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O Ministro João" Neves e a FORMat"UESMENIIDO S!��f( 2r1a:�!�m�����P.��da'

'·t'
N'

d . ", t_'I
'

, .' .
' Câmara dós Deputados não é'f'for�o�mente um rep�e-ques ao o pe· ro eo .'

Havendo aido anunciado, no' sul, ,que os ��s. sena,- .' t T dó partido májoi'itál'i<},� neO\i1-mesmo da maio-. ,-"",., ..

'

","'..".< t'�: dor lyQd'4q!lino� � deputa-de Breno\Silveira t�na� ,�pr�- �r�, bia:ional dá Mrtmração, ciJnstiti.lfd�. da al-iança deCertos indivíduos disfarçados em patriotas e � o "ado U� aparte d�,.do.a.o discurs� de saudaçã? ao s4 �1- 'diversos partidos; o presidente, não raro, senão quas�'Pre�exto de d�f�nder o nosso petróleo, vlve� a a�U8aI o c�-Pr.eslden� Cafe Filho, - a�a�te qlcle motIvou, um, ,ll}- Sem re, sai de um doo menores -grupos da Casa. ,Dele 80
gi),,:erno brasllel� de en�reg?lsta e �ubservl�n.t_e, com.o c���t� com o ReVIDO,; ,Pe, Agenor Ma:�·qu.es ,-,-' a est� éÍl-

�e !ige que seja um .têcníeo ou um �OI�em, que, peladeliberado propósito de íntriga-Io com a oprmao publí- l"lgll� ?' :Slln�o-� I.v� d Aqumo o .seguinte telegra?Ia. sua inteligêÍlcia",.pelo,'pl'epal'o e pela retidão pessoal, l11S-ca., ,
.. Rio, Rec.�bl hoje telegrama. meu prezado amigo da: ire 'confiança à. maioria de, seus coleg�s., ".

A intriga não pode pegar, porque é pública e noiõ- tado .dezeeseis corrente. Autorizo desmentir
.. qualquer P

Por um acaso feliz" o atual presidente da, Câmara-ria a orientação do presidente Getulio Vargas que, na declaração minha, .relação aparte dad� moment�fal�va brasileir� alia ao seu tirocinio politico a técn�� parla--epoca de mais influência dos trustes e monopólios, baí- orad?,l' Adro ,�atI?z UrusSán�a, ocasiao "r,ec�p'çao .vICe: mental' e a retidão pessoal. Sem êsses �ois requísítos �aoX(JU os decretos-leis que nacionalizaram as nossas rique- presídente República. Reprovei, como contmuo_ replo�aI erâ fácil dirigir uma Câmara composta de 304 patrões,zas minerais, os quais não pretende modií'ícar, intempest�va. manifest�ç?:o de q�em escolh�u ma ocasrao, todos muito ciosos de seus direitos e prerrogat�vas per-O membro do Govêrno mais visado nessa campanha p-a�a exprmur uma O?�IllaO pessoal, que nao teve,me.u a-
feitamente dispostos a não transigir neste pal'ttcul�r. O-de infâmias e inverdades, é o ministro João Neves da PÓlO, ?e� o da. ��-:ltIva que acom_panhava Cafe FIlho,
SI'. Nerêu Ramos tem sustentado, por isso mesmo, dlSCUIlFontoura, justamente pelo notável trabalho que vem rea- que fICOU sensibilízado e agradecido pela homenagem

. ões regimentais com mais de um deputado, P9rque nemlizando, de aproximação entre o Brasil e os Estados que lhe prestou população católica Urussanga, atrave� sempre suas interpretações da lei interna caem no gotoUnidos, através de uma linguagem franca e de um sis- autorizada palavra meu prezado amigo que, sem favot.e do interessado' mas como as soluções da presidência não:te� de reprocidade econômica entre as nações eontí- u,� dos mais ilustres e deq_ic�dos.membros do �lero_b:'a�l- assentam nunda no arbitrío e sim no.Regime�1t.?, ? dis-nentais. '

leiro. Deputado Breno da Silveira por meu mte,rmedlO, I s� acomoda por saber que, em situação idêntica, aAcusado de, na Conferência de Washington, ter dá seu inteiro 'ascenti��nto declaração que lhe faço. decisão de Nerêu será sempre a' mesma para qualquer-transacionado a exploração do nosso petróleo com as Abraços cordiais
,,, outro deputado, seja ou não graúdo, e seja lá o partidocompanhias americanas, o ministro João Neves falando IVO D AQUINO

a que esteja filiado ..perante o Senado Federal, provou que exatamente opos-
---

" .___ .' ,1)essa. igualdade de conduta, uniforn;e para tod�s.ta foi a sua conduta, ,......,.,..._...••..·_..-::.-..-·....•••...._.........._..........___..._·.".hY............••..__...,

resulta o grande respeito de que o cercan:_ sem ex�eçao,Eis como êle se referiu a sua atuação no' caso do
as 12 ou 14 agremiações com representação na �amarapefróleo: 'NA'

<

B"A'S'E' O'E 20·/ dos Deputados. E estas poderiam ajudá-lo muito a tor-"Pleiteei com 'tôdas as minhas 'fôrças, umapriorida-'
'

, ,
•

nar menos áspera sua missão.de política para o rriateríal que o, NOSSO GOVll:RNO '

'('" dA 'b
'

·OS x x x.e�comendou, em. abril' de 1951, ,por intermédio da Wa�- O, aumeno, uusancari Os partidos, porém, não pãrecem dispôl' de excessi-hmgton InternaCIOnal Trade, no valor de US$ 8.000.000,00, I va fÕl'ca moral sôbre seus militantes ".. Este� mudamcompreendendo perfuratri��s, sondas e outros 'e-Ie�entos RIO',27 (V.A,) ., Foi 1 s� geral de vi�t: por �e�to, de galho mª'.is do, que, o,s. macac�s" poi��� ?� f!a..�V:td,�de'.destinados à con'tinuação da pl'o.specção e pesquiz�s P

..

OR c.çmced�.d?, .ontem, o.�..
a

.. u.me.nto.1
fI

.. ca�do.,.:'
..

"

(}."sa�a.l.'.l� ,m
.. 1l.1lIpO_ d6;:; Jaçl�S!: qú:e;;,.(;)g J)xend-e):U. à orl!ntaç'RO�:e a' aqt��aa:dePARTE DO�GOVÊRNO, E Só DO GOVÊRN0, " de Sallj.l�lO:> que' lYill"ha ,S!,}l-, i?r2P�,s.1911ah\�st�1��3° na_,

dos: chef,es, ,Sôlll'e 304 deputados, não Ç'r�no que haja d()z'

'O govêrno ame.ricano já (l�nç�çleu' a li'een_çR ,�e, ex-, '���t;�rt:�aao�,p�I,0$::'�áÍiCa:1iÇl�.,\Q�:se;�de'�"ryiP.e tl"e-z-en'to :CI'U-

qué tenham tido a pachorra de ler, mes,mo P?l' cUl:iosida-,poliação para todo 0" matet:ial,:que' será emb'ãl'cad.o "'e�, O a,umento fOI dado na ba-.: zeu'os.' /

de, o programa da Iacç'ão em cujos fIChános_ ú?,uram51' e 52. invoco duas testemunhas. presenciaiS' dêsse meu �.................. seus nomes. De maneira que os soldad�s esta& hgados-esfôrço perante o secretário de Estàdo Dean Achesof: ao comando não por cola de carpinteiro, mas por aque-{) honrado general Paulo de Figueiredo e o digno embai-

A h
le "humor �quoso e viscoso que umedece a bôca" e que-xadol' em Washington, o senho!' Mauricio Nabuco". • 'm'.a' re

� a na r'a' o se chama "cuspo". E, sendo assim, os la�os se desfazemNo caso �as distilarias, afirmou o ministro· João
, � por dá-cá-aquela-palha '..

.
Neves:

/'\Ta legislatura atual temos .tido exemplos assaz �rI-"Minha ação foi para obter que o estado de emer- ',.

t.
.

santes da pouca coesão dos partIdos, mesmo em questoe$gência não nos prive d�s distilarias já ell:omendadas. a r',m· 1'5' I ..e1,0. / essenciais, de sorte que ao presidente da Câmara só lhe
Nêsse sentido empenhei todos os meus esfol'çOS para

resta dirigi-la do Regimento em punho. Acontece, entre-�ne o governo norte-americano conceda�Pl'iorida�e às
QUARTEL GENER_AJ� pequenas, proporções entre tanto, que o Regimento às vezes contrariá os planos dodístilarias já encomendadas, tendo eu mesmo dIto ao

DAS ,NAÇÕES ,UNIDAS NÁ patrulhas e J?elotões. Ao deputado e êste procura por todos os meios ilidi-Io. Ora,senhor Acheson que elas seriam pagas com as nQssas COREIA, 27 (U,P.) _ Ur- norte qe Yangpu os comu- o presidente é um delegado,da Câmara e est� e êl:s são
divisas e não com financiamenlos dos Estados Unidos.

gente _ Os negociadores a- n,istas tentaram um contra- obrigados a cumprií' a lei interna vigente, em cUJa ela.
Naquela conferência;presentes o general Figueired? e o

liados e comunistas inicia- ataque por volta.do meio bora'ção, de resto, o sr, Nerêl1 Ramos n3.o teve, até o mo.
embaixador Nabhco, acrescentei mesmo ao Secreta!lO de

ram no horario a primeira diã, que' foi repelido após mento, a menor interferência.Estado que as emprêsas petroliferas, nOl'te-amerlcana.s conferencia para a obtenção tres horas de luta, No res- Mais de uma vez temos tido oportunidade de adv�r-"tinham o máu habito de embaraçar as compras de refI-
de um armisticio, tendo co- tante da�Jrente coreana pe- til' os depu,tactos que só têm a lucrar com a obediência à,

narias. Eu tinha mesmo' uma 'prova disso, e, assim, roga-
mo base a agenda ontem a- sou o silencio da. inativida-I

sua lei interna, .tanto mais quanto o seu intérprete atu�lva a SlJa excelência que o govêrno americano nos "desse
provada e que é composta de.

,

_

é um homem perfeitamente à altura dos grandes. Pl'�SI-cuma demonstração de bôa vontade não permitindo que de quatro itens. dentes seus an_tecessores, na Monarquia e na RepúblIca.
,-,se dificultasse a entrega de nossas encomendas no pra- NÃO HA DETALHES

.

.
",��l', _ O mundo dá muitas voltas e a presidên(!ia da Câmara

!lO previsto, E não há quem nãó saiba que pela lei vigen- ,QUARTEL GENERAL CI'a'ssificaçao poderá vir a cair nas mãos de um qlJe só pr�c'ure obede-
te no Brasil ne�huma refina!-'ia póde ter sócios que não

AVANÇADO DAS NAÇÕES ..

cer, não ao Regimento, mas à vontade, aos mteresses e-
sejam brasileiros natos. E dêsses, se casados, os cônju'- UNIDAS NA COREIA, 27 do a I,goda-O

'

aos caprichos do po�er faxccxi�OxSO' -, " , .

ges devem ser brasileiros natos".\, (U.P.) _ A conferencia de
�

�
Posteriormente êsses mesmos individuos, nos se)ls hoje entre os generais alia- RIO, 27 (V,A.) _ O pl'e- O perigo está em que nao se deve ��n�lar, teol'lca-escritos e nas slía; falações, continuaram a atribuir'ao

dos e comunistas durou uma sidente rla Republica apro- mente _falando, a vida parlamentar ao cnteno p�ssoal de. sr. João Neves a declaração de que o govêl'llo estaria
hora e quinze minutos, não vóu a nova tabela para a um presidente, seja êle qual fór; mas, ante.s ,ha de. selO&disposto a entregar a capitais estrangeiros a indústria
tendo sido fornecido qual- classificação e :fiscalização êste o escravo consentido e cons;i�nte,� ,leI, a qual l�,e"""do petróleo.

' '

quer detalhe. da exportação do algodão e cumpre fazer. executar com :splr�to hbel:al, sem o� ll:A Assembléia Legislativa de Goiáz chegou mesmo
QUARTEL ,GENERAL S<lUS sub-P:rodutós. .

gorismos cegos que a tornanam ll1�Xe�Ulvel. Um. hd�I.a aprovar um requerimento de protesto contra tal de- DO' 80 EXERCITO DOS EE.
'

com efeito, que fala em nome da maIOna Q].1 �a 'mmona"daração, enviando, nesse sentido, um telegrama ao Pre-
UU. NA COREIA,..27 (U.P.) Tome Café MIM I deveria gozar de mais regalias do que um SImples cor-'

;sidente da República. .
_ O, contato com o inimigo " religioilário quQ. disserta em seu n0t:ne pessoal; ao passo'Ê'sse fato mereceu a seguinte e enérgica---resposta do
em toda a frente de bata-

que um lideI', :talando em nome de todos os seus co�pa-ruinistro João Neves ao deputado "Castro Costa, presi- lha coreana revestiu-se, co- O riso�da cidad'l" .. nheiros, comá que tira de cada um deles uI?a partIcula-dente daquela Assembléia:
mo sempre, das caracteris- de seu direito de ocupar a tribuna, para aSSIm se expan-(Continúa na 33. página) ticas que assumiu desde dir mais amplamente .. �
que tiveram inicio as nego- \, (Continúa na 33. pág.),
ciações de Kaesong, ou seja " .

en�: �l:r�Oe:t;e�:. Kumwha Na Alemanha Ocidental'e" ao sudoeste de Khumsong
as forças das Nações Unidas Ienco�traram po?c.a �esisten
cia as suas atIVIdades du
rante o dia. Unidades alia
das que, atacaram no setor
ao norte de Yang e lnje ti
�eram de se h�':.er. ?o�'em I
com forte opoSlçao Il1lmlga. i'

No setor de - Koreangpo
'

registraram-se chQques de'
}

,

ENTREVISTA
1
DO

sr. Café Filho· sôbre o
carvão c'atarinense

..........� ..

Em nossa edição de amanhã publicaremos, na ínte
�a, a entrevista que o sl'�' João Café Filho, Vice-Presi-,
-((ente da República, concedeu à imprensa carioca, a res

peito do carvão catal'inense, após a sua visita àquela zo

na do sul do Estado.

I.'

Ó manes de Franchini Ne
to!

BOON, 27 (U.P.) .:..,_ Uiu

relatório do Departamento
Federal de>Estatistica indi

ca um forte movimen�o mi

gratório na população da
Alemanha Ocidental. Regis
traram-se 1,4 milhões, 2,5
milhões de mudanças da."um
Land para o outro e mais
de 2 milhões de mudança de

residencia dentro das fron,4
teiras dos Lander. Em Sch
leswig-Hol�tein, Baixa Sa
xônia e na Baviera, os esta.
dos com o maior número de
foragidos, as saidas foram
mais numerosas do que as

entradas. Hamburgo é o es

tado com o maior excedente
de entradas,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR� LINS NEVES, IDI�etOt da Matlfi'n'idéde e mê-

Uco do' Hospi�al �é Cl1rid�dll.
CLINICAS DE .�NnORAS �,

, 'CIRURGIA - PAni'Os '

lBSISTENCIA 1\.0 l'ARTO :I,
,

OPERAÇõES ,OBSTt'l'R1CAs
Doença. g.la.ndJ)Jal'l!s. tir,oide.

.dri.,1, bípOJíláé:, .te.
Disturbius nêl'Vl)!'a'a =: E.teri-

--------------.......-----�---- lidada - Regimea.,
,

.

Con.ultõr.ió� Rua Fernàndo Il.
ebdl), __;, Tet. 1.481. "

Itnill, fk1 8e Sé.tIl!JI:b-� ;..::_, Bdif.
� • Souza - Téló 8.4i.

.
,

a"ESTADO

HORÁRIO 1MS CONSUL,TAS
'(Pela manhã - Ho�pital 'de Cãridade).(_"
(A tarde - Consllltói-io Visconde de Outo Preto, u. Z.

-da Casa Bello"Horizonte).
Residência Felip.e Sclimidt .101. Telefone - 1.560.

(Altos

Serviços Aéreos-
Administraçlo ,

"

',,',
,

Redação' e ogCllta8 l'

I�R''lJ'"lE IR'O 00···' C la I
,.:1

ruaC�8elheirÍ). Máfrll" ,�-(., ,,:, -

''l' ",':
/

- .. U·\.:tt.::-�'nO, 160.' , ',' ,
,', "

.. Tel, 1022'·...;_' Cx, Pl)8l' , FUNDADâ EM 1.927
tál. 1.$9. CÓNFÓR'l'O - SEGURANÇA-"'::" RAPIDEZ
Diretor: RUBENS A, NOVOS HORÁRIOS
RAMOS. Segundas-feiras - Saída agência 11,30 'horas, Fpolis. T�_j

Rep.resentame{ .

- Mafra - Currtlba - Itararê e 'Sàc;.»
.

.. Ao a. LARA
.

Palüo. "

'

aua Sena.dor Dantas. T�l'ç.as-feir�"." � S'a;k{a agí3n-� '5,30 })ol"as. �lis. _,_o

'4(l,- 5O--àndal
"

" Gui-ttl'ba' _' são Paulo e Rio. ,

Tê!.: 22-5924 - RiQ de Quãrtas�fetras - Salda agência S,3O horas. F.pQXis. --
, úrieirQ .' Cuntib.à ._ São' Paulo e nU>.

. , ,

, RAUL CASA1'1A�Olt, Quartàs-feitas -r saída agtfuC:ia 11,30, horas. FP.oUs. 15io
Rua F:eUpe de ,miv�ir, , - Mafra - Curitiba ........ , Ha1'3rê ,-e;,-

n'O 21 ,_ SO' andAI.: '

São �ül(l.. _, " : ','
. T'él.,:

'

,2'�!l1� ':-- 8(0 ,', ;Qllin:hü(",fe.ü'a's,'," _;.' sãiáA h�ltc'ÜI'·14,3ó .horas. Fpo)�. --"
'

, ..

fu1l.l Pêrto Alegre. <

'

,

A'SSrNAt.URAS>· Sextas-feirs s � SaídI) áiehCia J)JW',boras. Fíiôtis.---,

N:á:''Cá" Rà't ,éudt,� ,..:_ "São, Jiá.uto e ,JUO. " "

Âno <;. '�"� �tf"·10I),o..G S·êxtas.:feí�às - Sitfàâ' aWtéfa;/G,3õ.�"�!s.j_ '_

-

'

Sem�stre : ..Cr" 61))0 São P.clÚl� -:- lUé) � VJf.6rlá e �'l'r1me'St� • er-, a5.00 'il'Jl.®r.,...:'

Nó !ntétittt ,.Sál?-ados �,Sàíd.a ag�n.c.la 5,30 horas. Fpolis. -
Alio: .....' 011· 120...00= Giliittba ""- São Paukle 'lliô.

"

Séme$trê "._. CtJ' �(),()O Domingos � Saída agênda 9,30 horas. Fpolis. -
Ttimestt:e'. ex' (J,OO ' r

PÕl'W Alegre. '

" An'únclô5 mediante eon- Domíngoá ...L.. Saída agência ll,3U horas, FpoUs.. Túi>
trâte, ,

- Mafra - Curitiba :__ Itararé e Sã�
'Os originais, mesmo Paulo.
não pubUc,àdos, não se- MACHADO & elA. S. A.
Tão devolvidos. COMÉRCIO E AG�NCIAS
A direção não se -res- FLORIANóPOLIS - Rua João Pinto, 12 -- Tele-,,

ponsabilizl}- pelos eon- fone, 1.500.
ceitos emitidCls nos a1'- BLUMENAU - Rua 15 de Novembl'o� 1.328,- Téle---
tigos'assÍnados. fone, 18.

,

� SUB-AGENTES em Laguna ,- TubarãEl -� Criduma..
-.---,...----"'-----,

í-;:- Bry.s<Í�e. ,�,

DR. MARIO
WENDHAUSEN

I RADíOTERAP'IA; .

RAIO'S' X f.

DI� -dTINIO IIODESTO
At 1 4.Cutâ. Di: lU.. S. CAYAL

CANTI
, Clínrc. ê:s:e-Ilraivinrient. d. err-

'OJ&k; '��Sl:áVA?:WQLOvsKA'-MusSl u:-� Satdanba"Matinhll, 1t..
' .

','�' "

E
...'.

, ' }'��etl)1HI num,.' � ,< ','

DR.· ANTo�� -1\1VsSI' ''(li. �va,o (fé
Ciriu-�ia.C\fníl!ã DeraI-Farto. C iii.. lho' ",'"

ServIço completo e l:JpeC'iAíhadp dàe Jil:Ó� ,,Da �BO� a, v:a "

'

áA.$.. eotn, 'Il)j)àef!ll1. UléWd.oe de d.lli�'Stj.coa • I;ratam�1lto. Do�ça.s de (lrfàl1ça&
ooJ..PostOPIA - RISTEnO - s,ALPINGOGltAFlA - )I.TABO-. ConsúI-t6i'w1, Rriá Traja-

,

"

tIS)Ul B.ASAL '
,
/', no S/11. Edít Sãó Jorge - ..

Radioterapia por o.n'daa cui-�u,;El&trºeoai.lação Raio!!, Ul.. 10 andaI"; salas 14 e 15.
,'flol.ta e Inffá Ver�o.

"

-'

"_ Resídêneíâ : Rua Briga.
Con.ultõrio: Rua Trajano, rt"J, l' audlir r: 2dificio do Bonte,. d:eirÔ' SilvA Paes, 13/n -:"' '�O

,lO.,
-

an<far:. (chácara, da ES,pa�',
Horido: .Daa 9 as 12, boras - Dr. Musa;. nha).

Das 15 ás 18 hora$ -:- .Dr•. Mu�i. Atende díãrfamente das
,••,idebCia - Rua Santos Dumon�, 8, Apto. 2. 14 hs. em ftiante.

'DR. ALFREDO
cHEREMCLINICA

do
,

DR. GUERREIRO DA FONSECA'
Especialista efetivo do Hospital de Caridade. de diversos

,

Instit!l�8 e Caixas
.

Cura0 Nadóhil de doenças

Clinica médica de adulto. e
'). -

.

L

Dr. Renll "RalO&s da Silva
Advogado'Bédico 'por concui'lIo d. Alsi.- ,Cirurgia .do .Torax R' 5 'O

.

12 A 4tAllclá a Psicopatài do Diiltdto ' "ue ',ntos umon., ,�c' p.

1
"

FOrDUidQj)elii fa.euldad� Nacio- ".....
'

_'
'

r�:�a��erYlo do lIolpitlll P.t. ;�io�;ru:::�:·lt:�;;:::;:&: '", I
Cré,díto,Môlucf ESCf\IT9:I:O, DEq!liátric;o",i) Manicômio Judiciirio ,Ramo•. 'CUl'SO de <ts.neéiali�ão p c '-"':..1.' I' AOVO\wACtA

da C�pjtaí �ed�ra�� " (�!!loS. li. 1. Ji�.�nterll� e Plx- Dr. José Medeiros' Vieira .' .r'euJct" no ,sok:�'l�!��,R w.ALo-, .x.�ntel'�� da ,S�!lta Calj,� de ,á�,ai�nte di CiruÍ&ia do Prof.
O iriaí$ âlitigo. Clube de.l�n�ó�çha �o :Rló de ,Ja-helro. ,,'úgO Pinheiro Gi11marks. (Rio). A.VO'G,ADO· Sorteios em 'Mercadorias doC!tnll:a "Mêehca - D.,�nça. Ner::,. Cous.: Fenpe Sclimld�J :aa, - r' " Estâdo de Santa Catarina.Yo�a.lI� ,

,

Consultl!1l, ·di�r'iaTiiÍ!ntj!. ,4•• 1� Càix".a: Pasta,,1. 150 ··U,alàí·· Santa &atarina'
J'

Tem o máximo' prazer deCoa,
-

_au'l"tó',r'lo: ,E,
cJificio

AmIma,
Ali I'8

'hor,.all: ,

'.
'

_
'

"

"

• ,

� avisar os seus prestamistas,N.to. S�a 9.
.. ..

'. .Rua Dom Jalme ·Camara, f'�'-___,-��...,...------"I_-;__.-=-_:_-:---'�;-· -

agentes '\cobradores e '\ aorte�lldênéla: Avetuda RIO Dran- ,

20'aptll. 2.
10, 144. " (

, Fone M. 802. .' ,
público eti1 geral q,ue a par-

consul.ta'a: Das UI àl 18 hora••

f
,til' do mês de AGOSTO p.

,

Telefone:
-�

I O.t
vindouro, passará a, fazer

Consult6rio: 1.188. c 1Ia'� fIJ!!. "'C'-
.

seus sorteios como vinha
Residê,ncia: U85. :DR. i).��, �VA-

''''14",' 1&.'1"." ,'$'"

','

'

'I

•

;:�,e��o� �::6s:::;!0 �:�;, ' LBIU!I!.'Jj�'Ec·�ASSIS
,�/ 'fA

. Fúletdime'raale.x,�,'raçãO da Loteria,DR. NEWTON'
,

'-"" , 008 St;.rvi�os de OUnica Infantil ,

'

D'AVILA 't. Alfiiatêncià M4Inlcipal e B08-

''..../'.",'
..:..._ OUIIA/'ITE TODO DIA

"

lUF}.10W 'f ('SV)
arueia &'eral - Doe�ç'all de Se· 'pital de Caridade "- O.� II IITlFJO li:.

,

nhoras -: Prol!tQlogia CLINICA "MEDIcA 'DE CRIAN-'
I ,". ,".' J ."/"II<L,!, J, 'Bo"�.. ,� "010"3",a-oEletricidade Médica Ç4S E AD�LTOS ,

't
II U ti \JCO'nSuitóTiO: Rua Vitor M:�ire- - Alergia -

.'" D"'�'R�'
. Á base de c(imiss!o.

lea n. 18 - Telefone 1.607. ,Coluultório: Ru,R" Nu'hes, Macha- /_;; '." ,-

Trabalho fácil' podendu Preços de
','

Consulta!': Áà 11,80 hora. e l ':«0. 7 - Con\lultas dalj'lO� 'i. 1Z � �",
�

_ iíIl- �.ii � � � ,tambem ser, �xec,utado 'PO,! mano,
urdê dai 16 'Doras em diante. _ d'R8 1I'i ás 17 boras.;' , ,1 :í:;:' moças. Rua Tiradentes, I9-A.
�esidência: Rua Vid'al Ramos, ;,lellidênCi:: Rua Marechal Gui,- t ,/,.� ,

Tratar á praça 15 de No, Tel: 1.'591 •

...... Telefone ,1.42Z.
'

i'J 1Ji.e�:me, � ,,-.FoÍle: ._ 783. ' í
'

vembrQ, 20,,, ,26 andar.
_,_,'_

À: �._I_.��

A,L,U G A-
aeDtai•• I

Iix·diretór do -Hospital ColO'nia

!lant'Ana.

/
-Q-

Doenças nervosas' e mentais.'

Impotaneia
' Sexual:

Rua Tiradentes nO II.

", Consultas das 16 b 19'hora•.
FONE: M. 798:
Reli. Ru'a Santo. Saraiva, II.,

- lBatreitQ. -j

crianças,
,

Consultório - Rua JOBO PintO':

18' - Tel. M. 769.

Consultas: das 4 às 6 horsá.

Resi,dêncía:' 'Rua Esteves Jú

nior 45. Tel. 1HZ.

, �üDia ,s81a DO CeD',Q�
�

.

• ·1, .

•

A', Praça 15·' ele ,Novembro, 2." 2�' anda,"
(..Itos ,do Re$taurant� R�58).
.t;",��' " T,�.�à, ",no' mesmo local.

--.. '-

/

OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Tratamento e Operações
BRONGOSC6PIA":....., ESOFAGOSCOPIA'

Retirada ,�e ccorpoj! extranhos d,i Pulmões' e Esofago.
-I'" <;-

,
/

-o':_ ", ,

,'RAIOS X/
Moderpo aparelho para radiografias da Çabllça.

, Transiluminação.. pára contróle dll cura das Sinusites. Infra-

Vermelho!!..
' Dt.JaplOBiu�M8ntz. d,e.'Aragão

COhmnica a seus clientes e ámigos que, rei
niciou .a �líi}tca nestá Capital.

CO'NS.ÜLTóltIO: Rua Nunes Machado,
.

, (consultMi6 Dt. Oswaldo Cabràl) ,- Das 15 às
17,30 horas.

RESID1llNCIA: Rua BOCâiuva" 135 - Tele
fone M-71.4.

....
'

:-

. Viage� C9'nl� sfg�r,ô<i1ça
'e "rapidp,"z .

sú i\OS CONF'ORTAVE.rS r.dCRf)�_ON-J_J;jOS DO }'
1 IA.?IDO «S8L-:8BA/SI1EIBO}) :

, ! -,
,

I Fhrianópolis - ltajaí - JoinviUe - Curitiba 1
Age"nCl-·.::1" Rua D.eodD1·P ,�8qUj.na da

,

{.I

�( Rua Tenente �ÜVeII'a

-0-

, Advocacia em gt!ral
Funciona junto�af)S Jnsu.

tutos e C�ixàs-de 'Apó$.enta
doria., ACidentes db Traba-'
'Iho. '-1uventári:o's.'Soci�àade80
Naturili�a�()é.s. " \

Escritório: Rua Vitor
Meireles, nO 18 - 20 a;qdar,,

6�

Tome Café\ MIM I
"-

Munições' e arti,
ous de caca 71
Só no Empório Florias&>

polis.

\' ,

..

( Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ANIVERSARIOS: I
CASAMENTO:

DRA. MARIA DE LOUR- KINCESZKI - AMORIM

DES HABE�BECK PRIMO Realiza-se, hoje, o enlace

A. efemêride de hoje as- matrimonial do sr.' Pedro

:"�,inala o aniversário natalí- Kinceszki, filho do sr. Casi

,cio'pa dra. Maria de Lour- miro Kíncesskí e de Albertí

-des Haberbeck Primo, digna .na Kinceszkí, com a gentil

'·esposa do dr. Antônio Mo- senhorita Isabel Amorim fi-

i
.desto Primo, radiologista do lha do SI" Ermenegildo Amo
-Departân-wuto de Saúde PÚ- rim e de d. Tulda Amorim.

=blica e do' Hospital de Ca- O ato religloso realizar-

�_-ridade. ,

se-á, às 16 horas, no altar

A ilustre dama, no dia mêr da Catedral. Metropoli

-de hoje, receberá expressi- tana, sendo testemunhas, do

'vas e carinhosas homena- noivo o sr, Miguel Avila e

_gens da sociedade local. à exma. esposa e da noiva, sr.

"qual Merecerá, em sua re-' Casimiro Kiuceszki e exma,

-sidsncia, lauta mesa de fi- sra, O ato civil realizar-se-á,

.nos doces e bebidas. às '16,30 horas, no Palácio .uec.:ta-o.J t
'

'1
'

"Q ESTADO", cumpri- da Justiça, sendo paraninfa-, ,
� ,ui pe, ro te

:<menta-a, respeitosamente,'- do, por.parte do noivo, pmo "Agora pude tomar conhecimento do telegrama que

.assoclando-se às homena- o sr. Francisco
Kinceszki 'e V. Excia. dirigiu ao sr .

.Presídente da República, no qual

P'
,

,galS de que será alvo. esma. esposa e, pela noiva, afirma ter tomado conhecimento de declarações minhas, ri
SRA: VASCO

GONDIM pelo sr. José Kíneeszki e ex- à Unfted Prese, quando de meu regresso de Washington.l

Transcorre, nesta data, o ma. esposa.
Em tais declarações teria afirmado que o govêrno brasi-

.aniversário natalício da eJt-1
leiro está inclinado a permitir a refinação, de nosso pe-

-ma. sra, d. Edite Vieira de
tróleo por capitais estrangeiros. FICO PASMADO

:Souza Gondim, digna espo-,
Tome Café MIM I. DIANTE DE TAMANHA LE._VIANDADE, POIS ASSE.

.sa do ncsso presado conter-
GUREI PONTO DE VISTA INTEIRAMENTE OPOS-

=raneo, sr. Vasco Gondim,
TO. Nesta data estou enviando' a V. Exeía, o texto do meu

"conceituado representante
discurso taquigrafado pelo serviço de -estenografia do

-cemercial nesta praça, I
Senado Federal. Talvez a distância em que se encontra

Muitas serão as homena-.;
o Estado d€ Goiás seja a causa' de se dar guarida na

:g-ens à ilústrê�dama;'''cujos
sua ilustré AssemolMà às misérias com quê 'õs inimigõs

-dotes de coração creden-
do Brasil, isto .é, os comunistas e s-eus associados' estão

-eíam-na ao respeito, à estí-
procurando incompatibilizar os homens de .govêrno com

, -=ma e à amizade de que des-
O fI ...i• .,• ..-rteite. a nação. Quanto a mim, pessoalmente, tenho

30 anos de

'fruta na sociedade loca'}.
vida pública sem deslíses, desafiando 'contrastes com

"O ESTADO", cordial e 1 ".a. "a .,Ia.
quem quer que seja. Estou certo que V. Excia. fará pre-

rrespeltosamente, felicita-a. ,II .tI B
-

sente êste telegrama à ilustre Assembléia que preside,

89.005,00

'.MENINA ADIR bos' ê .elll',
assim como o texto do discurso que lhe remeto por via Q i d d P- • I I

t' ',cen�a��l��t�ar�e:���s()"��:�� ,n;o, 27 (V.A:) zn: ,�a. Joã?
Neves da Fontoura.

_ --1,,",0«:
e 8 e es•• OZZ

4f>��:s�z:��e�:a's�:�t�re�� �:r�o�::i��t��de �e!��r:;
r

M'a'"
-

<Ba-'0-"c-;...a''d",ii
- .g�e'dista'

-' �Dja (a'ariDa

numa sessão agitada. do dís-
II O r-/1:j��! .

São convidadas as pessoa._s rem a Dir,etoría d.efinitiva

sua exma. esposa, vê passar,

.

"hoje, o seu aniversário na-
cutido caso do Banco Fhnni-

.'.

interessadas, para a reumao que regera os destmos da

taUcio.
nense de Produção, ainda na As"sambl�a : Ilue terá luga,r hoje, às 20 Sociedade, nó periodo 1951

Na residencia dos seus
sem soluç!.Q até hoje. O ve-,

�

, \:i ,

�I
horas, no Clube 12 de Agos- a 1954.. • .

-país, _à Avenida Tl'ompows-
reador Manoel Almeida

ver-' O deputado Estivalet Pires, da'ban�ada do PSD., a-

Flol'lanopohs, 28 de Julho

''ki, Adir receberá as suas a� berou o fato de continua- presentou o seguinte projeto de lei:
to, para o fim de discutirem de 1951.

.

' l'em os diretores dó estabe- CONCEDE auxílio para a construça-o do Gi-
e ,apr'ovarem a redação fi. A DIRETORIA PROVI-

-mlguinhas que lhe irão cum-.
.

'

nal dos Estatutos, e elege· SóRIA

l>rimentar, oferecendo-lhes
�clm�llto a vIver como na- násio das Irmãs da Congregação, de São José,

;

.

''lauta mêsa de finas bebidas babos, com apartamentos e da cidade de Concórdia.·

.

'e salgadinhos.
'_utomoveis de luxo, enquan- Art. 1° - Fica concedido, a'o Ginásio eas Irmãs da

-:SRA. TEODORC
BRUEG-

to que milhares
de pequenos Congregação de São José, em construção na cidade de

GMAMN
depositantes vêem suas eco- Concórdia, um auxílio de cincoenta mil cruzeiros .

Passa, hoje, o aniversário
'lomias minguarem nos co- (Cl'$ 50.000,00). ,

-:natalício da exma. sra. d.
!'res do Banco: Art. 2° - Para ocorrer a desp�za prevista no artigo

':Carlota Prates Brueggm�nn,
anterior, fica o' Poder Executivo Estadual autorizado' a

,digna esposa do sr. Teodoro
t...---_.......

-_---_

abrir o CÍ'édito especial necessál'io� que éorrerá por con-

:::Brueggmann, hábil constru-
ta ,do excesso de arrecadação verificado no corrente e-

tal'
civil.'

xercício.

.

Às muitas homenagens

Al't. 3° - Esta lei entral'á em vigor, na data de sua

que lhe serão prestadas, nos
publicação, revogadas

as disposições em contrário.

'-associamos, p.razeiosamente.

Palácio da Assembléia Legislativa, 25 de Julho de

,

1951.
/

lacro das companhias es

trangeiras de petróleo
,

É certo, já disse o poeta alemão, que a igualdade, As cinco maiores companhias estrangeiras que co

não pode ser de cozinha, segundo a qual o cuca prepa- merciam em petróleo, no Brasil, (Standard, Caloric,

raría Carnona de pescoço doe"'I5oi velho para quem tivesse Atlantíc, Sheil Mex, Texas),
com o capital de ......•.

ou não tivesse dentes Sobretudo seria um disparate Cr$ 885.t;21.000,00, tiveram um lucro de '.:.

fornecer ao, gigante a mesma pitança- que se daria ao Cr$ 626.518.000,00, em 1950. Isto 'significa que o lucro

anão...
....

liquido foi apenas de 70,7% sôbre o capital! 'Se somar-

Do �spírito liberal do sr, Nerêu Ramos não se pode mos o capital às reservas,
encontramos o total de ... : ..

esperar uma tal extravagância; mas é fora de dúvida Cr$ 1.289.200.000,00. E o lucro sôbre essa ímportâncía

que o seu liberalismo se assemelha muito ao que o dr. atingiu a 28,8%. São dados extraídos de "Conjuntura E

Carlos Peixoto, filho, atribuia à sua e à minha velha pro- conômica", do mês de junho. Mas a Standard, para im

vincia de Minas: "A liberdade subordíriada à lei. Sub pressio "á],' o público desprevenido, publica na imprensa,

lege libertas", de três palavras, no místico triangulo que o cflchê de uma pratínha de um' cruzeiro, para dizer, que,

figura em-ena bandeira.
em cada cruzeiro pago por seus produtos, ela ganhou

�ealmente na�a existe mais belo do que pregar, di- apenas 8%, em 1949. "C�untura Econômica", porém,

fundir e amar a hberdade em nome da lei. Esta, sim, é esclarece a maroteira, escrevendo: r

r

a grande antítese .da demagogia. E outra' não é a atitude ,"Relativamente ao valor das vendas, o lucro (indi

na presidência da Câmara por parte do sr. Nerêu Ra- cado por uma das emprêsas - com base em seus anún

mos. O seu é o exemplo que devem seguir os 'deputados, cios - e ajustado a nosso esquema de análise de balan

dos mais ponderados aos mais afoitos, dois mais brilhan- Ç08) é de 10,8%, o que constitui
a mais alta taxa por nós

te,8 �os ma�t! obscuros, dos mais abastados ao� 'filais po-
encontrada. No comércio atacadista de tecidos, ml'I!Ia per-

brezinhos, dos mais valentes aos mais pacetos --;-. .

' centagem, em 1950, limitou-se a 8,6%, na indústria de

,(Do Diário Car�oea, de 26-7-51).
açúcar, 6,6%, e em outras atividades; menos

ainda".

Assim, âquela taxa que não representa o lucro Ií-

a quído, é ainda assim a mais elevada, entre todos os ra-

mos de comércio, no Brasil. (

Vale acrescentar que todo esse lucro é canalizado

para o exterior, isto é, não contribue de qualquer fonna

para melhorar as condições de viáa do povo ,brasileiro.

pp .' cls - m_
?'"

q�
..

�

Sipm , ·80111· flemplo O

o Mi,nislrCh Joãe Neves

FI.daçãl Lalre...
Já angariados'

d,.. 87.332,00,

Rifa de um corte de lã oferecido por GARCIA

E CAPELA, sorteado pela Rádio Gua-

rujâ, no dia 20 de Julho, tendo saído o

n. 28, pertencente à srta. Frida P. Sabino

Srta. Nair F..errari
.

Grupo Escolar "Franeisco
Tolentino"

Escola de Alta Varginha .': .

Escola:ifle-'ltariC1io<' de Táboa' ; .•. : .

Escola de Serbria ,
.

Escola de Rio Bonito
.

-Escola de Picadas
.

'Escola de- Forquilhas
.

260,00
50,00

1.073,00
90,00

,

20.00
20,00
100,00
2Q;-oo
4Q,oo

HOJE NO PASSADO
.

1
Missões (era irmão de Ben·

, to '.Manuel Ribeiro); ,

A data de hoje recorda- - em 1821, o General Jo-

nos que:
sé de Sam Martim procla-

- em 1637, por carta ré- mou 'a
.

Independência do

gia, foram concedidas dis- Perú;

ti�ções honorificas, pela - em 1823, na cidade de

bravura e intl'epidez com São Luiz (Maranhão) deu

que se portaram na Batalha se a proclamação e o jura

de Comaridaituba (18 de Fe- mento da independência e

vereiro de 1637), aos Capi- do império;

tães Sebastião Souto, Hen- _ em 1836, os rebeldes'

rique Dias e Francisco Re- do Pará foram repelidos ao

bêlo;
atacarem Cametá;',

--em 1645;' André 'Vidal
- em 1840, o Conselhei-

d� Negreiros e Martim ,êloa- 1'0 Miguel Calmon du Pim e

res Moreno, desembarcaram
Almeida (depois Visconde e

com suas tropas, em Tamàn- '.Marquês de Abrantes) to-

daré;
,

mou acento no Senado; '--

- em 1819, no acampa-
- em 1843, o Rio Amazo-

mentó do General Curado, nas foi sulc�do pela primei

no Rincon de Aedo, faleceu l'a vez, pelo vapor de guer

o Capitão de milícias Ga- ra "Guapiassú", sob o co

briel Ribeiro de Almeida, mando do Capitão-ténente

um dos que, em 1801, con- José Maria Nogueira.

quistaram o território daR André Nilo Tadasco

28 DE JULHO

• Estivalet Pires

�SR. EDUARDO VITOR CA

BRAL

A data de hoje assinala o

.aniversário natalício do sr.

, --:Eduardo Vitor Cabral, alto

'funcionário do Departamen

'to Regional dos Correios e

'Telégrafos, nesta Capital' e

pessôa grandemente relacio

nada nos meios sociais.

"O ESTADO" felieita-o,

, cordialmente.

FAZEM ANOS HOJE:

SENHORA:

-- Vitalina Botelho,

espo-:�-sa do sr. Gel'cino ,

Botelho,
-

;motorista.

,

SENHORITAS:
- Córa Nunes, funcioná-

ria do' DEE.
- Jerusa Boiteux.
- Natália Amaral. I'
- Jurací Jacques.

IMENINOS:
'

- João Alonso, filho do ,

"�r. Antônio
Zanini. f

- Sebastião Carlos, filho

-do sr. Jorge Tonera. 1- Paulo Roberto. filho do

�r. Vitalino Pereira.

!i'IUZP LIMA & IRM.!OS
Cqns, MarráT '37

'

Fl�rÍID:lópons
Caixa TelegráfieáBeneficente

de Sant-a Catarina
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA �

De ordem do sr. Presidente, e na conformidade dos

,1010' Estatutos, convoco aos s1"8. associados para ,a Assem-

IIAlADO-.. YKI
bléia �eral Extraordinária,

a realizar-se dia 30 do cor-

Il rente, as 14 horas.

Repleto de eficaz medfl:amento que
Ordem do dia, reforma dos Estatutos.

desentupiriseunarizobstruido-em
Florianópolis, 25 de julho de 1951.

segundoslc&atodo.Atua..,......
1 C I

'

S h 'dt S· .

d t'
.

ar os c mI _

,_ervm o secre ano.

....;

- I
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4 o rSTADU-Eabado 28 de julho, de J�51
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-FIGUEIRENSE �X GUARANI
Sensacionat embate esta õoite, entre:o «Foratãun e o «Duure», peru Torneio N'oturnJt

" o /Estadq". Esportivo
'Uireção de: PEDRO PAUI,O MACIlADO,

: '-._,,' -_.

Continuando, esta noite do esporte bretão, O F'iguei- : do agradar em cheio aos tas ocasiões a causar gran-, co e Ney; C)o�de�ro, Engl�i- Sérgio Tomazini, escolhidn

I I .

U b B I HamIl de comum acordo pelos dois"com início 'ãs 20 horas, ten- renss; no seu último cotejo, ' SEUS in úmeros adeptos. de pânico à meta guarnecr- ça, ru u, rau 10 e -

do por local o campo da rua efetuado 'em Imbítuba, so-I Q�anto ao "onze" "bugrino", da por Galo. O quadro c?- tono
.

" ,

clubes.

Bocaiuva, o Torneio Munici-I freu contundente revés pe-: foi derrotado pelo Paula mandado por Fausto almeja Guaram - Ali I, Abreu e
'r1 '

cipal Noturno de Futebol, 1:1: contagem de 5x1. O qua- ,Ramúf;, o qual tevelque mui- urna vítôrla brilhante -e ex- Ju�a; Erasmo, _Orlando.e .

PREyOS
que reunirá as -equipes do I dro di rigido pelo tenente, to lutar para construir os. pressiva e para tanto não Aníbal ; Ale�ao (Lebeti- ,ArqUlbanca?�s -

.. :. �,.
Figueirense e do 9ube hAtlé� I Dantas está, como vemos, 2 x 1 da peleja, Embora ven- poupará energias., nh�), Fre�el'lco, Fausto, Cr$. 15,00,; mela a.rqUlb��ea-tico Guarani, A partida 'está I custando a -acertar. Hoje o c ido, o grêmio de-Garcês de- QUADROS PROVAVEIS Jaime e Ar! II. ,d� - o-s 1?,.00, Gera.-
sendo esperada com ansieda- alví-nezro vai para uma re- .monstrou ser' um grande ad- Figueirense - Dolly, Chi- O JUIZ ,'Cr$ 10,00 e militares e errare-

de pelo público, aficionado ! habilit:ção ampla, esperan- versário, chegando ;ent mui- nês e Garcia; Romeu, Papi: �i�'�:i:� .a.�:::ida o sr. ças -=-_�l�$_���' ••••••:•••••__�_""�__"""._""""".""•••••"."."••••_ _ _ ,. _ io _ �_� __••�� or.__�.""""""',,� ora •••�

Sem veoEedorl
>

o primeiro _'

illtel'Ulnll'i'tól}lU I noturue

Santos xTluminen-.;
:, se, ;quarta-feira

SANTOS:;-27 (V.A,) ,-

Jál'em
Vila B'eJmiro, e�tl�e o.

foram iniciados .os entendi- S�ntos./e o Fl:Hnin:�se �&:
mentos para um Jogo na pro- RIO.' Essa peleja sela trava-

xima quarta-feira, dia 10, da à n<:ite. ,

,,'

Notavel desçmpe'nho do árbitro ,1\lr .. Rowley.�2 x 2 a

'contagem, tentes de Saul (2), Avila e, Br,aéDc,o-.
At�'ai� enorme.as:sist�ÍlCia'l te,--p_dnc!pahnente -Moracíval e Dandá ; WáldirJ Jai1�i· A PRE�I1�nNAR

o prunerro encontro �nte,r-! que nao so falha nos passes (Boos e novame�te Jair), t Coma preliminar defron
municipal sob a luz dos re-

I
e arremates corno atrapalha Boos , (Jair 'e depois :_Ne- I taram-se os quadros do

fletores, ante-ontem levado o ritmo' clã ofensiva. Aos 40 nem); Bentevi, MQraCÍ (Ni-! Postal Telegrafico e Guaru
'a efeito no Statlium da Fe- minutos Nizeta volta á sua zeta) , Nizeta. (Morací), Nil- I, já, vencendo o primeiro pe�
deração Catarinense=de Fu- posição 'e Morací passa para .tínho

'

e' Saul, .�,
-

-, "À lo,escore de 4 xL,
tebol, sob as ordens do fa�·, o comando da ofensiva.' 1

, I
m1Jso árbitro inglês mister Iminuto após a troca avança PAYSANDÚ - Ludinho,

,

A RENDA
'

Rowley, atualmente contra-lo Avaí por intermédio de Renaux � Juarez; Ari, Lau- Cr$ 16.475,00, rendeu o

tado pela Federação Para- I�OQS que centra a M�)t'acL vir e Braneo ; Darci, Àvila, espetáculo noturno de ante

Ilaens�, d.e Futebol: Foram l Este,' inteligentemente, .
es� Chadéco, Heinz�.....Ch}.<:�:, \ ontem no estádio da,y, C: F.

�����:��sd� :���I�l;�.cal, e:1 ��1:!i���a��r1���n� c�����:: �-F--_'UteL.�"""V-a�r--z""-·e.·.·.·nõ�·O,grande movimento.ante- Fmahza, aSSlm- o penodo OU
ontem pelos portões da pra- suplementar com o placard Es.c·reveu: .José fI. DUal te Silva
ça de esportes, da rua BQ- �tssimilando: Avaí 1 x Pay- Sabado, em.,partida amis- Outros resultados:

_caiu�a se deve ,a 'presença do sandú O. Incrivel como pa- tosa, defrontaram':se" no Caixa Econômica 2 x Gua-
experimentado: árbitro. bre- reça, nessa �ase Brognolli' gramado da rua Bocaiuva, rujá 1.
tão .. Mr. Rowl'ey cumpriu praticou apenas 2 >defesas, .

'A" F I A P E T C 'F C 8 I A', ,as eqUlpes do mel'lca .
"

. x..
uma atuação impecável. Mo- sendo a primeira de um pas- -

C', '. e Delefaz F, C, PJ. F. ;' 1. '

.

I
.,

dvimentou-se bem no grama- se de,Beneval.
Após o término do tempo ,Botafogo F. C. 2 x C. A. ...:..... O Caxias, de Joinville, prehando em taJal� 0:-

do, acompanhando o jogo,
" T ' regula!l'lentar, o placal'd as- Rio Branco O. .. ' mingo últi�o, conseguiu vencer o conjunto da Socleda-

ora de perto, ora de longe, , .. E 2x2 �O FI�AL sinalava urna vitória justa Bandeirante F. C. 2,x Ori-, de dos EstIva�o�s, p�lo escore de.4 x �, , _,Se fez soar o apito um sem Para o pel'lodo fInal os
e merecida do'América }<'. ente F. C. O.

'j
_ Em JOll1vIlle, Jogaram dommgo ultimo a� eqUIpes:

número de vezes, chegando visitantes

r,es:rvuram,todaSjc., pela' c,ontagem de 4 ten- Cruzeiro 2 x Aprendizes do São Lui�,.l.ocal e d{) Atlético, de São FranCiSco,

ven-,a irritar muitos dO$, assis- a� sua� �n.�rglas, notando-se tos a 2. Marcáram para os Marinheiros 1. cendo os vlsltante� pela aperta�a contage mde 2 x 1-
tentes,-·culpa não lhe cabe aI equIllbrlO <_te forç�� em: vencEjdol'es: Mauriti 2, �ua Defrontar�se-ão hoje no

.

_ �J\o que se lllfo:'ma em Sao Pa�lo, o Juventu� es-
e sim aos jogadores que se bor� em algumas ocaSlOes o,s I e Lico; para "os vencidqs' gramado do Colégio CataI'Í- tana dISposto a c?nvIdar ? esquadrao d_? J>alm�lras"valeram do jogo violento, a�alanos. exe:��sse:n ,�omi-Imarcaram: Carlos e Sarará., nense, as ag;uerridas ,eqqipes veIl,c'edor, do TOl�n�lo. l'hmdlal dos ,Campeoes, para u.ma.
quando a ,situação .lhes era n,lO. O ataque azzurra con-I A equipe venced-ora jo- do IAPACIARIO F. C. e C. temp.orada na Itaha.

(desfavoravel nos duelos. O tmuou falhando e boas oca-
: gou assim cons�uida: Ter- E. IAPETC.púbrico,. acréditamos, viu siõeS' para marcar l;Ol'Rt;n I cio, Gessy (e Pl'azeres (Si- Reina grande entusiasmo -Pela estupe;lda vitoria no Torneio MundJaÍ doS'

pouco ?O pré�io, pois :ev� as desperdiç�das. Aos - �'-! ridakis) ;' Aci, Lua e Seára enh'e as torcidas de ambas Campeões, á diretoria do Pahneiras acaba de re�eber, dI)'
suas VIstas fixas no, arbIt.ro, nutos, AVlla empata, conslg- (PrazereS); Mauriti, Lico, as equipes, de vez que o Gove111o de São P�ulo, um empréstimo de cinco milhões.
corno se êle fosse a única nando o tento mais lindo da

B I V' '1' (S' IAPECIARIO fara' sua ex- de cruze.iros.
,pessõa dentro da liça,' Em Ii,noite. Decorridos mais 5 mi- I'ao)r.ges;

vo e lrgl 10 ea-
_ O's mineiros sagrara,m-se campeões brasil-eiros- tréia hoje e ó G. E. IAPETC

suma, Mr. Rowley desem- inutos, num lance scnsacio-
No gratnad,o da Base Aé- atravessa unia fase de gran- de basquetebol juvenil, ao vencerem terça-feira 08 C3-

penhou magnificamente seu, nal, SauI desempata, provo-
rea, defrontaram-sé, domin- de forma. _ docas pelo escore de 4� x. 24. . _

_

_ , ,papel de "referée'.:; éontri- i cando delírio na ª,ssistencia.
go, as eqU:ipes do Flumin:elh

'

,Salva modificações de úl- .- Pelo certame mmelro Jogarao a��ha . At�:tIc.Q-buindo cem-por-eento para: o ;Porém, aos 19
.

minutos a
tima hora o IAPCIARIO jo-, x VIla No�a;. Sete de Setembro x Metaluzma e Sldel�rgl.-bom andamento do empate': II contagem é igualada nova- se�}ca;:�;ida preliminar ga.1'á com a seguinte consti- ca x Mel'.ldlOnal. '

,

mente, pOl' intermédio de
não houve abertura de con- tuição: Artur, Xavier e Ha-i X O NA la FASE ,Branco, de fora da area, tagem"sendo que a partida milton; José Hamilton, Ney

-- Tendo CQmo séde São PauIo,'será realizado, no
O Avaí começou a luta' com um "petardo" 'rasteiro. . .

-

I t ... m período de 19 a 25 de Agosto, oCa.mpeonato Brasileiro,
't d'

. - .

d M' t d
'

b t'
. prmCIpa el'mmuU co' -0 e Baixo; Milton, Éros, Moa-com mUI a IsposIçao, ln o ll1U os epOlS,:3U s ltum� t' d 3 t t' CI'l', r.are,,_Jca e II'an. Extra de Voleibol, concorrendo paulista;s, pernambuca-, .

t' d t
.

'd B N t empa e e eu os.
�, ' '

Val'las vezes a e o re u o. Vl-.1 o aos, ,enem arrema a
j nos, cario{;as, gauchos,' fluminenses, p�ranaenses e mi-

s�tante, sem resllltado. Vá� ,forte e. a pelota ,b�te lU!. tl'a-I �.I!It. man''h' a- torne,t-�,_ neiros.
nas vezes a meta brusquen- : ve, FOi este o Ul1lCO lance ...�" "" _ Mais de um milhão de pessoas l'ecepcionaram o
se ameaçou tombar, mas Lu- 'sénsacional após o tento do ..... ' ". , Palmeiras, na' sua chegada triynfal à Paulicéia, de pos-
dinho e�teve num grande médio brusqucnse. Final: InICIO cariOca se da l'iquissíma "Taça ,Rio", conquü;;Jada no TOl'peio,di'a, defendendo bem os sho- 2x2.

'

RIO. 27 (v.A.) - Termi- to sucesso registra ano a Mundial dos Campeões, cujas finais tiveram por locál &
ots avaianos. Os visitant�s I nada a grande temp.orada do 'ano, em escala sempre as- Maracanã.
não fazem outra coisa que; OS MELHORES j Torneio Internacional de eendente. -,

'defender.-se (los av:anços. O I No Avaí: Waldir, em pla- Ca'fi1peões a nossa "'torcida", _ O Juventus, que tão brilhantemente se con�duziu
ataque d·o I'aysàndú é peri- 'no superior, seguido por volta-se acima para o Cam- Desta vez tudo indica que no Torneio Mundial dos Campeões, sagrando-se vice-
gosissímo, mas nada 'pode Beneval, Jair, Nizeta e Saul. peonato' da Cidade, já então, esse costume '_se depita. To- campeão, já regressou à Itália.
fazer, sem o auxílió do trio No PaysaJúlú: Ludinho, o dkidida segundo os clubes dos os "torcedores" ei'ltão '-Pelo certame gaucho, sábado j{)garão Corintians
tinternlediário que decepcio- melhor em campo, Renullx. de sua preferell.Gi'a. anciosos para, ver e aplau- e São José e 'domingo estarão' frente a frente GrêmIo �
na totalmente. Domina' o Juarez, Avjla e Heinz. Como sob a conhecer to- dir as equipes representa- Rellnel'. '. I
:Avaí metade do gramado, I

�

dos os anos corno campeona- I tivas dos seus clubes que I
- Em disputa do certame pUl'anf\cnse, se1'ão dispu-.

mas nada ·de goaI. Seus a-! (9S QUADROS to é precedido do tradiCionall participarão do Campeona- tados amanhã os \seguintes jogos: C?ritiba x Monte Ale-
vantes falham a todo instan- I

AVAl - Brognolli, Bene- I "Torneio Initi:J:m" r:_ue tan-, to Cill"ioca.
_ 9;re, Atlético x Bloco Morgenau e Palestra x Jacarezinho�

,

EmpalaraJD ",flamengo
?

e Por'uguesi);" Ox8
"

�

� �. .

.

Flamengo, e.Portuguesa feira," sensacional duelo no

que, com suas equipes ,de Estádio 'do Maracanã, Um

profissionais, excursiona- �mpate ;em· tentos acu�oll (1

r'arn à Europa; regressando placard.
., ,

invictos, travaram "qUarta-"

.Díveraas
,

Realiza-se amanhã, na Quinta da Boa Vista, Ii.o Rio

de Janeiro, o-Campeonato Brasileiro de Motociel,ísmo�
promovido pela Confederação Brasileira de Motocicli�mo._

,

- O Flamengo conquistou o c.ampeonato CarIOea

de Basquetebpl ao vencer o Fluminense p,ela cO,ntagem..
de 53 x 46, terça-feira, na quadra das Laranjeiras.
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Para sua viagem a S n N T I I G O
utilize' a' Fro'ta
BANDEIRANTE

Consulte
c

os nossos e s-

critório5 ou qualquer
A Q ; n c i a d e V i a 9 e n '5

,��ALr1IH DO BRASIL
�

, /

:0 veneno do dia
}Por Santo ,�e Flor.�ópolis· qua1,querrua, o que em par-

Há doze pias passados, o te não justifica, devido a

mobre e justo povo da" rua char-s€ em várias via§. da

::"São Vi.oont.€: de Paula, do cidade, pontos em idêntica.
�"bailT6 ;d:a, Agronômica, diri- situação. Ao que sê vê, po
::;giu ao Senhor Inspetor Ge- dará o senhor Inspetor re

'ral do 'I'rãnsito, desta; capi- solver: o assunto em apreço
--::tal, um abaixo-assinado com da maneira seguinte; ou a,

.mals de 200 assinaturas;" o' tendeI' 'o ,poVo' nos seus jus
';'qual solicitava a recoloca- to'{ pedidos, ou mudar to-I
-ção dâ placa que visa o pon- dos os pontos que se acham
'to de 'estaéfonamento dos em embocaduras de ruas,

-ônibus, para .o .poste em Enquanto isto, o caso," em

�fl'ente ao prédio na 50, lo- [questão está crtando ,ra'iz�s
-calizado na' esquina da rua \ie descontentamento. para.
,::Rui Barbosa com a rua S. "fl5%, enquanto 5% 's:orriem
"Vieente de Pauia;;ponto es- com risos de galhofa e d�
-:te de preferência do povo lo- pouco caso, pois sabe-se que
-cal. Como é do conhecímen- Ü' abaixo-assinado ao che-
'''to público, foi o cttado pon- gar na Inspetoria de Veicu
--to dos ônibus, mudado"pela "los, houve quem dissésse,
Inspetoria de 'I'rânsito, para talvez o supremo Inspetor;'
,,$0 metros além, de onde se' que o povo local já estava

-encontrava, afim de satisfa- procedendo como povo _ do
':::,zer um simples pedido de interior, que para mudar
um particular, dando lugar lima autoridade faz iam por
.a que centenas de outros meio de abaixo-ásainado, e

"fossem prejudicados em em seguida -disse : --"..' "Vou

.suas horas de trabalho e em resolver", Até, o presente
-outros meios ,particulares, !momento porém, nada ficou

"�an�.o é que o próprio p"ovo,lt'('SclVidO a. b�m daqueles
':'lndlgnando-se, mudou a que em maioria sendo fun-

1_)laca com sua própria auto- cirmários", comerciários, mi
'rídade, recolocando no 111- Iitares e operários, trata-se
:;:gar primitivo, havendo sé- de pessoas que merecem no

:ria confusão no caso, devi- conceito social', bastante es-
"

,-40 cêrto indivíduo no perio- Uma e dignas da atenção do

-do da noite, ter por várias pedido que fizeram à auto

"vezes retirado o 'ponto de rídade competente no caso

'onde o povo colocara, para Suponho que o abaixo-asai-

repôr onde a Inspetoria ha- nado ao chegar às mãos do

via colocado sob pedido, senhor Inspetor, foi imedia
-ertando revolta, geral 'nos tamente arquivado e com' o

'habitantes locais; dando or i- tempo esquecido, na hipó
:�gem assim, a um verdadeiro tese de que o povo se C011-

«caso de policia. formasse, com este triste

Como todos sabem, o n08- desfecho, o que tal não a

;:so conceituado diário "O contece, pois estão de pê, e
'�Estado", publicou com re- bem de pé, esperando ser da

":ferênCia a este assunto, uma �o o direito que lhes cabe.

',séril\ (1€ artigos, alguns dê- visto achar-se ,_ num' país
les esclarecendo a necesai- onde reina a. democracia,

, .. (jade, da Inspetoria satísta- alguns políticos de nossa

J_ "zer o desejo do povo daque- terra. Aqui !ica._::poís,,' o' a- :
la via-púhlica, país nada até pêlo dos hahítantês-da rua'

'.0 momento ficou de positivo. São Vicente de Paula, num
"Houve quem dissésse, pes- resto digno de justiça, vis
�-soas reconhecidamente en- to que sendo o govêrno eleí

'tendidas da Inspetoria, que to pelo povo, deve êle tratar

Ideixava de atender o pedi- do interêsse geral da coletí-

"do dos mesmos, devido não vidade para seu bem estar,
'ser permitido, no código da para, a paz social, para

- a I
':lnspetoria, um ponto de grandeza de sua terra e pa- !
«êníbus na embocadura de ra a glória do Brasil.' I

"

,

- recordista mundial com
mais de 14:000 horas de
vôo sõbre o 'Atântico
Sul. .. mais travessias do
que qualquer outra linha
aéreo!

..... (-..-

-',

.�.I�'

�

I_...J

I

"TI'Qri.port•• '9gU;O�':" co: gci •

&10 ,FRANCISEO DO� sut- Dari" NO'A 1011
/' \

__ 1nf'QlmQC,a•• ' como. AG.ta t,fj"
.

'1,,1.' ,
!!lOfi�lli- C.rlo,'" Hoep(',k�SJA - C,'"I-' 'hldo... e 1 �17 (' !nrl-. 'te'ci,

'� to.( r'Q�1'�D ti,i:) S'u�-c. <l4ai Hot'!ocke S4 - CI - "f"!f'!'on-� f MOúREM ACJ;
, �

..

r .,

I,

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INflAM AÇOtS,
COC:EIRAS,
f � f', E I R AS,
E·5 P I N H A 5, E TC.

fttlântida . Rádio Calarin'ense Limitada
apresenta mais 2 insuperavels mod�los para 1951

CARAGTERISTICAS :
S1llI

5 ualv'Ulas: Ondas: longas de 550 a 1.700 kcfs; curtas 6 a 18mcs. 50 agr mts.

�
A !to-falante 61[2 polegadas, tipo pesado: Tomada para. toca-scos.

� Tmnsformador universaL para 90, 110, 180, '200 e' 220 volts vdi

��
,7llTiewd d? 3 secções: FI com nucleo de ferro"" Caixa de. IMBUIA d-e tux'O.

, .... Gnmde-,atca,nce : Alta �ensibi-lidade : S01T� natu";a.L.

Convite-
O Centro Catarinense de

Estudos e Defesa do Petró
leo corrvida o povo para as-

'

sístír o ato público a reali
zar-se no próximo domingo,
dia 29, às 20 horas, na séde
do "Democrata Clube",
quando os Delegados catarí
.nenses à II Convenção Na
cíonal de Defesa do Petró
leo prestarão contas de sua

, missão.
José do Patrocínio Gallotti

Pdr,icipitçãO
Aldolino J. Felix

e

Enedina F. Felix
participam aos parentes
e pessõas de suas amiza
des o nascimento de seu

filhinho ocorrido em

,
sua residência, no dia
24-7-51.

Silvio J. Dias
e

. Jucélia S. Dias
têem o prazer de parti-

• ,'>

clpa� aos seus parentes
e pessôas de suas rela-

.., ções, o nascimento de
sua filhinh-a--> SôNIA,
no dia 23-7-51, ocorrido
na Maternidade "Dr,
Carlos Corrêa",

•...""'""--_._-_._----��-::::"-,.
__ ... _ .. __ .. _--------._----_._--,-----,,_---

j

\
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.'" Missà'
Vida Militar
RIO, 26 (V�A.) - o ge-

d 3O d·
'

neral Estilac Leal submeteu

e -. las
à 'asl;linatu.r�\do .

presidente

C-'
da Republlca a hsta de pro-

moções nos quadros de ar-

VIVALDO MOTTO ESPEZI.M
mas e de serviço do Exerci-

(VADICO)
to, correspondente às vagas

ViUfa Adelina Morais Espezim e filhos, Francisco
consequentes' da nova fixa

Motto'Espezim e família. convidam
os demais parentes e ção, dos quadros. Provavel

pessôas amigas para a missa, de 300 dias, que-farão
'cele- mente amanhã será dada à

brar, na: Igreja do Menino Deus, no dia 28 do corrente, Idivulgação a lista das novas

amanhã, às 7,30 horas, por alma
de seu inesquecível es- [promoções

do quadro de ofi-

poso e paí, filho,
'-

-" II
ciais do Exercito.

VIVALDO MOTTO }l}SPEZIM
�

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

TINTAS PARA PlNfURp

êsse ato �·eligioSQ.
.

I P: O 1 T 6 I A I ,

'.

NHÕES�NJERNAJlONAl
_.

teu!

rigorosamente TESrADOS

CONSTRUIDOS PARA TRABALHOS PESADOS

A No.. Lin!ta "L- de
-

êuiiinhôes .

..

latemational foi especialmente pIa-

. _jada Para oferecer-lhe o modelo

adequado que lhe garan� nio se? o

. -'ximo de economia e eficíeecís,

! ataS, tambeni, corresponda às s�as

aecessidades de capacidade de carga,

proporcionando maior durabilidade

,

e menor" custo de oper�ção c ma

nutenção.

Quer utilize caminhões de pequena

.ou grande tonelagem. V. S. encon

�rá omÓdelo adequado na Linha"L""

..de Caminhões InterJW:ÍGnal.

.Ó:

'

NOVAS linhas externas

NOVA Visibilidade exterior

,...

.
_

. ..,....

NOVA Cabine Confo.vi5Õo

NOVA Super-maneabilidade'

NOVA Acessibilidade ao ·In.otor

NOVOS Mqtores da serie "Tríplice

Diamante"

NOVOS EiJllos traseiros para qual.

quer serviço
(

NOVOS Sistemas de fr'eio, hiclróuli·
CO ou de ar

'\

"

O TRATADO COM

O JAPÃO---
LONRES, 26. (U� P.) - O Ministro das

ExteriQfes, sr.
Herbert Morrison,

declarou na Camâ.r�

dos Comuns que estará presente pessoalmente, à, aSl"ina,.

tura do Tratado de Paz com o Japão a 8 de setembro pro-

ximo em São Praneiscõ.
,

.

O Miriistél"Ío das Relações Exteriores por':sua vez in

formou que o sr. Morrlson
eonfereflciatá tàiri'bem com

o secretário de Estado'
norte-americano Dean Aehesen,

em São Francisco ou WashingtQn. O titulár do "Foreígn

(____,.
O{fiée" expôs os seus planos n�; decurso de uma díscus

são sobre politica exterior na CalDara dos Com.uns. �ir

moo, no decurso.do debate, que se deve '.estar :p�yenidb

, contra as . nevas
conferencias depaz da Bussía, até que

se tenha segurança das suas
verdadeiras intenções. 'i'Es_ DR. N'E'W'rON ))'AVJL,A ,

tamos ao par de notíci�� que nos dão conta � novos de- Au:&ente atê 15 'de"Apst� I

..»
seios de paz partidos do mundo orientaL ,Espero sínee- fazentfD curso ® àl6lfei-

.

ramente que isto seja verdade" - frizou :_ mas não de- çmi:m.enio�
Blô_clt1J:liaeil'o... ;

,"

'�.
;i(emos::ae.,manei�\<RenhUll'1a

relexar.a.nosse vigill;lncia;', .,�,.�
Il PL4CAS SlIILl'IIC-A8'

IUnr.�8111"."..�.

eO:ac#o
�--....

�.aifnf.

---_
..

,_.
__
.-

'TEATRO ALVARO DE

CARVALBO

Dia 3 de agêsto ; c� proi�

bido Suicidar-se na Prba�

vera".

De ordem do sr. Presidente
do Clube Náutico "Fran

cisco Martinelli" e, de acôrdo com os'Estatutos em vi

gor, convoco os srs.
Associados para a Assembléia Ge

ral Ordinária, que
se realizará em primeira convocação,

no dia 29 do corrente, Domingo,
às 10 horas, no Galpão

da sua Séde Social, à rua João Pinto, para sé tratar da

eleição da Diretoria. ,

Caso. não compareça
número legal de associados, a

mesma deverá ser levada. a efeito meia hora após, com

qualquer número
de Associados quites, presentes.

Florianópolis, 26 de julho de 1951.

O Secretário; Salvato Vieira

Dra•.
,

Wladyslava
WoIoyslca Mus.i
Comunica que réi�iciará

sua clínica no dia �8 do cor

rente mês.

8raça alcançada
A São Judas Tadeu.

Por uma graç� alcançada.
-

-
-

O. E.

•
I

. NOVAS Armações �e aço .spedal
\

NOVAS Molas com ação de "berço"

REFRIGEllÇíO
IIBACCELLIII �

COMERCIAL e

.'NO'tSTRIAL

Ccncesslenorlos ne\ta cidade

�OMÉRaO E TRANSPORTES

C. RAMOS S. A.

,
Ruo João 'Pinto, 9

FLORIANÓPOLIS - Santa Catarina

CAMINHÕES ti] INTER�ATIO'NAL
111-2-51

A fabricação esmerada, a
excelência do

material, a alta eficiência e durabilida

de, tomaram os produtos "BA,.CCELLI"

os mais procurados em todo o Brasil.

Refrigeradores

Baleões Frigoríficos

Sorveteiras

Fontes-Sodas, garantidOs

pela famosa marca
BACCBLLI.

, Publit�c
l

•

REfRIGERAÇlo.

SÃO PAULO

Concessionarios para
SANTA

C�RLOS HOEPCKE S. A.
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�t
�IA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Bis� por trás ila����'H/ir Elogiou, mais adiante, o otador, a sabedoria dos cortina de ferro X .t.

illll'
Constituintes que submeteram a apreciação tio veto à lNTEB,PRETAÇÃO ;) +;.":'" .

,III rnaiorla simples da Casa e não aos dois terços dos repre- Paul Forter, durante sua • &.: li sentantes do povo, porque se assim fosse, teríamos a ti- estada na Macedônia, fez um
..t :�."I ranía �do Executivo sôbre a soberania do Legislativo. discurso em que disse: "li} : X-I j' Reportando-se ao argumento da-íÚinoria, de qued

a um prazer estar aquí, esta :t t(nova lei proíbe o governador de se ausentar do Esta o, noite, entre bons cidadãos' : �:"

o deputado Wilmar Dias prova a Improcedencia do rnes- da Grécia. Vós, gregos, e ti". .,.�l, mo, porquanto o que a lei regulamenta é a substituição nós, americanos, temos mui�' .:. ..'t.n' I do Chefe' do Executivo e não a sua ausencía do Estado. ta coisa em comum. Gosta- .... .),Iii

j
Acrescenta que, com e'sta providencia se visou a dar mos de comer, beber, sentar %

'fi.III, ao Poder Executivo maior liberdade e despreocupação, e' conversar livremente." �� Acaba de receber os modernos toca-discos LONG-PLAY, ",-:/1 sempre qU� os intere�ses da nossa terra o chamarem além,' No dia seguinte, um jor- :� com 3 ;eloc,idades =: 3.31/2 _.-,.45 e 78 R,. P",. M�, III ( das fronteiras catarmenses. .

I nal comunista grego comen-:
-.;.+,::... I ..11

.

Lendo _dispositivos dH G.,onst�túiÇãO �o.Estado, o 'no- tou o discurso nestes, ter- :

'I.,�."

,/, bre parlamentar esclarece que há uma serre de atos que 'mos:
'

. ... Toca-discos simples desde Cr$ ,485,úO" só com a p'resenç:,a do Chefe do Executivo poderão ser
I

"O Embaixador Portel' trealizados. Portanto, se o mesmo estiver ausente, pode- disse que nós .somos, como- �. Fottões elétricos e eeonômieos _ Enceradeiras '.'ARNO',,' _ ...rão os mesmos ficar prejudicados, e' prejudicada, em os americanos, simples glu- .!. éj' .t.consequencia, a administração 'pública. <,

tões, bebados e maledicen- .:. Liquídíficaderes
. .

.'
" :Para concluir seu magnifico discurso, o ilustrado re-

tes"... "

+,"presentante do Partido Social Democrático sentencia:se.,. •� lei é inconstitucional, rejeitemos o veto eE·deixemos qute BOLOS., 2�
, ,.Q Poder Judiciário diga a última palavra. nquanto es a 'Ad.. íre a aeva linha dos ráfilos %palavra não for pronunciada, a opinião que se pode ter conte.....ados· 'i.

...
•sêbre o veto, é de que o 81'. Oovemador do Estado não quer "

INVICT'US t' 951' ..de forma alguma, transmitir o cargo ao presidente da Trabalho perfeito, em bo-'
�. ((

.'
,.. ,'.' n ,par,!

'.

XAssembléia Legislativa e isto por uma ques� .essen- los artísticos para casamen- .. +cialmente pessoal e partidária. tos, aniversários e batisa-
.. .!.

'1 Não havendo outro:o:����:�, procedeu-se à votação dOS:t\.ceita_se encomendas. {{áil.-V1ty-.rã. a p,)tnfr 4e, Cr.$ $:3-"�.. X. .

secreta, como manda a lei. • Avenida Hercílio Luz, 1551 ..
Feita apuração, constatou-se o seguinte resultado: - Apt. 2.

't"l .&., -etJ;,tlt��LA�,F.t._
Y

Contra o veto: 21 votos. -Os liscfS �"l;":1_ p rn...w(lfI1I;jo� _ -4.� o.

I.A favor do veto: 18 votos. eures"'ll1ie.ai Éilifiê�t,- �rr...Foi assim rejeitado o veto e mantida a lei que, sabia- A' I .P-: 1[{.ri.1ía�fismente, regula as substituições do Governador quando o .' usa-se 6ISt},!IS; CJMHRs

l'mesmo necessite' ausentar-se do Estado, mesmo por 24
.

Uma ca�� situada na A�e- �r,
.

,

.,bor� inam�vibi1idade dos professores de-concurso nida Heroflío Luz, 17, a tra-I'" .€A...........A..�.._.......u........� .........,,....._�...�..H...�..��+(..:.••�..''''""", -

b 1
.

ibi tal' na mesma. !\·'''''''�'''w,.,����.��'''��
_

" �
_.

�
_

�Apreciando o veto à lei que esta e ece a mamovi 1-

Iidade dos professores nomeados por concurso, a Comís-
'

M-I·S51 de Bailo.das
.

"e PraIasão de Justiça pronunciou-se contra o mesmo. .

A" ,
.

,
I

"

_
I "

,. ,

Discutido em plenárto, ocupou a tribuna o deputado
Rela- Os filhos e netos de Nelson d'Almeida Machado eElpidio Barbosa. pelo menos temporariamente, como ministro das,

Ilm'a Cabral Machado convidam os parentes e amigos d�O nobre parjamsntar, autor do projeto, discorreu ções Exteriores. O veterano Conde' Carlo .Sfo.rz.a, agora
seus pais e avós, para assistirem à missa em ação-delongamente sôbre o veto, mostrando-lhe a improceden- com setenta, e sete ,anos de idade e que fOI mínístro do
graças que' mandam celebrar ,d'ia' 31 .do corrente, terçada e justificando mais uma vez" o projeto aprovado pela Exterior desde 1947, foi designado ministro sem pasta;·
feira, às 8 horas, na igreja de São Francisco, pelo trans-,Casa, que garante aos professores nomeados ou removi- Sforza encontra-se' de momento enfermo.
curso do 250 aniversário de casamento.dos por concurso, a .peunanencla nos cargos que oC,u.P3;m. É a seguinte a composição do novo gabinete: pre-
__�_, __-,.., ......,. ..,........,__Conforme os leitores terão oportunidade de apreciar mieI' e Relações Exteriores, De Gasperi; vice-prem�er,

�. D
. r enas colunas ,dêste jornal, onde será publicado, o discllr- Althio Piccioni; ministro sem pasta, Sforza; Intenol', .

e'
.

no
80 do grande e �incéro amigo dos 'professores públicQS de Mario Scelba; Orçamento, Giusepp,e Pella; Finanças, e

ID-
"

,.' I'a.:. 'Santa Catarina, coustitili empolgante peça oratória e es- interino 'do Tesouro. Ezio
_

Vanoni; Defesa,. Randolfo
tudo profundissimo do problema, onde provou de modo Pacciardi' Obras Publicas, Salvatore Fanfani; Correios

"""'

inequivoco o 'direito adquirido à inamovibilidade, de to- e Telegj'afos, Giusseppe Spataro; Industria e Comercio
do o professor uomead6 promovido ou' removido por con- Pietro Campilli; Transportes, Pietro Malvestiti;' Comer- RITZ 4)

_

-.Final do seriad�.
curso.

' '-. . ,

cio Exterior, Ugo la Malfa,; Educação Publica, Antonio Ás 2% hOl'as AVENTURAS DE FRANKE sendo assim, a lei é perfeitamente constitucional, Segui; Trabalho, Leopoldo Rubinanci; Marinha Mercan� Matiné do barulho. E JESSE JAMES
com o que não se explica o veto governamentaL te Paolo Cappa; Justiça, Adone Zoli. Jornaes ,.:::.-: desenhos Censura:

. '" Pelo nto,' . ,
.

'
, .

'Todos são cristãos-democratas, exceto o ministro short _ comedia c{)m os 3- Proibido até 10 anos.'A palavra da Uniãp Democrahca sobr� a matena e da Defesa Pacciardi e o cond� Sforza, re�ublicanos.. '. ; patétas. " Preços:
a favor do veto, pronunciou-a o deputado Celso Ramos Espera-se que De Gaspen apresentara o novo gabl- Censura _ LIVRE Cr$ 5,00 e 3,20-Branco. nete ao Parlamento, para o indispensavel voto de con- Pre_ços: IMPERIALO sub-lideI' da minoria situacionista éxaminou o fiança na proxima seman�. O n�vo governo,�:Pacto Cr$ 3,20 e 2,00 Ás 7%, horasproblema dos diversos aspectos, esclarecendo que sem- do Atlantico e anti-comUnIsta, fOI formado pnmal'lamen- Ás 41;2, 7 e

__
,a%, horas O CASTELQ_;DO HOMEM,

:pre houve grande divergencia de opiniões ,sôbre a tese' te num esforço para pôr têrmo ao descontentam�nto nas. O CAST�DO HOMEl\cl .sEM ALMAda inamovibilidade dos fu-ncionál'ios públicos. Acresceu- fileiras do Partido Cristão-Democratico. SEM, ALMA ' , No Programa:ta que ultimamente se avolumou o número dos que con-
.���(,....(,....�o....().....(� No Programa: t Noticias da Semana. Nac�sideram tal inamovibilidade uma prática anti-democráti-

Noticias da Semana. Nae. Encrenca para tres. Dese-
. ca porque institui privilegio e o privilegio é prática odio- antou. Ao envez de falar sôbre o veto, continuou a ler Encrenca para tres. De- nho.
1'\0 nos regimens em que a igualdade de todos 0& cidafãos relatórios policiais, êompletamente alheios ao assunto. senho. 'Preços:é ponto de importância capital. "

.

Até -nos fez lembrar aquela anedota do português: , Preçm!: Cr$ 5,00 e 3,20Com outras considerações, de indiscutiv,el valor .cul-
_' Não me chamo Man'oeli, não moro na Gávea, não Cr$ 5,00 e 3,20 IMPERIO (Estreito)tural, Ó 21'ado1" conclui pela necessidade de ser aprovado sou ca'sado ... q}le estou fazendo, portanto, na tribu- ODEON Ás 7% ,horas

o veto. na? . . Ás 73,4 horas MOSQUETEIROS DO M.A4Esqueceu-se, entretanto, de salientar
_

que no éas� Que pobreza de argumentos! Grandioso programa. Technicolor.
não se trate de um favor distribuido ua isto", como dI- Que lamentável fuga ao debate limpido e elevado! 1) _ Esporte�na 'l'éla. Censura:
l'iam os nossos caboclos, mas é um dil'eItõéonquistado Que gafe ... aos seus pares! 2) _ Sabú _ TUl'nhan Proibido até 14 anos.
por concurso. 01'a se o cidadão, que entra no quadro. fun- Depois disso e mais aquilo, o discurso do deputado Bey e Gail Russel

'

,No Programa:donal do Esi[fdo em virtude de satisfazer determinadas Nelson Brasil chegôu ao fim.
.

CANÇÃO DA INDIA Mâ:rcha da Vida. Nac.condições estabelecidas em lei, fica garantido no cargo, Fala o dejlutado Oswaldo Cabral 3) _ Gl'egory Peck e Preços:
porque não se deve par garantia à l'egencia de de�ermi- Ocupou a tribuna', por fim, o deputado Oswaldo Ca- Dean J;:tger. Cr$ 5,00 e 3,20nada escola ao professor que alca�çou essa regencla por bral que atacou a atua'ção do deputado Elp_idib Barbosa ALMAS EM CHAMAS
se' ter submetido' às rigorosas exigencias da lei? ,quando à testa do Departamento, de Educáção. Censura: .

O concurso foi instituido precisamente para aquele O motivo ,!-.. ".., •

Proibido até 14 anos.fim. Se puder ser removido 'por simples capricho dos fio- Sempre o mesmo. Sempre aquela tecla de que hoje Preços:vernantes, de que vale o concurso?
. não se pode criticar as remoç,ões de professores, porque Cr$ 5,00 e 3,20E' o que a União Democrática Nacional não quís ver j rio governo passado também houve muitos atos adminis- ROXY

no espirita da lei vetad.a.
.

I trativo's i,denticos., .
'

.

/
Ás 4 e 7%, horas!9 Na tribuna o deputado Nelson BrasIl A raiva com que novamente o aris.tocrático parla- 1) _ Cine1andia Jornal. I�AMPADAS-P H..I i IP S:Dada a palavra ao deputado-N�ls�n Brasil, da U�N, mental' se referiu a êste diário, embora sem citar-lhe o Nac. DÃO MAIS LUZ, CONSO-começou o nob�e representante por (�lZer ,qu: os :r;l.lll.toS nome, não a levam�s em conta. 2) _ ARMAS DE ODIO I MEM MENOS CORRENTE'"apartes ao discurso do deputado Enedmo RIbelro, h� dIas, E' mania de que sofre, de estar sempre preso ao pas- 3) '_ DELEGADO DE E SÃO DE MJ_IOR DURA-longe de esçlarecerem o assunto em debate -::. ,a lllam�-' sado. Também ... não fosse ele historiador! ,SAIAS '

BILIDADE.vibilidade dos professores - lançaram confusa'o .na�opI- I Quanto à alusão ao cronista, já tardava! Em todo o ,,__... ,_

nião pública. Era por isto, para derraIT}ar luzes nessa: caso; sempre ,foi um desabafo. O's médicos também pre-
, �onfusãõ, que l'esolvera ocupar a tribuna. ! cisam desopilar o figado!

, Com esse preambulo, enumerou ,as acusações trazi-I' A votacão
{las a esta Casa pelos deputados, do Pal'ti,d� Social I?e- Pro�edida a votação e apu·rados' os votos, constatou-
mocrático e sôbre as mesmas fez comentarIOS para m-

I se nova' e expressiva derrota do govêrno por
< 23 votos

sinuar que as vitimas defendidas pela maioria não pas-j contra 16.
"

.

!
savam de ,def\ol'deiros uns e ladrões de galinhas oU,tros.

f
Com a rejeição do veto, estão de parabens os pro- IC�mo é bem de ver, o �i:cul'sO �o. ilu�!re dep�t�do fessores públi�(Js, que, daqui por diante, uma ve� H.omeaJlada tmha a v�r com .a materla en: dlsc�ssao, e P_Ol lSt.O I dos ou removados por concurso, gozarão do dIreito da r lfoi justamente Advertido pela pl'esIdencIa. Mas nao adI- • iUl'l.Tnovibilidade. "

"'\1"

r+sTADO-Sabado julho de 1\)51:28 deo

Fraquezas ,mo gereI
Vinho Creoal,tad.

(Silveira)

SEUS INTERESSES NO
Rio de Janeiro serão
bem, defendidos por

ARLINDO AUGUR'1'O ,ALVES
advogado

Av. to Bl'anco, 128 -:- Salas 1303/1
"eif. -'32-6942 - 22-'800'5,

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

J
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rlouleuageítl
a S'afge,do Filho
RIO, 27 (V.A.) -,A�n

ma negativa ao convite que, O sr. Reynaud foi o ter- vite da Federação Rural do
ontem lhe fora feito 'pelo r eeiro ministro a fracassar Rio

-

G. 'do Sul segue depois
presidente Àuriol para que

I
na formação, do novo gover- de amanhã, sabado, para

tentasse formar o novo ga-,
I
no, pais ànt.I:S já os srs. Porto Alegre, a fim de as- A sessão de ontem, da Assembléia Legislativa, foi

binete francês.
,

I Mauriee Petsche, 'indepen- sistir à inaug�ão, do 1'e- presidida pelo deputado Volney Collaço de Oliveira. Com
dente" i Georges Bídault, trato do saudoso senããór pareceram todos os srs. deputados, em número 39:-
popular repüblicano, decli- Salgado Filho que doou ao A ata foi aprovada sem retificações.
naram da oferta .presíden- .governo gauchô e vai ser a- Não 'houve expediente' e nem oradores inscritos.
ciaI após uma .seríe de en- posto no Palacio da Praça Discussão, do veto governamental- à lei da' substituiçâo.
trevistas eem suas relações da Matriz, o professor Ha-

'

Passando-se à ordem do: dia, fOI posto em discussão.
polit.icas. Nenhum deles jul- Toldo Valadão, membro da o veto: do.Governador do Estado.caposto à lei que regula
gou-se cap!lz .de obt!r SU!}-I comissão encarregada de e- a subetituição do Chefe do ExecuÚvo em suas fqltas, au
CIente apoio da

AssembleUlllaborar
a reformã da pre- sencías ou vagas.

Nacional para o que seriam videncia social. Durante sua
'

, '-,
,

4 'O
' '. .

"

" Étit defesa (lo ve,to"necessártos 31 votos. -u- permanencia .aí aquele Ilus-
'Pará de,fender o veto; ocupou à Ú·ibuna o deputadotroo .líder politico de desta- ;:tl'e 'jul'ista reeeberá varias'

I
Bulcão Viana. ,

que, o ,uarto ,'p,ortanto,
"

o

'bom,e,nagens �de setJ.800"am-,lgOS Q ilustre líder dá UDN apegou-se novamente à tese
sr. René Mayer, radical so- e c�legas., '

,

" .Ó , "

,',

• ',� l' " de que a: lei em" r;eferêrtii}ia é inCOlistitueional. Como ar-

�!:!�:�dti=:!= !ent;��: 'I ���A' sti�', VJs.r� gumento citou a Constituição" do Estado, onde a matéria

do sr, Vincent" mas não foi USANDO AS AFAMA.DAS já vem legislada. Portanto, só com a reforma daquela

Itai a"'1'" além de 241 votosde apoio. LAMPADAS. PIIlLIPS. ,Carta sería possível introduàir 110yas restrições à au-

senda do dovernador sem. passar o cargo ao substituto

Foj solenemente entron i- iiustrar a assertiva, bastará O S'· p
legal O' nobre parlamentar' procura justificar ,seu ponto

zada, na Câmara Municipal, uma referência às estradas e ' aperl e seus c,al 1- de,Vi,s,ta cO?I v�ria�as C,ons,i�era5õeB,xe.peti�ão., aliá�, do.

a imagem de Cristo crucifi- ; municipais. Enquantocertos' .

que ja havia dito por OCaSUlG de ser discutida a lei 01'8;

I
'

abel·ros aresta I CO', pr'o""II'"'-"SS8 vetada. Não trouxe nada de novo em abono do veto. Foicado, que deverá ser, naque- administradores chegam atê '

" "

,

la Casa, um divino roteiro, a "asfaltar, da maneira mais
" '.

" u�a def�� fraquíestma, O deputado Bulcão Vian.a deu;
"

'

(
... . " a lmpressao de que uao estava, num, daqueles luminosospara todos os Representan- magníffca, no papel, pratô-

.
ROM�, 27, (-U. R). - O prlm�Iro ml�lstro :De Gas-

dias em que'.a sua eloquencia tanta agrada e empolga.tes do Povo, Ao ato, que foi .n icamente, teóricamente, as peri e seu setlm� gabinete de apos. gu�rta prestaram I A palavra não lhe era' fluente e � enfase muito poucofestivo, compareceram altas rodovias do seu território compromisso hoje, hipotecando eolidariedade ao Pacto,
expressívarPor isto não convenceu.autoridades e grande massa governamental; -à<Prefeito do Atlantico Norte. "

popular. Entre as primeiras, Paulo Bauer melhora de O velho líder politico italiano <ttualmei'lte com 70
,

-

Fala o deputado Wilmar Dias
notavam-se o Dr. Eugênio verdade, tornando-as exce- anos anunciou as varias modificações introduzidas no Na tribuna, o .deputado Wilm�r Dias pronunciou-se
Trompowsky Taulois Filho, lentemente transitáveis, as, gabinete. A,maior foi na pasta de Relações Exteriores, contra.o veto, dizendo.. de inicio, que a esta altura dos
MM. Juiz de Direito da Co- vias de comunicação inter- onde o Conde Carlos Sf'orza cedeu o seu lugar a um subs- acontecimentos as- águas já estavam divididas, porquan
marca, Sr. Paulo Bauer, ! nas do Município em boa tituto passando a ocupar o 'posto de ministro sem pasta. to todos os srs, deputados estavam mais do que esclare-
Prefeito Municipal, verea-I hora entregue ao zêlo do Depois do juramento oficial no palacio - Quil'inale, cidos para o voto final a ser dado dentro em poucos,
dor, Francisco Wasell ínn seu patriotismo, -às íníeíatí-.' na presença do presidente dá Republica, o primeiro mi- A seguir, com serenidade e acuidade segura, rebate
Canziani, Presidente da os- vas d� sua,mentali�ade pro-I nístro de�larou, ao� jor�alis.tas qu� a politica externa do um.!, um os a:g.umento� invocados pelo ilustre lideI: �amara, além de outras auto- gresslsta, a peregrma supe- novo gabmete sera de mtell'o apOlO ao Pacto do Atlan- Unlao Democratlca, NaclOnal, a ,favor do veto, os quaIS
ridades locais: A cerimônia rioridade de sua personali- tico Norte.

.

_ acentueu como também nós já ° assinalamos - nada
foi grandemente prestigiada dade moral, que sabe sobre-'

,

O NOVO GABINETE- j
de novó'�apresentavam para provar a inconstitucionali-

pela presença do Deputado por-se, dé modo assaz edifi- "ROMA, 27 (U. P.)· - O premieI' De Gasperi e os mi- dade da lei em debate.
'

Dr. José Bahia Spindola Bit- cante, às mesquinharias da nistros de s'eu setimo gabinete tomaram posse perante o
I

J Mais adiànte, com palavras de Carlos Maximiliano,
ten�ourt: 'da, Assembléia

I
política c_?m , P, :inin�s,culo, presidente Einaudi.JCom, esta cerimonia, terminou a cri- salienta que os

p�rm,e�ores hi_stóricos, tão de�ta,cadOs ,peLegIslatIva do Estado. em que sao teclllcos mlgua- se governamental de dez dias. O ato de posse realizou-se lo deputado Bulcao VIana, sao úe valor mUlto" relatIvo,
A soleni_9ade foi presidi.: láveis os situacionistas esta- no Palacio Quirinále, pouco depois de ter' o chefe de ,Es- e tornam-se nulos quando somente vem citado§ os que

da, na parte religiosa, pelo duais. É que o Prefeit,o Pau- tado dado sua aprova'ção à lista 'do.novo gabinete apre- intere'ssam e silenciados os demais.
Revmo. P. José Vaillati, Coa- lo Bauer, homem inteligente sentada. De Gasperi,' alem de 'primeiro ministro ficará Referindo-se à tão ,falada inconstitucionalidade a-
djutor da Paróquia. e culto, e - principalmente Gontinúa na 6a pág. letra A' cimtuou o brilhante tribuno que a palavra 'está se tor-
PADRE EVALDO PAULI .:._ homem cuja eõnsciência -.-___ nando lugar comurr{' nos trabalhos da Âssembléia, visto
Passou por esta Cidade, não é'embaciada, com a de

OEC'"Is'A','o' �O',NF'I.R- que vem sendo inv.ocada a propósito de todas as' inicia"
onde se demorou dois dias, conhecidos saltimbancos do \.... tivas da bancada do Partido "Social Democl'átÍco. Entre�
o Revmo; P. Evaldo Pauli, "Granlle Circo Capitalista ' " tanto não se'ctêvel'i� esquecer qlie só o Poder JudiciáriO'
j<3vem ,e illlstre publicista das h'mãos Udenistas Cata- M,�ADA,' é autoridade para dizer 'se uma lei é' õu não inconst'ituc
coestaduano, nome já .eónhe- rinenses", não ignora quese f:..fii 'cionaI.
cido alêm das frónteiras na- deve gpvernar admini,strati- O Çj\.SO DO' �L. JOÃO MARINHO (Continúa na 6a pág.)
cionais, seja, como eSPeran. vamente e não poÍíticamen- Em dias do ano' passado o mundo quasi veio
tista, seja como militante te. abaixo, tamanha foi a grita levantada pelos "vigi-
das letras' filosóficas. A re- làntes" da U. D. N. contra ° ato do governador,Ader-
vista argentina "SAPIEN- Tom.e Café 1\1 I M J bal Ramos da Silva que, em cumprimento ao dispos-
TIA", órgão de divulgação / 'to no parágrafo primeiro do artigo 32 da lei ,n.346,
da filosofia tomista, periódi-, \ de 10 de dezembro de' 1949; transferiu o coronel '

co de circulação internado-, D. Ma' rl-8 CAod,-da João 'Candido Alves Marinho para a reserva r-emu-

nal, que estampa artigos as- a iterada da Policia Militar.
sinados por pensadores de OU' "'M'a rt-a ROI!8 J o ato era ilegal, era incostitucional, diziam (ÓS
todo o .mundo, tem no P. àJ pandegos da ex-oposição estadual. E o ilustre mili-
Evaldo Pauli um dos atuais deve ir ,â Capitania tar atil\gido pela lei n. 346, certamente empolgado
integrantes do seu seleto Em editlj..l, a Capitania dos 'pela' "ànd'I\", bateu às portas do Poder Judiciário
cor,po de colab01:adores. Portos dêste Estado está so-

através de um mandado de segurança impetrado ao

O PREFEITO PAULO licitando o comparecimento,' Tribunal d� Justiça, que lhe foi n�ado por deci-
BAUER ESTÁ CUMPRIN- URGENTE, de d. Maria Cân-' são unânime, da qual foi relator o eminente juiz,
DO SUA PLATAFORMA dida, também conhecida pelb desewbargador Osmundo Wanderlei da Nobrega.

ELEITORAL
.

Houve' recurso �xtraordinário para o Supremonome de Maria Rosa, afim
Em todos os setôres da ad- de?tie trate de intel'êsses de Tribunal FederaL Mas essa Egrégia Côrte, 'na ses-

ministração municipal, o tim seu parente, desapareci- são de 18 do corrente mês, também por unânimida-
dito, soube impor-se à pres- do em naufrágio' ocorrido de, conheceu do recurso e lhe negou Pl'ovimento, pa-
tigiosa preferencia do lei- com navio da Marinha de ra confirmar' a decisão da justiça catarinense. "

torado itajaiense. Pará_Guerra. Ficou, assim, evidenciada, de maneira insofis-
mavel, a legalidade do ato do ex-governador Ader-

Mordida ·

por - bm c_in" :::,R::::s1:tv��:;�::.i. d;;::����.�
· cum-

quase perde. a face" esquerda,Presfesv�'!dll�Jl��!'�i��:S::�A MENO:& FOI INTERNA-,dlatamente, pelo,s paIS e de padre ••. '. d" � .

DA NO HOSPITAL DE'CA- '.

h "d
' gran e excursao aos senn-

. - V1zm os, e" agrav,an o-se o BELO HOIHZONTE, 27 gais,�trucidaram numerososRIDADE _seu �tado de saude,- com a (V.A.) -'Noticias proceden- seringueiros, os .quais foramperd� de sangue, tev.e ,�ue tes de Ubel'lândia informam degolados.
-

,

Às pr'imeil'as horas da ser l11�t1::..nada no HospItal que o promotor de Justiça (DOeS jornais)nonê de ante-ontem, che.gou da,Candade, horas após, on- daquela -éomarea 'afirmou
a esta capital, em compa� de a, ateIl,de,u, o �r. Antôni� I que o líder comunista Carlosnhia de" seus pais, Alfredo, MOnIZ de Ar agao, que fOI Prestes esteve na referidaInacio Fernapdes, lavrador, chamado, com urgencia.' 'cidade em janeiro último
re�dente no lugar Penha, ?ntem; daq�ela casa de v�stido de 'padre hospedanem Palllo Lopes, �unicipio saud,e, fomgs mfÚ'rmados d� do-sB na residencia do antida P?lhoça, a men!na Ma�'ia_ que Maria Santina Fernan- go vereador comunista Vir-Santma yernandes,- vitima de_s está- passando bem, sem gilio Mineiro, Depois de per- São indios bem salafrários,da den�ada de' u?I ca�horro, aP':'esentar o seu estado de manecer dois dias em Uber- Segundo, as coisa.s mal vis-frente a sua resldyncla.. c

saude apreensões. lândia!, Carlos Prestes ru-
-

. tas,
.

A men.or, que recebeu fe-' Àc' 'Bolici,� "Civil não foi mou então para 'a cidade de' Do De Gaulle, partidários
'

1'lmentos gr�yes �m. 'a �ace IJevado êste fato ao conheci-I Can.ápolis, chamada Moscou Por ferrenhos "degolistas"esque-rda, fOI socornd,a, lme- 'emento. : do Triângulo Mineiro. Zé
'

�

conseguiU
formar

sr, Paul Reynaud
Govêrno'

NA ASSE�lBL[IA LEGISLATIVIo
REJEITADO O VETO DO, GOVERNADOR AO PRO
JETO QUE REGULA A SüBSTITUIÇÃO DO CHEFE
rio EXECUTIVO, POR 21 1,\ 18! - TAMBÉM O REFE
RENTE A INAMOVIBILIDADE DOS PROFESSORES

ron CONCURSO, REJÉITADO:t

um-

"-
PARIS" 27 (U.- P.) - o

sr, .Paul Reynaud, direitista
independente, que conta a

tualmente �72 anos de ida
de, respondeu hoje de for-

,"8� mUllicipioS
, ,

,/

- Para mim nunca houv'e' govêrno melh'í'il: que'
o atuai. No meu ramo de negócios, graças ao nosso>'
benemérito govêrno, a prosperidade é simplesm�nte"
fabulosa. Por isso, se p�go impostos cem vezés maio-'
res que no ano pas'sado, não reclamo!!! _,i

_
Boquiaberto cqm isso, procurei saber quem era"

esse excepcional entusiasta. E descobri que era Íns-'
petor,,,,ou coisa parecida, do I�ite Moça ou Ninho!

Acabo de leI', na Região Serraná, que o atuar
govêrno está sendo �logiado até pelos adversários.

Há, aí, apenas, uma sjmples inversão. Ó certo...

./ na verdade, é isto: a atual administração está sen
do severamente criticada até 'pelos ,correligionários_

Em que pese isso, aqui na Capital já ouvi elo�
gio� rasgados ao govêrno""""udenista PÇll' aJguem que•. ,

segundo sei; não faz parte da eterna vigilância! Di-"
zía êle:

Parecem índios "franceses"
Os Caiapós são os tais,
uas façanhas, por vezes,

OC�lpam nossos jornais.

f
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