: I
gos Silva.

anos de 41 e 42, quando, prá- do interior, que cederam a Presado Senhor: I Comissão de. Sindicância:
ticamente extinguiu-ee em maioria e quasi a totalida- Pelo presente, tenho a

I
Alcione Pacheco da Costa,

nossa capital c<espO'rte das de dos elementos. Mas, feliz- grata satisfação de comuni-I' 'I'ornaz' Albino de Oliveira e

multidões, devid,O' à atuação mente, O' ano de 51 já cum- cal' a V. S."a eleição e posse l Aurino GodinhO'.

de esportistas bem íntencio- priu o seu desígnio, cedendo da nova Diretoria do Clube! Conselho. Fiscal: José

nados, de dirigent.es dinâmí- lugar ao ano de 52, que, ao Atlético Independente, reali- Flores J'r., Adelcio Ramos e

cos dos clubes de' nossa pri- que parece - pelo que nos zada domingo passado, para Onildo Oliveira.
'

meira divisão, daqueles ab- tem sido. dado a observar até -a festão de 1952 a 1953, fi- ,Z.eladO'l': Carlos .FeJ.:r.eil�.
negados que não medem es- agora - será um ano de ou- cando assim constituída, Aproveitando O' ensejo
forços e sacr-ifícios, quando Presidente de honra - que ora se me apresenta,
se trata de colocar em xe-

1'0' para O' nosso esporte pro- Atanasio Línhares, venho a V. S. O' especial ob
que, O' prestígio do peboL E fissiO'naJ., In�ci�mO's' O' ano Presidente -;- Salomé Da- séquio de publicar nesse

assim O' públíco f'lor ianopuli- com O' pe direito. O. Pau,la masio Jacques. diárío, a posse da diretoria

tano dada a atuação díscre- Ramos, atravez O' dinamis- Vice-Presidente - Osmar acima citada, pelo que apre

ta d�s quadrO's q,ue in,tervi-lmO'
de Waldemar FO'rneroli. qliveira (reeleito). sento antecipadamente meus

no certame dO' ano passadO', Dir?eu, GO'mes e dO's l�mãO's 10 SecretáriO' - HugO' Ca- agradecimentO's.
em desinteresso',l-se pO'r assim i CarlO�ll, cO'meçO'u O' lUter- tarinense Lessa. ) Hugo Catarinense Lessa
um dizer deixandO' de estimu- ;camblO cO'm clubes de clas- 20 SecretáriO' _ AcelO'n 1° SecretáriO'."

lar �O'm sua presença im- I se que nos vis�ta,rão p�ra O'

prescindível, O'S embates que
futurO'., Sem dUVIda fO'I um

se travaram no estádiO' "Dr. grande passO' para O' sO'er�

AdO'lfo KO'nder", A ,"hincha- guimentO' do futebO'I em nO's

da" abandO'nO'u e fu'giu do sa capital, êsse dado cO'm O'

campO', da rua BO'c,aiuva. ,O intercambiO' espprtivo dO's

resultadO' foi o que se pO'dia clubes florianO'pO'litanO's cO'm

preve,r: rendas fracas, fra- clubes eat.egO'rizadO's dO' RiO',
quissimas, insignificantes, de PO'rto Alegre e 'mesmO' da

trazendO' prejuizO's financei- Argentina. A tempO'rada dO'

1'O'S aO's clubes degI'adiantes. FlamengO', cO'nsiderada uma

E O'lhem que nãO' sãO' peque- iniciativa demàsiadO' arrO'�

nos O's cO'mprO'missos que jada em meiO' 'à descrença
as agremiações ilhôas' tem dO' nossO' público pelas cai

a saldar. Uma crise interna sas dO' espO'rte prO'fissiO'nal,
nO's clubes teria qilé se cO'rO'O'u-se dO' mais absO'lutO'

criar. O fato se cO'nsumou) êxitO', provandO' O'utra vez a

trazendo cO'nsequencias e máximà de que bO'ns �spetá
fazendO" écO' na prO'pria Fe- culO's atraem grandes públi
deraçãO' patrO'cinadora dO' cO' e prO'porciO'nam grandes
certame: FO'i, talvez, um rendas, IO'gicamente. FO'i-se
dO's piO'res anos para �O's clu- O' F'lamengO' e O' Figueirense
bes da nO'ssa divisãO' de p-rO'- nO's trO'uxe O' Corintians PO'r"
fissiO'nais. Nem mesmO' a tO'alegrense, lnfeliimeIÍte
fórmula alentadO'ra dO's jo- SãO' PedrO' nãO' quiz cO'labO'
'gO's nO'turnos surfoiu O' efei- rar cO'm O' "mais queridO' da
tO' desejadO', já que os pré� cidade" e a temporada do
liO's não eram dosadO's de cO'nhecido esquadrãO' gau
muitos atrativO's, necessá- chO' não prO'duziu O' efeitO'
rios a partidas de' futebO'l. desejadO' e esperadO'.

f�rmac!as ',fraqueza e

, de P�ntão, exgotamento
, '3 DomingO' - \lta1'1llác!a FRAQUEZA ,E ESGOTA�
S�nto Antônio. - Rlt�"JO'aO' j MENTO

nO' velho e
. mo�o;Pmto" ", . '\"" perturbações funCIOnaIS

g. SabadO' - .F:armac�a Cu\ masculinas, e femininas.
tarmense :- Rua T��Ja;lO: I �edo infundadO' vi�ta e m�-10 �O'mll1go - Fal�aCla I mória fracas, ma,ma de SUI'-_
Catarm:nse - Rua TraJ�n.o. ci�iO', tiques n.ervO'sos (ca-

16, ,sab,a,dO
- �a:.macIa I cqetes), friez�. desaparecemNO'tuma --:-�

Rua TlaJan? . COIm um só VIdro das Gotas
17 DO'mmgO' - Fa�'macIa MI ndelinas. AdO'tadas 'flOi!

Noturn� -:- Rua TraJ�n�.. i ho pitais e receitadas dia-
23 Sabado - FmmacIa mente pO'r centenas de

Esperança - Rua Conse-
m dicas iÍustres, MendeH

IheirO' Mafra. n s firmou-se comO' o mais
24 DO'Dl1:!igO' - Farmácia

cO' pletO' e categorizado re

Esperança - Rua CO'nse- vi orante do sistema 'nervo-
lheiro Mafra. -e das energias vitais.
26 Terça-feira - Farmá- contra-indicação. Nas

cia da Fé - (Carnaval) _' garias e farmácias.
Rua Felipe Schm,idt.

(Inclusive para O' Carnaval) prO'cura-se bepl rela· ,O serviçO' nO'turnO' será e-

cionadO' com a clientela do ramO', (varejistas e atacad+s· feü.l-ado pelas Farmácias. C
.

SA MlSCELANIA d,btr1.
tas). Exigem-se referencias de firmas, representada1'>. StO'. Antônio e NO'turna si� b idora dOIl Rádio. 1í..O.A.

Cartas à "Bijouterias", Caixa Postal, 4206 - RIO DE tuadas às ruas .JO'ãO' PintO' e vi> tor. Válvulas o DiscolII,

JANEIRQ�' TrajanO' n. 17.
> RUA Coaae1heiro lfa!rL

"O···· -D 't' - 'd'
J Cc

:,"
.' ..' 'D$·= ·a· o:

f i
I

\

Lázaro voltará ás 'fileiras
,paulain8s

?" -.

Está marcado para hoje, I ilhéu, tão pródigo em hospi
pela manhã, O' regresso ao I tal idade.

.

Rio de Janeiro, via-aérea, da

I
Regressa hoje O' Botafogo,

delegaçã-O' do Botaf'ogo de deixando gratos recorda
Futebol e Regatas, que aqui ções. Dentro em breve es

�ntem efetu?u u�a exibição I tl:ea:rá ele nO' 'I'orneio RiO'-
:frente ao F'igueirense.

I
SaO' Paulo e O'S nossos votos

• são para que seja bem suce-

, Na sua curta estada na. dído nO' sensacional certame,
metropôle catarinense, O' 1 que congregará O'S melhores
quadro dO' alvi-negro foi al-l cl{lbes do Brasil.
vo de inequívocas manifes- Bôa viagem e felicidades,
tações da simpatia e apreço alvi-negros da Cidade Mara
])0'1' parte do pOVO' esportivo vilhosa l

� Em Joinville a Seleção
Cafarinense

Conseguiu a nO'ssa repO'r-luma pelejá, domingO',
tagem apurar que O' Scratch

I
JO'inville, enfrenta'ndO'

.eatarinense, cO'ntinuandO'
I '

"eus ,preparativO's para O' cO'mbinadO' de' jO'gadO'res dO's

proximO' CampeO'natO' Brasi-I clubes IO'cais Améri�a e Ca-
Ieiro de, FutebO'I, • l�ealizará xias. .

.

Zinder na IlhaLins
,

Encontra-se em nO'ssa ca- soo Atualmente Zinder de

pital, à pass�iO' O' nO'ssO' mui- sempenha as funções de pre
.go Zinder Lins que pO'r mui- 'paradO'r de, uma equipe d�

• : cidade de MO'nte Alegre'- A-
to tempO' preparou as equi- bràçamO's aO" amigO' e dese

pes dO' FigueÍrense,- tendO' Ijamos feliz estada na metro

.aleançadO' brilhantes suces- pO'le catarinense.

o Barriga Verde vai le- veira, Benito Nappi, tenen.
var seus esgrimistas a pO'r-1 tes HugO', Aderbal, ManO'el
tO' Alegre; daí O' andaq-mO's

I GO'ines, lraci" CelinO', Tezeu,
bisbilhotando pela sala d'ar- Oscar, RO'que, Maurilo, Lau
"mas daquele clube e lançar-Ith, AirtO'n, NiltinhO' e Onil
mO's daqui algumas farpas dO', RO'nald Henry Fitz�er-,

necessárias, estranhàndO' a rald, Alceu S'Thiago, 'JO'ãO'
deserção de NelitO' e'Gilber- MakO'wiek, DiltO'n SalomO'ni,
to, experimentados esgrimis- NiltO'n Arantes.
tas, 'que poderiam defender CO'mo acabamO's de ver,
o Bom nome, dO' despO'rtO's sem que tivessemO's cO'mpu
barriga, verde numa O'casiãO' tadO' o elemento femininO'
que se 'faz necessáriO' fazê- que atinge quasi O' mesmO'

10 fóra do Es�adO', cO'mO' a- númerO', existem esgrimistas
gO'ra que, pela vez primeira suficientes para manter e

na historia, a esgrima cata- engrandecer a nossa esgri
rinense,vai bater-se na Ca- ma. No entanto só estão em

pital gàucha. atividade Rui, NelitO', Be-
NO'ssas farpas nãO' cO'nse- nitO', HugO', RO'nald e Aran

guiram tudO" mas prestam I teso Onde estão 0'1:1 demais?
'serviços pO'is Nelito, não Desertaram? Entre eles ha
gostO'u de 'ser dadO' como' ve- .via alguns "az'es" dO' "fidal-
1hO' e nO' últimO' treinei lá es- gO' espO'rte do bO'm tO'm", tais
tava cruzandO' ferrO's, firme cO'mO' WaldemirO' Simões de
como 'nO's velhO's tempos. TO'- I Almeida, cap. Gilberto, Bru
davia a esgrima catarinen- nO' Schlemper, Dr. Valdemi
se nãO' pO'derá sO'breviver 1'0' Cascaes e MiltO'n Feti.
sO'mente cO'm o pr.eparo de Bem sabemO's que lá vãO'
equÍpes pa,ra jogos externos; dO'ze auO's e O'S JOVENS es·

'ela necessita da cO'operaçãO' grimistas transfO'rmaram-se
'e apoio de tO'dO's os que sãO' em respeitáveis industriais,
'(;onhecedO'res dO' "esporte 'negO'ciantes, dO'utO'res, altO's
nobre", mas tem? tem! e funcionáriO's, mais altas pa- '� . .

muitos; suficientes para tentes; cO'mpl'endemO's que AO' que apuramos, a cJ.ire- FerrO'viáriO' de' TubarãO'. O
verpetuar a esgrima entre estejam gO'rdos O'U reumáti- toria dO' Paula RamO's, des-' ótimO' atacante, cO'mO' tO'dos
o's desportos da nossa ter- cO's pelO' sedentarismO' das de já está trabalhandO' _nO' sabem,. revelou-se nO' tri'cO'
ra; sãO' elês: capitães Rui, pO'sições que o�up�m 'na intuitO' de 'O'rganizar um 10'1" da Praia de .FO'ra, pelO'
'Câmara, ValmO'r e Dr, Ba- alta burguezia; pO'r isso ;mes" esquadrão de respeitO' para qual se ságl'O'U bi-campeãO'
tísta, irmãos cap. GilbertO', mó achamO's que deveriam' da cid,ade em 1948. A vO'lta
:RodO'lfo, OrlandO', Rario e dar maior apO'iO' aO' deporto a' temporada. Entre os ele- de LázarO' as fileiras pau
AméricO' Silva, irmãO's cap. nO' qual marcaram 'época. mentos visadO's pelO' clube laínas consti,tuirá, nãO' há
Euclides e Waldemiro Si:- QuantO' a nós estamos CO'- das tres cO'res figura O' dian- duvida, um acontecimentO',
Mões de Almeida, irmão8, lhendO' dados para voltarmos I teirO' LázarO',. atualmente nO' Esperemos!
�el'l1andO' MurilO' e JO'ãO' Jú- mpresentandO' O's "perfis"
lIo de SO'usa, irmãos lris desses velhos azes numa sé-
'e Iron CampO's, LeO'nel Pe- rie cO'ntínua;' assim é que
:l'eira, Dr. F:rnandinO' C. de estãó' em preparO': O jovem
,Andrada, MIltO'n Fett, Gar- mestre sargentO' Simões �

:io� Lautert, Dr. Al!amiro o tenen'te que se fez capitãO'
DIas, Ten. CeI. AmericO', Sil- - Os tres negO'ciantes
via-Silva, BrunO' Schlemper, Espadachil1s que sãO' dO'utO'
'Ney Cal'valho, Dr. Valdemi- res.
'TO Cascaes, Dr. NicO'lau Oli-

Amanhã:' Po�tal ,Tel,egrálico
Caixa Econômica

SegundQ nos infO'rmO'u ,,0 I de Amadores, será finalmen
sr. AntoniO' Salum, vice- te efetuadO' na, tarde de a

presidente da F. 'C: F., o manhã, no estádiO' 'da rua

prélio decisivo entre os cO'n- BO'caiuva, cO'm O'S portões
juntO's dO' Postal Telegrafi
cO' e da A. D. Caixa EcO'nO'
mica; em disputa do Cam
peO'natO' da Segunda DivisãO'

abertO's. Espera-se uma das
maiO'res e,mais empolgantes.
pelejas do certame.

S. S.

RF.PRF,SF,NT &NTR ..BJ.JUTFRJ � S '

Recebemos e agradecemos! Pacheco da Costa (reeleito);
o seguinte ofício : '. 10 'I'esoureíro - João B.

Trindade, 24, de janeiro I Cardoso de Barcelos (reelei-
de 1952. ,tO').Ilmo. Sr. . 20 Tesoureiro - Manoel

••�••••••••••••�••••••••••••••••m•••••••••1

Distribuidores

Comércio '.- Transportes
·C. RAMOS S/A

Rua João Pinto, 9 Fpolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C A R'N A V A L LIRA TENIS CLUBE C A R' N A V A L ..

,
. SÁBADO DIA 2' " .

GRANDIOSA SOIRÉE CARNAVALESCA COM INICIO ÀS 10 HORAS'-' COM A APRESENTA.ÇÃO DOS MAJORES SUCESSOS
DE MUSICAS PARA O CARNAvÁ:r,.' .,, PREMIOS A SEN�ORITA E CASAL MELHOR. FANTASIADO E�AIS,ANIMADO - VA

LE FANTASIAS DE 1920 -1930 -1950 E ATÉ DE 19 ALEGRIA MUITA ALEGRIA É,O QUE TERAOOSASSOCIADOSDO
CLUBE DA COLINA NA NOITE DODIA 2 - RESERVAS'DE MESAS NA RELÓJOARIAMORITZÀCr$ 30,oo,(Trintacruzeiros).

U �egislativ, Perante, PlVe �1"EtI�iJIf!1.'1J1·
. JOA? FRAINER - Cro- ,censura, pal'ece-�os que fa- '_ UL' 'ULADOR VIEIRA)'-nísta .parlamentar lharam os que nao se colo- ) (O au.:.G

,

Dediquemos o terceiro co- caram, desde o inicio, ao la- A mulher evitar. dores
.

ALIViA AS CóLIC'A\C ,lJTER'�.N.""'mentário ás bancadas do I do do presidente Volney Col� OJ "'oJ

'Partido Social Progressista; i laço de Oliveira.
.

-do Partído de Representação Não que estejamos insí
Popular e do Partido 'I'raba- nuando apoio politico á bano"�
Thista Brasileiro, cada pessedista. Não nos

O sr. Enori Teixeira Pin- preocupa, neste comentarío,
-to, un ico representante . da o lado partidario estrttamen-
-grei ademarista, deu aos te dito. Estamos apenas ven-:

-seus compromissos com a do as bancadas como inter-
'DDN maior valor do que aos pretes dos postulados poli
seus propoaitos de agir li- tícos que desfraldam suas

(j\lremente em beneficio do agremiações e não como

I�lpovo, .0:eudatarias de outras.
Se não nos enganamos, Uma vez eleitos, poderiam

]lor tres vezes voltou atraz ter encontrado um denomi
-de atitudes assumidas, ex- nador comum para suas di-:
-clusivamente porque tais a- vergencias ocasionais' e ti-
-titudes contrariavam inte- rar, assim, maior proveito
.ressee politicos da situação. da situação.
A ultima dessas

-

marcha- A intransigencia os man

rés foi no caso da emanda teve divididos, com prejui
'Ylmar Correa, de que resul- zo para a legenda, pois não
-tou o aumento dos vencimen- souberam. irradiar para as Itos do funcionalismo publi- massas, a importancía de

I
�----------------------

-co. Assinada a emenda, por- terem em suas mãos, a pre-

-que estava sinceramente sidencia do Poder Legislati-

'I'
CURSO PARTICULAR SÃO JOSÉ.

<€mpenhado em melhorar a vo do Estado.
'

Professora - Maria Madalená de Moura Ferro
"vida dos servidores publi- Por falta de homogenei- Rua Saldanha Marinho, 34' - Fone 737 M.

-cos, viu-se na contingencia dade, a bancada perdeu ex-
'

Prepara alunos para exames de "admissão aos Ginâ-
-de desfazer a sua assinatu- pressão' nos trabalhos, em- sios, Escola de Comércio e Escola Industrial.

ra, naturalmente porque a bora os apresentados por O Curso aceitará aiunos para 10, 20s, 30s, 40s anos

=tenazmente combatida pela seus membros fossem mui- e Curso Médio.
"bancada governista. tos. E que muitos desses tra- Matrícula das 13 às 17 horas.

.

Em vista disto," a atuação balhos receberam voto con- Abertura das aulas alO de Março.
-do deputado populista se trario dos proprios compa
'resume no apoio integral a nheiros.
-todas as iniclativas gover- N. R. - Por um lapso da
.namentais. O deputado pes- revisão, no artigo anterior

-sepista desapareceu para sob a epígrafe dêste, não
ceder lugar ao representan- constou ti nome do autor.

,. -te col igadô. Não é lá um co
-meço .pol itico de despertar,
recomendação ...
Mais positiva foi a atua

-ção .da bancada perrepista.
O deputado Schneider

-:preocupou-se com alguns
-problema.s agricolas e em-

bora nem sempre os exami-

��'l�:�'i:��e:���ab��ãv�n!� Matrícula p��r��5��n:�!o 3��3�9!: Janeiro e l° de t·aura'decl·meo·to' e MI·ssa'��!:l:s�elhorar a vida dos

�:v::��r�o:-f�:�::' às 20 horas,' na F�culdade de Direi- '

,'., .

O deputado Cassio Medei- Em- Ih d Reabertura das aulas; 4 de Feyereiro. Antônio Romeu Moreira, senhol'a, e fIlhos, HennmlO
TOS, melhor inteirado da pa a or ....Aviso; Os candidatos fa�am empenho por uma fre- Celso Moreira, senhora e filhos, Nadil' Moreira Ferro,
vida economica de Santa Ca- Empalha-se cadeiras, tl'a. quencia desde o início do ano �etivo, para aproveitarem' esposo e filhos, profundamente sensibilizados extendem
"tarina, destacou-se pelo sen- tal' à Rua João Pinto, 34. as aulas básicas iniciais.' ,-os maiores agradecimentos ·a· todos quantos enviaram
tido objetivo das iniciativas 'mensagens ·d� pesar e compa!',e.ceram aO sepult.amento de
�p��ior��p��ncia �---------------------�-��--------� �uprnn�a���oogroe"�JOÃOEUGEmOM�
-de opiniões. REIRA J'UNIOR, falecido em data de 27 do corrente
'É·certo que procurou man- mês.

"ter fidelidade á coligação Con:vidam, outrossim, a todos os parentes e amigos
llartidariá e votar, por is-

para a missa de sétimo dia a se realizar no próximo sá-
to, ás vezes, contra decisões bado, dia 2, ná Catedral Metropolitana, às sete e meia
que eert-amente lhe merece- horas, no altar do Sagrado Coração de Jesús.
'Tiam apoio em outras condi-

'

Antecipadamente'· agradecem aos que comparecerem
'ções, mas revelou-se equili- a este ato .de piedade cristã.
"brado" ativo e sineero.

.

_

Não' só o Partido de Re-. C
.,

-"""""-'d" Frutas-presentação Popular mas
,

. reIneS e
. .. . '"

.

-tambem as classes conser-
.. (1 N T E G R A L)

vidoras tiveram nele um Atenção Senhores COIP,e,rciantes, sirva bem o,s seus

-representante digno. freguezes .vendendo as conservas alimentícias Geléias.
A bancada trabalhista Geléia é delicioso e nutritivo alimento, exclusiva-

perdeu o melhor de sua efi- mente de frutas integrais' e açucar purissimo.
·ciencia em virtude de estar • J'.Q.fUlp ,.��. reoular@. de 0(,"0'0 ,. i'" Geléia alimento ideal; saboroso como sobremesa com

"'dividida em duas alas. � iO "O DO SUL NOV'I fOHB bananas assadas, saladas de frutas, tortas, pudins, re-

Em numerosíssimas oca- tla FIANCIS" " para" cheios de bolos, inegualável para passar no pão e ideal
'Siões, encontramos os res- Informaoé5•• Gomo_ Agent.. para merendas escolares.
pectivos integrante's em t1t ,,' C T (II' I FabrI'cado em. Curit, iba." ... aoopOill- C.tlol HoepckeS/� - 1- t"letCf.'� t,fl7 c-nd. te el·
campos op_ostos. Raras

ve-I -i tO ·'.Dei.CO do Sul-C.rlo. Hoepcke SA -Ct -Telelone ,6 MOORBMAC& Único vendedor José Manoel da Silva, em Florianó-
�zes votaram unidos. polis. ,

Sem qlfÇllquer espirito de Rua Assis Brasil - são ,José.

------------------��------------------------------�------- ---------------.---------------�-------------------------------------------------

a volta de Barreto- rinlo

ARTIGO 91

RIO, 30 (V.A.) - O sr, bém fez uso da palavra pa

Barreto Pinto pode tranquí- ra confirmar as declarações
lamente assumir a sua ca- do sr. Flores da Cunha. E

deira de deputado, acrescentou que a Constituí-

As dúvidas a respeito fi- ção é"muito clara: permite
caram desfeitas na sessão que dois terços dos membros

de ontem quando o 'sr. FIo- das Casas do CO�lgreSSO cas

res da Cunha pediu a pala- sem o mandato de um repre

vra para um retificar infor- sentnate qualquer. Mas o

mações divulgadas pela írn- mandato tem um limite, ex

prensa. Havia sido publica- pirando com o término da

do que ele iria interpelar a legislatura, de sorte que
Mesa sobre a

�
volta do rirí- qualquer punição se condi

quieto representante traba- ciona a esse prazo, pois cas

lhista. I
sação não implica em perda

- Ouviram cantar o ga- de direitos. politicos, nem

lo, mas não sabem onde '" I os dois terços de qualquer
- disse o procer gaucho. dos ramos do Legislativo te

E explicou o general F'lo- riam poderes para tanto.

res que na véspera havia es- Assim, com o caminho li

tado de fato no gabinete do vre, o sr. Barreto Pinto de-

1.1 presidente .da Mesa. Nessa verá ser empossado logo que

• t ocasião perguntou ao sr.
i
o ple�ário vote a licença re

I Nerêu Ramos se a penal ida- querida pelo senhor Danton

I de imposta ao sr. Barreto I Coel�o. Ao que soubem?�, o

li Pinto, na legislatura pas- referído representante ja se

sada, era permanente ou I entendeu com o ademarista

transitória. O sr, Nerêu Ra-I Beijamin Far�h pa�ra que o

mos respondeu-lhe que, coe acompanhe ate a Câmara no

mo acontece com as- sanções momento própr-io, a fim d.e
previstas no Código Penal, prestar o Juramento consti

uma vez cumprida uma pe- tucional.

na, o condenado se reínte-

(o'el·ra dos Pe'sgra na vida social. Assim "
nada obstaria a volta do sr. ( b '"d t O D'Barreto Pinto, pois perdera om a I a no.. Ia

d t I
. 9 Seus �s coçam, doem e ardem

O man a o apenas na egls- .anto a ponto de quasi enlouque-
latura passada. Após con- cê-lo? Sua pele racha, descasca ou

sangra? A verdadeira causà destas
tal' essa entrevista que 'tive- afecções cutâneas é um geri.le que

se espalhou' no mundo inteiro e é
ra com o presidente da Câ- conhecido sob diversas denomina-

mara, O general- Flores a- ções, tais como' Pé de Atleta, co
ceira de Singapura, "Dl1oby" co-

crescentou que não preten- ceira. v. não pode livrar-se destes
sofrimentos, senão depois de elímí

,qia levantar nenhuma que.s- nar o gêrine causador. Uma nova

tão de ordem, pois' não ha- .descoberta, chamada Nixoderm,
faz parar a coceira em 7 minutes,

.

via mais nada a ser escla- combate os germens em 24 horas e

torna a pele lisa, macia e limparecido. E concluiu forrnu- em 3 dias. Nixoderm dá tão bons

I d t d resultados que oferece a garantiaan O vo OS para que o ep. de eliminar a coceira e limpar a

"marmiteiro" mantenha na pele não só dos pés, como na

maioria dos casos de ar=cções cutã
Câmara uma conduta capaz neas, espinhas, acne, � 'rieiras e

de reabilitá-lo p,l'eservando Impingens do rosto Ou do C011)()·
Peça Nixoderm, ao seu. fal'macêu-

O decoro parlamentar. tico, hoj.e mesmo. A nossa ga-

Explicação de Nerêu _mode ���t�a�o;
O sr. Nerêu Ramos tam- ........iII CUI proteçao.

Emp,rega-se com vantagem . para
combater as Flores Brancas. CoU·
c8.S Utoo,Ínas, ,Me,ll�ttlJQ,e1l e llP!)' c

pa�to; e ÔÕ��8 '�o; ·õvári��.
;

E . poderoso calmante e Regula-
.. '" dor por excelência.

. �L,U�O, :SEQ411NÀ: 'péla !!lO,. eom>

.,rovada eficacia é receitada pOI
médicos ilustres.

FLUXO SEQATINA encontra-se em

toda parte.

8.U8 INBRBSS:.8 NO

\
Rio de J••etro .erAo
bem defendido. por

. ARLINDO AUGUSTO A.LVIIS
advOI.do

Av. Rio Br••eo.128 - 8.1.. ,llOl/�
!'filf. 82-6942 - I2-800I.

Exam� de admissân aOK g.ioásios
2& ÉPOCA EM FEVEREIRO

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS C�M .

Curso sob a orientação ·da profa. Antonieta de Barros
Fernando Machado, 32 - Fone 1.516.
Matrícula aberta das 16 às 17 horas.
Abertura das aulas a 2 de janeiro.
Mensalidade Cr$ 80,00 (pagamento adiantado).

BENZOMEL
Curso de Humanidades

"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OLua·DOZE DE· AGOSTO
, .

PROGRAMA'PARAOMÊSDEFEVEREIRO <-» ,

QUARTA-FEIRA J.... DIA 6, COM I,NIOIO ÀS 20 HORAS; INAUGURAÇÃO DO BINHO Dt\NÇANTE. DOMINGO DIA lQ _'

"SOIRÉE", COM INICIO ÀS 21 HOR�S (NÃO CARNAVALESCA). SÁBADO - DIA 16' - "SQIRÉE',,' COM INICIO ÀS 22 'HO-_
RAS. SÁBADO _,DIA 23 - PRIMEIRO GRANDE BAILE DE CARNAVAL. DOMINGO_ DIA 24_ SEGUNDO GRANDE BAILE·
DE CARNAVAL. SEGUNDA-FEIRA - DIA 25 - "MATINtE" 'NFANTIL, COM INICIO ÀS 16 HORAS. TERÇA-FEIRÁ -,'DIA 26

,

'_ TERCEIRO GRANDE BAILE DE CARNAVAL..

Tudo Cresceu !,I Menos a Polícia '.No mundo do Diario da Melro'pole
,

, '.:: '_ ,:.. rádio e .da TV .

.IX - BOM,B.'E.IROS lação pod�ra atingir qUI- '* Mas afin�i. pergun' 'A "M' 'c)
·

Em Santa Catarma o pro- nhentos mil cruzeiros e pa- t
'

it -Ieitores - o', rte' O"' -rna,f 't" t
.

t I
- am-me mUI os . ... •••

�)'esso se ez sen 11" em 0- ra essa InS a açao uma c�l.m. que é a televisão? Que espe- Rua VitOL' Meírefles,
o a parte. Tudo cresceu. As panha bem lançada na cida- . d' '1

" é esse que' 60. - Fone 1.46�. _ Flo-
id d t im d derá

.

't difi cie e mi agle. ',' , -O Rio já possui o seu Mu- jornalistas o homem que vi-c i a_ �s. audmen
aram n�d�

-

eldPod era sbe� mm as I �- transmite' imagens através rianópolis.
ponencra Os' seus pre lOS, cu a es co 1'11' g:t;ande par- , ?

' seu de Arte Moderna. Depois via numa cidade do interior,
1

-

xt t d t'"
.

1 U do eter. do sucesso da Primeira Bie- 'dispôs-se a dar entrevistana sua popu açao e e en- e o cus o InICIa. ma
AI lel'tores do inte-

-

'1' t f ," ." 10 h
' �"'l guns 1 d S- P I t

'

tã t t
.

cao : as VI as rans orma- guarnição omens, ,_In-' iram uma na, e ao, au O, a _ar e mo- e en ao en re ou ras COIsas
,

.

N- 1 rior que nunca VI
• Ih h Jram-se em cidades. ao Sa- C usive o sargento coman- '. _ d T"T nem si- derna vem encontrando a- perguntaram- e como C e-

davi
. ••

t
. tranSD1ISSaOe,' "d bra !hemos, to avia, a que a ri- dante seria dada pelo Esta-. ideia do que poio e certamente que qual- gara a; produção a o ra Aluga-se uma casa bem

buir a clamorosa IMPREVI- do mediante uma contribui:' quer teem uma 1 .

qller iniciativa visando 'in' prima. E êle- explicou: - confortável, ,à Alameda
IJE-NCT.A 1 '

"

�

1 M
."

E h' ela seja. -

t tes sé (AI d 011' eír )" (e governos e go- çao (O umcipio. sses 0- .' cremen ar as ar es so mere- varus ue v a Ado' lfo Konder' n? 6," .

.
. ,_ Vou tentar nas. cronicas

verriados quanto a difusão mens promoveriam e minis- . d . xpl ica- ce elogios. I Pus' a tela na prancheta, en- Tratar ao' lado n? 2. no

d e B.OMBEIROS em tôd�s trariam o treinamento ne- �:gUllli)�� o a�u�m:. :m ver'- costei a minha vaca de cos- armazem.

as cidades do Estado., So- cessárío aos elementos vo- çao so
.

d
'I'odavia .a arte moderna tas, molhei o rabo do animal

mente duas das cinquenta e luntários e 'aos que' as in- dade, a. VI eo.

V ta' as que tem em Portinart o seu nas tintas e deixei-a abanar .------.--.--
....

S t dú t
.

-f' Imagme que . est .
-

1 bo j dc uatro que possue an a us nas' e rrrnas do lugar
•

.

d "foot maior cu tor, é muito pouco o ra o a vonta e... cortina. Ninguém protestou.

t' d um Jogo e -

Catarina tem. Corpo d'e Bom- se comprometessem a dar, SlS .m o a
.

. compreendida. OS "saobs" Contam também outra his- pois todos os consideravam
ball" com uma venda sobre '7

beires. dos seus empregados, sem- podem dizer que a apreciam tória: - Um padre mandou sem"pecados, Só um homem
Cidades existem 110 inte-

. os olhos, enquanto a seu
t d '1 f

.

I' 1 d d
.

b lb
.

" pre que soassem as SIrenas
lado alguem lhe explica o

e en .en em, nos pe o menos azer pame para inaugurar ao a o o arrugo a UClOU =

rior cujas construções são, de. alarme. Estamos certos I d não a entendemos, . . em determinada festa. No - Será que o único pecador
que está acontecen o no '

em sua grande maioria, de de que, uma' cidade que fi-
campo tratando de dar-lhe Certa vez - contam, não dia o painel não estava pron- seja eu? Não vejo nada!

madeira; em consequência zesse, logo outras estariam
todos os detalhes de forma sabemos si é anedota - em to. Como ele. assumira

com-,
O mesmo dizemos nós da

DS incêndios lavram rapida- interessadas, Tudo' depende . Paris num festival de arte promisso de inaugurar, te- arte moderna. Francamente,
a que V. possa "ver" o jogo

mente levando quarteirões da boa vontade do Govêrno
com os olhos da imaginação moderna, um desconhecido ve uma idéia: - Na .hora à vista dos aleijões da Igre-

.

mteiros. Se honvess�· um,a do Estado que é a quem ca- ganhou o primeiro prêmio: da solenidade fez preleção:

Ija
de Pampulha e dos que

:

_

bombei . . - - isso é o rádio, Se v-ier
corporacao de ombeiros, be designar uma cormssao r a

- Era uma obra fantástica, - Que. ali estava uma obra temos visto de Portinari e
,

•

d ,.'. . ··t' '.' uma pessoa e remove, .,

t d
.

d' '1
'

muitos po erram ser evi a·
'TIara tratar junto aos mum- b o colossal, e Os artistas mo- prrma, que so a, en en erram St;llS iscrpu os, sera que os

1 � , ". 't t "
....
,.

<

• -' I venda de so re os seus -

di' 1 f� l'
"

d
.

(o" e a malOI pai e ellam
ClpIOS da cnaçao de. bom- ,

" 'ogo dernos a interpretaram i- aque es que ossem ,Ivres II UDlCOS peca ores seJamos,
. " .,.

.

'. I lhos, V. vela
a cena, o J. ,

d' ?reduzIdas as suas PIOPOI-ll1eiros e em cada CIdade la- ., _ Ih l' 'ma- reitinho... Procurado pelos de peca os. E descerrou a !nos.

cõe-: "
.

t
" ., Janaocomoso OSC3:1

•

��leI'emOS' crer que a I'
vrar o cOlV�tr�t? �rIphMce, 1: �'lginaçãO mas en; toda � re�- �...�...�..�-�...�...�...���...�...�...�...�...�...�...�...�...�...�...�...�...�...�...�....�+�......++...+ ..�........+...

. n
-:

.'.
• Estado, J.UfilClplO e lllllCI- lidade do espetaculo, ISto e, L. , � � � � ....� � � �. � �. � � �. � � � �. � - � � � • • ,., • ., • • • • • !I�.

ffialOlla 'tlos governos ml1l1l-
pes cada qllal com suas . - t' -

.

o ,
'.

..
. . _

" .

'a televlsao com um eCl1IC ... ' , +.,.
ClOms nao ,tratam da orga- . .J. ••

I
�

. .
•

..

_.
.' obngaçoes defl.!lldas nessa

em esportes aUXIlIando-o a ,,+. .:.
���:�:fr:�e ;�� tes;::.�ç� �: 1 �;���:r�t[ ú��rainsi���i�ã� compreender, as jogadas que ti· I') \Ko ap'resenta

.:.
�astos que seriam realmpnte de EOMBEIROS� \

. V. ve.
. -

é nova se bem

t:�i:: _ } ...' . .:....;:.::onerosos para algumas Pre- .' S. SURI
A teleVlsao , .!... ..

��

feituras' m'as lembramos o liome seja composto-- de e-

que um� tal instalacâo de- lementos velhos..
Tele

, Y�m
veria ser feita em mu·tua co. CASA MISCELANlA dl,trI- do grego e quer dlzer ':a (l1s- • �

laboracão do Município Es- buidora dOI Ridio. LO..&. tancia". Visão é �ma. pala- �i· *',.

:'��:P:dM_o_l�_n_�C_�_�e1_:S_t�_�_t_::_i�_�_�_�O ií_iC_�_Oll_ra_'_�_i_l:U_.._I_�b_I._:r_�_i�_e_�_.ra._"_ ��i���i:���::::::::' ::::;� I FOgões ElétriCOs MOdernos l
Curso P'ar'tI·cular ,

com a Comissão Federal de
..�. UM FuGAO "DAKO" 1I.t-Comunicaçõe.s dos Estados .,

, ....+ , �t�1
S
-

V d P' I Unidos, a definição da TV : �
ao icente e Ba a é a seguinte:' �:..

SIGNIFICA SEGURANÇ�. �tl
"Televisão é a transmis- �.

-

�
são' radiofonica ou elétriéa i. Q'-lALIDADE E ADORNO

��de uma sucessão de imagens ".:+: P,ÁRA A CASA. ,suAs LI- 'I�'
".

e sua recepção de' tal forma .......",.
a dar uma reprodução subs': '.:+ NHAS ELEGANTES, ACA. �

I

i'ancialmente técnica e si- ��...
I multanea de um objeto ou

6.
1
cena ante os olhos ·de um �;:...:
.observador distante. ", :% .".

l�

1 Dr. Ctarno')
6. 6àllej'i
- ADVOGADO-

ALUGA-SE

REGISTRADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Mati'ícula para 10,' 20 e 30 anos do curso primário,

durante o mês de fevereiro, das 9 às 11 horas.
- Alunos some:tlte do sexo masculino -

Início das aula's a 3 de março,
DIRETORA: P1l'ofa. Eurora Schaefer Meyer.
Professora: Normalista Therezinha' Schaeter.
Rua Visconde de Ouro Preto, 123.

65,00
40,00.

BAMENTO

&IANEJO SIMPLES E EX-
" ,

6'1 'VR OS
, .' \ .

DIREITO
Noçôes de Finanças e Direito Fiscal ..•....•.. - De' Plácido e Silva
Coru.eRtários Cód: :Proc. Civil - 4 vo1. .,....... De Plácido e Silva
Normas Jurídicas de Contabilidade ,

- De Plácido e Silva
Comentário Cód. Penal

'

.• , " .. : ..•.......• ,
- Ribeiro. Pontes .'

O Divórcio ,., ;. � .. :. - Érico Maciel FO .

Teoria e Prática- do Processo Fiscal , .. ' .. : .. - Roque Gadelha de
.,

Melo ..... , ....

O Suicidio ... " .. , ....
' .' ..... , . . . . • • . . . . . . . . . . Napoleão Teixeira

'ROMANCES

CELENTE RESULTADO

NO USO
.

CONSTtTUEM

JUSTO ORGULHO PARA
Cr$
100,00
480,00
150,00
130,00
50,001

_. A 'BONA-DE CASA-.

Dinheiro Graudo �
,

.

Manhattan' Transfer , . , , .. ,

Aventúras de um co:r;nunísta .........•.........
3 Soldados' : � , .. , ,' .

Paralelo 42 , , ". , •... , ,

1919 ...................................................

Paz de Espírito ;: ':
'

.. , '.

A Esperànça •.• '. : .. , .. , , , , .

BIOGRAFIA

John dos Passos . ,

John dos Passos ..

John dos Passos .,

John dos Passos .' .

John dos Passos ..

- John dos Passos ..

- Joshua Liebmam .

-- 'André 'Mall'au:l(' ..

45,00
45,00
'.50,00
50,00
2Q,00
,15,00
30,00
·30;00

Augusto dos Anjos ....•.......................
- De Castro é Silva. 25,00

-

Pedidos para Representações' A. S. LARA LTDA. -.Rua Senador Dantas.

40-1)0 -- C. Postal 1268 - Rio de Janeiro. Acompanhado de vale postal ou

cheli.ue pagável no 'Rio -de Janeiro. �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

N��::'��:;ã:O ;a�n:;orica IE:Tlltlll�111 :�::::a:::��
f�Ê�f'f�i�J�j�E�g ;;����!�2g�:::��a�� IIIIII:�IIIR �:::OCC��:LU::' s,�v��,����;�;i;;;�:i�norancià. diz ele - para' fazer uma

go, "em Santa Catarina, com

dU:!aq��: �':g;�a;'emos a��j;;� re�8!�ta�er:iü:C;:=��e�bra�ue Ap'êlo" a MOlber--Depo'sito' de Moveis )�.�d;r!t��l;.�i�c:�d;l�:ia��:ou apostolas de uma doutri- fiz em forma categoric'a pre- .' I .

'

'\ polis, avisa aos senhores
na social são individues de cisam ser atenuadas, apre- CatarlD8DSe I'MOU�A

'

I ag.ricultores e 'moageiros de
cultura e intefigencia vmais sentadas em forma menos

A Sociedade de Asaisten-J, �' .

trigo, 'que está habilitada ao

escassa ainda. . dogrnatica".
cia aos Lazaros e Defesa I Dormitóri-os - Varandas - Copàs Laqueadas e vender-lhes, sob as condi-

Não importa que tenham Santayana explica o ca- '

I P t no-e", abaixo, silos \a>1'a trio-ocontra-a Lepra em Santa Ca- : 'as ex.
, � .., p.,

títulos, sejam doutores e ráter eu-eetou-certo-e-sel-T'Y". I' t êdi , Reforma de Copas Laqueadas - Pecas avulsas. e outros cereaes, com capa-

I "A V' I tarma, vem, por 111 erm 10 ',.
•

seus nomes apareçam em que-estou certo de " ic a
da sua Diretoria, fazer' um Ultimae novJ.dades.. '

cidade para 93 toneladas:
-dezenas de livros."

"

da Razão" dizendo:.'
êlo ê Ih' t ", .Preços Módicos

I
Preço - 'Cr$ 30.000,00, 1:.

A d de
ê - '.

"N l' d ape o a rrru el ca armense,
.

..

.

f' ° 182 F Ii
.'

d ditver a e e que.nao exis- aque a época, quan o

que, sempre tão generosa se Rua Conselheiro Ma la n - P9 IS. prestação, sen o I o preço
tem doutrinas verdadeiras. a escrevi, eu estava mais re-

I
acrescido dos juros de 7%

Todas as doutrinas são conciliado com o mundo do mostrou para com esta can-
b ld d

sa, no sentido' de cooperar ao ano, so re o sa o eve-

pelo menos parcialmente f'al- que havia estado até então CU'RSO BOSCO do)' respectivo e mais a' co-
sas. e do Que tenho estado deste na Campanha Pró Confec-

.

missão. de 1% referente àcão de Roupas, que ora 'se
E são falsas porque não então". . , '

taxa bancária,inicia em beneficio dos fi- /existem soluções completas 'I Com a modestia propria
lhos do's Lazaros.: Internos 1 t 91 _ O comprador, na ocasião

h d h I t
., Preparam-se candidatos aos exames pe o ar g. .

para os problemas u!Jlil;-: e um omem rea men e
no Educandâ1'1'0 Santa' Cata- desei Ih da assinatura do contrato,.

'I S d it U -" Curso procurado por, aquêles que esejam me orar seus
no"s. ,'cu to, antayana a rm e:

rina. . .

I A I pagará' a la prestação, cor-conhecimentos nas disciplinas do círculo gmasrar, u aTais problemas são com- I 'Hoje em dia eu com-
Contando de já com s. boa

-
- respondente a 25% do valor"

, '>G inaugural no -dia 10 de. fevereiro.plexos, e é muito difícil não preende bem que há muitas
vontade de todos, aqui dei-

'

IVRARIA ROS f\. do silo e mais a referida ta-
.-só resolve-los, mas mesmo coisas neste mundo que eu' Informações e matrícula na L

,

•.

xa de 1% sendo que o res-
xamos u nosso agradecimen- _. " -- -.---- ...._,_ ..

entende-los. : não posso explicar. tànte poderá ser pago em 6•

No que acabo de lhes di-l "Aos 88�anos de idade, to.
A DIRETORI..\ Pe.·x•. dA 5 metro� prestações semestraié de

zer está resumida .a opinião eu começo a perceber que a
,__

'
_. __-" .... "III';. � Cr$ 3.750,00, mais os juros.

atual de um dos maiores fi- 'humanidade é muito mai s

A I
.

d I aiAs ACA,"fUTLA, (EI salva-I' g
rasaividade. Florianópolis, 23 de ja-

lósof'os do mundo - George complexa do Que eu pensa" I O as e n. ti dor), '30 (U.P.) ---; Os pes- Recentemente, dois pesca- neiro de 1952.\,
.tSantayana., <, va «ruando tinha 4� anos".

.

PRATICO E TEORICO cadores e os trabalhadores dores foram mortos por um I Germano G. de .A. FanaSantayana, um antigo pro- Há uma coisa, entretanto, Professor Bonson portuários anunciaram li
I diabo marinho,"que embor- - Inspetor Fegíonal do

fessor da universidade nor- sobre á .qual Santayana ain- Rua Deodoro nO 3 sob. di b 'I b
- ro. que S,ET.

.

presença de um la o mari- cou a em arcaçao e
te-americana de Harvardv da tem uma opinião catego- I Díaríamente. nho nas aguas do Oceano' eles se encontravam ao lar- .rI1RIDAS-.-B-Il-UJl--A-'l'-I8-.-·-Ovive atualmente, em, Roma. ! rica: é a projetada união I Dás 8 às 12 e das 14 às 19. Pacifico, perto de Acajutla. go do forte La Libertad.

, • PLAC� 8IJ'IL1'rIC..A1Vive em um mosteiro. a- europea. I Cg_'e.onmhoeirc'Oosnsdeaq,uceonnCsita,I"'tlçOa�Oedne- ACORDEON H'�,I,'lr de NOQUOt·,rapartado do mundo e entre- i, "O trabalho que está sen-j Lotes a' venda
e

1
11gue á meditação. : do realizado pelo Conselho

I"
,

, dum porto suspen eram os ibdlea"'_o auxiUa., ....�No dia 16 do passado mes da Europa diz êle - é alta- ,

.

.

h Ih d d Vende se um com 120 bai ."

N d S d d tra a os e son agem, re- - ,-

tj;j.IDfllllto d. tdfi',i.de dezembro Santayana com- mente merltorio e pode re- a �rala a au a e, em

ceando que a pequena em-, xos de marca Italiana, com

pletou 88 anos de idade. presentar a solução para i Coqueiros, ,�o, la?o do gru-,
barcação que usam fosse a- 2 re.g istros nos acord�s e 4

Refer-indo-se às 32 obras muitos problemas europeus. po esc,o,lar PI�sldente Roo-

I tros na clave d I
I 4- t d tacada. O diabo marinho é regrs ros na c ave e so '

filosoficas que escreveu "É preciso terminar com seve t ,�om o, me ros e

um peixe de cinco, metros de Preço Cr$ 10.000,00.
Santavana diz agora : as barreiras entre a's naçõe<; frente e area de 400 m2.

comprimento e grande a- Tatar à rua Deodoro 19,
"Hoje em dia já. compreen- da Europa livre, para que

Todos os lotes Rervidos

do que muitas das so'luções' todas se unam em defe;;::t �b ele água encanaçla e luz.

q.u,e eu" pre.g.u.ei �1'cr.·pas-sad0 '1'laz "e "da c-i:v-rliza-ção"" . "::.�.. .Informaçõ.es no� lo�l cam, - '�""

",'
.

, o d. Gilberto Gheur.'

MINI8TERIO DA
�GUI ,;nf�rUltA
SERVrçO DE EXPANSÃ.O

DO' TRIGO.

D�. Claro? IG. Galletjl I- ADVOGADO -

,
Rua Vitor Meil'elles,

60. - Fone 1.4ms. - FIo· [
rianópolis. ' I

J

ginásios. ,

Profas. ANTONIETA E LEONO� DE BARROS
Rua Fernando Machap.o, 32 - Fone 1516

.

MATRICULA:' Mês de FEVEREIRO, das 9 às n ho-
l'as, nos dias 10, 2 e 4, para os alunos que já frequenta
rar;n o Curso e para o ]:0 ano; nos dias 5 e 6, para os no

'vos candidatos aos quat,ro anos.

Para principiantes, à rua

Uruguai nO 47.

Curso Antonieta de
Vende-se

Barros Vende-se a casa à Rua
Presidente Coutinho na 34,

.EXTERNATO FUNDADO EM 1922 Tl:atar com o sr. Antônio
Alfabetiza e'prepara para os exames de admissão aos Cesario da Silva, das 18, às

21 horas, à rua Crispim Mi
ra. 34.

'(ompte pelo me

nor preço da cida
'i

i

de o seu ref,igera
,;1, dor NORGE; $0-

, dêlo 1951, com ga-
rantia, reaJ de

5 anos.

V(Q"de-�e
VENt>E-SE uma casa

com otima área de terreno

para novas edificações, á
rua Crispim Mira nO 59.
Tratar á Avenida Mauro

Ramos, 194 ou Cl'ispim Mi·
ra,84,

ALUGA-SE
Aluga-se uma casa bem

confortável, à Alameda
Adolfo Konder nO. 6.
Tratar ao lad� nO 2. no

armazem.

Dfo AOfÔnlO
D�b MII�si

Ausente até o dia 10 de
fevereiro.
Em viagem de estudos.

VENDE.SR

Fraqueza. em ser.1
Vinho Creosotad fi

Com a construção do cine (Silveira)
"SÃO Jost", n Empreza -----
Estabeleéimentos "José PEDREIRA

'])aux" S. A, Comercial, vem ,Dá-se a: quem quiser car

de assumir vultosos compro· tal' uma pedI'eÍra, inteira
missas, razão pela qual é mente grátis.
forcada, embóra muito con- I Informações com o sr.

tra� gosto,-e, em ·caracter !AdY Brígida à rua Padre

temporario, suspe,nder a Miguelinho, 16 das 13 às 18

partir da proxirna quinta- horas:
feira, todas as, entradas de -

....
-

favor. e permanentes, agra- VENDE-SE
decelldo, desde já, ás pes- OU
soas atingidas por esta me- ALUGA-SE,
dida, à colaboração que Uma casa de material com
prestaram nesse sentido.

I
todo o conforto, sita à rua

Florianópolis, 28 de Ja-

'I
Antônio' CarIos,. em São Jo-

neiro de 1952. sé.
Estabelecimentos "JOSÉ' Tratar na Padaria "BEl·

DAUX" S. A. Comercial. 'RA-MAR", com o Sl'. João
. Jorge Daux - Diretor. José Leite, na mesma rua.

:\Vit-,t. Impoj· ...

t�nfe

Dois lotes ele terra situa·
dos na rua Demétrio Rib�i·
1'0, nesta- Capital, sendo um

,de esquina próprio Il:!1'3

construção de casa de co'

m�rcio ou residencial.
A tratar na mesma rua n.

:38 •. com, Vilela.

APAR.TAMENTO
.

Âluga-se úm apartamen1;o
ou casa grande na rua D.

Rua Jeronimo Jaime Camara, 18 e 20.

C Ih 14 Tratar no Edificio' São
oe 0, � Jorge sala'13 com o.proprie-

FLORIANOPOLIS Itário.
'

--------------------------------�-------------------------------------------�-----------------------------------------------------------

c. R-

Cai.a postal, 239
Telefone" _1.6Q7

NOTA
. O Chefe da 16a Circuns-

cl'icão de Recrutamento con-
.

"

v�da os interessados a com-

parecerem à Tesouraria da

,quela Repartição; a fim de
tomarem conhecimento das

"Instrucões para a habili
tacão à; pen sões devidas aos

veteranos das. campanhas
do Uruguai e ·Paraguai e,

quando falecidos, às suas.

viuvas e filhas".
(As.) Raphael Munhoz de

Mo.raes - Ten. CeI. Chefe
da 16a C. R. M.

I

t - .#4

Osny G�ma & Cia

i
l-

I 'Sabão

"irgem E:specialida'de�
da Cia. WBTZEL INDUSTRIAL-Joioville.· (marca registrada)

Torna a roupa branquissima
...

.

,)
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Florianópolis, Sexta· feira, l°de Fevereiro de 1952

OSVETOS
Entendeu o Presidente da

I
dináriamente a Assembléia

Comissão Permanente dever- (art. 60 �. 30 e art. 52 item
se constituir uma Comissão XXV, todos da Consti Est.)
Especial, para estudar e OPi-1 5° -- A decisão -da Comís
nar em diversos vetos �pos- são Permanente, manifes
tos pelo Governador do Es- tan do-se pela desnecessida
tado a projetos de lei que de de convocação da Assem
lhe foram submetidos á san- bléia, pode ser modificada
ção. pela maioria dos Deputados

ou' pelo Poder ,Executivo,Escolhida a Comissão Es-
. .. uma vez que, exercitem a fa-

pe.cla!, _del�mltou�se. s�a a-
culdade contida no § 30 do

tnbUlç.ao a preh�'llnar da I art. 60 da Constituição ca-

neces�ldade, ou n�o, d.e COll-1 ta.rinense. ,

vocacao sxtraordinária pa-. Entendo finalmente da
l"a"apreciação, pela Assem- leitura do �eto ao pro.i�to de
biela, de cada um dos votos lei n? 61':8 e considerando o
comunicados à Comissão

já expo�to �os itens retro,
Permanente:

'

. não constituir ele caso para
_

Pelo Pre�ldent.e da C�ml�- convocação extraordinária
sa� Especial f�I�me dístri- da AssembléÍa Legislativa.
b4udo, p,ara e:nl�Ir parecer, Isto por que: ,

quanto a prellI�mar, o veto a) Embora exista interes-
ao projeto d.e lei n� ?58, que se .públ ico no auxilio a ' um

�onced: varres auxIlIO;> a es- estabelecimento de ensino,tabelecimentos de ensmo 10- é, o auxilio, uma liberalida
calizados neste Estado. de do Poder Constituido queSomam, os - auxilias, a

no caso do projeto de pequeImportancía de "trezentos ,e
na monta, não deve ser a

quarenta mil cruzeiros. crescida pelo ónus de, uma
O art. 23 da Constrtuicão convocacão extraordinária

do Estado traça' normas �a- do Parl�mento catai-inense ;
rn composição da Comissão b) __ O art. 20 do projePermanente e estabelece to vetado contem uma con
suas atribuições. dicionaI, possivel de se efe-
Entre estas, figura

-

a de tívar somente depois de ins
"providenciar sobre os ve- talada -ordínáriamente a As
.;os do Governador". sembléia e, tomada pelo Co-

O art. 28 da Carta catari- vernador, a iniciativa da soo'
nense assim dispõe: licitação dos créditos res-

§ 10 (in fine) --

"
... Se pectivos;

a sanção for negada quan- c) ,- Mesmo convocada a
do estiver finda a sessão Assembléia e rejeitado o ve
legislativa, o Governador to, ficaria ao Executivo o
publicará o veto, dele criterio da escolha, da opordando conhecimento á tun idada para solicitar osComissão Permanente". créditos e, da Assembléia,§ 2° -- "A Comissão

para os conceder;Permanente ao ter conhe- d) -- Essas oportunidadescimento do vêto, convoca- somente se poderão ver ifi
rá a Assembléia para de·

cal' depois do primeiro trile deliberar, sempre que mestre do exercício vigente.assim considerar necessá- Sala das Sessões 25-1-52.rio ao interesse público". ( ) L V
§ 40 __ "Comunicado o

as. enoir . Ferreira IAprovado Sala das Co
veto ao Presidente da As-
sembléia, será o projeto
ou a parte vetada, - den
tro de trinta dias do seu

recebimento, ou da reu

nião da Assembléia, com

ou sem .parecer, submeti-
.do a lima só discussão,
considerando-se .

etc".
Isto post.o,
entendo que a interpreta

ção do contido nos arts. ci
tad.os, em conson'ancia com

_outros mais da Constitui,ção,
é a de que:
1° -- Conhecendo, o veto,

cabe á Comissão Permanen
te, livremel1té

-

deliberar so

bre � necMsidade, da convo

cação extraordinária da As
sembléia;
2° - O prazo para apre

dação de veto, entrado na
Casa durante o recesso le
gislativo, se conta da data
da reuniã� Assembléia, ex

trordináriamente convoca
da. ou instalada na confor-

• II
' ,

mtdade do art. 60 da Consti-
tuição Estadual;

3° -- A publicação do ve-
, to constitue resguardo cons

titucional, ensejando convo

cação extraordinária pela
maioria dos Deputados (art.
60 § 30 da Consto Est.).
40 -- O proprio Governa

dor pode convocar extraor-

missões.
(as.) Oswaldo Bulcão

Vianna -- Vfcente Schnei
der e Braz Joaquim Alves.

Cami.... Gr....tu. Plj.
me. Melá. da.' melhor...
pelos me.or," pr..co. .6 .•,
C�SA JlIStÉLANiA _.:.

R.'·ICOI."lheiro.••frL
"

N O EGil o 'O__;.A_cQ_nte_ci_men!!_ _do_iJ_ia
Vencendo os mares, ÓS herolco Jan
gadeiros cbegaram á farde de ontem

novo primeiro ministro' do
Egito, "Mahe'r Pasha, esteve
em conferencia com os em

baixadores das quatro po
tencias que, em outubro, ul
timo, propuseram que o país
aderisse ao novo Comando
de Defesa do Oriente Médio
para articular a defesa do
canal de Suez. O primeiro
ministro conferenciou, ,em

primeiro lugar, com o em

baixador 'norte-americano,
Jeff'erson Caffery. Meia ho
ra mais tarde, visitava o

enviado frances. Um encón- Ontem, ao meio dia, apro- ,oficial.de-gabinete, o mesmo I EXPOSIÇÃO PúBLICA
tro com os embaixadores in- ximadamente, a jangada; fazendo o' sr. Secretário do I Frente ao Hotel La Por
g les e turco tambem está no Nossa Senhora da Assun- j Interior e Justiça, Educação-! ta, conforme ontem noticiá-
programa do dia. � lei mar- ção, singrava as águas da e, Saúde. ,! mos, está exposta a jangada.
cial persiste no Cairo, onde baía norte, nesta Ilha de 13 DIAS, APENAS!

'

! que da praia fronteira ao

reina calma desde tres dias'l' Santa Catarina, vinda de,' Apenas 3 dias permanece- i Clube de Regatas Aldo Luz;
O Exército e Policia patru- Paranaguá, recebida à barra, rão aqui os jangadeiros" foi levada.

,

lham as ruas, .onde p'e vêem I por autorídades, que até lá i visto terem que prosseguir 1 A TRAVESSIA PARA
muitos destroços em conse- se haviam transportado em Iviagem para Pôrto Alegre, iNAGUA-FPOLIS.
quencias dos atos de violen- lancha da Capitania dos; onde se encerrará o arrisca-! O nosso confrade Vinicius

.

id âb d P t I d " id"eras ocorra os, no sa a O. 01' os. oral . Lima, de O GLOBO, que a_o

Conforme êste jornal já IA JANGAD!\ I companha os h.eroicos patrí- �]
teve ocasião de noticiar, em

T.

cios desde o RIO de Janeiro, i
sua edição de 27 de janeiro Alguns páus amarrados em rápida palestra que man-.
dêste ano, os intrepidos jan- uns aos outros, com um mas- teve com a reportagem de O,
gadeiros cearenses sob o tro e uma vela branca, eis, ESTADO, declarou que a'

patrocinio do vespertino ca-
em rápidas palavras, a f'rá- travessia Paranaguá-F'lorfa

rioca O GLOBO, realizam gil embarcação em que os nópoJis, apesar de vento'
audacioso "raid" maritimo nordestinos singram os ma- contra, chuvas e trovoadas,
numa fragil jangada, de

res do Sul. Nada mais, que foi realizada em 24 horas:
Fortaleza, no Ceará, até' lhes ofereça segurança ou até a barra à baía norte da:
Pôrto Alegre. A viagem dos conforto.

'

Ilha de Santa Catarina.
denodados pescadores nor-

destinos, que é em homena· _ .-.-or...-.r ';O.- · ....

gem ao Presidente da Repú-
blica, sr. Getúlio Vargas, já
se prolonga por mais de 50
dias, sem contar a estada
nas capitais e principais ci-

A c,HAPA 'dades dos Estados que já� visitaram. Jeronimo André
------------------------

de Souza (Mestre Jeronimo,
comandante . da . jangada
"Nossa Senhora da Assun
ção"); Manoel Lopes Mar
tins (Mané Frade); Manoel
Lopes da Silva (Mané Pre
to); João Batista de Souza
(Trinta e Um) e o reporter
de O GLOBO, Vinicius Li
ma, são os trjpulantes da
famosa embarcação,' que,
ontem, teve festiva recepção
nesta Capital.
CÊRCA DE 15 l\HL
PESSOAS!

Manifestação expontânea consagrou, ontem à tarde, os intrépi- �

dos marujos patrícios - Cêrca de 15 mil pessôas, sob intenso,
entusiásmo e júbilo justificados, aplaudiram o feito arriscado"
dos tripulantes da Jangada Nossa Senhora da Assunção - 24
horas de Paranaguá à barra, ao' norte da Ilha, sob chuvas, ven
tos e trovoadas! - Exposição da frágil Jangada frente ao Hotel'

La Porta - Apenas 3 dias nesta Capital.

CAIRO, 31 (D.P.),-- O

Ao tempo em que a oligarquia governava o Es

tado, os jornais da oposição sempre recebiam convi
te para as solenidades oficiais. Com a era damocr á

tica da eterna vigilância, essa praxe foi abolida.
Daí 'porque não podemos apresentar hoje as 1'8·.

portagens de ontem.
Sabemos, de ouvido, que deste a meia-noite a.

cidade foi incomodada por morteiros que a faziam:
estremecer. Qu'eremos crer que essas bombas te�

nham sido propaganda de úm jogo de futebol ontem
realizado.

Á noite vimos razoá�el queima de fogos de arti
ficio. No simbolismo, pirotécnico, o povo continuou
vendo estrêlas ... E quanta lágrima, meu Deus!

Durante o dia foram visitadas as realiaações do
atual g�vêrno: o palacete da Estação Agronômica e

uma interessantissima exposição de vetos e de decre
tos de demissão e remoção, ilustrada com gráficos e

estatísticas.
Como, na véspera, houvesse furado um cano da

nova adutora, foi'êle consertado e o Serviço de Aba::;
tecimento de Agua foi re-inaugurado; fal"ando, na 0-'

casião, ° premiér Bayer Fiho, que se referiu à neces

sidade de "tudo correr pelos canais competentes e,

de serem também consertados 0S furos do Tesouro,
com despesas a clássificar".

'

A exemplo do dia da pôsse, o nosso popular Go
vern�dor dispensou os bailes granfinos, do grarid
nionde, e mandou fazer tablado'S para os bailes em

praça pública, aos, quais compareceu, dansal'ldo' vá
rios baiões.

Sempre democl'átiço, S. Exa. reprovou o gesto,
arbitrário do sr. Prefeito Municipal� vivamente em

penhado em que o comércio abrisse suas portas. Mas
o comércio, expontanea e brávament'e, manteve-se fe-:-'
chadíssimo ...

Outra manifestação do eospirito liberal de S:
Exa. foi pedir aos operáúos a: dispensa da marcha.,
aux flambeaux, com que pretendiam' cOifsagrá-Io.

Finalmente devemos aludir ii mais impressio
nante prova de-modéstia de S. Exa. O fun,cionalismo,
público e a magistratura preparavam-lhe, um banque-,
te de mil e quinhentos taHi:ei'es ..

S.' Exa. vetou-o.

GUILHERME' TAL

/
'

O\..e..�

•••

-,

E BATI

Fugindo á canícula de

quarta-feira, atordoado

pelo ,foguetório e toda a

quela vozeria alegre com

que a cidade acolheu a

simpática .rapaziada- do
"Glorioso", subi ao pito
resco e elegante bar do
LUX Hotel para sorver

um gelado.
Quedei-me próximo a

um garrido grupo de mo

çoilas, do qual' me vinha
com intermitências o per
fume suave da juventude. . .. Às 18,30 horas, cêrca de

A um canto duas se- 15 mil pessoas se compr iam

nhoras discutiam proble- no trecho compreendido en

mas domésticos. Mais a- tre a Guarda-Maria da AI..:
, lém, 'três respeitáveis fi- fandega à Capitania dos

guras da nossa magístra- Portos, todos sobsintenso en

tura.
- tusiasmo cívico para aplau-

O hóspede gordalhão e di!' e festejar os in trepidas
suarento anotava as des- jangadeiros que, num rasgo

pesas do dia. Na mesa de heroismo tão próprio do

junto á janela o vento agi- brasileir�, realizam a sen

tava os cabêlos de seda sacional prova que está na

da garôta embevecida aos sua meta final.

galanteios do "bonitão". ' .Comboiados por lanchas e

Um novo grupo. O gar- barcos à vela, os marujos,
çou juntou duas -mesas. nordestinos tiveram, da
Seis cadeiras. O senhor multidão que se concentra

Adolfo Kond,er ao centro, va, a mais calorosa manifes

Sóbrio, elegante, gesticu- tação de ardor cívico e pa
lava com a autoridade que triótico.

tem sabido manter. Todos A RECEPÇÃO
atentos e respeitósos. Na .. Já às 19 horas, a jangada
roda, o professor Henri- N. S. da Assunção, com a

que Stodieck, o jornalista

I
sua vel.a bra�ca enorme e

Rubens Ramos, o médico o� herolCOs trlpula�tes apro
Madeira Neves, o advoga. x.lm�va-�e do trapIche da
do Lenoir Vargas e o .lu- CapItanIa do Porto, sendo,
rista Wilmar Dias. Discu-I entã.o, o :nomento de inten
tem. Conversam. As ve- I

sa vlbl:açao do povo que, sob

zes, um riso solto! as maIS calor?sas palmas e

A saída do senhor Ado]. os mais enfusiasticos vivas,
fo Konder, todos os com- �audava� aqueles quatro
panheiros de mesa foram JangadeIrOS e ao rf!porter de
le,'á-Jo ao "elevador. O,GLOBO, jornalista Vini-

Que teriam conversa-
cius Lima, que os acampa-

do?
- nha nessa arriscada traves-

Quando houver outro sia dos mares brasiJeiros.
dia de tanto calôr e tanto A RRESENÇA DAS
vozeiro e tanto foguetório, AUTORIDADES

, não esquecerei essa licão .. Representando o Governa
tão rara de etica política dor do Estado compareceu à

Que apredi, aH, no bar recepção o sr. Ten.

Pira-,do LUX Hotel. guay Tavares. O sr. Paulo
, Fiat Lux ... ! Fontes, Prefeito da Capital,

M. se fez representar pelo seu I
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