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flborchill' Venceu
I ... �

, ,

Batalha: �Parla:'_,._._
LONDRES, 31 ev, A) =»

o primeiro ministro, Wins
ton Churchill, conseguiu
.derrotar a moção de censu
ra.' apresentada- pelos traba
lhistas, ao terminar o deba
te durante Q qual apresen-
,tou um plano- de rearIl1_a-

.
,

níento simphficado para" o comércio brítâníco.r Aó um plarro capaz de salvaI! a, passando parciaârnente da, "':;�1c-entr<'dFjo em nova", ar

manter o' pais dentro da era! terminar ,o depate-econômj- econômia nacional. fabri�ação 'de armas 'para a mas ela era atô�ica e aban
atômica da Grã-Bretaph.:'1, I co de dois dias, .a Câmara Churchill foi a principal defesa'nacional à 'fabr iêa- danando alguns armamentos
A Câmara' sancíonou de- dos Comuns rej�itou. por r f,igurl:\ no: último dia do, de- çãQ' de a):tigos' e ��mas pa-

,

hoje�( considerados antiqua-
pois ;l,moçã� do gqvêrno, a- f 302 votos contra 277 a 'mo- bate durante o 'qual esboçou ra exportação.s a fim de. ro-j:clos, "

'

'\'. ;

pl'O'!anli,o por
299 votos,con':..,! C,:ãO trabalhista que. acusa-, o .rearmamento 'britânico" qti�tecer, Jlua economia;' !,

'

•

tra 277, suas medidas para va o govêrn o conservàdor reveLándo;'
.

-

,2 -'- o plano de .,reatma

au'�e,lltar a solva�i1í�ade e i de. não, haver àprese11tado 1 - A Grã-Bretanha está mentó simplificado e�tá se

fra'n''.c·o (1-;1'ne·· rl'ev'a'do':_, '.p,,['BAÇ"O, i !f.31�?I�r�ri.��.��nô:,-
WASHINGTÓN. 31 (V, li",[ , ,; cide �"i t - r ,,_)�!:it:ô;r:' nt:���::'õ::ku��: Id:::e��e�a':;.:�· e�n:e;���� A emenda trabalhista, se
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as pretensões nrerciars que o Brasil faria do trigo turco para o- Bra-
A.) �, Os Estados Un idos de a. provocar um Impasse de Franco tais como foram T' , . 'I' -

tari
.

r
tivesse sido aprovada, o que

se' preparam para' declarar nas ecnversaçõas, se 'bem f'ormulndas, que impl icari- C?� ad, urqUlad para a",ad,qU1I. 'deI, nao _es a.rflam ,mcl, ma.- não era provável, teria síg-
,

1 'L' • "F Ievant, .

; , '

Slçao e gran e quancI ae e as a Oplllal' avorave men- 'f' d dado'ao .genera .r ranCISCO ran- \ que evautaram barreiras am na drenagem para a Es- d- tri
. lusi , 't "

t'
m ica o a que a do governo

, t'
" •.

'
'

, ,'e ngo. mc USlve por p1'e-' e a compra exa amelhe d Ch
.

• ,

co que o preço pala @ es a- ao progresso. Os 'meIOS bem panha de' bilhões de dóla- .

"

"
"

1 d
" d'd' 1

e urchill, ,

helecimento_de bases navais informados aduziram que Ó 'r�sf o' que, sef-ia impossivel
ço mais comoc o o que o p�rqu�l o Pl;eço �: : o pe.o 'AmanÍiã, mediante outra

e aéreas no território da Es- govêrno de Washington não na 'atual emergência. tIltlg� d( aque e padls ed ma�s, moção de censura ao gover-
"'a,nha, deve -ser reduzido ,'_

. 'comprado no Uruguai, 'Es-, � o o que o os emara
t b: Ih' t '

t'
v 'Ou'. no os ra a IS as procura-

zle fórma drástica, caso de .. �.""",••".8.""•••••••""",,,.,,. tados Unidos, etc" tanto paises, que se propõem a .rão adiar o rearmamento
, .

que o Brasil havia enviado' vender aquele produto ,ao
,fleja 'chegar a ,um 'acôrdo

p
. "," "

Ch. ,(
.� ÊUl�opa ,o. delegado Mo- Brasil.' Assim,' ó referidó

da' Alemànha Ocidel1tal.

',�,:�n,�,_�:o,;o��'���r�:ç�::�,h.���e,� I, 'ro'te'"s''t.a o I' e'
,

zart Araújo para tratar do clelegado bl:asileil'� reali�ou -.Jo""'.J"�
. ,.

'

"

assunto, apuramos em fon- cus�osa vlagem a Europa
a E"panha I

e ,ós ,E"tado:> ' ,",

" te ge aJ:molllto crédito. que, sem nada, realizar. de 'prá-
AR'

"

'

·

Unidos" destinadaS,a elabo-
, ':. '.' ,',:, ',,: '

.. "

, J.à Có'�, issão ExecL1trv_� d\) t",tico,' p,ara Q nosso,' p,aíe,' ,,-
'

'

MA5,'ar um programa .de utili- SAN'l'IAGO, sí m. pJ.: d ",. f
..

"u "'"

Iilação das bases e de áuxÍ- - O: présidente' G<;mzalez �.�!:l:t,:1Í�s,da�r����,�,�o:s' ��� ................•••=��:;��...••�������;•.
"

.' "A': ;"0"',m'Ica's'lios a FI'anco, estão em ClIl"- "(!'d 1 t "d
'

.. v 1 � a e:v.e oçasIâo e s� ternaclOnms, as normas le- .
'

,
'

1'l0 desde princípios do ano 'manif�stali' sobre a presente gais e a 'ob' 'p I-
·

t d F t
-

S·' W\\.SHINGTON "1 'V
�:orrente. O objetivo elos Es- n.t�vi?a(:e ,dos c�nsul�s a1'- n�W. E�tI:�,:�����,a-:�:\��', ,O Icramen O' as 'roo eira !A.) �'-A C��iS8�� c!: F_;��r�
tados Unidos ê incl!iir J(t Es- gentmo� n,f> ChIle, dIzendo" zao dos 'partwos do centro e ,',

,

• gia Atôrüica' Íllfol'Il,lO'U qua
panha n9 s.istema defenSIVO en�t:0ra, �e� J?ome.ar ,agu��a I e-sque1.'(��, .qH� i0;rmav<!m 'Q,' '�B'r":a.,3etr'j�S"�'

;;.. I_,' �

r "';:J;Ú,l11enta ;(;iilitl!;�lamenie" a
(lcidental .contra aS ... ámea. n.��ao._ �.lre.tllmf1nte.).. ,que... �� ,í111tlg{i gabinetg 0fltéf11 subs- '.' .,IJ· Q fabricação de' bombas �t()-
"(!QS !:loviétiêiits. Dê\�{(ú), á 01)0: t

,.,

t t· (
,.

> ,. ,S); uaç1\? �n e,�naclOna .
e d:tnido manifestou sua de-. micas, l'egistl'andOi-se" ain-

sição a Franco' de alguns séria para o seu país deyi"
'

- 1

1·
--

. 'da, impn. .l'ta,n't,e P']',o''''''es;s'''-
'àQS memhros, do P�cto do ' sapT�vaçao ao novo ga�llíe· I RIO, 31 (V. A,) '-- A

I
Re"Hü:'li.ó os fuzileiros na ó' ,. '"

, , '.
do a distribuição de propa- te afumando que <l !f" " , _ � _

.
" '" - -

f" t � em, outros tipos de .armas,
�tlantlCo Norte, o pr�s}den- ganda, exterior dentl'o das .f,

•

t d ..' nteuol questao da", rt'Ontelras Corh val,s·,' �:w� sao, I?SU IClen e"
Embora a Comissão nada

te ,TI,'uman res,'olveu i,n��,iar fronteü:as na.ciona1·...
' to:ele�la ....

o .��Y as
\..garaq- tinua pl"eocupando as altas pat'{t. '�.:'s"e pohnamento, a

,_,
' "las a haQ-l)'> cer-vencao do I B

.. "

d' l\""l't
'

1 :,t,velasse acerca da bomba
n<>ó'oclaçoes dlI"etas com o O Ch'l t

. .. � . autoridades" principalmen- rr�',à, a luI I ar, no caso 'C o '

''''-.o ..
'

,

'

I e pr..o estou recen-,

I'r.
�. o,', •

l'
'

" de hidrogenio,' observ,adores
, I F " '�b

'

.. , ,- ll.f:'-' bovem<) 'na campanha é el- te devido á constatação do Ri� 'Grande do Sul, e as for-

�e�,e��" ,",rane� ,"0 :.e.{? aS-'1 ��rn,�ft�... Jl�nt� M �.l111l��r? hn:.a.0, "; des'calabro 'que existe �m ça� públicsa catarinen�e e
admitem que es�a terrível

iIlnT,.o, ,',_ "',' ,,,,.,,;., eLO ExtelloI da Algentln� , '.. ,.

d
'

l'
- d" 1 E ,arma já esteja 'próxim,a d.e

4; � • t '

I matena e fIsca lzaçao" a� paranaenses, naque es s-
,f

,
um ii1fo'l'n1Mlte diplOmá- pela dis�rjbo,iç�(), f;:it?l' ��lós . ._...Ã..;...............�.......-.-......_- ........

da, a' insuficiência total dós tados, Resta perguntar, en-
ser realidade. Ha varias

tlC'6 i;-e.vê!t\h que, em lessên- cons,nleF l.\rgel'aií���, de ,IJ1'O-
�'", .m,êses o president.e da C04

." • '
, meiOs � técniGos 'e policiais tão,. se a criação de unia

ei'à!.·M 'propostas de Mad�'id pagandn 'POlíÜi;lll, contra ,o V'·'5',I-ta'ri. O'' Bra' 5'1 nos nossos limites. Isto' foi policiá de fronteka seria "ou> missão, G. Dean; declarou
�\\j'dem ser 'consubstancia� govêrno chííi!:no e de otltr'as • ' que qUllnto mai;,; aproximar

,constatado pelo Comissão não conveniente.
d�lS �a seguinte' fó�ma;

"

nações �és!e h�n:isfério,. e O "ob-sA"retarlo Parlamentar 'de Inquérito
se esse orgão da obtenção

1) - A soma de .,; ... , favoravels a elelçao de, c.an-, ," II"
que, .em 'seu relatório: fará

' Exatamente este o ponto da bomba de hidrogênio,

,

120.•000.00,O de dólal'e,s, ál'lro- didato presidencial Cat-lo,S. do Ilt8'r'·lor que ,pl:etende o govêrno 'estu -menos falará (tela, O infol'-
.. constV.r a carencia lambem "

vada pe"ló Congres.so'para a Ibanez, Videla, aí,irmou te.r " ,'.,
'

' , ,dar agora, segundo apura- me de hoje, que ,é o duodé�
de materiál bélico para os

.. " \ '

-ajuda á Espanha, ,'d.'entro, ac, e, ito ,com l�es.tI,'i�ões a ,re- da' It'�a" l'le mos em, fóiltes dignas de' CImo informe semetral ao
'_ soldados brasi.1eiros que .cs- '

das verbas de auxlllO aos Slgna"-ao do mll11stro do Ex- ' crédito do ministr() da Jus- Congresso, não 'c,ontem uma,
..

'" I tã!:!, armados com fttzis pré-
países amigos do' estran· te'rior Eduardo Yrrazabal, RI,O, 31 (V. A.) '- O historicos:' tiça, q,u,e.vai sugerir ao pre-' só palavra' sobre ,a :homba,

geiro çl��etá ser posta Ítne- porque era
,
um

'

eleme�ltQ, slJb�secretario" das Rela- I . sj{len� de uma conferênCia, de hidrogê�io. T.ão' pouco

rliatameilte á' disposição des-, que estava' bem: ao� pú' do ções -Ex:teriores da Itália Mas o qUê não padece du- de del�gados daqueles b'ês faz referencia aos novos, ti-
Be país, sem que haja in'da- problema. O sub-s�cretanio visitará o Brasil no próxi- xidas é que há necessidade- ,Esta.dos sulinos, 'vis�nclo ,'pos

'de armas atomicas para.

g.ação- quanto á mane,ií'a de do Exterior Fernando Gar- mo mês, O sr, Dominendo 'pr�mente de uma solução eucontrar uma solução para uso no campo de batalhar
'SeI! utiliza,da. ,

.

cia foi escolbido para subs- permanecel'á algumas' sema- para os casos ocorridos nas o policiam(!nt? da fr�ntei- t
experimentadas na prima-

2) - 98 Estados Unidos titui-Io. nas em nosso país, colabo- frontei!'as, com um policia- ra. .
,

'

'I
veTa pa;ssa'da em Nevada.

-deveTão conceder. á Espan- 'O presidente' da nação randó com' o Itamaratlí na mento' mais vigol'os..o por Acredita-se que úa nipo- Isto faz supor que as di
ha O' que' um informante chile;;ta' declal'ou' q.ue' em-I-SOl'ÜÇãO ,de 'questões, :erti'- parte do Brasil, que, na �'ea- tese de ser decidido ,o poli- ,tas armas., podem estar já
.q,uàlific'Oü ?e ,,"�p�ilio mili- preg.ará a.. �ój'ça, além' da� l1:n�s ao aCôl'do ít�lo-bra- i lidade,

>

es�á praticamellt� ciamento através dãs forças pront�s ou quas!! iem viag_
tar sustanclal , pOIS () gene- medldas tatlcas, para sa.lva- sll�ll'O de 1949.

, desgllarnecldo, Surge, en- estaduai.s, estas sejam a.iu- de ser empreg�das..
i'álismo, Fl�J,ncisco Franco

I

tão" o p.l'oblema de' saber, dadas pelo govêrno federal
pretendia modernizar o seu ,••••�............ qual o policiamento que de- com a concessão de arma-
--exircito e to'rnárlo cll,J.5�z de I verá s,er anotado. Inegavel- mento, aquisição de lànc�as
rlefender o território 'espan- N�v',O' l...:.O�.'b':�,r'de"1·'0' • mente, a Const.ituiçao facul-' construção de postos, etc, O ,iso eI. ii.........
boI na' hipótese' de uma '!.oI U &...... ta ao g0i'êr'no fed�rat a ma-

...

Há' a hipot�se" também

�uel'r.a entre a' Uniao Sovié-. "

na ""'ore'1-a nutenção de policias aére-os', de um patI'uUiamento, atra-
:t.iéa e as potências ocideu- ...,

"

'

,

•
, nas fronteil.'&s maritimas. vés do emprego da poHeia

tais.
"

" ,

"
,

','
, , ,

," O ',Exército, s�gundo. al- do Distl·tio Federal, atual-

3) _, Os Estados UnidQs TÓQUIO,.31 (U. P.) ,. três"ondas, Calcula-se que gumas opiniões, não se deve mente,sem co�ting€ntes su-

,deverão' dar garantias de' Na operação aérea 4e h�l}e fóram 'arrojaaas sôbl'e', as ,I ocupar policiamento, ain- ficientes, mas cujos c1aro�
tal fOl'It:la: á Espanha, que as 'na COl'éi,á, tomaram pal't€ instalações 600, tOlieladas da' mais 'se consjderar-sé" sel'ão agora pr�enchidos.
mesmas"signiíicatiam nl as2 trêi esqmidrilhas cOplpletas de bo�has, Os pirotos l'eee-' que. tanto do lado � al'genti-

�

.
einàtul'a, de U.ma verdadeira de superfÓ'l'talezas, com, Ó beram, br�ens de evitar que no quanto dO,rurguaio o' po- O ministro 'Négrâo de 'Li-,aliança entre ',as duaS' na- tótal de 66' m�quina.s. As ,in- os projéteis cai'�sem s&bl'e o liciamE(l\to é feito pela gen- ma pretende ainda - entl.'ar
�ije8. -':,' , foi:�ações çhegaram .até 'a povoado, -Foram destI'uicios .qarmeria: ,!'�eeessarià1peiíte em contacto, CQm' a Comissão

I
".1,_ _!!::__::::'__�--;�;:___!.J

4) -',�ómenÚ\ dep�is do zoila do: Yalu' e.. pelá primei-" m:ús, de. i70 edifíCios· '.
q'ue' tçré�os que' co'oeai' ,do nos- P!lrIam.ental' ,de. Ipqué.rito - A desculpà do .ro ano

,.ar.enditnento dos três itens ra vez àes<i�.o inlCiõ'do con-': S,e pl:esume sel'Vir'em de aJo- 'so fado igúalmel1te mpa po- qúe fOl ao 81,}1 do pajs, • a I de fracasso. foi ti "res-
•

&nteriores ê'que o govêrnO' flito, ·na. pe�ínsul�, ,foram jam.eNto., aos trahalháddi:es' licia ,el não conthigentes do fim de estudar detidament.e� .
tauração ,financeira".

$panbQl ee>,nsiderál'á 'os de- objetivos a 'fundiç'ão' de me- da 'fundição.
"

" Exército, 'mesmo 'poeque um o que foi apurado pela mas-I. DortR t:fiierii1a.a quer

.8ejo� d6s"Elstad;ós Unidos bais ,levés, qrie &s 'comu�is- Esse' foi Q ataque" níais inciCHmte cam" a polícia não ma, de modo a poder, orien- .que eu_, itüvillhe qual
para·o estabelecimento de tas l'�E�ntem,ente .. ,i�s-tala- pl'ó�in1o, .da .. fronteir.a ela passa .de,'mero)ncidente. de .tal· a ,atuação que preumde I, ",aJ, ser, a àesculpa. d(»
.sLlas bases eni' tentH:6rio �'�m, p.êr!�.:da �J.'qp.t,�lra. ,M�:r,t-dchurla desde 0. dla 23 fr�telra. ,e�quanto qwe I desel;volver em torno � 0't- �egunilo ano!

hispânico.,. 'Os �VlOes tlve.l'aJp· que Me ]unh&, qUR!ndo fOI ataca- ,com o ExerCIto pode se i soo 'Iodas, essas

PI,ovlden-j
:__ E você nã� vai diur?

UfOO" fonte diplomática,' �··(}ar s.ôb.Fe,'!i)RPe� ca�àda. d-a"a. g,l'alld,e, cell't.ral hidr0-e-' transfCtrmar ;nun1 Caso na- f:,cias, a,o. q:ue se anuneia �e-" - Não posso. Já,�c)vi�
.disse que as exigênci:;Ls da de nuve-l1,s. \ tétrica,na :rparg�m mel'idio-' cionaI. com repercussões! v!,!rão sel' tôma:das dentr.Q nhei. A desoulpa vai

�pan,ha. não fóram de mol� O' àtaque :wi . fefto' �e::m paiJ.-do Ya.lu. ,." internacIonais gravissimas.. de. poucos ilias."
.

" Bel' ;,ela'J�t!,
'
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.. ......
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,�mt9is a'nt:90.D!á� �.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Doenças de Cri.nças ,

r.deral.· '.., Consultório: Rua Trajano s/no Edif. São Jorge - l° andar.
JJx-intern� do Hesprtal Psiquií.trieo e ManIcômio Judiciáril> da

'Salas 14 e 1ó;
C·Vital Federal.

'. .... .' .' I Residência: Rua Brigade·iro Silva Paes, a/n. - 8° andar. (chá-
Ex interno da Santa Casa de MIserlCord18 do RIO de Janeiro.

d E h)
-

.

,cara O' span a .

. M,É'DICO

Clí�ic; G�ral - PEDIATI?JA
Rua 13 de Mai", 16 -' ltajlli

'PUERICULTURA x.; éEDÍATRIA - CLINICA GERAL

CoJlBultório e Residência' -,Rua' 'Bulcão Viana n. 7 (Largo 11

Xaio) - Florianópolis. :

.,

__._o_rá_r_io�:_8.._.!I-8-1-2_h-o-ra_s--D-ià.-r-ia....m-e-t).-te_. .

' -I-_--:'--'--DR.' ,��WTONi D'l\\TIL�
'r'

I .Cirurgia i:erllJ - Doenças de Senhoras � Proctolo&,l.

I 1'11etriêit\ad;'Médica '

Censultério ; Rua Vitcr- Meireles n. 'IS - Teletone ) .607.

ConsultA": As 11,30 horas e à' tarde dasló horas em diante .

I Re8idência: Rua Vidal Ramos, - 1'elefone··1.422.
Lâmpada de Fenda - «efrato! - Vertomenro etc, Raio' X. (ra- i

.Ji>,;ra!i2!s_da Cabeça) - Reti�'ada de Corpos Extranhoa do Pulmão

.. S60fago.
Receita p&ra 1180 de Oculo&.',

ContilUltllrio .� Visconde de .Ouro Preto n. ,Z - (Alto. da C_lia
...!cl Hori:l.ollte)..

"

RelRdê�ci. - FêlipI)' Sch'nüdt, 101.' - "fel.' 1660.

..

,

WLADYSLAVA W�· MUSSIDRA.
E-

DR. ANTÔNIO nm MUSSI
Hédicoll

Oir-urgia-Oltrríca Geral-Partos

Serviço completo e, aspecia lizado da� DOENÇAS DE SENBO

_AS 'com modernos métodos de diagnósticos e tratamento.

SOL�OSCOPIA ;- HISTERO -- SALPIN'GOGRAFIA - METABO

LISMO BASAL

Rad�oterápia por ondas eur-tas-Eletrocoagulaçãe Raios Ultra,

"',ol�'ta ti Ih.fra Vermelho.

�n.lílfôtio: Rua Trajano, n. 1, 10 _andlH - Ji:dificio do Mon

..._,i.,
Horário: Das 9 às 12 horas - Dr, MusaL,

Das 16 às 18 hOf811 - Dra, Mus"i.
Residência Avenida Trompowski, 84

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacional d.· Medicina da Uninrti

bcS.. do Brasil).
Médico por concurso da Assistência a ,Psicopata. do Di.trito

Clínica Médica - Doenças Nervosas.

Consultório:, Edifício Amélia Neto - Sala II.

Residência: Rua Bocaiuva, 134.

\::onsultos: Das 16 às 18 horas.

'!'ele{Óne:
CÕnsultódo: 1.268.

tlesldencia'- l.is86

--�<--,-------�.......;_--�....,....__�_-"':"-, .. � .._--

DR. JOSÉ BAHIA, S. BITTENCOURT

....

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

DR. 'GUERREIRO DA' FONSECA
. Especialista do. Hospital

Móderna A,parelhagem.

J:",' ,

·oit. ,ANTÔNIO MONIZ DE ARAÚÃO," ,

CIRURGIA TRlUMl('l'OLOGIA
.

:. '--, ."

Ortopelll.
Con�uíl6íio: 'Jóão 'Pin'to, 18_

Dila 16 .. 17, diàtiamellte.
M�no. .os Sábaqo•.

Rea.: Hoeai.nva llli.
rOlle Il' ,71'.

..........;....-._....-------- - .....---------

DR. ROLDÃO CONSONl
(''i!lil'ci. Gétàl - Alta Cinrei.' ....; 'Moléstia. de Seuoras

- Cjrur�ia dOIl Tamore. -
'

nà F'aculdÍlde de. Médil\i�8 ,.ia Univeriiidade di ,Slo Paulo.
h-Assistente' de ; Cirurgia <1,08 'Ptofeuotêa' Alipio Corr.i.

'.' ,,' "Néto e Srita 'Matol.
, (jh'urgi,: do .estomago, ve8icnla'e das biliares, fntelitliJoa dil

••dt> e grosso, tiróide,. rins. prós.é.ta, bexiga� ·�terQ. oV'á-ri�a e trom•

•�. VaricóceJ�!, hidrocele, :v.arize. e hérnia.
,- , ..

.

Cone.lia": Da.2 às 6 hQraB, rua .Felipe Sebmidt; 2:1 ·(,Obl'&dO).:I,'- Te!�fone: 1.698. �
., ,

,

,(
;.

hidêllcia: Aveni(ia Trompow.k" '1 TilefoJi. 1:7i1..
.

l.

DR. TOLENTINO DE CARVALHO
Aperfeiçoaménto em Pôrto Alegre e Buenos Ayle.

OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

Consultório - João I'in.{o, 18 - I" andar

Diàriamente das 15 às 18 horas

ADMINISTRAÇÃO

-----,---- ..--------------------------------------------

DR. I. LOBATO F,-LAHO
Doenças do aparelho respiratório

T u B E R'C U'L O s ii:
RaIJIOGRAFIA E RADIOSCOPIA' DOS PULMOES

Cirurgia 'do T.orax

l<'o.rn,:ado/.pela Faculdade Nacional de Medicina, Tisiolocil!ta \8
.

'I'is iocí rurgião do Hospital Nerên Ramas

Curso de especialização pela S N: T. Ex-interno e Ex-assietente de

Cirurgia dI' 'Prof. Ugo Pi-ihe'iro Guimarães (Ric ).
Consultório: Rua Felipe Schmídt n. 88.

Diàriam�nte, das 15 às 18 horas,

Residência: Rua Felipe Schmídt, n. 103.

DR. ALVARO DE CARVALHO

Atende diàriamente dai t4 hs. cm diante.

r DR .. ·M; S. CAV,ALCANTI
Clínlea exc�QÍlivàrner.te de ertances

Rua 'Saldiinha M:a'rinho. 19. - Telefone (M:, 736.

Kedaçio e Oficinas, à rua Conselhétre M.rrà!,� ••'..

Tel. 1022 - Cx. Poatal, lá9_
'

Díretor: RUBENS A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. DE AQUIN-&.
Representantes s .•

-Representações A. S. Lara, Ltda.

Rua Senador Dantas, 40 - DO andar.

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
\

Reprejor Ltda.

Rua Felipe de 'O'lIveira, n. 21 - 6" Bud.i'....

'['el.� il2.il873· - São Paulo.

'ASSINATtJRAS

Na Capital
Ano .....•...... , . ' . .. Cr$ 170.00

Seme.Ue Cr$ 90,06

DR. "JOSÉ, 'ROSARIO ARAUJO
Clínic!! J.\1éf1Jca - Doenças de crianças

('l'ratam.ent,'> de Bronquites em adultos e cr íanças ).
(;onsult,ótJo:' Vitor Meireles, J8 _' ]0 andar.

H'lrário: D2$ 10.30 às 11,3.0 e das 2,30 às 3.3.0 _horu.
Resldêllclp.: Avenida �jo Branco, 162 _ Fone 1.640.'
'. .

DR; MARIO WENDHAUSEN-
Clinica médiu de lidultos e' crillnçal'l

Çonsá!tório -,Rua João Pinto, 10 _' Tel. M. 769 .

Consdltas! Das 4 às fi horas.',
.

Residf.'iteia: ,Rua Esteves Júnior, 45 ...Te�. Sit.

No Interior

Anc ..... ,'., ,
,... Cr$ 2011.119

geRlesue,o ., ,.",. Cr$ 110•.0.

Anúncios mediante-s, contráto -.

Os originais. mesmo não pub lieedos, nA.. ...,..,..�

devolvidos.
,

A dí reça o não se responsabili'7r8 p�}&1I CoI>l>t-.i__....

emitidos nos artigos ài!sina>d'OIf.
,

:
�

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

DR. AR.MANDO;:VttLERIO I)E"i�SSIS
MtmcO

Doa Ser"içoe dt\ Clíilica IJntantil d" A.sistência Municl"al,. ROI!:

pital de Ca,idade
CLINICA MgmC.'\,DFj CR!ANÇAS ]i; ADULTOS

- Alerai.á --

ConauJtório: Rüa Nunes Ma�b!ldo, '7 - Consultlls, da� 10 .i 'IZ
II das 16 às 1·7 horaa .

R.ellit}�beía: Rua .Mare�bal Gui'lherme. 6 __;_ Fon.. : ?8a.

'� .

»Ó,
/ ,

DR. CLARNO' G; GALLET'f1
- AJWOGADO ..,..

Roa Vitor Meirelles. nO. - Pone 1.�6R. - Florillni)poJ' •.

'.'

DR. ALF�EI)O ·ÇIJEREM

A USE N T<[
par· UBII·' semana

DR. RENATO RAMOS 'DA "'8IL\'1\
- ADVOGADO-

Rua .Santos Dumont, ll!. - ápt. 4.

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGADO -

(;aixa Postal !!iO - Ita.iaí Santa Cata·rlna·',

DR. THEODOCIO MIGUEL _<\THERINO
- ADYOGADO-

Rua Trajano n. 12. I· andar. Mia n. ! -' Edifieio 8"", .1_._

(Esc,: Dr. \-Valdir Busch}.

Telefone .: 1.340.

DEN'-IS7TA
DR. OCTACILIO D'E ARAUJO

ClHURGlAO DENTISTA

Uua Fe lrpe Schmidt, - Edit. Amélia Net,o - Sal.

Tratam�nto cirúrgico e cura da Plorréa Alvetllaz.

Tratamento cí r úr-gicc e cura de Abcesses, Granolm•• , QeUo'-"
radicular.es, etc .

ATENç.ÃO; - Grande redução 'de preços nas OENTADUlI.Al.l!>,

para ·as pessóas que v;vern (Je ol'denaa"

LaDor,atÓtlO Prote.ico sob ,a direção de Tél,..Ilico conuatAó(, .... '

pecialmente no, Uruguai. f'limad.o sob a orie"';s'ção de um df>. IIIIW""'.

credenciados' especialistas da' América.
Dentaduras �em o Céo da Boca �'\b�.bada Platl".)

l"ontf:a Moveili"'e Fbu
Toaos 0.8 demaia Trabalhos Protéticos Rei", técnica mal. ,..";,,...

"cente.

, ..

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

A V I S O
Ú Dr. Djalma Moellman .. avisa à sua distinta. ch••rela ..._.

;,
. estll-rá aUllente ati o �ês 'd'e setem bro em víagelll dt! eatue.. ....,

.América do. Norte.

Com unica ainda ,que o. seu Ins'tituto de diagnóstico" CJtlllC4> é&...
tin'úa funclon&ndQ de "mllli�ira regular; ficando C'\1tPO !leu lIrub.tnw_.
.() competente "�lÍl:ricQ DI": Orland'o Schro.eder ·qu.e .'ll.á. mais «te iii..

-lIno, vem acomp.an)lando·, llasso a passo, os 8er;viç�... cltiii� ".'

Casa de Saúde, São Sebastiãu, e de seu cO!'lllultÓrio."
'

,

O�. �ervjç08: de l'á�io diagnóstico, radiõterallla:" o. d. 1.OOr.•. -

tório clínico ficarão B. cargo' do Dr. Paulo- TaTl.lrel!_., nOIll. �b.J•..
·�ente eonhecido em ,nOS80 meio, pela !lU� proficiência, d.dieaçu.
nas ditas- especialidamis_

"(l' ,

••• _.,••"", 0"-."" 34';'.- ••.t., "��., R>He"�,WI-�t'...... !II
'ÇU�lnaA

.

'rWc....,.."..RQ$ ..Sli...·

"i;;.... ........,":-'
.�lÕ" _.�,

-'-_-.'
.'

Sabão

'<\?irgem E5p�cialidad�
da Cia. IETZIL INDDSTBI4L�Jo,iDville. (marca registrQda),

, � To,roa, a roupa ·bra·óquissima '.

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

. �f>.6Á2Y'RCt;":
.. 411·.' .

EspECfALIDADE

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta-feira ,lO de Agôsto de U)52
----------.�----�------�--------�---------�-------- �,--------------�------�----------------�-----------------�

..... '

Foi' noticiado que o gQ
vêrno j-á deliberàra, ante a�,

--------.�-,
.

'

.
, .J.ler,sp:ect.ivas' �umá gJ'e�e-

t A<iRADEClMENTO· .E���ti:��:';S;a�::�·
,

. ",' Marinha, e -t\ei-onáutiC'::t pa-

,

.. ',
.

e,M'ISS'A,P ra substituir os trabalhadtl-,

,

l�es do pôrto ,e prevenir ()

colapso do sistema de de-,

.'
Os pais, irmãos, cunhadas e sol)rinhas de sembarque

.

de mercadorias.
HÉLIO LIVRAMENTO MORITZ,

'

essenciais para a popula.-
profundamente c011sternados com a perda-do seu que- ç,�,o;'rido filho, irmão, cunhado e tio, -..êm externar a 'sUa, im-

perecível gratidão aos humanitários fa'cuItativos e irmãs
Foi· ouvido o genel'al A-

de càl'id,lde, ao bondoso Frei Humberto, aos zelosos fun-
ristofeles Souza Dantas,'
co�andante da' la., Região

cionál1ios da Colônia Santana e, mui' especialmente it ab- Militar, e sua senhol'ia mo&-
negada Irmã Fernandina, pela dedicação � carinho <:om '

trou-se SUl'prezo com ,o 'It1€'
que o 'trataram ,durante a ,sua longa enfermidade e o as-

f . d' I d"
sistindo até os seus derradeiros momentos. ,.

o!a, "Eryttl g,at o. d h
T b· d t' " �..

_ B ou oman O.COD e-
am em,' agra ecem aos paren es e as pessoas aml-

I' t d'
'

I 1 __

gas q ue os cercaram e' os confortaram no doloToso transe- �lm:ll o

I IS�O pe a e� a..'

.por qUe pass'aram, aos que-enviara� nõre's, cartões e te- I ? JOl'l1ai eus't�Upe.l'Hl1"eg,
,

legramas

..

e' aos qUe acom}Jariharall). 'Os' SetlS restos.

mor-'I na}
o,me 'dransmI lrta� n-:-

·t'·· t· "l't' . ád'
. , n lUma OI em em ai' senti-·

aIS a e a U Imu mor., a; .,' ,

O t
. "d 't d ' ..

'M'
do e nem aludIram ·ao pro-

.

,.
,

U I'OSSIm" C"OnVI am a o o� paIa aSSIstIrem a � 18-
blema".'

'

,

sa; que. pelo descanso eterno de sua alma, mandam rez�lI' ' ' ,

na Igreja de' 8anto Antônio, no' dia 4 do cõrrente '(8egún
da-feini), às 7 horas e, desde já, conf�ssam-se gratos aos

I que comparecererp. a. êsse ato de fé cristã. '
"

--------�----------------------------

SERA'PM
GR+lNDE'
MAiGMA'TICo I

.
.

'lida' Socia 11Cio!I:Diaril
Jál\-'1VERSARI0S: o ESTADO,' respeitosa- Às 5 _ 7,45hs
; SRA. CARLOS DA COST� mente, cumpl'imenta-a� Dana ANDREWS' -- Cal':

PEREIaA" , SRA ..ROMULO NÓCET'rI la B9LENDA .Claude

Vê . ...ppssar, hoje sua data Transcorre, nesta data, o RAINS

'113J.alicia 'a" exma. sl:'a:A- a.niversário da' exma sra. em:

:'!l1im.da Horstmann Pereira, Orlandina Gonçalves Nocet- ÇORSARIO, MALDITO
-dígna esposa do sr, Carlos ti: digna consorte 'do nosso

• No programa: O Esporte
,U1t. C�a Pereira, ,diretor distinto conterrâneo sr. Ro- na Tela. Nac. I

.eda Biblioteca Pública e fi- mulo Nocetti, e pessoa mui- Preços: 7,00 '-'-.3,50

: :gti,ta de merecido destaque to relacionada na socieda-. Imp. até 14 anos

,', -

nos meios culturais do Es-
.

de local.
'

• ' ROXY

'tadn ..

'r, "

i A's muitas homenagens Às, 7,46hs,
D-anm de excelsas virtu- .que1,Jhe sérão prestadas 'ha- Anselmo DUA,RTE _ To." .

,-uef; ';1 aniversariante, conta ,;l-e pelas suas inúmeras ami- nino CARRERO - Mariza-
'

-corn vasto circulo de arrriza- zades.
'

PRADO .

-iles nesta Capital, devendo, O ESTADO respeitosa- ,.em: •

'1)01' isso, ser muito' felicita- mente se' associa.
•

.

TXCb TICO NO FUBÁ

«da.
.

Sta, Vaitda Cunha" No programa: Noticias '

,-.._,._v·..-_-_-.·.-�·.-_·_-·-:..-�·_· 'I'ranscorre, nesta data, o da Semana, Nác,

an iversârio natalício (ta se-' Preços : 6,20 _' 3,j5o
. 'f

'nhoritaVanda Cunha, fUh; Imp. até 14 anos

do sr. Olidio Cunha, resi-
• ODEON'

dente no Estreito. Às 8,30hs: "

SR. CID ROCHA ,AMARAL Ma.is urna 'apresentação
A efeméride de poje, as- da Cia. de Comédias de: .

sinala o transcurso do an i- 'ITALO CURCIO

versário natalício do sr. dr. Com a peça em 3 atos de
l° DE AGOSTO Cid Rocha Amaral, diretor Bisson Vast - Recuerdí :

lor. data de hoj-e recorda- da Escola Industrial' de FIo· TOMA QUE O FILHÓ, É
rianópolis. TEU

Preços: Cad, l'{u.m. Cr$,
20,00 -' Balcão: 10,00
Camarotes : 100,00'

IMPERIAL'
Às' 5 _ 7,45h8

A MULHER'DO DIABO

Uma grande apresentação
dto cinema nacional.
No programa : Cinelandia

Jornal. Nac, '

.,·{lOS qu-e:
_ em 1.624, um destaca-

enento holandes que escol- O ESTADO cumprimen-
.tava 'o comandante do For- ta-o, cordialmente.
fte de São Filippe de Itapa- ,LlNDOLFO S'OUZA

-g ipe, foi atacado em"Mon- Tr:,�scorreu, ô.ntem \0 aní-

.sezrate, sendo derrotado, . versarto natalíclc do s�:
e>;pej-o CapitãO' Manuel Gon- Lindolfo Souza, alto funcio

,.;ah:es; ficou, prü,iolleiro o návio da lI;npr�nsa Oficial

-chefe in imigo ; do Estado, e fiigura de des-

_ em 1�640, o Meatre de taque de várias, associações

"Campo Coronel Luiz Barba- religiosas, nesta, Capital. '

, lho atacou e tomou, depois O ESTADO, emb�1'a tar

�.rle renhido combate, um e11- diainente, envia-lhe .cordiais

tóucheiramento holandês, cumpcimentcs..
:'!la Rio 'Real;

_ em 1:645, foram execu- FAZEM ANOS" HOJE:'
tados em Récife, apontados _ SENHQRES _ Ten.

,.como eump'lices na', insur

�.'e1cã.o contra o domínio I ho

ia;r:tlês, OS" braéileiros Gon-:

-çalves Cabral e Tomá� Pãis ;
- em 1.734, uma expedi-

'efJt, sob o comando de Ma

'�uel Rodl1igues Carvalho,
snb o comando de Manuel

.Rodrigues Carvalho, desceu

o Paragll'ai-" tendo partido
-de Cuiabá, indo derrotar a

·rios Guaicurús e Paíaguás,
'ficando' cat.ivos 2B2' indios;
-, em 1.822, D..Pe,ç!ro,

.Pr}nCipe-l:egen te do Reino
-dO' Brasil, decretou que se

ríam con sideradas irtimigas
,

'.quaisqquer forças ar.madas
-vindas de Portugm que não
:;u,t�.:ndessem a intimação de

TeIfdição imediata;
- em,l�822, D. Pedro di

'['ige () célebre ''-Manifesto
.aos pOVOl:\ .do Brasil". Este
'-.:nú.l.nifesto foi redigido por

·.conçalv�s Ledo. "Não' se

'()uça entre nós ouUo grito
que' não seja lndep�nden-

Preços: 7,00',� 3,50
IMPERIO
Às 7.45h:;

Roland WINTERS .

A--PISTA· SANGRENTA
O FANTASl\'IÁ DO�ZQlmO
• Preço 'único: 3,50
Imp, até }4 an-osFernando Veigas, oficial da.

Aeronáutica: Ariosto ,J. de

Carvalho Costa, .funcioná
rio púbrfco esta'dual; Hei-

. t01' da Cesta Moellmann;
SENHORA: Mal'ia Completotl ante-ôntem seu

Euffasia da Silva, esposa do prhneiro aniversário de ati

sr. Raul Tito da Silva" '(la vidades,' o corthe'cido "BAR

Fôrça Policial do Estado; NEPTURNO", de 'proprie-
_ JOVENS: Vânio' Path dade dos jovens conterrâ

lo Coelho, filho do sr. Gen- neos AntôniGl
-

Boabaid e

til Coelho e de sua espósa Cristiano Costa Pereira ....

Sra. Ibautina J. Coelho; Sil-
-

Situado nos aliós', cio
vio Calandini, ,estadal}te;' "Edifício Ipase", :'0 BAR
� MENINOS: Oiivia, fi� NEPTURNO" é muito fre

lha do sr: dr. Sil\'io P. de quentadó, já pelo seu fino
FreitR'S Noronha,' Juiz de ambiente, trato fidalgo, con
Direito, no Pa,raná, e de forto e distinção de seus

,sua exma. esposa sra. Nil- d'Íl'ig(mt�s, que'r pela beleza

çla Rebel() de Freitas Noro-' panoramica que se desfruta,
nha; Joana Dalva, filha do dali...

.

SI:. sub-tenente Antônio Nu-I O "BAR NEPT·URNO�' é

nes p'ires.,· ': gralldemen,te' frequêntado'
PELOS SALõES 'por famílias que procm;am

O simpático Clube 6 de, assim anienisar as .at;.'ibui
,janeiro, do Êstreito, fará �ões da vida corrente e da
rea}izal' am�nhã, em sua monótonia noturna de nos

séde social, animada' noite sa. ci'dade ...
dansante, pom início às 22 Pal'abens aqueles jo
horas. Reina grande entu- vens. conterrâneos, por sua

siasmo enÚe os ass�cia�()s,' já vitoriosa inicitiva ...

«Bar MentoDo»

- em 1.823, entrou em

<:axias, no Maranhão, o e

,',_x:ército li�rtador;
_.:._ en,' Ú�31, na· nl'a que

!hoje tem o seu ,nome, em

:-F){lrial1ópolis, ·nasceu o cé
],dlre pintor Vitor Meil'eHes
de .Lima, que �eiti a falecer
em 22 de fevereiro de ÜW3;
- em 1.836, os iegalistas

't.omaram peira.s, no Pará;
�os insurgentes, qUk! a reto
maram 10 dias após e os le
:;galistas a retonftn:am a 20
"de Setembro;

- em 1.840, o então' Ma
jor José de Souza Martins
�tac6U e destroçou, ,em Sa11-
"'�a Maria e, São Doming'os,
·os reheldes de Paranagllá,
"ficam morto's mais. dé 100;
", _ em 1.867, Caxias l:eali
cza a ocupação de Tuiu-Cnê,
�a guerra do Paraguai;
-:- em 1.89-0, falece�l no

I'Maranhão o, lit.erato Jacin·
-1;0 A. ne Almelda.

André Nilo THdas'co

Curso de Certe e Cntura
,

l\IFYrODO WOGUE
Rfia, Felip� Schmidt, n. 181.

'

•

N8vio�rnotor 1arl :.H08pcke*'
.

.: RA'PIDEZ _..:,. CONFORTO - SEGURANÇA,
. �. " .

I
. '

Víagens entre FLORiANÓPOLIS e., RIÓ DE JAN,EIRO

Bscala" intermediárias em Itaiaí f' Santos. s��do neste último apenas
. '

para o movimento de' passageiros.
• I

":
I,

:PR�XIMAS SAíDAS: .'

,

'

I, v

V.oLTA
,

.' de SA�lfOS
8/Ag-ôsto

.. 20!--Agoôsto
.

.r:

_'lO/Setembro
i.3/Setempro
?5/Setero-bro
8/0'u�,ultrJ .

,I D A
de ITAJAí'

2/Agôsto
14/Allôsto
Z6/Agôsto

\ 7jSetembro r

19.jSetembro
2/,Outubrú

de'FPOJ,JS. do RIO
7./Agôsto
19.;Agôsto
'31jÁgõsto
121'Setembro
24/Setembro
?,!O'lltuoro

l2/Ag&sto
241Agôsto
5/Setembl"O
17/Setembro
30;Setembro'

. '

o horário de' Fl;oriané'polis s�l'á às 24 horas das 'dat�s 'i�,dicadas.
Para mais informaçõe�' dirij;m.se à

'

."
,

_ �
• • \. ,

..... J

EMPRtSA, NACIONAL DE N!,_V�G·AÇÃ:O HOEPCRE

Rua Deodoro '-;- Caixa, Postal n. 92 '_ 'J.)ele:fOl�e: 1.212.

F�ORIANÓPOLIS r:

; I RIO,;;1 (V.A.) - A

CO-I"te
da União dos Portt;ários. '

fap, , por determinação do' sr: Horácio Duque Asàís,
" 'Fll'€sid'ente da República, in- tendo ficado deliberado que
terveio hm.to à assembléia I na sessão de hoje à noíte :

dos portuárros para que a- seu líder trataria, de con-
, , ./

'

t
queJ.es voltas;em' ao tral:l,;:l- -:e11cer os g.reV.istas a, volt�-,
lho noturno, alegando que rem ao trabalho extraordi

--_. ..,....-....,..........-__,..".....,._,..,._ o govêrno estava tratando, uário 'P·Q;.Ís que o 'assunto es-

de atender as �'eivindica- t�va sendo resolvido e as:

ções qt1e deram motivo' a âl1tor:idades Êlstavam imbui
suspens'ão dos trabalhos ex- 'das da máxima boa vontade.-'
traordinários. em' atençler-lhes as prete�-
Ontem' à-tarde esteve em sões.

Salda�· conferência com ó presi
dente ,da Cofap o presiden-

\

VENDE-SE
Um fogão econômico, mar·

ca BERTA, com. poucos mê·

ses de uso.

Vêr oe tratar à rúa
nha Mari�ho n. 15.

'.

As�in� "O 'IjIlSTAOO"t'

00· ZE-MUT,RETA • • •
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Êxito absoluto verificou- Masculino
:8e no certame de estruan- 100 metros - José Ale-
tes de atletismo que ii vt- xandre -' Atlético - U"
deração AtI :tka Catai-i- 4/10.,
neuse fez reaíizur sábado e Salto em distância
domingo últimos" no exce· Ble.v Cláudio da Silva - Ca
lente estádio "Cel. Nilo rav;'ua - 5,46 metros.

Chaves", do 110 B, C. 200 metros - José Ale-
Abaixo damos a rel:H::i" xandre _:_ Atlético - 25"

dos vencedoresd as diversas 2/10.
provas';

. I Arremesso do peso -

, I Francisco Schmidt - Atlé-
Feminiuns I tico - 12,63 metros.

100 metros - ;\faria .Ias€! i Salto triplo - Carlos Jo-
Sartorato, do Atlético, C('m sé Gevaerd - Atlético'

.

32"8/10. 11,15 metros.
80 metros h�UTelt':'lS .Arremesso do dardô

Maria Nat:�lina Leite, �h José Nilson Zomer - Atl ê-

Atlético, com lG" 1lL>.\'0 1'1)- tico - 45,90 metros
corde càtartnense) .

'

400 metros - Alaor de
4xl00 revezamento =", Ce- Sousa - Atlético - 56".

ci . Vieira da Rosa, Maria 1.500 metros - Demão
Natalina Leite, Maria José Silveira, - Atlético 4,39".
Sartorato e Ecila Alba da Arremesso do disco
Sílva,--d'o. Atlético, com ,f:i�r' Ântôni'o Siqueira - Atlét.i�
4/10. t:- co - 24,37 metros-
Salto em' distância - (�e-. 110 metros com 'barreiràs

cí Vieira da Rosa, r10 At!é- - Alaor de Sousa - Atlé-
tico, com 4,11 roeh'os. tiç� '-- '18"4/10..

Salto em' altura .- Ecila Saltó em distancia-
Alba dã Sllv�, do' Atlftíco, Bl-ey Cláudio da Silva
com com 1,25 metros.. ... \ Caraval1a - 1,56 metros
Arremesso do peso ,_- Ma- Salto com vara"':_ Valmor

ria Nataiítúl
'

Leite, do A- Silva - Caravana -:- 2,40
tIético, 'com' 8;5t metrG':l, metros.
Arremesso do d2.nl.o Aremesso do marielo _-

'Vilma Marcelino, do At.lti- Francisco Schmidt - Atlé-
.

co, com 23,80 metros. tico - 21,70 metros
Arrem�s'ó �

do -dis�í) - 4xl00 metros revezamen-

Ecila 'Alba 'da Silva, <lo A- to - José Alexandre, Car
tlético, �mn 21,48 metro.,.

.

los José Gevaercl, Luiz Car
No certame feminino p .los e Melo e Altamiro José

Atlético rt{i'() teve cOfi1pdi- dos Anjos - Atlético
'cor. :. >, 48'!8/10.

Será· ·iniciado
.

amanhã ': o Primeiro Campeonato NotiCi::s d�� J����n�IímPi�:,
. .

,Catarineuse de Esgrima . do"�!��u:�: f"���t:��:,%� ái;.l�;�g�� -;��;d:a zelaân!
Sob o alto patrocínio da tado, será iniciada' amanhã gremiações : Associação A- f

.

Dia 7-8-5� - A's 20 h�- em Helsinki, cumpr iu o se- 220 lugar -- Luxembur-
Federação de Esgrima de I o I Campe?nato Matarine-. tlética Barriga Verde; C�u-I' ras ::- Çlube Doze x Barr-í- lecionado brasileiro de bas- so. com 13 P01ÜOS
Santa Catarina, a mais no-! se de E,sgrlI�a que' constara be Doze' de' Agosto e Lira ga verde. quete mais um compromisv Com menor número de
va entidade esportiva do És' cóm ° concurso de três a- Tenis Clube, os quais pro- Dia 9-8-52 - A's 15 ho- so nas Olimpiadas. , , pontos: Iugoslavia, Coréia,

tetern grandes espetáculos ras - Barriga Verde x Li- Os nossos adversários,' Polonia, Gortugal, Holanda,
de destridade e cavalheiris-, ra Ten is Clube. desta vez foram' os norte- Belgica, Espanha, Üru->
mo tão comuns no aristo- Sabre americanos que atuaram guai,. Venezuela, F'iltpina,
crático esporte das armas. :Dia 10-8-52 - A's 15 ho- 'precedidos de dois triunfos, 'I'rindad, Austría, Paqus-
A tabela está assim 01'- ras - Clube Doze x Lira sôbre os russos e os ch ile- tão, Cuba, México, Rumâ-

gan izada : Tenis Clube, nos, este pelo' escore arraza- n ia, Bahamas, Bulgaria e
,

Campeonato por equipe Dia 11-8-52 - A's 20 ho- dor de 103 a 55. . Singapura.
.. Dia 2 - 8 - ., .. �e •• ', ,. ras - Clube Doze x Barri- Nossa conduta frente aos' Equitação A Suécia.
Dia 2-8-52 - A's 15 ho- ba Verde, rapazes da terra de Tio San venceu o Torneio de Esqui-

ras - 'Barriga Verde "x
'

Dia 13-8-52 - A's 20.ho- foi das mais brilhantes e tacão dos Jogos Olímpicos,
Clube Doze; ras - Lira Tenis Clube x sugestivas. i Polo Aquático � .A equi-

Dia.'3�8-52 __: A's 15 ho- Barriga Verde. Vencemos o pi-imeiro tem-
.

pe do Brasil f'oí derotada
ras � Barriga Verde x Li- O campeonato individual por 26 x 24, vindo, infeliz- pelos Sul-africanos por 9
ra' Tenis Clube. será marcado para . depois mente a tombar no final por a 2, em Polo Aquático.
Dia' 4-8-52 - A's 20

hO�'1
do dia 16 de Agosto. 57 x 53. Ambas as equipes fá fo-

ras - 'Lira 'I'enís Clube x Reina gr�n.de interêss,e Outros resultados: Ar- ram eliminadas.
Clube Doze. ' ""; entre os afícionados do fi- gentina 61 x Fránça 52 e

Espada, ! dalgo esporte pelo sensacio- Uruguai 62 x Bulgaría 54.' Outros resultados; Rus-

D. ia 6-8�52 - A's 20 hO-l' nal certame, tudo indicando A peleja Brasil x Estados sía 6 x Alemanha 2 ..e Esta-
ras -'-- Clube Doze x Lira que alcançara enorme su- Unidos foi das mais renhi- dos Unidos 4 x Austria 1.
Teilis Clube. cesso. -

'

das do Torneio Olímpico,
.

O regresso do campeonís-
lrnerecendo os nossos cesto- simo Adernar Ferreira da

.IG) �••�•• I bolistas. f.ran:os aplausos. Silva - De Helsinki ·infor-
,

. c ': " Classificação Geral dos mam que já deixou a Cap'i-

Vencedor o Fluminense:' 2 x O: !�:0;9,Oli::�ic:SSegUi!;! � !�\l, f�nl::t�,:��:d:l���.�oa����:�
,

classif icação geral dos XV bl'asil�iro Adernar Ferr�i-
Jogos Olirnpicos :

.

Ferreira da Silva, campeão
10 lugar - Rússia, com olímpico de salto triplo, com

508,5 pontos. recordes mundial e olirnpi-
20 lugar - Estados Uni

dOR, com 440 pontos,
30 lugar - Hungria, com

148 pontos.
40 lugar - ,Alemanh,a e Noticia-se ,qtl� s.e;u regres-

Grã-Bretanha, éom 85 pon- so ao Brasil s,e d.ará no dia
tos. 9 do cor'rente. .

,50 lugar - França, it-'üm Ciclismo - A Itália sa-

80 pontos. • grou-se, camp€ã de -cidis-
60 lugar - Itália. com 79 m.ó dos 4.000 metros, pers�-.

pontos. g·uição por turmas.

7o:1ugar -.Suíça, com 78

pontos. i Ven�eI'am os brasileiros
80 lugar - Checoslová- Paulo de Jesús e'Grotone-

quia; com '69,5 pontQs
.

No- Tóm-eiõ Olímpico de
90 lugar' - Suécia, com ·13<1X verificam-s-e duas vi-

66 pontos '''' ' --.. tórias dos brasileiros.
O Ipiranga F. C. conheCi- rosa comprimia-se nas de- 100 lugar - Finlândia, COInu Paulo .de Jesús dérrotou-

do como "Leão da Varzea", pendências da excelente pra 57,5 pontos'
. por nocaute o suéco Danie�

reiniciando suas atividades, ça de desportos do rubI'O- 110 lugar 7, AustráÜa, ' lsson 'e a seguir Lúcio Gro-' ./

graças aos esforços do seu negro joséfense, torcendo com 56' pontos
'

-, :toné VBneeu wr pontos
'

o

fundador - Arnoldo Souza, ardorosamente pela - vitória 120 lúgai - J.àpão, �om llorrueguês; Lingas.
seus Presidente de Honra, dos seus pupilos.

� ... '

56. pontos ,i Duas vitórias sem 'dúvi-
e de. seu presidente,' Pedro . A partida, que tr·an:S.Ç0r- 130 lugar - Noruega, v.ida, si-gnificativas.
Filomeno da Rosa, realizou, rell, num ambiente de,disci- com, 36 pontos· " ,Remo - Foram os se

doming'o último, uma pele.i_a plü{a e 'camaradagem, fina- 140 lugar - Irã, com 33 guintes os resultados fi
amistosa entre as suas equi- lizou co. ma vitória do Ipi� pontos nais das provas de canóe:
pes e 'as do '''Duque de Ca- ranga, que conseguiú derro- \ 150 lugar "- Turquia, Categória Wiresz-Hietanen•.
xias F. C." desta cidade. tal' o seu valoros adversário ·é: Dinarmarca" CDm 31 pon- da l"inlàndia, foran'1 os ven-

A's 14 horas teve início o pelo escore de 3 a 2. -' ,

I tos . .' 'cedor,es,
um pú- jogo dos seglmdos quadros, O Quadro rubro-negro 160 lugar - Jan1afca, ,com Cátegoria Kayaks, um'lu-

,saindo vencedor o 'Ipil'anga, jogou c.om a seguinte cons- .29. pontôs 'gar - 10 lugar; Fredrikc-
pela contagem dê 2 tel1tos tiutição: . 170 lugar Argélltina� son, da Suécia.

'>No encontro de terça-fei- \t O: " I Quint, Dinarte�e Zezéca; com 26,5 pontos . Revezamento 4x200 me-

l�a, o Caravana do Ar :Ievou A's 15 horas, pnWi-sam'el1-j Jacó, Valério e )urandir;' -1180 lugar _:_ União -Sul, tros - Classificação fInal
a melhor sôbre o Clube Do� te, 6 juiz da pelaià, 'Roberto Armando, Raul, Doca Tel�' Afl'jcana, com 24,5 pontos' da prova de revezamento
ze, nos.tit�llares e aspiran� :da Luz Cos'ta, chamav,a as I mo e Jac. ' ')90 lugar-- Brasil, com 4 x 200 metros, nado livre:'
tes, pelas -contagens, de. 3q' ,2

..e�uipes" afim-de ddr

iní-, .?eixo�l de ahuir o guar- 19 pont.os ': lo lugar - Estados .uni
x .16. e 25.x 19, respectIva-' elO a parbda. . (11ao JalI�e, poi' ,se achar 200 lugar - If!d�a e Egi� dos; 20 lugar _' Japão; 30

promete agradar" em c,.heio, mente.!
-"

Uma torcida assás -nume- contundido.
,<

•

-to, com 17 porró1s lugar -:- França,
.

� . .

.�

Os vencedores do I Cam
neonato de Estreantes

,de Atletismo

'Gesto, prosseguirá hoje o

Campeonato da 'ci,dade jo
gando os "fives�,\51o Tauba-
té e Ubirata:n.

'
,

O cotejo em l'efel'ência

Tombou no Marrcanã o
co.

Homenagens jamais pres
tadas a um atléta serào tri

butadas ao notável atléta.

"

.�.,. CªP1PfªQ" ,"paul��t'-' "

Disputando com, o Corin- zéro, quebrando-lhe a inven
tians, ante--ontem, no Mara- cibi1idad�.
canã, 'a prmleira partid� da Os tentos dos tricoldres
"finalíssima!' da Taça,

.

foram·marcados por inter-
médio' de Orlando e Mari

,-"Rio", () Fluminense con- 11ho.
seguiu superar o camp€ão A segunda parti.da e'stá
paulista por dois tentos a' marcada para amanhã

o I_plraoua, de S. José, reinicia
.

. SUIS aUvídadas . :',
','

Campe.cina to
.

Citadino. de
.

Basql,1etebo,1
Na magn)f.ica "quadra d.O I

sendo de' se pl'ever
Largo Gen.el'al' Osório, lo� blico numeroso. \

.cal dos p'i'éÚQS do último t
certame nacional de Bola ao

, .

C�,'

�
�

.'.\
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Não é outra, por certo, a

explicação do fato, tão Con

traditório, de os artigos do
sr. Aôr Ribeiro ficarem tão
distantes do quê esperáva
mos, dada sua fama)iterá
ria e sua excepcional situa-,:rJnha.
ção no meio artístico nacio-A surpresa, a grata SUl'- ,

.

t
na1.

-presa qu: hbvemods, enl r�- Nem poderia ser explica�'t",nto fOI sa er as cu ml- '

':'.' :.
. do, de outra forma que au-

'!lanCJ�S atmgldas pelo SI.
tOl' tão festejado escrevesseA ôr Ribeiro nas letras na-: A'

� ,

" crOnIcas como essas que a-
c"onaJs. a ponto de seI con-! '

d'" t.

't'
" parecem lanamen e nosSlderado pela, Cl'l 'lca um

; jornais da terra, sob o títu--dos expoentes da moderna

1'1 d "A 'd d f t "
-

d '
o e CI a e e os a os ,

gel'açao, forman o, c?m onde a integral nulidade li-"Rubem Braga e Genolmo I ,. • , .'

"t· d " d
terana se Junta a mais com-

��mado, o no. � ouro os
pleta mediocridade. "

-eronistas braSII€u·os.
Tão grande foi nossa SUl'- Só assim c,ompreendemos

-presa que - cOlífessemos como o sr. Aôr Ribeiro,
sem rebtiçós - de InICIO émulo de Rube,m Braga e de
julgamos tratar-se de' crô- Genolin'o Amado" pode 'es-;
'nica esportiva: futeból ou Cl'ever tão mal e tão pouco·
,coisa parecida. Mas a com- conhecer a sua língua, ins-
1)8nhia ilustre l1ão deixava tl'umento, de seu trabal'ho e

dúvida; era literatura mes- veículo de sua glória, a pon- ,

mo. e da melhor. to de ,cometer erros que fa-
Rubem Braga! G�moliIio riam corar um aluno ,de es-

:.limado! 'cola primária.
Conseguir, em tão pOÍlco É qlJe êle o faz de Pl'OPÓ-

tempo, ombrear-se ao deli- sito., de caso 'pensado! "

,doso autor de "Pé de 'Mi-, Finge qtíe não sabe es-

1ho", rivalizar com o cro�' Cl'ever, que não tem a me

'!lista dos "Inocentes do Le- nor noção do' que seja lite-
,1 bJon", que maravilha!

, ratura, só para nos confun-
v'eio-n9s logo, de rompan- dir, pois sabe que lemos a'

-te', a vontade de proclamar, tal notícia e que conh�ce-
110S quah'o ventos todo nos- mo,s o que êle na realidade
'130 entusiasmo de j)1'asileil'o, vale"
nosso orgulho de cauÜ'inen- Ai é 'que está seu espÍl'i
Re. Entretanto, desacostu- to, seu "humour" britânico,
l1'ad'os a� elogio fácil. cal- e nos honra 'sobremodo o

cado em opiniões alheias, privilégio da descoberta.'
resolvemos esperar até que Entretanto, :preocupado uma ''senhorita distinta e

Ipudéssemos, com conheci- em fazer humor tão subtil, culta, sem' que se ,cobrisse
-mento próprio, juntar o chega o cronista, por vezes, de ridículo, sem que, reve-
nosso aplauso à 'consagl'ado- a se exceder, e desce a bai- lasse, numa ling�agein de'

,

l'a ovação da crítica nacio- xeza� inqualificáveis e sem sar�eta, s:Ja c�inI!l.eta' in,�a- I N G L 'E, S Ana1.
.

justificativa, como em re- pacIdade ImagmatIva,' 1l-ha- ,

Lemos e estudamos os ar- cente cI;ônica, quando pre- gqa�'n' <Cal' aI.Ima �h.oca,flte,', des,el�-
...

[
..

�..
, -i"_-,"i'·""',l"",_"',.,_rt�I.":']'iÍlros lite1'ário� publicados tendeu ridicularizar desta-,

" " _� 1.!!.._ � _pelo sr. AÔi' Ribeiro, de en- cado elemento da sociedJde Nessa crOlllca ,do ,sr. Aol"
T V A-tão para cá, e, uma certeza lóca1. Rib'eiro, lamentam�s:' dizer, lO H t C, A . A P E R I I

nos ficou: 'houve engano, Pretendeu, apenas, pois' não, conseguim'õs descobrir
tremendo erro de aprecia- não' seria possível a um "e8-' 'nénhuma intenção oculta.
,çno, qne nos api'essamos em critor" at�cai' tãõ de�primo" Deixou à mostrá; apenas,
,f:<lL,.clamal'. Engano que nno· l'ósarnente, tão -sem motivo, vulgaridade e ignorância.

'Filt�) que amiude 110S e11-

-trist:'ce: é. patente a pobre-:
za 'da� let'ras catarinenses
no moderno panorarna Jite
nll'i� do país, Afora .algun s

-nomes ilust.res dó passado,
l.ião pOSf\uimos. os nossos

'GJ'�ciliano Ramos, Coruélio

Pena, Marques Rebelo ou

"Lins do Rêgo, e nem sequer
11m Érico Veríasimo,
Verdade .que, talentos 'há,

'-c vários .e robustos, mas

perdidos na, aster-ilidade da

-província, vencidos pela pe

·quenezdo.,meio.
Daí nosso entusiasmo an

te o' aparecimento, no .cen á

-rio das letras nacionais, de
um brilhante conterrâneo,
legítima glória da te�Ta,
-de�tinado, tudo indica, a le
var bem longe" além fl'on

-teira�, o nome da texra ca

'tarinense.
Deu-os a nova alvicareira

um elos jornais da Capital,
hF. tempos, em vistosa Cl'Ô�
T,isa. com retrato e dados

-jJ;ugráficm;.
Por ela ficamo� sabendo

O1.'e o sr. Aôr Ribeiro - é
:�sse o nome chegara de Sno

Paulo, onde exercia suas a

-tivjdades literárias, para
-f'xal' residência na ter-

., ......-

__

O
__

..._'t_A...�_, ----- ... F_l_o_.r_ia_Íl_ô_p...o_li's" ,S_ex_·t���e.i_ra__ 10 ..:,cJ_e�,�_g_·Ô_S.;...to_'_d_e..._1_9_5_2-_"_'"_"'�"...."_"_'_'
-::.-,-<,--------�,:J�,"'!!",--�_...,-.':"';,,-.;!:.t."'�--_
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Dia S, - SEXTA-FEmA - JANTAR DE CONFRA-FES1:rv'lí>\.DES EM COMEMORAÇÃO AO 80°
'

TER:NIZ�<\ÇÃO':":"; E,nt,ega de diplomas aos'SÓCIOS jm.", '

ANIYERSÁlUO MIDOS." .Ó> •
.' "

',-

-o'
DIA 9 SABADO GRANDE SÓmÉE com uma-

P R .o, G, R A -M A . ....J-
"

agradahiljssíma surpresa.
'

"'"
,

-
" "I '

DIA' in - DOMINGO - Grandiosa excursão e chur-
DIA fi -- QUAliTA-FEIRA - BINGO ESPECIAV"":':" l'as�ada. Local: SANT'ANA. ,,' , "

't'renlios: Uma I"HIGIDAIRE e .outres premies valiosos, : DIA 11 - SEGUNDA-FEIRA - NOITADA ESPOR-
DIi\ '; - QUINTA-FElltA -r-r- SESSÁO CINEMATO:. T_ryA - Jogos de Basquete - Volei +: Esgrima.' "

CHAFTr /-'\ ('om 11Q18 zrande produçâo da WAR'NER BROS:
'.
DIA 12 - TERÇA-FEIRA - GRANDIOSO BA.ILE

Liberato Meyer
•

aesmerece o' valor literár ío
do escritor, l:\-l�tes"o·ele\\a'a ., " , ,"-

;���i��l�;���i��2:� 'iday\��a���eDil .:'�a���!�Q!,!!�! I NA liçA
'

lEI!mp' i1nN'HGAss'Braga ou Genolino Amado.' ,Com prazer acusamos o decc, de público, ao SI. Go-I "

�. �É muito mais que um sim- 'rt!cébimento dos números vernador e exma. esposa" ao
, :, J?ao Framer

.
A causa (o.batidá DO 1.0 Da.

ples alinhavador de crôn i- de 15 de julho destas duas Dr, Hercílio Pedro da Luz Não por .vaidade mas por Logo á primeira aplíeação, Nixo-
cas Iiterárias, pois, sob bem apresentadas revistas Filho e ao Dr: Mário CaTit.-1 ser. d� interêsse para. mui- ���': c�c;:,eç� ;os;����r ��gi�ttessa aparência superficial, ·l·nfanto-,]'UVenl·s. çáo, os beneficies prestados I tos leitores, ce.do lugarynes- Use Nixoderm á noite e V, velli'á sua

t h pele tornar-se .. lisa, macia e ímpa.esconde-se o porte . de um di 'dl'rante a enfermidade de te: despretenc ioso can ll1 o, Nixoderm é 'uma nova descoberta" ACI:e itamos que, seJam, , h
.. .,

d que combate os 'parasitosverdadeiro Inrmorísta, de em 'seu gênero, as melho- sua saudosa e pranteada a onrosissrma �lss1va o
da pele. causadores das espinhas,

Um gl'U,n de finíssimo humo- '1'e's puhlícações editadas no irrr.ã, Maria de LÔl1rde.3 Rev. 'P, Francisco de Sales frieiras, manchas vermelhas, acne,
" impingens e, erupções" V. não ].>0-'"t:ista!,

.

," - ,

t I Vieira. Bianch íní. '

derá libertar-se destas a;j;.e,cçoespais, nao somen e pe o as,"
Ei-Ia : Ilmo. Sr. Professor cutâneas a menos que elimme osNão de 1Jm vulgar contá- pecto gráfico como também Fica assim' cumprido um

Joa-'o' 'F'rainer _ Nesta germes que se escondem n�s trrú-dor de' .histórias engnaça- ) ité d Ih d dever de gratidão pela be- - núsculos poros de sua pele,' or af!..-

das,' mas de um legítimo
pe o CrI erro e esco a e

nemerência de quantos a Laudetur Jesus Christus. �utf;�a.,.b�;:o���m��1e�0:�'�::textos e desenhos que as
"_ Apraz-me' assegurar-lhe ,M-..

'·

od•••
'

(l:aUnatlinaaCt'ft'!discípulo de Sterrie, fazen-' tornam merecidamente a- ajudaram em tão duro tran-
o �,

,
,

a melhor e grata impressão, ... li I.'.. c....... proteção.do "humour" à melhor' ma- cessíveis às crianças e aos se,
';"i'"-.nei ra de Machado. Humor' jovens. Muitas histórias em por parte dos elementos ,ca-

super-ior, até,' ao do velho quadrinhos, muita inocente tólícos e, em particular de
autor de Braz Cubas, pois aventura, heróis e bichos, F,I-qu-ez•• cm 9".1 Sua Excia. Revma., produ-
que não se esconde apenas um belo mundo de fantasiá, ,V,lnbo' CrAA...tado zida pelos seus trabalhos -

na �ntrelinha, não se tra- .

h tJVà1U NA LIÇA - publicados emem 64 págmas, ,ao, preço a- ,

matutino desta Capital, nobitual de Cr$ 3,00. (SilVeíra)
ensejo dàs ·conferencias ou

artigos do "dr.'" Rohden.
O último, então, é de uma

lógica hTetorquiveI. Argu
mento ad hominem. O filo-

DE GALA - Ornamentação deslú'inlÍr�nte 'll�� salões.
,'o i NOTA: As inscr ições para Q �ANTAR DECON��A
�ERNIZAÇÃO e para a EXCURSAO;- a ,p�rti.r do proxjme
'diW,;?il, .poderão ser feitas 1101" todos srs, associados que
deseja�e:m: tomar parte> Também contínúa aberta a lista
de inscricão' para as senhoritas que desejarem debutar.

.

,H:Qrá�,io ,.do. expediente na Secretaria: 'Das 8 às 11
: horas diàriamente.

�----------------�-----

Um Humorista 'Caterinense
. .

! �', ',,'

publicado á 12 do corrente:
-'- "Qualquer homem nor

mal poderia ser igual a

Cristo, que foi crucifiear
do"? - R. - "Quereúdo,
pode, segundo as palavras
de Cristo e de S. Paulo".
Uma ova! O homem, morre
ou não morre crucificado, é

sempre HOMEM, - e Cristo
é DEUS, havendo ,entre esse

homem e 'Deus nada menoc;

que uma distância infinita.
Apenas isso. Parà a jgüal
dade importa admitir <> ab
surdo.
É aquilo do Evangelista

S. João: "Aquele que crê
em mim, fará também as

obras que eu faço, e fará
outras ainda m'aiores". (J,o.
14, 12')? Fará,' sim, mas não
por ser igual a Deus. P·el0
contrário. Fará, não por

poder próprio, se11ão pelo
poder que recebeu de Deus.
Quem opera é sempre Deus,
embora pelo seu ministro. A
tt4mitir aquela extranha in

terpretação - a do "casu,
lo" evoluido - forçoso se

ria eolicluil', já agora, que
o homem pode não só ser

IGUAL. mas superior a Deus
- o que seria ajuntar ab
surdo a absurdo.
Eis em que daria, em qij.e

está dando a tal "liberdade
dos filhos de Deus".
Chama-se a isso ,uma

"evolução superior"?
Do servo in ChristQ , Pe.

Francisco de Sales Bian
chini.

duz no s.arcasmo amargo ou

na ironia ferina, mas se

oculta por completo atrás
de tôda a crônica, pairando
muito alto, na intenção do
autor.

PAPEL PÂ�REDE
ULTIMA MODA EM NEW YORK, BUENOS

PARIS, RIO E SÃO ?AULO
AIRES. sofo confundido com os seus

próprios apetrechos. "E
morreu (a Igreja) no casu

lo'; . , . Morreu, - como'? -

escreve V. S. se aí está pre':
cisamente a receber os dar-
dos adversos? Quem mor

reu, ,continúa, foram os Ju
liano, os Lutero, os aposta
tas, enfim um apóz outro,
sem deixar rastro, ou, 'quan
do muito, uma trillte e lu-

f.j'lfjl�i�lalliM· ::����::::�;�,��,':�;��
, glpriosa liberdade dos fi

lhos de Deus" é tal, de tal

MODERNIZE SUA. IlESID}<jNCIA FORRANDO-A
Para, sal� de jantar, qual't,o, copa. etc,

'Distribuidor e Representante neste Estado
IVANDEL GODINHO

,natureza, que se possa pe
car contra, essa mesma li

,Emprega�lle c�m va�tagt>m para berdade e pecar contra a
"'côrltbater ,as Flores ,Brail'eq, cem· lógica ... Nada me110S que a

('..as IJterintu; Menstruaea e .plll 'o porta aberta ao reino da
Qarto. e DoreS P4lS ovário•• '

balburdia e da .confusão.
t p.�dêrOao eâhnante e ReIJul.· Nãó 'lerá necessal'lO ir

. dQr· por u�#ência.
'

f muito !'m'ge para satisfato-
RLUXO S:eD�TINA� pcla *lUI com, riamente comprová-lo. Bas
�J'ovada-'efiC8�Jl. "é receitád.\ poJ tará um rápido ,exame em

médico,! ilustre.� algumas das próprias obras
FLUXO S€DATINA encontn-" em· do "dr.". Aliás, essa inves-

tQda PArte.
.,

tigação já foi feita por pes
soas comp€tentes, cuja sUs
peição apenas consiste em

Oficiua de Bicicleta lely ::�:f��n;'�?::��:á:::
Advocacia e Contabilí,dade

(O REli�jLAUUH VIEIH,�.,

A lI\ulher evitar' dona
ALlV1A AS CôLtCAS ,tlTI-:fU!\,\:

Rua Pedro Ivo - anexo Depó;;ito FLORiDA
Artigo de pronta entrega.

Acha-se aparel.hada para qualquer serviço em BI
detetas e Bicidetas a motor - TicicJ,o - Tico-Tico
Ca"l.·rinho - BeTço, etc.

Pecas e Acessórios Novos e Usa<!{)s.
Pinturas,' Soldagens e Pàrte Mecânica.

,

S€rv.iços Rápidos, e G.arantidô;' Executados por pes-
wal especializa{jos.'

.

- Rua Padre Roma, 50

DR. ESTEVAl\f FREG,APANl,

- Ad":6gado -

-

ACACIO GARmALDI S. THIAGO
- Contabilista -

Edifício "IPASE" - &0 apdar,

Agência :'
nua Deodo:ro esquina da
Rua Tenente SilveiraNAS CONVALESCENÇAS

,

Viagem 'com segurança
e rapid-ez

sO NOS CONFORTAVEIS l\tICRO-ONIBUS DO,"

BI?IDO «SDL-BBASILEíifo�-
Fl9rianópolis -. Itaja! - Joinville - Curitiba

A G U A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Grêiliit {{·Pedro J .. Frassatti)) :1\- sopa escclar. gas
- O�rt..r.lento de

_ �,sí..ênci.
-

S��.. t .,,-: E8Cola� ,.�úoj(;i�,álS, '-,

sessão de ontem, o depu- Contruuamoa-à divulgar, abaixo'; os nomes/das pessôas �âa Francisco dõ Sul, t�te nossos leitores li página
que assinaram o "Livro de Ouro" {lo Grêmio Pedro Jorge .aprfmasía da idéia -" com que ° Dr, Rogerio ,�t-
Frassat.i e suas contribuições pró-melhor iá de recursos �caba de ser apresenta- i tar justif iooú o projéto. E
do Dep. de Assistência Social. I

" , do à Câmara Municipal de j na íntegra : "Sn r. Presiden-
Quantia já publicada, ' '. . . .. Cr$ 2.800,00 Sã1J Francisco do 'Sul um tl\c, f+ sopa .escolar é mais
Doutor João Colin '., Cr$ . 500,00 proiéto de Lei instituindo, a que

-

uma necessidade pes-
5° Distrito Naval :; _ .. Cr$' 200,00 sopa escolar nos estabeleci- soal - é uma necessidade
Um amigo anônimo ',' ,' Cr$ 200,00 mentos de ensino municipal. social".
Dep, Antônio Gomes de Almeida Cr$ 100,00 daquela unidade do Estado.. Em um país como o Bnlt'-
Dep, 'F€rnando O .... de Oííveíra _

'

.. Cr$ . lOQ,oo '-';,: . stl e uma-·' região romo anos-
Dep. lfrancisco Neves .. ; , 'Cr$ 100,00 Subscrito pela bancada sa, onde. massas infantis.
-Dep. Jo�o\,josé de Spuza,.CalÍral Crfê 100;00: pé��edista. à f1:ente da. <J�sfayorecidas" sã� s�t;âli;_
Dep. Vi-t;�tê�:::,1. .Schneíder .'. Cr�> l-00jQ� ;9i�l;:;'c_ç�fj:;_lí{}��' está. a fí-. mentadas, a sopa escolar
'D El' ?d' B b ," C li; 100

'

;,." '-

ti
.. .' - .'

âti 'c"o,n'-s�d'e'ravel-auxilio à-crian-ep.
.

pIlO, ar esa I •••••••••
'

'r'IP' ,00 gtha" pres 19l,Q,S.a -e sImpa 1- • , ....

Dep, ,CeÚü Ramos Branco ,
,

.. Cr$ -10Q,00 ca do Dr. Rogerio Zattar, ça de escola francisquense,
De9.,"-�Qsé ,Bi\:hia ·S. Bittencourt Cr,$ .100,90 médico humanitário e tra- para que venha a crescer

,. Dei�·f.',�:e€l€.niêo ..K-iier�e:U",;,,,!-,,,.•....... ;;�-: Cr$"'::': ,100,�9 ba�had?l" i11-fat�ig�vel em� fra�a e deplUtri-da .. e, 1}�r
De?}·"Francl-s�o.'>M-a:sc,arenhas Cr$.•.. ,.IQOjQQ.J pr,!)] 4a causa públíca..» re- tanto, para que v se nafJ:" ":

Dr. Fernando Ferreira' de Melo :. Cr$ 100,00, ferido projêfo encontrará o transformem, 'no futuro;
Dr. 'I'olentíno . de Carvalho .. � .. -', : ér$ -100,00· uecessario apôio das de- em homens fTacos 'e doen-
Dr. Oswaldo R. Cabral '. . . .. Cr$ 100,00 mais. bancadas,' pois se tra- tes".
Major Ciro Dentice Caldas Cr$ 100,00 ta de um benefício que se- "Estado já a inst itu io '

em

Dr. Aujor Luz Cr$ 100,00 rá prestado a criança que suas escolas, com magriíf'i-
-- Machado -& Cia : ,.......... Cr$ lOO;-0e- f-I'-ê'quenta a .escola mun.ici-, .cos .resultados".
Egberto Moellmann Cr$ 100,00 paI:

.,

"Ha.ja vista as ú.l:timas
Dr. Raul Caldas i••••• Cr$ 100,00 Como se vê, São' Francis- estatísticas, q-ue acusam

Dr. Roberto J"acerda :.... Cr$ 100,00
-

co do Sul, abre um caminho um sensivel aumento do.
Dr. Rafael G. Cruz Lima Cr$ 100,00 novo no corpo- da, assistên- coeficiente de nutrição da
Dr. Re'nàto Ramos da Silva Cr$ 100,00 cia' soCial escolar,i concor-' população escolar esta-
Dl'. Raul ,Bastos Cr$ 100,00, rendo, com ó auxilio do

PO-I
dual".

S;r. Cunha (Diretoria de' Terras). .. " Cr:$ 50,00 der municipal para que as "Ora, se numa região os

Anônimo .. "
_

Cr$ 50,00 crianças' de seu interland, alullOs_ das escolas esta-
Reinaldo Wandhausen � Cr$ 50,00 que vivem em lares menos

I
duais recebem sua sopa por

C. - Pereira .-..... � . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 30,00 �avorecido.s pe�a sorte, se- que ou�:os a�unos, na m.es-

! Jam melhor ,ahmentadas e, I
ma regIao, nao g-ozam dQ..

Total arrecadado , ,.. Cr$ 6.080.00 I assim, se combata a sub-ali- mesmo beneficio a -sopa' -
,----- imentação, qde é _o flag:lo I só porque .s�o. �lu;�os de es-

OLDOS _ OUVIDOS _ NA,RIZ E GARG.ANTA- 'I de nossas populaçoes reglO-' colas mUll1Clp�IS?
,

Ambas as' propostas são aprovadas.�"- nais. "Para sanar esta lacuna.

Àe,roporto de 1_Irussanga DR. GUERREIRO DA FONSECA ) E' um exemplo que deve- e, tarrtbein pal�a que o poder
Em segunda dis,cussão, foi apreciado o projeto que ��pecial�st.�, "d".J'l(JSpJ.tBl, 'Já" &e1' imitado por' outras ,público' contribuia com uma

c,:n-cede o auxilio de Cr� 100.000,0'0 à Prefeitura de Urus- Receita de Ocu(os -'- Exame de Fundo de. Olho Dan: comunas, mOl:mente as lito- modesta parcela em benefi-
::;,fnga para .constTução do aeroporto municipal, e d� an- Classificaçã1J da Pressão Arterial. � raneas" na vatas zona que c_io da nossa infancia esco-
toda do depurado Cm'uso Mac Donald. .Moderna Apar:!-lhp,6em. ! vai de Araranguá até, Gua- lal; é que apresentamos es-

O denut;;tdo .Enedü{o Ribeiro considera a médida ,da- Consultório _ Visconde de Ouro Preto. :!. I ratuba; e 9€ loc'alisab as te projéto, desejando' vê�lo
<luelas ql;e 011eram o erário o público,e, poi:' conseguinte,' .

'

. populações mais desfavore- co,nvertido em Lei no mais
..la exclusiva competencia' do Executivo. Pal;a reforçar .......,.----�,..,._,......,---...--..-..---•.,. -.' "

.

I
cidas pela sorte. I breve, espaço 'Possivel, com

, S')l!.S palavras, ó orador lê trechos do acórdão que .der- lUI do ��sta(\o. também merec� e d�í seu apôio ao projeto Para encerrar esta nota, o apôio de todos os vereado-
rubol.l' a. lei- n: 22. ,

em apreço.
,

'

vamos transcrever pára os res'.
Em .aparte, o deputado Vicente Schneider acentua Em SlillS c0l1SHlel'açÕes, o deputado Osvaldo CabraL -_,()._.(�{.)4I!ÍI.()"_'(�o"_'(�o""o�()'_',o. __

c;ne se U' qne's_tão em fÓC0 mais tarde for submetida à de.- .::ritica :veementemente- � 'atuação do Secretãl'io da_ Via-

�-
, ' .

'

"ii
.

_(":sâo da Justiea, lá se gastará importância maior do que ;ão e OOl'aH Públicas que está despojando a Capital do,
,,'_'

,,,' --"f�.;-'. M,lssa de' 6- 'me
A

�.o auxili� ora �onc€did·o.' " I
-lue ela tem e precisa. ter "como Capital, para, favorece,r

,
" O deputado Fernando' de Oliveira diz que o' Gover- unicamente a .�ua zona - que. é Jomvile: "I

n;::dor pôde 1Ü'1O vetar a lei, se 'fôr a.provad'a, e portanto' Interro_mpendo, o oradol', o deputado Mascareqhas - Viúva Maria Laurita Luiz na capela do Azilo de_
l�ão haverá àquela despezâ, e nem se justifica o combate defende. o titular da;quéla Secretaria., màs 'é, reb�tido -pe- e filho· convidam os R__aren-' Mendicidade, no' próxima
prematuro à iniciativa.

','
�o orador que, em d�.claração sensacional, "afirma qüe o, tes e pessôas amigas para dia 2 de Agôsto (sábado)- ,

O deputado Ylrria,r Corrêa esclarece que o .acórdão Secretário ,de O.b:'a� PÚ?licas es,�á col?c,ando os interes.:, assistirem a m_issa que man- ás 6 horas.
'

lllvocado apenas decidiu sôbre um caso, concreto, mas 1es do s�_u mUlllclplO aCIma dos mteresses do Esta.do. E dam celebrar pc:.n' alma de
,

não firmou doutrina' para uma série- .de casos semelhan- ?,ontra essa 'injustiça que ele se insurge e daí seu ,,:oto seu- sempre lemQl'ado espô': Desde já agradecem
t?-s 'ou afins. '. favorável aé auxili{). '" _80

-

e paj.
Bá, em muitos desses' casos, aspectos diferentes que

.

-Durante 6 calor dos debates, o deputado ''Úsv�rldo Sargent'o, José Luiz _

podem não merecer acórdão idêntico.' Cabral trouxe ao cO�lheci,ffi'entó da Casa -que; para o sr.

Apezar disso, o orador insiste no �eu ponto de vista, 3ecl'etário da Viacão e Obras PúbÚcas, todos aqui mi
Que é, ali.ás, o pensamento-do lideI' da sua bancada, depu- :.apital, não pass-a�os de uma turma de malandros.

.

Q h d' 7tc.do 'Eulcáo Viana, firmado na tese de ser competêlicia Disse mais que" pçr vontade· expressa daqu,êle all:
.

ue-' C·01-
-

e-cer' O seu passa fl
exclusiva do Executivo" todo o, l)l'�jeto' qué envolve (tes- x.iliar' do G.1Jvêrno,_ São;.Mjgtl�L�s.tá. reouZida a 'um ,rnou.::; . .. l> .

'

..
"

.

': ..U; •.
rezas. ',: , , ", • _ _, tão d� t:}l,jJIaI3. ..', ... ".

,

.

--,

\
'

.

O deputado Cássio Medeiros, intervind.o adianta '-que-, ' Ressu'm{IÍd'o, podemos dizer: que o vibr�nte disc,urso O Professor Rubens Peiruque qu.e s'e encontra hos�
,

_1';1) ano pkl�sado_ f6ra sugerida uma c0,missão 'de jurist��-�: ,:10 deputàdp Osvaldo Cabral :f$}i vio.lenta e ilTespondiv� pedado no' LUX HOTE\-, apresentará gratu ital'l!-en te, a.

':,arlamentares pl).ra firmarem d<11.Jtrina sôbre' o que é ou,
.

iatiliílária 'coRtra .0 sr. J<Jão Co1ll:;D; cuja--, pç.ão. está sen,�9 tl;avés das coJuna�"dêste'dprnal, um es.tu4;Q 8ôbre,'\), pa<f-.
�'ião constituciá:n-�'l. -'o "

_. �)ernic-iosa aos interesses do, Es.tado,. pl'Í11Clpalmerlte aOS 'sado, presente. e futuro de cada leitor. O CUPOM abai-

Há um' 'novo aparte do deputado _'Ylmar Cbrrêa,' de- interesses de Flj>riànópo!is,
-

ptll:quanto, °a terem, 'conti-' KO,_ deverá ser devidamente preenchido com o PSEUD�.(.
darando q,ue depois de conhecidó o acórdão em referêil� n l�áção as i'n,iciatívas do titul�l' ;em, aprêço, a 'capltàl ca- NIM� do leit?r, e as �dicações ne.cessá,rias,' que são: da-

_' _da os' lideres dos divel'SOS partidos apresentaram pro- tarinense ficará como que 'unta' terra arràz�da. _ta,' .tnes e ano do naSclmeqto! ASSIm com?: lug�r da na-

je.t� de lei 'c'ollcedendo auxilio, e o projeto foi aprovado Foi o mesmo 'que dizer.---,-:,,·Jolio Collin _!_ eis o ini- tiyidade, esta�.o cívi1 e �rofissão. Sendo p'o�ssi�el, i;tdicar
por -unanimidade e, pos'tel'iormente, sancionado pelo Exe- nigo núm�ro' uni de ]fl'ol'inópolis.

.

.' também a hora do nasclmento.,Cada p,essoa mtel'ess�da,
cqtivo!. sem que ningllem· se lembrasse de inquiná-lo d� O' caso qo Ginásió de Árarangu,á em conhe�er .seu 'futuro, dev:l"-a.RECORTAtt ,o CUPOM
inconstitucional.

.
'. O deputado Lecian' Slovimfiü, conforme ;prqmetel'a, abaixo, e m�hcar �m sua prppna letl'a" os dados neecs.-,'

- A esta altura o deputado Cássio Medeiros requer se- foi ao microfone par�, l;espoú.d,..er -ao (}iscurs.o �o de�úrt;à';'.: :�ári(J'S':a.o estudo. ist�''feitQ, ---en-dereç-ar-à-re{la-çã-El-"de--n-o�6'-----"_'--;- -'--_
ji ouvida, antes, a Comissão de Viação e Obi'as Públicas, do Barros Lemoíl •. pronunci�o qU3ndQ �:le, 'orador, 1k en:- J9rna.1. '

-

" .

, .' �. / .

.' ." ... ..' " � ",,'
•

" .

.

C U p O .a, I
o qu�e é aprovado. . ",

.

�ontraV'a aúsentK.' "':' '� :;" '

'_ , ',' ifl'

O deputado Osvaldo Cabral vaÍ à tribuna pãra dizer O nobre pari�mental: d07 sul do' "E'stado, dom .nume�' Sr. Professor Ruben_s Peh'llque
o que penSá a respeito, do projeto.

•

rosos fatos, comprova SU;l-lS afir'mações anteriorei! relati- / Redaçãõ ''rl,b '!:o 'Estado"', Nesta Capital.-
De.clara, inic�almente; que no caso nãó sé .tr�ta de vameI;te às obras do Gi�ásio de Ariuangu'á: iniciadl) pe- Envio os dados ab1\ixo, pal'a rece�

cargos e nem de proventos mas d,e allxiÍio e este não es- lo ':M:inistél'io 'da Educação e paraiiz�das dc·malleira cri- -. ,_o -, ber, anotações sõbl'e meu paSsado,; pr�-'
t<.ria in.cluido,110 acórdão da lei n; 22. Em segunda" es- minosa, sem que a Prefeitura daquêle município te1l}aq-

' sente e futuro., livre de despêsas. .'
elarece que,. nesta Casa, h�'Via sido 'firmàda dOU,trina no se qualquer providencia ,-em -defesa' ,da instrução ,p,�blica
sentido de deixa!' ao Executivo_,a iniciativa da distribui- e. da formação- int�lectual da nossa mocidade: ,'"
ção de auxiUos. Emb0ra i8-8o, manifesta-se plenamente ' Rebateu,�o deputado Lecian Slóv'inski, -as �in-si;nn�Õ€s

.'-de acôrdo COU1 o àuxilio pleiteado porque o mesmo não -10 seu colega Bàl:r�s Lemos, pl'ÍíÍé'ipalm-en:te- '-qt!ando o-
, �

l'epreseríta, importâ�l,tia capaz de. des(;n'ganizar as finall- �onsidero-ú à margem ge sociedade dB A�'arangtla. -',-

ças públicas'.,
"

-' . ,i Evid�llciou,. o oradorf qpé está perfeitamente ideú-
o

Quanto às _razões do acqrdão, relativo à' lei 22, nã!) J tificado com, o' seu elei�orado e que, -P9i' diversas vezes,
. vê o orâdor qualquer ligaç,ão ,à matéria, porquanto tpda tomou iniciativas em· ben'effcio do povo, enquanto que' o

-e,9,ualquer despeza corre por' conta da arrecadaçã'-l do depútado Eárros _�erri{)s, :por subsérviêl�cia politjc-a, vo

exercido ao qual se refere.
, tava contra projeto de s�a própria autorilt, l'e�àtivo à

_ ,Antes de c.-onCluir, o c!eputado Osvaldo Cabral in� \c�l'lação d,e um· grupo escolar' ·ni,l.Qll'el-e municipio., .

, 'forma à Casa que soube, de pessoas id911-eas, ser plano Ind� à tribuna ,o deputado' Barros. Lemos jusb�i(,ol1 "

_, -do �tj;llal SecretáráG da Viação e Obras P\Íblicas mandar s-eüs ataques no discurso anteri(n<,' mas o dêputado Le

-consi,rui!' a -pista a'érea de ,Joinvile e a.inda mandar -ma- cian Slovinski em o,portunos apartes, destru"iu, de .ime,� , .

cadamizm' a estrada qde vai àquela CornUDa. O nobre diato, essas acusações.-
.grador elogia a intensão daquêlê ti.ttr1�U', mas não é só Como não ,houve· mais oradore's, o prBsldellte encer-

.Toin vile que ITrerece os# beneficios do poder público_ O l'OU a sessã-o.

�, '

Esteve na presidenc'ia, 'na
tado Protógenes Vieira.

- Conferência de Blumenau
O deputado Cássio Medeiros requereu e justificou

um voto .congratulatôrio pelo êxito da Conf-erência Eeo
nômíca de Bíumenau, à qual compareceram representan
tes de todos' os municípios ,do Estado.

,
Ao concltrlr, o ilustre parlamentar prometeu, para a

próxima segunda-feira, um relatório sucinto do que foi
aquelemagno conclave, .

.i' Aniversário do ''Diário da Tarde"
t Para justificar um- voto 'congratul&t6rloc'pel� passa

gem do _180 ani�ersário, :do,. "Diário da Tarde", ocupou a

,h-lbuna o dep,útado nd-ellista Iimedino Ribeiro, que, em

r-ápidas palavras, exaltou o papel desempenhado na vida
pol ítica -do Estádo, por "aquêle' órgão do periodísmo bar-
l'iga-verde., , .

,

ti -requerimento fo�, aprovado por unanimidade.
. Apêlo ao Dr: Aderbal R. da Silva

O deputado Prancisco Mascarenhae fez elogiosas re

f'erencias à firma Carlos Hoepéke S. A., pela amplitude,
de SUas �tividades em beneficio do progresso do Estado,
mas lamentou a decisão

-

de sua atual Diretoria, na sec

ção de Navegação, que suspendeu a escala do Vapor
""'Carlos Hoepcke", no, porto de São Francisco do .súl.

Diz, o ora�ol', que tal decisão vem causar sérios' pre�
juizos à população sãofrancisquen'se, tanto na parte so-

ciai eomo nó setor eco,nomico.
,

. Pal'l'I que seja reconsiderada aquela
-

deliberação,
pl'OPõe seja. trai-ismitido um 'telegrama ao Dr. Aderbal
Ram�s da Silva, faúm_do-se-lhe ílm apêlo no. sentido de
fazei' c.()m que o -Vapor Carlos Hoepcke volte a escalar

:{i.aqLl-ele pôrt>o.
O deputado Paulo Marques, em aparte, sugere uma

Comissão Pat'lamentul' para ente:i1der-se com aquele ilus
tràxlo presidente da importante firma, certo de qu.e tal
medida favoreceria e apressaria uma solução satisfató-
l'i.a.

..

ás

pessôas que comparecerem
á êste ato religioso.

PSEUDóNIMO : . :: .

NASCIMEtrb'''" : � , '�
LUG.<;\R .DÓ:�AS.CIMENTO��·.: .. : .

ESTADO CIVIL '
.

PROFISSÃO '-. ,
....

,_ ,. -, .

,

"

. \
J -

•

\. '
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TEATRO A. DE CARVALHO

HOJE às 20,30 horas -. 3 R<>çita da grande COMPANmA DE COMÉDIAS
ITALO CU,R'CIO

.'

Com a brilhante peça em 3 atos «TOMA 'QUE O.'FIlHO E' TEU»'
Preços; Cadeiras numeradas - Cr$ 20,00. - Balcões-c- Cr$·10,00. - Camarotes _.

Cr$100,oo.
Amanhi' às 15 horas - "VESPERAL DAS MOÇAS" - a preços populares.
Amanhã· às 20,30 horas - "Em homenagem a� Exmo. Governador do Estado, sr.

Irineu Bornhausen".
- A famosa peça divorcista '''O CULPADÓ FOI VOCÊ" da autoria do Deputado

NELSON CARNEIRO. ,

.

DOMINGO -" Matinada.às 10 heras - Matinée às 15 horas - A interessantíssima

peça Infantil: A GATA' BORRALHEIRA.

i
!
I

. }
!

ITALO' 'CUReIO

•

'Puba'.
Sábado -dia 2 de Agôsto - So irêe patrocinada pe-

no la SOCIEDADE CATARINENSE DE ESTATíSTICA
. NOTA: Não haverá reserva de mesa

. Sem dúvida almuma, TICO- ser mais convincente, pois .

.

/
. .

TICO NO FUBA é a real i- mostra de uma ��neil'a rá- 1."-.··..••...••••..•.......•••••••••••••••••••

z�ção mais séria que 'até ho- pida e não cansativa, em i-�---------------�---

�:il�� f�el�;a;�ne�aq��·asi� ��:.�:�sor�:;u����a:iato;;:s�� ft�.� � .

$'-. e"o
�

filme apresenta muitas f'a- ensaiando aquela meia-dú- PPflI_'.
,

. III·
lhas e até houve mesmo ziade homens, e no fim ven-

.

IIquem não gostasse, isso fa- '10 premiados seus esforços. l/fIando-se na minoria dos que Engarçadíssimo . quando o*
.

assistiram. De modo ne- seu ABREU a interrompe, á - OURAItTE TOOO DIA
nhurn quero ser injusto, a-o PJ'�cUl'a de água de Milícia. / "'- nOI� \1""FJOI:.
poutando sómente os bons FOI mostrado tambem, de I" J I-II<L J

momentos, pois os maus po- uma maneira �em ínteres- .II

D�'f.'",itdem e devem ser criticados sante o aparecimento

dOS.
�. � .

com todas a justiça. Por .e- filhos de ZEQUINHA. EJ;l.- �
,ii:'i �.

xemplo; aquela cena da che- fim eram tantas. as boas ce- �
�

�
/.

� iIl ",.4' � .� "

gada daquele :'valentão" no nas, que se apontadas, não ;;; /)I;,p .

casamento de ZEQUINHA e seria suficiente o esforco
etc. . .

DURVALINA, não poderia que dispônho.
> - ..,ERV1DAO FRANZONI _. 3 quartos, sala, cozinha,

ser mais falsa. As pessoas
�................................. W. C. e/ chuveiro, etc. . .' .

t t
.

d d
Nas interpretaçõesAN·. SACO DOS. LIMõES _ 'Rua Geral _ 2 casas de ma-

;�i:V:;e:a�r:�:a �� ele:� SEL�O DUAR.TE é. absolu·1Bordados : Parficip.::III·ça-o
sorriso do homem, todos se

to
..
VIve um ZE�UINHAi. lU'

puseram alegres. Ora, onde
muito humano, Ator notá-" Senhora com grande es-' OSWALDO NOCETI

já se viu! então um leão vai vel, e de um timbre de voz I pecialidade em bordados à i e'·

sorrir para mim e eu vou
que o permiteregular o ton, mã� e à maquina aceita en-

. CACILDA NOCETI

perder o mêdo ! pois sim, ai
em nuancse bem agradáveis comendas para enxovais de participam aos parentes e

é que eu fico com mais mê- quando necessário. Porém' noivas e recem-nascfdos. pessoas de suas relações, o

do ainda.
.� em algumas cenas, ele. falha, Rua' _General. Bittencourt, l:ascimento de. sua filha Cé-

Outro momento que está
tornando-se uni pouco afe- n. 97. Iia, ocorrído à 29 dêste mês,
minado, (assim achou um

na Maternidade "Dr. Carlos
falso, é quando ZEQUINHA primo meu) mas nem assim

.---------,-----
-

Corrêa".
-com o charuto na boca le-

ESTREITO _ Rua Tereza Cristina _ 2 quartos, sá·

va aquele tremendo tombo
chega a comprometer-se acêrto, não pecaram pela p---. d

.----- la, varanda, cozinha, terreno frente ss �ts. fun-

para depois aparecer com o
TâNIA CARRERO é a me- imperfeição, apezar de não er eu SE I dos 26 mts •

mesmo charuto" artfstica-
lhor do elenco. Apesar de vi- serem perfeitos. O verda-

-

RUA MONSEN�O� .;�.;�
..

_:_
..

� .�������: g�'l:' ���;;�,
mente" recortado na ponta.

ver uma BRANCA muito deiro artista do filme, foi Perdeu-se um broche de sala jantar, .eoztnha, depósito, copa, etc. . .

Tambem a musica em certos
glamourosa, conveice do o diretor, ADOLFO CELLI, Porcelana. Valor estimativo, g5�EiTO" Rua' 3 de Maio _ Sala pi negócio, 2

m m t t f Ih princípio ao fim. Aliás, sem- que revelou-se ótimo d iri- Gratifica-se bem a .quem én- quartos, varanda. cozinha " •..........

o en os, apresen a a as .. .
. t

. ,

imperdoáveis. Esses maus
pre a consl�ere� a I?elhor de gente. CELLI em sua pri- regar nesta Redação. ES'l'REITO ._ Rua Santos Saraiva - 5 quartos, sala

m tos
-

tã
nossas artístas clnemato-. meira tentativa, CAlCARA, CASA JU8CJILA.lfl.A ......_

jantar, sala visita, copa: quarto de banho.
omen os' sao ao

pOUC�SI
gráficas pois é possuidor já. tinha sido. feliz, -po'rém .__. T 1Q "O

que o espectador poucoeXl.'
. Ola baJ.ora 'oa, &6.... .......

erreno xo - preço: . 350.000,00

gente .aceíta sem reclama.
de �lm grand-e tal�n�o,. alia-. havia o nome de ALBERTO Vltlor.V'lnlu. Dl..... Av. Mau�o Ramos - 3 quartos, cosinha, sala jantar,

.cão, Eu já tinha assistido
do a UI�a extraordinária be- CAVALCANTTI, por traz a.àjOóa..III..... llaba.

..aja, visita e�e. 180.00000

'Í'ICO-TICO h
'..

d
leza e e dona de. uma natu- do seu. Agora eie está só, e l';streíto ...,- Rua José C. Silva - 5' quartos, sala 'Vl'�

, e ac el gran e . l' d d
.

diferença no som,talvez mo- �a 1 a � pouco �omum em mostra que é um diretor, se- s ita, sala,. jantar, cosinha banheiro etv 160.00000-

t. da nelo maoui
, . nosso cinema .. ToNIA pode não perfeito, porém dotado Estn>iio ---:- Rua José C, Silva ....:__ 3 qUá'r'tos sala· 'VI'-

lva a pe o Ir!aqumano pou- ..
' .

.,

co eHciente de n.ossa melhol� se� �pont�d� cpmo f;)xpoent.e de ·Üm vast.o conhecimento
.. ,

"'" Ühl, sala jantar. cosinha. banheiro etc.
-

60;000,00

-easa de projeções.' Extran- n;axImo em mterpretação do sô'b:l'e a sétima arte e a ma· '. ..'. ,��,!,,� CAS'f\_S .E ,FAZENDAS Á-�Y'ENI).A

h'
'.' .

d
cmema do BRASIL neira .. de, dirigir.' Pode·se dev8 _Y-"!!.. CAPOEIRAS,� (no pl'incíp'io.) - com 98 x250 mts.

. e1, pOIS o s,om era uma as MARIZA PR
"

...;,:/:
"

'" ."
'. . ..--

l>oas caracter.i:sticas deste
'.

_

ADO e a 1.1111- pel'ce�er que tôdas as' ce-. '4 �� ,. yas�) com 4 quartos, 3 salas, cosinha, banhe'iro, varandão

filme orgulho, e no entarito c� que nao es!á bem, yqis nas foram tratad;ts :co{l1: o. ,:."., '.: ,. IF--r'-'" ed." 250.Ó'OO.oo

-em algumas sequências não l:al�dtedm umd�mgo de �at�!;- ;mes:gJ.ó.,;,ca-rinhq'f de(]idirç�o., MCi,�e"T� .

BARREIR-OS - 3 quartos, sala visíbi. �ala jl!nt�r•
.

se .entendia.quase nada�" �a_I '�de" e IZ _�u�s l,�!l��s ... TICO.-TICO"é, uma i'eali- r ;:. '.e..1IILIt.. nrli.. cmunna ten-e}lo 20 x30 25.000,00.

Agora' aponto os vet'dade-
. �col'a as e sem e�pl'essão. z-;{çã'ó"cãi:-fSs'fm,a;' pois' cus: CAN.AS VIEIRAS - .com 4.344,728m2 é:-uma casa de

iros e bom! momentos de Vi�.end.o �ma DURVALINA tou cêrca de 8 milhões a08 ·V
.....;.· ....'Y'&..&......,.,....�-_...·4"lL' 2 ·pavimen·to-s \. ".

.

". 500 . .(jOO,�o
eiuema. Para cõmeçar lemo mUlt� l��enua paTa ser mãe estúdios de S. BERNARDO .' d

.

COMPRAS DE CASAS. TERRENOS,. CHACARAs 'E Sl'fmS

l)1"Q novamente (pois' já a
de tres fllhos, não çonvence DO CAMPO.,

.' ·n e-se, .

Temo!! .'>l�ltY;f:··j,�teres!!ados em comprar. casas, terrenos, c'h-

descrevi em um artigo an- e� abs.ohtto, o.mesm� não O cinema brasn'eiro, p�r O Bar Modelo, sltu:ad'o'ã" '1!ü_'e'lrltrntl:
'
.. :

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

1:e') l . 'f'
acontecendo com . ZIEM- fl'm firmoll"se' defI'n I' tI' ,r" Rua Mc"J··o·r·Costa.

E
..
outras que po�' motivo dI!! fôrpa maior 'nao são"

:

"r;wr ,ague a magm lea BINSKI d' ".. .

.

. 'o, .. :.
.

"-. ,
v

,>Cena entre' ZEQUINHA e ".
,o lIetor do caco, mente e agora tudo indica Tratar no mesmo ou com

.}j>i_i;.ilii.s;,Íl�·rtu�s<{-destas casae síio aceita transfe- .

RR A.NCA d �
.. otlmo ator caracteTÍstico. que al(;�nçará em breve o Fosé Antonio a' .A.venI·d"

rências pino Montepio ou Institutos..
" ;: ;;,.

• , qu�n O. cl mesma MARINA F'REIRE '

.. '.
. .

.,

quer.convence-Io que pai"ta t' d' D'URVALesta bem mercado extrangeiro. Pelo H·el"Qílio Luz,·n. 2.'
, l'ER�ENO Ã VENUA'

-com
.' C

. .;
d'

na la e • INA menos, em J;l.OSSO país já é .

Si\CO' DOS LIMõES - Rua Geral - com 33x500 mts.·

,

o CIrco., o.mo JH I�se, MODESTO DE SOUSA .

l'd d .VEND'E..SE . .\LhMEDA. AD,OLFO KONDER _ <'om 15x30·mt-.:- ...
e uma sequencIa perfeIta ','

uma rea 1 a e e por en-
�

,
om sempr t d d

..
..... . HIPO.TECAS. ,.'-

quer artistica ou técnica-
c o e es a a ..�qua o 'quanto ISSO no.s. basta, des- Um fogão econômico,'mar- -

lnente falando. para o �apel, persol1lf:cando de 'que surjam outras prQ- ca BER'rA. com poucO'S mê-
Beef!bem08 é aplicamos qualquer importância cóm' garantia h:..

Outra bÔ:;l. cena, é aquela 'ZoE;fQlauU!�H:taA�UoIZ, amIgo �e duções dó quilate deste' de- ses de uso.

.

ADMINISTRA-Çt\O DE PRÉDIOS'

-quando BRANCA vai pagar.. t �dn.
. s �utros ato- ticiOSG TICO-TICO NO FU- Vêr e tratar à rua Salda-

Mediante modica comissão, ac�itam:05- procurações para admÍ'-

-o impo t d" 'p f' te::;, o os escolhidos com BA. r'lha Marinho n. 15:
!listra:r prédios, recebemos alugueis, pagamos impos't�s. etc.

. sO,oclreoa ree�-7�_-::':·����·;�;�F;�;�=��-����������;�����
PRO��MmomuARro8' .

t�l'a- cot,n aque'la . .divertida
_'"

. . ., ' _. •
órgaDlzam. ()I! processos imobiliários. para os Institutos, Cal·x.

l' gag - do' iunc�oná�'io .com a, .,. PA R A
'

f E R"LOA S
,som�brillbá da mesma. Cenas

.

..,.
.

. '," I!:eonóuüea, etc., tem!l8 também po�sibilidade de conseguir qualquu

-eilmo aquelas em que os ;'E C, Z· É"M.: A �S
j�lDmeDtt) sôbre imóveis. .

-
'

d' b
.

' ., • "'ICnA RIO

OIS eijam-se apaixonada-
.. ·.1· N F l-A' 'M' A" ç O' E' S,

.'

mente, são comuns nos ou-
,o cliente que desejar comprar casa, terreno, sitio, chacara, pI>-

t .

ierd- vi}' a silde dêste Escritório e' preencher uma ficha dizendo (I>

�os cmemas, portanto in- C O C E I n
.. AS',

dI '

... l1U)' àeeeja adquirir e assim consguirmos 'avizaremos ao interess�-

spensaveis de crítica.
�

- O ensaio da bundinha de
ZEQUINHA, foi apresenta
do com acêrto e não. poderia

Lira Teni·s Clube
Tico-T1CO

CASAS A VENDA'
..

RUA BOCAIUVA - 4 quartos, sala visita, sala jan

tar, copa, banheiro, cozinha, depósito, etc.....

RUA TF..."lENTE SILVEIRA _ 5 quartos, .sala visita,

s�a jantar, copa, cozinha, etc, . .......•....•..

t{UA SAO PEDRO (Estreito-Balneário) - li quartos,

ante-sala, sala visita, copa, cozinha, instalação
sanitária completa, e duas casas pequenas nos

fundos' ., ' .. ' , .'
'

.

-loV. RlO BRA.NCO -.2 quartos, sala, varanda, cozi-

nha, W. C., etc. . .

fR1NDAlJE - 5 quartos, sala jantar, copa, 'coz'inha,
banheiro, grande varanda e depósito .

COQUEIROS -c li quartos, sala, cozinha, banheiro,

deira novas .............•....................

J'oSÉ BOITEUX (no principio) _ 2 quartos, cczmha.
varanda " .

COQUEIROS _ Rua S. vrii!tovão _ 2 casas de ma

deira, uma com 6 peças e outra CO.m 3, terreno
22x5i.o m ts. . .

DUARTE SCHUTEL 2 casas, uma com 4 quartos,
sala j;..ntar, sala visita, cozinha, W. C., etc., 011- .:

tra c/ '2' quartos, sala. varanda, cozinha, W, C.

0::/ chuveiro , .

;t.?>, s�m óespesas pata O cliente.

INFORMAÇõESf R I E I R A S,
E S P I NH A 5, E TC.

800.000.00

400.000,00

260.000,00

100.000,00

100.000,00

90,000,00

65.000,00

.0.000,00

85.000.00

S5.000.00

180.000,00

21'>0.000;00

83.000.09

18-.000.0&
..

75.UOO.o ..

Sem compromisso, para 'O cliente, damos qualquer inforrnaçiiG>
� lI".egbrios hnobiliáries.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Paul Revoand visiiari
'

, Brasil Um C'atarinense IInslte '

:PARIS, -D. 'P.) �.O pro- R:eynfud, antes �e sua par- 1 Andrélino Natividade rem-'no 'blan1 � "Côrte e asIessor Abelardo Sae�z, em- tida para oBrasIl.. d Costa I suas.' eXpensas' matricula-baixado r do Urugaui-ofere- Sabe-se que Reynaud dei-
Q d

a

it I de 11'OS- ! i-am-no 'l1ll_.!Acadeinia de Be-xará Paris sábado, com des- uan () a _fapI a
.

.

, ; .
_,

"'t
'

s Estado ainda se chama- las Artes.. •
.

ceu.,. hoje, na "Casa Amêri- tino ao Brasil, que VIS! ar,a ,o, D' '.
.,

.

d Conclu'idos os estudos, emL ." 1
�

a convite do zovêrno brasi- va esterro, em o ano e
. ,.. ;.

ea atina", um, a moço. em
'.

bV

1.831 nasceu no dia de ho- 1.�52, seguiu _para, � E_UlO-h����.-:d���:__�: : _ :���:���. ie aquele que se tornou uma paç afim-de' aperfe�ç?ar-se.

.

Ias mais' autenticas glórias no seu genero. predilétc -. da pintura nacional. a p_h1t,ulI<.i ,_ histórica. Teve
Na casa existente na es- entao ocasiao de estudar na

quina da rua Saldanha Ma- [t�lia com os m<1:is notáveis
rinho ·com. a que tem o .seu �es�l'es, je, dyPOI�, 11� A���
nome nasceu VITOR MEI- demia de Pai-is, ,onde .fez JUS

RELLES DE LIMA: Desde a dLtas"medà'lhas de mérito.
�

.

t�nra idade' demonstrou vo- .R.egl'essa a Pátrla e é, no

cacão para ai pinutra, an i- meado professor 'de pintura
rnando: seus . conterrâneos ,liistórica em nossa Acade

Senador José da Silva Ma- mia de Belas Artes.

M" e'nores Abando'n a'dos fra e a' GeJ1.eral .Jerônl imo ve;��r!a��:er9;�>:'�' ��/;�Francisca �Coelho, a e?a- .,

-,

.

, C:�"'·""""d·"'·-·C--·o·-"""m--'-é··d·--I:-a-s ���:i�O�t����:,V�czz:O problema cios menores abandonados;, -en:' nossa �a-
'

Ia., 8 . ii� j,A Primeira missa' no
. pital, corno em outras partes deste país marav�lhof-O, am: «lt810 "U' rel·o» Brasil", "O" pr-imeiros dés-. da constituí um cravo SOCIal; que bem merecia melhor ti ter_rádos TlO_: Brasil", "Oatenção' dos poderes públicos. E principalmente a assis- Hoje; às 20,30 horas, pros- combate de Riachuelo", "Atência a menores do sexo maseulino,. .

. segu indo a sua temporada passagem de Humaitá", "AFiorianóp�lis, apesar de possuir um Abrigo, insti�.ui- de êxito, .e' êxito retumban- Batalha de, Ouararapes", 'I
.

do na administração do Dr. Nerêu "Ramos, ainda ass rm, te,' a Companhia de Comé- "Panorama da.cidade do Riodevia receber, do govêrno atual, não apenas a simples ma- dias "Ítalo Curcio" apresen- de Janeiro", "Entrada dauutencão do referido estabelecimento, senão, logicamente, 'tará no Teatro -?-lvaro de

I Esquadra legal em- 23 de
uma ;ção mais efetLva, mais concreta, no sentido de am- .Carvalho"; o turbilhão de Junho de 1894", "Famílfapl iacão do referido prédio e consequente al:n:e11to ,de ,sua gargalhadas, intitulado

J Imperial Brasileira", '''Viscapacidade, a par de novos recursos materrats e teCl1lCOS "Toma que o filho é teu", conde de Guaratiba", "Mar
para a' solução prática \: apropriada de outros aspectos comédia em três atos,

tra-I
ques de Abrantes", além dBda questão. dução de Daniel Rocha. muãtos outros. "

..

A inf'anc ia e a a olescência desassistidas aumentam Esta peça "obteve verdadei- Hoje, a casa em que nas-: anualmente, acompan ando o '�rescimento demográfico 1'08" recordes de bilheteria ceou, está sendo recuperadae cansando inqu ietàçãq a 'qüarrtos meditam na. situação. quando de sua encenação
f e' é 11em l'ossivel que ae vede tantas centeiIas de menores e.ntr.egues à enfermidade, no Teatro "Rival", do. Rio nh,a transformar em mtiseu,ao víc.io, ao 'crime, e, põrtanto, à perdÍ'{;ãó, em prejuizo da cte Janeiro, pe'la Coinpanhia peI;' �necessid,ade imperios?nacionalidade; de Alda Garrido. '

,

que tem a nosS'a 'Capital eNão é, erineipalmente, por fálta de pão que se.perde Amanhã, sábado, às 15 'o tO,cal é 'bem apropriado.'a maioria (Íe menores, mas, sobretudo as razões morais horas, pdmeira e únjca ves- Rendamos, pois, as nosQue .levam os jovens a trilhar os obsc.uros, caminhos da peral das moças, cpm 'H. sas ,maIS justificáda1l\ 1'wJUe-\:ida�' \" , "Piédosa Mentíra", de A- nagens ao catarinense i)t�li>� •

Na conjuntura atual, nem a-instituição oficial,' nem mara] GUl'gel, ao preço úni- tre que soube :elevar o· noa benemel'ênci� particuJar, ambas significativas, C011se- co de Cr$ 10,00 a poltrona. me de nossa teI'ra e de nl:m�guem, -todavia, minor'ar os efeitos,nocivos da situação. E Domingó, às 10 horas, ma- sa Pátria. '

o Juizado de Meno,res, apesar dos esfor,ços de seu titula.r,· tinada, e às 15 horas; ves- Cültuemos, com e1Itusili-S-vê-se tolhido, ·para dar integral -cumprimento à sua nobre' peral, com a "Gata Borra- mo civico e reverente ii /e patriótica fi,nalidade..
. lheira", mà,ravilhosa peça sua memo.na e que, seu no.Urge, porta�to, que novos rumos seJam ·tl'açados, e� infantil, em três atos, de I me 'seja sempre lembradobe�efí,cio, d� �ssistência. /fI,OS menores desampara?os, eUJa· Lyad, de. Almeida, tto preço como uma das glórias da I

'-.,.
maIOria, mfelIzmente, �mda se perde pa�'a a soc,ledacle,.a único de. Cr$ 10,,00. pintura nC,lCí,On.!ll.r' , --ffÍlJ:t�g�m da qual se 'derva, c.o�o verdadeIro deh�ltos anh-l·�-�"w.v.:,.�""'-.""-"-""""".,,,--,,���._=--,,!,,-,,*""._.""'"'"SOCIaIS, sem a menor pOSSIbIlIdade d.e l'eCllpel'açao, .'

.', ,- .. -, �'-.
_

. - -

"'0, '.Apesar do I'que fazem govêrno e particulares, 'a soIu- Foge AI ãe d'� 1, ção dêsse magno prbblema está: na dependência de uma
'

.

m OS em s aação ampla' e técnica, baseada tanto em recursos, mate- . ". Z
.

. S·'·, ' 1dais qllanto' em verdadeiro, sentimento de splidariedade
.

ona ov.e. cahumana.,' BERLIM, 31 (U" P,)

-I
tais cru.zaram a liriha n.�o'E� para o Govêrno do Estado estão vbÍtadas as vistas Habitantes

-

da Ale.manha vigiada para entrarem nada nossa população, pois que êle, -mais do que ii outrem, Oi'iental continuam fugin- Berlim Ocidental.
'

por dAever de .competencia, pód.e eqUaCi?na,r certo,s a�p�c-I' do do regime corr:lmista eT? iTais fugas, na �piniã0tos desse magno problema SOCIal, amphançlo a magmflCa numero recorde por acredI- das autoridades oci.dentais,obra iniciada pelas anteriores adrtIinistr�ções. .. .' tar:m ·.que é a última opor- constituem "virtual' migra-.

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

,.;'''-'. ",' _'_

_.

;1\!.r.�. .
.

tumdade de chegarem ao ção".· Qs fugitivos declara-

E-·I·�·e··n··d··a···p"·a··r··I·aie·,�n·t··a··r··I··s�·t·a·· ���tef�C��;:� �����m::l��e; ���e;::�� Pã��CO 1�!�:�:;
'. '. ". fIontelra .e Belhm, OrIental, d�Vldo a versões'. . ':'.

"

• não confirmadas de que o;RIO, 31 (V.Á.) - convo-I faziam a opinjão dos pre- Mais de mil residentes da govêri1.p da ZOlJa. soviéticá x .. / •cados pelos deputados José sentes. 'Üecidiu-se convocar zona soviética ..solicitat:am estab.ele'c�rá em primeiro de.
.

Diz. o GUIA SERRANO: {Im preuedente errada'A.u_g,usto e Raul Pilla, reu- para quinta-feira uma r:eu- ll.oje asilo em Berlim Oci- agosto ou pouco mais tarde' .
não aboQa, nem destl'Oi uni princÍp-Í'O'>ju$to. Caramba,}_liràm-s,e, novamente 'na niâo de todos os parlamen- dental, c'om o que o numero uma "zona de morte" ao que estamos de acôrdo .. E nmchas' gradãs pela con-man})ã de hoje, oS chama- ta�'istas que oferec-em re- de fugitivos da' Alemanha longo da fronteira _de �ei'- fissão de que a proibir;i� governamental ,estava -er- .�dos parl�rnent:;l.ristas ortoc servas à émenda 'Pilla, para Ociden!al-alcau'ça 'a lt.700, lim,. da l11:esma forma que' rada. - -' '.

-

�9?'oS, .� fim de delibera-' que' decidam sôbre 'a ado-· desde .. 0. mês de' julho. No fez na fronteira entre 'a zo- '.' A C01Ifissão, já ''-Jiziam os romanos, é a rainha elas;'rem sôbre a' aceitaçª,9 das ç.ão de uma das sug-estoes terceiro dia consecutivo na soviética e 'a zonà ,oci- i>ro�a'S,- regina P'Job�rum, em h\-�imi:p�ra.fk,.ro.;:�iÉ""/..

emen�;:,ts �pdiftçativ-i\s da aprovadas. A, pl':i'n�ipál mo"'; mais de' niil alemães orien- dental alemã. bOl1lto!
j "

'

emend� (;Qns�itu.ciGnal p�r� d!ficação � que á Câmara
·

•••••�"•••••••••••••••••�••• tÍ•• I2I••••,..... ,./; X·

!::eno�:r!!�a�dor�9m����f� !�:en:: ��;:sese�'e d::��: f Jer'n'r' 'el' Arcoverd' ,?,uia ;'\)<':mL\: Aos c:t-óliê6s"Pl'eglTe o- pregadól""��ll�ulJ�o, ·F�.};r�ÍI.'� i36u·�·à, lf.esta�-se �,:. impO$sibÍli<iade .

"

"

,

,

'.' e �atoh�' ..
'

ao protestante, o' pro1>estanf:1t\ ao espírita....�&it��.f.! PllillJllO, CamIlo I da fOl'maça<? etJ Um

'nOVoI
'.

.

.
. ::rd ,4'�ifAa ert�do, e a:", maç,Qtl; o,'dêmonio, �m f(trm��é�'cio', ��O lSim&h e os gabiri�te.' \'. RIO, 31 (�,A.') -

Infor_j
raliz�ção pefant;e, a soci�ãa. ,�b-ode preto. -

."neP.Rtados Nestor. ,t)uarh!,
Irv"'�"'Y<h"""""""'-""...t('>i.......-

mam de ReCIfe, q.u,e. o co- de local, sem que SUl'g'lsse ( _
-I Quanto aos dor:g pl'irtIeiros, de,açÔl'do. Quanto a -Vieii'l )féto. ':oel,ho de Sou-

. �?i"""�"*'\" -I'''''''''''!'''''\</"'''C . ronel Roherto essoa, se- qualquer providencia para" <��Lerceiro, penso qlJe, aos católicos-, não nos cab-e intel'�a, �\U &n�s:- ()sv�!4.� 9· "
' .,.h.

...

.

d
'

I cl'etál'io da Segur�nça Pú- pôr côbro aos soldados !�e:1
!' ferir l11) culto. EtS1\lÍrita, pugnando por q"úe o .pl'�gador'('rico, Amando Fontes, An- f l\eDova�ao a 1>licv; \l.� Pernal_!lbuco, 're- sabus.adOs' que pert�.m�'em, kal'decista·sej-a. CifTto, é não errado. E 'quanto ao ü1ti-tônÍo Balbino. Depois ,de .. _,

, 'r_c .

,-c,,.
eebsu telegrama urgente do aI) _d(!stacamento P"d'depósi- mo, confessemoo que essa história de demonio

..
em-

b�eve expo,sicão �o $rl 'Râul E.sguad..a �", . delegado 'de policia'da ci?�- to do Exérc�to, lGcaUza<;t o forma de bode p;Jleto,é mu�to b$tlzaq leana para,a épo-PIlla,'_._I},. �,..

!lt h� uma., res�
".

�
,

'

..
__

.•
�
..

'

".'
-

"
..

de de' Arcoverde, ,comum.� em Arc�ve:d., .

sob' t) :lco-
ca do a-v:ião a ,jat!}� de velocidade super-sôn_iça. Outro!'!:,&

,,!U
-

tR >li '. A A M d ld d d E- d argumentos melro&'- puerís seriam mais consentâneos,cJ.\1.'t !�_l ..,tlvahIehtl:l ao, ;8.,0.,.11 ,Ri,.!l..,V, ...<> ".�,(.V,·;'.. ,õ) =-=. ,.a- ��n•.0. qu�. s.o... �.•

0
..
8

. õ. 'Ima1n.,.,o �{�. tllUente D1tI.'f,'I',ral .

-- < .'Ç.,
;. -, . ,- t f �

.. u G � à cultura do' ai-ticulista. Esse, pôSto _muitíssimo in�--..,., �,\lill;ü, tle vista." dOtt"ti'l.l,ial'lo_, rmhà de Gl1�l"l.·.a ,.

esta e��\1..- �e.!..Cl o, en,. U,IílCluí)S•.pra.tI- a_.�fl\�. 0
.. d,êlegadu_., solici-.... .p

,

d
-

'ft1r

I'"'
.... dês\)r>l�'ll: ' ,..- teressante, é llnt tanto bágil:,: como dil'i,a o. F:ça!:í.)ltéiramênt� fa\Tol'a�l'l :,ao dan�� as

__cor:_ ��,���
1'.,'!'Q a

C?Và.::1 ._
"

. �.l!"_,'
'I, �as, pr�n;, tOU '0 \"ec. ol�lme��� imedia-.sistema plu'lámentâfulta m- aqU1��llo de selS modlll'fiOS cIl\laI�.��1i\ ��h, ale� ��,,"H�- t" !J!�s

SOlda(lO�'
re .

L fac-e .da "
.

".glês, quê cOtJsidéra püro e 'Contratorpfdeil'M, As belo- val'\ê�,A a efe:to v�Mê1ra à�réensão tl'à'S"f .nilías 10-el'to�óxó, os:deputados Nes- naves, gue 'S�t't�JYl de Ol'i; 1'1\�'{\aria•. : dlS.:,.ar:MJ.ld'ó 'M'- cais. 1)ê 'tié��. .essas infor-t�l' Duade, e Vieira :M:;elo a-

gemo :l'�1iC�Sâ. estão"

s.e,
ndt\

l�i).a.�, alll!6�&tk, à.'� 'i��J.�-*iYe i

m�,çoe,�':,S"'t't�)� -'l\el RÓbe.
rtojirés:�tar�m suas, emendas C?n�ttUld.a� com as cara,�t� fuzIg,�.��':ndo ';e� p6�)'rosa' Pesso,a, �e;I!�_·aLé>ú. ao ténel1-modifIcatIVas, que foram l'lS�I:a� ,leclam�{las �la as 'tamll��s... ,. ". ; te. q\l(h� já �endo recebilongamente,d�batidas por M�l'lnha qe GU,el:-r�� ·!Íki'asi-.. '·Mia�'�.6u'o:(refC�·àdo/qnel dO,'�-om�'riêaçãô daqu.ele 0-todos os presentes.' Colhi- 'leu'a, Essa,' aQ.lllslçfto f,ai 1'1:)8 8()lnn'Cl0'S yê1111\ "há temo; fi{':htl 'tl�!aThto f

ao recolhidos � votos,' afi�n�l,_ ,fitcOU l parte _do. ?1'Og"l'a.n;k, de .r�- fpOSI, pro,vO,��:l!d� o, des�a�a-,! J1féfi;:C, das SI�lda-dos a Recil'es(}}yjdo, por unammlda'�ê! ,n?,va�o da Esqu�dIa. nu- tmen-to pt)h�:ta.1 d�" A�·�O'��.r,:; fe. �:m�e p.r asta.rã.!> contasque S3 dm,s nl��::::(;�S s1t:s· ',cl�do h5.· POllC{l,
_,

-de,. ptMIHf.n-dl) sua' d-esmo-! �el,o tIrotel'D.

" ,

Florianópolis, Sexta-feira. 1° de Agôsto de 1952
I

_ '..Á-.

!
.

·f

'Ponhamo's -hoje um füial-nes;;e rompe-rasga con]':;,
0' GUIA SERRANO, ao qual, como lageanc, r�:ldo,as..
homenagens do meu mais alto aprêço e s�mpatla, I'...n-·

Cel'l'ênl0S o caso com algumas pitadas de rapé,
x· x

x

N em todo A urélio é marco. O que o foi, ele ,:cr-
dade, há quase mil e oitocentos anos, fl?oll na hist�-.
ria pela excel'ência da sua legislação, mormente -a er-»

vil, a penal e a que dizia respeito aos eséi·avo�. C�n:G>'. outros' tantos, infelizmente, manchou o seu imperro .

com a perseguição aos cristãos.
"

'

_

, Será.f'adário dos' Aurélios perseguir cl'lstaost,
x x

x

A lógica da avestruz, pará ela, não deixa de ser

lógica. :E, por certo, fica muito ufana quando rec!be'
abatínadàs snl idariedades, c<Jmo no caso do G\)�A.
SERRANO. Dissemos daqui que. podíamos não '"011-

cordar com uma só palavra de outrem, mas defeade->
ríamos até à morte o direito de serem' ditas essas PR- .

vras. Esse conceito de. Voltaire, teve este orclhàllo l'e!-.·

vide: Se vale seu princípio de defender, com eoragene :

até à morte, o direito de dizer, teria êle o direito de"
atacar? Não podiam dizer? Eis porque fi hestada foi;':
para trás, no seu p,recíoso calcanhar de Aquiles. -Qlle ,

Santo Simplicio nos livre de máu juizt;, mas iSsol ii�
puro Sartre, em momento de inspiração críacb:n:a d�
Eséola de Arte Moderna. E faz lembrar aqu�Le aluno
madl!aceiro e esperto, que ignprando $,ue' 8. 'p:êH2l\i,'!:l!);,
campainha viesse de ,campanula, fulmip.ou o pI'ofes-

,

sol' com a seguinte derivação: tintin:;tbuJum, tintai-�
pha; campainha! ':&i

Se ainda vivesse o nosso bom e Íno{énsivo Bento:',
eu daria um pulinho a Lazes,e, entre dois - Bênç,�o,...
madl'inha! e duas braçadas de carqueja, metia-llireua...'
compreensão esta coisa' trivialissima de' uma :norffi'<'lf
nniversal de liberdade não poder excluir seu. autor e

propugnadores sem ficar aurelhuda t
x

x
..,

�stes rabiscos foram escritos ontem, dia p.e Sane -

to Inácio de Loyla. Há qL�atl'OCentos anos êle, pela ra- .

�íio, çlen-otou ·QS métodos de Tomás de TóW�ulID1ada. .. -
.

é�trt anos depois él'a SàIltO pelo!'!' serviços qqe p:Fii>ta-'
Ta à religião, com a pal:1vl'tt e coni' o. 'exemplo. Eis :-.,1;i
um guia, -difêÍ'llntê dê 6utros

I

GUIAS que, em plena
era atQmiCil, litl século da liberdade e logo após a
derrota dó nlpo-nazi-facismo, ainda sonham' com a' I

l:e�taura'ção dos usos quo um símbolo define: a rôl.ha!
'x x ���.,

k .

,

O GUIA argumenta com a maioria C�t;�).'ç,�,.,. dôs �

reclusos da Penitenciária.: --
"

, Essa' maioria, convém exp!,:.cnl.\:'�e('m:r.e,ôdã den-.
sidade da população'católicÁ'·ao 'EstadC9.

Sem' essa anotação., 'b argunier:to iS I�yi-ãt.lo!! !
.

'.
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