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o ilustre governador do Estado houve por, bem ve- da substituição: do governador, alegaram, contra o- fato

'lar duas leis aprovadas pela Assembléia Legislativa 00 Contra ela, pois, ficou apenas' um terço da Assem- de o projeto catarínense. inspirar-se em diploma gaúcho,
Estado: uma, a que disciplina a substituição do chefé do- bléia catarinense. ,Dos cinco partidos representados Ines- isto: 'v

.

I
.

executivo e outra, a que 'dá inamovibilidade aos professo- sa Casa, um, tão somente um, se opô§ à lei mnralízante. ". "Assim, a lei 191 é uma lei riograndense e, por isso. \

:res nomeados ou removidos por concurso. A bancada trabalhista inclusive seu lider, que formou única no Brasil (o grifo é do 'Veto), regulando a mat��
Compreende-se, .

no sr, Irineu Bornhausen, por inte- entre a coligação,' aprovou-a. Deputados de outros. par- ria".' . J

.'

.resses quiçá' turfísttcos, o primeiro veto. O segundo não. tidos, para não votá-la, ausentaram-se no dia da apro- Como se vê, a velha blague de constituir o Rio Gran-
.

Naquele, a lei 'foi' aprovada por vinte contra dezoito vação, Ap�ar disso, o, govêrno, cego aos fatos e surdo de do Sul país ámigo e vizinho, perde agora, depois de

votos. E com êle, o governador não quer ser tolhido nem. à razão, usou do veto, Com isso, ainda uma 'Vez, o go- 'velha, o .seu quilate humorístico, para ganhar tons de i

:na imoralidade de, estando no Rio de Janeiro, assinar vernador, nos seus atos, agride o governador, nas suas respeitabilidade e promoção' a artigo de direito constítu-'
�ecretos em Florianópolis. Dirigindo uma situação que palavras. E a sttuação dominante, de modo inequívoco, cional!

.
.

se desmanda' en,t atos i.legais,·é natural que S. Exli.., às anuncia que quer instituir no Est�do a tirania mínoritâ- A segurança da ínsconstítuetenalldade do projet� I
� vespéras de expirar o prazo para a informação de um ria. Ostreze votos udenistas, pelo que indica o veto, hão- .que beneficia os profe�res, tãe proclamada na Assem-'

mandadó dê segurança, se vá para outras terras, 'até de ter quall-qúantítatívamente miUor .extensão e melhor 'bléía, �ofreu; entretanto, tremendo choque, ante-ontem,
'villte!dias . '..

.

'.'

j ," ':_'!' � valência 'que os vinte e seis que, direta ou-Indiretamente, ·quando·'f5'-:�deputado· Elp_dio Barbosa" atirou ao plenário
.. Quànto ao segundo; todaVia, o seu veto é mais uma 'del'am�aos pJ;Ofeíf$,Q��� .de ,c9ncur�0 a tãÓre.elam,ada quan- um repto fulminante: o- seu.dípfoma contra .n de qual
]u·ova·!:.lià:'jnsiitcer.idãde.de ação; sua e dó. sen partidO.

-.

tô necessár'iá eiÚtbilidade. Essa' conêepção democrática quer UI" dos que susi.".tavam a inconstitucionalidade, se'
se. c6íno tanto proclamou, 'estivesse s. exa, animado é tese que está no veto, embora colida violentamente com .esta .'Vies�. a;l'l�r i;lootft,�da pelo' judiciário.

.

.

. .'
·

-do prO,posiM di ébioca):' o ens:hio à margem de informa- aquilo que pensávamos ser um predicação cívica <ia U.
.

. O cartel ficoü sem',Ac,eite, para prova de que, com o ,:
�s J)olítico�p.ar:t.i��rias, 8. Iei devia ser sancionada. .

D.. N., mas' que, hoje, reconhecemos merecer apenas o veta', a eterna vigilâri.cia;�;�oin o sr, Irineu Bornhausen à.
.

'

.: '�t,'��9Jó":'dtzelD: seas á�:dl�ares .

e proclamam seus nome de algazarra,. .';.', .

. .' ; testa, quer continuar, a t�t, no' sacrificado. magistério;
-cerrelígícnártos, s, exa, perde o dia,' sempre que, por in- ·QUetem os'jurfstas do. govêmo que a inamovibilidade barriga-verde, não' �q��'a 'y'alo'rosa 'equipe que tão alto

� políticas 'se vê na cDntirt�êneia de assinar remo- des .professores nomeados e removidespor concurso seja elevou o ensino em nossa terra, mas um simples e ind-e-

.,!';" 'ÇÕe'S� .. a :lei ·;V:irhi ao encontro' dos seus desejos e merecia proibida :'pe1a Constituição; porque.'privilegio da Magis- Ieso repasto . para as iras' e os despeitos de u.ma caniba

.saB�. Pondo-a em vigor, s, -exa., se não' mentiu ao povo. tratura, É.doutrina mansa e trivial que as gar�ntias da lesca minoria de constitucionalistas sul generis.
na

.

sua -pregação �1(dtoral . e na -elequêncía da sua. 'D,ten� ,est�bHidªde, tradícíona! e peremptoriameJite" assegura- "'. 'A Assembléia, ho-je, vetando DS vetos, .prestarâ; 'ao 1

sagem,

'. e_s�a.ria pt'at.ican.. dÓ .um Sim,'p.leso ato.
de

coerênCia..
das aos mag_istrad,��� pede ser �te�d�da a. Dut�as.

elaS_j
Estad.o, ser.vi� inestimável: à de.mocra.cia,�homen�m de i

Por sobre ISSO. do.s trmta e nove representantes do' ses. Gozam-nas os professores do ensmo superior, para respeito, e a SI mesma fara a demonstração do zêlo e da

lJovo -tatarinense; 'apenas osfreze da U. D. N. negaram citar.
.,

responsabilidade e da indep�dênci.a com que cerrespon-
apôio a essa lei, que poderia ser justi.ficada e inspirada .'

Não surpreendem, todavia, os argumentos dos cons- de aos anseios. e à confiança do' povo•.
mi própria palávra of�cial. '. titueic}nali�tas 2:0, govêrno. Foram eles que, no veto à lei. .
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maritimos e

o aumento'
RIO, 26 CV.A,) - Na pro"

xima semana, voltará á Co
missão da"Mftrinha Mercan

.

te o processo de aumento
dOI:) maritimos, O eonsultor

. geral da Repúbljca; sr:' Car
los de Medeiros, apresental'á
sábado a c.onclusão de seus

estudos s�bre a dúvida le-
vantada em tôrno d;l çompe
tencia daquele orgáo para
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,
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( IV decidir nessas questões, 00-
·

AS-' QI/iOTAS -005
. caminhando em seguida os

"

u. ,. '. \ ' .

.
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"
. autos'ao Ministério da Via-

·
:: .• MUNI�.PIOS ", .. : ..t�ódt!.a RUSS!ª, -c()m.o. seu poderio ção, I'
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a·"'nfr.·'a"'<:" os" GOMERCflRIOS
'11lS de ;}ulli0 de,l9�8, ,que regula .li 'aphcaçao' do Art, . L.,... ..' . : . ,�.' ,RIO, ,26 (V;.A.) - Os ,co-

15, § '4), da Constit�ição Federal (quotà do impôs'to
,-. .

'�d'
..

'

�
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t 'd"':
-
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'.' .... m�rciários i'rão mesmo' ao

de renda de�tinada aas �lu,ni�_ipios)."
'

OS S a' .

OS' nl OS ,( <lissidiÔ '«Qletivó: NilO, será

'IO PresIdente da RepublIca,' ,

.

'. • . possivel
'.

acordo.. na reunião

Faço saber que o: Goligre.sso_N�ciona-l; decreta 'PALO A:t.TO, California, 26 (U. P.) "- O sub-secretario da
.

Aviação, do proximo dia 3'1, de vez

e eu. sanciono a seguinte Lei: 'que ontem em assembléia nq

Al't; JO�Os Arts. 20 e 30 da Lei u. 30fi, de 18 de
John l\lcCone, �isse que os russos possuem um tipo de avião capaz de .trans- Sindicato dos Lojistas os

julho de'1949; qué.r�gui� a apli��ção do Art. 15, portar bombas atQmica,s a grandes distancias e de lança-las em um Yataqu� J patrões regeitara'n\ a pro-

'j.§ 4), da Con�tit'liiçâo Federal '(quota do impôsto de de surpresa� \,_
.

".. ,; po.sta. do juiz, à qúal hawám
.

renda destinada aos Municipios), 'pass�m' a ter a
.

.'. , .
. ." i dado os empregadps .nlena.

. .

t d
-'

. Em um disc.urso pronunc. iadd...
na Universidade de Stanfo�.,- o s'ub-secre- 't

-

E
'I •

3egllll�e .r�. açao: .'

acel ;açao. m eonsequenCla. ,I
.

. "Art. 20 As impor�âncias devidas, na forma do tario de Aviação afirmou: '�Hã um consideravel desenvolvimen�o nos aviões à voz corrente que os comer-jartigo anterior, serão distribuidas
\
totalmente

.

às ..., çiarios càl'iocas irão. ao dis- I

a jat.O, soviéticos, qu.e es.tão s.�.ndo construi,dos em, serie atualmente. Em qual-
êx�to:cias federais, a fim de que' esta� efetuem o.pa-

sidio coletivo, muito embora. :
goamento de u'ma só vez aos Municipios.·' quer parte do centro. da Russia �s comunistas' êstão trabalha.nd� �tiva�eni�' ·alguns setorE,!s da classe se-
.

Parâgrâfo único. Os créditós de que tratá esta' em ene�ia atómica e seus �cientistas conseguiram parte dós nossos segredos, I mostrem contrários a tal ex-,

Lei deverão' ser automátie�mente registrados pelo
. .,

" " .. .
. .

. pediente:
Tribunal 'de Coutas e os pagamentes serão e�etua- por interlllediw d,9s agentes secretos russos� Não' podemos saber, o numero de ,

',..11.A --a-v.J-,�-'-I-.I--O-.-L--I--I-.....·Idos por dnovimentos de fUlJ,.dos. A ,. I ,. b.mnbas atonikáljl que. l! URSS possui',hoje, mas ,c�m o passar do t�!RPo a Rus- II i)a) fi
Art. 30 O pagamento será feito, em cada muni- .

.

ejpio,' diretamente à Prefeitura Municipál, de prefe-
• sia terá um .poderio a.tOlnico suficiente�para pôr em pel'igo a segurança deste.

.

,. L.18,IS.. LATlfArência. p,ela Coletoria .Federal nêle instatada, ou que país't.
.nêle tiver jurisdição, dentrQ dos .primeiros:'sessenta

O deputado Volney Colla-

dias do segundo semestre, mediante ordem da, Dele- .
ço de Oliveira presidiu, 00.,

.

gacia Fiscal do TesourQ Nacional, no respertivo Es-
tem, mais uma sessão ordi-

.

tado.

'. [.S''. 6"'�··O.,'T·.O...
O TEMPO

\,
nária da Assembléia Legis-

§ 10 As importancias recebidas serão obrigató- # Previsão do tempo até 14
lativa. '.

i' t 't d b
'

l'
.

- horas do d-I'a 27.
O ev,nediedte constou do

, rlamen e eSCrI ura as, em COlllO a sua ap lcaçao ná

I
7"

Contabilidade d.a Prefeitura Municipal, T B b 'seguinte:
empo - om, com ue u-

_ O{icio do Governador'
'.,. § 20 O Prefeito Municipal, .em cada exercício, '.

\. los idade - Nevoeiro.
t
., ,

C� M" �
; Pronta, desde janeiro, se sem. a.s' tão esperadas ll'ga� T

do Estado, comlÍnicando pro-
reme era a amara umCIpal' as contas e compro- efuperatura � Estável.
'.

t d
"

t"
encontra a rede de esgoto de ções. A rede de esgotos esta' V v�del1cias . tomadas em aten--

van es o exerCIClO an eqor, sem c!1Ja prova 'não po-
.

entos - Do quadrante
deTá receber qualquer nova importancia.. Lajes. Aderbal Ramos da perfeita que já estão' liga- norte, frescos, ção à indicações 'da Casa.

R 30. Em- caso' d'e calamidade públic'a', I·nclusl·ve Silva, em s'eu govêrno;'além das a .ela, e em funciona'" T
Continúa na 6a pág.

;; d 't d d pi. emperatm'as - Extre- ••••••••••••••••••••••
quandó ocorrer sê'ca total ou parcial,- o pagamento' e nos er a o mn avilhão menta, as instalações sani- m,as'de ontem: M1xima 20,8.

í de que trata êste artigo poder?, ser anteçipado em
para moléstiad& contagiosas, tárias da Escola Normal, do Mínima 17,4�

l�elação aos Municipios das áreas atingidas pela ca-
pagQ em gran e'parte de seu Centro de Saúde, do.Hospi-

I
-

d d ' próprio dinheiro,. fez cons- J;al e da Prefeitura. Além

armA�t�'20 A presente Lei entrará em vigor na data
truir por capacitada: compá- disso, ,divel'sas residencias 'A'CIDENT.E. t-��Ji7) .. �,{ _AA

:'

� da 'sua publicação; revogadas as disposições em con�
nhia; .a .rede de esgotos. particulares já fizeram suas I'�

.. ry- �.
-;- � ,

i t' .
. 'Infelizmente, por descui- ligações. COM U.MA ESCRITO·.DA' I \'.,��.. - '= -

-

. �
,

: rano. _.

d
1\ ,].;... ' f\,;,I?2,:'" {.

,ti
; Rio de Janeiro, 12 de julho de. 1951.; 1300 da" 1n- 0, .desleixo, incompetência Até. quando, perguntam()s RIO; 26 (V.A.) - A es- I ,::' �. - '. i,;', I
;;; dependencia e 630 da República. ou má vontade do Govêrno' nós, o senhor Irineu . Bor- critoria Lia Correa Dutra :���;,.,fj -,-=-,� 1
'f GE1�ULIO VARGAS do' sr. lrineu Bornhausen, nhausen pretende abusar da residente nesta capital; onde . -.::--:;;'::..<i --. �-:..J: f,

4.800 .. j!afeeirosHor;�'fRiO i��;n:�:��:i2;� ;�;g:;�0.'��!:::�: il:�f��f�ri;��;:�� ld:J,�':�':.'-�� ;1
RIO, 26 '(V.A.) - O che- foram debatidos. os proble- ciliares. Apesar dos telegia-. Lajes),

.

lhida na cap't 1 I' t I � ) r,�'(J II

.:fe 'do executivo, fluminense mas que atingem a lavoura mas passado\� .pelo Prefeito I'
.

\
'-

um automov��q:���:�.:� 1." _

:.,-._-...&/.,,�_._:;_.�,.,.. '. SS.�'2.".'aa"_...,�..
<I!\t' �

-participoú da mesa redonda cafeeira, notadamente a,l'e- .dê Lajes, peia Câmara dE' vessava a Avenida São João
�. '�:d 1'�I"I,em que_tomaram parte qua- cuperação da,s plantações e Vereadores e da Assembléia 'PUOTEJA, .sUA VISTA, A vítima, gravemente fi;)l'ida,' _;_ Agora! Pare um ins-

'-iro mil-caf'eicultores do ''''''s-
. "" . .,

"-f'
. . ..

L' I
.

Ib os
_" f�cursos mancelrOS aos. egls atIva aO,senhoi' lrineü ;USANDO, "

AS AFAMADAS foi intetnada no
.

Hospital
.

t�ntinho, senão a foto-
tad{') do �io. Nessa ocasião ca�elCultores.. ., Bor��ausen, continuamos LAMPADAS PRU,IPS. das Clinicas,

'

grafia sai vetada!!!

.,..,.........................,..:..-.-...........:
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· Edição"de .;. hoje -- .§ PIl,p. i "

I Flo.rianópolis, 50 CENTAV()SSexta-feira, .. 27 dtl ;Julho de 1951

/

'o riso
.

ela cidad� •• ",.

r \."
1

, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

r
O ��* antigo Clube de' DIB CAMPOS
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M dorí d Ad:�oc,açia em'��. ��
CUni� 1ifêdica - Doença. Ner- Iii' \;;Jn 01" eios em erea erras Q F

.. '1"'"Cona.: 'f�1iPI!. �ScIHnidt; 88.
Estado de Santa Catarina. uneíona )Untb;�OS�: DIU.....1'01". ConBuIÍlr�:' illúia;néhte. <lal 15 Caixa p.ostal150 •• Ital'aí .. Sant.a Catarina tatos e Caíxas de A�senta-,

COII.,lultório: Ediffeio Amélia

j
às 18 horas. ., .,'

Tem o máximo -prazer' de dv.ria. Acidentes do Traba-.
Neto Sala 9 - avisar os seus prestamistas, 11.'0. Inventá1'1·0'S. Socíedad... ·,� .

. Rua Dom Jaime Câmara, agentes cobradores e 'ao RI _..._
Besidênéia: Averrlda ),tIO Bran·

20 t 2 Naturalizacões.
.. ap o. . , bI' I ".

te, 144. � Fone M. 802.
. pu lCD em gera que a par- Escritório: Rua .Vit01"1;

Co:':�:�;D.. lO .. 1S ••n."

""5."
J

OJ
���::u��sp�:s��OSaT�az:� Meireles, nO 18 .;_ 20 andar,,',

Consultório: 1.%88.
MA'N e

seus sorteios como vinha,
.
Residência: U85. - DR. AR . D8 VA-

l'

'

'1$', _

fazendo, um só sorteio men-
" ,

Torne Café M I 'M I:.LERI6 DE 'ASSIS sal, que será sempre pela
T

--n-R-.-NE--W-·-T-.-:-N-- MEDICO ,,/ fII UF'letdirneraale.xtração da LJterla
Doa Serviços de (,línica Infantif

*D'AVILA •• ABfôistência M�nieipa) e B".· _ rsfJ/VJfTE TODO DIA 1U!,UOW. 'f ('SV)
Clr.rela �eral - Doença.a .de Se- pita) de Caridade / "- ,i" �J' Tl JO�n;!:::;c:a=:�::���a CLINIC�A:�D�����SCRIAN- I'" nO., ,,,}1k�' ,

J Bôa Colocacão
Consultório: Rua'Vitor Meire- - Alergia -

'M,s,.
�"

�8_�,-==_,til
Á base de comissão.

"I n. 18 - Telefone 1.607.
.

Cónlu!tório: Rua Nunes-Macha.
_,

,.., _
Trabalho facil podendo

Consultas: 'As li,ao horal e � .. to, '1 - Con8nlt�s das 10 6a lZ':;; � »
'" � � '" �

tarnbem ser executado por
� &arde das 1& loras em diante. ,,- • da8 15 ás 17 horas. .

I
- .

..-.

"'" � mo""s� �I ?, '. ".... .

Residência: Rua Vida! Ramos. &eaidência: Rua Marechal Gui-. Tratar ã praça 15 de No·
- Telefone 1.422. fhe.:me, 5 - Fone: - 'l8S. -

vembro, 20 - 20 andar.

:f'
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DR. LINS NEVES

IDiretor da Maternidade � m6·
.

4ioo do Hospital dê'Caridade.
CLINICAS DE _�ENH.QRAS -

Serviços Aéreos,

CIRURGIA � PARTOS �CRLJZE IRO. DO su;
Doenças glandul'aréS,' tiroide,

�v6riol, bipoPtise-.. etc,

Dilturbios n�n-oso* - E.t.eri
. Udad* - Regimf!8..

i '

I
II [

RADIOTERAPIA
RAIOS X'

DL All'(61OO BDESTO .

A , � c.rw..

ConauIf6rio� Rua Fernando •••

_.do" r: Tllt. 1.4Al;
a••íd. B. '1 de Sétem;j,ro. - .dU.•

Ora... Souza - Tid. '8-48.

.DR�, M .. S,.,CAVAL
CANTI

Viagem C'W8l segutállça'
�

e·' r�píd�'Z' .Ó:

Sú NOS 'CONFOgTAvas l\dCRj)..·ON1BUS DO
. lil?110 «SIIL-;BIIJIIII18;)

. I

F!�i'iaD:9p61is - .l:tajal � Jo:iJlv1Ue -- Curitiba :l

A·,g.. e";".nc ·I··:.a···' -,..'
Rua Deedo-o '�8quina da ,

•

kua . T-en:e-nte Silveira'

HORARIP 'DAS CONSULTAS
(hIa nWihã � H�.�.»iial de CáridadJl).

_ (A tardê -'Con'SUltótío 'ViscO:nde d-e Ourb Preto, n. 2. (Altos
•• Casa Biillo' Ho:J'i?;.om:t)•.
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,,'PORQUE, AS MERCADORIAS DE IN'V�RNÓ,
I

[TANTO PARA, SENHORAS, CAVALHEIROS E CRIANÇAS], FO-

RAM REMARCADAS COM TAMANlfA,'.1tEDUÇÃO DE PREçoS,' NESTA SENSACIONAL, LIQ,Urlp�'t\-
,,,�,

cA 0, EM CURSO, QUE, .' ..

R'EA'L'M,E'NTE

O·t

seu dinheiro
,

' , ali dobro!
"

,

.. .
.

V:ida t80cia l'!!!!.�ó,!'!Pu!o�- aEQ!�m�,���!��I'�V��!f!!!I!L :!�}a�!pa:;:!�!!!'��-
tro, que muitos prejuízos e, êste meio, externar o seu similação e populaçõesmar- taduaís à.Inteira disposição

ÂNIVERSARIOS:
'

I
SEN.HORITAS� "

'

contra-tempos or-igina - es- [profundo. reconhecimento .a ginais no Brasil" e "Acultu- do Professor Willems, no in-

.na. NERÊU RAMOS FI-I'
- Mária 'WagIÍer, filha do tá faltando água" para aque-1 todos quantos, de quelquer ração dos alemães no Bra- tuíto de facilitar sua, util

LHO sr. Manoel Wagner, comer-. Iagente, há tres dias e tres Imodo cooperaram para o sil". Essas obras destaca- empreitada em nosso meio.

'I'rànscorre, hoje, ," o ani-' ciante.· noites! I pleno êxito da festa realiza- ram-se, sobremaneira, nos Também, no Departamen-
'Vetsário natalício do dr Ne- I '- Jandira Pires; filha do . Os que, são responsáveis

Í

da a 29 e 30 de Junho e nos circulos cientifieos do país, to Estadual de Estatístiea,.
,

.rêu Ramos Filho, advogado I
sr. Tifo Pires. por mai@::êsse .fato, hãe de , .drimeiros dias de Jn lho, à pela segurança do' back- pelo .seu .diretor, dr. Roberto

..e Procurado� do 'Insti�uto de I - Van�a Schn'ei�er, filha :xclam��': d�feri?e�do�se: á"'.:·�}ãç:i" P"é'i.'f'íii:'a-<"e '=t>'li�eil'a.:'.. ground de documentação Lacerda, toràn: prestadas

.Aposentadorla e Pensões dos do sr, ,J{)ao Schneíder, co- agua nao vai ate la, porque

I·
De urrr modo particular, pessoal 'do auto!' e pela viva- completas ,e' mteressantes

, .f.Come:c��:..�s, �es�� ç:�p�taL.l mR?d:,mt� do ,"Ca,rlos Hoep-] é n:orro, aquêle

19C,
al., Ma&, ;t��avia, agl'adeçE!,rn :ao.,s ,fes-

cidade das conclusões atin- in�orm.,a.ções à.s solicitaçõe_s
Ú ,dlstmto rratalicíante, eke," ,

.

" então, pergurrbamos-e-> e-no. t!')lres das quatro.noítes.rque 'gidaa..Criaram, juntamente feitas pelo, eminente p€SqUI-

�'que .desfruta, na sociedade! - VIAJANTES: Xapecó, mais elevado, POt'- muito incentivaram o movi- com os trabalhos pioneiros sador.·�
'.'

� .local, só-lidas amizades, será "I DR. NEY DE; A_RAGÁO PAZ que vai êsse liquido, com mente das barraquínhas, 'ao que à mesma epoca surgiram O ESTADO com seus vo

, alvo de expressivas homena- Via, aérea viajou,', ontem, fartura, dia e' noite? Comercio locai pelas preri- das, penas de Donald Pier- tos de' feliz estada, augura

.i',gens. "no Rio de Janeiro, 'o dr. Ney A razão, presumem.os mo- das oferecidas, a todas as son, Roger Bastide e outros, ao nobre dentista completo
.

"'® :El)TADO", cumprr-] de Aragão Paz, delegado re- radores da Servidão'. Car- senhoras e senhoritas que uma nova época no pensa- exito na sua missão de 'es

"mentandó-o,' deseja-lhe feli- jlgional de 'Policia da Capital. valho, está nalgum defeito se desvelaram no caridoso mente sociológico nacional, tudos 'e de ,cultura, ,entre
. cidades. .:

,

' SR. JOSUÉ SILVEIRA do' registo. afã de auxiliarem os 'traba- pela verdadeira "moda" de nós.

;SRA. LOURIVAL CÂMARA I ' Regressou,
.

onteni, à Ca- É só verificar! lhos, ao exmo. sr, Prefeito trabalho de campo que lan-
Tome Café MIM I ..

Faz anos, nesta data, a ex- ' pital 'Federal, onde reside, o À DOP, a reclamação, com Municipal, por tudo que fá- çaram. '
'i <

zma. -sra, .d. Júlia .Cardoso sr.,JQsuê Silveira. o "diagnóstico" provável da. cílitou, aos proprietârfos do Também, 110 estranjeiro,
�ai'a, digna espôsa do sr.

'

MISSA:, doença!
'

, ',: Parque de Diversões, à Rã- e de preferência nos Estados 'JU
..
', ,S.,T., I. c"�,,l,:{À'f�,!�V�hl;?;n1al'��alto fu�, � Igreja, do,Menino Deus

. �:' :. '.
.dio G,uarujá�, aos jornais e. Unidos, onde atualmente a

.'
,

-cionario do Instituto Brasi- .realízar-se-â, as 7,30 horas' _, ,_ ,a todos quantos enviaram conyíte da direção 'da yàl)-'":� 'Ei.':""'II.I'<'·:"Ef,',"'"I','I-,'r;::''fO:'',''�R'"'A"'�,"L� ,

l:iro de, Geografia e Estatís- d� amanhã, .a' missa do 30° ,O sr . líar'lla '11Iíl"â pí..endas e,Üomittv,:os. :...., derbilt Universíty na cidade

'.tlca." . dia do falecimento do nosso -" . (j lU., . A COMISSAO de Nashwille, Estado do

,;: À ilustre dama, ;llS nossas I saudoso conterrâneo sr. Vi�
, �ST?COLM.O, 26' (D.f.)

,

Tenuessee, rege nesse insti- Em edital que será publí-
homenagens. valdo Motto Espezim; man- -:- O vlCe-_presId;nt� do Bra- traça alcançada tuto a cadeira de Antrolo- cado pelo Diário Oficial do

D1FS. ALFR.ED.
O VON, dada celebrar pela viuvá, fi- s1l,

d,r. Jo�o C�fe Fllho,.che- ,_

Igia,
é o Professo.r; Willems Estado, o Dr. Juiz Eleitoral

TROMPOWSKI lhos e parentes. gou �or, vla aerea do RIO de A Sao Judas Tadeu. figura amplamente concei- da 13a Zona, faz saber que

Passa hoje o ,aniversário ' , Janen�Q para estudar, duran- Por uma graça aleançada. tuada como pesquisador, tendo o Egregio
'

Tribunal

:natalíci�" d{l fJ;.. Desembarga-lGUARANÁ· ) te c:uas, sema��s, a politica I O. E. trabalhos seus figurando Regional Eleitoral détermi-
·-dor .Alfredo Von Trompo-I ' DANSANTE i l?OCIll;1 da �uecJa.. Falando LAMP4DAS-PRI'i I PS': 'Com frequência e destaque nado "a remessa, às respec-

� WSkI, membro aposentado .

' ,aos _Jo�nahstas, dIsse o sr.
DÁO MAIS LUZ, C01'lSO- nas,

revistas especializadas Itivas Zonas, dos títulos re-

·�o T'l'ibunai de Justiça do

I
Em a no!te de 4 de Agos- Cafe FIlho que pretende per- MEM MENOS' CORRENTE American Soeiological Re- tjdos pelas mesas recepto-

Estado to, nos saloes do Ch.lbe.6 de co'rrer os centros industriais
E 'Ao E 10 viewe American Journal of- ras, por ocasião do plêito

; SRA. .. LIDm MARTINHO Janeiro, d? EstiiTei!o, gen.til- suêcos a fim de observar o :B
S

,

D MJ.., R DURA-
Sociology. de h:ês 'de outubro último,

CALTADO mente cedId'Os por sua dll'e- que se faz neste pais em fa-
ILIDADE.

'U - -_ O Govêrno do Estado, por havendo muitos· eleitol;es,
6corre nesta: data o ani- toria, a Comissão Organiza- vor das classes operal'las.' FESTA DE' intel�médio da Secretaria de cujos títulos fôram retidQs,

versário 'natalício d� exma
dOl'a da Festa em beneficio Está tambem, interessado no L .Justiça Educação e Saúde, que se encontram residindo

.sra. d. Lucí Callado, dign� dos .Cegos e aleijado�, fará �ovimen�o cooperativis!a. O Sanif8D8 por cujo titular, sr. João Jo- nesta' cidade, sã'o convida-

'.espôsa do nOS80 brilhante realIzar uI?ll:. ?,uarana Dan- vlce-�resIdente do BraSIlfoi. sé Cabral, foi o ilustre ho- dos todos ,os interessados a

eolega de imprensa dr. Lidia sante com llllClO as 21 horas. receb�do no Aerop?rto pelo Reanzar�se-á, sábado e mem-de-et>tudot;l recebido, comparecerem no Cartórió
,

Mal'tinho Callado. Preço das mesas com di- embaIxador Antomo de Vi- domingo, proximo, a tradi- ontem à tarde, em audiência Eleitoral da 13a Zona, no

À ilustre dama, as home- reito a guaraná e a um pra- lhen� Fe�reira e �or altos

I
cional festa de Sant-Ana, especial, na campanhia do Palácio da Just.iça, no prazo

nagens respeitosas de "O to de doces ---: Cr$ 40,00. fLUlclOna�'lOs do }ninistério co� barraquinhas, leilão; dr. Madeira Neves, poz to- de trinta dias, afim de' rece-
, ESTADO" A COMISSÃO de Rel8('oes Extenores. hal}e�, etc. , dos os elementos existentes ,herem 08 seus titulos".

- Faz anos, lwje, a gentil
:.'senhorinha Nancy Silva.

FAZEM ANOS, HOJE:
SENHOR:

- João Paulo Silveira de
Souza.

SENHORAS:
- Donatilia dils Passos

"Cardoso, esposa do sr. João
, Capristano Cardoso.

� Maria da Cruz, esposa
, do sr. Manoel "Cruz.

_

- EpQpéia 'Lima Grams,
esposa do sr_!' Ladislau

, Grams, funcionário da'B�,qe
Aérea.

AVENTURAS: DO ZÉ-MUTRETA • • •
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Esportivo
Dire��o de: ���o PAULO MACHADO

'

" o Estado, ' ,

/

Iniciado o Torneio Noturno d'e Futebol
,

'

,'.$!! I

"I '�/'!;��

JOGO - Guarani x Paula Guarani - Ari I, Abreu e nica, nota-se grande' ardor qu ílibrada. Aos 25 ms, de-
Ramos.. Juca; Erasmo, Orlando e e combatividade nos 23 mi- sernpata o Paula Ramos,
DA'fA - 25-7-1951. Anibal; Alemão (Lebeta), nutos, recebendo de Mandi- por intermédio de Mandico,
LOCAL - Estádio da F. Frederico (Zézinho), Faus- co Arlete iguala a -contagem de cabeça. Nosrestantes mi-

C. F. to' (Alemão), Jaime e Ari II com um belo "tiro" da di- -n 'üos nada de interessante,
JUIZ �N��n Mongu� �sni). 'relia, Aos 31 m��o� Ati ,����������������������������������-

lhot (bom),
'

RENDA - Cr$ 2.070,00. II, da' equipe bugrína, sen- 'O SaD'OS para o pr.-me."'ro I·D·eresta�AUXILIARES --;- Sergio Com a presença de' peque- sacionaliza a assistencía l •
-'

' ,.
Tomazini e Dulcídio Silvei- no público, a Federação Ca- com um formidável "petar- " dual DoturD,o nesta Capitalra,

,
tarinense de Futebol fez e- do" que foi atingir o traves-

10 TEMPO _ 1 x L fetuar, ante-ontem, em sua
I
são. 40 'ms. _ Ar! defende Estamos seguramente in- tou o" prof; Flávio Ferrari. próximo. mês de agosto. A

formados que o professor' 'que, de qualquer maneira t;\ noticia é sem dúvida alvíça-FINAL - Paula Ramos; praça de esp,ortes,à rua Bo- espetacularmente um pelo- ,� "

2 x 1. caiuva, a- rodada inaugurar taço de Mandíco, Fracas as
Flávio Ferrartz digno diri- público florianópolitano te- reira. Portanto, forçamas

ANOR gente máximo da Federação râ o ensejo de ver o primei- para que seja concretizada..
r MALIDADES do Torneio Noturno de Fu- duas parelhas de zagueiros,

Não' houve, ,tebol, apresentando pela ° que obriga os médios a um
Catarinense de Futebol, 1'0 interestadual sob a l-uz essa grande aspiração do.

GOLEADORES - Fausto prtmeira vez em cotejos sob trabalho duplo. Os dianteí- cogita trazer a esta Capital. dosrefletores em meados do públtco l-
(Guarani), Arlete (Paula a luz dos refletores, as equi- 1'08 controlam-bem. Termina para o primeiro ínteresta-

•

.. ,
'.

Ramos) e ManQico (Paula pes do Paula Ramos e do' o 10 tempo, com 1 x t no
dual noturno, a equipe do ---;._--.;...----�--�---------

Ramos).
.

f:,,' Clube Atlético Guarani. A marcador, Após o descanso, Santos, que gosa de enorme

QUADROS - Paula Ra� peleja teve início as 20 ho- voltam ao gramado as equi- prestígio no association na

mos: Galo,'Bolão e, Lang; ras com ataques de ambos pes eIogo o Guarani assume cional contando com craques
<::azl1za",'Paulo e Joel (Cho- 08 lados. Aos 3 minutos de a ofensiva, pondo' em per]- de, fama. como Antoninho,
colate) ; Augusto (Arlete), ações, o "cóndotiere" Faus- go intenso o arco gúarneci- Odaír, Helvío, Silas, 'fite,
Ari, Arlete (Augusto e Man- to, numa boa investida dos do por Galo. 20 ms. de jogo: Pinhegas, Pascoal, 'e outros. De acôrdo com a tabela, acertar o passo e vencer com

dica), Helinho e Mandico seus, abriu a contagem, Em- 'Melhora o Paula Ramos te ,Disse�lÍos aíndà. o presi- jógamamanhã.à Il(}it�;'�an, brilho;' O 'quadro tricolor,

;(Jaime�.
"

'oora fracona sua parte tec-' 'd,� novo+temos uma Tuta e- .dente da F,C.F. .que ep'l c3:-: .do, çpntinuaçãà, ao .Torneío qu�:Jem como técni'Cp'o"s:f'.
so de falharem os entendi- Notürno d� Futkbol;àée'qui�' 'Belarmino "Veloso,

'

espera.
mentos para uma ou duas e- pes do Clube Atlético Gua- cumprir uma, gran-de atua
xibições do vice-campeão raní e do- Figueirense. O ai- ção, resistindo com coragem
paulista no Stadium da rua vi-negro, depois dos seus in- e valentia à ,maior classe do
Bocaíuva; a entidade cônsul- sucessos' contra o Àvaí e o campeão' da, cidade,

I tará o Coritiba, de' Curitfba Atlético de Imbituba, espera
'

FOLKEST'ONE, Inglater- ou o Renner, de Porto Ale-
"

. ra, 25 (Ú.P.) - O nadador' gre,' que t,ambém' contamDia .8 de Agôsto - Pau egípcio Mareen Hasan Ha- com verdadeiros malabarís-
la Ramos x F'ígueírense. • '

do" 'Sáb ti 'de'
,

D· 11 d A'� A' mard; .de ,37 .anos, reduziu. .tas "',c.o.Í1l'O",,, AC.res,c.en,-, ,

'

a 'o .a ", "m1"ngO( 'S�," '_,"',i.'_",'la'
,

e gosto -, vai
em mais de duas horas o re- '��U� '"

x Eigueirense. . :cord do percurso de Dunge- iOs jogos terão início à!:i ' • I' ísei centres e 'Ire s Ives20 horas. No In'esente tOl'- �:s��!��e�����e�:m��u�� ,Do'ml··n·go'
nal e1l', D ',' o'neió vigol;arâ? O,S se�uinW3dI' , d J" 'II" d

'

C" III I��$ço;�,o��·q�:i:nc::::ibàl!_ ;F��:�FE��!r�;;hr·�s:i� O laltllm carioca e, OlnV1 e e 'a �pl ,8
cada (sociais, senhoras e sé- meiro dos seis egipcios qtle De comum aCôl'do foi esco- Fói m?cl\ficada a ordem ta com os jogos entre Join-

'nhoritas) - Cr$ 10;00'; Ge-' fizel'am essa ,travessia, em-
lhido .para dirigir a conten- dos jogos do Torlleio das ville.e esta Capital, a terem.

ral .....:.. Cl'$ lO,OO e' meia ge- da o sr. Sérgio Tomazini. Seleções. de BasqlJletebol,. lugar amanhã e dofumgp,.
pregou apenas 5 horas e 31 ' , '

ral - Cr$ 5,00
'

'

minutos, e todos os demais E...'ltá marcado para o pró- promovido pela Fede'ração naquela cidade. Para taI,lto-
bateram aquele recor<l ante- ximo domingo o Torneio lní- Atlética Cataririe}l�e. Tel1� a delegação flol'ianópolitana

cio do" Campeonato Carioca. do em vista que a Seleção de rumar4 amanhã em condu
rior" sendo' que o último de-

de Profissionais, participan- Blumenau não se encontra ção especiê'j.l, esperando fa-
les empregou seis 110ras' I'! ' '

55 minuto�. Os seilu�gWGiÓ�. �o, todo!!, os clubes emais.o devidámente pre.par�4;j., ,a ,ze�" bô�, :f.igul'�' diante ,�os:

realizaram ess'a' pr�e�a e'm Mánufatura, campeão da'se- direçãO té,cnica" ,co�fiada ma.is 'experiqlentados cesti-

gunda Divisão. O <:erta:mt� ao espoi-tista Oswaldo M;ei- nhas do Estado como são (}g
seus rtJ'einamento's" para :t

será iniciado dia 5.-
'

, ra, "resolveu iniciar a, dispu- de JoinviUe.
próxima travessia da Man- _'.�; ;...._�_� ...- -'-�_�_�"'-_

,

chá, dá' França para a G:rã�
':Br�tap;Iia; .

,', \

: ".. ,'"

, ..

Dificil vitó,i'a do Paula' Ramos

I nava tabela' 'do . Taroeil
,Ialur08

"

de Fulêbll
-

Recorde ,de
'ràvesSia �

É fi seguinte a nova tabe-:
la do Torneio Municipal NO
turno de Futebol, organiza
da terça-feira última:'

\,1

Dia 25 de Julho ,- Gua�
raní x Paula Ramos.
Dia 28 de Julho - Figuei.

,l'-ense x Guarani.
" ,Dia 1° de Agôsto --,Pau-
la Ramos x Avaí.

'

Dia' 4 de Agosto -'- ,Gua
l'aní'x Avaí.

o M:artinelli nas regatas
:' ·de:·' 'dominua-em Bluw:eoau

II

. 'lUumenall estacá engala.; dos Santos; sota-prôa e José
"n3,da depois de amanhã, corp. BoniÍacio de Azevedo Viei·
: os .festejos que -levará a e- ra, prôa,
:f�ito o' Clúbe Náutico Amé� '3° pareo � Novíssin'l�S -
l;'i<}�, em regosij-o pela pas� Ioles' a 4 remos - 1.000 me

&agem' de ·mais um � ano' de. t.ros - Altamiro Cunha, pa
proveitosa existencia. Pa-l�a tl'ão; Orildo L1&bôa; voga:
comemorar a'data, será et'e- Felix Zaquini Silva, sota-
tuada gigantesca regáta

. ':1 voga; Walter Oudqu,es, ' so

Úll.lO, competindo vigorosos ta-pl'ôa e José Carlos Tolen-
'guarnições' do AIl!êiíca-' '( 'e: tino. prôar

'

,�;pi,rangà, de Blumehau; Ca-'I: O" "
,

'

,

'

�hoeira e Atlântico, de Joiri- 4 pareo - JunlOrs - Jo

vme e Club�r Náutico Ftan-! les a' 4 remos - 1.000 me�

cisco Martinelli, desta Ca:.. tl.:o� - Co� a, :nesma guar-

pital, o qual se inscreveu em:, lllçao �o 1 . paleo.
, ,

seis páreqs" com as seguin� 5° pareo.- Classe Aber-

teso guarnições: ta - Ioles a 4 remos _; 1.000

lo'pitieo _ Estreante _
metros - Com a mesma

loles a 4 remos _ 1.000 me- guarnição do' 3° páreo.
tros - Altamiro Cunha pa-

' 6Q páreo ,_ , Qualquer
trão; Darcí V. dos Sa�tos, I Class? - Páreo tis Honra -

voga; C�rlos Leopoldõ'Woi- Out-l'lggel's a 4 remos

jwicz, sota-voga; Altamiro 1.500 met�'o� - Com a mes

Aí:antes, sota-prôa e Alfre- ma guarlllçao do 2° páreo.
do Santos, prôa, I' A delegação do rubro-ne-

20 �áreo _!_ Classe Aberta gro' ilheu, seguirá hoje, le- ,_�_-,-'_. _

Out-nggers ,'a 4 remos -

I vando ,seus barcos "Irara" Camis8.s, 'Gravatas, PUIi
1,500 metros - Altamiro' e "Irapiran�a", esperando mes Meias 'das melhores.
Cu.nha, patrã9T; Manoe� Sil-Ilevar

a efeito amanhã em pelos menores preços só 'na
vell'a, voga; 'Valmor VIlela; Blumenau um leve exerci-IC:ASAMISCELAN,IA-RUa:Bota-voga; Edlon Pereira I

cio. Conselheiro ÁJaf:;:tt
, .

Venceu bem
o· Fluminense
No estádio de Alvaro Cha-

ves, o Flumin<mse recebeu a
visita do América Perriam- -

bucano. O prélib agradou,
tendo vencido o Fluminep.se
por 4 x O, tentos de Carlyle,
Joel, OrIando e Q,uincas'. O
tricolor carioca na ocasião
Í,ez a apresentação ao publi
co carioca do craque cata
rinense Sanford, sua recen-

te aquisição, que por sinal
àtuou bem, jogando no cen

tro da intermediária, no 10
período, ao lado de Pé de
Valsa e Jaiminho.

.

'-

,-,

,6,bre O Guaraní : ix1
exceção de duas explêndidas I Bolão, Cazuza, Helioho e

defesas praticadas por �a- Mandíco, no vencedorve Ari
lo e ArLL'Resliltado final: i, 'Erasmo, .Õrlando, Aníbal,
Paula Ratrtos 2 x Guaraní 1. e Ad II. Boa conduta do ár-·
Os melhores foram 'Galo, bítro Newton "MonguiHlot.

Figuei�ense- X Gu��
raní, aDlanhã'à notte

"

,

I

J

';"",', ,

,/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTADO-Sexta-feira1 28 de julh-o de lh51o

TEM'PESTAoE EM
COPO D'AGUA

"
'

\

o mais perfeito
ARNO ,BECK

de

Um nobre sacerdote, em 'uma de suas práticas, ex

-_pÔS aos seus, .fiéis a necessidade de uma campanha con-

-'b-a: a venda destas revistas que trazem histórias em .qua-
".drinhos e que.o povo chama, de um modo geral, de "Gibí".

Entusiasmado, talvez, pelo, eloquência de suas pala
'vras, chegou a afirmar que o vendedor de tais revistas
:"'''devia estar atrás das grades".

,

Uma .afil·mação de tal natureza vem nos atingir di
: iretalV-entte, visto ser o ,pai deste modesto escrevinhador o

" ;.,únic-o agente, na praça, destas revistas.
�

,

É este, portanto, o motivo destas desprentesiosas li
.mhas.

Se a influência perniciosa destas combatidas revis-
7tas é tão grande .na educação dos jovens, que merece a

::pal�vra. eloquente de Um virtuoso guia de almas, somos
,-, ,�dé parecer que a campanha devia ser dirigida junto ao

,<Govêrno da .Repúhlica para que fosse sustada a publica
','.' ',<-cão das mesmas, a, exemplo' do que foi feito com as re

, ....;istas de publicações indecentes.
No' entanto, se formos analisar, mais demoradamente

:/
i:.a influência que tais historietas possam ter no espírito
.infantil, chegaremos à conclusão doe qne estamos forman-

, . .;oo,..temp�stadés em copo dágua. Os que 'compram .fre

.'quentemimte "Gibi" são, na sua maioria, filhos' de pais
.rrieos ou, que têm algum recurso. Todos frequentam' bons

-

',<colégios, recebem boa educação em casa e, naturalmen-
t. te, estão bem encaminhados na vida.

'

'o.s "que l"OUbam' vitrines,. os que vivem até altas ho
.ras da noite a preambular pelas, ruas da cidade, enfim,
'lOS desamparados, ,que tanto trabalho' 'têm dado à policia

",,:.e, tanto assunte têm fornecido às crônicas policiais; es

':tes -,-' pobres c'o.ttados _:_ não sabem' ler e todo dínheíri
,

"'"ilho que.oonseguem é para comprar pão' com qjue matar
.,::a fome.

"

'

,

Acre4ita'm@s -::qlile ,urna fuga espetacular do famoso
-"Carne Seca", ilú8.trad� COm todos 9S pormenores, influ-,-eneiarâ muito mais no espírito infantil, do que uma his-
i-;forieta em quadrinho, onde o herói é sempre um batalha-!'·�rlor infatigável no combate ao crime. Não nos .devemos '

«esquecer qU'eJ: estas histórias são sempre ba"8�adas' no !
',ws-o!gan": "O crime não compensa",

Muito mais forte do, que a influência, destas histo
q�ietas é a, educação que algumas crianças' recebem dos
�.'País_. Temos .o exemplo aquí mesmo l1en!ro de ca�a, onde .

,�seís homens foram educados e todos sao.' (se
deixarmos 1-"ue lado a modéstia) .bons chefes de familía. Todos, no

:�?tanto, �oram l�itor assíduo de ,"Gi?i". O 'a�tol� destas I '

:_imhas, ainda hoje, .ni!m momento de:-folga, le com

pra-,__ �:zér
.

uma história do' .Maridrake ou... do. .SuperJhomem.. '

,

Como SOhlO� suspeitos para estarmos tratando deste!

;:-;assuuto,� ,:a,mos passar a p�lavr� a um grande escritor, I
.Austregêsílo de Athayde, que disse o seguinte em uma

, «de suas crônicas semanais no "O Cruzeiro":
"Nao 'creío que 0& contos infantis, as 'fadas, os gê-

»nios, os seres Jnvisiveis que prevêem e conduzem os des-
", tinos, assimcomo os heróis das histórias' de Trancoso e

'·,da Carochinha, os romances e feitos, do folclore que, em

;-todos' os tempos, desde Homers, entretiveram as crian
�<ças, concorram menos do que as figuras dos 'quadrinhos 1
....dê agora para despertar e desenvolver-a fantasia inf'an
-en,

"

rádiô

"',

..,'

. �. � _
�� _�----

.,:'.
.

Funciona .-,com a�umuta
dor d. 6 ,volts ou corr-en

te é. 110/�20 volts AC
'o', ...

5 válvula.,

Contr61e automático de
volume

, ,

Adaptàção para tece

discos

Comutador (5alva�cor
rente) quando funciona
com bateria

.

Dial iluminado

Ondas longas e curtas.

5 Faixas, com desdobra
mento nas de 31-25-19 e

16 mts.

COIl) êste .aparelho notável v-.. o Modêlo B·5A5 _ uma das mais receIít�� ,cti�()�!
da' RCA Victor, você poderá sintonizar, de' sua fazenda ou' "sítio, o B/asil e o'

mundo, ��pta;ldo com perfeita
-

nitidez tud�_ q!!�.o rádio proporcíon�: O 'M-ód'êlo
- "

B-SA5 desempenha 'com �f1ciê�da '�lm� d�pl; missão: funciona com bateria d� 6
volts ou eorrente de' 11,0/2'2.0 volts AC Recepção: absolutamente clara e' nítid«,
a, qualquer hora do dia e de tôdas as partes do mundo.

RCA VICTOR
REVENDEDORES:

. L1DER· MUNDIAL EM· RADIO E. DISCOS ..• A PR(MEIRA' ÊM TELdiYISÁC>.''. .., �

Nada há' que 'os dÚerencie substancialmente, exato
"o emprêgo dos meíos.modernos de ação. Estou' certo. de
"que os' 'leitores escrupulosos, que se escandalisam com as

�:iaçanhas dos, "gangeters" e vêem. nelas um perigoso es

;-'iímulQ à crímínalidade, esquecem as, histórias que lhes

·,'contijram os seus .país e "babas" ou !(s livros de aventu-
'-,ras que lhes cairam nas mãos. .

,.

O mal não desapareceria com a sim,ple.s e pura eli
'�minação da's 'historietas dós super-homens: Caim matou
Abel, ape'sar de ,haver' recebido pessoalment� os conse�

'':lhos de Deus.
E quando, acabassem as hIstorietas nocivas, resta�

"l'ia, ainda de maneira inelutável, a torrente da vida".
.�:' . , "'�-,

, .. �

,

*C�ajxa Telegráfica Beneficente
.

, de S,:iota' Ca'tarhl8 "

" .

Firmino Vieira - Rua Conselheiro Malra, 9

,

9",,�,;p. ,

':""" r

:4�

5

Wf:.

Auxilio .ee C�llt_r� "dO Riolt'onviie,Comkados Pés
"

de' Janeiro' ,
j , .

.

'

. Combalida no,1.0 Ola
Por iniciativa do deputado conta do excesso da arreca

Ylmar Corrêa foi apresenta- dação já verificada o cré
do à Assembléia Legislativa, dito es:gedaI.
o seguinte projeto de lei: Justificação

Concede auxílio, ao O Centro' Catarinense com

Centro Catarinense na séde na Capital Federal é
Capital da"República. um orgão que representa to-

Art. 1o � O Estado de das as classes catarinenses .

Santa Catarina auxiliará a_o A exemplo do q,ne fazem os

nualmente o Centro Catari- demais Estados da Federa
nenSe ,com séde ,na Capital ção, que prestigiam:\e auxi
d(l República, com, sessenta liam essas Entidades, é de
mil cruzeiros, pará sua ma- ver do Estado amparar mo

nutenção. ral e economicamente o Cen-
Art. 2° - O Orçamento tro Catarinen.se na Capital

consignará verba para pa- Federal; como recentemente
gâ:mento no mes de Feverei- 'o fez com o Centro Catad-
1'0 de cada ano, desse auxi-

.

nense no Estado do Paraná.
lio.

.

.

.

. I Sala das Sessões, em 15
Art. 30 - Para pagamen- de julho de 1951.

to do auxilio. dêste ano o Po- Ylmar Corrêa
, 'der Executivo abrirá por Octacílio Nascimento

, Francisco . ,Neves '

.J. Bahia Bittencourt
Wilmar Dias

Elpídio Barbosa
Ferrt-àndo Oliveira
Estivalet Pires
Antônio Armeida
Protógenes Vieira
Ribas Ramos
Cássio Medeiros
Lenoir Vargas
Waldenlar Grubbá
Oscar da Nova

.."ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
'De ordem do sr. Presidente, e na conformiq.ade dos

\':Estatutos, convoco aos si·s. associados para a Assem
�hléia' Geral Extraordináda, ai realizar-se dia 30 do cor

crente, às 14 horas.
Ordem do dia, reforma dos Estatutos.
;'Fio'rianópolis; 25 de julho de 1951.

Carlos Schmidt - S,ervindo secretário.

r

? Seu. pés coçam, doem e ardem
.anto a pomo de quaBi enlauque
eê-l'o? 'Sua pele racha, de!!'casca 011

sangra? A verdadeira causa de�
afecções cutâne·a. é um germe que
se espalhou no mundo inteiro e é
conhecido sob diversas denom1na
ç'ões; tais como Pé de Atleta. Co
ceira de Singapura, "Dhoby�' co

ceira. V. não pode livrar-se destes
sofrimento!> senão depois de, ellm1-
nar o germe causapor, Uma nova

descoberta, chamada N I x'oda, "',
faz parar a coceira em 7 minutos,
combate os germens em 24 horas e

torna a pele lisa. macia e limpa
em 3 dias. Nixoderm dá tão bons
resultados que oferece a �arantla
de eliminiír a coceira e llmpar a

'p'ele não só dos pés. como na

maioria dos casos de afecções cutâ
neas, espinh>l§. acne, frIeiras e

impingens' do rosto' ou do corpo.
Peça Nixoderm, ao alOU farmacêu
tico, hoje mesmo; A nossa ga-
"",.

,

d'
ralitia é a

I !ll'A1�e!'.!! ��t��!�r
1-----------------------

O Centro Catarínense de
Estudos e Befesa do Petró
leo convida o p�vo para as

sis.tir o ato público a reali
zar-se no préximo domingo,
dia 29, às 20 horas, na séde
do "Democrata Clube",
quando os Delegados catàri
l'lenses à: II Convenção Na
cioílal de Defesa do Petró
leo prestar$io contas de sua

missão.
José do Patrocinio Gallotti

I N G L E S A \ Avisoi ;'i'�Ii' III] DR. N.EWTON D'AviLA
r O N � C A . A P E R I T I V A I Ausente até 15 ,d� Agosto,

. fazendo curso de aperfei
,

çoamento no Rio de Janeiro.

COIlRA ,CASPA,
QUEDA lOS tA· 'Mf;$1 /6. rt N V A l E S � EN ç A S

l" ..... �(BELOS E, DEMAIS

AFECCOE� DO I Fraqutzas em g�fal I

. Vinbo Creosotado
(Silveira)

TINTAS PARA PIN1.1.JM
«:OllQIIAII

Siqueira BelIo
Lecian Slovinski'

.

Braz Alves
Ivo S.ilveira·
Paulo Marques.

COURO CABElUDO.
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n
AVENTURAS DE FRANK
E JESSE JAMES - Final.
Clayton Moore.
AMANHÃ:
RITZ - IMPERIAL

Robert NEWTON e Debo
rah KERR - em

O CASTELO DO HOMEM
SEM ALMA

iiiSSEiBiETiiEiSfiiivÃA tedera lização
- Requerimento do depu- I usoil da palavra 6 deputado

d S
· -'

P I-
� 6

............................................ tado Cassio .M_edeiros, do Br�z Alves, da bàncada pe-
'

OS ervll'os O IClalS
l FERIDAS. REUMATISMO ,F. R._ P., solIcItando � n_o� teblsta, _que leu telegrama. �'"

',....----....,....------ E PLACAS SIFILlTIC..\S méaçao de uma Comlssa.o de Orleaes, no qual os, ve- RIO, 26 (V. A.) - D�ndo_ prosSeg�n�lento ao se�

I E
. '

. '.. E�terna para estudar a SI- readores do P.T.E. e da U. i h�abalho de elaborar a Leglsla�ao da PolIcIa e a reform'a.
.......------... f IIXlr de'NoQueJra tuação do Edu.candari1o San- D. N. pro�es�a:n contra a lei Il'doS sel�viços policiais �m ,todo � �erritório nftcional, �

I M 'dl'ca -

'}'... tr
ta Tereza, afun de' ver a das SíJbstItUlçoes CeI. Joao Cabanas,' !,tsslstente mIlItar do Chefe de Polt-

,e çao aUXl la.· no a, 'b'l'd' d d
.

d
.,

't di' .",

......,._.IJIIIi...'-iIIII.. taro t d 'f'l' pOSSI lIa e e ser perdoa- na vem e termmar maIs um ante-pro.1e o e eI que li'"
"

I
en o a SI 1 18

d d' 'd '\. -

f" G I C· R' d
-

,

a a IVI a que omesmo tem Tatnhem em ' expllcaçao , 01 entregue ao a. Iro ezen e para aprovaçao e' en�

,
para com o Estado. pessoal, o devutado Osvaldo: caminhamento. Comol se sabe a incumbencia foi dada ao>

,

I CASA MISCELANIA distrl· Não houve oradores ins- Cabral informou que a sua CeI. Cabanas pelo Presidente Getúlio Vargas, antes mes-

Fl,UZP LINIA & IRMÃOS buidora dos Rádios 'R.C.A crito-,; e nem ordem do dia.. banca:da ree�teu ideniica mo de ser-eleito. Pôde portanto, a,quele oficial, medir '00

(Cons. Mafra, 37 I Victor. Válvulas ii! Discos. UM TELEGRAMA comunicação. , problema a fundo, juntando a sua longa experiencia ad-

PHorianópolis Rua Conselheiro Mafra. Em cxplica.,;i:o pessoal,' E a· sessão foi encerrada. 'quirida na Fôrça Pública do Estallo de São Paulo,,-

-Da Bancada Pessedista "Aagrantes da Cidade
A' b'I·"II· .. (Crônica escrita especialmente para a Rádio Guaru-

na , ssem
.
ela já, pelo Jornalista GUSTAVO NEVE�,e lida em 23-7-51"

O veto .oposto pelo sr. Irineu Bornhausen à lei que , "Ninguém é profeta na sua" terra". É esta uma ver-

regula a substituição do Chefe do Executivo Ca+arinen-
'

Os representantes pessedistas na Assembléia Legis-
dade que, entretanto, não está isenta de prestar-se a es-

"

se seria, possivelmente, um trabalho jurídico de importan- latíva, apresentaram à Casa, os seguintes trabalhos:
cusas duma mediocridade engalanada, a qual se vale

da, não fôra aquel-e final sôbre o parlamentarismo gau-' Senhor Presidente, do dito múltimilenár'io para consolar-se das própias insufi
cho, Ponderando que o Serviço de Esgoto, na cidade de

ciências. Ao enunciar aquelas palavras, o divino Jesús,
O técnico em leis que assistiu o sr. Governador do Lajes, já foi concluído há regular espaço de tempo; não obstante a, infinita amplidão da sua generosidade.

Estado na impugnação do projeto aprovado pela Assem- Ponderando que, apesar disso, ainda, não foram ini-
não teria pensado em aplica-las a certos presumidos,

bléia Legislativa pode considerar-se falido em' sua es-
ciadas as ligações 'domiciliares; dêsses que nos agarram pelos braços na rua para persua

pecialidade, pois que nem as normas elementares da re-
Ponderando que essa' demora cria, certamente, sé-

direm-nos de que eles são legítimos e incompreendidos
tõrtca lhe foram presentes. Esta, com efeito, ensina que

rios problemas à saúde públic�;, . , . gênios, vítimas tão só da. maldosa indiferença dos seue

na defesa (Ie uma tese, os argumentos devem ii; do mais Pondebrandotque a(�s Plro�tne�rI°ds deEPre�lO:, em fa-
conterrâneos ... O Mestre, dos Mestres aludia certamen

fraco ao mais decisivo, .e através desse "clímax" levar os
se de aça amen .�, a a ua SI uaçao o sgo o raz pre-

te aos que, em torno de si, lhe não' apreendiam o sígne
e'studiosos à' convicção de -serem exatas as premissas e JUIZOS aprecraveis r

"
.

. t da divindade que nele era a,,!>!;tlJedoria. "P.<1Ís não é êst�
Indiscutível a coaclusão,

. .

,

. l{�QUE,R��O� '"
'. o filho do carpinteiro?" Onde·,'.estudára êle as coisas -do-

No veto governamental a nada disso §�e deu valor. '. Q�e vo�'S� e��,e�encI� .d��'IJa�se ao s�n:or\ gC!,�ernad�:,
.

Espirito, que ensínava aos outros? Nunca havia saído
Os argumentos vem sem qualquer sucessão de rele- envian o cop�ad e,s �, sfo

ICI an o que In

as Iis
�s mo 1-

da sua terra e de junto dos seus. Alí crescêra, como tê

vância e fecham com aquela afirmação erradissima, de ':'.OS -porque, am a, .nuo
.
oraI? começada� as igaçoes par-

da gente, vivendo a mesma vida obscura e regular ...
que a Constituição gaúcha é essencialmente parlamen- tIct}ISarels ddO EsSG�TO, na 2c5lddad� dl� LdaJes19·51 Como, pois, pretendia passar por um Rabbi? Vinte sé-
tarista. "..' aia as essoes, em

,

e JU no e.
l' todavia a influência de sua doutrina ainda,

.'

R"b' R
"

- cu,os apos, 1 ,
'

É preciso desconhecer POi; completo não só a histó- .-
1 as amos

é a razão de ser da dignidade moral do homem, enquan-
Tia politica do vizinho Estado mas do proprio país, para SCenh?r PredsIdente'h . to a sua palavra continua clamando pela pacificação es-

onsideran o que oje 25 de Julho, se comemora o '

1 d I'avançal� tanto. .

'

.

'pirÚ;ual do mundo em tôrrio da simples formu a
.
a 80 Ir

No 'Rio Grande do Sul, o reduto parlamentarista é ,DIA DO .COLONO:,. . ". dariedade fraternal. Contudo, 'não raro, aquela frase me-

expressão mínima no conjunto das' opiniões políticas. ConsI_deran�o �ue � �a� aludI�, _:omemoratIva .da síãnica, que assinalou o natural desprêzo votado-ao .pro-

Restrlnge-se a indecisos postulados' do Partido Li- c�egad.a dos prrmeiros imigrantes alemães no Estado �o feta pela sua terra natal; nem sempre deixa de ajustar
bertador cuja representação na Asembléia Estadual é RlO. Grande do Su.l, em 1824, tornou-se a da celebraça? se com propiedade, a. algum fato que conhecemos. E se,

das menores. ! nacional ---: pela vinda de trabalhadores da terra, de orr- mais frequentemente, dela se socorrem os medíocres pa-.
A semente lançada por Silveira Martins nos últimos gem euro?ea;.. . ra maldizer da justiça do descaso .circunstante, vem ela

arrancos da monarquia' e embora fecundada pelo. san- Con�ld:rando qt�e ? aparecimento de colono nas ter-
bem a calhar em conjunturas como a dêsse jovem con

gue dos que a defenderam na revolução de 93 não conse-
ras brasileiras constituiu o reconhecimento de que o solo

terrâneo que nasceu artista e que, através de acidentada

,g�iu medrar.
.' á a 'primeii'� .�iqueza, o�de se funda ás éxplol'�ções agrí-

infância, entra no estágio da juventude marcado pelo
,

Tanto assim que, em 1922, o Partido Federalista cola e pecuarra e, por, ISSO mesmo, a prosperidade das
mesmo destino implacável que lhe empece a vocação a

constituia força qURS! extinta. nações; •. - maieres triunfos:' refiro-me ao nosso popular Pítuca, &.
Nessa data�pi'ocessou-se a aliança da referida' agre-

'

Considerando que a introdução de "imigrantes euro-
humorista que, por. êste microfone e perante a platêiac

.míação partidaria com os democratas de Assis Brasil - peus no Brasil marcou � início de., um �ovo
_ rur�lismo, de sua terra, tem feito jús aos aplausos mais calorosos

::presidencialista dos mais destacados - e, em consequen- que urgenEtemednte ?eCess.Ita. ser} revI�Ol'ado, nao �o��nte e confortadores.. Mozart Régís, se, como tantos outros
cía surgiu o Partido Libertador, cujo programa não' as- .porque o sta o vive prmcipa mente de sua agricu ura

l' I
'.

,d'vel'sas atividades artísticas profis-
d

' .

t b'
.

dI' va OI es ocalS nas 1 ,

:sumiu nenhum compromisso Íl"ontal com o parlamenta-
e e s:la pe:ufarla, m_as dam em pOi'que a VI a rura e

sionais, esportivas e culturais, fosse' buscar fora de sua:-
.

d
.

b t
' convenIente a ormaçao o povo; -". -

',� t .' d .'nsmo, ,mas, apenas elXOU a e1' a a porta para oportu- C'd cd'
'

h'
,

d t f t' t t terra os IncentIvos para a sua carrena,' nao ena e ma-

t d' 'd' E t" f' 'd onSI eran o maIS que oJe e a a es Iva an o pa-, d b dnos es ti os e prOVI enclas, se a ese· ICOU em eVI en- .. . ,lograr-se ante o paradoxo doloroso �,. ,ver-se. ,rou a fi,

"'ia, deve-se unI'c'amente a' t"enacI'dad,e e ao l'deall'smo l·n. ra os descendentes de ,ImIgrantes como para

tooo,s
os

tra-I··,,·
..

"','" t" 'dO
".

t t t' "'l'da-d c ·E•
._,

b Ih d ··d
,.' .'.

,"" . Ij !las SImpa ]a"s. e sua gen e, por ". an as nu I ,es UJ.,-

corruptivel desse admirável politico que é Raul ·piila. a a· or;:EQ���i�às .

.

�niêo preBti�io é 0, da d\f,tancia e o co�sequente da� pro-
Sua persistente,'bri:lhante e culta doutrinação, entretan- Q V E' d' d'" t paganda facI} e fatua .. que fazem de SI mesmos ... Mas
to, não logrou alargar fronteiras nos arraiais politicos

ue /" xCla. se Igne man ar conSIgnar em a a. um
p' t'd' grande roda de admi

voto de cQngratu}ações com o Qovêrno do Estado 'e, o �tduca, que �m, am _

a ad',sSlm,., u�a
"v"a' ··c-·"lhenao- c'ó·m' .os�dos pampas. A prova é (> nldwzido eleitorado que ali a PC' I

\
, 'l'a ores e amIgos, nao esanIma e 1 o ,

grei de Raul PUla po.ssue - redu·zido em relação ao
ovo atarmellse, pe a passagem dessa memoravel data.

'd I d I lhe estimam o bom hu
-

.

'Waldemar Grubba' me.reCI .os ap ausos aque. es que ,

_

--

tempo· em, qu.e essa agl'emiação ,está em atividade no Es- mor, tambem as suas mmguadas compensaçoes a uma

tado sulino, isto é, 30 anos, quandO as demais, embora

C. D.'.'
existên.cia modesta, rrias honrada .

.
muito mais recentes, contam maior numero de' religioná-' ,I

e
I

Houve tempo em que pensou alçar vôo em buscar de
rios.

,

.'" ,'I·.II�,', ,-' I·8:n8,-'_", '--, _. maisT,..laeVreg,OpSo·rheºm,rJ,·ZQdilletesce·d'e'r a tIma .espécI·e de fatalid"' .

.l
<>-.Perguntarão, agora, como teria sido possivel intro- a i:tU�.

dmdr bases padámentaristas na Constitui�ão do Rio invencivel: Pituca é doente e os seu� males só encontram
<rl'ande do Sul, se os defensores do regime são relativa- lep.itivo na tranquilidade de seu meio ,familiar. A enfe)":"
mente, tão escassos: . RI;fZ

,
No Programa: midade;-,sempre alerta, junge-o à sl;la terra. E se nin-

O fenomeno tem fac:iIima explicação. ÁS 5 e 7%, horas 1) - Nóticias da Semana, guem é profeta na sua terra, Mozart Régis, o popular
,Nas primeiras eleições após a queda do Estado No- CANÇÃO DA INDIA Nac. Pituea, nunca será o artista que conquiste os grandes

vo, os diversos partidos 'gauchos contrários a<> 'Partido No Progl�ama: , 2) - Fox Airplan News. louros a que faz jús a sua incontestavel vocação. A menos

Social Democrático, oonseguiam fazei- maioria na Cons- 1) - Cinelandia Jornal, Atualidades. que, sob aquela franca disposição ao riso largo ·e sadio,
tituinte, embora não elegessem o Governador. Nac. Cr$ 5,00 e 3,20 que tanto zomba duma organização franzina e suscetivel.�

Dadas as divergencias doutrinarias entre os coli- 2) - A Voz do Munido. "Imp. até 14 anos". repouse· uma imensa conformaçj1o à renúncia, tão pode-
gadQs, foi' preciso achar um denominador comum para Atualidades. IMPER�AL 1'osa etão nobre que se resfkne ao acanhado âmbito 'du_'
harmonizar a. sath���h� 'coptra I,) �ituacionismo. Preços: Ás 7%, !toras ma consagração regional ... 'A ser ass'im, não lhe rega-

Raul Pilla, ándiscutivelment-e um dos maiores e mais Cr$ 5,00 e 3,20 .
ALMAS EM CHAMAS, teemos o aplauso que merece. Façâmo-lo, sem agravos à

credenciados politicos brasileiros, colheu a magnifica 0- "Imp. até 10 anos." No Programa: alusão evangélica, um bom profeta, .em sua te,x::r;a.
portunidade pal:a tornar vitoriosa a. dQutrina parlamen-',

'

L ODEON 1) - A Marcha da Vida,
tarista.

' ..

Ás�5 e 7%, fl�l.'�s Nac.
A idéiaf'1i principio reéebída com reservas foi aos Sessões pró "'A: C. Prima- 2) - Atualidades Warner

poucos contagiando a todos os deputadQS não �pela
.

sua véra". Pathé. Jornal.
signif�ciÇão estritamente politica, mas porque,· uma 1) - O Esporte na Tê- ..Preç0�:

..

vez ad{ltada,: resolvel'ia o desejo comum que era de tirar la. Nae. (, .;,', ;:, Ql',$;q,OO e 3,20
ao executivo adversario, ,o rqáximo da a-l,ltoridade e. pe 2) -::.Encrenca Para Tres. "lmp. até 14 anos�'.
";forçá na gerencia <;los negocioso publicos.- Desenho Col'Úi'Ído. IMPERIO (Estreito)

Foi este argumento e não o pa-rlamentarismo em III. Ás 7%, horas
si, que permitiu a este ultlrrio ser vitorioso no seio da MALUCOS' HIPNOTISA- I

, Cons-tituinte.
.

DOS ARMAS DE ODIO
Como sabemos', foi uma vitoria de· Pinho, pois .

o Com os 3 Patétas. Tim Holt.
.Judiciério restabeleceu as coisas nos seus verdadeiros ei- , IV
xos, decidindo que o nossO regi!lle é presidencialis'ta e BANDIDOS DA FRONTEI-
<lue, portanto, com ele se deveria c<mformal' a Carta RA
Magna dos riograndenses do sul.'

E vem agora o sr. Ir:ineu Bornhausen, com a mais
.estranha das ingenuidades, declarar que a Constituição
,Gaucha .é essencialmente parlamentarista' - argumento
:aliás repetido na Assembléia Legislativa, por um depu-(

Só essa àfirmação, só o recurso a esse argumento
insubsistente deixa bem claro que a tese da incos
titucionalidade da lei das substituições é insustentavel.
,tado da União Democrática Nacional.

O jurista faliu, repetimos.

.,·r,

"Missa
de .30 dias

I

João Frainer

, Preços.:,
Cr$ 5,00 únÍeo.
"Imp. até 14 anos".
\ ,

ROXY
ÁS 7% horas
Ás 7%, hóras

INIMIGO DAS MULHERES

\7IVALDO MOT1'O ESPEZIM

(VADlCO)
Viuva Adelina Morais Espezim e filhos, Franci�o-

Motto Espezim e família, convidam os demais parentes e

pessôas amigas para a missa de 300 dias, que farão' cele

brar, na Igreja do Menino Deus, no dia 28 do corrente."
'amanhã, -às 7,30 horas, por alma de seu inesquecivel' es...,_

poso' e paí, filho,
VIVAI"DO MOTTO E8PEZIM

(Vadico), e agradecem a todos os que comparecerem &

êsse ato' religioso.
\

!
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ida Militar �!�;<';��! i�1;:e:·:��1��f.:�d� a�IrAI��Imli fi.\ ODte:a:'40�dOEXÉRCITO 4 ..;.�
.. 0 ,cc> . ····'"��rP .i prata, por contarem mais

'.' (O IU�'Gl!L.A.l)()'R. ViElliA)
.' 26 DE. JULHO'

d "-As promoções de 25de l! ;1. .,

A ..ulher ovitar' d..... ..: q::� de hoje reeor .a�Julho
.

AL.tViA AS éóLICAS UTERl.NM
_ em 1612, chegou à IlhaSerão assinadas" hoje,· as

funprega�se com vantagem para Mafa<.lnmiri, dando-lhe oJlromoçÚs em todos. os qua-
combater aS Flores Branca" coll.

nome de Santa-Ana, que a-
dros de armas e serviços do

eas Uterinas, Menst.rnaes e ap.\a o inda hoje conserva, a expe-
Exército, cujas vagas

.

são
,

. Parto. e Dores li08 odtiOll. dição francesa de D-aniel de'l'esilltantes da recente lei
... Jt poderoso calnmnte e �l.. la Touche; .

de fixação das forças de

dor por exeeIéDcla.
_ ein 1635, lôrall1 reuni-ten'a. Os quadros de acés-

I4'LUXO SEDATINA. pela sua colD. dos os restos mutilados deses ja se encontram em

llrovada eficacla é receitada 1»1 Domingos Fernandes Cala-mãos do preaidente da Re- � irritação intolerável e os ardores meiro sargento Raimundo , .

médIoo.s Ujlà'b'es. bar, sendo. sepultado .compública, organizados que produzidos pelos distúrbios da bexigo, Nonato. de Abreu) " segundo.
.F.UttO� 'eJ:(conttt",aê 'em' honraS �uperiqres a q-ue .ti-itt;� pela respectiva co-

dsevdem 5�rb' <:�;botid?;!I"�de°' �ed!nidcios' shargento.bo·J()SFél·á�etaFinO " !-"i-'..
.
toá. PJitle:- .

"
.

nha direito 0011110 Mbllj-p.;�t l'�.. ��r
1'1ll1'\��g.'i ',' en o a tix;"'a o por o 50' o o I O e ca VIO erreíra

determinação {O i:h.ap-ues
Fábrica ,da Estrela substâncias tóxic'os e impurezas que os de Alcantaraç-a MEDALHA.,

Slegemundt von Sellk!?Pt}-e
'·Ú Brasil sabe, e com êle rins sepClfqm do sóngue, .�re,s.e dor�s DE BRONZE, com passa-

ED I'T 'A L.." que .entrou e� PO.S,t..
;J..... "'.

da
..,,;U"v.... ,,:..9.

.

E' lt crucio(ltes quando esse del.cad" orgao "

'.
.. �

�bo.,;:mS·I'lne'��··'��u� nã�e�� está inflamodo�deVido,(!%9.lldl�!�,,��.?, deI�., d� bdro�;e,z POarn"ocos�tda�, ,

"

_"".,'
,

sete dias após"c�e���t�(}
Uk • pv

tais suõstóncias, O IIxogéra (i- 'a.seio rem,,·mals . ,e'ue "

'<O.'

da': gnal'luçao holandesà . e
:.9 vãríaafãbríces de mu- de·aliviar Q bexiga; OS' ardores e 05 serviço, nas condições exi-

CID"" Nau'tI"A FrIa'c::·1·'s�A. 11.'........m qutjaastrode dAalb�-:;.tui��dqau'"d,;e ,Ma-
Jllções e de armazenamento., irritactões dcs vios urinárias 'de�em ser gidas., tenente-coronel 'avia- Uti VW "" ,....,

L,'1. "VL '<>
yrodaS trabalhando ativa- combatidos, tomando, ainda-hoje, os dor Hermes Ernesto da Fon- De ordem do sr. Presidente do Clube Nãutíec F�� _ em 1733, tomou posse'
:mente para suprir as forças Pílulas de Wilt para 05 Rins e a Be�iga, �ed"'majol' aviador Ismar ciseo Mã'rtinelUH e de acêrdo com 08 'Estatutos em 'V1-

do cargo da' Governador e
\armadas.. de. terra e o. C(). Sua.9Ção colmonte.e.onlisétic.Q, foz·se Fe':r'eI·ra'..Jca· Co-sta- major ia-

-
. .,.

'-As"
-

:�,J� a Assembléia Ge-
I d U-_ ,

.."....

I b ... U', gor, convoco os srs, SOCoauv,s para. . Capitão-gera a eaprtama
· mércío, existindo para isso, senllr ago no ex.ga, nos nns e em

. �

Ed d M l' 1'a c()nvoc.a�o .

G

.....

todos os vias urinárias, \ viador JOM �ar O
.

aga- ral Ordinária, que se rea izara em primei _' do Rio de Janeiro, 'o .ene-
�em cada' uma delas, desen-

A p" I D W' . f b . Ihães Mota, major aviador no. dia 29 do corrente, Domingo, às 10 horas, no Galpão ral Gomes Freire de And'ra-
,

",'olvida Seção Comercial. s. u os e .H sao
.

a ri'

L" '. Be dito Baímundo da sua Séde 'Socl·aI. a' rua João Pinto, pára se tra.tar da, da, mais ta. rde Con-de de B.. o�
cadas especialmente poro as UCIO. ne ..........Também sabe que um COl'PO doenças dos Rins e do Bexiga, da SIlva, major aviador eleição da Diretoría.: '. badela, governando até sua

de escol de técnicos milita-
Mareio Cesar Leal Coquei- Caso não compareça número legal de assool�dos., a

mOl'te a 10 de janeiro deJ:'es está atrás I de Séus bas-
1'0, capitão aviador tiser da mestna deverá ser levada a efeito meia hora apos, com

1763;
Udores dirigindo-as com tO) Pilulas Costa Felipe, capitão avia: qualquer número de Associados quites, presentes.

_ em 1823, o Almirante
. dQ o entusismo e dei olhos

DEWITT dor Francisco Alfredo .Gou- .

Florianópolis, 26 d,e julho de 1951.
• . Lord Coch:rane chegou 'ao

-voltados pal'a o futuro do
vêa Horcades, primeiro-te- O Secretário: Salvato VIeIra. Maranhão e dirigiu um?>

· país. A Escola Técnica do
nente intendente" Semy Rfl-

, Pl'oolamação ao povo e um, •

ExéÍ'cito aí está, preparan� para os Rins e a Bexigo
mos, segundo �enente eSJ)e- -

oficio à 'Junta Governativa.do anualmente turmas e Em vidlos de 40 e 100 pilulas
cialista de avião . Benedito

8'EUS INTERESSES NO da Capital, declarando que

- ,

O glande é mais é(onõmi(omais turmas de engenheiros B�telho de Souza, segundo Rio�de Janeiro s.erã.o a Esquad.ra Brasileira che-,l:om destino a essas fábri- ,

,tenente especialista de a-
bem defendidos por garia com tropas de desem-'Cas.. Inclusão no 'orçamento para vião Renato Onetti sub-ofi-

barque e convidando-os a
Não � demais, entretanto, 1952 de dotação para as des· cial Joel Faria do� Santos, ARLINDO AUGUS� ALVES

reconhecerem a independên-l"essaItar-se uma delas, isto pesas c?m a renovação da f primeiro sarge�to Antônio, advegado
cia do Brasil;. / '

.

é, a mais antiga, - a da M�rmha �e Guerra
Cruz; primeiro sargento AI- Av. ruO.BraDcO•..i'2S �.Sal&$ 1.303/4

_ em 19-30, fOI assassma-Estrela, ;_ que sábado últi- FOI encammhada mensa- cir Mendonca Rosado, pri- Telf. 32.6942 -"22.8005.. do em Recife, no Café "Gl6-mo f�í!tejou seu 1250 ani- gem presi�e?cial ao
' ..
Con- meiro sarge�to Amancio de

�ia", às 17,30 horas,
.

pelo
veFsário de fundaç'ão, que' gresso sohcItando a .Il:cl�- Camargo, primeiro sargento

, _,,'," bacharel João Duarte Dan-se dey-e a D. ·JÓãÓ VI.
..

são no flnexo 22 - Mllllste- Cicero Raimundo de Araú-
ronáutica o major brigadéi- Santos Dumont e Sàlgado tas, o Presiden{e Joã,o P�s- .

>A Fábrica da Estl'eJ'tt, si- rio da Marinha, na verba 3
J'o primeh·o sargen'to Dani...

H k h'
. Filho' sôa;S· E' 1'0 Alvaro ec s el.tuada na antiga e aprazivel � ervlços e ncal'gos, con- lo da Silva primeiro sargen- . Pl'omovidas pela Televi- _ em 1947, foi inaugura.,..Fazenda da Macachera, na sign.ação 3a ---:- Serviço em to MaFian� de Araújo Nie-

Classificação de Oficiais. são TiJpí, serão prestadas, do em Jar.agºª, neste_Esta.",Raiz da Sena, onde p.- Pe- RegIme EspecIal, sub-con� derauder, segundo i!argento .' d..�' -si'dlfde no- dia dê hbje, 'as� 20,-SO'·.ho•. do, '�i�'um GliUpO Escola'!',

.

.

• S'l' na ão 53 - reno-val"ão, .. -,
. >�' ','--'r .. ,

..... ,'.._',.-.:. :",:,,':Atertden <r 'a ,.n::e�, '.
P ta

111'0 repousava nas suas VI�- ;r-
g ,ç

:,.. �, .

"'.
,. .foao Dantas

.. �e LIma, se�·
do serviço, o m�Dlstro a,_S�I"" ras, .s,ignificativas homena- tendo" com.o atrono o ca' _j '''''''n'S' á"Pêtrópolis; tetil pas- da Malmha de Guena, _19 gundo sargento Leonardo.. I 'f' do n.a 'gens póstu.mas aos grandes rinense; MJechal F:raIlciseo

fi'"
. •

d F d . nou atos, c asSI lçan ,
,

.

:sado por enorme série de - DIretOrIa e a�>en a, - Garcia segundo sargento, .

>
.'

d P " .1 o '1;e- bl'asileiros ·,".ue foram AI. Carlos da Luz, .

.
.

-

d "'.,." 'lh- .

'.
. ., '. DIretorIa o essoa,,..

.

administrações; in.clusive da dotaç�o e ,:"v mtI does Odoni LonghI e cabo HelIo nente-coronel aviador João bel'to ,Santo!} Dumont e Joa- André, Nilo Tadascouma civil, quI'! não canse· de cruzeIrOS pala a en er da Silveira
I d' P

.

edis quim Pedl'o Salgado Filho.'d a's despesas 'c·om "a renovà�
.

Are anod oSd as�os;f'.unçoe_s-
guiu dar-.lhe lugar mereCI' o

Essas homenagens serão

-

-.' h d G ' .

.

pensan o-o e suas
'.

:entre as congeneres.
-

Fato �ao d� Mann a e
_

uena, Novo Ministto da Comissão
de assistente do diretor de prestadãs por aquela esta-�ue não comentamos, por ,Illcl�s.'ve a c�n,Stl�l�a; do

de Promoções Rotas Aéreas. Na Diretoria ção, através do programamotivos varlOS, podemos� esta eJro na ala e a�ue- O illinistro assinou ato, do Material foi classificado! "Iidéias e Imagens", cria-.sim, informar aos nossos canga, nos termos da leI n.
o tenente-coronel aviador' do, organizado e dirigido."el'tores que o"estabelecimen- 1 383 de 13 5 1951 designando para as funções

I d' I' t t
"

A

.;t
.,

-

: '. de membro efetivo da CO" Carlos Alberto Ferreira Lo- pe o ra la IS a pa rIclO 1'-to, haje,colocado no seu ver- Escola de Marmha Merc�nt.e .

naldo Nogueh'a.
.

'd O presl'dente da Repubh- missão de Promoções da Ae- pes,dadeiro .lugar; esta pro u-

. zindo, satisfatóriamente, ca, assinou' decreto alteran
·

cumprindo rigorosamente do os artigos 60, 61 e 62 do
seus compromissos e dis- regulament� para a Escola
_pensando aos seus operá- de Marinha Mel'cante do
.l"iQ� �ssistênçia social das Rio de Janeil·o.
'nmis' á�i1tadas, • Com a assinatura desse

MARINHA. :'decr.eto,. passou d s"er per-
.Representarã�· a Marinha mitida a substituição do es

no X Congresso de Med�cina tágio de seis,meses embar-
no. Trabalho ca"dos, que era anteriorfllen-

Foi concedida autorização te exigido em cond!lção de
pelo presidente da, Repúbli- máquinas a vapor e de lno

-ea ao contra-almirante mé- tores de bordo dos navios
dico dr. Antônio José de mercantes, por uma prova
Mello Nogueira e ao capitão prática de habilitação sôbre
de fragata médico dr. Elidio a especialidade em qualtar
,Corrêa de Oliveira para se êsse embat'que, possibilitan-

+--ausentarem do país a fim .do aos i11teressa.dos a�obten�.
� de, selVJ onus para ,o Tesou- ção do titulo conjunto de

1.'0 Nacional, participarem maquinista-motorista, de
'Como representantes da Ma- maneira a harmonizar os in
Tinha no X Congresso 'de teresses da Marinha Mer
Medicina do Trabalho, a re- cante com os de seus ser

-unir-se em Lisboa, Portu-I vidores.
.

gal, no periodo compreendi-� AERONÁUTICA I, .-do entre 9 fi 15 de setembro � O P�'esidente da Repubh-
p�rimov�doo� Icausmoud�rclosnapa�l_�__� �

�_===============

fttlântida Rádio Calarióense limitada
apresenta mais 2 ins,uperaveis modelos para 1951

. CA'RACTE'RISTICAS :
5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1.70,2 kc[s; curtas. 6 'a 18mcs. 50 a9r mts.

==
Alto-falante 61[2 polegadas, tipo pesado _ Tomada para toca-�cos.=
Transformador universal para 90, 110, 180.. 200 e 2_20 v?lts vdt

BUlA de luxo. I:'
sr:

Varíavel de 3 secções ":-FI com, nucleo de ferro _
Catxa de, 1M.

-
-

S 1 """ oddo ABC 5]5
=:

Grande alcance
-

Alta sensibilídade
_ om natura .

�
.. � -

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

,
Modelo ·ARC�5-P

•

i
k

I

Dra. Wlad,s'ava
Wolovsha MUIsi
Comunica q�,e relmcIal'á

sua clínica n() dia 28 do cor

rente mês•

.

TEATRO -ALVARO
-

DE
CARVALHO

Dia 3 de agôsto: "É proi
bido Suicidar-se na Prima
vera".

I

i
1

Tl'on.port•• regulare. de co, go ,

840 FRANCISCO' DO SUL para NOVA JORI
fnfO'l'l;noçÕ.. oomo- Aq.nt.. .

.

e'Pie, enõpolil- Carloa Aoepck.. S/A - Cl - TeletC'De 1,712 .( Rnd. te'1CRS�o "'r.Dei.co do Sul-CarIo. Hoe,pcke SA - CI -Telelone 6 MÇOREM

Parfit:ipoçào,
Aldolino J. Felix

e

Enedina F. Felíx
participam aos parente&,

. e pessôas de suas amiza
des o nascimento. de seU'

filhinho . ocorrido .em,
sua' residência, IN) dia.
2�-7-51.

Silv,io J. Dias
,e

JucéÍia S. Dias
têem o prazer de parti
cipar aDS seus parentes,
e pessôas,de suas rela

ções, o nascimento de'
SUa filhinha I SôNIA,
no dia 23-7-51, ocorrido,
na Maternidade "Dr.
Carlos QorJiê2".

I.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A FORMAÇÃO DOi«Jornal da
'6 bi' I F ,.... Serra»
.' a De e . rances Lajes conta com um novo

PARIS, 26 (U. P.) - O sr. George Bidault, Iider do jornal seínanário - "JOR
Movimento Republicano Popular (MRP), informou . ao NAL DA SERRA, que obe
presidente' Auriol que não poderia aceitar o encargo da dece a direção' do eenfrade
formação do novo Gabinete, após 'uma série de consultas João Pedro Ghiorzi e redato
telefonicas que manteve com amigos e outros lideres de ríado por intelectuais de
seu proprío Partido. mérlto, residentes naquela.

Em 'Consequencia dessa negativa, o presidente Vi- cidade. C/

cente Auriol voltou sua atenção para o nome do sr, Paul I O seu prímetro número,
Reynaud, direitista independente, que já ocupava o car- surgido a 19 do corrente,
go de primeiro ministro durante a segunda. guerra mun- apresenta-se com farto no

dial, .oferecendo-lhe a direção do novo g.oyer,no, caso con-I tici��io, ,soelal. politico e

seguisse solver a crise, Em resposta OfICIal, .o.novo can- .econom1co, tornando-se, por
ddato prometeu entender-se com seus 'íntírnos da. polf- isso; digno de. aplausos de

. tica amanhã pela manhã, e à 'tarde dar a solução f.�voí"a- quantos; conheéendo as difi-
\ .,,1 ou não, culdades : a enfrentar, nos

dias, modernos, para a edí
ção � de periodicos meSltlO
semanárto, sabem que de sa- ,

crifÍcios representa o jornal.
.

: "JORNAL DA SERRA',
cujo primeiro exemplar aca
bamos de receber, está fada-

· do a representar efetívamen-
___.__......� 'te, a opinião pública de tôo'

Ftoríanépolts, 27 d& Julho de ,,1951 :da aquela zona.
-------------------.-------..,.--- I: �'O ·ES.TADO" notíeíando �

; êsse acontecimento jubiloso,
·

ao agradecer a remessa,'
:
que lhe foi feita do primei-

.

ro número do novo colega,

Ideseja, a.o "JORNAL DA
SERRA", longa vida, prós-
pera e feliz. •

'.
-- _

II" Na' Comissão
r�e Honra, de. �ID .

CIO
.

gresso Calollco I sr. Cale Filho,
Rio 26 (U, P.) - O presidente da Comissão Executiva do Congresso In-

I

ter America�o da Educação Católica enviou hoje, ao sr. Café Filho, víee-prs,
�

. ,

'sidente daRepublíca, a seguinte carta r "Devidamente credenciados pelo se-

.nhor Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, D. Jaime de Barros Camara, �re
sid_ente do IV Congresso Inter Amerfcane. de Educação Catõlica, �ue se reu.
nlrá nesta capital de 25 de julho a €i de agosto do presente ano .vimos pedir a,

v. Excia. se digne c�nceder-nos a devida autorização' par'a"iitcl�ir Iseu nome
-:','

entre os membros da Comissão de Honra. '

Nosso convite é ao mesmo, uma homenagem que prestamos ao es�lare.ci�;
do espidtd Cle V, Excia. que sempre .manifestou- confiança na ação benefiea
da educação catoIÍca, unica for,ça capaz de salvaguardar a cultura e.�a c���ili�

'
.. zação centemporaneas, Certos de sua aquieseencia, aproveitamos o .ensejo pa-

. .' .' .

.,' ,�. J

ra reiterar nossos proteslós de' estim� e consideração", : '

A significação daquele convite estáemque o sr. Café Filho, :até sua,eIei';r
ção para víee-presídente da Repúbltca, mandate que. afinal conquistou, era

combatido tenazmente de certo modo e sem �azão como elemento anti-católic«i._"
..

'.'. •••• • .,. c .• �
• .•• " •

. Provando o contrario depois de eleito-e já Ina fase preparatortado pleito � 3 I

de Outubro o sr. Café Fil1tó deu varias provas de seu espirita cristão. á'pag�Í1";·'
I .'

• j
"

.: ••

dó assim uma Impressão que o poderia ter prejudicado e que n�o correspen- ,

dia à 'verdade.

Dos munitipios

Itajai
Bõdasde Durai FAL,T� D'AG,u�

.

.

.

.' J
_

'

AI T I Mais um problema esta a- danca intempestíva, abru
.

.0 DOSSO prezado, co?te�r�neo" sr:: �a�'o, o en-
torrnentando os que residem e ab'surda do ponto de patino de Souza, alto fU)l1ClOnano do Mlnistério da Fa-.,

S- V' t d TI la da do ônibus da Agronô,
'.

'."
. •

.

. a rua ao Icen e e.r au ,zenda, aposentado, e sua exma. esposa, d. Stehna H,
à Pedi-a Gr�nde _ o da fal- ca; mais 'tarde, o do leiCâmara Souza, vêm trancorrer, nesta data, o 50°
ta d'água l

'.

obrigando-a a poucos lit·

aniversário do seu enlace/matrimonial, cercados do
H' di tã d (Continúa na .3a pa'gl".

'

a las, a ques ao R.,mn- .....respeito. da estima e da consideração da sociedade
_,,... ,.catarínense,

Comemorando tão feliz evento,. os seus filhos,
srs, Alvaro Tolentino .de Souzâ Júnior, -despachante
aduaneiro nesta Capital, sra. Maria Tolentíno Ro
drigues e os seus netos, José Francisco Tolentino de
Souza, senhorinha Maria do Céu Tolentino de Souza,
Geraldo Tolentino Rodrigues e··'Maria Aparecida' To
lentitÍo Rodrigues, mandam rezar, hoje, às 8 horas,
no altar-mór da .�greja l\fatriz da Cidade de São José,
missa em acão de graças. "

... A noite: nos salões do veteranQ Clube Doze de
. Agôsto, nesta Capitãl, será' o casal recepciouado pe·
los parentes, pessõas de suas relações e amigos,
oportunidade em que a, nossa sociedade homenegea
rá aos membros da tradicional família catarinense,
por êsse motivo, cumprimentando-a pelo feliz acon
teCimento.

As muitas e afetivas homenagens de que serão
alvo o sr. Alvaro Tolenti�p de Souza e sua exma. es

posa, d. Stelina H. Câmari,l Souza, bem. como, os mem
bros de sua família, filhos e netos, "O ESTADO"
se associa, com prazer, felicitando-os pelo transcur-
so de .,tão grata efeméride.

'-

"CA�AVANA .IRINEU

I
foram-lhe prestadas díver-

BORNHAUSEN" sas homenagens, quer pelas
AI d E· I N 1

'autoridades municipais,unas a sco a orma, ,

.

_

.

G'
"

S J
'

d st, 'C' 'quer pela SOCIedade local.e inasio , ose, es a 1-
NOIVADO: .

dade, acompanhadas de re

presentantes do Corpo do-
.

80, residente atualmente' a-cente, organizadas em bri- ..

Ita i dIh t b
,.

d "' qUI em ajai, .. on e exercean e em arxa a, excursro-
I t íóti

.

f
. -

'd-
. as pa no tcas unç.oes .e

na;am a S�o Paulo, cu_m-IIIn'strlltor do Aé�o Clube epríndo aSSIm, de maneIra, '.

it .

id dnotável parte do programa
e pessoa mUI o, C0l1S1 er� a

'.
-

. por seus peregrlllOS predica-de sua formaçao cultural. ., .

F
' ídame t Ih' dos morais e intelectuais,01 merecI amen e esco 1- , "

d "

d dita c . acaba de ajustar nupCI8S,.

o epommo e 1 a carav:.t-
P' t AI

'
.

• . em 01' o egre, com a 'gen-na S, Exa, o Sr, Irmeu Bor-It'l" horit M
'

dh G d d E
I IS'SIma sen OrI a arra en ausen, overna 01' o s· A, d

'

t do ,

t f,'lh d It
. Lourdes lJor ova, da melhol"a o, emmen e (1 o e a- ,

d d
-

-

h
.

, ,
.

.

t f .

1 SOCle a e .gauc a.
Jal e,. con,s�an e 01 pr�pa a,

, .
_

do, fmanc_iad�r pârtIcular ,* * Quando, dias ápós as
da excur.sad;, E sumamente * sumir o Govêrno do
consolarl?r ver:�e qUEl_ S, Municipio, lançava o sr.
Exa., CUJO Governo se tem, Paulo Fontes precioso manj
desgraçadamente, caracte- festo aos munícipes, apre�rizado por �ua,militante e goava que todos os prpble
fu�esta antIpatIa a� -talvez mas teriam solução imeáta,
m�i� sagr�do dos setores ad· Entre êles, o que mais o
mmistratIvos - ° da EDtJ- preocupava era'o das. estta
CAÇÃO, esteja, embQl"a pau- das da Ilha, . encontradas
latina e esporadicamente, eil.l seU'ent.ender 'em péssim;caindo em si e esboçando f

estado! .

'
"

gest?s de verda?eira peni- Estava, port�nto, aq';lêlet:ncla, 'de contrIta repal'!!- ilustre administrador, pro
ç�o. de ap�rente compensa- penso a dar à Ilha, estradas
�ao material e moral, ��mo bôas, paviment�das, que nos
esse que se vem de notiCIar. colocassem, sem ,dificuldade,Se por um lado S. Exa., com em algumas horas de extrê- Chegou, ontem, a. esta ca- douros atritos, ou, mesmo,
as remoções po�íticas ,q�e 'mo a extrênto_�a, não,.há ,pi1;al, vindo de.�ô:rto -1legre" doI9l'OSa,s. sitl!ações de mar
tanto l"en?me, tem dad? a contestar, um programa no- o Professor EmIllO �Illems, ginalidade..
seu excent:lC�" Gove:no, tável, que o credenciaria à len�e d� Antropol?gJ.a na O professor Emilio

'

Wl-
,manda o m�glsteno ba,rrl!�- consideração e .ao respeito, Umversldade de, Sao Paulo, lel?S � �studioso especializa-,verde ao dIabo e ao hlStOrI- mesmo dos seus adversários ..

-. Prende-se a VIagem do e� do nêsse ramo de pesquJzas,
co enderêço do General Pe- politicos! �ineIite inteIe,c�ual, a inque- já sendo efetuado demo�adro Cambronne, por ou��o Mas, seis mêses são já rIto a que e�t� I_)rocedendo, dos trabalhos referentes 'aos
lado, �, Exa" numa encomla- paSsados, sem que melhoras- sob os. ausplC,lOS da l_!NES- grupos de população não -
vel atItude, que a um tem- se o estado das nossas estra. CO, atmente as questoes de lusos residentes no Brasil,
Po edifica e conforta tem a d E t�'l d· disputa e amoldaçã6 cultu- em suas relações com os ele-. , as, s ao e as em con »- .

. •.

coragem cívica de demons- .
'

ral que surgem nas areas mentos provmdos da colo-ções pelOres, -uma vez que ' I . , _traI', seu re.speito humano, há outros boeiros, que não habitadas por populações de lllzaçao p.ortugueza,
'"

. sua capacidade mOl"aI e fi- fôram encontrados assim à 'varias origens, e de onde nessas tarefas de esclare-
nanceira de.mandar, repara- época da posse do esperan- resultam', por vezes, dura- cimento, resultaram, alem de
doramente, gentis e .distintas dezenas de artigos publica-
professorandas, per,tencen-

çoso Prefeito. Tome Café M I' M I dos em jornais e revistas es-E o povo, que já se' está '------ _te!; à "jeunesse-dorée" d'e

III· ,'d
pe�ializadas mormente em �

sua terra natal e que re:;;_U': ca�slJndo de "realizações pia
·In·e a as Sociologia, por ele mesmo, neJadas" apenas aguarda o .

zam sua àprimdizagem pro- próxh�o pleito, porque tal. '.' �.. fundada e orientada - dois
fissional num instituto p�r- vêz, com êle,' venham a ser, Che�ou � RIO-, a fIm d.e (Continú{l na 3a ...ágína)
ticular, até São ,Paulo, OlI-

ao menos consert dos os
entrevIstar-se com o PresI-

de, sem dúvida podem esta-, boeiros, , .'
a

dente da República, o Inspe
�el,ecer in�er�â�bio co?I o É a su� única esperança

tor do Serviço de Proteção
felIz. mag�sterlO paulIsta, e o seu único' recurso, "

aos Indios, acusado de ter
Palmas, pOIS, ao Governador'

I
armado os índios Caíapós.,

Ie,rleiu,e,u,. Bornha\usen! .

Salve Rodolfo 6. ' ,(Dos Jornais)
:este inspetor, do Serviço,

MANOBRAS MILITARES d R 1.\1:eteu-se feito capanga,
O 3° do 20° R. t, unidade ia 08'a Que caja pós, nem poriseo

do E-!,ército sediada na vi- Durante o impedimento do Escapa ficar de tanga. , .

zinha cidade de Blumenau, dr. Ney de Aragão Paz, ,de-
esteve acampado aqui em legado Regional de Policia
Itajaí, onde realizou mano� da Capital, que, ontem, via
bras de treinamento, À che- jou ao Rio, assumiu aquêle

.
gada da disciplinada tropa, cargo o sr, Rodolfo Geraldo
bem como durante sua es- da Rosa, antigo e competen

. tada em terras itaja�ensesl i te Comiss�rio �e folicia,

O Aviador Renato Cardo-

Professor
.
Emilio Willems

Otima
Colocação
Grande Qrganiza�ão

tem vaga para pessÔ8
ativa e -l'que possa viajar
no Estado.
Dá"se ordenado, despe

zas de viagem e ótima co-
ollssão. I
Cartas para Azeved9, I
Cx. p'óstal·l9. - Nesta.

" -\

Mas nem escapa' o finório,
Nesta entrevista e a ,sós,
Si culpa tem no cartório
É claro que, ., caia após, , ,

Zé

r Em rabiscada }"ecel,1te narramos aqui um :eao
so de São Joaquim, E, aludindo a um discurso' dt
saudação ao 'prefeito daquel� municipio; enumer6-
vamos os adjetivos usadõs - "carater sem jaça, â,Jni.
go dos p,obres, opero·s.o, ilustre e' honmdo" __: "e lÍ
crescentávamos ': �o caso, kliás, todos perfeitaméRt't
cabíveis ao homenageado

Um Gato do Mato, gritantemilI\te-' indent'ificadiJ;
alguns dias depois, 'pelo Diário, veio em. defesa ®
�lo�iado governan�e do seu município, in!'Ol'Jllflndo
que êle sabe muito bem escrever a expressão' HIl-'
mem de bem! Confere: honrad'o; dis-semos nós; ho
mem de bem, miou o Gato! E tudo'verdade! O pre.
Jeito é m1.1i'to con'hecido nas rodag-.· pe-ssedistas, onde
'militou até ha pouco!

Mas o Gato, além de nos repetiÍ';'�foi além: aen�
sou. E gravemente' 'Eu, confesso;, não entendo mui-'
fo dos �ostumes dos bichanos, Sei que ronronain! E.
sei que, nas cenas de Romeu .e J'ulieta, nos telhad�s,:
fazem U'tn barulho dos infEn'nos,. Mas não sei Sll,.
Q,uando atacam a honra .aHieiá; unham sull'!)' �
máscara do pseudonimo. Na moral dos iomeris isso"
não é permitido, Nados gatos talvez o �eja! Pro
meto informar�me a í"espeito, para voltar ao cal'o.
E isso, de acusar com fundamento em inquéritos fu
turos, é, digamos, técnica, .. felpuda! Os gatos que'
a,usarem não terão sete foregos;.

Registre-se o bibelo! Müitos outros já' andaram
por aí, a desacreditar os acusadores.

.

Não foi, p.or acaso, o' dr, Aderbal' Ramos da Sil
va acusado de roubar to�h o dia· dois· quilos de café
do Palácio?

Depois disso:. a l'onqueil.'a: dos.e g.atos·; não pooe:'
impressionar ningu,em,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


