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�-h�-9P. ,,:) ras:1I ca 0-
� mais antigo �iá.. 111·co· ao sr Nerel
rio ,de $. Catarina

R
.

•

( Ano XXX�III um,os
,RIO, 23 (V.A,) - Assina

do-pelo cardeal-arcebispo do
Rio de Janeiro, por cerca de

vinte bispos e outras altas
autoridades, foi endereçado,
do Recife, ao sr. Nereu Ra
mos, presrdente da Câmara,
o seguinte telegrama:

Q'UANTO CUSTA Gejullo disse: 'OTEMPO no"�!���i:s�&��i���:�ni��
UM ATO ILEGAL Ma·ls Soe· '1'0 P 1·11·leu Previsão do tempo até, 14 :::!�:��sf�:lp!;ri!�·�i=

18 ue O horas do dia 24. cerçadas na integridade da
Em artigo recente referiu-se êste jornal a uma ação .

.

.
Tempo bom passando a família cristã, dirige .a essa

de, inde!1�ç,ã(), q�e'à ·Pl�efi:)ihi'i;acde.ltájàí;' quandd'pre.: "S; PAULO, 23' ('V.A.) ':_ ao 'programa administrativo i?stav,e�:h,�om chuvas. .
AsS@lbloéi-a solene, protesto

feIto o sr, írineu Bornhausen, . perdera para um funéío- Definindo o seu governo co- do governador' Lucas Gar- . : T�mi>ttl=atul'a � em decll-
.. cont� ti 'iriÚtfio projeto do

:n�o, ilegalmente demitido. Para prova do que então mo tendo "maia sentido so- cez e .disse que a situação nío. "i divorcio, ápe_ndo para o

afumamos, damos a seguir.a decisão judiciária referen- cíal do que simples 'car�ter das' "massas camponesas. é; Ventos. � do quadrante patrictismo dOs nobres par
te. .qú:e,.,��.IídeÍlo,u_ a Prefeitura a uma indenização. de polítiéo" o presidente daRe- em multes Casos, uma serví-' sul, com' rajadas frescas. Iamentaree.: no .sentido de
mais de sessenta mil cruzeiros: . ,.

pública,· sr,' Getulio Vargas., dji,o-"dissimulada"� .Anuncícu Tem�aturas extremas manter 5'delidade aos com-

As fls. 186: � ACORDÃO: - Vistos, relatados e prometeu, num discurso on- o presidente que determinou de 'hojé'�- Máxima, 19.9; MS-' pl'oinisso!:Í,' �om o eleitorado
-discutidos estes autos de apelação cível n .. 2.435 da Co- tem pronunciado em São ao Banco do Brasil, por in- nima 16,2.

.
.

ca..tólico".
marca de Rajaí, em que é apelante Adolfo Graf e ape- Paulo, assistencia financei- termédio da sua rede de a-�) (.

lado o Município de Itajaí: ADOLFO GRAF propôz a ra aos pecuarlstas locais, em gêncías, que reabra o crêdí- O prOI·elo do HOSIII·talpresente ação ordinária contra o Município dé Itajaí cumprimento do seu progra-. to à peeuâría, dentro de nor-}.
.

.

'-

com o fim de anular a Resolução n. 37, de 30 de Junho ma eleitoral. Disse que dará mas que evitem a repetição
d� l�, que � exonerou do cargo de Agente Fiscal do sempre assistencia e. ajuda de êrros passados.

LDlstrIto de LUIZ Alves, alegando na inicial a ilegalidade I
'. ·80rean'O.da demissão, por contrariar os artigos 169 � único' da;'
)._ _.� �..... '.Constltuição de 1934, 141 § único da Constituição Esta- O In!"d t' d U ,��l �e 1985 � 158 da Lei Estadual n. 55,de 1"935. O Mu-

. CI en e e russanaa.lllClpIO de Itajaí, -contestou a ação, alegando preliminar-' �
menu: a prescrdção da mesma e, no mérito, ter sido au- Reportando-nos à local sob o título "Que é,
tor dispensado de um cargo que não lhe pertencia,. pois que houve?", inserto em, nossa edição de 22 do
que o seu titular não fôra exonerado, tendo havido justa corrente. informamos, desde' já, aos nossos lei.
causa e motivo de interêsse público para a referida dís- tores que de fato. quer o nosso ilustre conterrâ-
pen�a. A ação prosseguiu em seus termos regulares, sen- neo e brilhante advogado Deputado Dr. WilD\ar
do Julgada prescrita pelo Dr. Juiz de Direito, na sen- 'Dias, bem como a nossa reportagem esth)cram

. tença de fls. 91, de aeôrdo com o art. 178 � 10 inciso ,VI em Urussanga, . atendendo, prazerosantente à
do C. Civil, por ter sido citado o Prefeito Municipal de-'

I assistência que lhes fora solicitada.

P?i_:>- d-e decorrido.o prazo legal. Houve agravo dessa de-I· \ Podemos, hoje. adiantar que as autoridades
ersao, ao qual fOI dado provimento pela Câmara Civil competentes já tomaram conhecimento do acon-

�o acórdão, de fls. 1!8, para que o n-, Juiz de Direito tecido; que promete continuar segundo as vias
Julgasse' a causa no seu mérito. Foi proferida então a

de direito.

aentença de fls. 135, julgando improcedente a ação e dan- Reiteramos, outrossim, destas colunas, toda
do lugar à apelação do autor a fls. 137. Nesta Superior a nossa' solidariedade ao zeloso e esforçado Vi-
Instância o Dr, Procurador Geral do Estado opinou pela gário de Urussanga, agul;l1.,dan$lo oportuq,idade
.confirmação da sentença, por ter ocorrido justa causa para publicarmos amplá reportagem a respeito.
para a dispensa do autor, bem como motivo de interêsse � .-público. Isto posto: O autor Adolfo Graf foi nomeado
para 'o cargo de Agente Fiscal de Luiz Alves pela Reso
lução n. 176 de 15 de Dezembro de 19-38, com as percen-'
talfens, vencimentos e. ata-íbuições estabelecidas em lei
_(fls. 12)� Estava�,no. e�rcício' efetivo dÔ referi{lo C11.rg'.Q,.
.quando, a 30 de J,unh� de 1'936, ióí -di�pensado' pela Re�
"Soluçã.o n. 37, de acõrdo com a Resolução n, 9 da Câmara
Municipal de Itajaí (fls. 13 e 14). Se bem que a Resolu
.ção n. 37, emanada do Prefeito Municipal hineu Bor
.nhausen, deixasse de mencionar os motivos da dispensa
-do autor, verifica-se pela Resolução n. 9 que f.oi "autori
zada tal destituiçã.o por cóntal' êie apenas dois anos e
:meios de serviços prestados ao Município e nâo' ter sido
/ nomeado em virtud� do con.curso. Entretanto, embora
�f)m menos de dez anos de sel'viço, o autor só poderia ser

dispensado por justa causa ou motivo de intel'êsse 'públi-'
;co, de a�ôrdo com os único do al'tigo 169 da Constituição
de 1934 e o § único do al'tigo 141 da Constituição Esta
-dual de 1935, pois ambas preceituavam que os funcioná
rios com menos de dez anos de serviço efectivo só pOde
:riam.ser J.lestituidos dos cargos pelos motivos .indica(lQs.
'Tais garantias eram extensivas também aos funcionários
.municipais, nos têrmos d; artigo 153 da' Constituição
Estadual de 1935. Ora, esses motivos não ocorreram em

, r�laç,ão à desiituiç.�o do auwr, de m.olde a, justificá-la
-em face rl:os dispositivos constitucionais então vigentes,
tantomais que a sua nomeação fÔl'a feita em caráter efe
tivo e .o cargo era exercido com critério e honestidade
desde 15 de Dezembro de 1933, como se verifica dos do
cumentos de fls. 17 e 18, fornecidos pela Prefeitura Mu
nicipal, Também nM constituem justificativa legal as

demais alegações feitas pelo Municípi.o de Itajaí, no- cur

.so da ação, não podehdo ser aceitas como causas Iegíti-
, mas para a dispensa do autor. Assim, a falta de concurso

,

não podia autorizá-la, pois só mais tarde, péla Resolução
n. 256 de 20 de Março de 1935, � que paSsou a ser exigi
do para ingresso em cargos municipais (fls. 17), A ale
gada' reintegração do funcionário Frederico Schwanke
tambéÍÍ1 não era razão bastante, mesmo porque esse fun
'Cionário nunca foi exonel'ado Ccert, fls, 40), competindo
.à Pn€feittira" Municipal chamá-lo para reassumir o exer

-cicio e nã� substitui-lo, com a nomeação do' autor }para
.

i) mesmo cargo; à administração municipal, por conse

guinte, e lião ao autor, 'cabia verificar se o cargo estava
vago ou não e tomar as providencias legais. A 'alegação
de que o Prefeito estavll obrigado a cumpdr a resolução
da Câmara também não tem procedência, d�sde que ti
nha ele atribuição para opôr o seu voto àquela resolução
se a julgasse inconstitucional ou contrário aos interês
ses públicos (art. 45 da Le.i Est. n. 55 de 1935). Ainda
meno� procede a argumentação da sentença apelada
quando invoca o art. 173 da Constituição de 1934, pre
tendendo demonstrar a legalidade da Resolução n. 37,
pois. nenhuma prQva fM ofer.ecida de ter sido in,validado
por sentenca o afastamento do funcionário Frederico.'

(

(Continúa na 8� página
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De Gasperi iniciou as cen
''ê"''?Suftas -,aFâ formaç80;··J

do novo gabinete I siluaçãl 08 Orieale MédiaROMA, 23 CU.P.) - O no, domingo à tal'de. Até a- NOVA YORK, 22 (U. P.)
J
sassinato do rei AbduBah".Prim.eiro ministro Alcide gora ao que se sabe ape

.

, ,. ,
-

- O assa.ssinato do rei da Declará.ndo, por outro lado.De Gasperi, escolhido, ,\Dais nas os republicanos aceita- '

uma vez, para a formação ram a oferta do sr. Alcide. Jordânia é considerado pelo que a questão da sucessão-

do novo Gabinete que suce- Os sociafistas, anti-comunis- "New York Herald Tribu-. de AbduUah tem possibilida
del'a ao que ele mesmo pre- tas, declararam que servi- ne" como uma advel'tencia, des de agravar a situaçãor
sidia, e que renunciou há rão melhor à democracia

da pal'te dos fanáticos ára- em face da ausellcia de um

poucos dias, reiniciou hoje não participando do novo
beg, de que somente será to- dós seus filhos e da pl'efe-
lerada a sua versão de na- rencia expressa 'pelo rei as- .as suas consultas politicas Gabinete Cristão Democra-

visando' a organizac� de ta e fortalecendos as suas
cionalismo árabe. sassinado a favol' do rei do

seú sétimo gabinet� desde proprias fileiras com ""'tl'OS
. j

t
. Iraque como seu sucessor,

...... P.oderão ser extremamen e assinala o Jornal: "Uma di-1945, grupos socialistas e anti-co- ves as repercusso�es degra· ..

vergencia a respeito dessa.
No desempenho da mi�são munistas de menor signifi- semelhante ato - declara o sucessão colocaria em cau

que lhe foi confiada após cação. jornal republicano, acres-
sa a existencia da Liga Ara-

uma entrevista de mais de

F
�•••••!'!,.· cen�ndo: "As l'�formas eco- be éomo força, estabilizado�

quas horas com o presiden- aleee'.o Pelalo I nauomXl,llcl'Oasp�doe�ã�ro��:�ra,i�l�� ra e poderia' desencandear'
te Einaudi, na quinta.-feil'a,

_

um cohflito suscitivel de es-
o sr. De Gasperi. gastou to '�o .

. para, acalmar as paIxoes, 'h. d I d f t'
o dia de on'tem em convers:- .

PAR,IS, 2� (y,P.) - Fa-
mas os estadistas ocidentais

Lt!n ·er·se a em as ron el-

leceu, as pl'lmell'as horas de te'm o dever de examina'!.' t.o-
ras da Jol'dânia. Tal confli-

ções com .os principais lide- h' M to ao lado da's atual' d'oJe, .o . arechal Petain. das as p6SS1'bI'1I'dades súsce-
' s I-

res dos tres Partidos favora- vergencias anglo-iranianas e
'veis' ao P�ct?" do Atlantico IOm8'D' to d'o -fe

tiveis de eliminar o's antigos da c.ontinua tensão entre ls
� os SOCIalIstas Indepen......· p

- males da pobreza e da doen- rae.l e os paises árabes, com-
dentes, os Liberais (c�nsel'� ÇA .'do· "alçado ça no Ol'iente Médio. Os ele- interêsses britânicos e

vadores), e os ·RepublIcanos"" mentos mais ativos da de- igualmente os interesses da
- al�m dos lideres pàrla- RIO, 23 (V.A,) - Infor- sordem não são, todavia, os comunidade atlântica".
mentares de seu proprio mam de São Paulo, que a- que mais sofrem, O orgulho
P t'd

'

D
.

b' nacI'onal e o orgulho de ra- ••••••••••••••••••••• ,
ar 1 o - o emocrata meaça su ir em quarenta O

·

·dCristão:-No fim do dia, p-o_ por cento o preço dos calça.J ça e religião constituem uma. flsO da CI ad4t....
rém, após ter dado por en- dos naquela capital, de vez mistul'a explosiva que .deve

r.erradas as intensas ativida- que houve para isso uma ser acompanhada de perto" .

des que desenvolvera, o ve� reunião do Si�dicato' da In- Pela sua parte
.

o "New
.

lho "prémier" de setenta dustria de Calçados, York Times" tambem denim-
anos de idad-e recu.sou

pres-,·
Nada entretanto foi resoI- cia aquel&crime e manifesta

!ar qualquer declarações' à vid? em
�defi�itivo �obre a inquietação quanto às suas

Imprensa, maJoraçao nao obstante a consequencias "numa re-

Deu a entender, contudo, maioria da industria acha- gião de importancia 'vital

que as suás consultas conti- la necessal'ia. Os comercian- na luta entre o Oriente e o

lllIarão neste fim de sema- tes, todavía, estão já se mo- Ocidente", acrescentando:
na, em que.se encontra o seu vimentando contra a preten- "O Oriente Médio, já dila-'

proprio Partido. Os

Libe-I
dida majoração, achando cerado pelo fanatismo na

rais, que se retiraram do ,que o novo aumento consti- cionalista, rivalidades intel'
sexto Gabinete por ele 'orga- tu irá um verdadeiro desas- nacionais e' c.onflitos a res

nizado há�um. ano atrás, res- I tre para. o com,ercio em. geraL peito dó-s seus recursos pe
ponderão à sua proposta de I e exigiri,a ainda maiores sa- troliferos, é agora arrasta
pal'tícipação no novo gover- cI;ificios da população. do a uma nova crise pelo as-

RIO,23 (V,A.) - Não só, postais-telegráficas de todo
o engenheiro .arquiteto o país. A entrega dessa ím
Francisco Vitor Palma, con- portancia foi feita ontem' pe
sultor da Associação Braai- lo funcionario de DCT Noli
leira de Assietencia aos Frederico Tuxen, diretamen
Cancerosos, mas tambem os te ao presidente da Funda
seus colegas Leslie Richard ção.
Inke-e Alexandre Costa Ne- " ,
to vem trabalhando ativa- Cood n do àmente na conclusão do pro- .'6 a
jeto do "Hospi�al Laul'ean?" morto' um' g' '·81a ser construido em Joao . ti •

Pessoa. consoante o dese!"b, sul .. "O rean"do extinto dr. Napoleao II "

Laureano, Tã� logo fique PUSAN, 23 (U.P.) - Um
pronto será encaminhado à general sul-coreano e quatro
"Fundação Laureano", para outros oficiais foram conde
a sua imediata execução. nados à morte, em virtude
RIO,23 (V,A.) - O DCT de terem desviado cerca de

endo instituído entre seu um milhão de doIares do go
uncionalismo a Semana verno, fo. Côrte Mal'cial im

'pró. Fundação Laureano, ar- pôs as sentenças ao general
recadou a quantia de ... ,. Rim YooÍl Keun, antigo co

Cr$ 251.036,00, para a qual I.mandante da dissolvida
contribuiram divksas'dire- Guarda Na�lonal Sul-Cúrea
torias regionais e ljgencias I na, é a outros acusados.

l

Udenilda - Se torcer
contra o Govêrno,.: é
remoção no d1l1'oU 1

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 o �1'AD )_ Terça-feira, ?a de"': julhO pe 1!l51
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I .-

DR. A. �4ILA DR. I. LeBAT8
(�nnado ,pelá 'FÂêlollci'à<le Na- FILHD

monaI ,:de' Mêdicina da Universi-
Doen"... do ap�l� 're,plratórlo

••de 11;0 :Brasil). . ',i TUBEtidlLosm .

Médic.o· por �oncurso d•. .A.ail- Cirurria do :Torl)x '

tlncia a PSicopatas do Distrito .

Formado Jl!ll•. Feculdàde Naéio- .

M 'ESCR tTOR IODE.raderal. �'nal .

de )leâi�ina. Ti.iologista a 'C're'd'l�to ú ta.o.x-interno do H08pital Pai- :Tlsiocirurgião do Hospital Nerêil f' • .

..
i •

. �; .' ADVOCÁClAquiátrico.e Manicômio' Judiciário
Ra�OI. Curso 'de ;especializaeio .

V· .-e.·ra' _. ,P·redl.al .' .,' DO SOLICITADOR WAl-,lia Capital Federal.' I
!' pelo S. N; T. :Ex�interno e Ex- Dr. José. Med�i'ros .

o
DIR CAMPOS'ax-int.rno da. Santa Casa de

assistente de' Cirurgia do Prbf.
, \ O m�is antigo ·Clu�e de Ad:voca�.ia em geT�1.il!e!,'ic6rdia do Rio dé Janeiro.'·

Ugo Pinheiro .Gl1im�iães. (Rio); Ae\'/0GÁ.DO, Sorteios em MercadOrIas do, Funciona junto .aos Insti-,Clfnil:a Médiç:a -:- Doeneas Ner- Cons.: "FeHpe Schmidt; 38.
.

Estado de Santa Catarina. tutos e 'Caixas de Aposent&-,YOla..
, ,Consultlas, diàrillmerite. 4as� ,J.'6 Caixa Pustal 150 •• Itajaí -. Santa C�tarina Tem_o máximo p:t;a?:er de doria. Acidentes d.o Traba.--,CODsultório:. Edificio .Amélia

às 18 horas.
'

. .-'
.

J avisar os-seus ,prestamistas, lho. Inventários� Socie(lade&.., , .

Neto - Sala 9.
-

,

Rua Dom Ja1me Câmára., ,_...!._ _;___.......,.--_-:-_- agentes ,cobradores e a_o Naturaliza'ções'.
'Residência: .Avenida Rio BraD-

20, ápto. 2. '

público em ger111 que a P!ll'- Escritório: Rua VitoE"
.eo, 144 .. '. Fone M. 802.

til' do m.ês de AGOSTO p. Meireles� nO 18 _ 20 andar.: .C,;:,-:':;,D.. l' .. 18 .�...

f" PÃS$ 'OJ :!��O���tefoa:s:�!o a :�z�:C�n.su__It6�O: UM. DR. ARMANDO VA�

'l .,,','.'"$,C. ," fazendo, um.só sorteio men-ResIdenCla: 1.185.
.

.

. sal, que será sempre pela
.

' LERI�E��Ol\SSIS"
/ fli

I ��:raal�xtração da Loteria
DR. NEWT0N

00. Serviços de Clínica Infantil

*'AVILA " _' ft"n,.� Ti'(J1no tulJ. 8.n.\)
. .1.ow. 'f ('SV>,D "

.

ta Â8l1lstêncÍll Manicipal e Hos- UUIUU"r;; II "".
ar.rlrla Ireral. - Doenças de Se- .

pital de Caridade / "'- nos 1/11nFJOS '

..nho�as"- Próctologia' ÓLINIC.A MEDI�t_' DE C�I.AN- I" ,- .

"MI<L" . '.
' 'OÔB Colocacao'Eletr\cidadÍ! Médica, � ÇAS. E .ADULTOS \1

II,".I,
. - Uma fábrica de vassouras'

..;:�.::t"IO�.::":I:�:,:'I;', C;n.�lt"i: �::";nn�. Ma,'"
�.D.,�-1.,3;, .•

'� �'
.

�

.

ft-.�' �'m,ao!.ç'�a;s�.:�8.h:.O: ���I::��de���. ��mTrtrea�t·�a:rs.mll·aá.q:cÍnaasSa ::�Oee�.3S_
'

Con�ultas; Ás 11,30 horas e à to, '! - Consultas 'dali 10 ás lZ
=

_

<

_

''- �
, �u 1.1tarde das· i5

.

horas em diante. ' • . daa Ui ás 17 ..horas. ..

I 'lI. � '. " Tratar á praça 15de No mann" com o sr." Procõpi@rf>Residê,ncia: ,Rua Vidal RamoB, Ilesidência:' Rua Mar_!!.chal Gui. .:...!�.!...:..!�;..--�-_....:._--:-------�;;:::..�� vembro,' 20 _' 20 andar. ' Dario Ouri�ues.

'I_h_'�' 'C��·-A�:::7:8�3:·-�j-·l-I--��--A----�a�p-,�a�,--,--·-\F-.-b-ri�o�a�:�.�.�d;��t�ri�b�U�id�o�"�.���·����a�m�Q�d���.�O�,;�.�:�·��'�,A',
..

"

,

, '.og5.. "D.
ISTINTA· • RIVET.�Po..u••mlll'�D;... .

eI••01'11111••:1:0' eI. o ,rnll'a.. rl"Q�.".' Jari.. ·

L

I
,boD. • bal'ato";' algodl 'lIIoI'ID. • a.lalll.Dtol ;<,

,

'

par•.•lfalat.'-. qUI
J ,eaeb. ..cllretam••t · da� ·1..

·

..
'.,

'

..

'

�',. , .

• I' 1 ..o' tldo d••lh•. Ia �•••UlO'•• Idbl'loa.S A,Ca•• •• CAPITAL- ihoma. '-at•••ao dOIl 8Df•• 00••'01••'" o· D •• o�IQra.lla\1, � LaJ••..J vl.l'. ant•• d••f.tu.,.....ua.:' oomp�II.1 ,�ATRIZ ,:•• FlorlaD6po��I.:lil1FIIaI&IS �� �. c

I
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'RADIOTERAPIA'
rRAIOS X

01# ANT6NIO MODESTO
••••4•• 4ilria....te••• L"1taI tI��....

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

DBA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
, .. i .;>-;:';.,:,

"

..,.
"\ ,E J

·DR. ÀNTÕNIO Í)llJ,MUSSJ.
.. '

V· MédIca.' . .

Cjrurgía"CI�tii? qeral-Partos .

Servi co .. completo e especia liaado 4.all -DOENÇ.AS Da, SlINBO
liAS, com modernoll métodos de diagnósticQI e, tratamll,nto.

.OOI,poséoPIA --"-. HISTERC - gALPlN0GRÁFIA "7' MIlTABO-,
"

LlSMO "BASAL
C< •

RadioterapIa por ondas cnrtaa-Eletrocoag1ilação Raiol Ultra
Violeta e Infra Vermelho.

"
. ,

Conaultório: Rua Trajano, nO I, �. andar ,- Edificio do .ontt.

,110. , ,

Horário: Das 9 as 12 horas:_' Dr. Muss'.
Das' 15 ás 18 horas - Dra, Mussi.

It••idencia - Rua Santos Dumont, .8, Apto, 2.

CLINICA
do

,

DR. GUERREIRO DA FONSECA
EspeciaÍista efetivo 'do Hóspital'- de. Caridade, de diversos '

Institutos e Caixas
.

"::':0-
.

OUVIDOS, NARIZ e GARG.ANT.A
". • Tratamento e Operaç�e,

BRONCOSCOPIA - ESOF.AGOSCOPI.A
,..

Retirada de' corpos extranhos -de �ul<mõe� e �sofago.
--;-0-

RAIOS X

Moderno aparelho para radiografias da Çabe.ç�. , I,.� � { ,

TraR!,ilumin�ção,.,pa.ra contróle de ,cura das Sinusites. Ipfra-
VermelÍlo8.

-p-,'
HORÁRIO D.AS CONSULTAS

(.féla manhã - Ho�pital' dê 9Ari�dl!).
(À tarde -.Oonsultó:i'io Visconde de Ouro Preto, 11. 2.

tia C�sa Bello HorizéJ.�te). •
�

Residência Felipe Schmidt 101. Telefone 1.560.

'. )
(.Altos

\
(

(

DR. MARIO
.

WENDHApSEN
1 I

A '·L·'. ·,U· G· A'-Clinica médica de adulto. $

crianças.
'

,'"
.

. '.

, Consult6rio - Ru Joâ'n Pinto, ólima
<

sala DO censre
13con:U��a�'d7::'4 às6 horas'. ,A' Praça.15 de Novembro, 20, 2' iln>d.�
'Residência: Rua Este�es re-:

(ai.tos' do..
'

Restaurante �R05a).
.

nior 41k Tel .. 812. _./
.

T,.tàr no me$mo ··Iocal.

O'ESTADO
AdministraçAo

Redação e Oficinas, 1
rua Conselheiro Mafra.
nO'160.
Tel. 1022 - Cx. Pos

. tal. 189.
Diretor: RUBENS A ..

RAMOS.
Representante:.

". A.. S. LARA
Rua Senador Dantas,
46 - 59· ahdal
Tél.: 22-5924 - Rio de

" Janeiro
-

. .. ,.. RAUL, CASAMAYORDR. M. S.'CAVAL� Rua F""Upe..
de ,OJ.ívei.r.'

""'.'�C'ÀNTi
'.'

nl?,· 21 ...,_;. 80 andar' .

Clínica exclusivamente d. fr�- TeL-; 2-9873 -' Sio
ançae. . Pa,ulo"..
Rua Salt'lanhá Mariiillo, UI, ASSINATURAS
Telefone (M.' 736. -, Na ,C$-pitfd .

------.--... .,--...;..,.......... AnCl,: •• , Ó.17$ 19'O;Q6.
Dr ' Aluaro. . de Semestre'.

� êí-t ' 6'0;00
• ,

, .
'. ,.. " Trimestre • Cr$ 85.QO;

" Carvalho"
.

, Nó Interior.
Ano ., . ... Cr$, 120,QO ,

Doenças de Crianças" Semestre ., Cr$ '1()jJO'
Coneultõrío: Rua Tra,ja..

. Trime$tr:e . Cr$ .. 40.00'
no s/n. Edif: são Jorge :....� "

Anüncfoa medíantecon-
1° andar, Salas 14 e ,J5�.-!,_.

,

tráto.
Residência: Rua Brig�- Os originais, mesmo

deíro Silvá' Paes, ,s/o' '- '3° .

não pÚ:bÜcâdos, ilã'o sé-'andar, (chácara do Espa� rão devolvidos.
nha) , ,j.._' direção não se res-
Atende diàriamentê 'das." ponsabiliza pelos. COD-

14 hs. em diante. eeítos emitidos nos ar-

DR� ALFREDO ..•.

"

tigos assinados.
CREREM

'.

DR. UNS NEVES

IDiretor da Maternidade .e mé-'
.

'ico do Hospital de Car'ídade;
.

.

JLINIC.AS' DE �ENHORAS -

CIRU�GIÂ - PARTOS"
'\'sSISTENCIA AO PAE,TO B

OPER.AÇÔES OBSTÉTRICAS
Óoenças . glandulares; 'tiroide,

',v'rios, hipopise etc.

DiBtur5ios nervoso. - E8teri

tídade - Regimes.
CoÍlllIlJt6rio: Rua 'Fernando Ma-.

.�do, - Tel. 1'.481-

Re.id. R. '1 de Setem.bro - Edil.
eru•.• Souza -e-e Tel. 846-.

aantai •.

Curse Nacional de d.oençaB'

h-diretor do Hospttal Co�onia
IJant'Ana.

Doenças nervosas ementai•..
Impotencia Sexual.

Rua Tiradentes nO'9 .

.Consultas das 15 á8 19 hora•..
\ '

FONE: M. 798.

Re.l. RUa Santos Saraiva; Cl4.
- .•itreito,.

.Ir:, Inlôni,g Moniz de Atagã'o,
.

COnlUlnica a seus cÍientes e amigos que rei-
.

niéiou a cl1nica nesta!Capital., ",
.

, C8N'$VLtÓRlO·: ,Rua' Nünes M�chado�'
(consultório J}r. Oswa��o Cabral) '_ Das 15 às

.1730>horas:' ..
'. .

•

tRlllSlDiN'CIA: Rua Boe�iüva. 135 - Tele
fone M-'114.

:Or. ·,ReRala Ra'Rlos 'dà Silva:
,

" . Ad,Vetado, f, '

Rua, Santos ou'moftt, 12. - A,p. 4

'/1

!
,

\

Se'rviço!J"'<Âéreo"s
I�

CRUZE IRO ·1)0· SDL
. FUNDADA EM 1927

.

CONFORTO ...i.. SEGURANÇA - RAPIDEZ
c.

',' NOVOS HORÁRIOS
. I.

Segundas-feiras - Saída agência 11,30 horas. Fpol'is, T&;.·
.

--Mafra - Curitiba - Itararé e 'Sã0�.'

. .

Paulo.
. ,

r.erças-feiras - Saída agência 5,30 horas. Fpolís,
,"

, Curitiba - São' Paulo e ,Rio.
,

Quar:tas-feiras :_:. Saída agência 9,'30 horas. Fpofis, --:.
.. Curitiba - São Paulo e Rio;

·.�uartas-fe��as _:; Saída agência 11,30 hoi·as. Fpofís, T�
- Mafra - Curitiba - Itararé f).-l',

�ão Paulo.
Quintás-feiras

s:

_.' Sa.í4a·�ê,�i,a 14,&0. horas, ,�e,}i§;,-
Pôrto Alegre.·

'

-, Saída agência 5,30 horas. "FpoJis; _;;.,:
.

, 'Cunítfba � São.Paula e Rj9,:
- SaJ��, 'agênQiâ 6130 horas. FPolis� �- .

São Paulo '"-; Rio -, Vitô'ri,a 'e Sa!--:
vador.'

.

- Saída agência. 5,30 -horas. Fpolis�..;..;....J .

.",

. .Curítíba """:.'são Paulo e Rio.
.

�

- Saída agência' 9,30 horas.' F:poIis. -",'.
Pêrto Alegre.

- Saída agência 11,30 horas. Fpolis. T�
- Mafra - Curitiba - Itararé e' Sãê",,'

, Paulo.
MACHADO ,& CIA. S. A.'

I 'COMÉRCIO E AGÉNCIAS: .

FlJORIANóPOLIS - Rua João Pinto, 12 Tele-� .

fone, 1.509. '. .,'. '

. BLUMENAU - Rua 15 de Novembro, 1.328 - TeJe--
fone, 18 ..

SUB-AGENTES'em Laguriav-> 'Pubarãov-> Criciumal>
- Brusque.

,', :

Sextas ..feiras

'.

Sexta,sdeiras

,Sábados" .

, (

Domingos

Domingos

" ·V\3g:em. c�m 's,r.gurli:r'bça
.

/" �.'. 'r�pid�2 ,

sO NOS' CONFORTAVEIS l\J.ICRQ-ONUHJS DO �,

.' '11cr1BI, «SI'L..;BR'ÀStIIIBI»
"

l,
'Fb�ian(Jp(Jlis. -.,.. ltajitl "'- J.ó'i�V HJe

" ..

-Rua De(.).dor-o esquina' da
Rua Te!lent�' Silveira'Agênci� :',.

'CASA MISCELA.1II1A dist:n=:
buidora do�' 'Rãdios R.C.Ao.
\/ictor, Válvulas e Discos.

Rua Conselheiro Mafta.

Vende-sei:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fl�lf�oles da Cidade "Uma pttlicia de lal ordem'a_alará Vidà Social
Através do mlCrofône da Bentinho vivia a revolver

I
-

d
'

.-
" ANIVERSARIOS:

JRÁDIOGU�RUJÁ-amais monturos selecionanddfrag- qua quer regime emocra ICO DR. HIPóLITO .PEREIR�
: ópopular �m�ssora, catari�e�- mentos de panos sujos, pa- Tr,�sco�'re, ,�oJe, , o. an�-
,'Se - fOi Iída, sábado últí- péis imundos, que recolhia

" .
"

versano nátalício do dr. HI-
3110, a seguinte e brilhante ao saco, pacientemente, com- .RIO, 23, <.V.A,) - O JUIZ trada do Brasil na guerra e caz. colab�ra.dor� d�, HiUer pólito Pereira, advogadú; e
-crênlca: penetrado de sua nobre fun- Irm.eu Jofflly ao absolver entre outros �s profe�sor�s pe�sfN�ç�es Un,lda::' ,

"pessôa grandemente relaflO":(Crônica escrita especial- ção social! Pois, o Bentinho varIas. pessoas acus�das de Gilberto Freire e tavío
Ihídas r OI-se a},s, provas nada nos meios sociais nes-

:-mente para esta emissora -

traí tif
- comunistas pela Pohcia fez Mangabeira ou parlamenta- co 1 as pe a po reia em sua ta capitalnao con raiu o 1 o, nao a- ",', ' d d I t·

.

'pelo jornallsta Gustavo Ne- doeci t em seu uespacno severas res Gomo João Café FIlho e busca na se e aque a en 1- "O ESTADO" cumpri-oecia comumen e e passava '

'T d d·"'·· "N I'
,

':ves),
.

\ it b' brl criticas à Policia - Politi- Domingos Velascos, atual- ade, IZ o JUIZ. os rvros menta-o.sempre mUI o em, - o rI- .' f' tAdão Miranda é um irre- do ! I I" f
ca. "Merece grau zero o che- mente vice presidente do apreendidos igura en re ,DR. JOSÉ NICOLAU BORNga o ... , sso, a las, me az

h
.

'

Ii I de I 1-quieto farejador de casos ra- lembrar o que li a respeito
fe do c amado setor traba- país e senador da Repub 1-, e es r?m�:rh,jceNs t� r�� dva;;1' Passa, hoje, o aniversário

,1'08. As suas reportagens pa- d
"

t di t d lhista e seus, metodos não ca respectivamente, ISSO corno 'F'il o a IVO, e 1- natalício d-o dr. José Nico-
. e ceI' o propagall IS a a

-

'
. . ' -

d. 'Tecem buscar o maravilho- lei sêca e que, numa das podem .�er;,cer a aprovaçao por que esta m�sma, policia ehard .Wr1ght, traduç,�o, .e lau :

Bom, alto :funcionário,
»so, o impresslonants. De-res- suas visitas de propaganda, d�ste JUIZO. Com, :xpres- I que a _t::mtos fichava como

.. �onteIro LO?�,to,. e Capí- do Departamento de Terra�'
'to, bom amigo e bom chefe se detinha a persuadir o

soes Cb�O estas :0 JUIZ Ge- �?!llull1s:as. provavelmente. tães d;, Areia ,de Jorge e Colonização, a quem cum-:

-de familia. Gomo repórter, a suposto dono da, casa das raldo Irm,eo. J�ffIly, da Qual' ja estar-ia fichada, corno eÍl- Amado. primentamos cordialmente.
,.sua vocação está a .denun- consequências nocivas do ta Vara Criminal, acaba de FAZEM ANOS, HOJE:
-ciá-Io no temperamento, na álcool. O seu ouvinte escu-

absolver varias pessoas, pro- "

ALTINO DE OLIVEI- SENHQR'ES:,
d • b d ANTONIO pE 'OU- ,

. irresistível vontade de falar, tava-o em sil-êncio; era um
cessa as como 'mem ros e V'EIRA MENDES RI.. - José Roberto da Silva,

"que o torna logo dono da homem de mais de 50
urna associação civil com o

e e
- Wilson Paulo.

d tom ostensivo de defender a _' Walter' Líno,-converaa nas 1'0 as em que anos. Em dado instante, ESPOSA ESPOSA
-chega. Isso não é um mal, e quando, depois de urna cer- Constituiçâo e os ideais de-

participam aos seus participam aos seus SENHORAS:
.sfm um bem, porque, tanto rada argumentação visando mocraticos, bem corno anga-

parentes e amigos, o parentes e amigos, o
- Zulmira Pinto da Luz, \

'quanto lhe define a volubí- concluir pela incontestável riar donativos para os pre-
contráto de casamen- contrato de casamen- viuva do saudoso conterra-

lidade torrencial, permite Influência dos abusos do al-
sos políticos".

to de seu filho RO- to de sua filha MAR- neo sr; Rodolfo Pinto da
,'..que se lhe aquilate a cunha": cool no decréscimo da mé- Tudo conforme os termos

QUE, com a senhorita GIA, com o sr. Tte. Luz..
d 't' t da .denuncia do promotor SENHORITAS. gem um cara er ln egro e dia da existência humana, o MARCIA DE OLI� ROQUE DE OLIVEI-' :

-dum 'coração nobre. Pois, propagandista ia rematar a
Paulo de Sales Guerra, que

VEIRA_ RA MENDES. �I
- Ruth Costa.

,

Ad'" M' d
.. acrescentava ser .a mesma, "I MENI"'TOSrmeus amIgos,' ao rran a sua parlenda, ouviu-se, vin- Marcia e, Roque ��, :

.acaba de descobrir, ali pára da do interior da casa, urna
"nada mais do que um orgão

noivos ' .:._ Trogildo, filho do sr .

.

-um recanto do SaC6 dos Li- tremenda barulheira, fazen- do extinto Pártido Comunis-
Fpolís 19-7-51 Acácio Melo, tesoureiro do

-mões, uma resistente mufher do' fundo a torrentes de pa- ta Brasileiro". Por outras .Tesouro do Estado.
<com a idade de 116 anos. lavrões valentemente profe- palavras, as referidas pes- "

'

JOVEl\:I:
O· f f f soas tinham sido acusadas' C I R ld C

.
, UVlU-a e se ez

'

otogra ar ridos por voz máscula. A I
- ar os . ena o orreia

"aO lado da macróbia, que lhe surpresase estampou na fi- de atividades subversivas,

a c'atarl·R'ense de ,Med·ICI-na,' ,Reis, filho do sr. -João Rodrí-
"-teria narrado curiosos epi- sionomia do apóstolo do an- pelo famoso inspetor Cecil SS gues Correia.
'd' d

. A • ' Borer, chefe do "setor tra- e
__....__...._ _�so lOS e sua exlstenCla. ti-alcoolismo. Mas .o supos-

-.Pondo-se mesmo de lado a to dono da casa logo o tran-
balhista" do Departamento C·

· ,...

O·a' 1·0• ..exatidão histórica ao que ela quilizou, dizendo-lhe: Ferleral de Segurança Públi- A Associação Catarinense salas da Escola de Odonto- 10'e., I rd
' ca. de Medicina, convoca todos t logia e Farinacia, na praça.: eClarou ao repórter, não - Não se interrompa. Não '

Ao demais nada tem de os seus' assoc,iados, par urna, Getulio Vargas, 19. .,,-deixa de ser interessante o é nada invulgar. Trata-se a-

I
.

I f t d
.

..... 'subversivo e n,,em por 'som- Assemblé, ia Geral a ser rea-I Esta assembléia t'erá por�,:Bmp es a o e unia Vlua a- penas de meu avô ,que conta
..

vançada para além oe um já 98 anos de idade e que a-
bra o fato de angariar dona- lizada no 'difl 25 do corren- finalidade eleição da Direto-

:, século. Acrescente-se 'que a caba de tornar a sua bebedei- tivos para presos políticos te, as 20 horas, em uma das ria.

:.longa existênc:ia dessa um- ra diária! abalaria o regime. Corno tec-
'

-:lher não lhe teria ',srao um
nica policial o esforçado

'continuado presente d.e Pa- Tome Café MIM I chefe do "sétor trabàlhista" I=m SambaqUI- e..ll assl·m'pai Noel..,Teve as suas lutas. merece grau zero e seus me- L
,

.....
'Viveu dias tormentosos. II "..

todos nao podenf merecer' a Na manhã de sexta-feira cessuamento das providen-
.Mas resistiu. Aí está, orgu- ur�C3 a c,anC1u8 aprovação deste juizo, que última, em Sambaqui, il0 'cias contra os que persistem

,

llí d' saberá, dar o devido va,}o'l",:, 'o8.a � IJma ,proeza.._;.que ha::.., - A S. lUDAS,- TADEU aôs flchai:'iôs d; p�licl�,'
•

e dtstFito,,,tle- Santt) AntoI�io de em desviar o peixe-�do' Mer-
',de causar inveja a muitos Agradeço üt'tta graça- aI, Lisbôa, dois soldados da Po- cado Público'; respeito à li-
"brotinhos que já se cansam d

aos antecendentes criminais
licia Militar, n\)-cumprimen- berdade quê têm humildes

;,ao galgar urna escada ... O
cança a. devidamente comprovados. to, de órdens 'do sr. Prefeito pescadores que se valem das

--fato, porém, é que, zo'mban- P ê
Neste processo pode se

Municipal, chegaram à tarrafas para'arrancarem do
d d t 'r �o para 8'18- dizer o qúe foi dito no pri-.. o e antos progressos da "t .' li' ,praia, exigindo, que dois mar o que comer e alimen-

. meiro Congresso de Antro-
-'cC, l:n�ia p,�ra assegu:r:ar à

rl·guf.lço-e·�) "

fOI- pescadores, que haviam COIl- tal' a sua família.
m d d d d h I! pologiá Criminal realizado

'd ha a' tarl'afae la e 1 a e umana um ..., '

.

segUI o apan r, ., - ._,_

'índice cada vez mais eleva-

espancado emS5Romda e�tnovembfo ,de, uni cento de "tainhótes", Tome Café MIM I

.do, as circunstância,s mes:: \
18 e escl'1 o no pnmelro h 'b' d

't I "D I'
-. I es eXI' Issem a sua ca er- PI'OTE'J'" SUA VISTA

d 'd d 't
.

h- d t capl U (): e mquencla po- d "I C'
.. n "

-;mas a VI a mo erna eI- Na man a e on em, e� l't'
.

1" E b'
neta e matncu a, na apl- USANDO AS AFAMADAS

':mam em contrariar o esfor- nossa redação esteve Mário GI ICO sO,c'BIa , �or
t uzedlo tania dos Pontos.

1e c n es os cretário.
'·ço dos biólogos, com as suas Machado, de côr brancÇl., ca-, .on s: us ai a, e-

Tal fato revoltou, como --.-,_
· '<iescobertas no terreno da a- .sado, com 24 anos de idade, lmquentes entre os opresso-

era de 'Acontecer, àquelas
1" res, entre os vedurgos de.

.

b.ilmentação raCIOnal e da empregado da Vulcanizado-
t

.

d h f"
. crIaturas, porquanto, po res

oeonservação vital. E quan- ra .Leonetti, desta Capital" aIS gran es omens" e Ical
pescadores, que buscam ga-

..... t
-

t' d' t' certos de que os encontra-,
h

-

d
.

d' d'
.

...a gen e nao es arIa ISpOS- que nos apresen ou a se- ." n ar o pao e ca a la m- o"

'ta a pagar bom preço por guinte queixa, que, a seu
reIS. 'do, à 'noite, já madrugada ;;:.. \'uma fórmula mágica que lhe pedido, levamos a público, E concluij o juiz Joffely: alta, à tarrafa, se v;iam, de "

garantisse a contagem de certos das providencias que "Diga-se em verdade que uma hora para outra, sitia
mais de cem anos de lucidez serão tornadas pelo dr. Ney urna Policia de tal ordem a- dos, por dois policiais, que

I,'e de saúde? Essa macróbia de Aragão Paz, delegado re- balará qualquer regime de- ii só lIão os prenderam porque
, -'ilue Adão (o, repórter e não gional, doe Policia: mocrático". êles, que culpa alguma ti-
'<o homem paradisíaco) foi' "Há dias a firma em que Depoi� de transcrever tre-I nham no Cartório, entraram
,achar num subúrbio da ca- trabalha há 2 anos, foirou- chos de mau portugues das mato a dentro, fugindo da
'-pital, não saberia, na verda- bada em 44 mil cruz�iros. autoridades policiais e de- possível prisão, por crime
ode, dizer corno te� até agó- Para averiguação, foi ele clarar que apesar das suas que l}ão cometeram.
Ta conseg�ido ludibriar a prêso, durante 24 horas. E, 352 p&gin'as, ,0 processo que :Êsse fato, que diz bem do .,�,tI

morte. Fale-se-lhe de vita- afim de que confessasse o já tem dois anos, nada ficou "curto" e ilegal expediente
'minas, de calorias e outras crime que não cometeu, le- apurado contra àquelas pes- da Prefeitura, que deseja A INSTÁLADORA UE
�.altissonantes conquistas da vou 5 borrachadas, o que soas, diz textualmente o Te- moralizar a venda: do pesca- FLORIANõPOLIS DI8'1'tn.
biologia - e ela', a mulher lhe causou ferimentos. ferido juiz:, ' do, que mereceria os nossos BUIDORA DAS LAMPA.
que vive há 116' anos, sorrÍ- Segundo nos declarou ain- "O ilustre promotor deve-' aplausos, quando no empre-I.DAS PHILIPS - DESCON· -Camisp.s, Gravatas, PU..

· rá/ ingenuameRte, respon- da o queixoso, quem mandou ria saber.,que todos os anti� ,go de medidas onde a pesca TOS MÁXIMOS PARA RE· mes Meias das melhore..
'de�do ,que nada sabe dessas

I
os policiais surrá-lo, foi um fàcistas 'brasileiros foram é indústria� está' a exigir VENDEDORES � RU.A

I
pelos menores preços sé n'

COIsas. " A natureza costu- investigador conhecido pela fichados como comúnista� moderação e respeito. TRAJANO ,N0 11 - FLO. CASA MISCELANIA - Rua
ma pregar peças assim à alcunha de "Lilico". nos anos de 1935 até a en- I Moderação quanto ao pro- RIANóPOLIS. . r,onRelbeiro Mafra..
presunção,dos homens, Ain- -------- �._\� �--------------------------�------------------

___

·

��;1s�z,rn:�e:�;��uq�eBen�i�1 AVENTURAS ,DO ZÉ-MUTRÊTA ....

nho, velho tipo bem popular
,na cidade e que, bastante
idoso, vinha diàriamente a

. pé tÔdas as manhãs, do Sa
, co dos Limões, onde residia
, e para onde retol'nava tôdas
as tardes, tambem a pé, con
duzindo ao ombro um saco

de lixo que durante o dia
coletava' pelas ruas: contra
todos os p�eceitos da higie
ne e num desmentido fla
�irante a tôda" as prudentes I'Praxes profiláticas, o velhc

ÁS' 7%, horas
Simultaneamente
Sessões das moças.

CORAÇÃO PRISIONEI,RO
No' programa =

1) - A Marcha da Vida .

Nac.
- ..

-Pr�ços :' -
Sras. e srtas. - Cr$ 1,50
Estudantes - Cr$ 2,00
Cavalheiros - Cr$ 3,20

ODEON
Ás 7%, horas

A FILHA DE SATANAZ
No programa:
1) - O Esporte em Mar

cha. Nac.
_

2) - Metro Jornal. Atua
lidades.

No programa:
1) - Cinelandia Jornal.

Nac.
,2) - Fox Airplan �ews.

Jornal.
Cr$·6,20 e 3,20
"Imp. até 14 anos".

.

IMPERIO (Estreito)
Ás 7% e 83,4 horas

ATÉ PARECE MENTIRA
5a Feira _ RITZ
Gregory PECK - em

ALMAS EM CHAMAS

RITZ
ÁS 5, 7 e 8%, horas

. ROXY,

Preços:
Cr$ 6,20 e 3,20

.

"Imp. até 14 anos".
IMPERIAL,1 IS CRIINças

PREFERE�'
t>, Ás'7%, horas

MAIOR QUE O ODIO

1
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.; PAL�EIBAS, Campeão do MUNDO! '.VIbrou o mundo esportivo Luiz VIla e Tubo; Lima.,
naci-onal na tarde de ante- 1 x O, ao clube paulista bas- ante-ontem todo bom brasi- cenário mundial. Perdemos, nificação, porquanto fizemos Ponce de Leon (Canhotí-'
ontem com a explendída fa- tou o empate para' se ver de leiro esteve com o nome do há um ano, um título que já baquear as mais experrmen- nho), Liminha, Jair e Ro
çanha dos foot-baUers do' posse da maior coroa con- Palmeiras no coração, por- estava em nossas mãos, tal tadas equipes mundiais. Foi drigues.Palmeiras levantando com quistada por um clube de que o querido clube do Par- a disparidade de forças de de 2 x 2 a contagem. Rodri-
méritos indiscutíveis o futebol. Todo o' país acom- que Antart.ica representava nosso futebol. Confirmando ges e Líminha.marcaram pa- Gloria, pois, ao Palmeiras•.
Torneio Mundial dos Clubes panhou o desfecho do emba- o nome do Brasil, este Bra- a superiorldade do- futebol ra o téàm palmeirense que que tão ,alto soube elevar I}

,
Campeões. Vitorioso na par- te entre Palmeiras e Juven- si! que queremos ver cada brasileiro, conquistamos um atuou assim formado: Fábio nome do Brasil no panorama, .

tida inicial das finais por tus, da Itália. Na tarde de vez mais forte e robusto no título pomposo pela sua sig- Salvador e Juvenal r Dema, esportivo mundial!' .

..........- - _. - - ---....,. --- -
•."..----.----••-.---- ;.-- -. t4!Ht' .!'._ __ - .._ _._._._. ._._._. .r-_ _._._ ...,. ..,.-._- -,.- -.- _

,

Esportivoo.••. "ERtado ,,'"

Direção de: PEDRQ PAULO MACHADO
-

,

Mais um 'melhorament'o para O novo> Conselho Regional Avaí ·.e
o est,á�ío da F.C.F.

.

Por ato do �.�overed�Sj�2�s���ldir GI:isard a- La't'.-do·s'Muito v-irá a lucrar o fu- parte será empregada na do Estado foram nomeados tuará como representante do g
tebol insular com os jogos construção de mais duas ar- os srs, dr. Heitor Ferrari, 'Conselho Nacional de Des
noturnos. Os refletores da quibancadas. Agora, a

pre-I
Eduardo Vitor Cabral, Libe- portos.

praça de esportes da Praia sidencia da, F.C.F. fez inse- 'rato Carioni, (1sni Mello e Aos novos membros do
de Fora, inaugurados na ul-' rir em sua última nota ofí- Waldir-Ortsard, para, sob a Conselho Regional de Des
tima sexta-feira, atestam, cial u�a, notícia que certa- presidencia do primeiro, I portos

os nossos parabéns
com eloquencia o interêsse mente Ira agradar aos f're- constituirem o Conselho Re- pela investidura de que fo
da atual diretoria da Fede- quentadores do estádio da gional de Desportos. O sr. ram contemplados.
ração Catar'ínense r de Fute- rua Bocaiuva: acaba de ad-
boI em dotar o nosso úni-co quirir um completo serviço .l.estádio de futebol de 'todos de alto-falantes." A -instala-

VI"
-

l

os requisitos necessários ao ção dos mesmos ficará con- Osmar M'el-ra eleito vice-
\ u. conlzaçao t

melhor conforto do público cluida dentro de poucos dias. E t
florianópolitano. Como ja Felicitamos a F.C.F. pela presidente da FAI"

' D

d. f
nos reportamos', da renda: a- iniciativa que por certo .vi-.

.

,
, ,,'" i PU�US e tjama.r'as e lIr ,purada no encontro sob a rá trazer grandes beneficios; Tendo renunciado o sr, dr. nosso'! meios esportivos e �:

.luz dos refletores 'grande ao futebol da terra de Anita. Heitor Ferrari do cargo de que há muito vem prestando Serviço Garaptido f-
I vice-presidente da Federa- grandes serviços à entidade . �•

ção Atlética Catarinense, controladora dos esportes do
COMÉRCIO & TRANSPOR'fES -c. RAMOS S. A. risso em vista' dos seus inú-' atletismo, 'voleibol, basque- �

Amanha- ,O' .•-'n-IC-IO do' Qua- meros afazereslhcomRo p.resi-1 tcebol.e ciAclislllt�,_:mf .Santa - Posto de Serviço "ESSO" ·t.,,'.: .

"

'

'dente do Conse o egrona atarina. no reia 01 rece-
f

d d I Notarne
,

.de Desportos, Federação. bida com aplausos, tratan- Telefone Manual - 44 '"' Irao u ar . •. Aquática de Santa Catarina] .do-se de .um .. dos nossos ma-

,'1. "'EDe acordo com a resolu- Pinto. Quanto ao jogo inau-
e vice-presidente do Figuei-I iores valores morais. Oonhe- Estreito - Florianópolis tO- ,

t,ção da F.C.F�, está marcado gural, este está dependendo. rense Futebol Clube, reuniu- , cido o resultado do pleito, i
para amanhã, no estádio da da reunião de hoje, pois se-

se na ultima semãna a: dire- propôs o sr, dr. Osmar -,- _

Rua Bocaiuva, o início do gundo fomos informados: se- toda da F.A.C. para o pre- Cunha, presidente da F.A.C.
Torneio Quadrangular No- rá 'organizada uma nova ta- enchimento da vaga deixa- um voto de louvor ao dr.
turno de Futebol, promovi- -bela, visto que a última não da pelo dedicado esportista. Heitor Ferrari pelos servi
do pela entidade da rua João foi da aeeítação dos Clubes. Por unânimidade de votos a ços prestados à entidade du-

escolha recaiu no desportís- rante vários anos, sempre
ta Osmar Meira, elemento com dedicação, inteligencia
largamente conceituado em e honestidade.

antver-Será festejado.o
sário do Ipiranga

_ FI
l'

A'
- M·

·

o Ipiranga Futebol Clube, ·Vila Operária; sessao sole- uminease X merlca tnetrn
simpática agremiação do a- I

ne, na séde do Clube �ecrea- No Estádio de Alvaro
prazível distrito de Saco dos tívo Límoense ; Partida de Chaves, no Rio, jogarão na

Limões, vice-campeão da Voleibol, na quadra do clu- noite -de hoje Fluminense e

Primeira Divísão de Ama- be; sessões cinematografi-, América Mineiro, de Belo
dores, verá passar no dia 31 cas, na séde do C. R. Li- Horizonte. Segundo o "Diâ
do corrente mais um ano, de moense e jogo de futebol rio Carioca", o Fluminense
profícua existênciâ; . Para com a 'participação do Ipi-
oomemorar o expressivo a- ranga F, C.
cóntecimento os diretores do Pelos preparativos que es

�oveI grêmio aIvi-verde ela-, tamos verificando em Saco

boraram um programa de dos Limões, é de esperar-se

festas, a serem realizadas êxito sem precedente,' na

de 29 do corrente a 5 de a� história esportiva daquela
gosto, constando de missa' pictorescR localidade.
-em açãoJde graças no adÍ'o "O ESTADO ESPORTI
da CapeIà de Nossa Senho- VO" colaborará para maior

.

1'a da Bôa Viagem,
.

em '8a- êxito do.s festejos, colocando
co dos' Limões, torneio es� 3;s suas éolunas à disposição
pol'tivo, no estádio do clube; do valente e querido grêmio
Corrida de resistencia, na suburbano.

deverá jogar assim forma
do: Castilho, Lafaiete e Pi
nheiro; Pé de Valsa, Edson
e Sanford; Reis, Didi, Vila
lobos, Orlando e Joel.

Vencido u ButalaDo pelo Santos
Em Santos, jogando sába-

t
cido inapelavelmente

•
pelo

do á n'Oite frente ao Santos, escore de 2xO. tentos de

o Botafogo, do Rio,. foi ven- Odair.

Novo presidente '.,0 ,Amé
,rica da Praia d.e fóra-

Firmado pelo sr. Demerval
Amaral recebemos atencio

so oficio, no qual o conheci

do esportista comunica. que,
teI;ldo o sr. Lourival Silva so

licitado demissão 'do cargo

de presidente do América
da Praia de Fora, ele, na

ql.lalidade de vic-e-presidente
assumira a presidencia do

simpatico grêmio alvi-rubl'o..Grande lestivàl promovido.
pela A. D. F,Iávio ferrari
Em beneficio de suas ati- Para a festa que promete

vidades esportivas, a Asso- grandes atrativos será' ins

dação Desportiva ,"Flávio talado 'um gra:t1Jde bar, bar

Ferrari", fUIldada em-23 de raquinhas, serviços de alto

junho do corrente ano por falante apresentando os me

'um grupo de admiradores do lhores "áses" do rádio flo

atual presidente da F.C.F., rianópolitano e outras sur-

Professor Flávio Ferrari, presas., I
levará a efe·ito, nos dias 2, 3, Cola'borem com a novel 01'-

4 e 5 de agosto próximo, ex- ganização esportiva, compa
plêndidas noiÚldas no :nag-, recen�o à encantadora festa

nifico bairrp �a Pramha. dos dIaS 2, 3, 4 e 5, de agosto.

Figueirens_
• •

no, Interior
E�cursionaram ao interior

IImbitUba
pelo elevado eseo

do Estado ante-ontem, as e- re de 5x1, frente ao Clu�e
quipes titulares do Avaí e Atl�tico Imbituba: Ambas as
Figueirense, 'sendo ambos eqUlpls metropolitanas �
derrotados, o primeiro POI;' 1 t�ara� desfalcadas de va-

2xl, em Brusque, frente ao

I
nos tItulares. .

Paysandú, e o segundo em
,

.

;.

SEUS INTERESSES NO'
'Rio de Janeiro serão
bem defendidos por

ARLINDO AUGUS1'O ALVES
advogado

Av. Rio Branco, 128 - Salas 1303/4'
. '

Telf. 33-6942 - ,22-8005.

t
I '

J
TINTAS -PARA PINTlJR.A
(,U'fT9MAI

P.ITIDllll
IIIRI[IIR

..
l

TEATRO ALVARO' DE
CARVALHO

Dia 3 de agôsto: ,"É proi
Ôido Suiciçiar-se na Prima-

COURA caSPA,
QUEDA "OS CAM

\

BELOS E DEMAIS _
!:i'IUZi' LIMA & IRMÃOS

1 Cons. Mafra, 37.
. ·PlorianópolisAFECeOES DO

COURO CABELUDO.
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'id a Militar

Transcrevemos, abaixo, a

:referida oração:
"Exmo. sr. presíden te

.

da
=República. Sr8.· generais.
::Meus camaradas. Distingui
«do pela gentileza e conf'ian
-ça do sr. presidente da .Re
',pública, cumpre-me agrade-
..cer em seu nome as género
esas e patrióticas palavras
-do vosso orador, que tam
"bém merecem' meus' aplau
vsos, proferidas nesta sígní
:ficativa homenagem da P.
:Região Militar, tributada ao

-eminenta chefe da Nação.
;É uma oportunidade ímpar
-essa de reunirmos ao redor
,410 chefe da Nação os ofi
-ciais da guarnição do Rio
'ue Janeiro. Em torno do
-churraseo familiar, homens
"do sul e agradável aos sol
·�ados de todas as proce
-dencias, acostumados a a-

-eampar e a comer ao pé do
:'fogo, nos "bivaques" e co

':mo se estivessemos real
-mente em campanha, rece

''ibendo -a visita honrosa e a.

lnspeção cuidadosa do co

"""1lJ.andante em chefe. Tanto
"maior, pois, a razão que nos

';assiste para falarmos a lin
':guagem franca e clara da
-camaradagem leal que' não
-exclue Rem o respeito'disci-
-plinar e nem a cordialidade
-dos companheiros nos pe-
-:rÍodQS da carreira. Já é lu-
�gar comum relembrar que
'::as nações de todo o mundo

:::at,ravessam época. conturba
'<da e dificil que as taboas
'<los valores humanos so

-frem uma revisão tremen-
-da e assustadora para uns;
'J}erturbadora, sem dúvida,
-para todos. O diagnóstico é
'facil; difícil é a terapeutica.
"Por isso mesmo, nós solda
-dos profissionais temo; de
-enfrentar a situações novas

e imprevistas e se não o fi.:
zermos, correremos o' risco'
"de ficar diante do povo que

f'REOCUPADAr.,

!t·use KOlYNOS!

, "Não se preocupe !.;: O Creme Dental
Kotynos combate as caries 'mais eli

, cazmente que os demat . ddttifrl
� .. cios. Kolynos destr'ot as bacter as

··que produzem os ácitlos bucais. cau
sadores das (·áries. Koivnos dareia

. os dentes e embeleza o sorriso. Com
pre Kolynos hoje mesmo e .. _ UMe-o

1odos os dias' •
.

;'KOLYNOS
Combate ·as cárl..

Agrada mais
Rende mais

<K·.20,P

o r..STAHt)-'ferf�a-!eira, 24

._--------:----__,.-----.:_---

de
I

julho
.

ue HJ51
.

õ"

�·:<ACIMA DE TUDO, OS IN
TERESSES DO BRASIL"
S. Exeía, o Sr. Presidente

«da República visitou há
. -dias .a Vila Militar, na la
::':Região Militar (Capital Fe
"dera!), passando em revista
.as tropas ali sediadas e sen
..do saudado pelo General Ze
môbío da Costa, comandante
"daquela Região, que. exprí
. miu o pensamento de seus
-comandados.

Agradecendo a homena
::gem e por determinaeão de
::'s. Exçia. . falou o Ministro
•da Guerra, General Estilac
::Leal. Sua' oração, sem dú- .,. _ _

-vida alguma foi de grande
'uos �fel'ec: ,sall-gu�, alimen- rrgrr, �ao podem .e nao de

:-significação pelos conceitos to, Vida, nao como os defen-I vem cair em entusíasmos fa

-emltidos. sores da Nação e os guar- ceis, Devem, assim, estudar
diões das suas riquezas, e analisar com calculada
mas .como simples burocra- precisão o que ée o que não
tas de uniforme. Nosso sé- é de interesse .da pátria.
culo _já. viu com as . perdas

.

Homens da profissão mi
de mui as dezenas de mi- Iitar, estamos todos pron
lhões de vida durante.' as tos aos sac'rificios máximos,
guerras, O que a guerra dos quais a 'vida não é se

sign ifica para o/equilíbrio guramente o maior. No seio

politico da humanidade to- desta gloriosa gUarlllçao,
dos o sentimos na própria que é das mais perfeitas dos
carne. Felizmente, os solda- centros de preparação mil i
dos conscientes, os que se tal' do país, nosso pensamen
alinham realmente na fila to· não se confina somente
dos defensores da pátria e de problemas dessa prepa
da

. integridade naciona� ração militar. O que se faz
nãó são fatores e nem arau- necessário é armar os espi- .

tos de 'conflítcs sangrentos. ritos. tanto quanto os cere

Entretanto, as graves res- bros, Para a nação, para to

ponsabilidades que .

cabem dos 'os combates, . inclusive
ao Brasil neste tremendo os da guerra.
momento hístôrlco, mais

.

que nunca se projetam nas

consciencias vigilantes das

forças armadas. Não é pre
ciso pensar como um teóri
co ou doutrinador para ve

rificar que as guerras mo

dernas, generalizadas a to

dos homens e mulheres de
uma Nação, se resolvem so
mente com a bravura dos
soldados mas cQJl1 o .poten
cial, (, trabalho e o sacri
ficio dós povos. 'E não pre
cisaria acrescentar que 'as

vitórias não são somente o

bras de combates e de bata

lhas, mas a construção de
licada e precisa" de toda a

maquinária do Estado ajus
tada para um fim. Por isso

mesmo, cabe dizer aqui en
tre os camaradas que 'as

forças armadas não são •. o

fiel da politica externa; não
são determinadoras de con

flitos, mas apenas seus a

gentes executivos. Ao poder
ppl itico da Nação é que in

cumbe resolver sôbre
.

os

graves problemas da paz,

da guerra, das alianças, das
convenções e dos tratados.
Felizmente o Brasil tem à

sua frente 'um estadista se

reno, de Iarga experiência _e

.de patriotismo provado, que.
ainda na última conflagra
ção mundial presidia os

nossos destinos e só permi
tiu. que no conflito nos a

tingisse quando haviamos

preparado a nação para in

tervir seguindo a linha de

seus .maiores e mais . pro
fundos inberesses.

,
. Por o'utr"o lado, a ingente
obra administrativa de vos

sa excelencia, realizada no

I
terreno econômico e social,
tem sido assinalada pelas iní
dativas e empreendimentos
os mais notáveis do apare-
lhamento da defesa nacio
nal. Entre os nossos cama

radas, deixe-m'E\ repeti-lo,. (, '

há militares jovens e impe-
tuosos, com ambições legi
timas de gloria, que consi
deram a batalha um espor
te. Mas os homem! que( re

almente, comand<lm, e que
assumiram perante a. nação
e perante a coletividace o

compromisso .de glliar e di-

Ataca todo o organisme
EM SIFILIS OU REUMA
TISMO DA MESMA

. OH!
GEM?

USE O PUPULAR PREPA-\
EADO

.

I·��fJ1:lIêlP'3
AProvado pelo D. N. S. P., como auxiliar rio .'

tratamento da Sifilis e Reumatismo, da mesma
origem. ,

Inofensivo ao organismo, agl'ad�.vel conto li
cor, .

S í f i I
•

'" S

r.:

, .

Reforçar a economia ge
ral, desenvolver as indús
trias, fomentar a agricultu
ra, e ampliar a produção -

eis outros tantostermos pre-.
liminares de preparação bé
lica. E assim, senhor presi
dente, agradecendo agora a

presença de: vossa excelen
cia nesta reunião, desejo di
zer-em nome de meus, cama

radas desta guarnição de es

col e' daquelas' que visitas
tes ultimamente, que o E
xército Brasileiro não teme
as tarefas. e nem encargos
e tudo fará para o que é o

empenho comum e do go
verno e o nosso - trabalhar
e lutar pelo progresso do
Brasil, dentro de grandes
linhas de seu magnifico des
tino. À saúde e à felicidade
do presidente Getúlio Var
gas".

IVEi"�
gaste progressivo das' peças do motor
em frações ínfimas' de milímetro, mas

suficiente para pro.vocar o seu desa

[ustamento total. Ajudado pela oxidação,
. corrosão e pela formação de "bôrra",
o "Desgaste Invisível" resulta de lu� .

brificação imperfeita e produz queima

exces�iva de óleo, redução de quilo
metragem por litro de gasolina, con

sertos dispendiosos
.

e, finalmente,- di
minuição da vida útil de

.

seu carro.

o MOTO� É DOTADO DE "CANA1S",
pelos quais o óleo circula atra

vés' de suas. partes vitais. Cir

culando pelo motor, o Atlantic
Mo�or Oil de "Ação Dupla" limpa, lubri
fica, remove os resíduos, Um notável

·ingrediente.químico de "ação dispersante"
•

.

mantém êstes resíduos em suspensão,
para serem eliminados na troca do óleo.
Até os pistões e anéis de segmento re-.
cebem tal limpeza para manter boa com-.

.pressão, O Atlantic Motor Oil de "Ação
Dupla" assegura, por isso, maior rendi
mento ao . seu motor,

.
,. ......

� �:
.. -', ---'�'-, '_ --�---

RfJ'ORTA6f:I'4S -'
* Cl(Ó�ICAS-'
* di NE1Y1.A -

* 'RÀbIO -

*' LI�ERÀTURÀ
.. 'HUMOR-

Cr.$3.oo* MODA$
·-rODO> os MtSJ:S .

r'

lZfVISTADA«lUAfRA
CAIXA POSTALV
•

I •

CURITIBA -PARANA

OUTRAS NOTÁVEIS VANTAGENS. DO ATtANTlC
MOTOR Oll QUUlMPA E LUB�IFICA:

• Contém um Detergente para lim�ar
as partes ·vi!ais do motor.

• Contém uma películc' lubrificante de
excepcionol resis+êncic.

• Evito a oxidação, corrosão e forma
ção de "bôrre".

• Mantém livres .05 anéis de segmerÍt�.
• Isenta de entupimento os canais do

,sistema de éirculaçõo .. do lubrificante.

A T L ,A N T I C R E F I N I N G C O M PA N Y O f B R A 2 I L

fOGO[S [ fOGARBRIS
ElETRICIS DAKO

Apesar do baixo preço tem excelentes

características,mecanicas e elétrices.

.

'-JS dü cos elétrlços DAKO de qualida-
de Insuperável, são do. típo de resístêneta
elétrica embutida, prensada em matetial al
tamente isolante com grande concentração
caloríüca.

."

Inreíramente esmaltado em porcelana
ou exelente pintura a' uuco.

I

DAKO-
PARA fERIDAS,
ECZEMAS'•
IN Fl AMAÇOES,
C O C .E I R � S.
f R -I E I R A S,
ESPINHAS� ,ETC.
=";::::;';,==-===::;;'��-:' �:� 11

..
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ReClpetaÇãI ecoDômica alra- Cheg�u ao 'Rio o Reitor 'do BIBLIOGRAFIA
vés da era.Dização rural Inst. de P.edagogia de Turim

"O CAMINHO DO TRIUl'l: "a Do, da Alma é a única

to��l��iÓ:�i�n�� a:t;�:�l;� ���e�i!���:��üAu��S:ste::!� Velo participa, do ,I,f Congresso lo· ��� Vii�ANC�DI;Ô�� qU'�a�e:��::,àp!�!�;cem à,

���i�Ô���:\?�lh��f��:��d!:: �: f::e:���:od� �i���;;� teramericano de Iducação Catolica PR0M����.-;.�2:3AULO, Ci�,�c��r verdadeira é sem-

te da S. N. A., afirmou, que João Cleofas". Viajando em um dos todas as partes da América ' Vargas Vila, o célebre es- pre uma bela Dor ; e, por Ía-
ia estrutura social .braaileí-] O presidente da S. N. A. constellat,íon da linh.a per:'1 � de a}g,_;tns páise.s europeus critor colombiano cuja pu- so, tem o orgulho de se mog

ra está carecendo, sem. de- reconhece que a classe rural nambucana da Panal!' do' que virao discutir em con- jante obra literária /! uma trar nua, como uma estâtua ;
mora, de uma instituição do país não se encontra ain- Brasil procedente de Recife, . junto os problemas da edu- das mais fecundas e origi- "é na nudez que reside o,.

que ampare os trabalhado- da suficientemente ôrganí- chegou ao, Rio -0' Rev. Pe.· cação da mocidade.
-

nais de toda a América, e mistério-de sua beleza; come.
res das zonas rurais do país.' zada pará assumir" desde dr. Carlos Leõncie, Reitordo Esses educadores, reuni- que grangeou renome uni- nos 'grandes mármores clás-
- "Êsse problema, aliás" logo, a responsabilidade pe- Instituto de Pedagogia P�m- dos no IV Congresso

IDte-j
versai graças à-sua persona- sicos;

.

prosseguiu -'-- sempre preo- la, �xecução de um serviço tificio Ateneu Salesiano de ramericano de Educação Ca- lidade ímpar e ao subido va- "o máximo que se pode pe
eupou a Sociedade Nacional' social extensivo a todas as Turim, na Itálla, tólíca, cuja instalação se 101' artístico de seus roman- 'd�r à.' Dor que .se apresenta
Jê Agricultura, desde a, sua' Unidades da Federacão. Se O destacado educador, que ptoc'ederá a 25 do corrente, ces, é um nome sobejamente , a�sim' despida n� regiões
fundação em 189-7, ,_porquf- em S��o Paúlo e no R,i� Grau:' havia chegado a Pernambu- procurarão .aoluções crís- eonhecido do público leitor I da Arte, é que seja bela e

logo após a Proclamação da de do Sul já existe uma 01'- co, 'sua terra natal, em prin- tãs' para _os problemas que brasileiro, graças principal- estilize suas atitudes até
República, cof!l �a l?UP�:�§,§'íiC!. Jllii.z-ª.s,�_9.�ru.ral poder?sa, cípios domes de julho COl'- assoberbam a mocidade in- mente às excelentes tradu- naquele inexorável momento

,

do, Ministério da"A���icult'ti.: na mâioria�d'oftõ�tros'Esiã::' reíite�pãí"ã-"lt's'ststii" a'O··Cow:: tduzintl,ci,!.il;'áO-·búm'caminho. ções que de seus livros tem �Il1 qy"e; o CrJme brota das,
ra e com a Abolição! a ques- dos a situação é diferente. gresso Nacional do Escapu- dadoa Editôra Prometeu, de mãos augustas da tragédia.
tão agrária no Brasil assu- .

, Estou certo de que sõmen- Iário e à Semana de Ação 'Tome Café, MIM I Sãa Paulo. como uma flor;'
miu aspecto de suIrJ g'ravi- te' com a organização rural Católica, ambos reunidos em

'

.'
'"

"-,- Tendo-se proposto o lou- I "a Arte é�pura e tudo PIl-

dade, que tem perdurado pOl;i poderemos 'realizar a recu- Recife, vem agora se juntar l16a' C'
-;

R M vâvel empreendimento de ' rff'ica ;
mais de sess,:nta' anos. � pe�a_ção económica e finan- aos inúmeros educadores �e I ..... • -< ,. publicar em vernáculo as o-I ';quando toc� ?o mais mi-
classe rural não recebeu ate cerra e trazer o bem-estar as I' D

'

16a bras completas do, grande; seravel dos VICIOS, torna-o:
·

. ,. ..
, evem comparecer a '

Ed't IbIt b
.

agora, a assistência necessa- 'populações do país, tanto as C R 3a -S ão) f" d homem de letras, a I ora! e o, como am em ao maia

ria do Estado, pr'incipalmen- do campo como as dos cen- t' t' :--d ecçato, , da rm e
Prometeu já fêz traduzir e 'miserável dos crimes;

t t
'

d 'a' .'. ra aI e assun os e seus. '

. I ,,�, bo'
•

.Le nos se ores a sau e, e da I tros urbanos, sem necessida- interesses, os cidadãos José publicou, com sucesso am- i sao as ou mas, as a-

educação. O provocamento de de transplantação de fi- Wilston Zomer, José Paulo da mador, os seguintes livros
I
mas dêste livro?

'

desordenado veio çonco;:l'er gurmos estrangeiros, mas I' N, G L' E' S A' Natividade, João Oualberto de Vargas Vila: ,"�bis", "Lí-l ."0 Bem, � M�l, o, Ví-ci?, a
como fator+de desorgarííza- sim dentro das tradições rio' Branco", "LU'lO Verme- i Virtude, nao sao- conceitos

."lI_......._I'T.............:, de Souza, Agenor Cordeiro I
ção, com todo o seu cortejo brasileiras.

,.� ,,(r, I�
, lho", "Lírio Negro", "A Se- nem expressões de Arte; es-,'t t , Filho; Alcides Napoleão Ne-de consequencias economi- (Do Diário de Notícias). '", 1d i�

I .< ves e Jeronímo venancio das mente", "Flor do Lôdo", "A tão fora dela;
c-as e sociais que hoje pre-

.

Loucura de Job", e agora a- "fascinados pelo resplen-
senciamos, Isso quer dizer i O N J C A . A' P E R , TI' 4 Chagas,

caba de lançar "O CAMI- dor de sua própria Visão, os.
que novos rumos teriam de Café MIM I 'Raphael Munho;l de Mo- N'HO DO TRIUNFO", sem adolescentes dêste livro não
ser traçados, para ,a garan- raes - Ten. CeI. Chefe da dúvida um. dos romances vêem os precipícios nem os'

16a'C.R.
' ,

I

tia da nacionalidade,- pois
__ _

mais notáveis e discutidos redemoinhos do caminho que
perto de 70 por ,çento da.1)o- , Tome Café' MIM I do famoso escritOl�. percorrem: o Caminho dn·
pulação nacional vive das __ �__ , - Referindo-se a' êste livro, 'Frinunfo;

.

;�!:���::�{�:,���::!!�� De G�speri. CIA.Y,idadl para ��;FaiYE���'::';E:!P� �;;t: :ô:n:o::;�n,,�aa::
execução de um programa de formar' 8 oovo' gabl-nele e nebroso por causa de sua diga do século que os faz-
assistência sociaL e educa-

"

'

.,

.,
Ideologia; vibrar às vêzes;

cional em favor do ruricola,

I
"almas de artistas !:1ão as j '�segui o seu vôo; é tem-

��:a�àii��::�:�:l��s:atse;�� A d!:a Dd� \���H�corda_ " �SO o,clonar . a crise' pJllitica� al�::ti��::eJ�V�%a vaga ,�: pe�����\OdO vôo para a

pulações e ainda fornece so- nos que'; "ROMA, 20 (U. P.) -,- Alcid-e De Gasperi foi convi- suprema Idealidad�; 'I Glória". ,

bras para a exportação, fone - em 1645, o bravo J0ão dado pelo presidente Finaudi para formar ,o seu setirn;o "elas apareceram ass,im, "�,CAMINHO DO TRIUN- '

te das preciosas divisas". F,ernandes Vieira, "Pl'imei- gabinete. Na manhã de 'hoje, � seuetario" (lo presidente�' nuas ant�l>J:neus olho�,.}lUI11a ,F;O ,'Toman�e de ,amoT ; ?�,
NACÁO ' AGRtCOLA 11'0' aclamador da liberdade. Giulio Andreotti, já havia informado 'que se esperava casta nudê,,; de (ieuses ado-; arte, de poeSIa e de tragedllt,
Decl�rdu, a seguir, o pro- e' governador das armas na que De, Gasperi estivesse em condições de constituir o lescentes, ,�ni dias muito re-1 es�rito com sangue e nervo�r

fessor Artur, Tôrres Filho: restauração e restituição de novo gabinete no fim da semana. í motos em que meus olhos es- fOI ésmeradamente traduZl-
.
- "Penso, como o ,saudo- Pern�mbuco a seu legitimo De Gaspúi deverá, agora, comparecer perante a 'Ca- tavam ainda cegos pelà bru- do por GaIvão de Queiró� e-

so sociólogo Alberto Tôrres, senhor", mandou afixar edi, ,rnara dos Deputados na terça-feira e pedir um voto de ma cândida que o Sol da Vi- p�blicado pela Editora Pro

que o Brasil tem 'por desti- tal declarando que os que confirnça. Os jornais divulgaram, que a maioria dos li- da não havia dissipadQ nas I n:_eteu na,sua vit�ri�sa Cole
no ser uma na'ção agrícola, e não, assentassem praça, den- deres polít�cos, é favoravel a um g,abinete chefiado por serenas paragens da �uber-I çao Eros, constItu_l�db ?m-

tudo que tentar desviá-lo tI'O de quatro dias sé'iam De Gaspen, para enfrentar os tumultuosos dias que a- dade;. elegant� �?lume,ennqUecldO"
desse rumo será contra a tidos por, inimigos _da pa- guardam a Italia. Em um editorial, de primeira pagina, "fOl �ecordando-as e re-

I c?m artlsLl.ca sobrecapa em:

natureza, e cont�'a os. intel'es- tria;"
'

o jornal "Momento" divulgou Ique os socialistas anti-co- construmdo-as que eu as re-l cores, do pmtor Ramon Hes-
ses humanos. Afirmava ain- -'- em 1781, a Vila de São munistas manifestaram ao' presidente Finaudi a sua con- velei ao Mundo, em suas panha.
da aquele mestre que as so- Paulo foi'elevada a catego- cordancia com u mnovo governo de D,e Gasperi, mas a- grandes atitudes estáticas
'dedades hum�qlªs já estão ria de' cidade; crescentaraml que o primeiro ministro precisará mostrar ou desesperadas; em seu

TEATRO ALVARO DE'
pagando 'com á carestia da' - em ,1783, em Çaracas, maior interesse pelas �reivindicações socialistas. Os li- voo ascensional para seus

CARVALHOvida um pesado tributo pelo na VeJaézmilâ, nasceu Si- berais, ao que s,e sabe serão. inclu-idos no novo gabine- trágicos destinos;
,

.

, ,

B l'
"

d Dia 3 de a·gôsto: "É proi-desaproveità:mepto, ªª,,:terra, mon o IVar,,:1:o gI,'an ,e li- te, TYlas não imediatamente. I "neste romance" como em '

. , -':' bido Suicidar-se na Prima-dando lugar i átvidade in- bertador sul::â-mericano, fa-
. , todos os meus outros, o Dra-

����::: à ��:���d:o ����" �eeCi�;30e;rn 17' qe' Dezembro Cons/elho Reg. de Engenharia ;::li:�
intesifica até a Tra-

consequencia as especulares - em 1839, o Tenente- e' ,

• _ "a Tragédia é o elemento
mercantis, com a febre do coronel João Propicio Mena e A,rqulletura ,da·, 8a. RegI8'o' vital das grandes vidl\s e

,

( enriquedment? Compren- Barreto foi elogiado pelo dos grandes livros;
dem-se, assim, as difiCUlda-1 Brig�deiro José Maria da EBITA.L "neste rorrian-ce das "Ado-
des 'que' atravessa o Brasil Gama Lobo d'Eça (Barão, .'

'

. .'. ',:, 'Iescênci-as", que é c6mo que RIO, 23 (V.A.) - Reali-
diante da questão agrária, de Sa:ycã), por ação desta- .

Pelo presente torno pubh9° ,!ue o �F�, ,ft-�yIM �AR- o pórtico rubro da,quelas zou-se, no Ministério da,
qUE! ,se ,aprese�ta comPleXa,']

cada. no combate de viá- ClA,
NO DE �OUZA re.quereu, a, �s�e Consel�� Re,gIOn.al duas vidas que, num parale- Agricultura, a instalação da

em .face da desorganização, mão; " de Eng�mhana e �A.rqUltetura _.;·da pItava RegIRO o regls- lismo inexorav�l" hão de ca- comissão destinada a exeCtl

principalmente, _ dá classe . - ém 184.0, ficou orga'ni- t�o� a. tItulo pl'ecano, como CONSTRUTOR, p�ra 'o' Mu- minhar depois em "A Con- tal' o plano de revenda de;
l'ural, abandonadá, sem as� zado o Ministério chamado n:clplO de PAL�OÇA, �s�ado �e S�nta Catarma, de a- quista de Bizân'cio", até � tratores e máquin�s agrk-o,
sistencia economica ou 80-' da "Maioridade";

cordo ,com o paragr�fo Ul1lCO do Artigo 5° do Decreto n. culminação, completa do las aQs lavradores e' cria:"
daI. Por isso, a S. N. k a- - em 1868, o Barão da 23.569� de 11 d.e dezem.hl'o de .1933.

. .' . .
Drama doloroso, a Tragédia dores' registrados no Minis�

pressou-se etn levar a sua Passagem subiu o Rio Pa- ��cam;. pOlS, conVIdados os profIssIOnais' m�el'essa- aparece, já,
I

co'm a sua ter- tério em apreço; dentro das
colaboração ao sr. presiden- ragnai com os n-avios "Ba- dos, J.a regIstrados, neste '�onselho, a se. pronuncIa�e�: rível face de -Medusa Insa- bases do contrato recente--
te Getúlio Vargas, que, já na hia"'e "SilvadO"'; respe�to, para o que l}Jes e �acl�ltado o prazo de 3? (trm- tisfeitl}; e marc'a, com o seu mente celebrado.'
sua campanha eleitoral, ha- - em 1890, em �ão pau-I ta) dl�S, a

con,
tal' da pu�hcaçao do presente Edital. sínete de divina Fatalidade, De acordo com esse con-

-via assumido com o homem lo, nasceu Guilherme de An-
Porto Alegre, 20 de Junho �de 1951.. estás duas almas, adolescen- trato,-o'Banco do Brasil-em-

do campo o compromisso de drade e Almeida, da Acade-I' Eng. Walter Boehl - PresIdente.
.

,

tes que, ao findar o ultimo prestará ao Ministerio da.

dàr-�he aq�ela mesma. assis-lmia �rasile�ra .de Letras.
I

LOID'E A'EREO NAC-IONA"
livro deste Diptico romanti- Agricultura 49 milhões de

tencIa, por e-Ie proporcIOnada, Andre Nllo Tadasco
" .... co, hão de desaparecer na cruz�iros, que serão destina-

,
... '''''' "";',,,. �"

'
" nuvem esquil'ina' de uma dos à .aquisição de tratores,.

Bo'das de' Our"'()'
; ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS Orestíada Fatal; ,máquinas agrícolas e repro-

,', '

.

..'

/>, Comunica que' �ass.ou à usar em TODAS AS SUAS
_ " 'dntores, para revenda, a

· _
'

'..,
.

'I LINHAS os confortavels CURTIS COMANDER para 50 "o furacão da ' Tragédia prazo e à vista por preço-,daOs fIlhos e �etos do casal ALVARO T.OLENTINO

I' ,Passageiros, obedecendo os seguintes horários':
"

perség,ue tl,qui as almas sem custo e a juros módicos.DE SOUZA, conVIdam os parentes e pessoas ,de suas re- DOMINGOS - QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS .

t
-

t" I d II
111 erru�çao, a, e �e.j as esa- .A. comissã.o funcionará nalações de -amizade para assistirem à missa, que em ação

I
Para o�SUL: decolagem 9,59 horas. parecer no hOrizonte da DIV1São do Material do refe-,de graças, pela passagem do 500 aniversário de casamen-

. .u, Para o NORTE: decolagem 13,22 horas. Morte, empurradas por êle; rido :M:üüsferio.
'

"to de seus Pais e Avós, mandar�o celebrar sexta-feira, � Rio - Curitiba - ItaJ'aí - Florianópolis - Lagu.11a "D
. ti',

_ � o� que re.ma. n.es .as O mini,stro João Cleofa&dia 27 do corrente, às 8 horas, no altar-mór da igreja e Pôrto Alegre e volta ,.

'-

d
'a d

,pagmas e sem mIsencol' la, recomendou à comissão que:l\Iatriz _da Cl a e de São JQsé. Nas sextas-feiras o itinerário será: SUL: Florian6- c t d d
.

t I

tI!
'

À 't d L d' I o�,o
o a ar 111 .e ec u�; procure .tudo ,facili,t,ar aos '.

, n?I e aque � la, nos sa ões .do Clu?e 12 de Agôs- polis - ,Pôrtq Alegre direto. NORTE: Florianópolis a Dol' da Alma ,e a Úl1lca lavradorE's e criadores, evi-to, gentilmente cedIdos, o casal amversal'lante. receberá
I Curitiba

-- Rio .em 3 horas. V d d' D·

d
e1' -a. -erra '

or; tando dificuldades burocl'á-os cumpnmentos e seus parentes e pessoas amigas, I Agentes: Z. L. STEINER &, CIA. -- Rua Álva,ro de " d'
.

,

"' d Ih'I
as emaIS são Impulsos ticas ;:10 rápido 'atendimento>O.lerecen 0- es u a mesa de doces e bebidas. Carvalho, 1 -:- F.one 1.402.' da Bestialidade ferida; de todos os pedidos.

'

Re:velldél ',de
material,

f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.
o :ESTADO�Terçr-feira' 2t de julho de 1951 7

I

\

VENDE-'SEVende�se
'I ótima casa residencial,

"8'S'a 8 "haDar'a sita à rua Gal. Bittencourt
", t�' 11

" , 85, nesta cidade. -� Informa-

V d
'

, 'b "éõe's �à� rua, Anita 'G\íí'i'baldi
en e-se uma ca!;la

' em' "
" ' .','

f t
'

I
- L" L" fl7, ou 'pelo, telefone manual

con 01' ave a rua aurq 1-
797

' ,

nhares nO, 64, com" boa cha-:
__

o

--,. _

cara, num terreno de,20 me

tros de- frente por 1.000 me

tros de fundos.
Tratar à rua Conselheiro'

Mafra n. 39.

F,aquez8I em', geral
Vhilio Creosotado

(Sifveírá)

Onjem ,DL) IDir�foria de
passa�«l O. Publicas

-

E�iã2�::� J����ecorda I
- - Edital· -

'que: D.e ordem do sr
'. _Diretor,

1635 - Deu-se a destrui- devidamente autorizado, de-
" claro q h b t .

ção das fort.ificações de, I '

ue se ac a a er a, a

Pôrto Calvo, tendo' 'O gene- cQnt�r desta data,' a concor
rai Matias de Albuquerque renc,la para a venda do al�- I

prosseguido em sua marcha
tomovel atual�ente a �er:'I

no território alagoano. ço da Se:re.tana da �Iaçao"
,1687 - Embarcou para

Obras Públicas e Agricultu
Lisb'Oa o' ex-governador e

ra, cujos caracter istícos .são
os seguintes:eapitão-general do' Mara-
Marca Chevrolet _ Fleet-nhão, Gomes Freire de An-

-drade. master 1949 .: tipo Sedan, t'
183'9 _ Os republicanos

4' portas, côr preta, ,
,

-da Rio Grande do Sul� co-
O referido veículo, que'

se encontrá em bom estadomandados pôr Joaquim Tei- '

xeira .Nunes, ocupam a vila
de conservação/ poderá ser

d
visto e examinado durantede Laguna, evacua a na' . ,

noite, anterior pelas forcas 1 a� ho�as do �xpe�laIlte, me-,
legais. _

'

• diante autortzação daquela
Secretaria.

.

1840 - Foi de conbinúa '

,," Outrossim" f'aco ,<;i!)nte.agitação o tempo. qt�e, suce�" ,'" '

,

. aos 'interessados ter -sldo 'es-deu à -abdicação de, Pedro 1. tabelecido em, seténta" nfn'Os governos regenciais não
satisfaziam 'o JX)V'O., .Duas

cruzeiros (Cd 70.000,00) o

correntes pelrticas s€ degIa- preço mínimo de venda. ' "

As, propostas deverão' se'rdíavam : ' liberais e conser-
entregues em envelopes ie-vadores,' Para- suplantar no '

chados, no Gabinete do' 'J;Hpoder- aos', segundos aventu-
. .

,
' reter, até às onze (11) horasram os prrmeiros a .procla- d di ..

(10) dmação, da maior-idade do .im> AO Ita Pl'l;n�lrO .

,e
gos o proximo vindouroperador, _ antes dos 18 an'Os _

""

-

,. quando serao abertas emcompletos, conforme eXigia'
'

,
.. _ presença dos proponentes:a constituição, D. Pedro II

D' t
.

d Oh' P rbli.

h 14 d';d Ire .orra eras u 1-tm a apenas .anos e I a-
FI

. ,

Ii 20 d'd t d cas, em orianopo IS, e,de, �as e�ons rava ;na u-
Julho de 1951.

l'eza de animo e qualidades 'G th E' B k.', .'

d
-un er gon ec l!r - .

excepcronats, e queria' e or: ,

1 Ad
. .

t ti IIfato, assumir as redeas do
ICla mllllS ra IVO, c .

governo, Decidiu-se, afinal'
-que a maioridade se decla
rasse por aclamação,
Uma comissão que pro

curou o jovem monarca pa
�'a saber si desejava ser a

-elamado maior, recebeu a

seguinte celebre, resposta:
,Quero, já. Foram' convoca
das i as' camaras para o dia
.seguinte, 23 de julho de
1840. Perante elas, com \0
maior entusiasmo procla
:mou-se a maioridade de'D.
Pedro II, que solenemente
prestou o juramento exigido
-pela constituição e iniciou _

:o seu glorioso r-einado de oom .a.presença d_e altas au

quas! meio século, toridades civis e militares,
1879 ,-'-' Morreu 'na, capl- foi solenemente promulgada

tal 'baiana o visconde de Ita-, a nova ,e 'atual Constituição
parica (marechal de campo 'deste Estado.
Alexander Gomes de Argõlo ] .. ' André Nilo 'I'adasce
Ferrão). ,

e
1889 - O dr: Teófilo F�r-

nandes ; dos Santos, tomou
posse no cargo de presiden
te da província do' Piauí.

,1900 - Inauguração do
lnstitutó Soroterâpico Fe
-deral, hoje Instituto Osval-
-do Cruz, no Ri'O de Janeiro.

1901 - Faleceu em MOJ;l
'teviqéu, o conselheiro Gás
-par Silveira Rio Grande do
Sul, antigo Martins, ex-pre
sidente do parlamentar, mi
nistro de Estado e riotável
figura do seu tempo.

1932 - Morreu em', San- I
.tos., Sã'O _ Paulo., 'o. glozloso

'

brasileiro Alberto Santos
Dumont.

,

1945 - Foram �tregu�s
as condecorações a of'iciaís
.e praças da' força ExpedI
cionária Brasileira, em ope
rações de güerra na' Itália, '

em Francoliss_
1947 - As 13,30 h'Otas,

T�an.port•• regulare. de Co' ga I

EXIJA

, ,fio

Avise
esta marca" ná 'OU- ' ,

rela, para com-
-....

"

..

prar o melhor

li"ho fabrí.éa-
,

do no BrasU:
, ,

DR•.NEWTON D'AVILA
Au.s�nt�_�é �5 d�_AÇO'8to, ,

fazendo curso' de aperfei
çoamento no Rio de Janeiro.'

A-USTIN
Vende-se por ..•..•...•

Cr$ 32.000,00- em perfeito
estado, ver e tratar à Agen
cia' ,STUDEBAKER . Rua
João Pinto, 36.

LAMPADAS PHILIPS:
DÃO :MAIS 'LUZ, CONSO·'
�EM MENOS' C9RREl'iTE'
E SÃO DE MI-IOR- DURA
BILIDADE.

DALVYSIA:
MatL'i'z: Rlo - C. P. 1850

IN�üSTRIALIZAÇAO" S. Paulo
PLANTAÇAO.- Paraná

'FERIDAS, .REUMATISMO
E PLACAS SIFILlTIC..'S

llixtr de-Nogueira
Medicação auxiliar no tra.

tamente da sifilfa
: JI

CASAS
Yende-se
3 de madeira, sitas à rua

Laura Caminha Meira, 82
num, terreno de- 13,50 de
frente por 60' de fundos.
Tratar na Rua "Genel'al
I J

Bitencourt, ,132, fundos com,

a snrta, Wilma Fernandes.

slo fBANCISVO DO sn� oara NOVA fOBR
, "tnfol'mocõ•• como• .Aoent••
fP'_ > eOÓpolí.- C.rlo.'Hoepck�S/A-- Cl� 'T�letcr.t' 1 21' ( Enp. �eltl.
., o '9raocilcodo Sul,-Carlol Hoepcke S4 -CI ":"T<"lr!lone.6 MOOREMACB

-""''''11:�:a&a" •

Muni.ções e ar,U·,
gos' de' ,caça-' .

Só no Empório Floria.ó--
polis.

'

- Preços de imano ..
-

Mode�o A RC-5-P

__
'-

,

•

'mano.
. Rua Tiradentes, 19-A�
Tel. 1.591.

A. N. t. s.

I

Iltlântida :Rádio Càtarinense Limitada
apresenta mais 2 insÍlperaveis modelos para 1951

-

�
. CARACTERISTICAS : / f...

'I', ,
'

.

; 5 va�'Qul(1;s: Gndas: longas d� 550 a 1.7Q�., kc[s; curtas 6 Q, I8mcs. 50 agI mts.

II1II AltQ-falante 61[2 polegadas, ttpo pe$ado _ TO'f!t'ada para toca-scos.

=: Transformador universq.l para 90, 110, 180, ,200 .e 22Q ,'I.l9lts vdi
...;. Variavel de 3 5ecções :, FI com nucleo de ferro ': Çq.ixa de. IMBUIA de luxo.

: Grande alcance: Alta 5ensibilídade : Som, natu1'al", �'odeIo ARe 515

'(
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DUAS INOCENTES ,CRIANÇAS, DOMINGO ÚLTIMO, SAIRAM A 'PASSEIO, NÃO MAIS RETORNA�DO AO' LAR.'
HORAS APÓS, A AVÓ, JÁ IDOSA, ENCONTROU-AS, DE MÃOS DADAS, MORTAS NUM CÓRREGO! DELOSAÇÃO E

-

DôR, NO LAR DE UM COMERCIANTE, NA /fARDE, DE ANTE-ONTEM
calam fundo em nossa al-

I
dês, dr ínfortúníz

:

de duas dos os seus passos pela mão ridentes, sem que algo de portados, nos braços dosa
ma, impressionando a quan- criaturuihas, meigas e sa- do Destino ... tétrico lhe pudesse suceder. pais ínconsoláveis e aflitos.;
tos o aListiram ou -dêle ti· dias, .encanto de seu lar po- ,E foi, assim, que as me- Durante hora e meia, fica- à sua, residência, sendo, Da",

veram conhecimento. bre, honrado e até então fe- ninas Guiomar e Carmem, ram ausentes do lar, s6 manhã de ontem, dados à:,
São quadros chocantes, líz, que' tiveram marcado,' ligadas pelo mesmo sangue, quando a sua falta 'foi no- sepultura, 'no Cemitério 10-,

de realidade ímpressionan- pelo destino inclemente, um identificaram-se na própria tada. cal.
te, que falam, na sua mu- encontro com a morte! morte. A primeira, com 4 As suas demais írmãsi- Como se teria dado o fatao"

----------......------- Duas loiras meninas, seu- anos de idade e a segunda, nhas, Hélia, Ana Eli e Iza- Segundo apuramos, as..

tindo na vida ainda o que' apenas 2 e' meio, � filhas do bel, com a sua avô, d. Ma" duas irmãaínhas, cairam.ao,
ela oferece de fantasia; míiL 'ca'SáI OéC:hr Amaral e Ma- 'ria Schweitzer'·. :Müller; e 'riàeho, quando procu�vai:n�
despertando para a dura' Tia' Müller Ãmaral, resíden- seus pais, com o auxilio de' atravessar iii. "pínguela", ali:
realidade do que reserva às tes, como já informamos, vizinhos, sairam a. procurá- existente, vindo à falecer'
creaturas, que tiveram a fa- em Sã'O Pedro de Alcântara. las. Correram todos os can- eirt consequencia da queda,

, tâÍi<1ade a" encurtar os seus "O 'encontre colii' a morte! tos e recantos da chácara: e, ainda, .pela ausencía, de',.
dias alegres e venturosos; Ambas, às 14;&.0 horas, A busca, que momento a mo- socorros imediatos .

que 3.

Meigas e puras almas, ain- mais ou menos, de domín- menta se tornava cada vez, salvassem, evitando que"
da desabrochando, quê, nà' gó últímo; saíram, mãos da- mais aflita, para os pais fôssem afogadas.
sua inocência, procuraram, das, a passeio, pelos terre- das duas meninas, prolon- Admite-se, ainda, a hípó-.
no passeio dominical, o ca- nos de "seus .pãis. 'Pulavam gnu-se, até, a tardinha. tese de que a mais velhinha;
minho da morte, encaminha- e cantavam, alegres e sor- com 4 anos de' idade, Guío-

De repente, d. Maria Sch- mar, que segurara a mani-,
weitzer Müller, já com a' nha, 'Carmem, para a ,tra-,

, idade de 65 anos, teve ante vessia da, "pinguela", tives-,.

os seus olhares, o sinistro se falseado o pé, dando-se 8l-.

e comovente quadro .;_ em quêda e, carregando, ,con

um riacho, os' corpinhos de sigo, a sua companheira, ra-.
Guiomar e Carmem, ambas zão porque ambas morre-

mortas, de mãos- dadas! raro.de mãos dadas.
,

Aos gritos da pobre' e. in- Essa "mais uma tragédia,
consolável avó, acorreram dolorosa, à tarde de domin- ..

todos, verificando, então, o go último; de que foi teR-·

inevitável, a céna' que o tro São Pedro de Alcântara;

de�tino preparára àquêles I
levando o l�to é .a dôr, ao,

pais humildes. lar, antes tao f'el iz, de um;

Retirados os corpos das comeroiante conceituado na
duas meninas, que encon- quela localidade, cujo fato

traram, juntas, unidas, com impressionou, v1vamente, a;_,

as mãos seguras entre si, a quantos 'c? assíatiram oíl� dê
a morte; foram êles trans- le vieram a saber.

A dolorosa tragédia de
que foram teatro, à tarde de
domingo'último, em São Pe
dro de A)cântara, os terre
nos da residência do sr. Os
car Amaral, comerciante" é
mais um desses fatos que

UM MENOR, EM SANTO AMARO, MORTO QUANDO
O PRóPRIO CUNHADO, TENTAVA ALVEJAR UM

CÃO HIDRóFOBO

QUANTO 'CUSTA
'UM ATO ILEGAL FATALIDADE!Schwanke, do qual resultasse a sua reintegração e a des

tituição do plano do autor Adolfo Graf sem direito à in

denização. A esse respeito já se tem decidido que "o fun-
,cionário admitido em lugar de outro somente póde ser

destituído do cargo se a reintegração do anterior oco�'nm
por fôrça de sentença judicial" (Revista dos Tribunais ,Ontem, às 16 horas, em Socorrida; nada foi pos
- 105/740). Por conseguinte, a ilegalidade da Resolução Santo Amaro, Bento Silva, sivel fazer que viesse' a' li
n. 37 não póde ser posta em dúvida, em face da documen-. casado; com 28 anos de ida- vrá-la da morte. '

tação oferecida e. dos príncipios constitucionais em que d
",

I Ate' o momento em quee, operarro, procurava a-

s.e apoiou o pedido inicial, do que decorre á pl'?c_edência vejar, com uma pistôla de registamos êsse doloroso a
da açao ora em Julgamento, embora com restrições. As- 2 canos um cão hidrofobo 'contecimento, o corpo do
sim, r�lat.ivamente à :eint_;gração do �utor no cargo

da! Próxi�O a êle, talvez p�_ infeliz garoto ainda não ha
que fOI dlspensa��" �ao pode ser ordenada, de modo ex-

ra presenciar a curiosa cê- via dado entrada no necro

pres�o! pelo Judíciário que, entretanto, deve co�denar? na, várias pessoas. Em da- tério da Policia Civil, para
Mumclplo a. pa�a.r todo� ,.os pro�entos do q�e. fICOU prr- do momento, a pistola. dis- a autopsia.
va.do o fu�clOnarlO �e�utido, ate que. se verifique a sua parou, indo a bala alcançar A vítima é cunhado

.

de
reintegração. O Egreglo Supremo 'I'rfbunal aSSIm enten-

um menino de 12 anos de Bento Silva, que procurava

��u, em acórdão, recente, tendo o Minis�ro _Lau�o de Ca- idade, filh� do sr. Antônio ferir mortalmente o' animal
margo declarado, em seu voto, que a Justiça reconhe- Romão residente em Ensea- doente, sendo o fato, que se

.

cendo o.ilegal;na de�issão, assegura ao furicio��rio t�� da de Brito. afirma ter sido acldente,das as vantagens derivantes do cargo de que fOI ele prr- A criança, recebendo o -levado, às 19 horas; ao co-
vado ; quanto à reintegração, o ato de exclusiva compe- .

êtil
. tendo' alguns h' t d dI'proje 1, caru, L n ecimen o a e egaeia re- ttência do executivo" (Jurísp, S_upremo - VP/163 � Ed, momentos mais de vida. .

, gional, nesta Capital..Imp, Nac.), EPITACIO PESSoA, em parecer .de 14 de -.. , '

Agôsto de 1935, analisando o al't. 173 da Consttiuição de I
1934,. acen.túa que a, reintegração é de natureza jurídi
ca, acrescentando: -"O,Tribunal não f.az voltar po�' ato
próprio o demitido à posse efectiva do emprego. O Exe
cutivo é que., em cumprimento da sentença, lhe restitue
de fato e obrigatóriamente o exercício da função. Dis
tinguiram·se assim de modo assáz explícito os dois mo

mentos da reintegração: a invalidação' judicial do afas
'tamento do funcionário e a reposição forçada dêste por
parle do Po<;ler Executivo e em cumprimento da sentença, Ó dia de domingo último sivel acontece" - a�raves
no ,lugar de que 'fôra demitido" (Rev. Forense - 66/11). convidava aos despól'tistas sado no leito do caminho,
-Quanto aos prov.entos ,pleiteadps pe]p autor, devem ser, para os seus passeios agra- um enorme, páu!
excluidos os ref,erentes aos períOdOS em que êle exerceu dáveis. Os caçadores". prin- O veícul{j, . .tomado-de sur-

, . o cargo estadual de Fiscal da Taxa de Cáis de Itajáí ti cipalmente. Época das caça- prêsa, foi de" encontro, ao

em que esteve temporáriamente aposentado pelo Institu- das, das bôas c�ças. os a- poste-de iluminação �públi
to 'dos Comerciários, em ol;>servância' aos dispositivos le- mantes dêsse esporte não fi- ca, violentamente!
gais ql,le ,proíbem a acumulaç�o de eargos remunerados cam em casa, como é natu- ,Estavam, assim, desfeit�s
(Con;s't..·de 1934 art. 172 - r:l�nst. Ést. de 19$5 art. 145 ra1. E, então, manhãsirrha, oS'prazeres, e os seus passa
_: Dec. lei Fed. n. 24 de 1937 art.lo e 4 - Dec. lei Est. ainda escuro; sáem' êles a geiros, receberam generali-
n. 1 de 1937 art. 3 e 7). Ficam assim excluidos os pro- percorrer as matas da ilha. sadas escoÍ'iações. '

Iventos correspondentes aos períodO"s de 27-10-19.36 a 30- Alguns, velhos· caçador,es, O veículo,',êste ficou séria-
1-1938, em qu� exerceu o .cargo estadual (fls. 42 e 80), experimentados nos morros mente avariado.
e de 16-10-1939 a 8-8-19111, em que esteve percebendo do Continenti,_pro�uram-nos Ficou, assim,\ registrada
pensão do referido Instituto (fls. 87, 82 e 85). Em face em Masseambú! na

.

história dêsse
. esp?rte, rdo exposto: ACORDAM, em Câmara Civil, dar provimen- Mas,' um dia, é da caça, maIS uma "caçada lllfehz" ...

to à apelação do autor e julgar procedente a ação para outro do caçap_or ... Às ve-

, consÍderar sem efeito a, Resolução n. 37 de 30-6-1936 da ze's, os caçadores, principal
Prefeitura Municinal de ItajaÍ, que dispensou o autor mente os que ,mal sabem en

Adolfo Graf 'de cargo "de' Agente Fiscal do Distrito de traI' na mata virgem, êstes"
Luiz Alves,

-

e assegurar�lhe' os respectivos proventos a quase sempre, encontram, Os ,ladrões visitaram a

contar dê 1° de Julho de 1936 até ser reintegrado, con- frente aos seus desejos,' a'� Vulganização Leonetti, ,rou
denando, assim, o Município de Itajaí, a apagar esses contecimentos que lhes toÍ- bando de uma gaveta a

proyentos na forma indicada, conforme se-, apurar na dam as' alegrias ... São os quantia de 44 mil cruzeiros

execução, com os ju�os da móra de acôrdo com o art. 30 do tais "caçadores infelizes"... que ali estavam dépositados,
Dec. 'n. 23,785 de 1933, honorário& do'lldvogado na base Domingo, um désses fatos' _pará pagamento .de compro�
de 20%, sôbre total dos proventos e juros; bem como as aconteceu, para que os' in- mi�sos inadiáveis ná. manhã
custáS da àÇ�O, Custas pelo apelado. Fpolis., 27 de Sé- trépidos amantes das caça- do dia seguinte.
tembro ,dé 4:94:3.' (ass.) Alfredo. TromrWwsky -::- Presi- das não chegassem nem: à. (Dos Jornais')
dente, Silveira :de .$ol,lia _:_ Rêlator, Edgar PeJ,'efra. Es,-- boca do mato. Que roubo grande, coitados
tive: presente: Fer).'eira Bastos.

'

Desta capital, tomaram' de pos donos, em trânse amar-

Às fls. ,236 ACORDA0: ,- Ação anulatóri'a de, exo- seu "Jeeps", camoúflaram- go,

neração do funcionário dâda por procedente .. hegalÚlade no tirando-lhe a "chapa- "Qual'enta e quatro", conta
da resolução da Prefeit�ra local � Não se conhece do bran'ca", porque próprio do dos
recurso. Vistos, relatadoS" e dÍscutidos estes autos de re- Estado. E, assim, nó veicu- É de f8.to um "bico'� largo ...
curso extraordinário n. 8.115,_ de s,ª,nta Catarina em que ,lo, cêr verde, que até dizem
são recorrentes o Municlpio de Itajaí, e Adolfo Grafí estar a serviço dá' DOPS. Já
sendo recorridos os mesmos: Acordam os, Ministros do se foram éles, estrada afóra, Um roubo assim, tão elásti
Supremo Tribunal Federal,. em la Turrna, Pl;elimina1'- rumo a Massiambú ...
mente se por maioria de votos, não tomar conhecimento Mas, quando', às 4,15 ho- Que tal a polícia acha?
dos recursos. O -relatório do feito e as razões de decidir ras, com o,sol ainda escondi- Um tanto quanto hQmbásti
constam das notas dactilografadas que precedem. Cus- do, 'já transitavam pela es

tas na forma d� lei. Rio; 31 de Julho de 1944. (as.) Laudo trada, nas imediações de
de Camargo - Presidente, Barros Barretq _:_ Relator. I Capoeiras, eis que o "impos-

. DIU caçadà infeliz...
UM "JEEPS" CAMOUFLA DO, DE UMA REPARTI

çÃO PÚBI:ICA,. ESBÁRR ou. VIOLENTAMENTE;
COM UM POSTE, EM CAP OEIRAS - FERIDOS OS

PASSA GEIROS ...

alfinetadas...·

co,

co

É d� passar a ... borracha ...
Zé

j

•

,(

,
,

A idéia, evideritemen'te, é alheia. É' quase ,plá
gio. Mas,

.

que vá ...
MATEMÁTICA DA SITUAÇÃO,

Somando:
hineu mais PoÇler igual a Perseguição poUtica�
Gollin mais Ekonomia' igueal 'a Fila do! leite.'

e

Luís de Souia mais Delegado de Luís Alves-:.,
igual a Habeas-corpus. ,

J. J. Cabral ll)ais Eterna-Vigilância igual a Re-
moção.\) ,

' - ..

Bayer Filho mais Secretaria da Fazenda' igual?
a Ajuda de custo.

"

Pedrinho mais Chapa Branca iguaL a Oficina.
Interésse oficial mais Eleição, igual aVitória da.,

oposição. "
,

Ceceu mais jeep igual a. lero�lei·o."
.

Carro oficial mais domingo igual á passeio' de;,
\

automóvel.
Subtraindo:

Govêmo menos, Franchini Neto igual a Gafe.
•

Cantição menos Comandos ig.ual a . Manteiga,
.

pura.
Sullivan menos Ban.deira, Viermelh�l'. igual a Ta-,'

peação.
.

Paulo Fontes menos 'TIeaho: n:ren�os Estádio me-'

nos Estação Ferroviária mj:mos Aml>ulatóriGS menos
Etc. igual a Consertinnos nas calça<iràs.

Demissão menos. Man&ad0' de Segurança iguall
a DOPS.

•
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