
dência Social, onde foi armada a câmara ardente e realí
.ado um ofício religioso pelo Arcebispo de Buenos Aires.

A partir do meio dia, perante o ataúde da extinta,
iniciou-se o desfile do povo, numa visitação silenciosa
e contínua, apesar da chuva e intenso frio.

A' noite mais de 200 "mil pessoas tinham visitado a.

capela fúnebre.
A capela ardente será mantida durante vários dias,'

para que todos possam render suas homenagem; à Sra.
Eva Peron.

BUENOS AIRES, 28 (V. A) .- O Govêrno prestará
ii. Snra. Eva Peron as máximas honras" por ocasião do
transporte do seus corpo .para a ,Basílica de São Francis
co, onde permanecerá até sua trasíação definitiva para

(Continúa na 6a pág.)

DE LUTO A NACÃO ARGENTINA

lj
� "

BUENOS AIRES1 27 (V. A.) - A Sub-Secretaria de A Senhora Eva ·peron, que desaparece aos �anos�formações anunciou, oficialmente, através da Rádio Je idade, foi a inspiradora e constante anim:1d<>í·l do
Belg' 'ano, que a Snra, Eva Duarte de Peron faleceu sá- peronismo e .iusticialismo argentinos.
bado precisamente às 21t25 horas.

'

BUENOS AIRES, 28 (V. A.) - Todos os jornais
A espôsa do Presidente da República Argentina en- desta cidade lançaram edições extraordinárias em horne

trará em estado de côma às últimas horas da tarde e, nag.em póstuma à Snra, Maria Eva Duarte de Peron, f'a
até o desenlace, não retornara ao conhecimento. Desde lecida sábado à noite, destacando a dôr que amargurava
às 16 horas ás emissoras argentinas vinham transmi- J coração do povo argentino. As estações de rádio; por
tindo sucesaivas ,informações sôbre o estado da ilustre sua vez, desde o conhecimento do desenlace fatal e du
enfe rrna, que 'eram recebidas por todos os círculos 10- rante tbdo o' dia de ontem e 'hoje passaram a transmitir
caís com indísfarçavel pesar. 'I'ão logo foi divulgada a somente músicas fuuebres e programas especiais sôbre
noticia da infa usta nova, feita também pela Rádio Bel-. ',t personalidade da extinta,
g-rano, em lacônica e sentida nota, cessaram, prática- BUENOS AIRES, 28 (V, A.) - Hoje, pela manhã, os
mente, todas as atividad�s nesta Capital, causando in- restos mortais da Sn ra. Eva de Peron foram trasladados
tliscretivel const�rnação em todo o p:1ís. : nnra () salão nobre do Ministério do Trabalho e Previ-

------------ ---
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� A's primeiras horas da
madrugada de 011 tem ocor

reu impressionante desastre
ferroviário no Quilômetro
'354 :- Ramal de Itararé -

com um trem da Estrada de
Ferro' Sorocabana. A com-

posição sinistrada (N-3}
procedia de Porto Alegre
com destino a esta capitnl,
onde deveria chegar às 9,2�
horas da manhã. Ao chegar'
ao citado trecho o comboio

AINDA O DESASTRE·AÉREO CLAMOR CONTRA
EM' RECIFE a Alfa de prêços

de passageiros que procediaRECIFE, 28 (V. A.) - O

I
RECIFE, 28 (V. A,) - pilotos, 1?0 momento do de· CAXIAS DO SUL, 28 (V. te do tradicional alimento do Sul colidiu espetacular-aviador civil Rubens Solha, Nas proximidades da "POl1- sastre, saltou de paraque- A..) - Nesta cidade, consi- que é a carne verde e dos mente com um trem de car-

-que testemunhou o desastre te giratória", foi encontra- das, mas este não abriu. derada a "meça" do opera- demais generos de primeira ga que viajava em direçãoaéreo do dia 24, na Praia de,' do, boiando, ontem, o cada- Prosseguem os trabalhos d d 'R· G d d S 1 necessidade A exemplo' de,. o o da ran e uo U, •• oposto, Em consequênciaBôa Viagem, e que se encon- ver de um aviador ainda de' retirada das fuselagens devido ao seu grande par-
I
Pelotas, Cruz Alta e outras do violento choque, 27 pas-trava a bordo de um "Fair- preso a um' paraquedas. dos. aparelhos que se encon- que industrial aumenta o localidades do. Estado, ,on- sageiros resultaram feridosehiid" do Aero-Club de Per- Presume-se que seja um tram ainda, no fundo do clamor da sua população, tem, na Praça Rui Barbosa, doib 1 -00

'

d 1 d
.

1 d F I
e OIS pereceram no local.

nam uco a .. 0 pes e a - os trípu ant�s. a 'orta e- �aI', esperando-se �ue se- principalmente entre os houve uma grande concen- DEPOIMENTO DE UMtitude disse que, preli- za Voadora sl11Istrad� re-: jam encon�rados ali os cor- mais necessitados, em face tração pública. de PI'ot�sto DOS PASSAGEIUOSminarrnente, voavam em centernente ne�ta capital. �os. dos tripulantes desapa- da elevaçã.o exor?it�nte do contra a

ca.restla
da VIda,

I SÃO PAULO, 28 (V, A.)í'ormaçâo três aparelhos, Ao que se sabe, um dos {['epdos. ,
' custo da VIda, prmcIPalmen-j

que vem sufocando a classe
__ Um' 1" .• "d

um B-17 (Fortaleza Voado- ......... '" _J"iI'.-'. - _ -.tV'a............., w - • __ ....-..................._..___............_"". • (o,s pas;:;agen 0,, o

. ����;,enni;i��,��ri:�7:' AL .tt'CDU· ·u·
·

"L
.

- fa rut
.

TO'�·�(··_g--I·-tO-:
, i�f��1E:;::o::a::= ! ;�;;::�i��;:1.�i�'�"�ÊI�I�-ta. Em dado momento, per- UU nal U �ores, 111lldo�, estão convi- ria dos passageiros vinhacebeu que o B-17 ia jogar a�ndo os trabalha.dores ca- dormindo e foi despertadaqualquer coisa ao mar. Era

LEX NDRIA 8 (V F�ARUK DEIX '
xienses, o operar-iado e o com o violento" impa-c to. Osum, barco salva-vidas, pois

A A , 2,

.,
canas, quando tôdas as dis- OU O. PAI S povo em geral para uma 7

-

'o ,.A.) - O rei Faruk foi de- posições já tiverem sido to- Ob d d lt t
\ agoes saltaram dos trilhosflS aparelhos estavam real i- e ecen o ao u Ima um ,..

.

t ". -I d .

"
.

d
' . posto. O rei intimado pelo ma'd�s para o seu estabele- dos revclucionárica 'o ex-

açao conjun a., em sina .e de forma espetacular e tom-ean o exercicros.

I protesto contra os excessi- bararn a' margem da estradac, ti d denoi govêrno chef. iado pelo gene- cimento definitivo nos Esta- rei Faruk deixou ás 16 ho- • - ... ..on muan, o o seu epor- vos aumentos. Todas essas transformando-set
.

d R bet ral Mohamed Naguíd, che- dos Unidos.
' .

ras, local, do dia 26, o seu
" em ummen '0 o avra 01' u ens classes mostram-se indigna- amontoado. de-Ee do movimento rev'olucio- '

A t d bd·
'

ma�eira eSolha esclareceu: paIS.
.

n es a a Icaçào das com o aumento da car- feI'I'os.
_ Na-o VI· nenhum choque

'1ário de dias atrás, aceitou -"�"--:--.·.·""_·""__"'J*_"""'''''''''1 do rei, seus, conselhe.l·I'OS. ne verde, principal allmen-
o ultimatum dos militares im.',ediatos qll'isel'am pal.tl·l,',ou colisão. Vi apenas, o

� I D- ta"ão destiriada á população,

l de "abdicar imediatamente a S ISCOS 1'· ·l·t'" -- _�'North America", in-eendta·
"

mas a po ICla mI 1 ar Impe- pobre e h'abalhadores.e deixar o pàís no prazo de 'd· .

O TEMPOdo, p_assar por baixo da
V

. lU sua vwgem, mesmo as Causou p'rofundo interes,-
.

seis horas". Farouk anUl1- oadoreQ P
.

"Fortaleza Voadora". � que 'eram rumo a ans, pe- se na nossa cidade a inicia-�iou que abdicava na pessoa Previsão do tempo até ásTambem na-o VI· l1I·nguem
'"

. .'. .,' BOSTONT, 28 (V. A.) ia Air Fl'ance. Dois desses tI·
.

dd f Ih 'h - va aCIma, e vez ql1e o' 14 horas do dia 29"'altar d""'·· p·al·aqu· edas de
e seu 1 o, o pnnClpe e1-

Of·
. .

d DA A' d· conselheiros, Elias Andraus t d "d t' d·"",.

deil'o de seis meses de ida- t lClalS a 1.' orça. erea 1- cus o a VI a es a, la 'a, Tempo - Em geral instá-1.lenlium dos dOl·S 'a.pal'elhos. zem haver ec b -l e Kal,"in Tabet, foram pre- dl·a aum�nta d,de. Declarou-se qtle o ,ex- ,.' r e luO nume-, ,
. '" n o com grave vel sujeito a chuvasO "North Ame"ica" f

-

b O
sos' no próprio aeroporto e t d ·f'

'.

"
•

L e11-
soberano tem intenção de rosas l.n ormaçoes so l�e e Temen o sae-n leIO para Temperatura - Estávelh,ou em parafuso, co�o se'
se fixar nos Estados Uni- apareCImento de "dlscos reco'onduzido para o Cairo. todo aquele que vive de 01'- Ventos - De norte a les-fosse uma tocha. DepOIS o prateados" e outros obj,eH- .

ex-monarca de 32 anos denado. te, modeI.adosdO>l, mas parece pouco, pro- d ·d d"8-17 veio na minha direção . vos na regiào de Nova 1n- "e 1 a e, zarpou em seu GOIANJJ.TA, �8 (V. A.) - T tvável que se dirija direta- .
' �' empera ·uras - Extre-e procurei-me afastar. Ü 'glatel�ra e sobre Nova Jer- late "Fayd el-Behal''', pon- .

Bmente desd,e já, para êsse . O deputado QueIroz arreto mas de hoje - Máxima 19,5quadrimotor tocou na água 'se"T'; Em 'Mancheste1', New ,do, aSSim, fim ,a 16 -anos de
'l' ..nnel"eu. a' Assemble'l·a pl'O-

1\,,,. 168país. Possivelmente Faronk J .' y':!_«
- lhmlma ,.com a ponta das asas, dan- irá primeil�o à Itália .donde' Hampshire, o comandante reInado.

videncias junto ao Executi.. ......,.....-."....,. .........._.._._-•• - .......- --.
do a seguir violenta revil'a-

'laguirá para a França, só Harold Hu1'iburt disse que Acompanharam-no a es- vo goiano e a COAP, no O rtio da cidad ..volta de 180 gráus. O B-17
então continuando a sua

dois observadores, disseram' posa, a rainha Narrima, e sentido de ser pl'oibidll a
não sóssobrou imediatamen- que viram sobre sua esta- o filho Ahmed, F.'uad, bem t

-

dAI· tviagem pal'a terras amel'i- expor açao e generoSO' a, 1-te, ficou Ulis 15 minutos so- ç.ã() de observação dois ob- como sua!! ers filhas <la menticios de p,rimeil'a 11e-
hre 'o ma}'. Vi quando so-

•__.......;..,...._...""._...... I'I.:................-..- jetos parecidos com disco�. primeira esposa, princ,esa cessidade para outros Esta- :

breviventes, dois na causa Out1;os dizem que viram '}I'erial; Fawzia e Fudia', de dos, a fim de se ,evitaI' a al-
e dois procurando agarra· Reforma, da I AI objetos similal"eS em divel'- ta dos 'prêços nesta capital.
�e à fuselagem. ltttI sas partes da região. Continúa na 9& pág.

IleltoralE concluiu:
Um dos sobr�viventês es-

'i:Çtva ensaguentado e meio RIO, 28 (V. A.)' - A Co-

N
,.

L
• Ilslta di Ilnls'nú agarrado aos destroços. missão Parlamentar incum- ovas" ocomotlvas·· -

Creio que apenas quatro bida de estudar as modifi- IrA .I.. 1I18rl6r1jm� oito tripulantes da cações a serem introduzi· Tt' , I
.

4

'

U UU lU
"Fortaleza Voadora" canse: das no Cpdig,o Ele.i.to.l'ltl.a'el<l- ,,"' -co " em .. ego da 11."·11

"

guiram se libertar do apa- IlÍu.-se. onteIl:J!..�O líd,e�' da,' RIO, 28 (V. A.) - ..,Co�,.a t recente_mente ehegadas
a es- ,

.

.,,'.
..

reltlO.
"

·m1:UOT·la, �l'-,-·�stavo' Capa.- �,p,resença·. do .. snr., G.etuho ta CapItal, do grupo de 95 RIO,"2-8 (V.'Ã'.)' - O Bra-
Os demais perereceram ,nema;- ap,1.'esen;tqu .:,à:. Comis· :v.a.rg:a.s." Pres-idente ,da Re.· adquiridas no ano findo pe- sil hosperará, a partir de

'10 }jo,io da aeronave. Nas são o' seu trabalho soUci· pública, Deputados,' Sena- lo govêmo. para a melhoria segúnda-feira, o ministdo

proximidades do local, .en- tando o prazo de uma se- dOl'es, Min}stros de Estado da tração nas vias férreas dos Negocias Estrangeiros
cpntrava-se uma jangada mana para ent.l'egar o estU'- e--altas· &ll'wl.'idade8' civiR e n.acionais. Essas locomotÍ- da Austria, sr. Kar, Gruher.
'!om pescadores, mas' estes, d(, definitivo. Finda a l'eu-

.

militares, fOl'<1.m solenemen- vas serão imediatamente O diplomata austríaco, fi
a0 que tudo indica, ficaram nião o líder da �aioria adi� te entregues ao tlráfego da empregadas nos transportes cará no Rio até o dia 10. de
com medo de se aproximar, I a\1tou "que o seu pr(1)jeto re- Estraçla de Ferro Central pesados da nossa principal ag"Osto, visitando em segui- I

temendQ ceI-tamente., UID?l ! fOl'�1ari, ra.dicalmcntc a Le,i do Brasil, hoje, duas loco-' fenovia, entre Belo-Rod- (ta Belo HcrrÍronte, S. pau-I,.explosão. Eleitoral vIgente". motivas "Diesel-Elétricas", -zonte e Rio de Janeiro. to, Curitiba e Florianópolis..

- Você 'lêu no Diário da
Tarde de sexta-fe}ra
última que o F'a\'�H3c
a lúz está no Genésio'?

- Li e achei certo..r
- C�mo? Você está doí-
do?

- Para muita gente é Stl
mesmo o Genesio que
faz luz!! r

I '

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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' . ,! ..,:':.: ,I D�. TOLENT{N9 DE Cl\RV�LH(}
DRA ,WL.A:DYSLAVA W. MUSSI Aperfeiçoamento eu{ .çôrto Alegre e Buenos Ayree

. .'. " E"
<

OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA.
Consultôrlo - João Pinto, 18 - 1° andar

DR.' ANTÔNIO DIB ,MUSSI
_

, "Médicos _'
"

c I -.
_'

•

. Cí rurg ia-Cljníca :Geral-Par�o&
Serviço completa -e especia lizado das DOENÇAS DE SENRO- "

RAS, com modernos m'étodos d{l. diagnõaticos -. tratamento.
"WLPOSCOPIA - RIST1j::RO.·2... ,SALPINGQGRAFIA - METABO- ,

.

LISMQ�BASAL ,

Radioterapia por' ondas, curt�.$-Éll!t:i'ocoagulação R�ioB Ultra

Violeta e Infra yeX,melho'.
Consultório: Rua TJ:ajar;o, n. 1. l° andar Ediflcio do MOD-

��� ..

Horário: Das i às 12 h�i:as r- Dr. Mussi.

Das 11\, às 1� horas -' Dra. Mus"i.

.Restdência Av�nida Trompow.ski. 8"

s

DR.'· A. SAN'fAELA
(FormadQ pllla Faéu.ldade· Nacional de, Medicina d'a l,lniverei- 'Ii<'

.

'ade do Brasil). DR. ALVARO, DE CARVALHOMédico' por' concurso dá Assistência a Psicopatas do Distrito .

Doenças' dê Cria�ças
,rederal.

, Consuttõrto : Rua Trajano s/n·. Edif. São Jorge - l° andar..

Ex-interno do Hospf talv'Ps iqutâtr-ico e ManIcômio Judíciârro da

I
Salas 14 e 15..

C�pital Federal.
. ., .' .

Residência: Rua Brigadeiro Silva Paes, �/n. _ 80 andar. (cb�-
Ex-interno' da Santa Casa de MiserIcórdia do RIO de Janeiro.

. dE' h)
.

,
','

cara o span a .

Clínica Médica - Doenças Nervosas. A�enc;le diàriamente das 14. h,!. em diante.
Consultório: EdÚíc.io Amélia Neto Sala.9.

Residência: Rua Bocaiuva, 134.

Consnltas ; Das 16 às 18 horas.

'!'eleione:

Consultório: 1.268.

Residência': L�85.

._"�_"_'_""' "' '

�__ ... .._.R.4_�-� ... � ___

•

DR. JOSÉ BAHIA S. BIT1'ENCOURT
.:\<IÉDICO

Clínica Geral - PEDIATRIA

Rua VI de 'Maio, 16 - Itajaí
PUERICULTURA - PEDIATRIA �. CLINICA GERAL

Cousultõrto e Residência -: Rua Bulcão Viana n. 7 (Largo 13

4. Maio, ,- Florianópolis.
Bórarío: 8 às 12 toras

.___,..... -.-1,'OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA,
j

DR. GUERRÉIRO DA FONSECA IEspecia liata do Hospital
I

JlIoderrra Aparelhagem. I
. Lâmpada de Fenda -:- tlefratoz - Vertometro etc. Raio X. (ra. ;

.lAtoll'rafias da Cabeçá)' - Retir�da de Corpos }!:xtranhos do Pulmão

.. .Ii.ofago. I'Receita para uso de OCUI08 .

. Con!,ultório - Visconde de Ouro Preto ·D. 2 - (Altoa da Casa:
. ....10. Hori2io#te).

Reeidêncià::""': Felipe S'chmidt, 101. -O ·Tel. 1660,

Dtàr+aman ta.

'---j--

DR. ANTÔNIO MONIZ DE ARAGÃO
CIRURGJ.Á TRÉUMATOLOGIA

..Ortopedla
Conau',t6ri,o::' Joio Pinto, 18.'
Du 15 àa 11 diàiiiamente.

.

Melioa �os· Sáliado.:
: ' Re,": ''socaiúva 1811.

I'ou •. 11:: 714" .

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

DR. ROLDÃO' CONSONI
',Cf,rarria Ger.i - Atta Cirarfis ':"lMólétlüss de 8enll�ru'. "

.

..:_ ,ci�u J:tia 408 TUJÍlore. ..... .

Da' Faculdade de :5i�d["ina /la \rn-iversidade de .São Paill�.
. ax-AlIsíatent.e de Cirurgia !los 'ProfeBllore, Alípio Correi•.

Neto' e
.

SY11.· Mato•.
.

.. Cirurg'iaj;do es�omÍl&'o:- rêsicula e �ia'. biliarei, inteliltino', del-
'��<lo e R;'''O�l!,o, tiroi<&::rinsÚ'r'qlitji!a, �e"i��iiiier:o, odrioa e tr.om-·

"- i •.•. � �., , t '
.

J;.'. VJiric,<t�elJl; hidrocele, v�riz�B e h.érllia,. ,.,.. fConattJ���,.pas.�'.àli·:l}; ��rà;;: ru.,.�Iipê S�hmidt, 21 (aobr.�oj'l_ Telefone':' 1.598. . > •
• • do. ,�, t !

Buidência:
I Avenida 't'r,,�p�wii;Y..

' fI ....,., 'L'�lefofÍ. 1.7U. f..... : .... ; •.. :t") • �'
.• "

.

,

CO'rnunica .ainda que o seu Instituto de d}agnóstiee dhrii!<D _..

'tiniía' fuhdoiiàndó de"!n&neirá rego lar,' :ficando como seu 'aD�"""
() c�Ínpetente çIinico D�. ,Orlando Schroeder que há maia de 1)_

MI�. veol aco.mp8I).hando; pas80 a passo,· 08 8erv'i�&lt elhd_ ....

Casa de Saúde ,Sã� 'Sebastião; e de seu cpnsu1t&rio, ""
. '.

08 6el'viços, de rádio diagnóstico, radioterapiA e 08' d. )a�
DR.· ALFREDo' C$REM. Lório 'clinico ,ficarão a cargo do Dr. Paulo TavareB, »om••ebej.-

A .U
.

S E 'I :r E";' . ;::��;"�::;�Ol::d::�" m,". "lo 0.0 ,,,"o...1a • ..._

"['.' ",

fia. M...,J.., 1>''''",.. :/.41• .1." _d•• >", ,.
•

FaNI!"-'��1ii4iiJ"�.
curcnlliA fUA"""......PllOSIIBIIAS

,.v
'

.� ..... il-

Diàriamente das 15 às 18 horas

DR. LOBATO F�LHO

O

I.

ADMINiS'f'RA�()' ,

.

l1edaçio e Ofi�inas, à rua C�itselheiro ,Mafr-!> ......
.Tel. 1022 - Cx. P05tal. '139.

'Diretor: RUBENS A. 'RAMOS.
,

'Ge�ente: �DOMING'OS F.' DE AQUINO",
Representantes:

Representações A. S, Lara, Ltda. ,

Rua Senador Dantas, 40 - 6° andAr,-.
Tel.: 22-5924 - Rio ,de Janeiro.

,

'."';'

Doenças do aparelho respiratúrio
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA, DOS PULMC)E8
Cirurgia do Toral[

Fornvado pela Faculdade .Nacional de Medicina, Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospjtal Nerêu Ramos
.

Curso' de.especiali�ação pela S N, T. Ex-interno e EX'8ssiBtente de
. Cirurgia dr' rr�f; Uga Pi"lh'ei!� Gu_imarães _(Rio),.

C�tJs'ültórioo' Rua Felipe Sch'midt n. 88.
'

Diàriamente. das 16 às 18. horas.

Residência: RU:l Felipe Schrnidt, n. 103.

".

Reprejor Ltda. _í' .

. Rua Felip.e de Oliveira, n. 21 - 6'lf�.&Dd"l'!;r .

Tel.; 32-9873 - São Paulo .

ASSINATURAS

Na Capital
Ano ..... , ... , , ,. , . ' .. Cr$ 170,0&

Semestre

��--------------�----------,----------�-----------

DR. M. S. CAVALCANTI

'.;:'>1.,' .....

� .. -

� ,��.
.

, "

",.'? ....
,. , Cr$ 90,09

No ln<t�rior
Cr$ 260.0jl

CI"t !lO,!}8

I
!

I
I
I

Clínica exclusivamente de crianças
Rua Saldanha Marinl:to, Í9. - Tel�fone (M.) 736..

,

..
'

Ane

Semestre ,'.,.

Anúncio's m�diante;' contrftto,
,

. .

Os or-ig inais, me81;t0 não �ub.jlj(l:!l,ro�, n.G

devolvidos.
"

.,\

A' ilireçao não se respo nsab i liaa pe-ro8 oofte..�.·

emitidos nos artigos as�iDados.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clinicl! J.I'lédica - Doenças de crianças

'

I Tratamento de Bronquites em adultos e crianças).
Cousultõrtc , Vit<,r Meireles. 18 -' }O andar.

H'lrál'io': D2s 10,30 às 11,30 e das 2,30 às 3,30 horas.

Restdência : Avenida Rio Branco. 152._ Fone 1.640.

.----

ADVOG�DOS.
..

.

DR, CLARNO G. GALLETrJ ..

- AJWO(iADO

RII� Vito, M e i r e 11('8, 60. _:_ Fone 1.461<. '.:_ florÍlU>&�U•.

DR. RENATO RAMOS DA SILVA
� ADVOGADO

Rua Santos Dumont, 12. - Apt.•.

,

DR. JOSE MEDEIROS VIEn�A
- AOVOGADO -

Caiu Postai IZ'O - Ita!ai - Santa Catarin ...

DR. THEODOCIO MIGUEL _-\ 'rHERINO
- ADVOGADO --

Rua TraIa n .. n. 12, t" anelar, sn ln n.

(Escr, D,. Wa ldi r Busch )
.•

·

Telefone 1.340.

. DR. NEWTON D'AVILA
Çi ,urgia geral - Doenças de Senho.lls "": Pl'octolo&,l.

Eletricidade Mlidica

Consultório: Rua Vitor Meireles n. IS - Telerone 1.507.

Conl!ultl;,�:' As, 11,30 horas e à 'tarde das 15 horas em diante.

Residência: Rua Vidal Ramos, - l'elefone. 1.422,

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

DR. MARIO. WENDHAUSÉN
"Clínica médica de adultos .. crianças

Consultório - ,ua João �into, 10 -. 'reI. M. ,769.
Consultas: Das 4 às 6 horas:

.

'ResiM\léia: Rua Esteves· J*-ni�r, 46,. TeI. 8i2..;
/

DENTISTA

. DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
, Miflnrco

Doa Serviço!! de Clínica Infantil da Assi.8'têJlela .Municipal e, B9S-
, >

pital de Caridád� .
. ,

"

CLINfCA MeDICA DF; CRIANyAS g ADULTOS
.

_; Ale"..i. - .,

C.,ni!ultj)rio:· Rua N!Jnell -Machado, 7 -'- ConsU'ltas dá. 10 à. -l2

I! da! Hi às 17 ·hol!8:s.

Re�i"';nera.: : Rua Marechlfl Guilherlue. b - Fon;: .781..

I' .

'.

por· uma sI.mana

DR. OCTACILIO DE ARAUJO
CmURGIÃO DEN'rlS1'A

Rua Felipe Schrnidt - EdiL Amélia N('to - Sala

Tratamento cirúrgico e cura d� Pionéa .�I"�j}I."

.

'Tratamento 'cirúrgico e cura de Abcessos; Gra<D-ulmD&. Ql81.a-..

radicu lares. etc .

iTENÇÃO: - Grande redução de preços nas D�N7 A>D\JllAl.'!l!�

para as pessôas -que vivem de orde nuuo
• .

Láboratório Protético 80b a direção de TÍ!díico c"lIlua� _•

pecialmente no Uruguai. f'nu,ado sob a orier�ação de um ó... maar--:'to'• I �

credenciados espeCialistas da América.

Dentaduru lI"em o Céo da «oca (Ab"haó" f'laU':'a)
"ontt8 Mo'veis e 'Fixas

Todos o. demai� Trabalhos Prortticos peJ.. i'éc-nic!ll .all11 �.....
,

ce-nte.

--.-.----�� ..

'.
-.

A V I S O I
avisa à 6·ua· distinta ch..�te." q_".
setembl'o em viagem de e.tvdoa ....

o Dl. Djalma Moéllmam.

esta;. atlsent� 'até o mês de

Aqéríca do Norte.

� .

Sabão

\7
.. irg··em :.,E..

-

.. s."h,e·cia.:lid,'a._ d,'·�.{f,D�' $ lU ��6Ã2Y'RCtA,
I

• -!(#/� ..•. da Cia. IBTZIL INDBSTBIAL---:Jolovllle. (marca registrada) ,. ESPEciALIDADE
.�I

·

_���=·�='� �__�.�T�.fl�r�n=a�,�a�r=o=��p=a�'�b�r=a=n�q�U�iS�S�·i_m�._a�'����� �� _

.

":"

I:;!."-

"

r
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Florianópolis, 'ferça-feiril,. �9 de Julho de 1952 3
---------- ------------------�---------------------------------------

Altdicou O Rei.. I
'

.

F.rul« do Egito' .��

.:'14, 12 e 9 anos de idade,

I
bandonasse o país antes das

.

,

,.l'ei:lpectivamerite. . 16 horas. Sua majestade
Ao abandonar o palacio, .iceitou-os. Tudo foi execu

Faruk disse á Rua guarda cado pacificamente. Nosso
. pessoal : "Sede fortes. Tudo 'imor ê o resultado de vosso

esta ern mãos de Deus. O apóio e de vossa obediência
�homem deve se submeter ás as nossas instruções. Sei
.' circ unstancias e' enfrená- que o júbilo transborda em

las com valor. Rogo a Deus '{OSSOS corações.. porém os

I'.. que 11015 conduza . a tudo exorto a se. manter tran-:
. .quauto é bom". quilos para ,que' possamos
_NOVO GABINETE �"'osseguir em vossa causa,

Noticia-se que o pres'iden- p", .. -if icamente".
!te do Conselho áe Minis- J /, IRO, 28 (\{. A.) - Foi
,iros. Aly Maher, está dis- ,:onsLtuido imediatamente
.posto a formal' com: toda :) Conselho de Regencia, in
urvencin um gabinete de regrado "oelo primeiro mi
-coí iguçâo, compreendendo nistro M""h,er, general Na-

todos os 'partidos e que fi- guib, Pasha Sanshou ry,
caria encarregado de tomar presidente do Conselho do
"medidas que a abdição do Estado, e Bci Soliman Ha
�'ei impôs e também prepa- fez, vice-pres.dente do Con
.rar as 110VaH eleições. se lho dq Estado. Uma fon
_A J

�

COU EM FAVOR DE te oficial eg ipica bem inf'or-
SEU FILHO rnada

,
decla�'oll flue "os -a-I.CAIRO, 28 (V. A.) contecimentos es.ão

oco1'-1,,_ 1<-;' a segutnte a declara- rendo com extrema rapidez.
.�f:.f) com a qual o marechal "Outras fontes tambem i':.Moha.med anunciou. ontem a fidedignas disseram que'
.abdicação do rei Faruk: Farouk foi obrigado are-I"Concidadãos. Para com- nunciar ao negar-se a ace'-,

jiletar a tarefa empreendi- der as exigências do exer-

-da nor nós e por nossa causa cito, Do sentido de que tos-
aERAOOR.c. A. - Delco 220 ou 440 volts

<-
•

t
. ftSO'lIQUIOD - 3.050 KG. (aprox.) GENERAL MOTORS DO BRASa-em revis .ei-me com o pri- sem emendados os artigos L 511 A.

lneiro ministrp Pachá Aly d� ConstUuição qu� dcier-I �.�������--�����--���---�����-����-����----�-
��a�:��h�;ba(�M;� 7 hotras minam aSdPrt�ltT�gatIVast dOI iC I N· E D I' A R I O Feijoada é iDdige�ta?

o- (
.

, e en .re- monarca, e� I Lllsse o a ua :
guci-Ihe a petição dirigida govêrno e dissoloesse a Câ-l

RITZ em:

a Sua Mageatada e que con- mara dos Deputados. Às 7,45hs REBECA A MULHER
tinha dois pedidos, em nome Como resultado

.

da abdí-] Sensacional espetáculo J.NESQUECIVEL
. ,rro povo: o prmeiro, que cação, o general Mohamed de Tela e Palco. No programa: Noticias
abuicasse em favor de .seu Naguib, que dirigiu o golpe! Sessões das Moças da Semana. Nac.
_fj]ho e o segundo, que a- de Estado no Cairo quarta-I' Na tela: Willian HOL- Preços: 6,20 - 3,20

feira passada, colocando na. DEN - Joan CAUFIELD Imp, até 14 anos

chefia do govêrno o diri-! - Mona FREEMAN IMPERIAL
gente independente. em:

•

Às 7,45hs
Aly Maher Pasha, assumiu BROTINHO INFERNAL Anselmo 'DUARTE
completamente a autorida- No palco: Para que todos Ton ia CARRERO - Mari-

. .ANIVERSÁRIOS de sobre � país.
.

possam assistir za PRAD.O
Heitor W. dos Santos

.

AHJ\o1D FUAD II é o novo LING - O maior pencti- em:

A eferneride de hoje, a,,- Rei do Egito e Sudão. zador do século TICO TICO NO FUBÁ
c,F;l:-iala a passagem elo an i- CAIRO, 28 (V. A.) - O Preços: 5,00 - 3,00 - 2,00 No programa: O Esporte 29 DE JULHO canhoneiras das" Iorças do

-ve;'sário natalício do nosso Conselho de Ministros pro- Imp. até 14 anos
-.

n aTeIa. Nac. A data de hoje recorda- General Madeira; '.

-distinto conterrâneo 51'. clamou o principe . Ahmed ROXY Preços : 8,00 - 4,o� nos que: I . - em 1.852, o Coronel Jo

Heitor Wedekin dos Santos, Fuad, nascido nesta cidade Às 8hs. Imp. até 14 anos
- ·em 1.635, chegou a : sé Teixeira da Fonseca der

.advogado provisionado, alto a 16 de janeiro do corrente RITZ IMPERIO . I
Santa Luzia do Norte o Ge-I rotoy em Vila do Souza,

;h:ncionário do" Departa- ano, e em favo!' do qual ·seu Às 5hs. As 7,45hs neral Matias de Albuquer-j Paraíba, um corpo de pa

.m nto dos Correios e Tele- pai abdicou, Rei do Egito e Sessões das Moças No Palço: O Espetando que, reunindo-se ao Gene- dárícs de Pinto Madei

procer do Sudão, sob o nome de Wilian HOLDEN - Jo-, que vem assombrando FIo- ral Bagnuoli : , l. - em_J..·336, em Paris, fol
Ahmed Fuad II. an - CAUFIELD -- Mona jl'ianópolis' - em 1.642, um Alvará n.augüi-ado com toda a 80-

FREEMAN. ( .

LING ,,- O maior Impení- de D .. João IV ordenou que len idade o célebre «Arco do
em: tizador do século. [os, governadores do Rio de Triunfo" iniciado em 1.80S

BROTINHO INF�RNAL . Na, Tela: Victor

lVIATU-,
Janeiro nã? �ntervies8em por ordem de Napoleão I;

No programa: Cmelandia RE - Ann SRERIDAN nas eleições da Câmara
.

e
- em' 1.836, os anarquis-

.JornaI. Nac. em:' ,desta excluia os judeos e tas do Pará levam a efeito

Preços: 1,00 - 2,00·- 3,00 'STELA

I
macons'

.

o segundo ataque a Carne
ODEON No programa: Cine Jor- -=- e� 1.822 na' ;�a· tá;
Às .7,45h8 nal Nac. . ,travou-se O eo:Ubate do Fü': _ -. em 1.846, no Rio de

J0a11 FONTAIME � Lau- Preços: 2,00 - 3,00 - 5,00 I nU, em que os atiradores Janeiro, nasce? � Princeza
rence OLIVIER Imp. até 14 anos br·asileiros repeliram três

D. Izabel. Chnstma, a Re-
I •.

.. I dentora. Filha de D. Pedro'
.,,;......._.,..,...,.,....._'.,<�� .'oJ"........__-

·

..._-_�-.,__w_
II e de D.·· Thereza Christi-

.

'. na. Foi quem assinou, quan-'
do Regen te pela terceira
v·ez, a "Lei Aurea" que ex

tinguiu a 'escravidão em 13·
de Maio de 1888. Faleceu
em Paris a 14 de Novembro
de· 1921;

Compacto!'
Etonômico!
Eficiente!

eis o. novo

coniunto
gerador

A General Motors do Brásil S. À,
acaba de apresentar em nosso país
êste novo conjunte Diesel G. M. da
..érie 110 - atendendo d-s ta forma
às necesstdades de energia elétrica,
quer no campo dos serviços públicos,
quer nas iniciativas p a r t

í

c u l a re s l

Estas unidades compactas, incorpo
rando a potênciade um motor Diesel
G.M" da-série 110. à capacidade de um

gerador Delco de 220 li HO volts, pro
porcionam fôrça e luz dentro de ba-
ses extraordinàriamente econômicas.

)
MOoE:lO - 62.500 RI< •

CAPACIDADE - 100 KW, 60 ciclos. 125 KW,
50 ciclos

N, DE. CILINDROS - 6

MOTOR - Diesel da "álie \10

Vida Social

A feijoada depende do modo como é preparada. pa�
o estômago não tenha muito trabalho em digerí-bL, N

sempre é possfvel controlar-se a quantidade ou a qualid
de gordura adequada à sua perfeita digesfibilldade. Com fre

quêncía, ainda, V. a saboreia acompanhada ou antecedida
bebidas fortes, ou aperíttvas. Quando, porém, as, conseque
cias não forem boas p'ara o estômago, é bom recorrer ao u

de "Carboleno". O anti-ácido e digestivo "Carboleno" pro

tege a mucosa estomacal contra irritações e facilita a. di!t�
tão dos alimentos .multo gordurosos' ou condimentado
"Carboleno" é encontrado ii, venda nas farmácias e dr��ar'

.t

-.- � ,

HOJE NO PASSADO"

::grafos, e influente

ipessecl ista.
lozando de vasto circulo

-de 'amizades, o aniversari
a1'::e de�'erá ser hoje muito
<ctímpl'imentado. O ESTADO
.felicita-a.

Sra. Marta Cunha

tlYllSSA
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Ftoríanõpolís, Terçà-feira., 29 de ,julho de 1�52
, ,

'

.. :"�

}':-e' t,'-I·C,I)":@,·{X,'·'F'i·rFll'el·,·e'ns'e·l- ·,Começo.u ô··Compeo-
"

'., ,�.� ,. t.: � . / ." .. '; . "'1
..

nato. Amadorista

part ida .illa'ni!:u,f'8 I .IPostaJ�,"érci lioLuz e.Bangú.
:'

',�
'�." .

.

.

.' , ,L ,., ,'. '. 'I osvencedores, Empate np
h'o, ,:Pfn(o .daLuz e.Bíh,i,.êste,.para .avencide, "os encontro.America Colegíal
I,

,artll:heíros,. EOIp:8.le,· ...a, ':. p'reli.minar.
'

h:nciuiou, sábado no �s- Foi expulso do grama to,
.: '.. t:úÚn da' Praia: 'de Fóra, o· i1;1 �a fase, por desrespeite

certame c;itadüw' de futebol. [:ti ;.l'bitl'o o jogador Amiu
:\m:wcr, promovido pela. F.. 1;1-, (li> 'I'reze de Maio.

c'. F.
,

(is quadros foram êstes ;

o.s quatro encont ros ca Hucílio Luz
"

Pote,
t';J(:;�(;a inicial, cujo enoer- �:ra k�lr e Nelson ; i)ul'yd,
':arncr.to se deu no dia ,e- AII,i('.J' e Gerson ; Vidal, OJi�

L·l.i:nlz'.. ou seja, domill;so,. íon, Walmor, xasínho e Bu

,<.�>fizeram () público, po:s I gi(i. '

·f(.r"n:. disputados' com ;,r-I '�'leze de 1'i'!:n.io -.,Clíma··
:!(>1' incomum' .pêlas oito

I
C,). ;'crge e Natalino; I:..ima,

cc Ii'ifes.,
'

.

TI ot':e' ho e Zézinbo : . Hé .io,
'r. as refregas Iograram a (; ue-des, "ralter, Amaury e

,i1iQ'í:::, as' esquadras do T:fn.
.

�,�-
Posrnl Telegráfico, Hevci- (l'�S 202,00 foi a ren.la

1:0 Luz e Bangú, enqua'lto. ,l[ll',"ada,
q!l�� América e Colegial üi
v)(.':ram as honras <Ia p��l"'i.
ria f!r,al da rodada; empa.·
ta!) de por ,dois tentos.
,

. e
• "11R

ganam
, ar,te' ontenj, " do:

�'€ bem e rientados, 1:0;'- r o!ar, c .que vem evidenciar '{pc,uitado �ij1f1.J: Atléti:»

pgurando (J Campeonato n ar-se figura's de �a.lce .:io ,) descaso dos clubes pelo 2. x Figuelrense 1.

tadino ela Divisão de Pro- D"r.:;lO futebol, -em- futuro ·ser:'flme. N'':j quadro vencedor," d

'ionaiS, o times -do �lUln b'�JÚ ,próximo. .

. \1fi�jnho 'inaugurou a rr::eá�orés foram ,faír.a, I''''e-

ei.i�io,
.

Cntal'inense" e "dD' .

O esquadrãe- . aÜ�ti��n:) c out ag em, com um schoot dc-�'i,:(I, .Iul'iriho, "Cazuza,
ueirense Futebol Club>. :'WO�\ como no 'torneIO' \1:1- 3&;11 pretenções, 'atirado de [j,'l,,:'í_io,' R";w da Luz e
"

g vêr o prêlio entre hum",
<,

,d:r,bncía relativamente-I j'1-l.H-:t .r.bo.
'Icolor do 140 B, C; e o I· Lntendem-se bem .os- s�·;s

t g'a.
N,), vencido apenas G:Il"

-n egro, na esperança' ele, hfr::rl!ntes,
' '1:('< :din'do 1l"J .A. bola pa,'3S0U

.

rasteira e ia. Ln\liares. Verzola e ;.0-

mtrar novidade" no f�".� t"]') , médio o seu ponto :1:- f'lI t n' as pernas' de Galo e 11. Ratif'fizeram,

drão dí rig ido IielQ téllVJ1, to
.

<',' ;'
..

•
r-

i Pc' r'ormír nJ' fundo ,i:-t:�' :\i}ll a atuação do árbitr.i,
'mtas, já que no torncio : t'nrim fina1iza ma�'o�at:'t- rc:'Í.!;'.· sr. l\t'rbel'to Serratini.

decepcioriõu sendo (jJle' cem seus chutes sem i_:m "frango' autêntico. (I:,: quadi'os 'atuaram
rado logt. no primeiro ,.b:te.ri;70S, susa fintas· l�t;- ?� (, 20 half-time, aos ví 2' r.lm \'l'ganizados: •

frente ao n:1eSlllO l�.eC:E',"Hárias e_seu ,pouco eúl-' ;:,ir. utos, Pinto da Luz, )j- Atlético - Qiro. Vaíca e
"

I'J' di," nas CêI\li'::,i; sôbre �, "1'(.; dê marc,fção, �:ecebe �le ,lual'e,?: Ju.linho, Fredel'i�o
• '. ". 1 '

.. "

'.. ..'

a 1\:1, um c11lbe de mvcja- . �1.i'é') ctdv.ersano., ." �Ij l'mho
-

lo arremata, r:a-

'art�L granjeando prcs- � I}�,í o placard àperta'�Çl: !lh;:nao a "esfera" o re(hi;(j'

em t?rlà o vasto teu;-'�? i 1,
.' •.

',' finnJ do "Ftn'ação Negn;":
bUJ'l'lga yerde e a[�m 1 ·�G;" dois período!'\'foi _f!;t- Z x (J

teiras .. o "onze" que c: gl'tnte o 'domínio atletiéá- Acs 43' minu,tos ou seja
)C iwesidiao pelo espnr-

1
'10, .

" ,bllhn�o dois minutos pilN.l.
.

,Tholl<}Z Chaves C:i-ll· E�:sa superioridade, e)l' o fü;al do match, o Fig.lei-
1 tornou a apresentar ao t'.'f!'tanto, não. se trarIu:.;i.l J'�m:'2 consegue tiraT o zero

)UCO 'na ta.rde de dorrüp.-. em te:rtos; ele. maycador, marcando o

credencia7se pouco pa"a A defesa alvi-negra, <l!Je-' "di tento de' hom'a.

íl1ta,l' o cetro. 'na,; Garcia lutando com, .ie- Foi seu autor o .meia Hi-
o dispõe, como :0:10 p"m:lnn'aço e segurança, 1110 \;: (jl:b, àpanhando a bola
"o da b1pital, de 1I'TI e�tii <'pta a arcar com o' pe 1'1',) �'f:'l:'trO do gramado p:t-;

o de jogo aceitáVel e so de um ataque bem tl'à- ��(Jl: por toda a defesa �,d
, é pior falta tudo, f,X- ;n:aic, assi� como' a van- c(,lo�' para evia.la ao ba:--
� cav:;lheil"Í,�mo. ífl1in,cta esta. a exigir mllrto b:\;lt".
meI,1tos �ovos, algurs t,',,;r.o físico e técnico, 13(1;3
desconhecidos d(> pLÍ- e",:� todas as .ocasióes torna

consti_tuirj:1ll1 a eq�j i-' se }1reSa' facil da reta'gutil'
d,l coe h-ária.

1'\8Q; gostamos do jogo,
Muito ftàco o seu desel1-

l�(t manhã de domh,J"(J
fv,'�1m disputada?, duas pe

ki",o, sendo a primeira tr;.t

v',.da entre o" quadros du

f::;:!!'gú e Tris, tendo vencd(�,

c' (luadro banguense pelo �s

cure de 2 x O, golos conquis
i ;teIO}: ua fase final por ()!{-

hANGU X !RIS
e ('azuza; A�lgu"cto, He':d
l�,) _/I,Jeino, Miripho' _e ri l
t,o da Luz,

Flg'i.ieirense - Galo, Gar�
POSTAL X 'FLAMENGO

ci,' e :::"fludare,"� Brma, V" .. -
, O prélio inaugural do ceI'

lGia f: Ceça; L9ló, BihI, tame assistimos na T�l.l'{ie
En �'. Niltoll e 'Naldemar,
l-

.

j
"

1"
da Sabatina.

'li a partJf apre ImlWd"
F

" ,

, . 'oram anversaYlOS ('.S
t,ue teve. por adve:rsano os

't I I'> t 1 T 1
, d' '1

"

tI". con,lun os (O os a
.

e e-
Clt,\ lOS (e aspuan es G..)"

'f' d FI
'

� , gra lCO e '18 amengo,
r.W3lJJOS clubes, o resulta'lo

d t jaie i nm etnpate de dois 'ten- V?l1Cen o o/ campeona o

f
CIdade pela ccutagem de

,,-,S, '

2 -x 0, tentos obtidos 1'01'
. J'(J p·rimeiro tempo V�T!-

Alcino, nD lo t.empo e Namyc3�� i Atlético por 2 x O.
no período 'final.

n tI1 da Cr$ 2.835,00. :

O juiz da peleja foi o ,sr,
A'u,e Imo Furbanetto, ;,.., n

-.......•.........------·...........v..........._.".,...-.�...............·_ ..............., ..._...
i atuadio regular.

" I ,As" duas equipes atuai'am

O Atlético venceu' o certa- assim 'constituidas:
.

' . Postal - WIlSOll, Agu,i.l·
.

me de estreantes ! do � Pedro; Pé de Fe::o.
: Carlmho e Oscar;, Alc!llo, C�-'U;,GIAL X AMElh(.A
llietinho, Fernando, De.tu- .\ �eguir deÍFonta�HT,.'·,e

�c..;.3',G'
'

R .. ,[,'M, A
Foi ;niciado sábado e�l- I

ressante competição da

F�,'
r,fI! � Namy.· 'os conjuntos do Colegial e

,

cerrando-se domingo, no C"-I A. C. Fi.amengo -,- Tico, Nica América, com João, Seba.:;-
tádio do 140, B. C., o Pl;i- A atléta Maria Na';alil'lu: t' n"ia; Mazzcla, Brito e tião da Silva no apito. •

o' qu�' �e sab� a nóvel' ta classe que muito tem im- meil'o Campeonato Citadino dã, Atlético, surpreendeu' .a I Haroldo; Sadí, João Zico,. A primeira fase �nni·nou.
ração de, Esgrima de PI essionádo os -adversárioi> de Estreantes de Atletismo, -todos quebrando recorde ��o nora 'e Jair. favorável ao Colegial

'

que

a 'Catarina' estreaTá no mais a'ntig'os, tendo todo,: tendo o Club,e Atlétic,� Cata· Catarinense dos 80 ml�troe· assinalou um tento po'.' in- .

mês de agosto eles vaticüiado um' btilhan- i/inense superado o Ca�'ava" com barreiras, com 1G-' '!REl-.E DE MAIO X HER· tel'médio de ZÓ.

ndo. pretende levar· a tf, futuro'- para esgrima. ca- na dt Ar marca'ndo 197' CIJ"IO LUZ Na fase derradeua Da-

.to o' seu primeiro .Cai-::l- tarÍnense. poJito.p contra 154 do clübe O recorde ant�rior era de . A t&rde de sábado ,foi '�n-' miani e�pato'U para. Ja(!'ó

onato estadual de esgri- Em cóndições é de ser su- -da, Base, ..Aérea.
, '16"4/10 e 'pertÉmcia a· C�r1a ,cr1'l'él.da com (') ·cotejo "enVe desempatar, , inas' Sitbinu'

, pôr que os Govêrnos E;s-!;a: Bons resultados técnicos Gael'tner d'o Olímpico, de H�Jd_;jo Luz e Treze le igualar.' •

Def.rOJ;ltar-se-ão
nes!5e

I
dual e MtmicI.·val, interessa-

foram verificados n1. inte- Blumenau. MO!ll, sob as, ordens do ',1'. Resultado final: 2 x 2,

'tarne a Associação AtI.,- dos çomo- devem ,estar lluma ikaly Margarida, o qual Foram punidos com ex-

a ,:BaTriga Verde, O· Glu- maior demonstraçãode i:'tll- ",.....-..............-.:r....._....,;......�..........".............r.;r;...........T":O"TJI7'A.."'Ir"JlO"�T..Wf!I(f5.
se ('onduziu de:ploravelmen- pulsão do gramado 0<; diall-

12 'de Agosto e ç Lira tura e vigor dos :filho§';. �te te. (ÍYÁpanando o brilho da teiros americanos Dedéco e

is Clube que ü-ão dispu- Sarita Catai'ina: dêm O' seu O Fluminense derrotou nova _ v,rfia. Damiani, ambos no 20 tem-

'0 título da esgrima esta- má:kimo apôio para que a."
• L(;go após ter o árbitro po PQr desacato ao ál'bityo.

1.'
.

'fsgl:ima pos:;,a se' represen· .menrte "A�, A-ft4it'r.'a.!- (bd,� IJ(>r.te.�minada � p�rti-: ... , I"�Âea a. arbill'agem._: _.� __�,_

l"atando-se do Primeiro t::tr no. :próximo c"am-peb-
-

V_o U" d�, verifioou a mes'a de C"J.Ll- Os quadros foraIll êstes:

p�nato 'estadllal de'),;� nato brasileiro nas COll,:1;� .tt'f,l;"! qU€ ainda faltaviim América Rub.iuho.
'g'ante' modalidade de' des ções, em quê p�derá est.a·r e $:.;í disputados sete minutos Lang e Ru&si; J-acal'é, Tl'i----

. , Foram eucerradás ante- A.usfria, ""'la contagem ele
.

rto, amparada nas prin- estará se, ceutal' . com",,·o • t'v fl,�lll\ essa que poderá call- lha e Novais " D€déco, Lua..

�
.

.

,,' 'on tem, u". Rio,· as sem.i-fi- 5 x2'
r

ais so'r�edades floriaGo..., apôlo dos governantes...
.

>' .
•

S�H a eliminaçiio do ârhit ..o Jacó, Damiani e RanlinG.
•

. náis da Ta"à' "Rio.", -tendo °
itanas, é de se pl'e�lUmiI Certos do 'fulgul'ante fll- " e ..a .anulação do jogo, ven- C<>legial - CoUaço, Fer-

. Fluminense conservado a A ta{'a "Rio" será deci-'d I 'I -

d H
(I dito.torneio sej::). ples- t1Jro�ao qU:l': e�tá destill(l(\a, -s eh�) pe o ])e otao o el'cÍ· ri e Alfredo; CamilE, Cuca.

liderança ao levar de :venci- dida ,'entre Flumin.ense e
'ado ê amparado não só a FE$O,' cas() TiO atual Il;O-

' liç, !"uz, pela expressiva �on e Bastos', Meueiros, ZÓ Sl:'�-
. llà novamente a' equipe dó CUl,i,n.tians .

.GovêruO ·da Cidàd� {:o.,. mento,: quando aind;l :ni1::> _.. ,
. .i"5!.![<:om de 4 x 2, após estar hino, Barata� e Savas,

elo p.I,óprio Govêrn.o ao tem UlJÚI vida própri;a' defi· "'&ildü '-vencido· por 2 x O.

Õ, 'urna _vez que somer.· nida, possa contar com fór-
. �.. f)�. tentos hercilistas! -ro-

gora,
.

após a funda;:;ãQ ças de. ampal:o tais com.) l"'c;:m Cbtidos por Bugio 01,
ESC, se chega a re8l11- o� apôios governamentah jildem com.· S�.,ára.tlÇa flun'al e Waldir, este de ",e-

's prátieos pela realizil- que a�ma! citámos. solida)';- � ",:".& . ,n.<l'f�.r,
de campeonat� ofiei- zRmo-no's a -eia' e' aillii dei- •

':'-'. \ '

,'e'
l

ra,-pí4ez
' P�u'� o

'xamos
•

consigriàdo' o no,,<:o C LH'i.jPS.

apEmo aos governantes qur.i. SÓ -Nos CONFORT:AVEIS MICRO-ONIBUS DO-

:�:!V:l? d�u�r:�;::l�'P�:::� RI?IDO ,�,S,UL-,8BISILI(B0>7·�: �� ��••••�••��••••�!�,��••••••••
tigiar e lutar por tudo'qi.i'à;,� .! Fl·ori.anó'p.,olis' - I,tajal -:_ Jt)inville _: Cu.ritibâ

. PoIlrso' .'
·· e::,<_:.'C'lrte ',.. ;::. ;,.,: ,:p�..'. ·:Iorato vel1ha: CO';"orrel' OitO lia U " "U�

'maior glória de Santa C;l.t:::.
A'
A. Rua. HEl'odo.ro �uina da �lETODO WOGUE

'.

.irra e'maior estímulo ás �"ti gencla: Rua' Te-n-ente Silveil"� Rua Feli� Schmidt, R. 181.
vidades de í'leu::, filhos

•

J

Fàixa Branca --�-------�---\.'--- eeoeMe � .....

"io .� Zizinho,

I'f!: lllar a átl1al;ão do ';T

!)it\'G Mário Abreu, joga�-
do os quad)'os (;O� a� fo"í'

'1\.9.';( {- s abaixo:

·Bangú - Bicudo, Arival
d·: f' Delci; I1'<111; Cid,n' ..

1;,.'11:: min; Olívio, Zh nh<_

r�;, tr,;. 'l'ito G IvIayrinL
":18 -- Té!:cic. Em."o <"

i.illi; Renato, l\lol'eto t'. Bt

&>\11(;: Ney, Reni, lVI'::tJl':L�
( ;",2 -; c \Valdi}-..via, 'sã!) de mag.l!f"':

Í'ção fis ica, po:ic11.-
. I

ta...._.._.._.._... -u"" .JI'· �u;,..;._· � "'.!" .....
"

vencido

Próxima rodada
Sábado - Hercílio Lp�, x

Postal Telegráfico ê Fla

mengo x Treze de M.aio,
'Domingo - Il'is x C,ole

gial e América x Bangú,
Sabem todos os entendic
s que a ei\grima é um dos
Oi'tos em que Santa Ca

'ina 'poderá brilhar n,) -

tame" d{)s desportos na

nais, pois já tendo cru

o ferro com muitos :los
elhores, os seus esgl'inlis

, s têm revelado jogo de al-

mal'çlU

...

�,
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"

·;ejaraÍn algo e ga�'lÍçar'am mato a fóra. Os dois amigos
.

EDI"" A.'"
/

"�aça as ... eJ1tusi:;.t�mara�-se e açular�m a cach?'rrada pela .capoeira I
. ',' ",'. .' ...:l de,J1tIo, businando com a c?�n�ta de .caça, Ela algum 1 EDITAL N. 5 pois. de .1'eit6- Ii'réviàmente

O CA.STIGO
coatí manhoso ou macaco sabido extraviado no vassoural CONCURRjl:NCIA PúBLI. um depósito da quantia de

.

' mas que em boa hora escapou-se. CA' 'h' t
'

.

(CI'�
,

.

>
'

" .

, •••. , qum en os cruzeIros ) 'II' ,.

. ..
'

... . " I Ja era quasi noite quando deram com os costados" -
.

d
O nome do Amin invoca uma infinidade de historias ,

. de
'

. '1 d S t A tôni
" Do.o.,oo), .para garantia a

. -.:k caçadas 'e por ésse motivo nós 'estávámos poupando o e.md um sape, �l\ e °d pe;soa G
e

�n o i�n orno �mar�'a o De ordem 'do' Snr, prefei-l·as'.,<ünatúra do contrato .

. 'Q(!;SSQ "fundo de reserva" para quando os assuntos esti•.gal � _€ oSFm.a L1 t�S e' aco
'

ran �
co 'd�m �a�Im para to Municipal de São José, A Prefeitura reserva-se o

'\lessem. minguando, cloc °tes:
OI e� ao q�le cohmeçou:R.rag: hIa. ,o ar�m pe- levo ao conhecimento de direito' de rejeitar todas as

!. • • o po ren-e e nao mais ac aram o camm o que da para .' -,

'I t' d
Todavia o que aconteceu ainda esta semana forçou-. tr d: , I E > ....

-

h 'do
. quem interessar possa, que propostas apresen a as,

. .. f'
a es la a gela. SCUl eceu- e nao ouve outro reme 10 sr- '1 de vi t di

-

P.. �s a registrar Imediatamente o ato. .

-

b f t
.

I tI"
pe o prazo e vm e las, a uma vez que as mesmas nao

O Amin e o Vitor são considerados os melhores ca-' ndao ..el� da�at. uSt ar��-:edPe o ma;lRAga , ':om, rumo a sede contar desta data, acha-se satisfação os interesses e

.T d
. Pld'

a VI a, IS an e cerca e, um qui õmetro d onde se acha- b' t
.

� .

'bl' á id desIocai
"·�2.{).()'res aqur destas bandas. ara e es, an ar no mato

" ' a er a coneurrencia pu lC. necessr a es' ocais.

'f_ O: mesmo que correr as ruas da nossa cidade. Enf'iam-,
vamo

para arrendamento do Tea- Nesta Secretaria, em to-

-se pelas serranias do Cambirela, palmilham o sertão Desprevenidos,' sem lanterna, resolveram fazer uma tro Municipal desta cidade. dos os dias úteis, das 9' ás

'broto e saem onde e quando querem. fogueira e aproveitaram os tições como fáchos. Tudo os Os interessados deverão! 13 horas, encontra-se pes-

O Vitor tem por praxe orientar-se, (i) que é certo, pe- atrapalhava e O· mato achava-se molhado. Estavam per-. apresentar suas propostas
r
soa 'habilitada para forne-

los cursos de .ágUas e dentro do 'mato é um verdadeiro didos... .

na Secretar-ia desta Prefei- cer as Informações . precí-

Dugl'e no sentido da orientação. O Amin é' sempre acorri- "Esperar pelo 110VO dia seria uma vergonha' para os tura, em duas vias, em en- sas.
.

'pànha-do pelo velho Jóca que desde muito é seu guia f'íél. velhos matreiros. O Amin ansiava pela presença do ve- -velope fechado, acompanha- Secretaria: da Prefeitura

Vamos ao fáto destes dias, ainda fresco e palpitan- lho guia JÓ{;a e si este estivesse Junto' era "sopa". O Vi': da, da prova de quitaçã-o Municipal de São José" 25
..

tor queixava-se de 'que não podia se orientar porque não com á Fazenda Municipal, de julho de 1952. '

Peta manhã, o Lara convidará o Vitor para uma im- encontrava siquer um corrego de água.
.

até ás 12 horas do dia 13 Henrique Basrõs, Secre-'

"13ü.i'�tante sessão á,noite, porem como já este o Amin haví- .

Do alto do morro de Santo Antônio avistaram as lu- de a,gôsto p. vhl.douro, de- tário
.

. :iro planejado uma caçada para a 1_llesma tarde, o convi- zés da Capital e da Ponte Hercílio Luz. Sob seus pés
..�a.áô excusou-se alegando que um seu filho fazia anos arhava-&e, a vila e perfeitamente ouviam vozes de ,pes� ....Ad·.:v.'··'O·,'."·!.·�,'.:('Ia, .e 'e.. AR,ta.....;,·.I,.".d,.a'.d.n.";.·. �a.quele -dia é que por obrig-ação social cumpria-lhe ficar· soas e cantos de galos. De quando em quando passava _

\..U _�'.... 'L
> I!I.13' casa fazendo as honras de anfitrião.

.'

automóvel assinalando-lhes a estrada geral.
.' " -

"
, ,: >:,;'.,

. OIL ESTEV'AM FHEGAPANl
.

..

, Apóz o almoço, o Vitor e Amin vestiram a indL1men� Mas á frente estavam tambern velhas coival'as estre-

''tár'la de ea<;ada. A esposa do Vitor vel1do-o naqueles fra- laçadas de arvores e galhos caídos,' pedreiras intranspo
'jes e de espingarda nas mãos fez-lhe sentir que á tarde 'níveis, emaranhados de cipó unha de gato, malhas de

-telÜam visitas. O nosso médico porém argumentou. que gravatá lança, baáeiras de cortante capim lingua de
nã.a· iriam -ttaçar, mas apenas chegariam até a 'vila d� .vaca,'

r

, Santo An{ôni.o, aqui ri-a ilha, a procura d(\ um cão extrft-' E foi por 'esse lTlundao de obstáculos que eles, lá
virulo, Lá pelas quatro horas estaria em casa. pelas duas horas da 'madrugada, pisaram a estrada geral.

" Lóg·o seguiram e foram bem "Hlcedidos tendo de f4-
.

Trópegos, famintos, com os rostos' arranhados" o

,to achado Q cac,honú p.erdido na estrada. corpo cheio de espinhos � a roupa em frangalhos, foi
; Com.o aluda era llmit<:l cedo, resolveram dar uma

es-j
:lssim que' chegaram alta madrugada em suas casas.

,

})!t,�� pelo �a:�. Entl:�u'a� p;l<l capoe�ra. de um� velha. \
' Ant�s porem, coml;>inarapl llada dizer para _estranho.s�

,.Gy...".,.:;ua. nas a,�IJaCehCHls de Santo AntônIO. Os caes fa�.. A. velha classe. de melhores caçadores nao podena

Florianópolis, 'I'erçá-feíra, 29 de Julho de 1952
--------------------------------�._---------�--------�

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

. ,

-
"

,_,
,

de 6 cilindros e

válvulos na tatnpal.
68 8HP.de Fôrça
Efetivo; proporciQnCl
rendimento "'.' "i

extrà�rdinório· e
i!:�ngó ."vida" ao motor!

Orgulhosamente; .

_apresentamos .. �

.. '..,
• '!'

'lo. i�

.j . .t. "

.••

*-'. �OVO REVOLOéioNÁRIO MOTOR

"

'.

." recém�ch.egado. -do Inglaterra CARROCERIA

'SUPER-RESISTENTE - SUPER-SEGURA
"
.)

Inteiriça, de aço,
soldada num 'bloco só!

� POSSANTES FREIOS
HIDRÁULICOS

entre os eixos diontelro e

traseiro permite perfeito equilíbrio
e oferece o máximo c09fôrt�!

� MElHOR LOCALIZAÇÃO DOS
'ASSENTOS

inspiram confiança
proporcionam
paradas suaves e

.

seguras, a qualquer velocidade
Êste tipo de suspensão
independente das rodos dianteiras

proporciona ,excepcional.
estabilidade de marcho!

•

"5 STAR"

,

e grande
FORO MOTOR COMPANY, EXP0RTS, INC. - S. P�ULO

poro V. possuir!um carro

- Advogado.-
AC,ACIO GAUI'BAI.DJ S. T'HIAGO

':'_ Contabilista -

E,difíci� "lPASE" - 50 anda:r.

"

...
••

I
I
1
1

I
r -\

, ,

ser quebrada. Uma .verganha perderem-se em capoeiras
de fundos de chacqras na .estrada de Santo Alltônio,
• O que lhes .ac�ntec€u quand.o em casa chegaram llã�
nos compét'e comentar. Mas que o castigo pelas mentiras
VEÜO rapido, não temos duvidas ..•

JUl'eremiriní

, \
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6 Florianópolis, Terça-feira" 29 «te Jul�o de 1952

TEATRO A. DE CARVALHO
�anbã às 20,30 horas - Estréia da grande COMPANHIA 'DE COMÉDIAS

,
.

'

1 ir A L o e U R C' I o
.Com a brilhante peça em 3 atos "A PIEDOSA MENTIRA" de Amaral Gurgel.
PreçossCadeiras numeradas _' Cr$ 20,ooõ - Balcões -'Cr$lO,oo. - Camarotes

Cr$100,oo.
SÁBADO às 15 horas - "VESPERAL DAS MoçAS" _ a preços populares. , ,

,

SÁBADO às 20,30 horas _ "Em homenagem ao Exmo. Governador do Estado, sr.
Irineu Bornhausen".

'

_' A famosa peça divorcista "O CULPADO FOI VOCÊ" da autoria do Deputado
,

NEL�ON CARNEIRO.
'

DOMINGO - Matinada às 10 horas - 'Matinée àsIõ horas _ A interessantissima
'peça Infantil: A GATA BORRALHEIRA.

'!TAlM CUHCIO

Faleceu
Eva

a Sra. fsclaroci��nto ao PúblicolDELE§;Rf1:�,b-ao con-

I Os auxiliares e técnicos Os empregados das Em-
J DE APERFEIÇOAMENTO . 1 P t· Iist ;J

P 1
' , . , ,1'1 curso (e os a, IS a, senco

eron l,doS Estabe eCImen�os Jose prezas exíbidoras locais e�- DO DEPARTAMENTO os interessad�s atendidos,
Daux S. A, Comercial e Em- peram, portanto, que o pu- OOS CORREIOS E 'l'E di :. t d 11 às 12, , ., " "

' . ". - iarramen e as s .

,
'

P r e z a: Cinematográfica, blico de Florianópolis com- LEíGRAFOS h' das 17 a", 18 horas.'
"Od "Ltd bai

.
,

d
.

'f'
-

1
' ora.s e as s •

eon
..

a., a alxo-a;"sl- preen a a srgrn icaçao ces- CONCURSO PARA A CAR- no gabinete da Delegacia
monumento que será erguido na Praça de Mayo, em na�os, dir igem-se, p�r �ste s:- aumento nos preços ,dos REIRA DE PÓSTALISTA da Escola, sito no 10 andar

'rente .à Casa Rosada, mero, ao nobre �ublIco ire- j cinemas, tendo em VIsta O Delegado da Escola dp, da Diretoria Regional dos
BUE�OS AIRES, 28 (V, A.) - O Presidente Peron quentador dos cinemas �a- que �el� depende a melhor Aperfeiçoamento dos Cor- Correios e Telégrafos, nes-

te!n recebido manifestações de pesar pelo falecimento de quelas emprezas, com o f im , e mais Justa remuneração t C '+, 1
ti 'd' reios e Telégrafos faz pú- a aprtai.

sua espõsa. Denta-e os milhares de telegramas já chega- d.e e�clal'ecel' os mo IVOS e, os .qu� VIvem desse ramo blico que se acham aber- Florianópolis, 21 de ju-
d.o,� à sua residência, destacam-se os enviados por S, S. finalidades do aumento nas; profIs_slOnal. . tas, a candidatos de ambos lho de 1952./J "BTnl, Presidente 'I'ruman, Rainha Elisabeth, Presiden- entradas daque,"les �stabele-! Estão certos de que contí- Ildefonso Linhares_ _ os' sexos, _até o dia vinte e p '"

ratVargas, Generalíssimo Franco, Presidente Eunaudi, cimen�o� .de diversão,
1
nuarao a favorecer com a

um (21) de agôsto próxi- I Delegado da EACT
:f\ esidente Auríol, Rainha Juliana e Rei Frederico, De 1l1IClO,' cumpre notar mesma desvanecedora aflu- __••••••• .-••,.__ .._..._-....__.... w .....z: .",. -,

BUENOS AIRES, 28 (V. A.) - Com O falecimento que esse acréscimo foi ,au- ência aos cinemas, cujos Souza, José João dos San-
'Ô" Eva .Peron desapareceu uma das figuras femin inas torizado em Portaria n. 18, proprietários, conforme de- pregados uma remuneração tos, João Muller, Célio Jor-

r:-ais.[diticutidas da América do Sul e única em seu país de 26 de janeiro do corrente claram, tudo 'f'arão por de- mais compensadora e mais ge Pereira, Guilherme SU-
((li( atuação -que teve na vida pública da Argentina. ano, da ax-Comissão Cen- senvolver, não somente dan- acôrdo com a situação ge- va, Ivo Rodrigues, Almíre

Durante sete anos junto do seu esposo, o presidente tral de Preços, visando com do-lhes Instalações mais ral do custo da existencia. Ramos, Waldemar Alves,
1!"'lei'al Juan Domingos Peron, Eva Peron teve poder in- isso suprir as emprezas co:n I condignas, como, posaib il i- Osmar Silva, Albino Fer- Ana Vieira de Araújo, Se

discutivel e atuacão combativa no campo político e 80- parte dos recursos

necessa-I
tando �o

nos.
so público o co- rari Júnior, José Matos, An- bastião Amaral, Rodolfo

,�l do seu pa!s. Dotada de prodigiosa capacidade de tra- rios para ,atender às justas nhecimento das mais notâ- tônio Abreu, José João Fer- Valentim, Quilio Souza, Ha
'IJbalho, identificou-se corn os problemas populares a rgen- reivindicações dos seus em- veis produções cinemato- reira, Arno Cunha, Fran- milton Andriani, Francisco
t inos e em sua breve e intensa intervenção identificou o pregados. Aliás, corno bem f gráficas, de êxito mundial. cisco José da Rosa, Isidro Silva, Trajano Goulart, 'Ha-
�:u\'ê.J:no do seu esposo com suas obras que foram, ao assinala a referida Porta- Agradecem, antecipada- Costa, Aloisio Ventura, Vol- milton Ramos" Hélio Luiz,
In resmo tempo, o sustentáculo do atual govêrno da Ar- ria, os preços das entradas mente, a boa compreensão e ney da Silva Millis, José Oswaldo V. Miranda, Mar

;êntina, de cinema, no decurso, de a honrosa solicitude com Cardoso Martins" Mailry çal de Jesus, Gumercindu
,

Até novembro passado, Evita tornou parte pratica- muitos anos até agora, )Ião que o público atenda a essas Dutra, Carlos Vieira, Ange- Gonçalves, Raul Pinho de

i'mte em todos os campos de atividade pública do seu sofreram acréscimo corres-

frazões,
que justificam a pe- Iíno

ROdrigu.eSJ•
Claudionor Oliveira, Francisco Vieira,

,1dí>;, Naquêle mês foi submetida a urna operação que se pendente aos novos encar- quena percentagem de' au- Souza, Carlos Lebarben- Ondir C. Macuco, Iolanda
"'{e ser de cancer, e suas atividades adquiriram rítmo gos do comercio cinemato- ytento nos preços das entra-l chon, Romeu Vieira, Aldo, Pereira, Marcos Silva, Ida
meú lento até cessarem completamente nos últimos mê- gráfico, de modo que o au- 'das, cujos objetivos são os Sell, Júlio Horácio da Ga� Iino Abreu, Edgar Scheidt,.
des, sua vida. Não se revelou até agora de forma of í- mento atual não deve ser ti- de conferir à classe dos em- ma, Eurico Tolen.tino de Erico da Silva Penha.
COlLnaüu'eza de sua enfermidade, mas se sabe que o do corno exorbitante da l'e-I -

'

,

, l'ge T. Pack, especialista em cancer de Nova gra geralmente verificada �
,

via� �\, um dos principais médicos que intervieram na para eom outra,s utilidades,

N' t" C I H t
3 ,

})�:!'!:�:m���el� �oi condecorado pefo

gOV,êrno argentin,o,
. ��op��;��çt;: :���a�\�;i�l�� aVio-mo or �ftr oepc eNos primeii'os' mês-es de 1952, Eva PerOlI teve pouca riamente maiores: '

�tuação pública e reduziu considerávelmente o tempo Essa puticularidade, exa- ." ,

que permanecia �lT!- �eus escritóri?s no ;vr�nistério ?O Tl'a- tame,nte,. é que justific;;a �
, -

RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇA
balho, de onde dlrlgIa sua obra fIlantropIca e SOCIal ,e as � confIança com que os aUXI

atividades da "Fundação Eva Peron", recebendo minis- Iliares e téCl1icos cinemato

tros do govêrno e embaixadores, apesar de nunca ter ti- gráficos desta Capital, re-

00 cargo oficial algum no govêrno. clamando nos respectivos
O povo de Buenos Aires viu-a pela última vez em salários um aumento de

quatro de junho, na cerimon'ia do início do segundo pe- 60% já autorizado e aten

I riodo presidencial do seu esposo, ao qual acompanhou 1 dido pelas Emprezas locais,
numa das sacadas da Casa Rosada. Então já estava muito apelam para o espirito de

debilitada. Seu rosto parecia extenuado ,e palidQ, Não fa- equidade do ilustt'ado pú
lou na ocasião, como o faz_ia em outras apresentações na .blicp, no sentido de lhes da
�acada. rem, ',indiretamente, 'o seu

A enfermidade ã qual resistia tão tenazmente minou apoio, ao aumento IlOS in-

1 seu organismo, antes vigososo e_ aparentemente inque- gressos, para não tOl'nar

I brantavel. Recolheu-se então à residencia presidencial, impraticável às Emprezas o

de onde bem poucas notícias sairam ao público sobre o (!omércio da cinematogra
lH'ogresso do seu mal. Na segunda semana de julho de- fia, entre nós.
lIam-se os primeiros boletins médicos, reconhecendo que Convem acentuar que em

./
seu estado de saúde ,era grave e requeria completo 're- ne'nhuma 6iltl'à Capital ou

,

pouso. grande cidade do Brasil os

Eva Peron nasceu na localidade de Toldos, agora cinemas realizam exibições
<' hamada Genel:al Viamollte, a 263 km. a oeste de Buenos popHlares C'omo as que em

Aire'i, A data oficial do seu nascimento foi dada em in- Florianópolis se fazem, por

formações do govêrno como sete de maio de 1922. Outras exemplo, 11as chamadas Ses
vel'sões fixam a dàta em 1919. Maria Eva Duarte era fi- soos das :Moças, que, segun
lha de Juan' 'Duarte e Juana Ibargueren. Quando ainda do compromisso das Empl'e-,
el'a bem pe'quena, a família mudou-se pai'a a cidade fer- zas, não será interrompi
-�ária de Junin, a uns 50 km. ,do seu povoado natal. Ali das, mas, ao contrário, a-

J.:assou a infancia e quando tinha 15 anos, ingressou no miudadas dentro das possi
telltro,que não abandonou até pouco antes do seu matri- bilidades que se verifica
mônio com <) então '.coronel Pel·on., Seu primeiro contacto rem.

('om este ocorreu, s�gundó se refere, em janeiro de 1944,
quando, com olltros� artistas do teátro, rádio e cinema,
Maria Eva Duarte, nome ppsteriormente mudado para
Eva Peron, ajudava na coleta de fundos para os flag'e�
lados do terremoto da San Jnan. Desde então não se se

Tarou de Peron e o acompanhou nos dias que precede
Tam e seguiram o decisivo 17 de outubro de 1945, que
n_arcou a volta do atual presidente ao poder, após, breve
pel'Íodo de intenupção. •

Em 1947, a sra. Eva Peron visitou diversos países
€Ul'Op1:lUS e o Brasil, sendo seu regresso à Argentina, as-

i

I

Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

::'�s('alas intermediária_§.. em Itajaí e Santos. sendo nest.e último apenas

para ti ill()",'lmento de passageiros.

.

PRóXIMAS SAíDAS:

I D A VOLTA
de SANTOSde ITAJAt

2/Agôsto
14/Agôsto
2'6/Agõsto
"'j'lSetembl'ô
19/5etembro
2/0utubl:.ü

do RIO
7/Âgôst()
19.1Ag'õ'StQ
31jAgõsto

.

'"12"_1Setemb11}
24/Seternbro
'1/(}u tubi"\)

00 FPOLIS.
'3i/Julho
12/Agôsto
24/Agôsto
"57Setembro c

17jSetembro
30;Setembro

8/Àgõsto
20/Agôsto
lO/Setembro
't3/Setembro
25/S�tembro '

8/0utu·bro
1
!

Ü h.n!'{nio de Florianópolis será à'l? 24 horas das datas indicadas.

P:;xa mAis informàções dirijam-se à

EMPRtSA NACIONAL DE ,NAVEGAÇÃO HOEPCKE

'Rua D�od-oro - Caixa PQstal li. 92 - Tcl-efoue: 1.212.

FLORIAN·óPOLIS

Confirma�se assim, qtle os seus restos mortais seYã�
inumados no pé do grande monumento a ser erguido.
em sua homenagem, na Praça deI Mayo, com os fundo!!
populares que se vinham recolhendos nesse sentido. Tam
bém foi decretado luto oficjal por 30 dias. Determinou-se
ainda que toda,'S as entidades particulares permanecerão

,

BUENOS AI�ES, 28 (V. A.) - U� de.creto do go� i fechadas por 30 dias. Entr.e ,a� determi�ações f�gura a

vemo, publicado as 1,30 horas, da manha de ontem, C011- que manda a todos os partIdarlOs perolllstas traJar, pa
tém dez itens, determinando .as 'homenagens postumas à Ira s-e-mpre, gravata preta em sinal de luto, toda vez que.
senhora Eva Peron. t comparecerem a atos oficiais d.o partido peronista.

sinalado como verdadeiro triunfo, Suas principais ativi
dades concentraram-se, na fundação que leva seu nome,
além de haver construido urna série enorme de hospitais,
escolas, asilos e armazens que constituem hoje a pode
rosa organização de ,assistência soeial da Argentina.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Oficina de Bicicleta NeIY.io,P,omotor' Ama,dor Cisneiros (V�l1de.-s�.
. ACha�se. aparelhada para qualquer _sR-rviço. em' Bi- .Impetrou M;Jndad8 de SegDr:aD�� �·u�:,�:���I��:��. situado a

cIcle�as e BlcI.cletas a motor -'-- 'I'iciclo - TICO-TICO - RIO, 26 (V.A.) - O pro- que rendo mesmo o fito de Tratar no rnesmo ou com
Carrmho - Berço, ,��c. ,

motor. dá Justiça Militar, I abertura de inquérito pelo José Antonio à Avenida.
Peças e-Ac�ssonos Novos e Usados.

. Amador Cisneiros

impe-,' delito funcional+que se lhe H '1' L
P,.

erci io uz, ri. 2.
intui-as, Soldagens e Parte Mecânica. trou, hoje, no juizo da 3a. imputava.. __.......---""'--"----..,...

Serviços Rápidos e Garantido, Executados' por pes- Vara Pública, um mandado Em seguida, o promotor
soal especializados.

' .'.
..

. de segurança, alegándo quP limador Císneiros relata o
•. ._ Rua Pagr� Roma•.. 5�. _:_. tendo sido distribuido .pa- incidente 'de que foi um dos

---------.;,---........---.,...-------
ra à -Região Militar o in- r-rctagonístae no Q.uartel .

Que·r conhecer o se'o'; 'p" a'.'s'sado' 1. quél'it� sôbre 'as .atividades· 'do!' �l:agÕeS da ,Ind�pen-II, N G L' E S A"comunistas no seio das .f'o r- del�Cla, onde um 2° tenente'
.,

.

O Professor Rubens Peiruque que se encontra hOB- ças armadas, recusou-se- a -IM'. vedou a'. entrada em ob- [·"�--'·,·-""',-""P",-""','-"'II-"'I]pedado. no LUX HOTEL, apresentará gratuitamente, a- r�'1uer�r. a prisão prev:enti: [eto de, .s�e,rviço a��lsàndo-.o,«,d li
�

través das, colunas dêstê jornal, um estudo sôbre o pas- V2 solIcItada-e encaminha- de'(-0.mu:m:staiem virtude de
.

.

'

sado, presente e futuro de cada leitor. O CUPOM aba i- da em inquérito feito pelo. urra informação da Polic ;31" : T O N re- A A P E R I T, I V A'
-eom o que acontece com as

xo, deverá ser devidamente preenchido com 'o PSEUDq-1 �,oron.e! A_m.yu�·í Kru.eJ Cl)��- ��m;ii·elaçã�. ao �s?u afasta
farmácias do Recife. O Es- :'I1IM� do leitor, e as i�dicaç.ões"ne.cessárias, que �ào: da- :�:a o ,c�pJtao Jo:aqUlm Ina: w,e.nt.o do m,qtl.e�Ito l'eS3:t�-"'tãdo instalou Cooperativa ta, mes e ano do nascimento. Asaim como: l-ugar da na- ,,10 Batista Caldos,o, pOI teu que o procurador ge: al

'P�ra consumo ,dos seus -fun- tivid�de, estado ctvíl e �rofissão. Sendo' possível, indicar l.verificar ".não es:ar o. �:;.>"- ;J:t �ustiça' �.'
ílitar pra.ti:�" ..

cionarros. " também a. hora d-o nascímento, Cada pessoa interessada mo, en�olvldo . naqueles a- ra at? mamfest�mente ile-
I'DID'

Até aí tudo bem. Passou, em _conhe�er ,seu futuro, d-ev�rá. RECÔRTAR o CUPO.M , conteclI:ne�tos e, sim, �pe- j!a].; que r�sulta.l'a fatalme:; ..
:. ftA�"JIaA�··

. :porém, a vender ao público aba1xo, e lll-dlcar' eom sua propna letra,. os da.dos n·eces.ll:a_:;. suspeIto
.

de esposar te na nuhdade do proce,�so. '. • .•.. �..
� a anunciar .preços mais sários ao estudo. Isto feito;_en-dereç�r�� .:e�:�,çªo. d'e nosl?o ldeJas eX�reJ1i\ls!as". .' :�.

O proc�r�dor, a se� �1 1III1r "�,lfoIlR8Irlbaixos; imlta-Ialldo de lu'Cl'o, jornal.
. -, - - Afirmou o: dr. ,Amador, prazer, nao pôde desIgllal' .' ..

Rl' 911
sem tei' que colocar farma- C U P O M Cisneir'os,. e,rltre out,I;as eO�-.I' prúmotOl'es para funcionar

- ....
,.

"

f" d
.

b , "flh.cêutico a rente, o esta e- ,Sr. Professor Ru;bens Peiruque .
sas, que o encarregado do ':Iltite ou naquele proceSd')/

lecimentó; sem o lado huma-
'

Redaçao do '�O Estatlo;'� Nesta Capital. -inquérito, ilJ-timameilte l.i-g�l-I}+� acrescentol;l_: '��á P?�'�"Hl� .'. VENDE-SE
no de atencler·. à quàlqueF Ewáo .'os cradGs abaixo,' para' rece- do ao tenente-coronel Ftm"c tQ, uma coaça.o IrresIstIveL, Um 'fóg'ií:o econômico, mar-;11OI'a, o que' toma a pl'ofis- , ber \ anotaç.ões sôbre meu passadQ, pre- .cisco Rosá, . diretoi', d� Di-' pC'sando sôbré p ,im�etra.1'"
."lão farmac.êutica um verda-·. sent,e e futuro, livre de despêsa-s. visão Politica e Social (Je t? 3 principio at'r'avést' .Je

ea .l3=E.RTA, com' pOl)COf! mê-
41e1ro sacerdócio, .compran�'I" ", Policia, obteve: dele -tim Qfi� mH órgão de iÍnpl'efisa' o'r:í:.. ,5�t,:&�,���j .' .-
do quantidades. erlOnnes, PSEÚDóNIMO··.. '. . C)f) dizendo de atitudes cr,- entado' pela 'Policia e' pelo :�1lJ: ti'at,ar à. rtia SaI'a-
pois possui 1:àpital à vanta- NASCIMENTO, .:::::: �:: :::: ::: : '::: mQhistas�' do imp;ettan,te encitl'l.·,egado do inquérito e r� a

.
Itiinho n. 15.

de - o dinheiro público - LUGAR Di) '�ÂSCIMENTO; :: .. : ... '. a(:$�a: cápital, .e São Paulo,. ·posteriormente,. por ageri'tes GABA .18� ........
não' resta dúvida de qüe ESTADO CIVIL :h:rri;!dh�dÓs constantes 'de de autoridade execllti··rt b,dtota ........ a.e.a.'
poderá vender mais barato. PROFISSÃO .. ;.:'�::'<'::';:;:'::,:".:\:>., um prontuário exi.stente �a ror reprellentÍlçâo do -Pl'O- VI.tor. VA)nl••• Dt.·... ,

Mas que a concor�êl,lciâ' é .'

. ;'.
1 alicia ·e; apontando-c) con!o 'cIH'ador dl:l Justiça Milibr. •...�..I"m."", ,

desleal, lá: isso é ... E que pr-evaricadol:, pois enqua:.n- - ........----___,..--..-'-----------�---- .......------

;:!:�:��eJ���.:�:�!���i�,��'':� 'M'.rSS'8t"de·''''.;'011.': J7,1;����;:i�0:,. �;��:�::'e;��[� '. PAPE·L .P��·ItEDE
lá .�sso também é . . . ,,_

"

.
.

e sargentos se rocust'l.va <í
:.. __ -,. _� h".':' _ ';., ,ê I "

I

,

.

_.

_. ,

' Í2Só quando 'se 't{ltta de 'úf!- UL'1'lMA ·M-OD�.o\·· EM' NEW . YO,RK..BJJENOS· AfRE3,.

Bo#�·.·.·r··�d�-.a··-d-<o'-·-·-S-�-� . ENóR FÁGUNDES DE l\IELtO GUII.HON'- /.' e7:1Ís, atihi.de que.con·st'it.uh'c : PARIS; RIO .�; SÃO'P.-i}ULO
._ -.Jusé Roberto �ricio' Guilhon" filhos, 'genros; nora, ·vl�rdade.iro inceniivo'l a)5' .

Senhora com grande es- irmãos, netos, cunhdaoZ', ,sobrinhos ê demitis parentes, . elenlentos subversivos. . ,l\7'ODER�IZE SUA RESIDENÇIA)foRRANDO-A
Jlecialidade em, bordados à agrader,em as- mal1ifest4-ções de !}ezar Teceb:idas �.eJa. CJr-egaÍld'o' essa !'epresen-I ,P'ara sala de janta.r. qU3.l'to, COp8-•.etc.

mão e à maquina aceita en- morte de sna extrernecida e'spôsa, mãe sogra,·' a,"6,:' tação .às· S.UÇl& mã!)s, por. lt;r- Di",tribuitlor'e Rep.resentante neste Estade

comendas para enxovais de eunhada e tia e eonvidll:fn seus amigQs, nara a Missa de tf'('Inédio ,do procúador iit::� i IVANDEL GODINHO·

noivas e recem-nasc.irlofl. 7C!; dia realizar-se dia 20 terça-feira ás 8 horas na Ca- 1';11 da J;u:süça lVrilitar, para I ·

Rua General .Bitteneoui·t..tedral ;'letropolita::Ll.
.._

pre�tar esçl.a..recünentos, <1'�-l Rua ..pedro' h'o - anexo Depósito. FLORiDA
..n. 97. Por este ab d�· l'ehgwo cOl1,Íessam-se agradecidos. \Tolveu-a o impetrante; l";!-' Artigo de pronta eljtr�ga .

.

\

Cemêrelo e r:
Democracia

(Alvarus de Olrveira) I
Nada. há que provoque o

IIp�'og.resso .

que a "concorrên- .

'ela. Por ISSO estamos cer

t1JS de que, se hou�esse I-concorr-ênc ia livre 110 co

mércio, com produção de- r
senvolta, os preços teriam

que ba'Lxar. Não adianta co

locar fiscais gastando a so

Ia do sapato no asfalto das:
cidades. Adianta sim, es- I
tudar os problemas do cam- ;
1>0. com fixação do honrem '

ao solo, evitando-se o êxo

do rural, como facilitando o

Itransporte. Isto' sim poderá
concorrer para baixa do

.

custo de vida. De nada

�diantani, esta quantidade
de fiscais Q.Jle a Cofap vai

.colocar na rua.' E o lugár é

tão bom que mesmo sem,1'8-
numeração ou com, remune

racão pouca, há enorme pro

.cu�a pelos mesmos, Por'
que? Vantagens índíretas ?

Existe desde a guerra um

mal-estar tremendo no co

mércio honesto. As compa

nhias organizadas, as gran

des -emprêsas que não têm
nenhum interesse em sone-

,

RUI' impostos, nem de absur
das margens .de lucros, são

as -que mais sofrem fiscali

zação, exigências de todo

1quilate,
.

algumas tolas, ,sem
senso.

Por outro lado, o Gover
no sem atinar com 'a verda
deira causa .da alta do cus

to da vida, joga o povo .con

tra o comércio e a indústria
com a peia de que são tu

barões, que enriquecem à
custa do sofrírnento alheio.

-

Em tôda classe, em tôda

profissão há os honestos e

os desonestos. Não se pode
e não' se deve julgar deso
nesta uma classe parque
existe no seu meio um que
o seja. ,

O Govêrno esw procuran-
_ do fazer concorrência direta

ao . comércio organizado,
com as vantagens tôdas ao

seu lado. Procura mostrar
ao público que tais merca

�orias podem ser vendidas

por.muito menos.
.

Procura fazer demagogia
Horn isso. Esquece que êle
mesmo aumenta impostos e

tributos, cria obrigações
.

\

'caras.

Podemos ilustrar o fato

..

•

, .

Mais anos de serviço lucrativo - eis o primeiro' .

, característico dos caminhões Gl\1C! Inteiramente .

fabricados para Solucionar todós os problemas
do transporte dentro de bases mais econômicas,
os caminhões.. Gl\JC oferecem agora" novas €:

. sensacionais características técnicas! Os cami- #

nhões G'MC" mais reforçados e. mais poderosos,
trazem' uma cabina inteíríça de aço, ampla e

confortável, chassi de vigas profundas e super
-resistentes, direção macia com setor sôbre es-

feras recírculantes ... - 'e

.uma'<infinidade de ou

tras inovações que o

tornam o caminhão ide�1 '.

para qualquer carga em .'.
qualquer -estrada l

1 •• :

PRODU'TO DA

GENERAL MOTORS
DO BRASIL s. A.

PARA VENDAS E SERViÇOS çROCURE '05

C�CESSIONARIOS GMC EM TODO o PAIS

.'

A G U A-

NAS CONVALESCENÇAS.

.... l

.

.

. ,

.-
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Pnjetada no Espaço uma Passageira do Avião «President»'
RIO, 28 (V. A.) - Singular acidente VerlIlCOU-Se, .

'I'ão rápido se verificou o fato que seu marido, co- aparelho e abriu o competente inquérito, tomando o de""'·
fintem, com um avião "President", que partira às 11 hs. 1 mo 0S demais passageiros do .avião, quando se apercebe- poimento de todos os que se encontravam no fat.id ico
-do Galeão, com destino a. Buenos Aires. Corria norma!.-I ram da rarissima ocorrência, nada viram, senão o lugar "Preaident",
mente a viagem qu-ando, cêrca de trinta minutos depois ! vasio, onde momentos antes a infeliz viajante se coloca- Três aparelhos da Fôrça Aérea sobrevoaram, duran-
,de levantar vôo, abriu-se a porta da aeronove. Em con-.lrH, para melhor colher aspectos fotográficos, Dado o te algum tempo, o local onde se presume tenha se veri- ..

sequência da corrente de ar formada, dobrou-se a .ca- alarme, o comandante do avião radiografou às autor-ida- ficado o desastre, desconhecen do-se, porém os l'esulta--
.d.eira onde se encontrava. sentada' snra. Maria Eliza-I des e, interrompendo a viagem regressou imediatamente dos verificados.
beth Capellare, e. a referida passageira, por sucção, foi I ao Rj� d� Janeiro. O. sn r. Capellare, que é de nacionali:IWlcf-Ida no espaeo ao mar, da altura de 4.500 metros. I dade italiana e presidente de um Banco em Roma, fOI .,. «:.
" _.,._� ' A •..

• A_..·_·_· ••••..• ••••..• -..••• ··.w. .._...,.__ presa' de forte crise nervosa, na ocasião pelo que teve
de receber medicação de urgência.

No Galeão, passageiros e tripulantes, ainda não re

feitos do trágico e sensacional acidente, não puderam
dar explicações convincentes de sorte- pudessem escla
recer a misteriosa ocorrência. A polícia, com .o intuito
de facilitar a perícia técnica, imediatamente interditou o

I

DerIve

........................................�

Suspensas as Negociacões
em Pan Muo' Jom

Elortanépolls, Terça-feira, 29 de Julho de 1952

··AlDpliaçã·o. do Porto
de ItOJ·Ql' , PAN MUN JOM, 28 CU. as 'declarações dos comu"

P.) .......:. Manifestando certo nistas "haviam sido mera

lUO, 28 JV./..... ) ;---- Com metros de cais que restam. máu humor, o general wu. demonstração de suprema
o despacho do presidente da I nas obras de ampliação do liam Harr ison, chefe da de- hipocr-isia". Revelou que o

República: "Sim, foi resti- pôrto de Itajai, no Estado legação aliada, anunciou ..reneral Nam II protestara
tuíde ao Ministério da Fa-l d:.�:n_t�.�a�a!'�n_a.: depois da reunião plenár.ia quando ele o havia acusa-

,t;enda i) processo-em que o �� __ or-: __ n.�.� !de ontem, .que a delegação do de "deformar os fatos"

�t Viaç�o solicita autoriza- Dr. Carlos 880rl..:. I
das Naçõe.s Un.ífla,s não e que também protestara

. çao a f'im de que o DepaL-' j compareceria mais as sea- contra a decisão aliada de

�11mel1.to Na;ciori..al de Por�. que MalIer sões, senão na sen:ana q�,� suspender as sessões. "No
tos, RIOS e Canais possa ad-

P.
�

Governa- começa a 3 de, agosto pro- entanto, eles deviam espe-
judieal' à .Companhia de . ar ato do sr. xima:' rar por isso", declarou odor do Estado foi convida-l\linel'ação e Metalurgia O general Harrison, vis i- general Harrison, falando
Bvasílelra "Cobraail", in de- do a dirigir o Hospital "Mi-
l:) velmente sob os efeitos da dos comunistas.guel Couto", de Ibirama, opendentemente de concor- cólera, 'narrou aos corres-
renda pública ou admin is- Dr. Carlos Henrique Meyr, IQue anteriormente exerceu pondentes da imprensa que
+ratíva, a construção de 150 ,

V'__ _- __• _ ,a direção do Hospital "Bea-
...

triz Ramos", de Indaial,
11- I A • O

.

Dr. Carlos Henrique

Cuvl erIiDCU! ·Meyr, está credenciado pe- Quem' Comeu a arned d M·á· los seus 10 anos de traba- urueu u .' •.•

.

O ,. rio lho neste Estado e por pos- BELO HORIZONTE, 1281 Almeida, .por ter, ido no

I I Uh tl- suir cursos especializados nT.A:) - O cidadão Sebas- cunto da idade, terá, comoe e e I. em cirurgia, na Argentina tião Marques de Almeida, bom mineiro, que ii' até o
Do sr. Diretor do Depar- 'õ 110S Estados Unidos. desta capital, propôs açâo fim da linha ...

tamento -de Saúde Públ ica Nos congratulamos com '.'ontra sua espôsa, sra. 10-
deste Estado, recebemos a- aquele Nosocômio e felici- lan da da Silva. Carvalho,.

tencíoso convite para assis- tamos ao Dr. Carlos Henri- pretendendo anular o casa- ",·a.. da ComAdiastirmos a conferência
'

que que Meyr, desejando-lhe fe- mento celebrado em dezem- " II ti
será proferida hoje, no au- licidades administrativas. bro de 1949. PenSando que (:(Italo Curei-e))tUtório daquele Departa- rolanda fosse. brotinho, des-
:nento, às 20',3� hOras, pelo IProf. Dr. Laércio .�obiiu, mais tarde, que h8.- Extreará, no nosso tradi-
lIostre dr. MarIO'

Meneghet-I via se casado com uma bal- danai "Alvaro de C:;trva-ti, dentis.ta �e re�orríel ehe- Caldeira de !mqueana, mais velha do lho", na próxima quarta-fe do Sel'vJço Federal de que êle apenas 15. anos, a feira, dia 30, com início às
.Hjdati�ose :q.os Esta�j)s do

I a·od,adt·;;;
Qual apresentara certidão 20 horas, a Companhia de

Pal'ana, Santa Catarll1a 3
E t t d.e idade falsa, na oeasião Comédias "!talo Curcio" •.Dl" G' d d S I
s eve ontem, nes a re-

se- o 1a;11 e ou.
d

- do casamento, com a p,eça "A piedosa men-
()

.

t f
. açao, apresentando suas· .

emmen e .con 1lr.enC1S-. Além de alegar que "nas- tira", de Amaral GUl·gel.�
.

_ despedld_as, por regressar .

,:a, :que exerce, atualment!'l, h" ,

C, 't I F d ' 1 .;eu incompatibilidade entre A U:ossa população terá
lt d p' f ". oJe a Japl a e ela,o. io a.�o cargo e re eItó P f DL'

.

C Id' o casal tornanclo msupor- então ocasião de assistir E

1
- , 1'0, r.

.

aerclO a elJ"a. '.M!ln1c�pal de, Pelotas, abo1'- d .A d', d b' d' laveI a Vida em comum", aplaudir o elenco que cons--" • t' d
.,

I'
·e n r a a, mem I o a -

.uara ema e sua eSPeCla 1- A' d
'. n t

.

d declarou SebastIão Mar- titue esta c.onsagrada Com-
d ...t' ,I ca emIa ua armense e

,
. .

.

1:<Le que e o referente a j L t lt f
. ., ques de AlmeIda, perante (1 nanhia que conta com 15H"d' t'd e ras e a·o unClOnano.. . .

" '

1 a 1 ose.
, federal em Niterói.

.

lUIZ, que sua mulher vll1ha figuras de' real valor do
G!õitos nos mamfestamo!" O '} t t

� exercendo, ainda por cima I '1'eatl'o Nacional e apresell"• I lIS re con ·erraneo e .
, I'

. , ,

pejo I!On�lte. festejado escritor veio a c?mpleto domÍ�io, sôbre êl;.,' tará um repertório mode)'--
....- � _.- -•••••••-

Florianópolis participar das
A sentença .�Ol desfavora� no., as mel�ores. peças de

1tal.&1.. à I t
solenidades de eilcerramen· v�l a Seb�stIao. ten�o o ma-

í au�ores naCIOnaiS e estran

Rlliltla
. ,. ·S, I.. to do 1° Congresso da Mo- �Ish'ado .lul.gado lmpro:e- .geIros, com grande monta-

Ontem, surgiram à vista, cidade Evangélica de Santa '_lente.o pedI�o de anulaçao. gem e luxuosq guarda-rou-
na praia chamada "mole't Catarina e Paraná, fazen- ASSIm, o dIto Marques de pa,
nas pl'oximidades da La- do-se ouvir em duas confe- �

g(ra, nesta nossa "ilha dos rências religiosas. ._ .

ca�;0S raros" umi:l. familia Ao ensejo da honrosa vi
ue cetáce()s�". que vieram sita, a redação do "O Esta
hrillcal' nas aDeias, ap1'O- do" teve oportunidade de

" v-eitando o bé-lissimo dia,. _
'manter agradável e provei-

Segundo. nos informaram tosa palestra cqm o eminell- SANTA CRUZ DO SUL,
I
um imponente edificio pal'a

eram três baleias, nâo nos te Professor, (RGS.), 28 (V.A.) - Fa-. :<ede da Prefeitura, estawh
ndíantando, o informante, a Com o agradecer a aten- lando à reportagem,·o pre- i jf." os planos· e estudos con·

q;;;;.J1 das .sete espécies assi- eão dispensada, "O Estado"

[feito
deste municipio, sr. cluidos e o terreno compl'U-

naladas em nossas
.. água"", formula ao Prof. Laércio Artur Jesus Ferreira,' afir- do, .

.

elas pei-tencem. Cald�ira, seus melhores vo- mau que o municipio ini- As oqras dó edificio 'e-
.

l"erman'ecemos na dúvi- tos de bôa viagem. . ciará breve a eonstrução de varão cêrea de três ano'l,
d:.l, até a hora d·esta nota,
se são "�elae�opteras" ,ou

"�.l<iaf\a, amtl'�-is", a�lün
a ..ndo' novos iÍlfQrm�s ou li

noticia do aprisionamento
de �q. Oli t<�dos Oí! eetáceo3.
para melhor infqrtna� nos�
sos ileifu'l'��' qué"'sempre" se
entusiasmám com estas no-

·ili::.u _

(Continúa na 3a .pág.)

Nova e Moderna Séde
da Preleifura•.•

_..............
.

.,.- _ ..:
-.......; .'.,....:. '_ �l!. __ ..a. _ �_ .. _ -A- _�

O ·>Senad;)�\�àôl>cf)i,tiavet,.

'de' BI,u·âDenau'.'
'

'

,RIO, 28 (V, A.) ....:_ 'Os .Blum&nau, 011de representa
snrs. Ivo de Aql1ino, Gal'los'" rão :0 SenaÇ.o Federal 110

Gomes de Oliveira, Walter ].0. Con.gresso das Classes
Franco e Carlos Lindem- Produtoras, instalado na

)?rg seguiram ontem para quela data.

mas será um monumento
imponente, à altura do pro
�;l'e8S0 dQ mllnicip:io.

O edifíeio ocupado atu
almente pela prefeitura da
ta do tempo da monarquia,
estando os fundos comp-Ie
tamente fendidos, ameaçan
do ruir de uma hora panl
outra,

,

).

Ao regressarmos ao trabalho, depois de alguns-,
dias de pé operado, encon tramas de visita à redação, ..
pela primeira vez, o simpático semanário GUIA.
SERRANO, de Lages.

A grata surprêsa dessa honrosa presença foi
esclarecida, de logo, pelas cinco' colunas de um 1'0-·

dapé dirígido ao besteiro do ESTADO, advogado .das .

prédicas espíritas do apóstata Huberto Rohden e au

daeioso autor da façanha de frechar seu préprto
calcanhar de Aquides.

O artigo mistura humor alemão -" tipo bomba.
de tempo - filosofia equatoriana, direito constitu-.
cional do santo-ofício, lógica de anzól, espantos vol-.
taireanos do Ingenuo, impermeabilidades metalúr-.
g icas, má fé q. S., e contrafações específicas"

Isso tudo, bem mexido e temperado, enfeitou a.

mayunese de lacraia que fuÍ' obrigado a engulir, sob"
as penas torquemadescas de ser declarado bruxo, de,·
pés de - barro, a frechar hereticamente ° meu calca
nhar de Aquiles - que outro 'não deve ser senãCl·
aquêle que me pôs de môlho por cinco dias e me im
pôs ser dermothiazamidado, pilulado, drageado, e

fisgado de penicilinas e vitaminas, streptomicinas e

aeromicirras, litr ísons e penfonylins, por ê�.se ol ím-:
pico receitador Adalberto Tolentino de Carvalho _.

infelizmente ausente da nossa represen tacão em
-

Helsinki.
, Se êsse robusto discípuio de Esculápio e Gale--

'no fizesse a guerra de TrÓia ao lado de. ·Menelau,.
Agamenon e Nestor, por certo que aquêle garoto·
que Thetiz batizou no Estige, que Homero celebrou, e.
que a beleza de Helena fez comandante dos mirmi
elo.ns da Hüllada, não teria perecido miserávelmen-·
te à Porta Scéa, sob a frechada de Páris, com a alça
de mil�a corrigida pelo próprio Apolo. Lá estivesse.·
o Tolentino, e Aquiles, êsse guerreiro azarado .. e,·

azarento, teria o seu calcanh8:r curado em pouCQ.·
tempo. como eu tive o meu! E daí, além de outras.
éonsequências universais para a Idade Antiga, re

sultaria que, na atualidade, o GUIA SERRANO não
poderia declarar qu'e eu me frechara o meu Galca.,.,-
11har de Aquiles, porque dito calcanhar histó.riea-·'
mente inexistiria,

.

Além dessa, outras alusões ao célebre tendã(t.
restariam impossíveis. E entre milhares delas, aqlle�7-
la que o senador Nelli coligiu e ainda existe na Bi,.··
blioteea Palatina. de Florença. Fê-�a, nos têlimos·,
abaixo, o sábio Galileu, em carta ao Pe. Renier.ei n��

latando-Ihe os sucessos que, em Roma, o ob.rigaram
.a renunciar à teoria do movimento da terra;. "DiIi-"
genciaram .convencer-me com zelosas digressões dI)'
escândalo que tinha dado, e alegavam ' constante-,,·
mente, a fra�e, da Escritura como prova.' evidente·'
(O AQUILES) d(t meu crime." -

Mas o c�1tólico Galileu Galilei, como a8h·ônomo.
como g.eômetra, eo.:mo; f.ísieo, susten tandd ',0· ;movi-·
mento do globo terrestre, não tinha Aquiles: esta-·
va científicament,e certo.

Também o humilde católico rabiscador destas
linhas, mode�,..tíssimo' advogado de pl'ovineia, alegan-

.

do a ilegalidade de uma proibição govername:ntat'
que feria o prinCÍpio constitucional da liberdade 'k
culto, não tinha Aquiles: estava jurídicamente certo, ..

Antes de analisar olltros tópicos do CUlA SER
RANO devo declaraI' q.ue não sou; católi'c'o po!' .Ua� "

dição. ou para efeitos estatísticos, ou; pal'a fins elei•.
torais, SOtl católico' para mim'mesmo: não Sotl cató
lico par� os outros, O ,juizo apressado .ou errô;leo..
que ter�eirQS façam do meu catolicismo, p'orissOl �, ..
mim pal!:o se me da. Basta-me poder dar graçàs ...�"
Deu.s pOl' I1e fornecer camp.reensãô, sificie'nt-e pará,.:
na minha relig,iãa, não confündil" dntolerância :com'�

devoção.
GUtt.HERMEf.:' TAL -

�
.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


