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Previsão do tempo até, 14
horas do dia 19

TeJillPo Bom, com nebulo

sidade - Nevoeiro.
" -.i:emperatura - Estavel
Ventos - do quadrante,

'norte, frescos.
Tempel'atu,ras extremas

de hoje-: Máxima,' 21,0. Mí.
níma, 15,2:50 CENTAVOS' <

Edição de hoje - 8yags. Ftoríanõpolts, - IJuinu-feira, 19 de Julho de 1951

RIO, 18 (V.K.) - A Câ- mineiro foram continuadas

mara dos Deputados real i- pelo sr. Aliornar Baleeiro,
.zou uma sessão extraordiná- que pretendia' verba para a,

-:ria, a noite, para discutir e realização de obras na Base RAPIDA, A SESSÃO DE o corrente exercício, e do

votar algumas partes do Or- de Aratu, na Bahia. 'ONTEM que cria o Laboratório Geral

çamento Geral da República. Voltou à tribuna o sr. Ma- A Assemblêia Legislati- do Estado.

.o primeira anexo a ser con- galhães Pinto, para pedir o va funcionou ontem sob a Sem outra materia, o pre

.siderado foi o do Ministério aumento da verba- destinada, _presidencia do deputado- sidente -encerrou a sessão. ,

das Relações Exteriores, em a servicos reservados e Se� Protogenes Vieira.

torno' do qual o sr. Roberto eretos, na M(trinha, dizendo Não houve expediente,
Morena fêz discurso, criti- estar transmitindo solicita- nem oradores.
eando a orientação do gover- ção do próprio titular da

"1"10 no campo da,política in- pasta, isto é, do govêrno. O

temacional. Aprovado êsse relator da Comisaão de Fi

anexo, o sr, Magalhães Pín- nanças, entretanto, sr. JO'a

to defendeu emendas ofere- quim Ramos, membro do P.

e idas ao orçamento da Ma- S. D. e governista, manteve
.rlnha, destacando verbas 'pa- seu parecer contrário e a

, :m O' desenvolvlmento dos majoração foi recusada. Dis
.servíços da Armada, as' se êle achar estranho que o

,quais foram rekitadas. Congresso concedesse
'

au
,

'O' sr. Bílac Pinto conde- mento de verbas que O' pró
nou a politica dos cortes ce- prio govêrno, na sua propos

.gos adotada pelo Executivo ta, não pedira. A Câmara

,chamandO' a atenção da Câ- acolheu êsse argumento e

, mara para o fato de que ês� votou verba de apenas 700

_sesJ!ortes eram feitos às vê- mil cruzeiros, quando o sr.

:2es, em prejuízo da defesa Magalhães Pinto reclamava

nacional como foi o caso da: 1 milhão e 500 mil.
fábrica de munições que dei- Finalmente, foi aprovado,
::x:amO's de c-omprar à Bélgi- sem discussão, o orçamento
ea. As críticas do deputado do Poder Judíciáríc.

\
_'

� '.
'

NA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

......................
O irmão

'l}:

do Pre-
ORDEM DO DIA feito' em"'"e.ércicio

Na ordem do dia, foi apre- é i�elelivel ,

cíado, €m primeira díscussão RIO, 18 (V.A.) - O Tri
o' projeto de lei que tira do bunal Superior Eleitoral não
Executivo e atribue exclusi- conheceu da consulta do

vamen�e ao Legislativo, a presidente do Tribunal Re

competencia de fixar os ven- gional dã" Paraíba, sôbre
.címentos do Prefeito de Flo-, inelegibilidade para o cargo
rianópolis e\São Francisco de vice-prefeito. Entretan
do Sul. 'to, por indicação do relator,

O deputado Buleão Viana sr, Plinio Pinheiro Guíma
apresentou emenda no senti- rães, resolveu 'o Tribunal
-do de não sofrerem diminui� que o irmão do prefeito em

.ção os atuais vencimentos exercicio é inelegivel para o

'dos Chefes do E)Çecutivo d�s cargo de vice-prefeito, no

duas Comunas. mesmo município, no perto-
A seguir foram aprovadas do imediatamente seguinte,

as redações finais dos pro- nos têrmos do disposto nos

jetos de lei que fixou o efe- artigos 1&9 e 140 da Consti

tivo da Policia Militar para tuíção Federal.

ACONTECEU NO
Saco dos Limões.•.

A VíTIMA, IDOSA VIUVÂ:, RECEBEU FERIMENTOS
E FRATURA DE UMA DAS CLAVICULAS - o _

MO·

TQRISTA DO ôNIBUS NÃO COMPARECEU À i>OLl·
CIA, APóS

tativo, não írrspírava cuida
dos especiais.
Continúa na 6a,pág. letra A

Mais um acidente de vei
culo se registrou, na manhã
de ontem, no Saco dos LI
mões, com o atropelamento
de.Idosa viuva, recolhida a- Seguro rfe vida
pós ao Hospital de Carida-

deum dos ÔniQ� da ;:}jllha para o governa
Praça-Tõ-Saco dos Limões,' dor IIII·oe,·r'o
él:fi' Emprêsa Auto Viaçã'o Li- _

-... ...,'

moense, llUma das suas via-
BEUrHO,RIZONTE, 18

gens normais, atropelou (V_A.) - O sr. Herpielindo
proximo à Costeira de Pira- Paix-ão, da bancada do PSD,

jubaé, a senhora Maria das apresentou hoje a Assem

Dores Alves, com 51 anos
blêía Legislativa um proje

de idade, residente naquela
to instituindo o seguro de

localidade.
' vida

�

para o governador do

Atropelada, o sr. Dorval Estado no valor de dois mi

Alves, brasileiró,' casado,
lhões de cruzeiros. O mesmo

projeto e,stabe.Jece tambem
transportou a vitima,· sua �

lt I' '0 seguro de vida para, o vi.,
genr ora, na imousíne ...'.

5-07-27, para o Hospital de
ce governador, secretários

Caridade, onde foi atendida
de Estado e chefe de Poli.

pelo dr. Antônio Moniz de cia, no valor de 500 mil cru-
zeiros. Na, justificàtiva:, O'

Aragão, que, examinando-a,
verificou haver, até aquêle

autor do projeto argumenta

momento, certa fratura de que o chefe do Executivo,
uma das clavículas. devido ao dinamismo da mo-

Todavia, o estado daquela- derna administração. corre

senhora, até a hora em que
grandes riseos, sendo dever

falavamos com aquêle facul- do Estado amparar-lhe os

herdeiros e, beneficiaríos-
com aquela modalidade de
seguro, o mesmo ocorrendo
quanto aos demais auxilia
res de govêrno. Ao que tudo
indica, o projeto será alvo
de muita' controversía, ad
mítindo-se que venha a re

ceber emendas extendendo o'

seguro a todos os funcioná
rios do Estado que venham'

Tome Café MIMI

Inslbordln8cão
DO PTB liDelr•
BELO HORIZONTE, 18

- O sr. Ilacír Pereira Lima,
chegado'ontem de sua via- a perecer em serviço ou em'

gem ao Rio, aceitou como, viagem n? interêsse da ad-.

fato consumado a interven- mllll-st!açao.
ção da bancada, à revelia da iO-__"'�;;_-cJa---·d--cle--Executiva, no caso da parti- I'

riso Cl a •••

cípação do PTB na adminis-. '

'

TÚN�L
tração estadual. O sr. ns- AI'�C,k J'
cir disse que, afinal, não '

podia desprezar a conquís-
'

ta feita pela bancada, mas

repetiu, muitas vêzes, que
tudo se fizera à revelia da,
comissão executiva, ou seja
sem o conhecimento oficial
do partida.

O presidente petebista
mineiro informa que, após á Ireestruturação do PTB pau-

\

lista, se procederá à reestru
turação mineira.

"

APtA
�,3'

- Uderiilda - Que é isso
, Pessedino?

)
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RADI0T�RApIA
RAIOS X'

DI. AllT6N10 .ODESTO
AI..... &rfuaute... I........... CaM...

,

.
' -.

DàA� WI.;AI)'�SliAVA' WOLOVSKA MUSSI
E"

DR. ANTÔNIO J)lB MUSSI
MHic08

Círurlfia-ClInica Geral-Partoa

Serviço completo e especía.lisado das DOENQAS n. SJlNHO
&AS, com ·modernos métodos, de 4il1,gu68ticba e tratamento.
OOLPOSCOPIA - HISTERO - .SALPlNGOGRAFIA - )fIlTABO-::_

LtSJ40 BASAL

Radioterapia por ondas' curtal·Eletrocoag1l1ação Raiol 'Ultra
,

'Vloleta e. Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, nO �� l' andar - Edifício do Monte·

p..
Roririo: Da8 9' as 12' horas - Dr. Musst.

Das 15 ás 18,· horas - Ora. Mus8i.
&e.ideneia - Rua Santos Dumont, 8; Apto. 2.

:
L, CLINICA

do
DR. GUERREIRO DA FONSECA

,EÍlpecialistá efetivo do Hospital de Caridade, de díversos
Institutos e Caixas

-0-

OUVI�OS, NARIZ e GARGA�TA-
;

Tratamento 'e Operações
BRONCOSCOPI� - ESOFA,GOSCOPIA

Retirada de corpos extranhos de Pulmões e Esofago.
.

-') (
.-0-

RAIOS X,./
Moderno aparelho para radiografias da Cabeça,
Trànsiluminação, para contróle de cura das Sinusites. Infra.

. /,
Vermelhos. ';

-0-

HÓRÁIUO !:lAS CONSULTAS
"(Pela manhã - Hospttal de Ca�'id!ade),
(Á tarde - Consultório Visconde de. Ouro Preto, n. 2,:.... (Altos

ida Casa Belto Hortzonta),
.

'Resrdência Félipe Schmídt 101. Telefone - 1.560.
,

DR� 1\. SANTAILA DR. t L8BAT0
(Formad; :pela' '1I'i�uldi8ê Na. �F1LIIOdonal'dê Miiíietna da Univêrai·

Doençaa,d��IWF���e.I!Plrató�lodai:lef do ,1:!�!Ísn). TUJmlt't;,ULUSlB
_Médico, por. concurso. da Assis· Cirúrgia do,;Tor3xtbciÀ a 'Psicopatas do Distrito 'Formado"pel!�:'1i'aeúlc!ade Nado.r.d�rai; - : ,-

.

'.

nal de MedIcina. 'tlsi.ologilita e

.x-:tntemo. do HOllpit�l Pai· ;hsiocirurgião do HOiJpltál NerêuClu_iátricõ .e ,Milnicômio Judiciário ':Ralnoa. Curso de especializaçãoCS. Ca'pital Federal. .�' \ pelo S. N. T. Ex-irit�rno e, Éx.
.

/
Ex.;jnt,rno �

da
. Santa Casa de \assi�tente de _Cirurgia': do Pró!..

.:i8eric.ór�ià .do Rio de Janeiro.
Ugo Pinheiro G.llimarães. (Rio).ClinÍf:a_Médica - Doenças Ner. Cons.: Felipe SChmídt, 88.

"olal.
.' Consultas,' dià�illniente. tias 11)

Consultório: 'Edi:Ucio A�éli� I 'às
18 �oras,

" > --

.,eNeto ... Sala 9.
.
.' Rua Dom JaIme Câmara.,Residência: Avenida Rio Bran·

20 apto. 2.
.

�, 144. . I Fone M. 802.Consulta1l: Das 15 às 18 horas:

,. .

Telefone: �

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

)
Consultório: ,l.Z68.

. DR. UNS NEVES'
,_ Diretor "da M.�térnidade e )né.
afco 40: Hospital de Caridade. ,

,CLINICAs DE. EENHORAS
CIRURGIA -4 PARTOS

"lSSISTENCIÀ
.

AO pÁ1l!ro _

OPERAÇOES OBsTtTnlCAS
Doenças glandulares, tiroide,

',)virios; hípopise, :ete.-·
'.' Distul'biõs tierv�soll - Esteri.,

, ,

lidade - Regimes.
'

donsultót-io: Rua Ferlliúldo 1IIa:·

. ,'�do; ...... T.el.- 1.481:
'

<,
,

Reaid;'R. 7 de Setembro -Edif.
. éraa e Souza .� Tel: 846•..

o ESTADO
,

. Administl'llçAo
Redação e Oficin� à
rua '.CoÍlse1heiro Mafra.
nO 160. .

Te'I. -

1022 .:_ Cx. Pos- ,'FUNDADA EM 1927
tal, 139. CONFORTO _ SEQURANÇA _ RAPIDEZ',
Diretor: nUBENS A. NOVOS HORÁRIOS
RAMOS.. e: Segundas-feiras _ Saída agência 11,30 horas. Fpolís. T�,·Representante:· ..

- Mafra _ Curitiba - Itar!lre e Sic>
A. S. LARA Paulo. '

.
Rua .Senàdor -. Dantas; Terças-feiras ._ Salda ag�cia 5,30 horas. Fpolis.
40' ...:... 50 andar Curitiba - São Paulo e Rió.
TeI.,: 22·5924 - Rio de Qual·tas-feitas ::'_,S�ída' agência 'S;:M, horas. Fpolis.

Jánêiro 'Curitiba - Sãc: Paulo e Rio. .

RAUL CASAMA):'OR Quartás-feiras _ Saída agência 11,30 horas. Fpclis, TS-:
Rua Felipe de OJivein

-

� Mafra. - Curitiba :...__ Itararé e:.:

nO 21 - 8° andar São Paulo.
Tel.: 2-9873' - São Qui1:Itas.feir:,ts, - Sª,jda a�n..cia l4,30,h,?ras. Fpolãa, -'-

Paulo " Pôrto . Alegre. .

ASSINATURAS Sexta��f;il"a� - Saída agência.5,30 horas. �poIJs,,-Ná Ca�itM Curitiba - São Paulo ,e RIO.
Ano , . . .. Cr$ 1,00,00 Sé�_tas.fe-iras - Saída agência 6,30 horas. FpQFs. """':'Semestre ."Cr' 6OtOO / São Paulo _;_ Rio _, Vitória e Sak·
'I'rimeatre : Cr$ 85,00 vador, .

,

_

}

No IJitérior Sábados', ' - Saída agência 5,30 horas. Fpolis, :-.-
. Ano .. � .. Cr$, 120,00 .

Curitiba _ São Paulo e 'Rio.
.

Semestre •• Cr$ 70,00 Domingos _ Saída agência 9;30 horas. Fpolís. -,
Trimestre . Cr$ 40,00

.

Põrto, Alegré.
Anúncíoa mediante con- Domingos _ Saída agência 11,30 horas. Fpolis. T5,·
trâto, .J.Mafra _,..: Curitiba _ Itararé e �ão.,Os ortgínaís, mesmo Paulo..
não publicados, não se- J\-IACHADO & CIA. S. A.
rão devolvidos.

. COMÉRCIO' E AG:E::NCIAS
A direção nãó se res- FLORIANóPÓLIS _ Rua João Pinto, 12 -- Telél--
ponsabilíza pelos con·' fone, 1:500. I"ceitos emitidos nos ar-

_ BLUMENAU _ Rua 15 de Novembro, L328 _ Tele-:_
tigos assinados. fone, 18.

.

,

• . ..

SUB·AGENTE� em Laguna - Tubarão - -' Cl"1CIUm�

,DR. MARIO
WENDHAUSEN

CUidca médica de adu'ltoa"
crianças.
,

Consultõrtc - Rua João Pinto,
16 - Tel. M. 769.

Consulta�: das 4 às 6 boras..
'Residência: R_lia. Esteves J'6.

!lior 45� Tel.' 1312.

Dr.' Renato Ramos da 'Silva
Ad,vegado

RUI Sant�1 Dumont, 12 -.:_, Ap. 4

. Dr. José· Mecleiro$ Vieira

A8VOGADO
Caixa. Postal 150 .. Itaja!.... - Santa Catarina

-------�------����-------------
'\

DR�_M. S. CAVAL
CANTI

Clinica eltcl�vamente de cri.

ança•• ( ) _

Rua Saldanha Marinho, 1,9.
Telefone (M,) 788.

.. , 1'-

Dr. Alvaro 4(Je
Carvalho'

Doenças de Criariças
.' Consultório: Rua 'Traja
no S/li.' EdU: São Jorge �

10 andar. Salas 14 e 15.
Residência ; Rua .Bl'ígu

deiro SilVa Paes, a/n -, 30
andar,

.

(chácara do Espa
nha).
Atende diàriamente das

14 hs. em diante.

,DR.AL)VREDO
CHEREM

Curso Nacional de doenças

o mais antigo Clube de

Sorteios em Mercadorias ,do
Estado de Santa Catarina,
,

Tem o máximo pra.zer de
avisar os 'seus prestamistas,
agentes cobradores e ao

público em geraL que a par·
" til' do mês de AGOSTO p.

�-------------------:--- vindouro, passará a fazer

p�1.1 C'O '" seus sorteios colp-o vinha �
DR. ARMA�O VA-.

$ III fazendo, um só sorteio men· :CASA I\,USCELANIA di,str\-
LERIO D."J;'ASÇ'IS l' , '

sal, que se�'á sempre pela ;;buiddFít<Íos Rádios R.C.A...\ii .r"... I!J

II
última extração da L�teria ;Victor, Válvulas e Discos•

. DR;-NEWTON l\IEDICO / f Feder.àl. Rua Conselheiro Màfra.D'A·
...

"'V""''''I;·LA'· DOS Serviços de Clínica InfantJI.

*_
-

O";'ANTe,TODO DIA .

lU!'UOI\1 'f -("sv).a Asllistência Manicipal e HOB· utUU"r;; ,;

d"
Clrarria reraI - DOIn�l(s de Se-. 'pital de Caridade . / "

..

'

.

,n.o,� IIJt:,"tF.JOS It I - t.", a.n
.

'e-se::nhOl'as - Proctologia 'OLINICA "MEDiCA DE-<'ICRIAN. I � .

J lIMI<L Bôa- UOiOCavaO .1'"
c...��':::�d�:,�::';",.,iu- CA� !,.��LTOS

�.M'"
�

�••�f'",,�,.'_ ,�'-,_' ;r����h�e ;�:;:SSã:�dendO co��:e!á��l��i�:;as:o�=::Ie. n. 18 - Telefone 1.607. Conlultório: Rua Nunes M'a�ha.-
� "':;�..;; _ tambem ser executado por pertEmce's.Consultas: Às Ü,80 horas e à to, 'I - C�nsulta8 das 10 is 1%

1"-:;;
. �

.

- � � � Tratar na "Casa Moell--'.

moças. _ r , •

tarde das 15 àOTas em diante.' • das 15 ás 17 horas. , ;?,tl ,-?-5
-

-

.. Tratar á praça 15 de No. man.n'� co�· o sr, ProcOPlO<'Residência: Rua' Vidal Ramos,
.

iesidê�cia: Rua 'Marechal Gui· -

DOesvembro, 20 - 20 andar. I a�lO unqu .
- Telefone 1.422. the:;:me, 6, - Fone,:�,.7.8�3••-��------------�_.�!p------------'''--�--------�-----i•

r.hrlaante, • dldribuldol'.' d�·>lIfam.da. 0011" '1.',,':,'."gall -DISTINTA- I RIVET!lPUI':'. a� ,raal
dI IOl'tllll�l\tc» dI .a.,�i!al. 1.IGadol.. ,1.'''1
bani • bal.tol� algod.... '!mOnDI I ."Iam••tol .',

'pale elfale'•• i ..

quI � lepe� ,

..
dll'ltamlat. 'elas

I••11."..... .dbl'loa., A Ccua, :'& CAPITAL- ÍII�Gm•• ';.t.�IIRaIZdo•. BFfilr.: 060��I�e.--��FIIILdl:181Ilt.�10�1:�:::�d= �:'i��� ta....m '.01.
.

;.lllte G..té.',dl Ifita.." •• Ia•• ', OOmpl!i!'Jl MAT ,em OlA•• PVCil.'.d. j ... ....

,�ij;�.';;-íii"'ii1'.'__�I!IIlWIlOl'iI! .....--......--__�au_.__........__...... ___

Residência: 1.885.

�I
IIx·dirtlltor do Hospital Colonia

Sant'Ana. ."

Doenças nervosas e meut;il.
Impotencia Sexual.
Rua Tiradentes nO 9.

Consultas d�'8 15 is 19. hora•. '

,

"

FONE: M. }98.
Res. Rua Santo. 8_aràivil,.· tí.

- Estreito. '

. Serviçós Aér��os
,

_�I�·
,.'
-' ri.. ;

',� �"," .', i
.

<, '

�

•

�,('RlJZE fRO DO su;
.,.,

•

_ Brusque.

�A L U G A- 5 E'
( ótima sala.no' cemra

\

'A' Preç-;. 15 de Novembro, 20, 2" andeil"
(ftlt�s do Restaur-ente Rose)., �,
fi':.. .J Trelar no mesmo local.

. Fb -ianópolís r= Itajaí � JOfn:vilit>{. - Curitiba

A..g..
eA '(1 C't- -a'" Rua DeQd!pJ'ü 'esquina da

• Rua Têrúmte ·SifveiI"3.

Viagem':cgm Sfgur-'dtnç�
e rapidez

'só NOS;- CONFORTAVEIS I\.llC�D-ONl�US 00
'!

8A(�IDO (tS'OL-BBASltIIR8»
.

ESCRIJORIO DE-
I. c, "

AOVOCACtA
. �DO' SOLIciTADOR, WAI-·

.

j BIR CAMPOS
A'Clvoéacia em geral

..

Funéiona junt9 .aos Instj...· '

tutos e Ca.ixas <ie Ap,os,enta-"
doria. Acidentes do'Trabá-r··
lho. Inv�ntár.i�:g. Sodedades..',
Naturalizaçõ�s.

; Escritório:' Rua Vitor'
Meil'elés, nO 18 - 20 andar.

-

Credito Mutuo
Predial

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PORQUE, AS ME'RCADORIAS DE INVERNO
f

["TANTO,
.

PARA SENHORAS, CAVALHEIROà E CRIANÇAS] FO-

RAM REMARCADAS

o

COM TAMANHA ,REDUÇÃ(). DE PREÇOS, ; .

NESTA S E N S A C I o N A L,
\

'
LIQUIDA-

ç A 0, EM CURSO, QUE,

, ,

F.q E AI L. M E N T E
)

d j .. lu_li íOn.,

lida Social
ANIVERSARIOS:

;SRA MARIO TAVARES
DA CUNHA MELO

Regista a data de hoje o

. aniversário natalício da ex

-ma,. sra. d. Diva Sabino Ta
'vares, digna consorte do sr.

'Mário Tavares da Cunha
Melo, Tabelião em Jaraguá
-do Sul.'

-

A ilustre dama serão pres
tadas, no dia de hoje; -carí
.nhosas homenagens, ás
-quais, muito l!espeitosamen
'te, 110S associamos.
::SRÁ. EUCLIDES FERNAN

DES
Transcorre, hoje, o an i-

'\ .

"versârio natalíê io da exma.

$ra. d. Benedita Medeiros
.Fernandes; digna, esposa do
,'111'. Euclides Fernandes,
-funcionário do Banco -do
.Brasí].

FAZEM l\:NOS, ,HOJE:
SENHORAS:

�

- Braulina Purificação
.Alves, esposa do sr. Otávio
"I'imôteo Alves funcionário
-da firma Carlos Hoepcke S.
A. Comércio e Indústria.

__:_ Ludovina Peluso.
SENHORITAS:

- Alda ,_Motto Espezhn,
-.filha do sr. Francisco Mot-
-to Espezim, do-ralto comer-

-clo local.
- Eglai da Costa Lima,
JOVENS: IBernardino da Costa

·Vaz.
Francisco Tomé de

.Borja Júnior, filho, do sr.

"F'rancisco Tomé de Borja ..

'raca alcan��da'
\ A S. JUDAS TADEU
Agradeço uma graça. al�

-eançada.
A.N. I. S.

RECREATIVO CLUBE
CONCóRDIA

A Diretoria dó RecnÚttivo
"Clube Concórdia, convida
'aos seus associados, e nOO

',associados, a uma animada
"s,oirée", com ..início às 21
"horas.

* * A majoração no prêço

Ia 8· 'f· d a'A@.ITlh'c.� ;r:�: ����:�e;s ::slinI�i�' logra Ia 0$ " _I001"O,S.ê.. a vez possa aver
"mões, que pretendeua'

.

I.Emprêsa Auto Viação Li-
-

. quem e.xp Ique.•.moense, passando a co- ..

brar, PER CAPI'l'A, 1 Em nossa edição de sâba- 22 cruzeiros, ., Mas.. até aí,

cruzeiro, quer na primei- do último, estrlbados em in- nada de grave .

ra, quer na segunda sec- formações que nos chegafam O que após se verificou -

ção, em-todo o trajeto, ao conhecimento, tivémos 0- .continuou - e é o que revel-

mereceu, à época do portunidade de, num suêlto, ta, é que os udenistas, con-

"AVISO", de nossa. par-
fazer grave denúncia� a de seguiram leva!" o .peseado a-

te, séria denúncia às �u- que um dos' caminhões da té a banca, aqui, no Merca-

toridades a quem está o Prefeitur'a Municipal, esti- do. E extranha êle êsse fato

caso aféto. véra na Lagôa, de lá toman- que dá margem a interpreta-
E, face à oposição en- do 3.000 taínhas, as qu-ais no ções desagradáveis ...
t d

� . Mercado Público não chega- Será que até na banca de
\,.."con ra a, nao se veio a

, concrefizar a absurda me- ram l peixe do l\lercado Público
f

dida dos empresários da-) O fato nos chegou ao co- há, agora, peixe uden ista, e

quelá linha, merecendo j ," nhecimento, atravêz de pes,- que os pessedistas não pó-

'repul�a, mais .u'J,pa vez,; Erecta, apezar dos anos, concede uma "pose" ao nosso sôa que nos mereceu sempre dem vender o que conse-

daqueles que de logo, se I
I fotógrafo

'

confiança. 'guem para o público? ...
manifestaram

contra,
.' Mas, na edição de domín-

.

'I'alvêz póssa haver quem

esse ato DISCRICIO-

.

-. "Ora, casinhas, na maio

r
Satisfeitol, extendemos a 'go, dois jornais locais, em explique ...

NÃRIO . .I. ria de palha. Ali no Largo mão à macróbía, Esta, então, manchetes', com os mesmos
Café

Mas, segundo denúncia 13 de M1tio, o mar entrava demonstrando que a, alma dizeres, com as mesmíssimâs Tome Mi I M �'ll.
escrita que têmos em' pela porta e saía, quando a não se deixa envelhecer, re- virgulas e reticências, noti-

a EMENoftmãos, os cobradores na- maré era alta, pela cosi- matou: ciavam lt ocorrência, com a

quela linha; usaram de nha ... Desterro era um lu- - "Não é entrevista... informação' do sr. Dirceu
-

.

.

•••

um meio, muito de enge- garejo ... Onde hoje está o Mas si me poder trazer o Gomes, alto procer da U. D. Em nossa edição de ante-

nho, para que, subterfu-. jardim 'Oliveira Belo, ali jornalsinho com a notícia N., agora exercendo, alto. ontem, tivémos ocasião de

giamente, o prêço i9'ajo-; era praía ,e eu vi os sçlda- ,dessa palestra, eu aceito. ,. cargo na Prefeitura desta J focalizar fatos sob o título

rado viéssea ser cobrado, dos da Guerra do Paraguai , Sempre é bom guardar essas Capital, esclarecendo que os
I "S.O.S. para os Moradores

sem que o passageiro dés- regressarem. Eu vivia numa coisas, não é?! peixer,mas não taínhas, ha- da Prainha", referentes à

se com a manobra - não 1 casinha, onde hoje está o Aí está "a palestra que o viam chegado-ao Mercado e exiguidade de litros de Iei-

há trôco, ficando o fl'e'- Instituto de Educação ... " jornalista manteve com vendidos ao publico, na te distribuídos àquêIes que,

guês no xlesembolse de D. Júlia, tinha dificulda- quem já tem vividos, be
' uantidade de 2,000. em número aproximado de

dez ou vinte centavos, des de narrar os fatos, vividos, 116 anos! Si não Não voltamos à carga, já 2.000 pessôas, povôam aque

que, afinal de contas, era com precisão cronológica. houve precisão nas datas, que si houve equivoco, não la zona e morros eircunví

em quanto importava a E, nós, que não, dese- hão de compreender que, de- foi de nossa parte, mas do zinhos .

nova tabela!
.

jamos cansa-la, porque seria pois de 42.340 dias, não é informante... I Com os comentários que o

A se confirmar essa (até deshumano, procurava- possível. .. 'Nos .dias de ho- Ontem, em nossa redação grave fato está li exigir, fi-

denúncia, não há outra mos conversar sem a preocu- je, quem se lembra de esteve o. sr. Izauro Verás, zémos sentir, aos responsa

medida mais moralizada- pação da exatidão das datas. fatos, com as datas exatas, reside�te na Lagôa, que se! veis por êsse estado-de-coí
ra do que esta: tornan pú- 1;'01' isso, a nossa palestra de há 2' ou 3 anos? . . queixou de haver o fiscal I sas, a necessidade de ser au

blico a MANOBRA, para foi sôbre fatos isolados, sem Está, nesta - reportagem; da Prefeitura prendido seu mentado o número de litros

que os empresários sai- a preocupação do tempo. que é a primeira de uma s�- peixe, no Morro, que trazia do precioso e indispensável
bam que outros caminhos Após mais alguns momentos rie, a biografia de uma cria- para o Mercado.' liquido, por ser inconcebivel

legais existem para que o de descanso, indagamOs com tura que, anônimamente, .Pl,"enderam o pescado e, que, para 2.000 almas, ape

público se defenda contra que idade falecêra o esposo chegou ao 1160 degráu da es- pela tabela, pagaram-lhe nas 7 litros de leite fôssem

.atos e pessôas que infrin- e, éla respondeu: cada da existência e, apesar 800,00, ficando a dever-lhe a cota daquela gente.
1

.

"J' ti h "'9' I de
.

d f 1 t Ontem, ao nosso conheci-
gem as. ers-, , .

- a in a /, anos. os anos, am a a a corre a-

Fica, pois, nêste suêl- Morreu em 15 de novembro mente, reconstitue episódios Tome Café MIM I mento chegou o resultado do
.. f' t .

t d d 1927 D' apêlo que fizéramos..L ao,,0, o a o regís a o e es- e .
. . . ai para cá te- de há mais de 90 primavé-

peramos qlle',oitO venham nho vivido sózinha, com mi-. ras, gosta' de blagues e ...

, "
envez de 7 passou a .ser de

a consfituir.... sérios emba- nha filha .. , E, hoje, apenas espera viver ainda muitos BEBAM
5 os litros àquêles morado-

raios, àquela Emprêsa espero terminar os meus anos mais. res .,.

que, dessa-fôrma, está a- dias" na santa paz de Deus". Esta, a emenda ...

gíndo contra a lei e con- A essa altura, pedimos à TEATRO AINARO DE
tra os interêsses do po- d. Júlia para cO]lsentir que CARVAtHO Café MIM I
vo! batessemos outro "flash" no Dia 3 de agôsto: "É proi- ------ ---

Para o aument'Ü preten- terreiro, ao lado de sua fi- bido Suicidar-se na Prima
dido, si razões o J'ustifi- lha. E éla, levantando-se, au- vera".
quem, há caminhos legais, xiliada pela bengalinha e.,_,

atravéz da Comissão Es- sua filha, saiu à rua e per- PUOTEJA SUA VISTA,
tadual d� Prêços, si é mitiu mais uma fotografia USANDO AS AFAMADAS
que ain� existe. . . que ilustra esta reportagem. cretário.

.)

,
_____

, 1 _
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ESTÁ DEFINITIVAMENTE RESÓLVIDO. SERÁ AMANHÃ A EFETIVAÇÃO DO PRÉLIO NOTURNO, INAUGURANDO OS
REFLETORES DO ESTÁDIO DÀ F. C. F. SER�O CONTENDORES, OS CLÁSSICOS1RIVAIS AVAí E FIGUEIRENSE EPA
RA DIRIGIR O EMBATE A F. C. F. CONVIDOU O COMPETENTE ÁRBITRO, CARLOS DE CAMPOS RAMOS. (LELÉCO)-
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o
Direção de: PEDRO PAULO MACHADO

. "

"

o Fogo Simbolico este 'ano �partirá Um torneio/ -de seleções entre' Flo-
da Cachoeira de PUlo Afonso ,rianõpolis, Joinville e Blumenlu

.

A exemplo dos anos. ante- 5 de agosto. Em 'nossa Ca- Farroupilha, deverá infla- Oswaldo Meira, o '\jovem do que logo a seguir os me- Finalmente, encerrando a,

r lores, haverá este ano a -píta], o facho sagrado da Pa- mar aPira da Pátria, a zero desportista, um dos valores tropolitanos se

transporta-I
disputa, jogarão joi�lVi!en-.maratona cívica dó "Fogo ttia deverá chegar �o�_i!j.a hora do dia 10 de setembro, do nosso basquetebol, não rão para Blumenau, onde e- ses x Combinado F'lortanôpe

Stmbolíco", partindo, desta 25 do mesmo mês, rumando dando inicio às--comemora-. descançã; ria organização da fetuarão dois cotejos com os lis-Blumênau.
vez, daS" cabe.ceiras da _Ça- no dia seguinte com destino' ções da Semana da Pátria. seleção catarinense que dis- rapazes do Valle do Itajaí. _Aguardemos_os embates,
choeira de Paulo AfOl1so, a· a Porto Alegre, no Parque 'Comissionado pela. Liga putará o Campeonato Brasi-

de Defesa Nacional, diretó-:' leiro, a reallzar-se nesta Ca-
rio do Rio Grande do Sul, es- pital, em setembro do ano

teve em' nossa Capital, se- em curso. Para tanto. cola
gunda-feira última, tendo boram os cestobolistas de
seguido no dia seguinte -pa- Florianópolis, Blumenau e

ra Curitiba, o confrade Tú- Joinville, sendo que-esta úl
lio de Ro�e, do "Correio do tima cidade representa a

Povo", e· "Folha da Tarde", I base da formação da .nossa
<JS. PAULO, 18 (V.A.) _I'

armas com o Guarani, . isto
RIO, 18 (V.A.) - O sr. Filho tentará em carater de Porto Alegre, e idealiza- • seleção. Ontem, conversan-

Promovendo mais uma tem- no próximo domingo.
João Lira: 'Filho, ex-presí- .. _

dor do "Fogo Simbólico". I do com o coach do seleciona-
porada Interestadual, o clu- Serão tres jogos sugesfí

dente do C. N. D., rumará particular � reconciliação Registando-a breve estada do fomos sabedores de que, be do Parque São Jorge con- vos e que poderão chamar
sábado para Buenos-'Aires',

.

,e.n,.t.l'.e Ci,•.fute.bol brasfleiro e do 'J'ornalista 'I'ulio .de Rose para maior facilidade e _/.
b 1'0 da>,

. I • vidou outro alvi-negro, o para SI um om nUIT1:e '"

Comenta-se' que:,Q :s.r. Lü�a:�f'à 'q,'rgelltino: .

.,

em terras barriga-verdes, proveito, a direção técnica .

ti B t f " se fans, já que o prestigio d�
"

'. .

. . 'SImpa ICO o a ogo parafazemos votos nara que co- resolveu realizar um torneio 'b: t Corhitíans e' reconheciveL." '
.

•

. ',' _

.

. eXI Ir ou ra vez, em grama- "

mo nos anos, anteriores, de seleções, competindo as, d _.' li t enquanto que Guarani eos ,

•

id d' D' 28 29
os pau IS anos.

'constítua, a passagem do ar- tres .CI a es. la l e , em Santos tambem se encon-
,:cho.tE), acon.t1(cun\'l'nj;.().;c ".,d.iii,. .J,e'tnville;::cjoogarão joínvílen- O "Glorioso" jcganâuma-; tram em boa situação -dian-�'Ü;esportiv9 de �;ealçe.,'

.

sê�'x flcríanópolítanos, seu' nhã contra o Corintians, no te de seu publico. 'O Bota...
--''--- '--__.,..- ''-'-�''-''__- __._._''_-,-- Pacaembu, e em seguida se fogo, por seu turno, mantem;

exibirá em Santos, defron-
uma situação das mais apre

tando-se com o alvi-negro do ciaveis perante nossos toree-.
vizinho porto, Enquanto .is- dores, o que faz crer que
so o Cor'intíans rumará a suas exibições'sejem coroa

C�pinas afim de terçar das do mais completo exito;

I

ir' ,

i1 Para reatar as .relaçêes entre

ii brasíleíres e argentinos
He]e e·m São Paulo jogarão

Botaf�go I e -r Corintian_§

;..--.

'1
,. '1;', '>. -

� ��_.j_�(
.

-I. '1.:-.".
_:'o

DrXt,e�êasI " . . . . .. .

.1 - Foi de ,q!l�tl<J<teh��s';<t:u�1 a;•. contagem: do jogo Fla�engo·f.t' ·Por.juguesadiaFluminense, do ;Rj.OX-X ,GOlama-! realizado domingo, em

25
.

R-1,'\ Goiania. Marcaram para o tricolor carioca: Vilalóbos
"

,
.

'

, DO, 10
(2) Pé de Valsa e Lino; Foi a seguinte. a formação do RIO, 18' (V.A,) �,Tudo. do por incalculavel multi-:

'1:11,
quadro do Flírqiintmse: .Castilho " CVelu'do), Laf'aíete; e está a indicár que depois do: dão que se dirigirá ao Ma
Pindaro; Pé de Valse, (Sanford), Sanf'ord (Vitor) e yitor Torneio Internacional de, racanãonde será disputado
(Jaiminho); Lino, Cáriyle (Diâi), Vila!obos, Orlando e Futebol,' ,o publ ícojesportívo] o mesmo.

"C' B aII Joe!. Segundo a imprensa carioca, o clube das Laranjeí- da Capital da Repuhlica ttl-! ENTENDIMENTOS FI- 'Iube oze de gos-IoTas cumpriu notável Hperfor�ance", domi�ando inteí- r.á a oportunicfade�de aSSis:, NAIS """ '.

.

ramente a peleja: O c��arin�nse Sanford fOI um dos ba- tir a um sensacional coteJo Os d�rii�'entes do �lamen- '

,-,.'luartes da defesa, do onze de Alvaro Chaves, apezar amistoso em, que. estamo' go OUVIdos aproposito, de-. .-

I: de não estar ain.da, be�. ambientado com o jogo .d.os seus reunidas as �quipes do FIa-I clarar�m á rE:'portagem que A V I' S O

.[
�lOVOS companh.ell'OS, pOIS. com?, se sabe, em Cunt:ba, on-I rnengo e_�a. Portugl1esa de o.s enten�imentos n�sse �en- A' Diretoria do Clube comunica aos seus associados�,

l. de latu�va, .

o SIstema de �ogo � �o_rnpletament� dlfere.n,te De,sportos, Justament;-., o;",

ItI<!o
es�ao be� �dlantaâos, que cedeu os seus salões aos Emprezários da Celebre,

I
do aplesentado- ?ela I'l�Ulp{l dIrIglda por Zeze Moreaa. dOIS quadros que consegUl- tendo SIdo escolhIda a. data Cantora _ ERNA SACK _ para seu-c-oncerto no pró-.·II - ProsseguIU �omIng� o cer�a.:we paranaense, te�d.o ram voltar dó Velho Mundo de .25 do corrente l'lara a -ximo �ado, dia 21.

.

-�! o Agua Verde ma,;'l,tIdo, a lIderança. ao denotar o Atlet�- o

sem derrotas e, com igual realização doo cotejo .. Ainda. Assim� se�4o o controle da séde,estará a cargo dós.' ;:
II co Paranaens�" pel� .conta�em de.�,;c 1. Na outra partI- numero 'de vitorias. Rubro-' hoje, por teleforie" os diri- Emprezários, 'a partir das 20 horas, que terá pessoa{II da da rodada, COl'ltIba

..

e .. �:trovlarlO e�patara:,? �o.r <2 negros cari�cas e
_

rubros- gentes do Flamengo e da alh�o ao c�.ube, tais como bilheteiro e porteiro.

II tentos, sendo que na pnmeua .fase vencI� os con�Iba- v�des paulistas, sao, por- Portuguesa de Desportos' Após' a realizaç�Q do con«erto a séde social �ái
i nos, pel�s escore d� 2 x 0: O trlUn.f� a�u�vel'dano fOI das tanto, dete�tores do n,ovo re- ma�!erão nçvo c�hta�to, 0- franqueado a tod6s ?S associados _para,lt HSohje" dàn
I
maIS ?nlhan�es � e. com I�ensa sa�lsfaçao que. '.:en:os. �o- corde, motivo pelo qual o cas�ao em que flCarao as- çante programada,

'I 111:0 Zllld�r Lms vem realIzando mIlagre� na dlreçaoAec- pr�lio entre es�s duas equi-I sentadas as bases financei- tJ Secretário-Geral: ARNAl,DO DUTRA.
lllca do Jovem.?lube. ...-. .

.. pes, por certo, será assisti- raso � '��" ..
- Com dQIS bons encontros, prossegUIU, 'domIngo, o

I' ...... ...,.. .....,I ce�tarne gauého dé iúteb,o!, tendo o Grêmio superado o PI-nd'aro no "'8 r·ta'z'1 .Cruzéiro por 2, x 1 na l�ta pela liderança e o Renner.ern- J
'

"',
) patou com ó Nacional, por 5 x 5. RIOi 18 (V.A:) - Conti- yer e agora surge outro gre-

- Noti:cialll no Rio qlle os dirigentes do Juventus nua no mesmo pé a sitt�ação I mio bande)rante prete:ridê:n:.
prometeram uma gratificação de 50, mil cnÍzeiros aos de Pindaro com o F'kuminen-

I
do levá-lo. É a Portuguesa

seus jogadores no caso de levantarem o Torneio Mundiál se. Q Clube considera necesi de Desportos ,que pretende
dos campeões. O 'prêmio dos p:�lmeirenses foi estabel�ci- sari�' o con-curso do jovem conquistár Pindaro para re

do em 30 mil cruzeiros. back, mas não pyetende pa- fOl<'iar seu quadro de titu-
- O Torneio-Início do Campeonato Mineiro cle Fu-. gar o. que o, companheiro de lares. O Dr. O,svaldo do Val

tebol, realizado domingo, em Belo Horizonte, teve' por Pindaro pretende para: re- le Cordeiro confirmouoÓnos o

.[
vencedor o Siderul'gica, seguido pelo Metaluzina. novar seu compromisso, Is- interesse de seu clube por / NOVA ,LINHA E �OV'OS HORÁRIOS

--.0 Campeonato Paulista de Futebol, interrompido so creou -um impasse que Pindaro, mas ainda neste Comunica ci inJcio de 'su-à NOVA LINHA, com os no-.

por motIVO aos jogos do Torneio Mundihl dós Campeões, até o'momento ainda não foi caso consideramos. dificil vos e confort�f1 dURTIS "ç<DM.I\..NDER para 50 passa
será reiniéiado di.a 28 do corrente..' decidido, e que tudo indica que venha' o tricolor desfa- geiros, tôda!3'·a�"Sextás-fei\}..a_s.i\·"'· ,

,
_ .

- Atingiu a quantia de CI;$ 1.914.325,00 a renda a- nã,o será, mesmo resolvido zer-se de Pindaro. ",:.Rió' de JaneÜ·o"'� Ct;dti6'á -'Florianópolis - PôrtQ>
!Jurada no cotejo '·Palmeiras x Vasco, realizado domingo com facilidade.' VOLTARÁ A PADUA Alêgr�,;e';volta'lno irHl�mO dia,';:·, ,("'� ':
ultimo no estádio do Maracanã. TAMBEM A PORTUGUE- Pindaro porem não es- "FLORIANÓ�OÜS-RIO em 3 horas de VÔQ.

- MOVImenta os circulos automobilisticos do país SA 'DE DESPORTOS conde que se não houver a,
() II Grande Prêmio Automobilistico GetúÜo Varga�, a Pindaro está sendo cobi- cordo e se sep "passe" não
realizar-se em agosto �róximo, com o peréurso d'e Recife I çado por mais de um clube for negociado, retomará a

a Sao Paulo, em disputa ,do prêmio. de 120 mil cruzeiros

.. I
paulista. O Santos 54 pediu Padua, sua cidade natal pa

:Santa Catarina, comÕ' já noticiamo's, será representada ao Fluminens.e preferencia ra trabalhar com seu geni
na prova pelos volantes Moacir Cardoso e Rllhens Sil-�I' para o "-passe" o Corintians" tor que pretende afastar-se
veira e para tanto ° Govêrno do Esta'do e a Prefeitura, tambem ficou interessado \ das atividades e entregar-se
concedeu-lhe auxilio.

,

.

.

.

'. .' I no concurso do jovem pIa-I à direção de seus negocios,

- �
."

...- - -- -- �-

RU'� Afat'cc-lual D�oJo,o. 3"'. I'o-.ndo, 4,:-:.-...,
)-v

FONE.Sô� 3:'51 .,ZJS ecailla P'JI'o4 54S .,
CURITI8A TELEGRAMA,; PRoS'EBRAS PARA,.,. (..

(

e '�

.

Os nóvos horários à ,partir desta data: Rio - Sa�tQs.,
- Curitibà :._ Itajaí - Florianópolis - Laguna ,- Pôr':'
to' Alegre com Douglas:

.

. para o Sul: 2as. e 4as. feiras.
para o Norte: gás. e 5as. feiras,

Agente,§: Z. L. STEINER & ClA, - Ã,lvaro de Car-
"

�

valho, 1 " Fone: 1.402,
.

!
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DE PÍTIGRlLLI '

.. (Especial para "O ESTADO")
BUENOS AIRES, (APLA-) _:_ Num pavilhão deso

<ocupado de Friedrichsstrasse, um estudante de medicina"
-da Universidade de Berlim improvisou, entre as duas

.:guerras, uma espécie de museu com entrada paga, onde,
--cem grandes caracteres, em diversas línguas - Wunder

�lbar, Formidable, Assombroso, Great Attractíon - con

+vidade as pessoas ávidas de conhecimentos a observar "

'..uma singular peça anatômica: o. cérebro de um "homem

-que havia 'perdido completamente a memôriaje passára
-os últimos anos de sua vida sem recordar do próprio no-

�me. Os' bons. bertinenaes desembolsavam meio marco e

',:se colocavam ·numa fila disciplinada, reanimando-se com
. "sandwiches" de salame de Stresburgo .e mostardas, fi
:.nalmente, quando chegava a sua vez, detinham-se diante
«de um frasco, no qual o cérebro humano dormia seu úl

,·timo, S0110, numa solução de ácido f'ên ico. O estudante

.'empreRário fazia umajeloquente exposição sõbre o tal

-cérebro, do qual haviam desaparecido, -imprevistamente,
mão se sabe porque, todas as idéias e noções adquiridas.

Não é assombroso que as idéias e noções saiam do

...cérebro; assombroso é que tenham entrado. Mas; nin,

.�guem ter ia pago meio 'marco para ver um cérebro nor

.mal, No entanto, não há duas coisas no mundo que s�
"p.áreçam tanto como o cérebro de um tenor, e de um, sur
:.t!o-mud{), de um analfabeto e de um acadêmico, de, um
"'-Criminoso e de um filantropo. A leitura de' todosos to-

.mos da Enciclopédia Britânica não deixa traços mais vi-

".8Íveis que um silabário.
.

.

A multiplicação dos casos de amnésia despertou a

-atenção dos curiosos que indagam qual será 'a sua,ca�sa.
'Um novo bacilo? Micro-ondaa? Radiações? .' ,

Os casos de amnésia não constituem novidade. Acre
«dite se quiser, mas Cuvier conta que um indivíduo havia

::perdido a memória dos substantivos, de' ma_nei.ra que
, ;:suas conversas se -compunharn. de verbos, advérbios, pre
-:posições, e adjetivos, mas em rugar de_cada sub_:;ta�tivo"
'.mesmo o mais elementar - homem" pao, casa - ficava

'<um vazio. Já velho, Lamartine, .ouvindo um amigo 'ler a

::morte de Lourenço em seu poema "Jocelyn", oomoveu-se
�.e perguntou: .

- De quem são esses 'versos?
O naturalista Lineu, que havia inventado nomes tão

�xpressiyos para as flores e os anim�is,. certo. dia não

"<Conseguiu se lembrar do nome dos. proprros f ilhos. O

::pintor italiano Francesco Podesti, que morreu aos D2 a-

':nos, quando estava em Roma, na Academia de Belas Ar

,·'tes, dirigiu-se, .certo dia, ao correio, a fim de retirar urna
"carta que esperava com impaciência. Mas, ao chegar ao

:guichê, não se lembrou do próprio nome e fico.u de bo::a
.aberta. Muitas pessoas, o rodearam, rindo, e o pintor sall�,
"muito aborrecido dV'ida. Na rua_encontrou com

..

um ami

:go, que o saudou pelo nome. Entao, o desmemonado deu

,um tapa na testa e correu ao guichê do correio, onde, a-
::lfinal, pôde dizer seu nome e receber a carta.

'

As pessoas que se CO)l�,lltam com compajações, ex

:plicam a, amnésia como uma espécie de anemia ou �091
nima espécie de saturação de' um ambiente com caixas

Jnumeradas, em que não há espaço para mais uma. Ex

-pulso õ elemento' ficará na penumbra, na sala' de' espe-
.

:ra, até o momento de .ser reabsorvido. Mas os "parece"
-e "é uma espécie de" são explicações "ersatz", quando
�ão há uma explicação satisfatória. Tudo que sabemos

-positivamente é o seguinte: quando um número não nos

'vem à memória, é inutil revistar o cerebro e escaraf'un-
-char as circumvolução, corno as pessoas mal educadas

-esgravatam com a língua os dentes postiça, depois das

}.t'efelções. Não se aclara um líquido agitando-o: é�melhor
�eixar o cérebro tranquilo e a palavra. momentaneamente
-esquecida há de aflorar, '

"
.

, '/.

� 'Dentro de nós todos há um cemitério de coisas apren
-didas e esquecidas: acontecimentos históricos, pr�cessos
-quimíeos,' regras gramaticais, noções de geografía :

que
-se perderam no labirinto de nossa memória, mas , que

,

eontribuiram e 'colaboraram, com inteligente harmonia,
lt-- • _ A

'para nossa formação mental, para nossa visao �anora-
'-mica do mundo. Nenhum de nós estaria ém condições,
....dentro de cinco minutos, de prestar um exame dé 'prepa-
rató:tios, porqúe não seriamos capazes de dar a definição
"rle,gerundio, dizer de cór a lista dos sete reis de ,Roma
llem saltar o nome de algum ou en'c.ontrar a superfície do

"'Josánl!o. Não obstante, um é médico, outro magistrado,
''Outro regeúte de orquestra ou' do valoroso corpo d,ocente
:''Sabe' resolveÍ' um problema elementar que o professor de
matemática apresentára à mais ôbtusa, de suas alunas.
For sua vez; o professor de matemática comete um erro

:'gramatical numa citacão latina e outro professor não

"eompreende o sentido>de uma frase' francesa�de quatro
'lJalavras.

Tudo que aprendemos foi parar não se ,sabe,onde; 110

subconsciente OH no inconsciente, como se diz para subs ..

"tituir co� um 110mé comodo os fastidiosos pontos de in

-terrogaçâo, para �e dar uma aparência de explicação ao

inexplicável, para ficarmos\ acima da criança que nos faz
'"perguntas embaraçosas. O, inconsciente g'uia os dedos 'do
pianista, faz baixar a tecla das máisculas;retardar 'a
"marcha nas curvas e traz aôs lábios a forma justa de um

-Verbo irregular. Cada um de nossos atos, cada uma de
-nossas palavras é uma flor viva brotada no verde e dis-
;creto cemitério de nossa libertadol'll" amné'sia.

Para q�le imr;ôr um nome de etimologia grega, como

,

';J'

'No' mundo do
rádio e da TV

r
"

.'

'o ...
/

Ulna cidade I

Por AI Neto
,x' Raymond Swing, um dos

mais conhecidos comentaris
tas norte-a�ericanos, está a-

I gora sob contrato exclusivo
com a "VOZ DA AMERI
CA".
Além de fazer comentá

dos pelas estações de ondas

curtas, Swing supervisa: os

noticiários destas emissoras.

Raymound Swing foi lan
çado no rádio em 1935 pela

I British Broadcasting Corpo-
. 'ràtíon. Naquela época ela

fazia comentários sobre as

suntos norte-americanos pa-

ra BBC.
'

Ainda em 1935, Swing a

tuou em alguns programas'
da Columbia Broadcast.ing'
System. Em 1936 e por to

da a segunda guerra mun

dial foi- éonmentàrista da

Mutual. Posteriormente, fez- ,

se ouvir através da ABC e

até o passado mes de junho
fez comentários para a Rá

dio Líbery de Washington.
Raymond Swing tem a

tualmente sessenta e quatro
anos de idade. .

� ,A revista "Variety", de
pois de estudar a situação
em Chicago, chegou á. con

clusão de que naquela cida-

(le a televisão, que começou

por ser à melhor amiga dos

donos de fiares, agora é a' �

maior infrniga destes córner-

I dantes. "�

__J

,1.'

ill� �M1rnro� ...
-. "''''

graças à energia el�-trica' supleml!��ar ;'

fornecida por Conjuntos� Geradores Diesel G.M.

,
'

'i

I I

'�,' "
�Comom8����sentia c o n- �:':-- 11

çado I o traba."I::
lho nôo rendia e mEl !Xlre·

.

:i; trabalhar 50 horas por
dia I Emogrecia, 'estava pó·
lido e me olhavam com

desconfiança como se eu

tivesse alguma doenl;:d sé·
·ia ... O organismo debilita·
do me sujeitava a resfrio·
dos consto!ltes, a tosses

,

continuas. Um médico om.i·

go 'me aconselhou Emulsão
de Scott, um velho· tônico
sempre novo pela wa efi·

� (ócio. t a mais complefo
combinação dos vitaminas
do óleo de Hgcdo de boca·
Iháu com cólcio e fósforo I
E hoje sou outra" sadia,
ati'v,J ',00 DAl, . Fbi uma '/9r.

dadeira reéonquista
de mim mesma I '

._-,,�

• Quando' em 1949 a Ci;:Central
Brasileira de fôrça Elétrica, de
Vitória, começou a receber- ca->
da' vez mais pedidos de ener

gia elétrica, escolheu um Con
junto Gerador Diesel CM que

. apresenta a vantagem de ser

instalado rápidamente num rní
nirno de espaço e com grande
concentração de fôrça. Para ateu-

\Wi;l"iFI"

•
der, porém, às crescentes exigên-
cias' de energia elétrica daque
lã cidade foi instalado recente
mente um segundo Conjunto Ce
rador Diesel CM de 1.000 KW.
Na instalação dessa unidade adi.
'cíonal não foi neêessário cons

truir um novo edifício, pois que'
a mesma concentra o máximo
de fôrça num espaço limitado.

,

\,f.!{�t

MOOÊtO 16,5ó7·b
, DE 1000 /(w

'o,

Conjuntos Geradores Diesel VM
,

.

CenerolMotors do Rrasit S. L'f.
sÃo CAETANO - 5ÃO PAULO

MOTORES DléSEL MARIT1MOS - FÔRÇA !ND USTRIAl-CONJUN10S GERADORES
6,109

se se tratasse de uma enfermidade, ao que não é a morte

I DMIRADA ')d?A espírito2_ mas
_ u,ma_ fase na el.aboração de nossa expe- A '

•l'lencla? A aymesIa e o esqueCImento, que, Musset pro-
��rava .,�� absinto, M��passant na antipirina - ri "der-I. KO LYNOS IUler Cl'l da farmacopeIa de então. O cão que recebeu um use •

'pontapé de um homem de boné ladrará para todos os ho-
-

.

mens de boné, porque não tem o dom sublime do esque
cimento. Nós, graças ao providencial �squecimento, ain
:la temos na mão o calor do aperto de uma pessoa que
nos desiludiu e já estendemos'a mão a um outro homem
que fiOs desiludirá"

'

,�

Parc'ial e intermitentemente, a amnésia é a fada be
néfica ,que nos torna a vida agradável, exibindo todas as
semanas o mesmo filme e o apresentando sempre corno,
uma estréia. Apesar de tudo que já lemos sôbre a mu

lher, c:1da mulher é um fellomeno novo. E ela, por sua
vez

,

ORA Dr. Nilo .e admire de que o Creme- DentalA INSTALA0 �

AU"TIN Kolynoscombataascárles,poisKolyno!l,FLORIANóPOLIS DISTRJ,' � destroi a8 bacterlas que produzem e8·
,

DAS L'AMPA
-

ses ácidos bucais causadores das cá·BUIDORA '-'

ries, Kolynos protege a saúde e embe·
DAS PHILIPS - DESCON· Vende-se por

'1Ieza'
o sorriso I Experimente KolynoB

'TOS MAXIMOS PARA RE· Cr$ 32.00000 em perfeito hoje mesmo 8 ... use·o sempre I
,

,

KO LVNOS
Combat. ai cáritIoVENDEDORES RUA estado, ver e tratar a Agen- Agrada mais

TRAJANO N° 11 -' FLO· cia STUDEBAKER Rua I Renda 1IIII1s,
RIANóPOLIS. ' João Pinto, 36. 1t"%1.1' ,

'

I
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\
. Alherto Torres

João A. Medeiros Vieira
Trinta e três anos amanhã

fará, precísamente, que, na

Capital da República, os ar
raiais da Iritelígencía viam
'ruir um dos seus mais soli
dos monumentos, Consuma
va-se o último ato de uma

tragédia. Terminava a suá
obra um operário de escól.
Morria Alberto Torres.
Diz Humberto de Campos,

acêrca desse registro; que
"como o cajado de Elias, a

pedra de
..
uma sepultura rea- ceu, como Tenente-coronel

Iiza o milagre que não f'ez,
.

do Exército, em 8 de Ago's
sobre a terra, o homêm que to de 1900, �10 Rio de Janei-
sob ela dorme ... " 1'0 ;

Para que se possa traçar,' - .ern 1852, faleceu o Ge-

entretanto, a caricatura do neral Feleciano Antonio

ex-ministro, menos por can- .Falcão, nascido em São Lui'z
tar lôas ao seu triunfo· que do Maranhão em 31 de �io
afim de lhe compreender, de 1810; -

-r- •

prescrutar-Ihe e dtienvol
ver-lhe o sentido da obra
criadora e 'infatigavel, é

místêr, antes de tudo, con

cordar em que de todos os

pensadores, são os, sociólo
gos que se mais adaptam ao

conceito de Campos.
Partem do mundo que es

tud,aram, mas nem sempre
chegam a ver suas peças re

'Pre.sentadas no palco .da Vi
da. No estudo social de sua

.geração e do seu tempo, e

cujo conteúdo é argamassa
do çom mistura de sangue e

lama, no qual se antecipam
.as .calamidades vjndoíras,
não há, apenas, a pesquisa
'histórica de fatores que im
põem os desinquilibrados
ambiêntes, mas 'a exatidão
profética. com que adivinha,
no oceano encapelado, . o.

desastre reservado à embar-:
cação sem leme (IRe é a So
ciedade atual, �. a fuorte ine
vitavel da triptliàcão Que'" â

•

'",' '�'. �'> ,.>o _

compoe,
.

em seu percurso.
Todos os problemas cuja

resolução estudou, tiveram
o desfecho que previu. E,
politícos; como econômicos,
eles, hoje deixam entrever,
novamente, quando se não

concretizam, as mis'érias do
seu contôrno.
Sua obra, de fato, está im

pregnada de profecia. Sua
voz, pesada como um. ca

nhão, rebôa no espaço hoje
mais do que nunca, anun
ciando, parar futuro que não
tarda, a inevitavel falência sempre dure! As

da organização social do finàis do, ilustre Prefeito
nosso povo, que tacteia co- Paulo Bauer, cuja oratória

mo cego, nas trevas de sua
é sempre empolgante e elo- PrA�R., auaodoJioite. Os olhos' mergulha- quente, foram abafadas por ti"", 'I

dos na escuridão que aco- calorosa salva de palmas. O I I Iberta o mundo, ele' está ain- Prof. Marino, comovido (co- Dr ava DO er-
da, apontando o horizonte, mo todos 011 presentes), não c'ado PÓbIJ·cO ".

C.omo quem mostra os ním- usou da palavra.' -

bos que lá se acastelam e
Para êle poderá ap\icar-se' O soldado Teodoro José

que trarão o Dilúvio. a observação de Pitágoras: dos Santos, destacado no T'Ezequiel da nova Jerusa- "Tens suportado muitas in- Mercado Público, na manhã OSSIU 1
lem, Alberto Torres clamou justiças? CALA-TE e conso- de ontem, efetuou a prisão Não deixe que as Bron-
contra a ignorancía dos che- la-te. O verdadeiro infeliz é de um menor, com 13 anos it Rqui es ou

_ ouquidões amea-

fes e a tirania dos despotas : .0 que as.pratíca". Ou quem de idade, de cõr preta, no cem sua saúde! Ao primei-
às portas de Sodoma e Go� sabe já se havia êle compe- momento em que este f'ur- d1'0 acesso e tosse, tome

morra, ele é o Isaías que, os
netrado �re"entivamente da tava ferramentas pertencen- "Satosin" o 'antissétieo das

olho_s em chamas, o braço a- ponderaçao d� outro Filóso- tes 'à Prefeitura Municipal. vias res;il'atoriàs. ';Sato-
meaçador, a viseira solene,

fo: "Levar COIce � o destino O garôto, que foi coríduzi� sin" elimina a tosse da no-

-!f0nta no Céu a vingança de de t?dos o� que vIvem., do à Delegacia Regional de vas forças e vigor. Procur�
eus contra a iniquidade Nao c,astlgar as p�ta� que Policia, por aquela praça, nas farmacias e drograrias

dos homens. o deu, e uma sUp'el'londade ficou detido por algu'JIas

hO-1
"Satosin" que combate as

Mas lá se foram .kinta e

I
que n!;m todos, na vida, pos-' ras, sendo posto em liberda- bronquites, as tosses e as

tl'es anos depois suem. d
'

"b- "d
.

, que o pro- e apos um sa ao a auto- eOllsequencias dos resfria-
feta, vencido p�lo cansaço -.iQorrespondente). ridade. dos."
de suas prédicas, e açoitado

����o:��::::�!�SosdOOI�Ousndo� AVENTURAS .00 ZÉ-MUTRÊTA
cerrou sereno os ciJios', -

'

.

No ent.anto� "com'o'{,) caja-
.

'I� tr=il 'Tõ1'''í.-------[Q]---.(lo. de ElIas,.'3 ?edra de uma 1(')).::::y' '� �lJ O
sepult�ra realIza \0, milagre· \. I �IIJ? =

,-

que�ao fez, sobre a terra I
J ;

,\ l�J.(' �'"h
. ,

I' J' (�I
/7) lU!

o . ornem que sob ela dor-
. '.

.

_' :lI,
'

.. 1..:'
me" . . .

�

\ I "'0"".
/,.-._-.1

de de lhC1

HOJE�NO'Cine-lJiãtio Uo�pilal de
PASSADO ·

.

RITZ' Caridade
o movimento de assistên-

cia aos indigentes interna
dos neste Hospital, durante
o mês de junho proximo pas
sado, foi o seguinte:
Consultas, 1{163; Curati

vos, 1.636; Operações, 115;
Raio X, 70; Ex. laboratorio, Arrecadação , ..

105; .Ondas curtas, 134', S ld d'
. .

terí
" a, . o o exercrcro an error ....

Raios infra-vermelho, 25;
Raios ultra-violeta; 42; Cor-
rente' eletrica, 15; Radium, '

3; Tubagem duodenal, 2;
Radioterapia, 100;. Ionísa
eões, 5; Anestesia p/gazes,
2; Eletrocoagulação, 11 ; Administração geral ., .... , ....

Bisturi elétrico, 6; Injeções,
2607 e Fórmulas aviadas,
2414.

\

Nac.,
2) - Noticiário Un iver

.sal, Atualidades..
Preços:"

-

Cr$ 6,00 e 3,20'
Imp. até 10 anos.

ROXY

As 5, 7 e 8% horas
IMPERIAL

19 DE JULHO
A data de hoje recorda-

Ás 7%, horas
Sessões Elegantes

MONTANA, TERRA PROI
BIDA

nos que!
- em 1635, o "General Ma

tias de Albuquerque .ímpõs
a capitulação dos holande

ses, em Porto Calvo;
- em 1838, em Namur

(Belgica), nasceu Emilio
Carlos Jourdan, que se na

turalizou brasileiro e fale-

Technicolor
No programa: ,

1) - A Marcha da Vida.

Ás 7% horas
Ultimas Exibições.
1) - Cinelándia Jornal.

Nac.
II

ENCANTAlilENTO
III

SEDUÇÃO
Téchnicolor '

,

Preços:
•

'Cr$ 5,00 e 3,20
"Imp, até 14 anos".

ODEON
Ás 73,4 horas

Ultima Exibicão.
MADEMOISÊLE FIFI

- em 1865, em-Magé, Rio
de Janeirõ,nasceu o grande
jornalista Alcindo

-

Guana
bara, faiecendo a 20 de agos-.
to .de 191.8;
- em 1874, o bravo Coro

nel-Jenuino de Sampaio a

tacou e tomou a casa em que

se_achavam entrincheirados
os fanáticos "muckers" de
João Jorge Maurer, que fo-
ram derrotados;

.

'

em 1882, faleceu
Eduardo José Nogueira An

gelin, um dos "Cabanos" pa
raenses, nascido em Araca
tí (Ceará) em 6 de julho de
1813;
- em 1944; a intrepida

FEB hasteou na Europa, p.e
la primeira vez, a Bandeira

.

do Brasil, cabendo esta mis
são ao General João Batista
Mascarenhas de Morais:

André Nilo Tadasco

Technicolor.
. No programa:
1) - Jornal da Téla. Nac.
2) - Fox Airplan News.

Atualidades.
Preços: '

c-s 5,00 e 3,20
«Irrup/. até 14 anos'".
IMPERIO (Estreito)

Ás 73,4 horas
CORRESPONDENTE E�

TRANGEIRO
SABADO:

---------- Simultaneamente
.

RITZ - IMPERIAL
Anselmo' DUARTE e Ilka

SOARES em'
MAIOR QUE O ODIO

�A

Segundo apurou a repor

tagem, o motor-ista que go
vernava o veículo que atro

pelou d. Maria das Dores
Alves não se havia apresen
tado à Delegacia de Policia i

para as declarações necessá
rias ao esclarecimento do

fato, havendo a aU'toridade
determinado o seu compare
cimento, na manhã de
tem.

B

Tome

I,AMPADAS P H I L I PS'
DÃO MAIS LUZ, CONSO:
MEM MENOS CORRENTE IE SÃO DE M.f_IOR DURA-I.E�LIDADE.

t \ _

\
.

..............�...

União Imerlc'8n8
de Capitalização
li' -" s. A�"
Inaugura-se, hoje, às 10

horas, no Edificio São Jor
ge, sala 4, o Escritório da

';Produção da Companhia
União Amer-icana de Capi
talização S. A.,- neste Esta
do sob a super intendência
do sr. Siqueira Belo.

O sr. Artur Reis Macha
do, chefe da Sucursal de

Curitiba, fará entrega das
novas instalações daquele
escritório.
Somos gratos ao convite

que fomos distingui-

Tome MIMICafé

AUTQMÓV(lS
CAMtNH,.:6ts

CAMINhONETAS

?IUZP:·J_.IMA & I-RMÃOS
Cons. Mafra, �7
Florianópolis

----

!

Prelei,Jura 'Municipal"
- de São J.osé

.' . ( \..

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTARIA, REFE-
REN"fE AO M�S DE JUNHO DE UI!>1

Anterior Do mês Total

209.�8,90 214.560,50 423.569,40

.

52.726,80

_209.008,90 214.560,50 476.296,20

\

BALANCETE nA DESPESA (\)RÇAMENTÁRIA, REFE,..
RENTE AO M�S DE JUNHO DE 1951

.

DO mês Total

7.919,40 52.828,5�
11.635,10 39.008,00

670,00 4.405,50_
25.010,00 38.196,10' .

100,00 600,DO<
517,89'

\, / Anterior

44.909,10
27.372,90
3.735,50

'13.186,10
5{)0,00
517,80

9.044,00 1.740,00 1l).784,0Q:
100.2&5,50 36.85Q,40 137.115,90

29.412;10 13.869,70 43.281,80
. 4.80(),00 2.560,00 7.350,00'

Exação e Fiscalização Financeira

Seg: Pública e Assistência Social

Educação Pública , .

saM1 Pública ., . , , .

Fom nto , ; .

Serviços Industriais ., :.,.

UtiHdade Pública' ... , , .

Encargos Diversos

.Créditos Especiais

Saldo que passa para julho . , .

233.743;00� 10.ll.;,344,60 .334.087,60-

142.208,6'0

233.743,00 100.344,60 476.296,2nc

DISCRIMINAÇÃO DOS SAI.DOS DO M1.:S DE JUNH(}
DE 1951

Disponível;
Na Tesouraria .. , .' ., , .

'Em Bancos:
Banco Nacional do Comércio ..

Banco Inca ,., , .

Banco do Distrito Federal

142.208,6�:

174,10
46,10
78,50 298,7a.

Cr$ 142.507,3a-

Os livros e documentos relativos a Receita e Des
pesa da' Prefeitura, acham-se na Contadoria desta 'Re-

-

partição à disposição de quem os queiram examinar.
Contadoria da Prefeitura Municipal de São José, 3&

de junho de 1-951.
Silvestre Fernando Philippi - Prefeito Municípal.
Helâdío-Mârfo de Souza - Contador.

Missa de 7' dia
,

MAX EUGt<::NIO I{UENZER
A família de Max Eugênio Kuenzer agradece as ma

nifestações (ie pezar recebidas por" ocasião do seu fale

cimento, e convida séus parentes �'igós 'pani a missa,
de 70 dia que manda celebrar por sua' alma, sexta-feira,
dia 20, às 71;2 horas no altar do Sagrado Coração de Je-
sús, da Catedral. Metropolitana. .•

-
..

Antecipadamente agradece aos .que comparecerem &

esse ato de fé cristã.
.

t
.__ -_

-

SEUS INTERESSES NO
Rio de Janeiro serão
bem defendidos por .:

ARLINDO AUGUSTO ALVES
.'"

advogado
Av. Rio Branco, 128 - Salas 1303/'

T�lf" 32-6942 - 22-8005.
(

I
j

1
.----------------------------------------------, ,

o Ginásio em 1 ou 2 ano; �.·I:Dor corréspond'encia
CURSO JOSÉ BONIFACIO'

..

_
Diretor: Professor Antonio R. RúUo 1·..·.becretária: PrOf�S80I'a Gilda Rodrigues

Praça da Sé, 28-�. Postal, 6,374-8. Paulo f

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ftUâHlida Rádio CatariHeHse
.

Limitada
apresenta mais 2 insQPeraveis modelos' para 1951

.

/.' CARACTERISTICAS::' 'j'.',:;,

;; 5 vatvulas: Ondas: longa_s d� 550' a 1.70,2 kc[s; curtas 6 a I8mcs. 50 a9l mts .

• Altp-falante 61[2 .poLegadas, tlpo pesado _ Tomada para toca-scos .

• Trar;-sformador ,un,i'!!eTs2} para 90, 110, 180, 200. e 2"E0.volts vdi
. f

:t:I
Vanavel de 3 secçoes _ FI com nucleo de ferro ...

Caixa de. IMBUIA de luxo.
,

i

_ Grande alcance: Alta sensibilídade : ,Som. naturàl. I
. � �--�------_________________________ __

(

k_1_'o_d_e_lo__A_,R_,_C__5_15 f

í o ESTADO-Quinta-feirat 19 de [ull-o de 11:}51 7

. "

C,LUBE . DOZE DE_�-AGQ8
: DIMINGO, DIA 8, "SOIRÉE", DAS 20 ÁS) 24 HORAS._ SÁBADO DIA.14, REAIhIZAÇÃÓ DA FORMIDAVEL "F E S T A
AZUL". VÊR O PROGRAMA INSERTO NESTE DIÁRIO. _ SABADO 21 APRESENTAÇÃO DA FAMOSA CANTORA IN·
TERNACIONAL E RNAS A C K. í\PÓS' O CONCERTO, "SOIRÉE CHIC". DOMINGO DIA. 28 COQUETEL DANÇANTE,

�
" DAS 9,30 ÁS 12,30.

� AS MESAS �ARA FESTA AZUL, EST�O A: VENDA NA SECRETARIA, E PARA O CONCERTO NO' SALAO
RECORD

o

los lIastidares· do Mundo farmacias
"

PARA OS MALES 00 d PI tã
M

. I.'

FfGADO e,
.

an o
_A .' Q,ça· deLGlgo.s.la,' .' .. 21 Sábado -

-. Fai-mâda

I ." ESTOMA(iO e INTESTINOS Esperançá ., Rua CODSé-

Por AI :Neto' conta êle - ndm pequeno
/' lheíro Maüa.

O exercício do direito de restaurante da rua 47. 22 Domingo - Farmâcía,

.dar palp-ite ér na opinião de "Eu' estava' sentado sózi- Esperança - Rua Conse-

1\1anuel Ferreira, a caraete- nho quando ouví uma voz 14éiro Mafra.
ristica mais notavel do po- bem carioca que-pedia uma 28 Sábado - Farmâeia

.

'\"0 norte-americano. lagosta com arroz. " ." Da Fé - Rua Felippe Sch-

Manuel Ferreira é um mi- A voz, partia de uma es- mídt,

neiro inteligente, desses que trutura de-cerca de um me-
,

. MAGRO'S' E FRACOS E t·
29 Domingo - Farmácia

não carnpram bonde e sa- tro e 60 de .altura, envolta \... 'mpres IIIS Da Fé � Rua Felippe Sch-

,bem onde têm o nariz. -

em um vestido estampado V A N A O I O L .' midt,

Ele acaba de regressar e iluminada por dois peda-
. ,-

.,. do Moo\ tonl·O fetuado pelas Farmácias

dos Estados Unidos, onde ços azuis da baia "da Guana- E indicado nos casos de fraque, Cp derá ser alterada sem pré-

passou tres meses. bara colocados debaixo de I za, palld�, magreza e fastio, por'l:ue Assinado por diversos tamento.

"Nos Estados Unidos - umas sobrancelhas mais ar- I em sua formula entram substancías .ars. deputados das diversas Departamento de Saúde

diz ele - o individuo tem queadas do que lombo de tais como Vanadãto de sódio, -Lící- / bancadas, foi apresentado o
I Pública, 4 de julho de 1951.

noção clara dos proprios di- gato assu.stado... tina, Gílcerofosfatoê, pepsina. noz 'segufnte projeto de lei:

reitos. E Manuel conta como se de cola, etc., de ação pronta e eficaz Dispõe sôbre emprés- ••••;:;1------.
"E não admite que outros prontificou a pedir a lagos- nos casos de fraqueza "e neuraste- \ timo aos contribuintes •

individuos 'ou o governo des- ta para a car íoquinha que nías. Vanadiol é indicado para ho, do Montepio dos Fun-

.respeitem esses direitos"; 'não sabia falar inglês. mens, mulheres" crianças; sendo Iór- cionários Públicos do

Manuel Ferreira acha Eu pergunto a Manuel si mula conhecida pelos grandes me, Estado de Santa Cata-

,que isso é, entre outras coí- foi assim que começou o 1'0- dicas e está Iícencíado pela Saude rina .

.sas, uma coasequencia da mance... Publíea, Art. 10 - Além dos em-

cobrança direta dos impos- "Não - responde êle - ç. préstimos de que trata o ar-

j;os. não. houve romance." ." I I
/ tigo 28 da Lei n. 369, de 15

"Quando se faz uma com-} Manuel levanta-se pal'a' '

VI'· - .l' de dezembro de 1949, o

pra�� diz êle - o 'comer- despedir-se e acrescenta: U. cemaccco Montepio dos Funcionários

eiante dá o preço da merca- "Foi apenas uma conversa DE Públicos do Estado propor-

doría e o acrescimo corres- de restaurante, no coração P C d 4
cionará, mediante proposta

pendente ao imposto. de New York". DeUS ,e amaras e r do contribuinte interessa-

"Assim, o individuo tem do, o financiamento de re-

a cada momento a confirma- E não esqueça amigo leitor:" Serviço Garantido • paração e Iimpezã geral dos

ção de que é êle quem sus- dê prova de_que tem cultu- prédios hipotecados àquela
tenta.'o país, es governan- ra 'e educação guiando seu COMÉRCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A. instituição.

" 'tes a' organização nacional. carro, como uma pessoa CIVI- • Parágrafo único - Ao
- "E uma vez "que 'êle é

llizada
e não como um ho-

. ..:::. �osto de Serviço "ESS,O'� - requerimento
-

deverá o con-

tinem paga, êle se sente com tentote... <,

Telefone Manual _ 44
tribuinte anexar o orçamen-

n .díreíto .inalienavel dé dar
'-

I
- · to dos serviços a serem fi-

palpite".

A
• Estreito - Florianópolis

nanciados.
. A' Ma g'n e' s.- aManuel Ferreira é jorna- VI�. I

- Art. 2° - A importância
lista.

'

- -

.

desse financiamento será

Trabalhou para varios LAMPADAS P H I L I P S:

I
Camig�s. GJ;'avatas. Pij. I de?it�da na cont� de. em-I' 'Bt·sura'da'jornais brasileiros, e p-ara DR. NEWTON D'AVILA DÃO MAIS LUZ, CONSO- mes _Meias das .melhores, I préstimo

de previdencía do .

agencias noticiosas como a Ausente até 15 de Agosto, MEM MENOS CORRENTE pelos mênores �p�ços só na! contl'lbUI�t� e sujeita .aos
AP, a INS e. o British News fazendo curso de aperfeí- E SÃO DE MAIOR DURA. CASA �ISCELANIA _ Rua mesmos JUl?S est�b�lecldos --_----------
Service. çoamento no Rio de Janeiro. BILIDADE. . Consélhei.ro Mafra.

_

para aquele em.?restlI�lO. , CA�'A5Pôde compreender bem'o·
"

,

. Art. 30 - Nao sera con- �
.

que viu nos Estados Unidos cedido outro financiamento '. � -

j)Orque, alem de ser um re- I dessa espécie senão decorri- VnO'':d'e se
.Il.orter profissional, falá per-

, dos cinco anos da realiza- ..::;

.

"",- '

,
.feitamente o inglês. ção do primeiro. 3 de madeira, sitas à rua

Aliás, Manuel Ferreira ,Art. 40 - Compete ao Di:- Laura Caminha Meira, 82

tambem falou muito portu- retor, mediante o simples num terreno de 13,50 -de

guês nos Estados Unidos. parecer do Consultor Técni- frente por 60 de fundos ..

"Fiquei surpreendido _ co, a concessão do emprés- Tratar na Rua General

.diz 'êle - ante o número de I timo a que se refere esta Bitencourt, 132, fundos com

brasileiros que. andam' por \ lei.
h

"
a snrta. Wilma Fernandes.

lá. Art. 5° - Efetuados os

"Em New York, a gente servíços de reparo e limpe-
ouve portugues na rua a 'za do imóvel, o contribuinte

.quasi cada momento ... " interessado o eomunícará

Aquí, Manuel Ferreira ao Diretor do Montepíõ, que
faz uma pausa, limpa os ocu-. poderá, se julgar necessá-

.

_ los e solta um pequeno sus- rio, determinar uma vistoria
piro enquanto murmura al- na' obra.

-

guma coisa sobre lagostas. regu.lorés c Ot (lO I c*' Art. 6° - Esta lei entra

"Lagostas?", -
-

pergunto "-AO FB IN "IS"O D'O SU"L
em vigor na data-de sua pu-

-eu, sem entender.
.

1.)'. fi U. \I. '_

. para NOV4 fURI blicação, revogadas as dis-
Manuel s6rrí. Um sorriso J f posições em co,ntrário.

..
, n ormaçõ•• oomo�,l\o;ent••

.quasi triste. De quem

estál
F,,:., ,nópolíl- C.rlol RoepckeS/A - 01- 'reJetcne 1.212 ( End. te1ea.

S. �., 16-7-51.
.

l.'ecordando coisas que pas-' .; o' "ran'!ilco d.o. Sul-C.rlóI Hoepcke SA.-CI -T�I�lone 6 MÓOREMACR
.saram e não voltam mais... ílNTAS PARA PINTURP
"Foi num restaurante - f n T T Q • A' I

após �Mal
INDIGESTãO
- a mucosa estomacal
fica irritada e hipersen
sível, exigindo o uso de
um alcalinizante como

a l\{agnésia BJsurada,
para protegê-la e pre
venir a hiperacidez.

" Magnésia Bfsu rad a
- em pó e em com·,

prtmldoa,

Muoiçõe-s e arti
gos: de' caea ,
Só ne Empório Florianó-

polis.
.

...

Preços de
mano•..

Rua Tiradentes.
Tel. 1.591.

mano a

19-A.

Fraqueias em geral'
Vinho Creosotad�

.

(Silveira)

Mod2lo- ARC--5-P

i
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Bíografla dos Anônimos
os 116 ANOS DE D. JÚLIA MaRIA �DA COSTA 43.340 DIAS DE VIDA DE UMA MACItÓBIA,i HQJE MORA_�
NUMA CASINHA NO SACO DOS LIMÕES - HISTÓRIAS CONTADAS AO JORNALISTA RELATANDO FATOS DO AR- '

•
'"" -

, ./... _" #

CO DA VELHA... NASCIDA EM PÕRTO -BELO, EM 1.,1835, FUGIU A ESCRAVIDAO! CONHECEU A PRINCESA IZA-"
BEL QUE, DO RIO, A ENVIOU, EM UM NAVIO, DE VOLTA À TERRA ONDE ESPERA TERMINAR SEU& DIAS, ..

A série de reportabeus Será 'o jornalista escre- =z: "Não! 4 época 'dos es- era, de fato, alma grande ��

que imcramos, hoje, agora vendo a, biografi\ dos anô- Reportagem - ADÃO MIRANDA cravos, mocinha: ainda eu cari�osa! Um dia;
.

quando ,

ilustradas, fixam casos dig- nimos... ' ,

'

Fotografias _ F6TO SÃO JORGE vivia em Pôrto Belo. Mas, senti saudades de minha ter-�
nos da atenção do jornalista. ALI, NO SACO DOS LI- N,!l -sénie dos fatos que, atravéz dêste jornal, têmos, lá, não procuraram pretos f"a, fui a éla e pedi que me",

Elas se movimentam em tõr- MãES
em reportagens sensacionais, medidas as responsabílí- para viverem como escravos. désse passagem de volta•. ,

no. de �atos e pessôas, cujo.s Saco dos Limões é um dos dades do jornalista frente à opinião pública, a nossa
Não sei porque ...

" Aten.deu.-ill,: e, no náv�o,"Ri�.
episódios merecem conheci- mais pitorescos arrabaldes preocupação de profisaionals-de-Impransa se -tem levado,

_ Conheceu.•a Pincêza de Janeiro", regressei a rm-.

dos, muitos dos quais vivi- da Capital do Estado. Com
em maior proporção, ao objetivo de servir. Servir o povo, Izabel, d. JúÜ�?,i pergunta- nha terra amada. '

dos por creaturas anônimas, as suas montanhas; com as
com o dar-lhe a conhecer os dramas dolorosos que por aí

mos e êla, com uma. lágrima '- Quanto ganhava o seu,

que, de qualquer fôrma, -al- suas enseadas e baías, aquê- encontramos, sem grandes esfôrços e servir, ainda, os
a escorrer pela face, prosse- marido, como soldado?

go conseguiram realizar, a- le progressista e populoso responsáveis por êsse estado-de-coisas q'.'e, denuncia- guiu :�, - "3 mil réis, e era bom}
l',ônimamente. )

recanto da nossa ilha, d.en-
mos. É a alta compreensão do homem-de-Imprensa em re-

'

lação às responsabflidades dos que administram. É o ele
vado sentimento dos que governam, quando' encontram
solução para os casos, que-n jornalista torna públicos. É,
em síntese, a cooperação do homem do pov'o àquêles que
têm sob os ombros a responsabilidade do destíno das
massas. É o1'íomem·do·jornal, cumprindo a sua nobre e

elevada missão como um dos élos que liga Govêrno e

P��
.'

Com êsse espírito de humanismo, de solidariedade
Florlanópolis, - 19 de Julho' de 1951 .humana tivémos as reportagens "Os Dramas Dolorosos

-------------------------

da Cidade". Furam o trabalho e a atividade do repórter,
indo buscar, nos casebres e nas choupanas, o' romance
das vítimas das injusticas 'dos homens. Eôram as almas

\ das creaturas, vivendo ;stóicamente, os seus dias de sa

crificios e de tédio, que tiveram, no jornalista, quem
as defendessem contra atos e fatos que lhes jogaram à
Jua das amarguras. . .

.

E,'lner�ê de Deus, já o afirmamos e o repetimos, com
humildade ._ todos os casos ventilados tivéram o apôio
e a consideração dos que têm nas mãos as soluções pa

I ra cada problema, para, cada drama, para cada creatura

I desajustada. . .

.

O sr. Paulo Bauer, Prefei- da ignorância, da maldade, i tro em breve, se transforma- D. Júlia, parecendo emo-

to Municipal, 6a f. última, do êrro, da hipocrisia" da rá em um dos mais movimen-] cionada, . calou-se, por se

prestou uma homenagem de incompetencia, da intolerân- tados e futurosos bairros. 'gundos, cabendo-nos, então,
despedida ao. Prof. 'Maríno cia,· da mesquinhesa, nesse Ali, numa casinha de ma- a palavra: /

Câmara Rosa, Inspetor Es- dia o Inspetor Maríno vol- deira, aos fundos' da resí- - Mas, então, pôde recor

colar recém-removido, por tará, como voltará o nosso dência do sr. Jessé Fialho,. dar alguns fatos, os mais
perseguição política, para sempre lembrado Coletor bem fronteiro ao Grupo Es- importantes, que marcam os

Capinzal. Presentes todos 08 Júlio T-eixeira, como as in- colar "Getúlio Vargas", f'ô- seus dias fíel izes'" ..
funcionários da Prefeitura, defesas Professôras covar- mos eu.ontrar, vivendo os _ "Sim, rematou. Então
o Sr. Paulo Bauerv em pala- demente perseguidas retor- .seus dias' de uma invejável e escutem - Com pouca ida
vras repassadas de emoção, narão axseus antigos luga- longa existência, dona Júlia. de, já mocinha, casei, aqui,
disse do pesar do Govêrno res, pois não há mal que Maria da Costa, com

1161 no. D:sterro, com flilvin.oMunicipal, ante o gesto de Continúa na 6& pág. letra B anos b�:n:- VIVIdos, e que, na 'I'eíxeíra da Costa, 'ca�ro�eI-
pura mesquinharia admínis- 'matematIca do tempo, so- 1'0 e soldado do Exército.
trativa do situacionismo u- mam 43.340"dias! Casei" na Catedral onde aín-
denista, que "desterrava" Dr� 'A'II'am'l"r' Amparada já por bengala, da hoje está, sómente no pa-
do céspede natal do inefá-

•
a macróbia, .ao dar com a dre, porque não havia casa-

vel Governador Bornhausen, nossa presença, foi, lógo, mento civil, Meu marido, en-
um funcionárjo exemplar, de Azevedo indagando à filha que a a- tão, teve que andar a "vida
quê sempre soubera impor- ,companha nêsses dias de ve- do soldado" ... Ora no Rio,
se, a tôda a comunidade ita- Distinguido, por ato do sr. Ihice êentenaria - quem ora em São Paülo, ora no

jaie�e; pelo zêlo no cum-, Ministro da Agricultura pa- são?! .. '- Rio Grande dó Sl!_l ... E eu,
primento do dever, pela sua ta diretor dé divisão do, Informada de que eramos mulher de soldado, não o

competência, pela sua per- Ministério, viajou àquela da imprensa, d. Júlia foi lo- deixava. Ia com êle! Passa
sonalídade simpática de ver- Capital, o dr. Altamir go informando, como a que- va necessidades, mas não o

dadeiro cavalheiro e legíti- soube exercer com inexcedi- rer demonstrar que a sua al� abandonava. Casados I esti
mo democrata, bem como da Inspetoria dêsse Serviço ma não envelhece também vémos 54 anos, sempre fe
pelo seu peregrino espí�to em São José, nêste Estado. - "Ahn... Diga-lhes" mi- lizes. Deus 11,OS deu 14 filhos,
de cooperação. ,Na manifes- O ilustre funcionário, nha filha, que comigo, na-' sendo que esta, a Leopoldi
tacão em aprêço, que o foi cuja comissão, nêste Estado, da de entrevista ... " na, é a única sobrevivente e

também de repúdio{ao mór- soube exercer com ineccedi- Assim, espírito galhofeiro, que acompanha, como ver

bido jacobinismo da seita vel zêlo e competência, pres- alegre e satisfeita, fômos dacleira serva enviada ,por
política dos "eternos vigi- tou à Santa Catarina ines ti- enco'ntra-Ia, no seu lar hu- Deus. Assisti, daqui, os sol
lantes", disse mais o dinâ- maveis serviços, razão por- milde, quem tanto já viveu 'dados 'irém para o Paraguai,
mico e popular Chefe do que grangeou a estima e quem tanto de sua atribula- e o seu regresso.
Executivo Municipal, sr. consideração' de que gozava da existência nos poderia Episúdios que jamais mi-
Paulo Bauer: _ A Prefeitu- em nossa terra. contar muito,.. nha memória esqueceu ...
ra de Itajaí, que não podia A sua designação, agora NATURALIDADE, LUCI- Nova pausa, quando. apro-
deixar de expressar assim de para outra missão de con� D:i!:Z E UMA HISTóRIA veitamos para o. "fhtsh", in'-
público, neste merecido fiança do sr. Ministro da VIVA. . . dagando, apôs:
preito de gratidão e de soli- Agriculturà, no Rio � Ja- Sentado�uramos ini- _ Mas, d. Júlia _ a sra.

dariedade, a quem como ° neim, premia aquêle fun- dar a palestra com d. Júlia. foi escrava?
Prof. Marino, tanto deve no cionário que, à testa da lns- E éla, tendo ao lado sua fi
setor da instrti'ção� pública petoria),em.$. José, so.ube im lha, d. Leopoldina Júlia Fer
municipal; a Prefeitura de pôr-se ao respeito e à con- reil'a, casada."com João 'Mar
Itajaí, à qual o ilnspetor Ma- sideração dos c.atàrinens�s. timiano Ferreira, de profis
l.'ino, na parte respeitante ao A sua fôlha de $lerviços à, são pintor, foi informando
ensino, emprestou a mais Santa Catarina, que lhe as- claramente, sem difiCUIda�
genero.sa, espQntânea e de- sinalam a passagem, no des:
sinteressada colaboração, setor das suas ,atividades de _ "Nasci, em PÔI�tO Bel�,
não quer apenas, por inter- tecnico expér�entado e au- à época distrito do munid
médio do seu titular e' dos torizado, credenciaram o pio de Tijucas, no dia 12 de
seus funcionários" solenizar. dr. Altamir Gonçalves de julho de 1.835! Meus pais
a despedida daquele que foi Azevedo. à confiança dos Manoel Francisco da Silva
até agora o no.sso Inspetor seus sUiPeriores' hierárqui- e Joaqúina' Maria das Cha- Vão ver, é ruta de rua,
Escolar, pois to�os aqui es:- cos, que, agora; o levam pa- gas, ta,mbem viveram muito. ,Parece revolução.
tamos'para expressar nossa ra campo mais amplo onde A 12 do mês corrente, com-

.

esperança em que depois da melhor possa servi.r ao Bra- p�etei, sem festas, apenás a-
. A

tempestade virá a bonança, sil. calentada com�a graca de; E luta pequena, ato.a,
depo.is do totalitarismo, do. "O ESTADO", agradecen- Deus, 116 anos i '

.

...jPorém, ninguem fica inér

farisaism,o. udenista feito go- do o abraço. de despedidas Fazendo uma pausa, pros-
!

, cio,
vêrno, há-de brilhar de no- que lhe trouxe, deseja·lhe segui: I Pequena, porém tão bôa ...
vo, no's céus catarinenses, o felicidades, no desempenho '.f- "Bonita idade, não é, Que é de fechar· o comér-
sol da Liberdade! Nesse dia, da honrosa missão qiIe lhe meu filho?". l�'

cio ...
então, dissipadas as trevas é confiaqa. _ Sim, concordamo.S r to Zé

A

., ,

Dos municipios

Itajai
�

Hemenagem 'ao: professor
Marino Câmara Rosa

\

IlfiRetàdas...
Na Guatemala, rebentou

urna revolução com peque
nos distúrbios na Capital,
o que olnigou o comércio. a

cerrr as portas.
(Dos Jornais)

Apenas o rádio insinúa
Que é bem grande a ação,

I

• •

D. Júlia,-ladeada da única' filha, conta histórias do.
arco da· velha ...

._ Sim, meu filho! Conhe
ci a Princesa Izabel. Estava

'dinheiro, porque com um!

tostão se comprava' tudo. (h

que se precisava ... " (
- E o que nos diz sôbre

a Capital; àquêle tempo.
Contintfu na �a. pagina
Tome Café M, I M I

o meu marido no Rio, em São
Cristovão, na Quinta do Im

perador, e lá .êle era corne

teiro; com 12 vintens por
mês! D. Izabel, a mulher

,que concedeu a "lei aurea"

A mulher co'nlra o codigo civi�
Para amanhã, a reportagem sob o. título acima�)

de autoria do Jorl1alista JOs.É ASMAR, da News Press,;
exclusiva para o "O ESTADO"

""Três advogados elaboram um ante-projeto de re

forma ao estatuto de 1917 - O que desejam. Prenúnci�
do' que desejarão".

'

---

Cr$ 18.078,00! Essa importância, de pagãmentg;'
autorizado conforme o Diário Oficial, podel"Ía servir
para a _aquisição de {seis ou mais vaquilhonas, que:
dentro em meses estariam dando. algumas dezenas;
diál'Ías de leite para o abastecimento da Capital. Po
deria, ainda, eobrir o prejuizo de alguns dias-que �

Tesouro vem tendo com o. ,leite � es_se pl'ecioso lí-�
�quido cuja abundâneia dá. prejuizo e cuja falta dá.
prejuizo maior!

'-
'

Más nãot Esses Cr$ 18-.078,00 serviram,"tão s�,
p:;tra o govêrno' pagar o 'Prejuizo da J::emoção 'de g,.
funcionários! I

'

.A quanto montaTá c-prejuízo total das dezénas'
de {!entena§ de remoções.?, Os cálculos mais modes-
tos estimam em UM MILHÃO D� CRUZEIROS.!

Com essa illl�rtân.cia qualquer curioso. resol
veria a crise do. leite t Mas a U . .p. N. ficaria desa-'
mamentada, desmamada, ou simplesmente guaxa!

.

E entre o. povo e a U. D. N. o govêrno não pode'
• vacilar: a U: ,D. N. sempre; o povo quando fôr pos-

siveI, se sobrar!

/

r;J
I .r
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