
CAIRO, 27' (United Press) .-�: A presença do gene
ral Mohammed Naguíb na fronteira. da Palestina coloca'
em relêvo as relações do mundo muçulmano com Israel,

. Parece que a atitude do Egito difere da adotada pelo
..
coronel Chichakly, chefe do estado-maior sirío. Nagu ib
s€ absteve de qualquer declaração que Israel pudesse
conaiderar inamistosa.

.

Os movimentos de Damasco e do Cairo tiveram até
certo ponto origem comum na guerra da Palestina; to
dos os países Arabes têm ressentimento a. Israel. Mas
1;'11 vários matizes.

o:,. :3]]'J08 se. consideram ameaçados, pelo desenvol
vimento de Israel. O secretário-geral da Liga Arahe, não
encara a' hipótese de paz durável, porque representa o

homem di! guerra da Palestina e o reconhecimento de
Israel consagraria o fracasso da sua política. Mas êle
não representa de modo algum u governo e:<!iicio. :::le és
te não pflgar () ramo de oliveira oferecido por Re11 Gu-,
.ion, não resta dúvida que também não fará causa co

mum com Chichakly, cujas declarações bel icosas chega.
rarn a ser qualificadas de ir.responsáveis".

O Egito não deixará, talvez nas neg-ociações sôbl'e a
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defesa do Oriente Médio, de ser o porta-voz dos Estacros·",.
ára-bes pará' reclamar garantias, sõbre os refugiado" da
Palestina e contra o eventual expansionismo de Israel.

ANCA-RA, 27 CF. P.) - A Turquia é favorável à

participação dos países árabes e de Israel na defesa do
Oriente Médio;

.

mas acha que os estudos preliminares
nevem· ser feitos só pelas quatro potências principalmen
te interessadas. E' a impressão colhida nos círculos par
lamentares, quando o govêrno prepara a respostas às
propostas britânicas.

(Continua na fia pág.)
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Aliança �e Guerra '(ntre Russia e C�ina o Mexico,' pedirA à ONU o apr81-
samento 'da Paz com a Austrla

.
.

.

M.OSC?U, 27 .(u. \.,). :_ I
do. ? �'p�émie�'" e n�Í11is;r? I há .apenas dez di:iS. Na _P1:i-1 viética se limjt�d_o a comcn

Vi:nas �ontes _ dlplo�atl��s �o .ExLenol' Chou En, SUl, .. m�lra semana o llde� Cl:lllt;S • tal' as su�s atividades sem

GCl.dentalS estão convenci- juntamente com os

..
membros

I aVIstou-S.e com

os,'
prrncrpais I revelar nad,a do .<lue se pas

.f4as de que as atuais Con- da comissão econorníca e, lideres soviéticos, inclusive sou atrás das paderes do
versações sino-soviética em militar chegaram a Moscou Stalin, tendo a imprensa so- Kremlin.

..'

. Moscou terminarão com uma
.

demonatraçâo pública, em
,..,._.· ••••• • ·.-.·.,..,· • ·.·.w.·.·.·.·, ·_·_ _

· � -.w..• .

massa, da solidariedade en-
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��,as ��:�l�:Çõ�se:o����.�; xorlação do Papa Pio ,'XI'" Aum�ilío�'O�"
que a China e a Rússia per- VATICANO, 27 (U. P.) missão tradicional e,'contu'-' Servidores.manecerão aliadas mesmo -O Para Pio XIT exortou do sempre nova, que cor- RIO, '27 (V. A.) - O S1".
no caso de uma guerra. ,\S Universidades Catól icas responda á Universidade. " Lourival Fontes' informouO "Pravda" de hoje deu a se empenharem, nesses '''.'0''sso dever deve ser : �a'-�, � � que a decisão do sr. Getú-indicações dessa suposiçâo. dias dific.eis, em' fomentar bel' mais, para ensinar me- lio Vargas sobre o aumentoOrgão oficial do Partida (t, compreensão Internacio- Ilhor", do funciona.1ismo federal'Comunista, teceu ele uma nal, fi intercambio frater-

.'
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. . /'

O S fJ t'f"
.

t sera con _eclda nos proximos0,e1'1'e de lalldas em h.lomena�· l' .umo or; 1 Ice 1ll:-< ou
ü - na e' a, paz. A mensagem .dias. Talvez até segundaII·d.er· comunl'sta .

1 d S
também ás UniV(mlí-:h:d(�s :',gem ao 8"neCla o anto Padre foi ..

f' R 1 t' t"

que estreitem mais" i+i.' re. el1'ít. e.a lyamen ·.e al.1:-< ru-c'hi11és Mao Tze Tung, sob env·iada ao 22.'o. Cong"es'so > Ao i'
. ," ." •. ..

- ,.. •

b'O;üc,'\ entre m",dTf'�; e P'�:tu, ,,101�es, e (�ue'ó-pr(')cesso te··
.tt forma de uma analise ,do internacional da "Páx Ro.. ria sírio submetid'O ao Con.
".rinle..iro vuhlme dos traba. _ ". - dantes., e a (!ue façam hon·
... ., mana', CUjas �,essoes corne- .,

1 -3Ultor Geral da República,lhos selecionados de Mao h- M
!'[j a SlU leraT:!ca. pa��aJ:1d('ç.am aman a em ·ontreal., •

f fontes, oficiais informam
e.m tradução russa. O "Prav- Clluadá, dey.endo .terminar

as gera(:o�s uturas os, te-
que não houve consulta for" RIO, 27 (\T. A.) -- Viaia-

, (la" ·a"'iI.....,oU (l,Ue o po"o soo '>.a
..

, 1eI'1',a pro'Xl' ...... a·. ,

souros do passado,' "p1'es- "d
.

d h-A .1'""
_

> - � "li ,

I t
.,

l'
- mal áq�le]a auto.ddade. ra epOlS

.

e aman a, para
viétieo estudará a obra com "Pa:x:Romana" é uma con-

canc o a ençao as cone lçQeS
o M'éxica o"i:ninistro da Fa-

-atenção. 1;, � redera�ã0' internacional dos pa.rticulares da vida eon-
.-...., � �.. zanda, sr. Horácio La;Í-e.l',

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

Ultimamente correram formados daS' Univel'sida- temporanea". O Santo 1>a-
I acompanhado da sra. Euge-

b dre Tecomendou o "estudo

I
.

.

oatos de atrito e tensão des Católicas e seu objeti- G c e"'"c'a'
.

nia Gudin e Hel'CU1,ano �or-entre as duas capitais, Mos- vo é trabalhar pela compre-
de idioma13 e. a colaborâção' ,rave .� .

.

ges da ,Fonseca, respectIva-
�q e Peiping, mas; haja ensâ'o e amizade inté:l'Ílaclo- frutiflil;a pa,roa estimular as

. DALLAS (U.S.A.), 27' mente presidente da ,Juntariquezas de cada um"..
, : mesmoIdiferenças contun- nais. .

(U. P.) � Vasta área dos Governativa do Fundo Mo-
. dentes' entre os dois

regi-l
Em mensagem -esclóita em l<�stados de 'J'exas, Okla- netário lnt.ernacionàl e as-

lnes, como o mo�tram al- francês, o' Sumo Pontífice
..•,••�,.,..�-......-..---

homa e �t\.rkausas, nutn ráio sesor técnico da Supel'in-
gu_ns indícios, dev�rã9, ser diz:- ó_'Se as vicissit.udes do:;:; 'I'."Alldlo UM

·d.e 480 kms., ,aproximada� tendéncia da Moéda e do
feItos todos os esforços poso t.empos ,com frequêIicia' OVO' . 1;.58' '.... mente, está transformada Cred,ito.· O t.itular da Fa
siveis para dar �. im.pressão f afro�xam os. l?ços .

ent1:e a ".47 .. flU praticamente num deserto; zellda seguirá como presi-de com�let� solIdarIedade.
f
Igreja e a Ul1lversldade, a 11;1. ,,,' : Ua II· em consequência das secas dente 'da Junta de Governa-

As negociaç�es entre os· di$coí'dia" duma. ·h�lIil.anjda- 'RIOr 27 - (V. A.) -".: .. O que vem assolando tôâa es- dores do Banco Internacio
n-pr�sentantes' das : duas de de concórdia. e unidade, Ministério da Aeronáutica 5a região é tOl'Il-l:l.11do difícil' n·al. ';Dêste .modo, os cloi& 1'e-
ltartes prosseguem há mais :::onvida-vos a estreitá-los informou que um avião dl1 a vidtl: de quantos nela ha- presentan�s brasileirós !.�é uma semana. Apesar da de novo". FAB, C-47, incendiou-se bi'tam. Os prejuizos até ago- irão presidir a 7a. reúniüo
grJinde interesse dos diplo- Acrescentou o S�nto Pa- quandó procurava aterris- ra causados montam a l()O dos govemadores das refe-'l" GOVERNILliO Eu?mata� (Í)ci<J.e�tais, contudo, dl,e; "E' com êsse' pensa'- sar no aeroporto de Santa milhões de dólares e 21 l"�aas. ol'gànizações ix;terna-.. Que é que. você. sente?nã� lhes -foi possivel até mentQ que vós estudantes e trúz, 11io Grande do Sul. pessoas mOl'rel'am, vitima- Clonals, que se re,ahza d�,

.

.
,
�gOi'a obteJ; o �:.(llínimo deta- iIJter.êct�ajs ,eatólic.oS, .apli: Cabornizado .i.aJeceu o pi- ��s pela ond!l de calor qúe 3 a 12 de setembro' pl"ÓXi-1 UD��II,DA - Despres-
u·�, do :9-:fl� 'esta sendo. ttata- careIS vossos, flStu�OS . a loto, Teu. AraUJO. Ja dura 40 dIas. mo. .

.

. hglte!< {)�()�(1�()._.()---(�(�(�._.II.���()._.().-.(J () ( �._.(,...()._.()...-c).-.o.._.() ()� () o (,...()�()�o...

,'., A- dIVerSIdade que caracterIza a leglslaçao , Ia Ord" L· '1 .

,..
. lIa[\oes, "qu,e não seguem nenhuma ol'lentaçao·

',: tl"ih�tt1il:ia do pais semp!'e' �cons:.itui�l motivo de
.

.·.e . 81.nl . ells 1'18. eientífíca, !��hum pril1�ípio prefLxado, nenhurx;a .

eontral"ledad€ para os Ol'gaos fiscaiS € notada-
.. ..., regra orgamca na. manufatura. das SllaS leIS

me?t�.,. para os contribllin�s. A União cobra de Ir·,ha'lar·,-a ecouômiço-financeíríls. }<; dessa falta., de método,
um mQdo, os Estados dB outro e os 'Municlp'ioB . UI,. de ordenamento, no m�ds da::; v'ezes ag_!."avada
.Q.erfL s�lllpre de, acôrdo com um êstes ou aqJ.tela;· .

" '" pela intei'ferência prejudicial de "entendidos",R', uma balbúrdia que inutilmente se ventilou (MANUEL FERREIRA DE MELO) surgem ên�Qs, abusos, dois pésos e duas medi-
em outras oportunida.des, e que esbarrou sem- A padi'O!Üz.aç,ão necessária não poderia ter das, livre arbítriQ, em que ora o contri'buinte
pre na rivalidade� orçamentárias das' múdades sido feita antes, é preciso reeonhec{ll', porque sái prejudic:.tdo, orfl- 08 interesses do erário' 80-
'�faderativas' ou estaduais, cujas administl'a�ões o estado de e,;;pírito dor, políticos e dos govêr- ft"em lesôes .e evasões.

.

.

.

despl'e�avam o critério ua unitlade l1acional Í*t- nós, impregnado de .regi(}úalismo, não oferecia Por sôbl'e isso, não só as atribuições cons�
ra. 8ittta-1: mais ;"cima a· preocllpa,ção do inte� ambiente adequado, nem a ensancha "oportuno- titueionais, em matéria fiscal, seriam devida:..
rease r.egio,pal"i)'ii' local. .. ...

'

.',"'., sa".· Ma.s� a prepal'aç�o ·que se desenvolveu nos I mente ajustadas aos Govêrnos .da .União� dos.

""'�.' ".' •. ,Não ,r.:i\o"r,a�;· ;n�fI�O os cas'()s· de l>itl"ibllta-_"'" ._., últimos tem'pos. estabeleceu. ou l'estabel.eceu a

I
Est:',�o� e dos Muni.élpios., com os nec.eaf'fl.;'i?s e

.. ,
.'��(jfMo.teern->:enseJo a consultas.e reclama-' ·IT(')Cão éxé-ta, devenuo,"collVC'l'git·'l*lI"li.. () bem na- d��fmltJVOS esclareclment{)�. como senam :illlda·

. :��'!l'� � <e�f,�<'t'a�l'n'do·'n�· mesmo' a procedimefrtos ;;�h';-"'>· "". . . el�al ;.tM.os' oE)t"®fel�s>"w l�roeedimelltos com

i

resolvidas as questões pe�.dentes e removidas'
',,'·'l"":"'''''��is e�ntrfl ,a fázeu9a l).ú�}ica. A pe.l'tlH'b��,,·., �. j>'

. il:lt1ij.h)�.'d-e \,OI'gal1i:zu-ç-ão;'.qúe, ,errt,''Últi-ma- análi- M' dúvidas, senão mesmo certas exigências e'>.

qulf'"a�,fl:)Jta d€ un,}.f,ormlcra<.{é' lla'.legis,Jít\}áo tl'iNn- �"'- se, rep.resénta o li.nsêi(:' da-"'t:oleti'vidade. Im!.xes inquinadas ele ilegalidáde, além de im-
�. tál'ia Pl'(,)(hlZ, ou a sua' má aplicação por quem, _ Da.í porque se tornou necessária. como uma. I preseindivel redistribuição <las rendas l)Ú'bli-": també'in. ,nada entoode de fina.nças e.�- e:eÔ!i'o- ,vi. . cOfid}ção ,.impORta ve1áY'áflPa1. -eón;junflÚà;· a! ime- .. ,1 cas, p'ara a urgente l'evitalização das comuna.s.

mia, é núds sensTvel ainda sôbre as indiistt-ia-s' diata' o.on\'O:aç,�o. da ,2�, Conferên�ia'.Nãcion:l
1

Alcançados êsses objetivos,,' teriam0s, como
O'H . instituiçÕ€::; d()"c;omércio ramifica.das sôPI'e de Leg'1s1aç.:a,o Tnbutana, oom pentos de t.odos rc:mltado imediato, p·resta.<kJ nfn SAl'";'iço de, pf'i-dife�-ei1t,es eidades iJo tB!'rltório bJ'2,<;Bel.r'o e

:. _0_1_..
os il'l,ílill·an.tes do p.ais, ·pa.ra c.{.)!Tigirem as i.rn- meir8. ol'<tem a.o dese-I1VG<lviznC'nto dns atividade'!..

'-�l'n'"� effil'e}}t-a1�imt}OSiçõe;'..ultif(ln\��-+i;:,.. �. pe1<·fe.iç&es da· ,legie-laç.àe vi!r(�nte.,··, n(}mdpll'rent� " ....

···t" 'prOdíJtln'as' -e>," IWHm:quentement.e, à economia'.
�. .,

a de' m�ito.B Es�dos e d'a maioÓria das mu'nicipa·- pública ...''''''''+r'

"

dos Iatino-amerícanos tive-NOVA YORK, .' 27 (D.

P.) _ O México revelou ram a oportunidade de reve

que sua delegação 'rras Na- lar; recentemente, que es

cões Unidas preten dém
'

>'0- tavam se interessando pela
Íicitú a convocação de uma' questão aust.riàca. O sr .

Assembléia Geral da entida- João Carlos Muniz, delega
de mundial, no sentido de do do Brasil, deu a enten

tomar providencias para der que os representantes
apressar a consecução de dos. países da América La

ttatado de paz com a -Aus- tina estavam examinando a

. possibilidade de uma con-tria.
I

Como se sabe, a assem- vocação da Assembléia, ten-
bléia reunir-se-á no dia qua- do em vista um apelo díre

torze de outubro vindouro to às quatro potencias no

nesta cidade. Outros delega- sentido de que concretizas-
. sem a índependencía da

re;;;;,;;J �g�,:�,��% ',�������a to;�:
" M'

.'
.

o� e�f('ll:ço_s" dUi"._1\hadQ.$ oe)

O,. tllC(l � >

", dentais no, sentid? �a .. paz,'

t f com o gove)"n O oe '\, leU a.

sr. ii ar tendo ain.da vetado �l& pedi
dos para a filiação desse
país, no Cõpselho de Segu
l'ança.
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ksemb fé ia L�.i$latiYa ,

ALIVIO IMEDIATO
•

t ·Sem autonomia econômica'
não h� i!llpreasa livre

DIRIGE-SE AO POVO E ÀS ApTORIDADES O SIN

tDÚ�ATO DAS EMPRESAS PROPRIETARIAS DE .rou,

NAIS E RBVIS'l'AS DO RIO DE JANEIRO AMF.:A-

Homenagem a temeria
do ·:�,Padl8 Bmlllff Dalner

ÇAS .A UBERDADE

"P' ,w.

-

:")a :t"l:!5são de ontem, fun- nhecímento à Casa do se-

,,�i\jIlel1 corno presidente, o guinte telegrama:
\.depurado,Pro!;ógenes Vieira. _ .. _ "Aplaudimos calorosa-

�k�(�retários: Deputado EI- mente protesto Vossenda
"pi<Ho Barbosa e Clodorico contra ação Policial posto
iYhn:l,il:..ir&. fiscal Itajaí, no dia 15 do O Sindicato das Empresas .Propeietarias de Jornais

RoeqiJ�l'eu licença corrente, . Saudações. (aa) (' Revistas.. do Rio de Janeiro distribuiu ôntem u seguinte
(} d�putar.1o Vicente }oão. Monsenhor Afonso Níehues, I nota: '

'i'khMid-el' requereu 60';dias padre Guilhe1"me;,,10eine ,),
1.

'

"

.

.?.., !ibt\r'l'iâde ,d,e um povo ex.
iste

"na.
medida �m que

, .-'!(1e lkença. . , padre Raulíno Reitz".
, .} (ela; ''8{ii:.·potle manifestar, ..... .. ",

.

'-', ... ���U'�gação de. lícenea .·i Poró extranu�rários
.

I 'A sua manifestação está condidõ:M:tla aos ínstru-
POI hlo o projeto de lei O deputado Br� Alves, .. mentos através dos quais se exerce se aperfeiçoa. :1<} ne-

"dw,.JJput.o1.do Volnev Collaço da bancada trabalhista, leu 'o.' !lhupl sobreleva a .impr�nsa, instrumento, Í)QT ,ex�lencfli
·"de Ol ive ira, rio qual conce- .� encaminhou à .Mesa h?:·:··' .:

na formação' da opiníãorpúblíea,
t
..

,.:[1& pf(1Ho:gação, por 2 anos, projeto de lei que defende A 'opinião pública é IÍYre onde há imprensa livre .E
->'da,Ecença _:"olicitada por 'i situação dos extranumerá- la imprensa é livre quando tem existência autônoma, in-
;fuucí1)nários com mais de 15 rios. 1\ deoendente de sujeições que não as do bem côletlvo.Com Emplastro Sabiá o alívio é rápido em .. -

aJH,::l, para tratar de in teres- Como haja na Casa, pro- I O povo não governa diretamente, A Democracia fun-
,ses p:H:ticulates. jeto identico, o 'orador re-

dores ,feumáticas, cbntUsõefI, eevraJgia. torce-o ! dona por delegação, através daqueles que o povo elege,
Z7'�th'dmento do Padre E. quer que no mesmo seja ,dutas: Traz calor para a parte afetada e sua- I cujos atos fiscaliza e aos quais faz criticas e sugesiõ�8

Duffhet anexado o presente, visto -1- tudo por meio da imprensa,víza os centros nervosos,
Os dep11t..'l.dos 'I'enório Ca- neste haver cláusulas mais . A lei e os costumes consagram a sua missão, indís-

·>J�le ...nte .. Osvaldo Cabral completas sôbre a matéria. I pensável ao regime representativo, por tal modo que se

',irNíuerer-am voto de profun- Auxilio a Banda de Música EMPLASTRO I pode dizer que a Democracia se reconhece pela existên-
-do pesar pelo falecimento do de Laguna

I
da de uma imprensa independente. ....".

}). j';mi1io Duff'ner, ocorrido Foi posto em primeira SARI' la' A Coustituíção vigente proclama essa missão, ao
'!;1){l Colégio Cata.rinense. discussão, ontem o projeto

.

� cercar de consideração especial a tarefa' informadora
-

e
Para justificar o requeri- de lei do deputado Francis- opinativa da imprensa, O Estado isenta de tributos a

-do, f'alou o deputado Tenó- co Neves, que concede auxi- importação de papel em que se imprimem jornais e reviso.
:rio Cavalcante, que enalte- lio a Sociedades Musicais de �� tas, chegando-se ao extremo de poupar o imposto ii ·ren-
0'(:1"1' 11 vida do ilustrado sa- Laguna, aquele nobre par- 1.7113 • da dos jornalistas e assim por diante. Tudo por que'!
",�Elt{lote, ex-Diretor daquele lamentar, fiando-se nas ra- __-�_ __._ _ .,." ..h..,.,,_,,_ Porque reconhece a função publica da imprensa.
,-e�.abelel.'hlent.o de ensino e zões da Comissão de F'inan- No entanto" neste momento, pejo menos cinco fato-
í�resident€ da Federação ças, pediu á. conversão do PartíC1"paçao res, cada qual num plano determinado, ameaçam direta

�"li\.". Congregações Marianas oroieto em indicação.

I
r e gravemente a estabilidade das empresas editoras, por-

na nossa Capital, cargos em .I tanto a economia dos jornais e revistas, consequente-
"'iue soube se dignificar pelo,

t'-dA> -S
; .

I'
ARNALDO PINTO DE OU. FÉLIX MIROSKI \ment� � sua' existênc.ia, com' c'aTac�erig[icas prõprtas.:;,.e�f zelo apostólico, pelas

'I a Dela VEIRA E SENHORA E SENHORA
lUIS ameaças, vmd.as, de varres :ados, nao terem

.suas acr-isoladas virtudes .

j apenas as empresas editoras. Elas atingem fundamente
-eristãs e pela sua alta com-

t I t" t d'
. I a opinião pública.

.nreeasão dos problemas edu- E'
em o prazer (e par rei- em o prazer e

partlcl-1 N"
.,.

t 1 h d'± ANIV &'';;ARIOS
par aos parentes e pessôas par aos parentes e pessôas o Ola em qu� oSf,JornaJ� e trens as :en am� pe1r} f..

.eaciona is e sociais, revela- F AZE' 1\.� ANOS HOJE' 1
� _. do a sua autonomia lllancelra e para VIver nao .•.es

1
ot\" m. r�. .,. •. de suas re açoes, o contrato de suas relaçoes o contrato

l· .

.
..

.d�\. de modo particu ar, nas Sr. Francisco de Sou- d . t· d f'lh d .' t d' f"lh baste o favor publico, expresso na compra de Reus exem·
., "

. ,.

"O e casamen ° e seu 1. o

I
e easamen.() e sua ,1. a . , ,

ti·
• �'·!:t>,npa.s uO qumzenarlO MI. ONILDO h 't ILSE O 'ld p' pIares e nos anunclOS em suas pagmas, nesse la n<H�

, ' ,

1 " 1 d·".. , com a sen orLa � <, com o sr, lU o ln-·r ,..._
b}'}' 'f d';"ijlosto o por e.e lrtgluO Sr. Henrique Farrari' ll� 1\,�', k'

-

t dn 01'
.

. havera oplnlao pu ICR Ivremente m orma a, nem �e
.

t 't �e mllOS 1. o � lvena. .,
f _.

d d"
o

tO{:mran e mm :08 anos. rúnior, funcionário-dos Cor- F l' ''>4-8-5'> F' l' ')4-<:'-"2 podera alar. em expressa0 aut.entica as lferentes en·
Foi à tribuna, a seguir, o reios e Telégrafos.

po IS., �,.., po 1S., � o lJ •

dencias da opinião nacional.
di';putado Osvaldo Rodri-

-- St?,. .Alice Cunha, filha NJI DO Ir SE Eis })O1' que llOS rlirigilno8 ao l'OVO e às auto:ddao.-es
CbIt b

-
-.

.� e JI'.i�nes a ra, que 2m em do "r. Euclides Cunha, noivos 1-
ao Poder Executiyo e ao l.egislativo, assim como ao

pôs em relevo a fig-1'll"a do .
_ Sra. Zuleima GQeldner. Judiciário, ao qual 'recouemos em defesa da autonor.l.ia

��adre Emi1io Duffner, ode __ Sr. Arlindo Oliveira,
_..,.�........._._...._�;_.._..... ....._.......... Ida imprensa em fa�e do poder ee�onõmico'�statal e dos

'mero. fora aluno, salientan- .

I abllsos da demagogIa - para expor os pengos que ncs-
iio ql1e com o desapareci- _._",

D ,.

gl I te momento ameaçam a imprensa e, consequentemeilte, II
1nellto -elo venerando sacer- Na-o será de·�valo ecresce o comercIo an 0- Democracia no Brasil .

. {lote, pm"de a mocidade es-
\ . &1 Em cineo publicações vunW8 expôr à opinião pubE-'tudiosa dá nossa terra, um rizadn O cruzei"ro b rasileiro

�

ca e às autoridades as prhldpais ameaças à imprensa.grande amigD ,e um grande " w O Sindicato das Empresas Propdetarias àe Jontais
'�riênt.aQor. NOVA

.

YORK, 27 (U. LONDRE�, 27 (U. P.) - o próprio Brasil está redu- r Revista.." do Rio ue Janeiro".
Em nume do Partido de P.). _:__ O ministro da :F'",- Ao� exp()rtaçõ�s britânicas zindo as importações nüo (De "O Jornal" de 26./8)

Representação Popular, as- zenda do Brasil, sr. Horácio para o BraRil diminuiram essenciais procedentes da
"I()Ci()U�Re às homenagens em Laf€r, comunicou á deleg�- em 30 por cenfo 110 mês de Inglaterra e outros países (J �__�...__......_.... -.".,.,......._y...........�..._....._..........memó'rla do digno sacerdote, ção do tesouro do seu país, julho, seg.undo estatistica. total de junho reflete a re

\') respectivo lidei" d€putado em Nova York, que, apesar do comércio exterior do dIjção que se poderia cha
,�ãssio Medeiros, que reque- JUS dificuldades de divifias, rn��'s de .iulho. As exporta- mar bilateral. Ac redução,
l'eu se fizesse a Casa reDre-.' I) govêrno bras:tleiro' não çõos bnÍ}:arutn de 6.025 riúl no an o de 1952, de impor-.
1l!.mtar nos funerais.

-

tenciona des\:alorizar o cru- lIhrns ester1inaR em abril ta\:ões britânicas proceden-
O on\<lor seguinte foi o zeiro. � 6.029 mil em mnio a 4.100 te� do Brasil combinada

deputado Enedino Ribeiro A comunicação acr'escen- mii em
.,
nhv. com o aumento de exporta-

11Ue em nome da União De- Út que o Brasil não impor-
.• ,> -'

..... '

ções àquele país no primei-
"llocrática NaciõnaI, prestou tará mcrcadori,as excedeu- Cumpre recordar que eln 1'0 semestre deste ano refle-
llolidariedade ao requel"i- tes e que p.rocurará mantf;ll' 31 de maio o 'Departamento te o programa assentado
lnento, dizendo ·da imensa ,mI oreamento equilibrado. de' Garantia de Créditos de pelo chanceleI' Butler para
fiaudade que deixou em to- Info�'mou

.

ainda que o Exportação anunciou que, a tirar o país de suas dificul
�s os corações, a morte de Banco do Brasil possuia, em partir de 4 de junho, não dades econômicas. Por ou
�SSoa tão santa e tão e13ti- fins de .,abril d.êste ano, em garantia. mais os pagamen· tl'O lado, também dá a idéia
IlIada por todos. ouro e divisas estrangeiras, tos,' em virtude das longas das dificuldades em que' !!2.�!lo ., _••�MJ6 milhões de dólares, ao demoras no rer.:ebimento da>;! erJ('ontra () Brasil para obter

passo que na mesma época l"�me!'\sas de libras, do Rio as libras. esterlinas de que
do ano passado. essas re- de Janeiro. Espera-se/ al- necessita para pagar as im
servas se elevaram a 670 '("uma baixa, mas nRO 30 por portações efetuadas 110 Rei-
milhões de dólares. 'e'1t.O. .'\ rxuortação é que no Unido,

, � para dores
cle lumbago!

Caixa Tel,egrá:fica ,:8eneliceate
de Sanla· Catarina·

Assembléia Gel�l Ordinária boras, em sua séde, para a

renovação do Conselhv Di�
De ordem do Sr. Presi- retor.

Florianópolis, 25 de agos�
to d� 1952.
.. Carlos Schmidt - Se-

dente convoco os srs. asS<J

dados para a a.ss.embléia
geral ordinária, a. realizar
se dia 30 do corrente, ás 9 creUj,rio.

A preSÍdencia designou os

firs. deputados Tenório Ca
�lcante, Osvaldo RodÍ-iguoes
''eabral,

.

Elledino Ribeiro,
:'Cássio 'Medeiros e' Paulo
�arques para, em' Comis�
"!lao, representarem a As

�embléia Legisl�tiva nos

�un::ai8 do Revmo. P{idI'e
-�til1h!) Duffner.

Porte de armas .

Q depufado Vicente J,'
1lchneider, depois de elogiar I-;projeto de lei do deputada
• emando de Oliveira sôbre
·18 -

t
ençao de taxas para regis-
to e Porte de armas de ca
�a, Por parte de colonos a

lJ:esenta uma emenda à ini-
:�lativa.

.

.

Ainda a MUdll de ltajaí() de'l1!tado Bahia Bittr:�\-.."O'Urt 1- J-'
, 11:\ ,TWU7H\, (b\l C\)-

"1:1" ",,��c".J (i"""G� a.l. :1.4> "#'fé.,, t�:t:.__ FONI.S", �N 42ft; c.�..P••�. i
CtJRtTtes" • fu...ECM,t.lot.ll, PROSESR'" "'''"AftA r_ '?

ZE-MUTRETADOAV'ENTURAS .. .

.:.:. .

•

......

'.

:",

�;'
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(ontin�a�ão ao (�mpeo�ato de Pfofissionais estarão
.

freo.te· a frente, domingo próximo, os esqu41drões
do .Atlético e '"Paulá

.

Ramos.· : �

.'
. .
'. ."

.r '

.

'

. -- 198..1>'Í�."".....o "..Qt� G �� �..,.- ·"":"' w �_ ";
. .'

.

�
, . .

. , ...):
.

"O Estado Esportivo,

.,--------_._-�--_ .. _------_ .. _----_ _---_._- .r_.......,.._....• ....·.w � ---�.� .. �-�� . - ... -�- -'* _ ��.-r.. _ •• _ -r.� _.� IV" -:o .� _ .. IIP \ ._.. -
.

'SAN1'A'CATARINA NO I

Sltuaç·;a-o'... ; do's ,.

concorre
..

ntesTORNEIO BRASILEIRO i �
DE LANCEUVRE POR

ao's certames 'da CaoitalCORUESPONDENCIA '"

Ao que nos informou o Com .os prélios de sábado 10 lugar - Figueirense
nreaidente da FederacãcA- e domingo ficarall} Sendo as 1

tlé�:ica -Catarinense, dr.. Os- seguintes > as classificações 10 lugar - Bocaíuva, 1

mar Cunha, o basquete de I por pontos perdidos' dos 10 lugar --Avaí, 1

Santa Catarina estará pre-' concorrentes ao Campeona- lo lugar - Atlético, 1

sente ao Torneio Brasileiro to da c.idade:. "' ..

20 lugar .s: Paula Ramos,
de Lance Livre .por 'Corres- .. Profissionais 2

pendência, instituído peja 10 lugar - Atlé�ico, O 30 lugar - Guarani, 3.

? I B 1 AmadoresConfederacâo Brasileira de zo ugar - o.caUlva, ,

Hasqu-cteb�l:
.

20 lugar - Aviá, 1 10 lugar - Hercitlo Luz,
O certame será efetuado 30 lugar - Paula Ramos O

entre os dias 12 e 18 de .ou- 2 20 lugar - Treze de MaÍO'

tubro, em Comemoração a 40 lugar - .Cuaran i, 3 2

4 J Figueirense 30 lugar - Colegial, 3"Semana do Basquetebol o ugar - "

,

Sul-Americano". 3 40 lugar - Iris, ti

Aspirantes 40 lugar - Postal Tele-
, , - ••�. >�

•

�"_...-........,................ gráfico, G
PALMElRAS 12 X VASCO 9 40 lugar - Bangú, 6
Segundo ema estatística 50 'lugar - F'Iarnengo, S

Publicada por um jornal fi I A ,. ,-.)0 ugar - .t",mer.lca, .,.

pa lista especializado em _...�.....,...._..........,.........'"

esportes, o Palmeiras já e11.· AMEAÇADOS OS Xi .j().
frentoú o Vasco da Gama GOS UNIVERSl'l'AJUOS

P6Í't(�, União, agôsto

-,
votos de que possa concre-] gradecimentos da Rede Pa-

�. :)1' gentil-eza, do ch':, Bertag- Usar o' seu pen�arne1Jto, � r�n�ense. de Et;Ji�soras pe
: 1 li Júnior, teve a+reporta-] Ao engenheiro doutor'IIas gentilezas dispensadas
gem a oportunidade de vi-I �i�rtag;n�li Junior e ao Pl'e- ao 'Diret?,l: SenhOl: Manoel
s ítar em'.ec:mpanhlado pre-'!

feito Alfr.e.do Me.tzler os a- M�chuca.feito. serrhor. Alfredo- Metz- ."

ler, Major Gerson de Sá Ta-, t1!I.$ft.liI.. ' � ee "' I4I Htf.�.�.� ""

vares, e' Dr •. :Daul"Q, MullerJA A.A. BARRIGA VERDE' EM SÃO PAULO O SUL.Soares;, as -?b.ras., do '��nu- CONSEGUIU MAGISTRAL i AMERICANO DE ATLE.
.

mental ,Esta�!(T Municipal TRIUNFO' DERROTANDO 'rISMO DE 1954
.

rie/,o�.t6',U���G. " O QUINTETO DA SOGIPA· RIO, 27 �V A.) - DuasIniciada .e�ta obIa. ao tem
DE POWl'O ALEGRE 'POR importantes comunicações)'G do .Prefeito Mano: Gue- .

3G a 28
.

foram recebidas na tarde __ , ..
.

. _ .. _('(�S por iniciativa de um pu- .

d
n hado de esport'istas- entre O sucesso obtido pelo ��:;�t������;�a b;::�i:�ll�l: d: I .V31' X Bo"al"uva�." qUU1'Q noit'emo�' destacar (ll',,".•dro (1"1 A.A. Barr isra (I \J,,'

.... f ,e, � :....,..
.

,,, -

Desportos porto"11 incahsáv�� J)iltal.hador J-o? \,:'êl'de face ao categorizado ,,"" :, ,�. iA mavníf'ica reportagem.

..", h" .

1
' A pruneua. firmada pe-

d '"

-

t '"�,\) G,; .HUélSO; o' con ecico f.I ',11'11C'eto d" Sociedade Gi- T" í'l'
. ,,!) oreuo en re o Avai e o"... lo sr. .�U1Z ,j.upoeo, presa-

.

"JHD11'r:�nTA ·_:':fói er!" ínau- nástica de PORTO ALE-
dente da Confederação Sul- Bocaiuva, publicada ante-

....urado .em parte pelo Go- '{cRE, constituiu-se na mai- . ontem nesta folha. por um �>4
<iS

" 'americanH de Atletismo, ü vezes.'ornador �.\del'bal Rafn.Os, Dl' dÓl'la no ensejo do seu '> d
. - lap:õo saiu -sem assinatura. 1_') '7e'70,",', o j-�.J'U)lfo ,"o'.:ril'� dando cléncia Ga eCliihO _ ,,�, _". _ •Postel'Íol'lne1üe sofreram 130 :mivel's/ rio, por ser o gscreven-a o nosso talen-

ao quadro pauEsta e !) Y€.do Chile, em ,:enJi1.ar o i·�ul-
'b' N .iH;; obras um período de e"- primeiro quadro de basque- americano extra, na capital tORO cala. oranor .l. a:>;�l'eno zes ao clube carioca, tendowciorwmento e a'gora tendo t(� do estado a derrotar um , Coelho, a quem envIamos. havido 13 empates,. , andina, no proXlmo 2no,

I
a r"I'ente a figura dmamlca I' ga{lc:ho pertenceu excusas. E' lt

"qna( 10 C,, -

Este (;ampeollato foi pIei.. '1.S os re"LI' oaGO;;;:do Major Gel's'Ün está o Es- d6.. 1he, talvez, também, o
tendo p�lo Chile, quando o .. .__,,�____ lf124 _ Palmeira8.tado Mnnicip�l passando galardão de ter sido um
Brasil, no Congresso de Rue

.

t925 ._ Empaterelo seu mais intenso perío- dos primeiros clúbes da ca-
nos Aires, i;ollcitou o patroc

TERMTNOn BMP ATADO J925 _ Palestra<do de remodelação e cons- pital a vencer em basquete .::il1io do tOl"neio de :1.954, co.-
O AMTBT()f.:O cE'�-ITRF. ,0 1l:}27 _ Vasco'L�'ução definitiva., pois as '-1m quadro de oütro estado,

mo parte dos festejos di:) ATLÉTICO 1� O I�IGUEI-
1928 _ Empateooms agora obedecem a Como se vê é motivo de

quarto centenário de São RENSE 1938 _ Empate
'

mn plano técnico ,previa- l'eg'osijo para a grande Paulo. Segunda-feira passada, 193:1 _ Palestra1:1ente traçado e que virá 'hinchada" rubro-verde o � <rora vem a entdade de dia 25, como homenagem ao 1\:)33 _ Palestra1 P- t U·_ d
" .t�"" L'

'DIA DO SOLDADO" e(,Q,o�al', 01' o· �lao. como I feito de segun a-fell'� pa�- Santiago confirmar a reali-
"

.a ?ldade . �ossu.ldora do 51,da quando consegmu n.l- zatão do extra, ficando' a
em disputa da finiíssima

!'lalOl' e maIS . lmpo_rtant� tiuamente sobrepujar o qUl1l CBD com o de '54" na capi- taça "D�DQUE DE CAXIAS"
(.;mpo de .esPo,rtes nao

.

80 teto portoale�rens.e, p�la! tal bandeirante, voltando defrontaram-se em -caráter
:Je Santa Catarllla, mas t�m- �o!ltag:em de 30 a 28, o ql1ln-

-o Chile a promover o de amistoso, as, equipes do
nem em parte do Parana· e teto local s6 esteve perden" ! 1(\'�" eS<t'e f' : 1 CluQe Atlético Gata,ripense,. .

G dSI" .
<

• ;;!,)\), o lc,a". .

l'd
' .

t ddo RIO rande ou. .h nO:1 pnmell"OS m�nutos: atualmente 1 er m�'o ,oMáquinas e homens C011- 'da peleja quando os ginás- I _:__ certame da FCF e do FI-
fundem-se l1essa obra gi- Ueos fizenml uma cesta. \ glleirense F. C.

íra,n�e�ca, que ,virá m�:'c�r I Dépoi;; manti'véxum-se ,na 1 J,!!I�ES INGLÉSES PARA 'A partida que se l'eaH-
o 111JCIO de Ull1110VO penOGO ponta, tendo durante a pug-l �AO PAULO ZOll sob as luzes .dos refle-
ce evolução para a visinha '11a, á re2.ção dos visitantes>' . São Paulo, 27 (V. A.) tores do campo da rua Bo�
cidade de Pôrto União pois a ficar com a vantagem de Na madrugada de domingo �aiu"a, agradou o público
c Estádio Municipal tem ca- um ponto, 21 a 20.' desembarcou e}11 Congonha� regular que compareceu ao
pacidade para a' instalação Reaciona II a equipe de

-

os dois arbitros britâniCós, estádio para prelilenciar a
de todos os esportes atual- Xe\vtoll Pi'ado, terminando m]', DarI:ing-ton ·e ror. Grc- luta,

.mente praticados pela moci- 11 contenda com a diferenca gory, contratados pela Fede- Equilibrada do pl'ÍllCÍpio
c.ade inclusiv�e a ,constrv-' de quadro 'éestas pata

..

�s ração Paulista de Futebol ao fim, terminou empatada
.f,ão futura de uma,. grande loeais, para atuarem no, Campeo- pela contagem de dois ten
piscina. Apl'esentamos -ao Mujas nato Pátllista de 52. tos para �ada bando, tendo
E tudo em seu ritmo ace- SpaldÍ11g as nossas felicita- Ambos estarão em ação· o alvi-negro conseguido seu

lerado obedece a orienta- ções por êste extraordinário. no ,próximo domil1g10, na I segundo tento quando falta-
(',ão e capacidade do ilustre 8ucesso de sua ardorosa primeira rodada do cermme. vam apenas sete minutos�l.Ib-Comandante do 5° Ba- equipe ,de basquetebol., Quando �o apitador sui- para terminar a peleja.
talhão de Engenharia Ma- ço tambem corttratado pela,' O resúltacrB"foi' justo e
50r Gerson de Sá Tavares VENCEU TAMBEM NO FPF só' chegai::á a São Pau- premiou os esforços das
(lHe se prol1ôz para engran- VOL.EIBOL FEMININO lo no mês de outubro. dnas equipes, tendo decor-
decimento da,cidade' irmã de I Como preliminar ao jogo rido dentro de um clima
Pôrto União; entregar p:lo Ide b.asqn,et�, defron'taram-se ��-b�"""�""'.__.rJ'.___ disciplinar invejável.
Y,lenOS em parte as menclO- em partida final, os sexte- 'com lh'Írciais de 15 a G e 15 Os tentos do tricolor fo
:(�adas obl'its até o mês de

1 tos do INSTITUTO DE "a 9, levantando assim o COl1- mm 00nseguido,s por Her
'f'etemb110.próximo ·vindouro. 'EDUCAÇÃO, ve�cedor do junto rum"o-verde ó torneio cílio e E'rico e os do alvi·

Nós acreditamo", nessa, Cinte Doze, e da A.A! Bar- instituído.como uma da!'.·co- negro por Moacir e Moraci.
promessa pois sabemos de riga Verde, '-"encedor do sex- memorações de aniversário, Arbitroti a peleja o sr.
('ue é capaz a firme v011ta- teto do Clube Atlético, Em segundo lugar ficou Serrati�e com muito I,orr
��e de um ·tlOmem da

enver-/I
A pugna. que decorreu o Instituto,' cuja produção desempenho.f,'adura do Major Gerson a com predom'inio das co- ,foi uma Slll',pl'esa' para os A renda do pr,;IIO alUSO,'

(lUen: apresentamos. neste mandadas de Dil'cej,J,ermi- que presenciaram a StJa H- :1 im]?ortância-de Cr$ ....
enseJo os 110SS0S SInceros 1101.1 J}e�o eSC{)l'e de 2 a 0, presen taçáe. 1.676,00.

Em

Ergue-,se'ein 'Porto União
; dos'maiores e'stádios

dO,·sul do

UDl

r "

·p,�lS

.e.

"

Segundo notícias que nos

chegam de Belo Eorizontt�.
está ameaçado de não rea-·

lizar-se a competi\.ão un:

versitária, em virtude de

ter o governador do esiad()
'3xO montanhez entregue ao p1'l';
Ix! sidente da Federação Uni-
2xO versitária Mineira apenas a.

4xO importàllcia de eento e cin
lx1 !coenta eontos, quando a.

1xl promessa era de seiscentos
2xl contos.

"

2x1
I Sabe-se agora da demis-

3xO

,I são,
do pr�si�ente daquele

2xl entIdade mn1eIra. e da reu-

1xl
I llião dos diretores da FU-

1xJ ME com o governador sr.

lxl .Juse·elino Kubisschek ent

4xO 'palácio.
2x2 Como se sabe, nada trans
OxO 'Pirou da reunião, estando os
:lxl jogOS ameaçad·os de paraJi-
2xl sação, devendo no cüso de
3x3 se confirmarem as ontíeias
Ix1 chegadas da capital de Mi-
5x4 nas Gerais, regressar·em aos

2x1 seus estados a delegaçãOl
3x3 baiana a parte de delega-
2x1 ção do nosso estado.
3x1 Desejamos que os pare-
2xI aros da mais alta entidade
2x2 estudantil e o governador
3x2 do estado das Alterosas en-

4x1 contrem uma solução feliz
2x1 afim de que tenha anda
OX:O I mento o pTograma de COIl1-

2xO, petições dos XI Jogos Uni-
2xl versitários.

FLIMENGO
-

ESPORTE-C·LOBE
"

,

\1.34: .- V11$<:0

i934 - Vasco
1934 - Empat�
1935 - Empate
1936 - Empate
'19R6 - Palestra
1936 - Empate
1937 - Empate
1937 - Vasco
1938 - Palestra
1940 - Empate
1943 - Empate
1943 - Vasco
1943 - Vasco.
1945 _- Empate
1948 - :Palmeiras
1948 _. Vasco

.

1948 ,-_ Palmeiras
1948 - Empate
]950 - Vasco
1951 . ..:_ Palmeiras
1951 -' Palmeiras
19.51 - El1?-llate
1952 - Pahíieiras
1952 - Palmeiras

Edital de Convocação
Pelo presente, ficam convidados todos os sócios de)

FLA \;,a<;Nt..W ESPORTf+� CLUBE, par�} a Asseml:tléia Ge

OH] ::I. "t'1' 1'N\]i.z;'(]n em sna �·éde 'Pl'Ovi,gória, 110 ·dia 28 �{}
rOl'rente (quint�-feira). à� 19·,:30 hOJ'as, para 'apro\�aça{}
final dos seus ESTATUTOS.

Gaso não cl;lmpfireçam dois têl'ços dos sócios quite!J
àquela hora, será a Assembléià realizada às 20 boras.

com qualquer nÍímero.
A D.!RETORIA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A autonomia
,

da I íbi\ a LlI 18 i
NACõES UNIDAS, 26 cu. IP.) -_. Podem passar mn is

dez anos antes que a Líbia, I

a ma is flamante das novas

.nf:r-�õe,��. sobcranrss ,do mun-

��o, possa se bastar 2. !-�l mes
ma segou 'Hi0. um per j to da" I·

.Nações Unidas, Thomas

pu.,wer, representante da Aiu
-da Técnica das Nações U!.11-
-das na Líbia. Ele disse aos'
j{)rnalisbls que, embora os

planos de ajuda técnica das
, Nacões Unidas e do Ponto
quatro dos Estados vpidos

· ter; h�m Ic�nsegu�(:o ..gra.�ldes Ip ogr esses na .....1b1.1 ainda
i'llta mu ito tempo para que 1
a Libia possa 'viver sem au-

x�lio.
.

O técnico disse que o de
f:�:t ii1t�ern() ,6 c�berto �Gm Ia dotação britanica cqurva
Iente a cinco milhões de dÓT
.a�es e seus planos de f'o-
mente contam com o subsí-
(:10 dos fornecimentoa da
G;'fi-Brchm.'ba, França e Itá-
lia que já atingem a metade

daquela soma, Grande parte
-das rendas nacionais da Li-

·

nia é obtida com os gastos
de tropas estrange iras que
os Estados Un idos man tem
'na grande base aérea de
'Trípoli.·

-

o TNTERNACiONAL DE
;C>ORTO ALEGRE 'I,AU-

·

11.EOU-S- CAMPEÃO DO
"EXTRA" DE 52
Abatendo o Nacional A, Às 8hs.

C, pela contagem d'e 3 a 1, Viveca 'LINDFORDS
()� colocados a metrópole Cristopher KENT
�;aucha conseguiram levan- e�n:

�'i;ar o título de campeões do FURIA CIGANA
EXTRA ,de 52. No programa: O Esporte

Os quadl'os estavam as- na Tela, Nác.
· 'Sim formados: 'Preços: 7,00 -.3,50·

Internacional - Periqui- ROXY
..

to, Florindo e Lindoberto; A Pedido em Ultima exi-
..

:Paulo. Salvador e OdClrÍco;· bicão.
1"üzinho, Mujica, Bodinho, James STEWART
C'.margo e Argenthm. ne ALYSON
Nacional � La Paz; Pin

'ga e Gomes: Quito, T,aerte
(Adams) e Abigail; Miro

''()a, Adams (B81o), �Bardot1
.

"l,of\ublla e Tejera,

,",,, ..

'Derrubou
\lumr'·'B...t7

,
"

s � ';� :

BASj,� AÉREA·' DE EG-

UN, 2G n.;.p.) .- 6 piloto '

· do eaca a jato "Sabre", ..

· .quando atacava um aVIa0

·,,radio dirigido, derrubou um

-avião 13··17. com oito homens

:�, bordo, sôbre o golfo do

'_ThIéxitn. •.

ü aparelho caiu incendiá
··,do no mal' e viram-se abrir

*llwtrn para-quedas, :'(:;gnn."
·."óo illfCll'maç!\:) da Fón;ú Aé-
rea. U,n homem· foí recolhi
.do P'l\: um bot€ de enle)·g�·n·.,
· �ia ib, �:wal'da-c:ost:1,ô, .logo
··,q:_tjf� ("; avião de salvamento
··�he l�Jl.:.;.�n: urna balsa de

·

j)()!r:;tna. Aeroplauos da

ti'úrç:::. .)lérea c ernbarcacôes
",le superf icie dos. guardas-

''''02.c;�ta:; :�;;_irHn) eir. busca .de

'., utros sobreviventes. Os ,,:11-
vamen tos ·fo rarn dificulta
,drf!'-'- pelas chuvas que .cai ....
·1(i.lm sôbre o local do aciden
':;e., H i-iO milhas. ao sul da c i-

,';rla6'2;,
() novo "Sabre" estava em

·eX0.l',;.'jcjo:') de adaptação fun
,:::oJ1<11 junto com um B-17

... ,<.diod�rigjdo. um B-17 com

iril)ulal;,i.o, que fazia o con

:cru!" d�) radiodirigido, e �)U
-�1:1'OS �viões .

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

:!tló!dor.. �Oi ltãlfi'll. .� .. (

",. i�wl'. Vâl"'lr!U • D1"U"

NQRGE foi construído para solucionar grandes
;" problemas das donas-de-casa : .1 - Temperatura estável
, .

para os alimentos, durante o ano inteiro, protegendo-os
contra as mudanças bruscas da temperatura, inverno
ou verão. 2 - Capacidade cientificamente calculada para

.'

armazenar carne, leite, frutas tl. legumes, para' o consumo de
uma família durante uma semana. 3 - Funcionamento impecável,

.

por muitos anos, sem (lar aborrecimentos com visitas

de mecânicos. Possuir Norge é possuir a mais I1lf;a qualidllfle.

,-

\

NO INVERIO ·ÓS ·ILIMEIIOS· IIMlm
SE ESTRIGIM... '.

·1
, .:

"a despensa frigorílica'�

Conserva os olimentos

EM TEMPERATURA CONTROLADA
protegendo 'O: suo saúde no

'inverno- e .no verão

E ALTA QUALIDaDE É ISTO:

t fraqueza, em geral 1

\�Inllo�,�dI
Imp. até 14 anos jODEON .

As 7,45hs. !
E o sucesso continua I

Rod CAMERON - Wal-I
ter BRENNAN - Adrian ;

BOOTH
em: ,

CAVALHEIRO NEGRO
No progr�,ma,: Atualida�·

des em Revista. ,Nac.
Preços: 7,00 � 3,50
Imp. até 14 anos Bilt'bara STANYVVCK �

RITZ DOMINGO. .Jmnes MASON - Ava ?AR
Spencer TRACY - Joan DNER - Van HEFLYN

BENNETT Elizaoeth • em:

T�YLOR jMUNDOSOPOSTOS•

em:
.. .No programa: Ci·nelandia

O PAPAI DA NOIVA IJomal.
Nac.

IMPERIO Pl'C{:03: 6y:�o - 3,50
As 7.45.hs. Imp. até 14 ,mM

".

'1. Gabinete i!1teiriço,
2•. Vedação contra umidade.

,3. Isolação com lã mineral.

4. Acabamento interno esmaltado
{I fogo.

5. Lâmpada embutido,-

6. Compressor "Rollcfor", econô
mico e silendosg;.

7. Prateleiros de aço zincado.

,� .

i' :

Panam' CIUQ d. Am'fgas -16.055

Vine-Diário
RITZ

,.

Às 5 -:- 7,45hs.
IMPERIAL

Ju-

em:

SANGUE DE CAMPEÃO
No programa: Cine Jor

nal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50'

•• Evaporador de aço inoxidóvel.

9. Porto do e.vaporodor de alumínio,

10. Fôrmcs poro cubos de gêlo, com
extrotor.

11 . Molduro isolante de material
.

plástico.
12. Elemento rafrigero·nta: fltEON 12.

13. Fcbricodo pela Brosmotor
perfeita organização ·de serviço.

.

Ã VENDA NOS CONCESSIONARIOS NORGE NA

CAPITAL E NAS PRINCIPAlS PRAÇAS DO p,A,fS

1I0MF..NS SEM ENERGIA.
, ..Nâo é sua culpa �

.

f; a' fr!lqueza� qu� o d�ixa cam.do,�de.
coro moleza no �orpo e 91bos sem bri!he. .

A. fraqueza atr�8a 8 vida JXtl'qUe �
as rÔ"Ç3� para o ·trabaloo�
VANADIOL

!lUmPllt" "''I �1')hiJl!). Q<ln!t1Jinffl� f' '1l1TAU7.A (l ttjUt;:'.'il� c...

frllQ1Jeddo, F., dé �osto tlcUelo�o e. po'1r ser u�adC') .e.� toou
..

II! idades

PAPEL
.

P#�REDE
ULTIMA :MODA EM NEW YORK•. BUENOS IUR.E3.,

PAlUS. RIO F. SÃO ?AULO
MODERNIZE SU.<\ RESIDl'�NCTA FORRANDO-A.

Para sala de jaot:u', Quarto. COPfl.. etc_
Oi!lfribllidor .' Rpnrpfol�nt<mtp, np�t.. E!'tado

TVANDET� GODINHO
,Rua Pedro Ivo - anexo D-epósitQ FLORIDA

.l.\rtir;rll rll:' WI"(\nh1 fmtrpQ'n.
------------------.------------....------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital. de Concorrenda
AdmiBlàD'atlv. Para Vsuda

.

de AutolDovel
'

Devidamente- autorizado, comunico aos interessados
que, não tendo .sidc apresentadas, até o dia 12 de agôs
to último, propostas para a compra do automóvel mar
�H "Packa rd", tipo sedan, côr azul, oito (8) cilindros, ESTREITO CANTO - 4 casas.rsendo 2 re-

13.'3 HP,- equipado com rádio, em ótimo estado de COl1- deneíais e Z para comércio (ocímo pon-

servação, fica, por esta Assembléia Legislativa, reaber- to dt' Soberana) •...•.....•.•..•..

ta H. concorrência, com o prazo de"(10) 'dé� dias, a con- &iJ.'; TEN&�TI!l SlLVEmA·"'---. i Q1.l.u·tOS. sala vísj·ta.

tal" de hoJe, 27·-d€ agõsto, encerrando a seis (6) de se- .$ála jantsl', copa, cc1;ínha, etc "U'"

t�:mbro de 1952, para a venda do veículo de caracteriís- .tU_"· tj�.M1,,; \iA ., <tU:".lt;J;>, saloIO visjtll., "<l.la J'Ul-

iícas . acima mencionadas, nas s.eguintes· r-condições: ,

tar, copa, banaai ro, coata'va, depóaite, etc. ' .

.

.

. • , .C','" "" ,,' ,. Ü;.�,,'�h:';'E8ftÚi' '1'(i.f':P'�':"�'i:3. q'.la.rt(Ji\.J�J1< vi.. i1 , ." 3,) 0.3 interessadoe lq:rres-e.nt81r'ão propóstasspor-ves- '...,., '.,." ..

idê
.' '.

tânci t' ��;.11", )';'I}(4;', cori�tJ.a, t1t!pi>!li·tú, éi).�. etc, . .. , ..-:rit", contendo UQtne e.' resi �n�Hl, """a 'Jmpor ancraces ,),. . , " '

:.I"j.A..,f�t..I:)·· éleíJJ.!O l'E:5tt�i�(>-Hlüneá-l'l()); -- 11, q:ilactt>...pulada para H aqu isiçüo do. automóvel que não poderá
?er inferior a: sessenta mil cruzeiros (Cr� GO.()()(),oo) �

"
1l,.,r.".�.tC'l\ $ofol-a iri'S�ta.. (:<>.p<I, CO.1.ü).h-a.. �nstaJa,:ão()
sa.n.it(ll'i� eomlf.l",m; e duas' casas. pe<l'J-euas nos

-- (a proposta deverá .ser clara; .sem emenda o'u raSUl'a, �, '.'

iJ�vi.damcnte selada, com. firma. reconhecida e entregue I . 1'000il.d.QS •••.• � ...

'

.• 0, ••••••••••••;: ••• : ••••••••••••
,

'é' " AV. !\tauro,R.am� - B uuartos• cos.mha,em envelopo fechado, à Portaria da Assembl ra, que JOl"� I
"1

necerá recibo constando 1161e a hora e a' data do rece- sal-a J.aI1{ar sala, ,;.sita etc.
ú{l.A,ltTE "S.ç.a\J:'n:z. � casas, uma c.om 4 quartos,bimento ;

saJ í'ta 'h W C. 4;
b

.

t 1 rte efetuado S3-lft jfffitar-,. � V-6t • COZ�l.... . • e ·C ... 1>11·

) pagamento a VIS a, em moei a corre!
'

,

tza eJ 2 'Ill"'!'tos, 'IMa. varanda. cozi.flha, W. C.
vinte e quatro horas, após o resultado da concorrência.

i:í chuveiro
Aa ínscricões deverão ser feitas até o dia cinco (5)

, � .

,

. Es'Íleito - Rua Ju�é C. S.nva - õ quartosde setembro de .1952 ãs dezesseis (16) horas. .

sala vi sita. sala, jantitr., ('..{i.sJnl)oil balli{efio
..

A Mesa da Assembléia Legislativa reserva-se o di-
_

,'�. RIO lH"".t-\GU . __ t qtial·t(J�.. sa�''', YfL·'Ul.ta. C02:l"
reito de .rejeita r, livremente, proposta que não satisra- ,

t\tla. W." t.. , etc.. . � , .

ça qualquer da:::; I:ondições acima, tendo em vista o in-
! I{i� [1.....11€ " __ .:) qlln.rto:o, &aJI1 janta.. , COfla, ellzin.I,.a,

lerêsse da Administração.' b.ll1Íi •.üt';' grande ,'a.rl<.nd.a e de'j:lÓllito .•..... "
.O)....(�o._.o._.o...-<) ()....o....o....() o... ,

t' h b'l't d t
.

!) � A 1?jrêf�ão da. Sec�·et.aY'la es.a a 11'[: e a� pres .a�r t)-QUl<�lfWB li qu,,;r�os, !Hlla, co-zinboa, ba.nh"y\rú.

I t eSfóian"<'imento a re!-iperto do assun to refendo neste edl-I eK , � .: " , '. ,

,_ � tal. no seguinte horário: - das quatorze (H,) às dezes- 4f;RVIDA('f F'ltANZONl .. " tI q-ua.Ttos, s"la, tW'7,i.�ha,

t , B·ete (17) horas, diàriamente. w. C •. cf chU'Vei ro, etc. . , . ' .

. • '---------.. O automóvel, á qu·e se refere este edital. poderá ser ��Tf{EI1'ü _. Ruú l'ereza (A·;stioa _ 02 ltua.rtos, s"-� 0_'0'0' � ----. !::; ,
h

I.
'

. _/j

A;::�::
o o

'.
.'

® .1 ,. '''t·:,:'\a. a.u..nllnado, diària·mente,
entre o períod.o das 9 às 12 �o- la, vál'll.!\Q·a. �oün.h:;, t-err·em, frente )16 mts. fl1l<-

.. :ç�
.

.,

d(l�,,2li mt:s. . ......................••.... '

.'

p . . / y A ubertura das propostas será D� presença dos pro� ';i'lT!�El�I:O ,,_ Run Sa.nt.ns Sal'a.i\l1l - li q'l1a�to'S, sala,- P"m ��� ,

.

.
.

, II' nonentes ou de 8'CllS representantes legais. l.antlU'. sl!ill "lsita .• (.o pu., quarto G-(' b!U'loi\.().-/ ��..'
. .

Sco'étaria da AsscmbJéia. Legislativa. do Estado de :{)QU<F�fP.OS ._- Rua S. 1..l."lstO'vão -� 2 "asa� de ",a·

I : _e� � ...
_.

/ -..t '�l,12,�::��·,.i�.�;:�.��.�t.;_�:�i;�iS��:�j�:�t�����:S���.�.;J� • y. �;:�:�l U�:::. "o�n,�. �����.� .. o�t.r�. .'�o.� .. 3.-. ���"�II",
--- _"'" -�-

.. -- ,'�, 'BAIUÚ�_;lflO� - 3 quartos, sala visita.i ��TA71'� ,;-::'" O,"W'GAl,ON' .

,e'NOV',�'õ.' HO.JE NO." PA.SS.A'DO, ',{In\mf- 1'!!'P.': ..."jjJha tC!'i'-eno 20 Y.3{}, � RUA JOSÉ BOATEUAX - 2 quartos, sa-i Vicie agorana�. la v�sita, sala jantar.,-. üô"inha etc. 2
, CLASSE TURISTICA ESPECIAL � ,28 DE AGDSTO

'

chegaram aà Cabo que fi- casas 1 por .

�... preçosmódicos e viagens confo,.tóve;s a' A data de hoje ]'ceorda-
i
COU d.�nomill.adO de .Sa.nto e optra/por .

� , nos que: ! Agostmho, quaNdo fazlam E outras qUi' por motivo de fôrça maIOr não .ão

,..
" . p�()Xl&lA 8AiDA úE:SANTOS �. - em, 1.50;l, .André GOl1� I eles .a�.Txplol'�ção ,da co:ta lnunci>\das; algumas destas casas são aceita tra,,,.. f,,,.,

"Sebailtiano Canuto" em 27 de Setembro ,1 çnlves (! Amel'lco', VespucCl- 'bl'asdelp:L,' Par�ce ser· e;:;te Têneias, 'pelO �fontepio 00 Institutos.
"ug'olino Vivaldi" em 10 de Olltubl'O e

['
Cabo ó que fOl descoberto RUA HUI BÁRBOSA (defronte Abr'igo �\Ie-,� "Pnolo T08cHnelli" em 2'7 de Outubro t iint'ro p�'-res"ld�Dt . pOT Vicente Pinzon em 26 nores) -- 2 quartos, sala visita, copa,� "Sebastiano Caboto" e111 28 de Novembro: 'C UM' «. .

. t).» .

(�(:� J'aneiro de l.?OO e a q�:' cosinha, etc.. .• "Ugolino Vivaldi�' em 4 _de Dezembro' Jeu o nome de Santa Maul:l RUA RUI BARBOSA - 2 quartos, sala vi-
I "PaGlo Toscanelli" em 27 de Dezembro

.e em apuros /
de la. CO;l"l�bción; sita, etc , .

,� Para: GENOVA, NAPOLES E TRIESTE 'lUO, 2'7 (V. A.). _ O avi- - em 1.8�7, em ,comple ESTREITO RUA SANTA LUZIA - 2 qua.r�Cabin'es 1, 2, 3 e 4 lugares qUllsi todas com
c ào da Panamericaú "Presi- mr�1i to' ao (llsposto 1lO art. tos, sala visita; sala jantar, cosinha,

'0 banheiro e ehuveil'o pl'iva�ivo.
, * dent" de prefixo N-�037-y, 10.7 _ d,'o lAt?"F�na,l CIO COl1�! despensa, etc, '

.

Passagens a partir de Cr$ 6.000,00 e mais �lS taxas ! ontem chegado ao RIO, pro- _g'l c;;:so (,e \1]1::11,\: �e 9 d.e Jdu RUA FRANCISCO TOLENTINO - 2 quaT-
o

,� '�l'o t" do B Aires por 1ho d,; 1,815, 101 atisma a tos, sala varanda, cosinha, etc., .t A t
.

"ITAL�'1 AR" S A
'"c" dl." �.,

_

F" 'l'ERlUjjllJ-O A VENDAgen es geralt+:
.

l' 1'� , • •

pouco não ocadona novo ele- um;l eonceçao com a
.. r�n-

o
....

:::
,;astre de consequencias fu-I <;a. e:stabeJe�eJ�d� cOndlç�?S AV. MAURO RAMOS - Lote de 1.() x 45

, Rua Blauho Gomes, 22 - tel, 34-6319 - S. Paulo ,. nesta$. Saiu ele de B. Aires

I
;)ara u reStltUlçao. da GUla- mts {negócio ul'gente) ,.

ô (; com oito tripulantes e vin- na Fl'au<:ez,a conq,Ulstada' pe- ESTREITO RUA SANTA LUZIA - Lote
O)...{)�)....()....().....().... ()....().....().... ()....()...

t pU'"
,,' rr81'I'O' dez com des- los braSIleIros em 1.8,09; de 10 x 40 m�8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00e J< > ;-,a", ", •

d J S 12 r: fi '�"l\
. tino ao Rio e os restanbes - em 1.865,110 RlO

.

e a- BARREIRO� -� LQte' com . x Uu nlts. ..

.
• 25.l.tuv,oo

E O I TA L.. t"t oei1'o faleceu o Ahmrante CHAGARAS E FAZENDAS Á VE,NDA' 0ffi ranSl o. .,

.

.' -.' .' A' certa altnra da viagem, �.uiz da Cl.lJl�a MOl'e�ra, nas: SACO DOS LIMõES - e6ffi 40 x 500 mts2
,.'. , • .�",.. dois, dos motores falharam, cIdo na Bat1Ja em 1 �e �u e uma casa .residencia-l ., : 25.()OO,e�

DEPARTAMENTO DE da oferta, não 'podendo esta parando, binal, continuou Q tu.bro de 1.777. Pr_Imell'� ,! CAPOEIRAS· -,.- '(no J1'r1J:l.dpio,) ,.\-', com 98

SAÚDE púBLICA :ler inferÍor a Cr$ 25.000,00. "Pl'csidcnt" sua viagem só Vl-sconde de, Cabo Fl"10. FOI 'S'l'ill Ó'}7.X casa com 4 'q,uartQs,·3 salas. cosinba.
.

, .'.
. .

10
prim"iro Ministro da Ma- banhe'iI'o, v;u:aódãü eét, .

. 250.000.00

O. p,agamento devera ser

r
:om dem; mO'1ore;;;, «ue l'ê\e- v

-. •

CANAS VIF.JRAS _ com 4.344,!728mZ e'Terno público, de ordem efetuado, integralmente, em t!,"1n1 tnmLwm falll:1s, rinha, tendo ?Id� o ol:�am-,

1 .- zadol' (las' prlmelras forças Uma casa de 2 paviment{lf� 5�O.OOU,U6do senhor Diretor, que, pe o moeda corrente, dentro do O comandante do aVIa0,
.

. Cm.IPRAS .1'>E <;�SAS." TERRF4'i6�;' Cm-ÇA-ltAfJ E Sl'ffOSPraZQ de 30 dias', a partir prazo de 48 horas, após o George Allamman, telegra- navaIS; :.' . .

S t· d'h lt d d � .

R'
.

d d' t' i
- em 1 86-8 o BrIgadeIro Temos sempre interessados em enn1:}Jl"IIr eaK'Iltl, terrl!lIl<OlI. clt_desta data, a ecre ana es� resu a () . a, concurrencla, fou para o �1O, a11 o no 1-. • .' '. N .

te Deparlamento receberá Ç!ontra entrega do veículo. cia do ocorrido e pedindo hOl1?rano Ar:dr�.de leves, e8rall. e litios.
. iUPOTECAs ...pr'onnst·a·s para a venda de As propostas serão abe'r- q"le o aéroporto estivesse a Barao do TrIUnfo, tomou o

.t'�

"d d P R 1 ReCf!bemo8._e aplicamos, ,qualquer importânCia (!DIll g:ar8I1ti,a ,liii- ..

uma, -caminhonete marca tas, 'R'O Ga,binete ·do' sr. Dire- postos' para qu.aIquer emel'': re. �to ? a&80' ea ,-
- ..no

.

T b Recehemos e apUcamos qualquer import.âticia ,com ga.-'STUDEBACKER, fabrica� tor às 15 horas do dia ime- rgencia quando da aterrisa- . 'e lcuarI;
, . .

.

,

.

'

.

- em 1 871 em ultIma rantia hipotecaria_ção 1948, em reg,ular estado dIato ao encenamenro das gem do aparelho. . _., '. AD�INlSTRA-€Áo() DE"PRWI()S.de eonservação. .inscrições, isto é, a 26 de se- De fato" antes das vinte dIscussao, por 61 votos cor;-
O referido veículo poderá renIbr'o vindolú'o, 11a prescn- e três horas, concentraram- t.ra 35, foi adotadoa pela Ca-

. ...

1 D t d Ililltrar pl'édios; recebemos alugueis, pagam.,s impostos, et<;.ser vi-sto e examinado na ça dós interessados ou de se junto da pista 110 Aero- mara

C?sG e�u aos t:�o- "�'-'o •

PROCESSOS 1M<>B1I,IABIOS; 'v <,l:�-:
gn_ge desta R.epartl'ç' a-o, SCllS I'el)l"eSen·ta.lltes legais. 0,Q1"to elo Ga]e<�I{), ambuln.n- posta do .overno, es a e

le.- . .

C
_..

.

b Organizaoo0'8 p.rocessos imoblliárlQs, para o", hu;tltu,tos. aix.diàriamente, 'entre 9 'e 12 A portaria fornecerá aos é:ins. carros de soeorrOfi do cendo me�hdas para a a o I�
. f(con&mica, etc., temos tamb�m possibi1íull,dé de ..�onseiuir .qQ.lqu�n'horas. interessados recibo' da eu- (;01"1-'0 de 'bombeiros e outras ção gradual dos escravos 110

d.'â'é\unento sõt)'t"e imóveis.
.

d BrasiLAs Pi'OpOs.tas everão ser trega das propostas, que de- viaturas para a eventuali- :,PICHÁRIOclaras, sem emendas ou ra- vel'ão ser apresentadas em dade de qualquer desastre. .An(lré Nilo Tadasc�! A O'clie�tf, que. desej4l1";�.()mpra�·casa, ·tlluenú; Bitlo., ebaean., P<t--

-......�_.---..;

suras.,
devidamente

selada'S"l
envelopes fe.chados. o que, felizmente, não ocor- ,terá vir a sMe dêste E8'-!r-itório e -preeneher 1l'ID& ficha dizímdo .-

com a finm� reconhecida do Florianópolis, em 27 de reu. l'\) ()....().....(�().....,o' que de�e.ia adquirir e assim qúe conseguirtnos aviz&l'emG$i,propo1H!nte, devendo n,f{la agôsto de '1952. E' curioso registrar que , .

-

'.

� ao interessado, sem defl-pesas . .lk'tra Q.cl.ieI!te.:o�:tpa:r��:��(�d,êpn::ae�!:�oe, Arí sReaCnl,leOt!!la;r,Cl':..

8tr� 'l�h:,O�;l����e,' :��s� ;.��:�:� •Dr. J.Ba·rroso r.>. �.'. 'l:"'INFORMAÇõES ,,", .,.

, I .' Sem compromisso. pna o cliente, damos. ��alquef' ill.fo�"
que conduziu' de B. AiJ"es � \ , ios Mg6cios imobiUirio••
para o Rio o fatidico "Pl'es!- � ADVOGA.DO t::dent" que ocasionou a per�,· ,f
d.a de dezenas de vidas, en- i ex. Postal-175treg'2ndo-o a out.'l·o ('oman- ,
dante, C0ll"lO .acor..tecerá d� i I 'JES S "novo, poi.s o piloto AJ1aman, I; fi ... li. !

, :�ena�•.faz, a Jrota. Buenos t �
,

,I.t"_,reS-nlO ue . flnell'O. "O4l!l!!l&O�("""(;""O""

Ferve o MUD"do Irabe
"Contra informações anteriores não, parece Ancara

desejosa de incluir na prime�ta fase da organização da
d-efesa os Estados do Oriente Médio nem os domínios
brrtânicos. Preferiria negociações entre os Estados

Unidos, França, 'Turquia e Grã-Bretanha.
Seria mais fácil '0 entendimento sôbre objetivos o

. • I
, comprorrnssos,

Isso Há., quer dize!' que os d irigentes turcos tencio
nem afastar os árabes e Israel; pelo contrário. Julgam
corno os Estados Únid\)�, que a participação árabe é in

dispensável.
Não acreditam cm. poseibil idades p·ní.ti.-:a:o. ,lf: coope

ração irnportan ter; e l:ápida
.

dos dominios britânicos.
I Adiam que o Oriente Mério só pode ser defendido por

si, ajudado por esquadras e aviação do mundo livre.
'I'rata-se de levar os países árabes .a aderirem. Não

é fácil ante fi Iebre nàclonalista que OR sacode e a con

vicção de :QUC os ocidentais querem dominá-los,
..,'

Seria bom, acrescentam, que as Democr-acias, a Grã
Bretanha especialmente, mostrassem por atos tangiveis
que seus objetive�,. não são os que imaginam as capí
tais árabes e que o'perigo está em MOSCQu. A essa pre
paração psieologíea d-everia suceder um auxilio militar.
O Oriente Mérto é reservatór-io de homens de combate.
Resta armá-los para pô-los em estado de se defender.

"

::Vias, mais uma vez' a preparação psicológica é índispen
sáve1.

180.000,00

{{'{Ufi.>O.""
.

25.0(10.(10

90.000,03
lOO.{)OO�O-(t

lOO.OOO,ori

60.000,OQ

l20.MO,o@
.

Mediante modica comissã·o, ae�itl1mo\t pr()cUrQ�Õe8. para &dmf-

OLHÇ)S - .OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA
DR. GUERREIRO DA FONSECA

�ispeçial1sta do Hospital
.

aeeeit1'l dl� OC'uios - Exame de FU!ldo de Ol'hQ pai".
Claasífk.açíio da Pressão Artel'ial.

Mo{fe�·n.ll AP�1'3Jh"'6ém.
o.nsUUÓl'hl - Visconde d-e Ouro Preto, 2.

l\ms D-E AGôSTO
l'lia 24 - Dm:nin.g:o - &>�rée,
Hia 30 - Sábado - Soll:ée .

- .�
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Florianópolis, Terça-feira, 26 de Agôsto de 1952
--------------------------------------------------�-

,,�, "

r

G:E,NERAi.·' M;:OT;ORS DO BRASIL S.�, A.,
Para vendas e serviços pro�ure os concessionários GMC em !o,do o'��i�. ,

'

leErê'tlJda "á lalên r

.

�Ia' deL,�fa.(.jpal0·,-. �
;i�.,_�'><:::,)�

-., :,'.:....�:.;.?�; ,.
._ : o"

�
'.

:
�

__

. ltJQ,.' '��.' ;�,V� -. 1\..) �,Con,: •

ionne hotic�Úúúq·s,. o,' senhor,' . c •

Albano de Souza Guise Ju- ...

"

J-lior, depois de provar sú'&
qua lidade de

comereiaRtel�stabelecido nesta praça, .<_

;fNluereu ao juiz da g� -Va- '
.

.ni Crímíns! a falene ia do t
ten-ente Luiz Felipe dI?' AI,

,
.. s .

buqnerqlie Junior, o autor '.

do conto das ".Filipetas", ..

juntando à respectiva cita- '.

çã.o cinco promissorias . de-j'
21 mil 'cruzeiros, firmadas Íl
pelo seu devedor. '

,
..

O juiz, em seu d��pac�o,l
ci tou' para saldar as suas

contas em 24 heras; sohpe
na 'de "ser decretada a sua

falência. ' .

Extinguiu-ee:o prazQ>é',o
tenente não cumpriu aóbri
.ilação," cumprindo-se assim

.a ordem do juiz.

I'

••

, 1 "".o'

"
' :PRODUT'O>DA

,t\rmadoras'
de.,vidro·
WASHINGTON" 2� CU.

1'.) -- O Exército america
:no encomendou. 25 .mil ar

maduras de vidro laminado,
.

<daquelas atualmente empre
gadás. �e,los fuzílelros; na

Coréia, que pro#�gem, .seus
corpos contra DS .estilhaços.
-de .granadas,. de morteiros e

outros projéteis "lentos", O, '."

Exêrcdto americano deseja
comparar êste tipo de arma-
,:jura, com outra, construída '

"
t •

com "nylon".

..
_ J'

",t.',

./
...

:
, .

.

1ft

· Sim! Nos momentos
·

em quê UI!). eamínhão
'

deve
.

"puxar' dR ver::'
..

'dade, é que se conhe..
ce a fôrça do GMC!
Rijo e ,possante, de fá-
cil manejo graças ao

conjunto' de�'direç:o
com setor sobre· esre-'
ras re o irc ula.úte s, o" ,'.'

novo CAl\IINHl\O GMC·
é também mais COR

rortãver e
.

econômico!
"Dotado de chassi' ul-
tra-resístente, .. molas;
vigas e eixes ·reforça-

· dos. .. cabína : inteira
mente-de aço; commaís .

espaço" e -maíor vísí
bílídadev.. GMC é um .

caminhão eonstruído
para

. qualquer (:arga,
em qualquer estra-da·l
.'

.f��_"__"-<�:i;,:::?,_,,-�.. , \@\�'ll __�\�}.-�=-�\_����--=J ._�
,
....

" .......:"'c::-� .

�--, '-"-, �-jIiJ. �

,

CIi\1Il4HÕE�S .

� '. (

1

','� v

,' .. :

·1

Grande �riente::de s. calad�Batido- O ReGorde de lravessia -I-érea N!l.S$Q�d�;
-

. A.: G�: h: G.:·A.: D.: U.: '. ".

de Id e Volt do A.lã fico N trte
'. t Mas /.

.

. .De ordem ao Em: '; Gr.;· ·M�st.: Est.: convido os .
a'·" . ia:

, '.

'

. . n. O·, CYPRIANü RODRIGUES.
.PPod.: II1'.: VVen.: e, OObr.: de suas OOf.:, 'bem como DUBLIM, 26 (U.P.) chavam-se fazendo uma Ii- so, pousando novamente na DE ALMEIDA
t-odos os IIr.: de passagem por este 01'.:, para a solene Sensacional proesa acaba geira refeição .e·rp Gander, Irlanda às 15,39 horas. O, Sylvia Almeida' Brügge-
ir"staütção da Pod.: Assembléia Estadual dê;te Gr.: 0.1'.:, de ser praticada por três a- perto de St. Johns, depois' técnicos militares informa. mann e filhas, convidam pa-:
ll'ã:séde do Poder Central-à ruaVidal Ramos, '80, no pró- viadores ingleses, pondo em de terem gasto apenas 4,33 ram quê no ano findo ídên. rua 'missa de 10 mês de ia-
XilliO dia 29 às 20 horas.

.

.

'.,

relevo a aviação da Grã- horas no percurso de ida. tico "Camberra" havia con- lecimento de seu iúesqll�cí->',

. Fpol'is., em 26 de agôsto de i952 E.: Y.:· .'

.

Bretanha, De (l'côrdo com 05 Pouco depois, 'já se encon- seguido fazer a' viagem de ,;e1 pae e avô Cypríano Ro/.

'.': ... "'.J.: 'P.:'31.:' _:G�·.: ·Se�r.: .iirculos oficiais os mesmos, travam .voando, de regres- ida em menos tempo. drígues. de Almeida, f'aleci-,
devidamente autorízadoe., ti- do em Campos Novos, que

.. /

. �h�� PC'l' obietívo bater o
...,.", ..."' ......."'\��-w.... .,.·.....

será celebrada na capela do,
., .

.

.

I
recorde de. tempo na '1'1'a· . Ginásio Catarinense,

_

quin-"
"'

.. ';.,' .F.'.·artiíeí"

..p'"aça-'O,'.' vessia d(� At1ã1ití'eq,': Norte,
.

Pa,rtici�p'-:ação, � ta-feira, dia 28, às 6,30 ho-
.

I
em viagem de ida e volta, raso

.
.
...' "

".

SR; E. SRA. NEWTON :RAMOS. I
entre � café da m�nhã e. o Por êste ato, de 1'.e-lÜ�ião,

, " 'Í!ál'ticipam ,.aos 'parentés' e pessô'as ',de suIts., re- 'Iltmch a tarde. AssllIl, hOJe, ALF;REDO RICARDO . _M,ANOEL· XAYIER E ·eo-nfessamcse "agrade.ei'dRs.
,j_"'�o';'e's,', 'o' na""'l·...""nto de s'''' prl'mo�nl'ta' LÚ! í'JLA- ! pouco �ntes' das 7 horas, SCHRQEDER E SE. SENHOlÜ..

,

A�.d
.

"Ia":MÀIUA, ocohi;;:: em'a M;;ernidad;� "Dr. C:rlós i partiu de �ldegl'ood, na Ir·, NHORA' 'USa-se ."sa'"o ,.'

'Ct'.rrêa", no dia 20 do (:,orrente.
.

t limda, um ho:mbal'deir� a :ia- tem o prazer de pattfci- tem o 'prazei' de pmti- ,

Florianópolis, 26-S-1.952. '.

I
!�o, tipo "Cnmbena", capa? . par o contrRto de casa- cipar o contrato de rasa- de Irente ..

, ..

.' de' des,envolver l,HI.1U. \.'"e.,.l�ci_ m'errto de seu fi1ho,Orlan� mento de sua: filha. Ue-
�.. i,�<.

dade de 960 kn_.: hOlarlOg� �o, C.Q:n1 a· ·senhorinl1a. Re... ,giÍla, c.om o sr'. Orland.o ALUGA-S·E ÓTIMA SA·
;;,�." �. ,.;'" . ,,," _- . "'-'

'P·"('·I'·:·�-lt·.·I:�.'l{���.��: p�:�;;����inP;:;' gi.na Célia Muniz' Xavier, BOl'ges .Schroeder. ��.t�4 ����OS��L�:6�
'·,,:.; S:··.·.'.,:·8··.'.'rle·..'0'1·0·· ' ·.g·.·'.r'·v.·,al.·.d·· O'··.

;

',.. ' a avütdores, momentos ·ant�i'

CUdti.b.i,
em lO d.e ágõstõ. de .1952.

'. . 'j N.>O ESTn�J.T<?�, P.RÚPR.IA, .

.

,

.

. de emb�rcúno, v,parelho.
.'

'.
.

I ARA ESCHlIoRIO" QO�
.

dedurou que pretendia alo ":-_......-;.�__,;;.,....;.....�.............'"''"'"........-_.....;;.,.�."w. M�RCIO, ETC.
'

.....

S
.
MISSA DE;l��AN(,). ,'. ."

moc
.. ,a.r ,ilH Te.r.!'a .. Nova e es-

C""O'N':';'V'·'
.'.

T'E' ;. VER E TRATAR NO Lq-'e.u� . pais, e$poso,' filhos, . irmãos e a'v'Ós,' cbn'Vidam I
. .

,! c . .'\ L.
_. . "..'

. ',.
.ilos. demais páren-tes. e pessôas de si,las rel.açi)es . p�l'a a

tar de volta em .terrmo clp

:.,:missa de 1° ano, que pelo eternq d�sc.alJço do'seÍfipre pa;ti.ci.na.r do -"five '0' clok .
.

PRECISA SE. 1 b -J V'ALDO
. ..'

.
' . t.ee'·'. :Precisamente às .11,20' ... � .

,
'

.

.tem nh.' o"
.. , ,malHlam·· celebrar dIa. 2!} do corrente A Congr�gaçã()' Marjana sr. Eliseu Aguiar (fábric:

.

':.;.i;às ,7, horas, no; altar ele Nossa Sehhol'�, da :Cat�dl��l Me- noras os três aviadores a- de Nossa Sehhdra da, Bifa' .de fogos), cond·uzindo a no. De .uma empregada arru�
.,;il:oPolitana.. ".,.

. .

- Viagem,de'SacodosLlfnõe�� \taimàge�'deSiiQ.José,par:; madeü'a·.ecoziu·heirà (tri.
, Desde�já ficam, âgrad-eados a tbd�s qti'� compai�ece- , convid-a o povo, em geral pa· a capeh( de Nossa SenhoJ;'E; ,rjal.S-imp}es)..

.

:reJ,n.:a êste .ato de piedade cristã. . _,_,.' .

," p,ERDEU-SE .

.1'1\ assisÜr a proci.�sã>Q. lu- da Bôa Viagem, cita ém Sa· p
.

b
.,

. .
. . .. , � . �

_ .. ,aga-se em.
;. , .' F.lorúulópÓUS, 27 d'e agosJo de 1952. . " Perdeu�se um Relõg'io de

I
mip.Qsa, que se realizará no ,!O dp's·Li.môes. :.,Rua,.Rúi.B.arbosa,'casa TI.

'.

I '�lg:lbeira M' prata Maüã dia 30 do corrente, às 19,ho- , . "'( v!. (Gon.lunto rrRirlentJh!l da

tI'. _

,
' '. '.'" .,,{'&meg

..

·

a.Feri'aliUra), de�
.....tr.o ras,saind�_daresi,dênc,ia-do.. �J?i,�rtoi'�a marinha):-Pedra:-Grande.

I ..V�i1.ag�m Ctlm· se.durança.: der��lf b��i�pa.; e�.t�e(I?�-
. --�-""___�""":-_;_""-

...----"__,,:,___,,,--:,,,;,,,:.
i

.

_

. '""ii. 'l::'� ..,t-,�"' ..6: '."'t' � .�, ", '" ", ; '.nJ:\CIJ ..�&·1\·{.lil'I'!l}i.�l;6]):1;1hs� ,lFa�v." ...

;

k' "'-'r.""'�{ J,�';"te ,�!
.' ,�'"

.

<"��.:�,� "?>;� :

"

". ., V{-I�:' (Ó!'-\.���i:{{> ·nu;L,,(,çi;lP.i�:' .,J

"
.. "

1 ����'� !.:.?:��';�'1:",i.�:.: '�1:.1�:.� t"'r'<': -,./t:. ;�:�;l.:· ". ;';., �".' t:'. � �'��.'ti .' _.�;.1;';�: �

�

.

r .:' ��t:i1óL��i)1'ejtt�Ô ':��:L9:�r; ? f�/r.�:.,:Bal�!!� 2;_ '

�.
.

.

;"

J�"NR�)���I�D�cor���itL;t�t�B�r.AiC:ÜI:�jfIR��i ?-.?�� ':f,���J�t:ç:s�"�::��:�ij:i::i!:�� :,: ,

:\�.. ;. ;.,.

:, i��:. ',�

I' ar· ({Otl -8 . il IJ,lii ti»· cadó' ",' .... ,>.,.. ,...
. ....�. ,

:. ,; ;11, FI.tianóPoI18'
-- ';t�j::;1Olb\'iu. �'fGÚj;,t�' 1':";l?fAcNd ·

I

I'
'�

11/:;;'
.

:;.::

'1'
'''0,'''', II IPI P.'I":::::;";�':;::;';'::;·'.·

::i�:}:;":::;';::·.

}'���ri=i�� �i:_�::�����f�!,�f::_'� I I�;��E;�;:{���:l�;�� _. "11N'" INLO I t�:
'

iftl'
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Odilon Grijó, Dr. ,João
.Linhares, Dr. Oswaldo Bul-

caba de publicar, em sua co

luna. diáría do "Correio da

Manhã", edifican te artigo
sôbre a representação, em

Florianópolis, POl' trezentos
Lázaros, da "Vida, Paixão"
Morte de Cristo", reportan
do-se à visita que fez ao

Ministro da Educação e Saú
de, a fim de solicitar sua

ajuda para o maior espetá
culo teatral do Brasil.

:8, 'à resposta: de sua exce-
, ••

'
, '1' t. ,o; .'

. �

l�úc�� ,16; 'simples: - "Meu

Min�s:tê;rio �ão tem verba
alg1jni&,.�JW . �:ome.,to,: :,para

-0-;- ." ajudar tã� extraordfnário
José Gil _:_ Vice-Presiden-' �nllJr�:Mi��l\t.�."'..{;I, E. râpi-

te do C. N'. Riaehuelo. do: '- ·��Quant.o -pederla ser

Dr. Francisco GaBoti � e��a ajuda"?
.

Secretário do C. N. Ria� . Pascoal adiantou, logo: -
.chuelo. ''Vinte mil Cruzeiros".
,.... '\.0

,

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

,

j, �t

'c b e gO,U, o n tem, o F ô g o S i DI b 'ó I i c ;ta,;
Mais uma vez, como de há destino à capital do Rio .'"

,

' homenageando, êste ano, os 'teiro; O' belísaimo cpisfldi""
muitos anos, Florianópolis Grande' do Sul, onde acen-

fi
Soldados e Marinheiros

I
to aos Heróis de Laguna e cravos legíonár los '''Solda- da "Retirada da' Luguna". é .

recebeu ontem, entre as ma- derá a "Pirada Pátria";' às conduziram-no desde Bigua- Dourados, na Praia Verme- do!". da Constância e do Va- recordando Camisãc; ATlt�··
nífestações civicas de ele- O horas do próximo dia 1° cu a estaCapital, entregan- lha, na Capital Federal,

n01IÔl""!
.

nio João, Guia -Lepes, ''l�taI1.-·
"<lado patriotismo de seu Po- de Setembro, em Pôrto Ale- do-o aos alunos do Instituto I dia 20 do cor:·ent�e,. percor-, Nos dias incertos. que a- tos outros, tenhamo" IJI'e--,

.

d Ed
-

1 F S b 1 tr ves amos encoraja 110S o .sente, fitando 'êste '�F(')g'; ..vo, o Fogo Simbólico que gre, iniciando-se, assrm, na- e ucaçao, que o evaram reu o ogo im o lCO, con- rave 'S' ,- .

hoje demandará, prosse- quela Capital, a "Semana da àquêle nosso Estabelecimen- duzido por centenas de bra- seu significado. E' que, po- Simbólico", a imagem do-..
guindo. sua marcha, com Pátria". to de Ensino, onde era a-o silelros, civis e militares, I

demos ainda, graças à li- Brasil que tanto amamos e·
..,.""'"" IIIt....,..�� "" ijlo e........ guardado das autoridades num revesarnento cívíco, em- herdade, reverenciar a me- que queremos servir, p�lI'a

polgando a atenção das po- t mória daqueles bravos que ser sempre a .Pát ría de UI]'\;
Civis e Militares, entre as pulações, vilas e cidades, nos legaram, l' a') mundo in- Povo Livre; e Soberano!

��G��:::�����1:-�;ft��
�

ajiiífâííõl11iTSírodfEdõ"caç"ãi -_.-

no decorrer da noite de on-

I te�c��l(�jl:���e'ao monumen- . ao «Oberammereau Brasiíiensis-�".

}�!�ri:mópoli8, Q�inta-fejra, 28 de Agôstó de 1952 "

� ?'

� .. ,�

o • AeoDteciOJ8nto '. do Di.,
_...:...._-----------_._

O MINISTRO SIMõES FIl, HO. GENEROSO DE lNTE LIGÊNCIA E CORAÇÃ�<.,
AJUDA A REALIZAÇÃO DO "OBERAMMERGAU ilHASILIENSIS"

,> HOje,
�

in800ura,ção da. placa cO:lDemoratlva 'da
apr8seDta�ão, há 30 '_nos, da p.eça_ «��ôr ,da _�ça)
Com a presença de altas eQ, Mana Peixoto, Oridina cao v iana, Dr. Anísio Du

autoridades civis e -milita- Pinto da Luz, Lucy Rama- tra, Nilo Nocetí, Dr. Aldo
res, �lementos prestigiosos g'em, Laura Alves� Maria Gonzaga, Dr. Adernar Gon

dai sociedade local, será .re- . Perrone, Olga Piracuruca, zaga, Dr . João Mariano dos
alizada às 9 horas de hoje, Albertina Amaral, Lívia-Ri- Santos Júnior, Oscar Pinto
no Teatro Álvaro de Car- beiro, Ruth . Murici, Júlia da Luz, Mário Couto, Dr.
valho, a

.

solene coloca- Fonseca, Debela Rote, Edith Eurico Couto, Togo Spetiba,
ção da placa comemorativa Cabral, Hilda Meyer, Irene Fioravanti Testa,' Ii'ineu
da representação, há 30 a· Meyer, Dilma Taulois, Gil- Testa, Elecio Testa,. Lauro
nos, nesta Capital, dagran- da Ligocki, Hilda Silva, Pacheco, Pedro Andrade

· de peça "FLOR DA ROÇA", Nancy Oliveira, Júlia Cam- Garcia, Dr. Jae,Í Tolentino,
de .autoria do Prof. Mâncio pos, Lilá Murici, Herminia Joaquim Margar-ida

.

(ceno
Costa. com música do Maes- Ramos, Ivone Ramos, Iva- grafo)..
troAlvaro Ramos, peça essa noski Ramos, Nair Wen
que alcançou um dos maio- dhausen, Alice Secco, Altair
:res sucessos já registados Rosa, Odete Tavares, Auta
na história do teatro ·catari- Gonçalves, Lili Sec<x>, Euni
n�nse. ce Schiefler, Lucilia Valen-

O Clube Náutico Riachue- te, Ahnira Moritz, Arina:
10 organizoq, -para comemo- Ayres Gama, .Eponina Ma
l;ar êsse acontecimento, achado, Edith Goeden, Aracy
seguinte' programa:

.

Caldeira, Mocinha Piracu-
1) - Às 8,30, horas - Mis- ruca:

sa na CatEldraI Metropolita
na; em intenção às pessoas
falecidas que, participaram
dás apresentações, e das
que, de qualquer modo, con�

......,..._·.w _
· _

Tijucas, 26 (Do Corres-
córreram para o grande su- D" Iazem pondenfe) ,..:__. Em sessão de
<:e8SO da "Flor da Roça" e .

• •• 25 do corrente, a Câmara
de "Seu Jeca qué Casá".. !: Municipal de Tijuca8, por
2) -- Às 9 horas - nó Tea-!

- que .0 ·S1'. Artur �ul- requerimento do VereadOl:.
tro, descerramento da. placa ler, Prefeito de Jaragua do Jof/é Cherem, líder da ban
·eo-mémorativa. Usará da pa- Sul, não quiz prestar deda" cada 'do Pal�tido Social De�
'lavra Q antigo consócio sr. rações à imprensa da, �ap!c I mocrático, aprovou por' uua-.
Desembargador José Rocha t�l, ,alegan?o, qu� o. JudicIa- nimidade de votos, apelar
Ferreira Bastos. no e que dlra a ull;lma pala-

para os Tijuquenses Depu�
--()..,- vrEi sôbre o caso da 'concur- tado José Gallotti Peixoto e·

Participantes das apresen. rência da Loteria doEstado. Dr. João Bayer Filho, Secre
tnções � os que colabotaràm' Segundo ainda essas mes- tário da Fazenda, a-fim-de,

para'o 'êxito da' peça: : . mas 'fontes de informações, jU1lto aos poderes Legisla-.
aquêle sereno' udenista já. tivo e Executivo do Estado, RIO, 27 (V. A.) -.0 te
'está ,com a documentação intel'virer-n peJô prossegUi- nente Alberto Jorge Bandei.
prQp.ta para pleitear, no Ju- menta das obras da Estrada ra foi transferido do equar
diciál'io, l'evog;ação do des- Federal Biguaçu-Tijucas, tel do Exército onde se

pacho' do sr.. lrineu Bor-
ora paralizadas por deter- achava desde que foi de

nhausen, ê1provando () pare- . �

d D N E R
.. cretada sua prisão preven-

ce'l' da. Coml·"sa-o. NÉ.o sel'a' o
mmaçao o . 1 • CI. � ., mi-

'.

1 d "0- "'" dando o trecho Joinvile-Tta- tlVtl, para o quarte . a ü
'. ".� , caso de ,se, ·não falar mais jaí. O \lel'eador .José Che- �ona Aérea, no 'AreroportQJovita Gàhdra,; .'Dr. Alta- ' " . t'···· . ....1·: _.' r S t D tE'·uo assun O," como e �; agtJa.·- I'em, justif�eoll () seu reque-. ,a:p. os . umon. ssa provl-miro Guimarães, Oswaldo land

.

l' t d d'
.

f' d t
.

d. ; .

.
(. o o pl'onun,c amep o a 'l'i!!:i.ento, dizendo que a pa- eUCla '01 e ermma a, pe-de O1i"ei1'a Ramos, J(}s'é- do ,J.ustiça? "

' . \
".

rali:?:ação da Estra.da Fede- las seguidas entrevistas emVale Pereira, Dt. Edgar Pe- B 1, '

d d b' h I
- que os arna..,es espe- raI neste setcn', fem prejll- tom e e oc e que aque edreira, Nélson Lima" Dante ram, para qualquer momen- dicar sensivelmente os inte- oficial dara à imprensa eNatividade, Manoel Ro:beTto to, :ltlguma �omba, Pelo m�- ress�s da ter1'� Tijuquense. também pelo ridículo em queRija; Lydiô Souza, 'Fiodoar- nos, n.esta_ epoca. de f?gue_j

de

v,ez que,. por

<apen.,
as 20 caiu- dehalldo-se fotografar PadTe-. Dufner tevê, na lDanbã de ontem, terminadosdo Cabral, Adolfo NonátQ tes, um e"t�ur? � Il).�JS QU Rms. apl,"O)pmadarhtmte, Ti- ,em poses ·chocantes e for- os seus dias para a g'l<')rià d.os €éus. 1\ sua obra de . .cr�da Si1ya., "Edu·at'dO Dias (ce- fi men.o'l� nuo lal,a dIfer�n- jucat3 deixa rie ligal'-Se com necendo a 'lerta de um sam. tão e de mestre, péi-manece, para os que dêle tiveralR'!'

. "nogl'âf9)· ça.. '.
.
'a Capital do Estado por ex- b� sob!'? o �arbal'o',a�sassi- os frutos, do'Seu labor e para .08 que nêle e�contra.ram 'F

-0- - qu�' a Prefelt.ura Cp. celente rodovia. lllO do mfehz hancarlO A- sacerdote e o.mestre confundmdO-Be ,na �SllJa personn--Do distinto'casjl.l Sr.,Làl.l-· O. E). de 25 dêste), vai pôr '

franjo Lemos. Consideraram !idade d� homem a serviço de DeUs. ".
1'0 e T? �d�l�íd� Linhàl'�s, ,ein ctinco}�r;ê,ncia o� compàl:- '�,í!5se : ainda �ais,. que' as autoridades da Aero:lau-I Tã.Q logo a noticia do seu faI.«;cimento �hêgOn à rua,

�
em cUJa les,lden,cla, ell1 4 de tlme�tos do/Mercado .P:ubh- �1lflli4e parte do UlterIOr do . Uca que, pertencendo amdil 1l'a�de o número de pessoas, cat{)hcas'uu nao, ,aCQtlreu a&Jul�o de 1922, pr;ocedeu-se co e' para 'iúÍ�iô' d,e co'ftvér� MuniCípio, nas zonas de a seu quadro de ofiCiais, o Colégio Catarinense onde o seu C01'pO estava se,ndq !�'a I�;tura de !'�LOR J?A

RO-'Isa, fixou·.o �inio em 60' T�mbé, Morretes e ·Inferi1Í� leviano rapaz estava expOll- lado na Capela daquêle esta1>elt'.cimento de ensino.Ç,A '. for�� ,dls-tribUldos .os cruzeiros po:' nf�ro �uadra- nho cujas �rspectivas cOln do a;' ml).l'tnúl�ios � re,sp.eitit E�tre as homeltag�ns à S\18

..
memót;� ,de�t�c,�papeIS e llllclados os ensalos. do e por mes, dtl seja ape- o prossegUimento das obras vei corpora('-B,o. Ja no quar- as do encerramentO' das aulas naqu€;le· �l1Canp.q.:r;I,9:: " ..

.
'

� ,"" na8""2oo por :ce:ri� a màis constituiaUl grandes cape- ter da 30 Zona Aérea o hl.� sa de oo.rpq..,pr.e�..à$J�,30hO!·ils:,na;.capela d�;-,(;: �j{i,.,.,1lW., �eynaldQ �oeHm�nn, !re- do cobrado atnalm�nte. Não rallçàs I>fu'a o desenvolvi- dicia.do, certamimte pela re-. Catariqense." f ,-, " �" , _ ;".' .. , '. '", " :�._"', �'.. ".%<t;.'\"
y

.

f1l4ente do C
..
N. Rlf.tch!),elo. :!elá um pouquinho elev-ad� mento daquela zona.,- fica-tpl"eensão que mereceu,,' dr. O .�epultapl�J;tto do seu cadmer sevedftcou, ante.."" ... Roberto Mortt�, . En�a1're. face aos 11l'incípios da .Le-i riam privadas desses bene- "eus slltperiores, mudou de mesmo;':às 17 horas, no Cemit�io do.ltacoJ:obí, com gran-gado,da venda fle mgressos. do �nquilinato.? ê1d08. 1"atitj}deê-.\ Mostrq-se �gol'a � acoJW)anhamento., vendo.-se �re o c�che fún�r6'.·�.().M�NAG.EM _

---.: que,a COAP t�m au- JustificQU ainda mai". i1hatido., e apárentemente muitas corôas e grinaldas, homenagens de 8S8oei��
-- .,Almlra ,Llll.hare;" �.csita �n.tado em·multo as suas pela brilhante· atitude' . do

I i�pl'e�"iona.:do, com.
a SWl �ift� alunos, ex;'�}l1llOS e. estabelecimentos de a�si�tê� �btnhares, !?r. J�a,o Lmha-. atIV1dades. . . Deputado QI'\'al(Jo Caht·a!n.8 sztuaçao. Nao e o mesmo ar.- Boclal onde a açao do pranteado sacerdote se fe'J: sentJr.l'flS, J()!*!fUla Cunha, ,C6ra '- - qu.e '�O TEMPO" não Assembléia ;Legi.sJatrV'a, e a t.iata cônüeQ ticl'iv2..ndo pa- _ O ESTADO. 3itresenta. à Ordem,.do8 Jesuítas do Bra= ..

-

.�5.ra O!:im,a.l.'âe&: Na�irilra. àCl'ed1ta muito no tempo me- :deei� _ ppr un�i'm� da l"a a reaÚd�de' da tragédia' sil, expresa6es do seu pt>�r pela irreparável pét'dB iJo-inlb:ls, lILans Lu·za Pn'che- : ,tf!?-l'oIÓ'gico.,.
'

Câmara Municipal de FIo-' em que se env?lveu. sa ..doso,'e piedosQ. mestre e antigo.pad� Emílio Du\�.er.

Pascoal Carlos Magno a- O Mínistro Simões Filh

I
eu faço questão de p�ssoàl

acrescentou' imediatamente mente contribuir com essa>' ..

� "'póde contar com êles quantia",
.

.

.� -- .

'�(A Erva
.euluvada em

Maldila» ......

Cepacabana
.

RIO, 27 (V. A.) -

RigO�J
toridades, que 'a' impr€lb:-Üj

sa campanha vem de ser denomina de competent:eH�.,
desencadeada pelas autori- já divulgaram hore qu:ait,
dades competentes para re- as'medidas que se ·prop6e.m:�
primir o nefasto

COIl1él'Ci<?ll"ealizal'
para cpmbate:r. "ii

da maconha, cuja díssemi- "erva maldita", o qtre' e-qui"::-
*ação se vel'ific� de ma?ei� ��le a

dizer. �ue os Vj·.cia·d(}�.,.' .:ra alarmante nesta capital, ja foram devidamente a]el"�'
éspecialmenté no bairro tados e, certamente,

.

tónú.!�
aristocrático de Copacaba- rão cautela's para ásseg!�-,
na; onde está sendo culti- J rar o cultivo da sua "hO}'Ul"
vada 'em vasos. Aquelas alh ·d::t loucura".

.

." .'

A Câmara de Tijucas - pleiteia
prossegUimento de, estrada federal

.................�,. I"

Padre
..

Emílio
'

Duluer
, J

" "i
. ,..�..

. A 'pop,ulação desta ��pit�i f�i surpl'eendida, na ma-

rlanópolis, os quais comba-' nhã de ontem, com a'Infaustá nótícia,. que a todos cons-

teram a_pal:alização.:das re-Iteru&u: morreu o .Padr� Dufn�r.
.

feridas obras neste setor, Natural da Suis��, veio o :'adre Emí�ió .I)ufner, ain-·'.
I da moço, em 1910, para o BrasIl, com a mlssao de tm-nar-·

--------------18e não só o 'bondoso e p.iedoso .sacerdote que todos .co-·
.

nhecera'mos, como, também, a de ser educador dos mais:·

Pt;rd, I ,s,e'. emêritos e dos mais respeitados e queridos. A sua vMlí2"..
noS 65 aitos que soube viver, dentro do templo sagrado:'.

('('8'pI8mb,')' O' Ita'J'.'
. das escolas e nos ambient�s sacros, foi tõda ela pomJ.,

U U Ihada de obras de sentido �miflentemente social, de am-
paro aos humildes. de prot:eção aos desamparados. Edu--

8al'd'81·ra cando gerações brasileiras, o P.�dre Dufner, co� os coo.

nhecimentos que irradiava, cumpria o sacel'dóciQ dó 'mes-
tre; como sacerdote da Igreja Católica Apostólica Ro
mana, -êle, com a suá. .bondade de santo" com (, seu eXetJl-,·,
pIo de"" verdadeiro cris�o,. se gíor�ficava a' si próprio,.,
porque .se impunha ao respeito, à admiração e à amizade'
dos fieis, .' ,

"

�.
Pertencente à Ordem dos Jesuitas, o Padre Dilmer"

exerceu, dent.ro da Ordem a que dedicára o se\,] tl1lba1Jl6,
para o seu prestigio, càrgos,de relevância� Aqui; ém\ Flo..

riaaópolis, foi diretor do ent.ão Ginásio Catarinense, ,a?
cujo desempenho deu quanto' em suas forças se lhe w
deria exigir.' Mais tarde, professor, distribuindo aos dis· ..

Cípulos os pl'ofundos conhecimentos do seu saber. Dite
tor da Congregação dos Mariános, soube ser o pTcgaddr·
sereno, o evangelisador e conselheiro dos mais acatadriS.

IN MEMORIAM
Dra. Paulina POl-tela,

Wan,da Bulcão Viana, Corá-
· lia Seára, Àngela Spoganicz,
Iren�

. Silva, Zélia: Moel
Imaul1, Lulú Oliveira.

� .'
. ..,.

f' .�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Chego,o, ontem" o Fôgo SiRI b'ólic,J)"
Mais uma vez, como de há destino, à, capital do Rio """

' .

_

. homenageando, êste _ano, os 'teíro,' (f' belisaimo epi",údio.
muitos anos, Florianópolis Grande do Sul, onde acen-

�
Soldados e Marinh:iros

I
to [lUS Herói,,; de ,Laguna e D1'3\'Ot: legion,árl?s "Solda- da "Retirada da' Laguna "";é

recebeu ontem, entre as ma- derá a "Pira da Pátria", às conduairarn-no desde Bigua- Dourados, na Praia Verme- dos da Constância e do Va- recordando Camisâo; Al'lt�.·
nífestacões cívicas de ele- O horas do próximo dia 1° cu a esta 'Capital, entregan- lha, na Capital Federal, no

lIÔI""!
.

nio João, Guia -Lopes,' ,,!Ct.:I\fl..
vado patriotismo de seu Po- de Setembro, em Pôrto Ale- do-o aos alunos do Instituto I dia 20 do ci)l':-ent:e,. percor- Nos dias incertos. que a- -tos outros, tenhamos p,rc-,

vo, o Fogo Simbólico que gre, iniciando-se, assim, na- de Educação, que o levaram reu o Fogo Simbólico, con- travessámos encoraja-nos o .sente, fitando 'êste '�·FClgt)::.
ho ie demandará, prosse- quela Capital, a "Semana da àquêle 110SS0 Estabelecimen- duzido por centenas de bra- seu significado. E' Que, po- Simbólico", a imagem do, ..

guindo, sua marcha, com Pátria". to de Ensino, onde era ao. sileiros, civis e militares, I
demos ainda, graças à li- Brasil que tanto, amamos -e •

..,.""iIH) i'II.."'"'iI+ ..�__ iilo 8........ guardado das autoridades num revesarnento cívico, em- herdade, reverenciar a me- que queremos servir, P;':\I'a.
polgando a atenção das po-I móría daqueles bravos que

.'.

ser sempre a .Pátria de \.ll'n

Civis e Militares, entre as pulações, vilas e cidades, 1108 legaram, e ao mundo in- Povo Livre- e Soberano!

!ff;:tn�i�:��S;ff��
�

IjõfaToMííiTSfftilã-ldõ"caçaino decorrer da noite de' on-

I te�c��\�'ajl:���\O monumen.' ao «Oherammergau Brasiíiensis»

-0-

Odilon Grijó, Dr. João
Linhares, Dr. Oswaldo Bul-

Pascoal Carlos Magno a

caba de publicar, em sua co

luna diária do "Correio da

Manhã", edificante artigo
sõbre a representação, em

F'lorianópolis, POI' trezentos
Lázaros, da "Vida, Paixão <?

Morte de Cristo", reportan
do-se à visita que fez ao

Ministro da Educação e Saú.
de, a fim de solicitar sua

ajuda para o maior espetá
culo teatral do Brasil.
E,a respostade sua exce-

. ".' . '! _t, ,

. -s-
'

...•. �

l��c��'ioi;si'mpres: - "Meu

Min�s,té,rio . �ão tem verba
algijm:&, ��W .n,ome.,to,! �,para

-0-;- '. ajudar tã� extraordinãrio
José Gi1 - Vice-Presiden-' eUl�,ret:Mif\�l\t,!!" '..\!, E rápi-

te do C. N'. Riaehuelo. d,q: ;__;_ "�:Quanto -psderfa ser

Dr. Francisco GaBoU � essa ajuda"?
Secretário do C. N. Ria- , Pascoal adiantou, logo: -

.
chuelo. "Vinte mil cruzeiros".
,.- '-

..

•••••i ..
I

"

i,H

�.,

ji'l�rianópo]js, Quinta-feira, 28 de A_gô"tó de 1952
.. �. . __ v�� r:""""'_'._.,.i__:__

, lO

'[., ,�

o ' Acootecimento "do Oh,
-,",,-�-----,,_,----"""__"_'.....--

O MINISTRO SIMõES FIl. HO, GENEROSO DE INTE LIGÊNCIA E CORAÇÃ�..:..
AJUDA A REALIZAÇÃO DO i'OaERAl\fl\'lERGAV HRASILlENSIS" "

; :

A Câmara tle Tijucas pleiteia Padre' Emílio' Dutler
prosseguimento de, estrada federal '. ,} ,"

I Á� 'popplação des,ta ,Cal'lit�l foi surpreendida, na Jlta-,

Tijucas, 26 (Do Corres- rlanópolis, os quais comba-' nhã de ontem, com a'in-faustà 'notícia" que a todos COllS-

D· I·zem pondenfe·) .- Em' sessão de: teram a_paralização_'das l'e-lternou: morreu o ,P�qr� Dufn�r. .

.

.

• •• 25 do corrente, a Câmara feridas obras neste setor. Natural da Suissá, veio o .Padre Emí�io�I)llfner, nin-,
:: Municipal de Tijucas, por '., Ida moço, em 1910, para o Brastl, com a mIssao de tamar-

.

- que .0 ·sr. Artur �ul- requerimento do VereadOl:. 'se não só o -bondoso e p,iedoso ,sacerdote que'todos :co-..

ler, PrefeIto de Jaragua do José Cher.em líder da ban-' nheceramos, como, também, a de ser educador <Ws mai8�.
Sul, não quiz prestar decla� cada 'do PaJ;tido Social Dê- P�rdt

.. I ,se'. eméritos e dos mais respeitados e queridos. A sua vida,..
rações à imprensa da �ar.!: I moc�'ático, aprovou por una-- nos 65 auos que soube viver, dentro do templo sagrada"
tal, alegando que o JudIcIa nimldade de votos apelar' I b' das escolas e nos ambient�s sacros, foi tôda ela pcmti.-
rio é .que dirá a úl�in:a pala- para os Tijuquens�s Depu� «8P 018 ) O tte,. lhada de obras de sentido �minentemente social, de anJ-
vra sôbre o caso da concur- tado José Gallotti Peixoto e paro aos humildes, de prot'eção aos desamparados. Edu--
rência da Loh,ria doEstado. Dr. João Bayer Filho. Secre-. BAo'del--,a cando gerações brasileiras, o P.�dre Dufner, com os .fo-,Segundo ainda essas mes- t;irio da Fazenda, a.-fim-de, U. nhecimentos que irradiava, cumpria Ó sl,lcel'dóch, dO"mes--
mas-'fontes de infol'maçõe$, jm1to aos poderes Legisla-, tre; como sacerdote da Igreja Católica Apostólic�' Ro-
aquêle sereno udenista já. tivo e Executivo do Estado, RIO,27 (V. A.) - O te- mana, oêle, com a sUli,bondade de sant�, com o'seu exelp-- '.

IN MEMORIAM est.á ' com a documentação intervirem peJô prossegul- nente Alberto Jorge Bandei, pIo' de
�

verda'deiro cris�ão,. se ilor�ficava a' si prõprio,-,Dra. Paulina Portela, pronta para pleitear, no Ju- menta das obras da Estrada ra foi transferido do -qual'- porque .se impunlla ao respeito, à admiração e à amizade-'
Wan,oa Bulcão Viana, Corá· diciário, revo�llção do des- Federal Biguaçu-Tijucas, tel do Exército onde se dos fieIs. .

,:
" '

,.

'.

'/<i ..
' lia Seára, Ângela Spoganicz, pacho do sr.. Irineu Bor- ora pal'a1izadas por deter- achava desde que- foi de- Pertencente à Ordell) dos Jesuitas, o :Padre DilflleI'"
h'ene 'Silva, Zélia; MoeI- nhausen, apro:vando o pare- . -

cl D N E R
,. cretada sua prisão pl'even- ex�rceu, dentro da Ordem a que dedicára o selJ traballt-a.

imann, Lulú Oliveira. .

d C
. - N� , mmaçao o . 1, . ., mI- '.

1.J 30
,. 'I _

ceI' a. omlssao. íl,O sera o ciando o trecho Joinvile.It.a- t1Vtl, pal�a o quarte �la' para o seu prestigiO, cargos,·de relevância� Aqui; éIII F1o--
.
<. - ,---:-<>-- , caso de ,se ,não falar mais jaí. O Vereador José Che- pona Aérea, no'Arel'oporto r�aRópolis, foi diretor do então Ginásio Catarinense, ,3'Jóvita Gltildra,; 'Dr. Alta- no assunt�j: como êl�; agl:�ar-· .

t'f" Santos Dumont. Essa provi- eUJ'o desempenho" deu quanto' 'e- suas fotça,B se J� ,ftR_.

G·
-

O Id
.' rem, JUS ·1.I,C0U o seu l'eque-. ...�_

mIrO tllrnaraes,·' sV\',p .0
. dandQ o pron un,ciaIT,lerito da . rim..ento, dizendo que a pa- dencia foi determinada. pe- deria exigir. Mais tarde, professor, distribuindo aos dia-

de OHv_eira Ramos, J{)�e,;.do i t"" '1'.'
"

,
"

.

1 'd t'
;

.)'US Iça: .

, . rali:(;aç'ão da Estra.da F�de- as segUI as en reVIstas em dpulos os profundos conhecimentos do seu saber. Dire-Vale Pereira, Dt. Edgar Pe- B b' d d b' h I
.

- que os ama. es espe- 1'a1 neste sett:u', vem pl'eju. tom e e oc e que aque e tOI' da Congregação dos Mariános, soube ser o pregadordreira, Nélson Lima; Dante ram,;,para qualquer momen- clic.ar sensivelmente os in te- oficial dara à imp,rensa ,e sereno, o evangelisador e conselheiro dos mâ'is acatadfisNativi'dade. Manoel Roàerto to;:alguma b,omba. Pelo m�- resses da terra Tí,iuquense. tam.bém.pelo ridículo em que
Rita,' 1: nrlió Souza, Flodoar- t d f

..

d d f t f Pa-L.· D' f te' nh- d t termm> .. ..:los·'�. nos, nes a� epoca e

?gue_j
de vez �ue,. por apenas 20 calU elxan o-se o ogra. a,1' ULe, u 'ner ve, na ma a e on ·em, ' lW'

do Cabral, Adolfo NonàtO tes, um et>t_?ur? � m�ls ou Kms. aprmomadarhente, Ti- ,em poses chocantes e fOl- 08 seus dias para a g'14,)rià elos €éus. A sua obra de.cris-
da Silv_�, 'Ed,u-at'dQ Dias (ce- a menos, nao fara dlferen- jucas deixa de ligal'-l'le com necelldo a leria de, um sam- tão e de mestre, permanece, para os que dêle tiveralll"
:nograf-ç).

_

ça... .' a Capital elo' Estado pôr ex- b� sobl'? o �arbal'o ,a�sassi- os frutos, do'seu labor e para 08 que nêle e�ct_lntraram �"'
.

'. �?- '. "

- que' a P,refeltura. (�., celente rodovi<t. t mo :10 mfelIz ban�arlo A- s!lcerdote e o.mestre co�fundindo-se na m�sJlJa pe:('soDfi--
Do dIstmto -eas,aI SI. �au-' O. E. de 25 deste), val por framo Lemos. Conslder<tram hdade df;! homem a serviço de DeUs.

1'0 e,,1?< �d�l�íd� LiDhRl.es'I,e!n c�nco}��é,npia o� cOn1pln:- , '�,��se ,ainda :najs,. que" a.s autoridades da Ael'o:Iau-1 Tã,!,.l lo�o a notícia do. seu fa�cimento �hegon à nt8."em C"lJa le�,lden,cla, elll L.\ de. t�me,Atos d� ,��?,rcado ,�,�?h. �ll;ln��' �al'te do InterIOr do . hca que, pertencen�o .3:ndB �l·a�d.e _o num�ro de pessoas, catt.hcas'ou naOi .a.CQlíreu a..�
.

•Julho de 1922, :(lt;ocedeu-:se co e para ml�lO de conver- :MtJnlClIlIO, nas zonas de a seu quadro de ofIcIals, o ColeglO Catannense onde o seu COI'pO estava sendf,l !�
.a l�;tul'a de "�LOR J?A

RO-'I
sa, rixou' o UV-ninio €m 60' Timbé, l\forretes e ,Infemi� leviano rapaz estava expon- lado na Capela daquêle estabelecimento de ensino.

ÇA '. for�I? ,dI&tribtndos .os cruzeiros por nf�l'o quadra- nho cujas' pet:spectivas éo� do a' m\,ll'múrios a resp,eit4-- E�tre as homenagens à s�a memótj� ,desta,-:���",
pa�lS e mlclad�s os ensal�s do,� por mê�, � seja a�. o pro�se.guimento das ?ln'as vel c(}l'pora�-ão. Já,nó qu�r- as do encerrame�to �s- aulas naqu

..
�le· edl1can!l:j:ç��:';����,::/!lII'--<>---'- -nas 200 por cenÍ'9 a maIs constitmam grandes cape- ter da 30 Zona Aerea o IU.� sa de �1·pq,.preeente,.,a-sJ�,30.hO!·..s,.na;Capela,d,o,�,G,Ulij.�JfJ ,

�eyltaldQ MoeUm�nn, �re- do cobrado atualm�nte. Não rançàs ptu'a o desenvolvi- dicia,do, certamente pela l'e-. Cataril.\ense", I

-

,
' �:"" �'_, ." c' ." .,. " N ,'_ "�'o .,<t;,,\-, ,I'

sldente do C, ,N. Rlaeh�el0, 'telá um 'pouquinlw elevadp, menta daquela zona,
-

fica-t preensão que mereceuo., dr O .�pulta!ll��to do seu cadmer se verificou, onteJlt'
",,, Roberto M()rtt�, .

Encarre- face aos llrincípiús da ,Lei riam privadas desses bene- seus slltperiores, mudou de mesmo;-.às 17 horas, no Cemit�rio do-ltacoroM, cmn graJI-
g'ltdo,da venda, (te� mgressos. do !,nquilinato,? i'ieios. f.,.atitl'de�.\ Mostrq-se' �gol'a � acowanhamento. ,vendo_-se s.�r-e o c�clle fú.nd!,r�'.�,M�NACÉEM �

_:, que,a. COAP t�m au- Justificou ainda mai<l, J f-lhatido. _
e aparentemente muitas corôas e gri�ldas., homenagens de 8S8OCJ���

- ."'Al,n1l'l.'a ;LmhUI.'e�.." .' �esi.t.a m-t;n�d() em ·1l1�dto as suas

.pela ,brilhante
atitude·

dO! irnpl'essiona$lo
com a st�a �lfls, alunos, e:x;.a}u� e.

est.abelecimentos de assi�tênc_tR"bmhares.; :11'. J�ap Lmua· ,atIV1dades. .. D€r>utado OF'valdo Cahl'al na situação. Não é o mesmo m!- social onde a ação do pranteado sacerdote se fêz sentlJ".
__

l'es, J�).seflJla Cunha. ,C60ra ,_ - qu.e '�O TEl\tfPO·' não Assembléia Legi.l!llatrv'a, e a t.iata cômic� del'ivàndo pa. , O ESTADO 3ltreserita.à Ordem.dos Jesuitas do Bra-,

,�fi.ra Gl!imaJ."ãe&; Na�irih:a
..

'

acredIta muito no tempo me- 'deci� por UtlaJl�� da ta a reaiid�de da tragédia' si}. expressões do seur pe�r .pela irreparável pêrda (}G.,'
lhbas, J...arla LU.:za Pn'che- : ·tf!,?foló'gico -

�. .

.

Câmara Municipal de FIo-' em que se envolveu.
.

saudoso, 'e piedoso. mestre e mnigo.J>adre Emílio J)U�"er-.

. ,,0

Hoje;
�

i08ouu'ra,çã'o da, placa oO:lDemoratlva 'da
apresentação, há 38. _nos, da p.eça _ «��ôr ,da _�ça))

Com. a presença de altas co, Mana Peixoto, Ondina cao V iana, Dr. All�SIO Du

autoridades civis e -milíta- Pinto da Luz, Lucy Rama- tra, Nilo Noceti, Dr. Aldo

res, �len1entos prestigiosos gem, Laura Alves, Maria Gonzaga, Dr. Adernar Gon

da, sociedade local, será .re- Perrone, Olga Piracuruca, zaga, Dr. João Mariano 'dos

alisada às 9 horas de hoje, i1bertina Amaral, Livía-Ri- Santos Júnior, Osca�: Pin�1}
:no Teatro Álvaro de Car- beiro, Ruth , Murici, Júlia da Luz! Mário

.
Couto, Dr.

valho, a

.

solene coloca- Fonseca, Debela Rote, Edith Eurico Couto, Togo Spetiba,'
cão da placa comemorativa Cabral, Hilda Meyer, Irene Fioravanti Testa,' Irineu

di' representação, há 30 a- Meyer, Dilma Taulois, Gil- Testa, Elecio Testa,. Lauro
nos, nesta Capital, da-gran- da Ligocki, Hilda Silva, Pacheco, Pedro Andrade

de peça "FLOR DA ROÇA", Nancy Oliveira, Júlia Cam- Garcia, Dr. Jací Tolentino,
de .autoría do Prof. Mâncio pos, Lilá Murici, Herrninia Joaquim Margarida

.

(ceno
Costa, com música do Maes- Ramos; Ivone Ramos, Iva- grafo).
tro Álvaro Ramos, peça essa noski Ramos, Nair Wen

que alcançou um dos maio- dhausen, Alice Secco, Altair
res sucessos já registados Rosa, Odete Tavares, Auta

:na história do teatro catari- Gonçalves, Lili Secco, E.uni
n�nse. ce Schiefler, Lucilia Valen-

O Clube Náutico Riachue- te, Alinir.a Moritz, Arina:
lo organizoq, -para comemo- AYl'es Gama, .Eponina Ma
l;ar êsse acontecimento, o chado, Edith Goeden, Aracy
seguinte programa: Caldeira, Mocinha Piracu-

1) - Às 8,30 horas - Mis- ruca�

sa na CatEldral Metropolita
na; em intenção às pessoas
falecidas que, participaram
das apresentações, e das

......,.,.._w�•••••.".,....-.....,.......,.",.,.
que, de qualquer modo, con·
correram para o grande su·

(:e8SO da "Flor da Roça" e

de "Seu Jeca qué Casá",
2) .... Às 9 horas - no Tea
tro, descerramento da, placa
'(:omi:lmorativa. Usará da pa
'lavra o antigo consócio sr.

Desembargador José Rocha
Ferreira Bastos.

�(A Erva
.cultívada em

Maldita» " ...

Copaca-baD�

O Ministro Simões Filh

I
eu faço questão de p�ssoal

acrescentou 'imediata,mente mente contribuir com es-sa-.-"

� "'póde contar com êles quantia".
.

.

� - .

RIO, 27 (V. A.) -

RigO�J
toridades, que "a' impr{!l�sDJ

sa campanha vem ,de- ser denomina !i€ éompetenf,eH:"
desencadeada pelas autori- já divulgaram hoje qu:aj};,.
dades competentes para re- as medidas que se 'prOPÕe,mi
prímír o nefasto

comél'Ci<?ll,ealizar
para c,ombate:r. 'i;'

da maconha, cuja díssemí- "erva maldita", o que equi�:-
ç_ação se verifica de manei- vale a dizer que os v.icÍa'do'o:.

'

�'a alarmante nesta cap�tal, já foram devidameI,lteial('J�:
especialmente no bairro tados e, certamente, 'tom1.l�

aristocrático de Copacaba- rão cautelas para i'tsseg!.-,
na, ond� está sendo CUlti-'j ral' o cultivo da �na "'húlt.-",
vada 'em vasos. Aquelas aq-. ,da loucura".

"

.................�� !,.

--<l-
.

Participant.es das apresen:�
tllÇI;e8 e os 'que colab01:aram·

para'ri 'êxito da peça: "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


