
.. ":-..

Enquanto, à boca pequena, pour I epater les' burgeois, milhões. O próllrio jornal que faz esses cálculos, ainda Ainda mais: para atender despesas (le exerelclos,
-es frequentadcres das, salas palacianas e da iutímídade há dias, entrevistando o Secretário da Fazenda,' anunciou anteríores, solicitou o Govêrno autorização para, um em

,40 ilustre Governador do Estado espalham que' o Execu- um-superavit dê 100 milhões. Aceitalldô' que a ,desp�sa, préstimo de 24 milhões. Se aí fica 'a prova de que 05

r :1ivo estava preparando um aumento do funcíonalisme, atual com o funcionallsmo seja de 140 -milhões, terhn,ll� compromissos a 'descoberto, légados 8;0 atual Govêrna,
"

:.nitó melhor do que o proposto pela 'Cmênda limar'Cor- nela o aumento de 25 milhões 'e'o tdtal de 165 milhôes l)á.� não eram de 82 milhões, como afirmou a Menságem. d.,
rêat o' chefe do Executivo, em Jàraguá, condena formal- ra umà receita efetiva de-· 330 milÍlões. " S1'. lrineu Bornhausen à Assembléia, fica também a de que
'-mente 'a melhoria aos servidores, em discurso que' não , Mas, nos '25 milhões correspeadentes ao aumênto, o' o superavit do corrente a�o cobrirá o aumento p�oposto.
T�e ao'�enor,sôpro de crítica.,São t�pi'eos do seu dis- total não dev� nem pode ser levado ii conta exclusiva com largos saldo aínda, de vez que o exêesso at� agora,
-earse: da proposta dó Legislàtivo. Desse tetal, excluindo., um dr ces 26.995:6?3':fiO já,é o'sufici,en�e pa,�a a. despesapre ..

, i,:. ''Só com o pessoàf o Estado dispende mais de 140 pequeno aumento proposto na' emenda: Ilmar Corrêa, de-· Vista, no exererero, com a meHlQrIa de vencimentos.
) _�ões de cruzeiros, não porque os saÍários sejam altos, ve ser abatido Oi aumento da m&gistratura; que foi Imcia- .Ocoree, ,no assunto, desfazer um po'Qre e mal aj!�ta- .

mas pelo número excessivo de_funciónário�!"., ' tiva do Executivo;' '_' _ ",,'. 'do boato: 0, de que o aumento proposto .N:isava torped'�al'
,

�'E enquanto ó ExecUtivj')' procura -resolver' o,:'a-ssunto Cõm 0/3
-. dados que" o jorna'l 'itlg�; R"" disc�.,só ,do s1';'- Ó' d�, n;ãgi§tratura: Porque'r Não há resIi�s'�a. a' 'e�#, ",9'-

.� tumultuar a' vida administra'tiva do' Estado, enqua- Governador, Santa Catarina c,Qnsu,miiia;mais de ,&�% da gunta! Sendo este últimO da injc,i�tiv:á (lo'�overnildot' e
>d,rando-o em normas justas e racionais,' a Assembléia Le- sua renda com os funcionários ... Ainda eom os dâdes que- com êle, dentro da modificação contida .na emendaIlmar

"ogislativa propõe, sem'maiores,estudos, um aumento geral o'mesmo jornal oferece, tomados ã rlgol'" verifIcamos Corrêa.: estando concorde a maloria na Ass��bléjà, a.

40s .
funcionários cujo montante se eleva a mais de 50 que essa percentagem é,de 50c;�j.' ,{ sua aprovação é axíomática, QUérem-no as bancádas que

milhÕes de /ci:�zeiro�".
..

, '

"

.

, Basta isso WU8, de'prQntl?i "ficar 'patenteada. ai COR-
.

apoiam e.,as 9.ue pã,o apoiam ,o GQvê:t;'no. A co�crusão úni�

Dessas afirmações' concluiu um dos órgãos, c1a)m- fusão que, de ii.ldústl'ia, se faz sêbre o assunto. ca e lógica S'erá,a sua aceitaçãop.or'unanimidad�.
'

prensa ,oficiosa!., com alarde 'c 'negritos avantajados: , 'Se, per 'outro lado. colhe a,afil'maçã� de que é exces- Como se vê, 'o assunto do aumento está-se.prCl!ltándo,
"RESULTADO ESPANTOSO DE TU:pO rsso. 140 sivo.,o número de, eervíderesr públicos.: com._o, 'compreeu- para explorações ínconsentaneas à realidade.

'

lfILHÓES,GASTOS COM O PESSQAL ATUALlVIENTE. der-se o aumento constante do quadro, feifo no, 'atual E.a êle volveremos, oportunamente, Pa,rà retirames
:MAIS ,50. l\nLHôES COM O AUMENTO IGUAL A .190 Govêrno'?' (Somo explicar-se a lotação,' por exemplo; de de certas !c�recas as cabeleiras postiças' (J",e as ;êobrenl-.
MILHõES PARA UMA RECEITA DE 230 MILHõES1," , diversos 'esc:l'Ívâes e delegados regionais, bacharéis em e mostrá-las ao público nuas, redondas e luzidias, cOIU.,.

--.,._
Fácil de verificar-se os exageros que andam nessas díreíte, no cámpo de concentração da Delegacia de Or- na realidade são. .r

" ,

,.assertivas ,e bailam, nesses números. O aumento propos- dem Politica e Social; onde. lhéS falta' função? . Enquanto isso o Góvêrno, com a pressajque -a -mata- "

.

� elevando-se 'a 50 milhões de cruzeiros, ficará, no pre- Se havia empenho de evitar o ;üynulto. na vida ad- ria r�€Juel', terá tempo para sugerir o aumento 'ainda me
,'Sente ano, reduzido à metade, por .Isso que vigorará ape- mínístratíva do Estado, para que essàs �arias centenas lhor, de que falam bS seus correligionáriõs, Se, êsse pre-.

I 3!las de,lO d� julho, consoante o art. '9" da emendá. Soma- dê remoções odiosas e pelíricas, que oneraram o ies�u- [eto surgir, não_tenham()s duvidas dê ,que �2!!tará com Q'

" ria; pois, 25 milhões, e.nii? 50,' para o orça�ento de 23{)' 1'0 com despesas
\

estimadas em mais ,de 1 �ilhão e d�- irrestrito apôoio da, bancada pessedista.
'

mn;tlões, ').ue é ti orça�entoideste ã:no� Não há, assim, u,ma ,�rdeÍlaram serviços,' <;omo o ensilW larga'ntep.te p)�eju- ,,/
,-despesa de pessoal, de 190 milhões para a. receita de 230 diçado, em pl�wperíodo es<wlar? ' RUBENS DEi..ARRüDA RAMpS"

. �,1 "

------'--
, i

];
. �-.-
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,

,/ -\
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2 O ESTADO- Quinta...Yeia� 23 de Agosto de lh5�1
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o ESTADO
, .Àc(IP.nI8tr.açlo

.: RedaçAo e Oficinas' 1
rua ,Co�selheirl) 'Mafra.
1l0- 161)� -' ,�"

Te1. '1022 __;. ce, Pos-
taI. 139. {

Diretor: RUBENS A.
�v'ria., hipopise, e'te.

RAMOS../
. Disturbioll nervosos �,.steri- Representante;=lidade -"- Regimes. '

,

Oi .
":- �

•

'. A. S. LARAj
',I' .... ' Consult6rio: Rua Ferna�do _

a- ,

I'. RADIOT,ERAPI\A\ ,dlado, - Tel. i.4B'l.
. �:�S:���O:al Dant&a,

l. 'R,AIOS X
Se.id. R. 7 de Se�mbro - Mit. Tel.: 22-J6an92e4i'ro- Rio de,

I , Orils' • Souza T Tel. &4.e., '

I ,DIl'AIIT6100 .�f,STO', ,'\
---, ,

'RAUL CASAMAYOR

,\ hA:".t,,'.,' ..l!!._'_---li�""" ••
' Ú_�...I •• CarWa,',.II.,.., DR. M! S. CAVAL- j Rua Felipe d& OHv�ir� /

i
ft�•.• -�F' _nua�.. , 'CÃNT.I nO 21 _ go aMat'

'

oRÂ.WJ.ADlSLAV,A WO��VSKA MUSSI ';'::?:::::�::..
,.j•• i Tel.�$�Sih. Â"'á. u"G A - S.E'

f "

'

,

>

E Telefone (M.) 736.
,

Na Càpital "
" "4'1' _ I'!:i. ".'"d�: i,DR. 1\NTê��2lIB'MUSSJ .)Or. AlVaro de ':=�:'gg }�:,,,cA�:!':-!-=�;''=�:!J;.D>.� I" Cirurgia'-€lílíle8 G�él'at:-Partói' C Ih

'

(. iIi'� R')
,

) �rviço eomple'to 11 e'sgeciaÍisalto das- DOEN� DI S�'RO- ,arva ," 'o '

.
'

,No In�rior <>IlOO, ,.lto, 'eI., "mBJIl$, ,.,., '.
'

,

"

,
" " I

"

" Ano ••.•• ,vii, 1...... '

T
'

f t••AS. com m'ôdnnva métl)doi, de aia-gn{J8tieoi e ttatàD1enti).!
'

1)oettças de Crianças;
.. Semestre .• Cr$ 70,00 , Hl$1 - no. rn�$mD' O'C••.ooÍ.ro$-GCfp1À .i: H1STÊRij}' - SALPIN'GOO,RAFJA'. - .'.TABO- Consultório': Rua Traja- Trimestre,." Cr' 4(1.0&;,�.' LISMO BASAL

r ,

no s/n. Edif. São Jorge �

An6neios Jilediante coa-
a,a$l,iotêl',�p, ia�p,or o"nàaa 'curtaa-EThtrocóa�laçi() Raio. Ultra, 10 andar. 'Salas 14 e 15. ' .._

� •

R" 1;)' ,ti'a'-Uõ '

,

flobtta'".�nlta el'melho; "

'," Besídêneíaj . ua .01"11'6- Os originais. mesme
Cõn.uttô'1'ió;, RUIO'Trajánoi nO 1, l' �ndl1.l' -- J:difici. do .onte- deiro Silva Paes, sln - 30 não puhUcadotJ. não, se-

1tO. andar, (chácara do Espll- rão devélvldos.
I

H()I'�rio: .Pa:z'� I!i '12 horas
,

..... Dr. Mllsllt. l hha).'" '

"

A dir-eção não se �,res. '"
..

'

'
" '�aiI' 15 á_8 18 .b�Ea5,:- ;ora:Mus$Í> ' Atende. dià.l'iamen�" das ponsàbiliza pelOS! �on�,••'i�:'n:� � Rua �antoll iltumont, fi, Apto. 2. 14 hs, �rri diante; "

C,_ei,to,8 em" iti,�O,8" Inos &1'-
-: ,

,�',
-----,

DR.: 'AL�)RE:Ql) tigos &ssina(t98.
.

CHEREM
CUrlO Naeio�)l,.,iJ. doen.',.(

.entar..'
;', -:-"",�: •

.'

.x-diretor ,(lo -,HOlpital ,Colo.i4I!aDt,Ai�.
'

'.�. '_
.

�:"
.

.

Doenças nerVOl!U fi,,)nentai.. ,Cllniea médica de., adultoa Uma casa pãra 'comerclo-
,

-0-' ÚIlPoten�ia,Seiti!ll:
"

,crianç�.. ,. . escritorio ou Repartição re-
OUY-IDOS, �ARIZ e GARGANTA Rua Tirade:i.tes;n° i, CoilBultórió - Rlla'Jo�l) Pinto. cem construída, a nua COll---

,

.r, TratMnento e Qperaçiies 'Cónfu1táS-:'ifaí1fi ia.t.i,�Ol'a.. 18 - T1'�"',�' 1169.
, selhii{o Mafra, esquina d3l.-

BR@NO@s�l�PIX -\ ESOFAGOSGOPJA ,

FONB:: 'lI(;-J198.
'

"

\ '\ ".;� :ConsultslI: das 4118·!!. ho.ràa. Padre Roma com cinco !>01'-'
Retiradà :ae corpo�' e�tranl1os dê Pulmões e Eso.:(àgQ. Re�. !tí(a "SllnW' SaràiviI. (" ,Res�dêncJa: R� �stevea Jú- tas. ,

,

:,;--;: \ '! "'" ' 'J�.o___: -,'.atreito.,,,,' niol' '41" TeI. lUZ., " ",:, '/,,' A tratar' 'na Rua Conse--x;� ,', _.' ,�, �"RÀIÔ:S X
"""

;,
I

. ,_' ,- ,�> .",' "�., , . l{lell'O Ma]il�a,,23c'com os 81'$."

. !.··;:ü#����;l·�:::'�",.� ':.::-:;.�.;;J.. I.",. Ir;:,,' · ....

� �Dillê�rl�., F�·q�I�%II e��c�.I· 4P;tol�pa",�.ai� :7':', .

"eJ'mel��.
,�

�"J," ,�:;: ";' _' �o�< ':.: j:,'r.__,,�j �;.>"L:.. ,J2�: ': _:, " :JP' ,_8 c:l)e�{�8 e Áml�Q_s::fllie;'. rel" '��! IIDkl.Çre�sotldo�" 'TINTAS PARk PlNTlJR:A;
.\ � "',"_- " lÍoiú.Iú,c)'n;:s CON,SÜt:TAS' ',' ,r', j DlClqU,', lD:,. ,,�éãta ,CapItal. '-': -,� v

"
,

_! (Sdvetra)
" C tl T 't 1) .. '

A 'I.CGNSULTÓRIO': RUQ', Nunes ,Macha-do,,' ......._----..----....-.;-',' ,
----

'
,

-

�€Pela---man�ã - I:!_ospltal de Caridade).
'

(con,'sultórii»Df. Oswaldo Cabral) ,_' Das '15 às A ESC-RITORIO" DE --;
",'

.'

(Á"ta,r"dê--- Oonsultório 'Vi5cond'e/d'e OurQ 'Preto, 11. 2. (Altos " , __�I;......_"""-'-""'_""_

17,30,&,ór�s.,�
" -"," " A'OVO'':C A,C' f,-A' -, Camis,as,. ,G�.vata8. Plj.."Ia ',Casá ,Bello IIoriz'onte). "

B 'r'\ � ,-

, Residência Felipe S�hmidt 101. Telefone _ d611. RI<J�ID�,NCIA� Rua ,ocaiuva, 135 - Tele: ,
_

"

,

., -

: '_, '

'mes Meias, das melho�
!(me M,,'714.\_.

, -

O SOLfCIT�OO� ,--WAL p�lo8 #ieiil;>,t'
,

reços sÓ D ....
,------�.......-------

"'-,) DIR CAMPOS, CASKMISC NIA.r- Rue,

-I
"

_hl' ,

'
, Advocacia em' geral Cons�lhêit() Mafra.

'. DI:'RelatrR,IIIDs da SUva ��;::l��:S:�:Fó;?i� rw��sR�;:t:=
lA'dvoga.do

'

��t����:::����� Sociedades !,lixtr de�NoQup,irar
,Rua' Sant'é)' Dumont, 12�' Ap. 4 Escritório; Rua 'Vitol ,Medicação auxiliar no tra-

Meireles, nO 18 - 20 andar tàDlento dasifUie

I
L
I,

--nR. LINS NEVES
Direto� da Ma.ternidade e m�

fico do -'Hospital �. Carldade;

aI.JNIGAS DE EENHORAS
_
CIRURG,IA - PART(}S

A.SSISTENCIA AO 'PARTO •

OPERAÇOES OBSTlílTRICAS
Doençall i'landularea" tir(}ide,

-,
/

.; .
.

DR� MARIO,
.' \VENnHAUSÊN,

:: IL"

-- --._------------------------------����

.! '

�
í,

r
,

.' r
f

Vulça_ni�ação'
'

-

,DE --

'�PDeUt' e � Cama,ras d'8 'I:f
--

Servl(Q Ga:fanti�lo

COMI1;RCIO & TRANSPORTES C. RAM$ S. N.
,

,

;_� Posto de Serviç. uESS0� ---

Te1efime Manual - 44."

,------------------�----�---��----�
/ _!

SEUS IN.TERESSES Na
Rio de'àa;Reiro serão

,
bem déféndidos {tar

ARLINDo' AUG{JST(): ALVES
.

, aàvegado' .

Av. Rio Branco,.128 , Salas; 13Qa/4
Telf. 32�6942 - 22-8005:

,
.'

.

!
,

...
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lida Social.l ......oji,. Da Bancada Pessedfsfa Ise�çãO 'de ,'BeDefjc:el!� dJS

_�i�I;VERSÁRlOS: >''7 � '�'sr, Miguel�� aCp��lmC()allSrl'ilae'I.alldo ca'be',"'I;'\ a'
.I

\ -'Imposto 'Sp�Ofessores." �6 "

8., ARÃO CUNHA
.",.- U • aotô CatarllU

"

I 'l'ranffC"(i)rre,' hoj.Ç.. .(o,_.)ll1i�
'sentou na Câmara Municí; Santa Catarma o díreito des- FOÍ�,,�presentado à"COl�si- Q." ,

U

"'versário 'nataãc io ao' lí�sso 'paI, o seguinte e: importan- se valioso e necessário be- deraçãõ da Assembléia Le- A Beneficência dos Pl'O- .

,..dislinto -conterrâueo, sr,
te requerimento, , nefício em favor dos contri- glslatíva o seguínte

I'
fessores cie Santa Catarína

.Adio Cunha,"alto funcioná- - 23 DE AGOSTO Considerando a gravidada buintes dos Institutos que
PROJETO DE LEI N, acaba de efetuar o paga-

rio da firma :Carlos Hoep- ,,"" do problema da habitação, aqui se encontram;
,

� Isenta do ímpôsto mento do 36° pecúlio no 'la-

"üke S. A,. Comércio e Indus- V> A data de �e recorda- mórmente pa,.ra, as classes Requeiro à Ilustre
, Mesa,

de vendas e consigna- lor de nove mil cruzeiros .,

'1tria e figura -de realce míl nos que: menos f'avorecidas : que dirige os trabalhos des- ções a Federação das (Cr$ 9,000,00).

:sociedade locaí. - em 1614, uma esquadra Considerando ser obriga- ta Câmara, ouvido previa- Cooperativas' de Mate Foi êle pago aos herdei-

O ilustre aniversftri�l'Íte conduzindo tropas destina- ção do fO?,er Público volver mente o plenário, na forma "Santa Catarina" Ltda. 1'0S do professor municipal

ilesffmta, nesta Capital,
'

de das à expulsão dos franco- as suas vistas para seme- regimental, se digne de ofi- Art. 10 - Fica isenta do Floriano" Felix dos Santas

"'«elhas e sólidas amizades, I ze� do Maranhão, partiu pa- lhante estado de coisas, em ciar ao Exmo:' sr. Ministro imposto de vendas e consig- falecido .'
a '6 de julho d�

.sendo' radicado, .. hú-< 'anos, I
ta Recife;

"

virtude dos seus desastro- do' Trabalho,��licitándo de nações a Federação das Co- 1951.
'

, -t�mlrém na .vitla,Ae�sporti:va -=:- em 1711, durante a : sos efeitos; S. Excía. as devid�s provi- operativas de Produtores de A Beneficência dos Pl'O-

;>de FlorÍanópolis.
.. "',;1 'gucrt-a _,,. "dos H ":l\iaseates'�,

.

,�-

..

> ,<-
"

�,' .dê,ncias' no sen"ti4,Q. de �Jl�,�.
Mate "Santa Catarina" Ltda. fessores foi fundada em 10

Cavalheiro, ii'ande côra-1 Francisco Gil Ribeiro, do" Considerando, mais, que Santa Catarina, -e: em par: '�"Art:' 20'- "";l�stà: LeI Jénfrà: de üilttfn:ô' aé '1947 é c�nta;'I,'"
lCeãe; lG'ão Cu1<l'nâ'é elemento I partido ele Olinda; derrotou o Govêrno Federal, através ticular, esta Capital, seja rá e� Vi�Ol', na data da sua atualmente, com 6.283 asso

:;�s;)eitado pelas suas excel- ; os partidários dos europeus dos vários Inetitutos; está contemplada no piano de publicação, revogadas as cíados, sendo a mensalidade

.sas Qualidades, razão, por_1 do Recife, em/ Goi,ana; empenhado na edificação, de cQnstruç�Q dej,cas_as,,p0P\.I)a,-; disposiçõ�s e��contrário·, três cruzeiros (Cr$ 3,00).

,.que, no' dia de hoje, muitas I ,- em-'18(i8';' a' f)t>vo'áção' de in úmeras > casas pojíülares, res,: para ri1Ílllatê"s':dé'asso�' !ii,,�aJa dil,�:SéS:SQes� em-22;,de., ;'" O, t0t�J dog,'pecúlios pagos

:sedio as:" homenagens com! Põrto Alegre; no Rio Gran- e�n �lguns, Estados do Bra- ciados de todos os Institu- agosto de 1951. -, atinge a Cr$ 244,40000.

"'que os s�ls amígose admí- ! de do, Sul, f�i elevada a ca- s11, I�clus'lVe na c,o�s,tt'ução tos aqui sediados, em face Lcci�n S}ovin�k.i' Podem ser associados da

T!ldores lhe, dirigirão, nott,eg9rW,
de vila ; I de gigantescos edif'icios, no da sua premente e incontes- Protog�nes V!Clra. Beneficência também es ex-

�i'anscul'SO de seu aniversá-. - em 1835, as tropas do Distrito Federal, com algu- tável necessidade. Pe, João Rebelo. professores federais esta-

'-�rio natalício. governo, que ocupavam o mas centenas de apartanrerr-j , S. S., em 21 de.ugosto de Cássio Med�iros, -duais, "-mu�icipais,� _pa.rti-

"O ESTADO", cordial-. Arsenal e o Palácio do Go- tos, destinados ás Classes 11951. . Ylmar Correa. culares.

.mente, abraça-o, com votos" vemo, em, Belém �o Pará, trabalhadoras i l �1igue! Daux J\lstif�cação � , ,

de felicidades. I embarcaram as 3 horas. Ao
' As cooperativas de mate COOVocaM"'ão

:SRA. CUSTóDIO DE CAi\f-' clarear do dia ponde Eduar- ' -'
do Estado de Santa Catarí- ,

'
,

.

V
,

POS do Angelím celebrar a vitó-I ,Na, Poticl-a AdvocaCl-a' Dh na estão sujeitas a uma con-. �ACHARELANDOS DE' DI-

A h
' I'}'''' dos "eabanos"; v corrêhcia pelas cooperati- REITO DE 1951

corre, oJe, o aniversá- .. D

'l'io natalício da exma;
<

sra,
- em 1878, falecéu o se- R G d S' I

vas dos Estados vi,zinhos, e or4em do Colega Pl'e'-

d
' , / -- O" U que estão isentas do refe- sidente são convoeado>Í to-

""ti, Célia Campos, digna' espô- na or Jose Martms da Gruz Com o oficio nO 32, de au- II • dos os' co}e,gas para a l'eú-

,ga do si'. Prof, C,ustód-i� Johin, nascido em _ Rio Par· te-ontem, o Delegado de P(')_ '
rido impôsto, concorrência

d 29 d f
.

DR. VICTORINO DE esta, que se faz sentir pelo nião que tel'á lugAr, dia 28

"-Campos, lente de latil'1l no
o a e evere_Iro de licia ,de Biguaçú apresentou ANDRADE-piNTO do corrente, +�rça-feil.'(I pró-

Instituto de Educação.- 1812. Jj'oi diretor da Faeul- à Policia Civil, desta Capi-
. ,.menqr preço do Pl'oduto -

d d d M d" d R' d
> Ed. ECO. NAC. CO- destas' em I'e''laça-o ao daq'ue ximü, com. início àS,17"W' !1J"

À. ilustre dama, que será a e
.

e e lema o 10 ,e tal, Clement,e" Luiz Vargas,
' '" ,,'

-

MÉRCIO,' SÀLÁS 16/ las.
" .

ra8, na sala 'da5l1 f,érie da
,

-,alvo de expressivas homena- :Janeiro; ex-detento da Peniten'ciárià 18 �-20 alidar,
.

Nos Estados do Rio Gran- Faculdàde, com o ti'n de' iW'

::gens as felicitações de "O' - em 1892, no Rio de Ja- do �stado, }.1<)}', motivos que
'

,

f I i\f h··
�' Referências: ,C i a, de do Sul e Paraná elas es- 1'erp. resolvidos jmpo1"tanté�'

ESTADO". I' ne1ro, a eceu _o arec al constaram dos têl'mos da .. il'� S 'ft d' B' '1 SIAI'
, EUDES MONTEIRO'" ",' l\{ano�l,.ne9Q.oro, da-.F.on§.e. J)1es,.emação" ,:', , ,,: '�,< �" WlS" MO;, I�SI I '

:, tão)sentas, d(),impôsto,' em assuntqsre atlvo::l,à,fe�{:{\�Ci'
'" ' " :

'd AI
� '5" 'CA'U'

,,' ",;'_ r. ano" <;jarda, ; * á:pr'êço:[ i,aza.o,'poí' q�e apre:' formatu'ra,
'
" '�' :-

T:l'all 'cor'I'e
'

hOJ'e
. . 'cu, naSCI o em agoa,s a U� E ABUSOU, 'IriA'S"'E'

.. �:
-

, - ,

FI"
,

l' o.

l:l , ,o alll-,
d

•

t d 27 E I
'

' ,", no r . sentamos o presente projeto �,qanopo iS, � de ..agos ...

'versál'io natalíció :do sr,,30 �,ag?s,o, e �8
.. '. m, �ar., ,'Antem-_9ntt?m o' dr. Abe� de lei que coloca a tôdas em to de 1951.,

.. Sargento Eudes Monteiro, ço de 1848 t?�e matrl�ula lardo Gomes, l"esidente à l'ua pé de iiilaldade. ..' "."
, Hélió MiI�n:Peteira - 10

,-.da Base Aérea dtlsta Capital n� _Escola �.I,�l,�a,l"d segumdo 'I' ;Sautos,:-Du�on,t, "1.0,, estev� ..
, " -, -�,

' ..'1:;:.,__;,._�__
'

-�.- ,- Secretário.

"2 pessoa grandemente esti- asslm\a pro lssaó- ,a's, arm.as na p�leg��la ,:RegIOnal, ,de A r de 'c'ti'mento
' _ ..........

,/. -mada no seio daquela cor- "em que tanto, s� dlS�mgmU, ! P?l:cla, dIze�ldo f!ue �o�� l�- B a '".' T�me Café MIM 1 L',' 11. .

'I
lIoraçã{),

'

!
como a"" maI_e1 � paIte-, do� t,d.IV:lduos,.�I:rn'c;i?s qU�l;.?den-

"

..

-,

��, "

.. e f
..
"arDe rQ ,aa

À,s muitas :felidtaçÕes�. as m��?!_os,:��:, �1:�,:'1�����::��- t,tiflCOtl e0!J:<! ,�I'\n�o' Rau.,�I; ...-a' .Jtlft� , v
,

,

- ""orta d ·8, u�-,rtOssas,'com voto's de felici.:' �l�Ia. C911tll,lud? Q"se�u cal'l Fernândes,Ne"êôl,;Z:-;-parqa. -ç.� ;tf:,'/mIIlu. -. (;oDvo-caI"Ao"", ��-�. �,:...�e.._,]'L '

'�dades,
-- ": [50 em '1874, I01 no an,�' se- tentaram 'arrombai' ..a sua "

•..
,

'. : , ' __ �-, ,v- , _ NAÇõES'UNIDAS: Novà

FAZEM .ANOS HOJE'
guinte,malldado à p�ovincia .residênc�a,

'

_' A :\i.lu'V�*1�-., T: ,
� .chreçao tecmca do FI- YOl'k), ,22 (U,P.) - A can-

SENHORES:' " i de Pernambuco, ()�lde tO��l1 Ontem, _à:;; 6 hQras o mo'-
ARISTIDES :,;' ��RENÇO gUCll ?nse .F, C, .convoca 1:0- didatura do sí'" Le\7i -Camei-

__ J 'é . C
: I pal'te na revoIuçao 40 Re- torista : desta praça, Nilton

DOS SAN ros dos tItulare,s e I eservas pa- rp, consulto'r juridico .do Mi-
OS, unha, agente 'f t' 1849 E

e �'8
'

"
'

, '", f 'bl' . "a o t'e'ne de 6a f i 'a era

'.postal-telegr�fico em' Tiju-l c� e ade ,:-:_
-

mf, ,

o, no Santos, da lImousme 5-07��61 daz ,pu 'tlCO �eL1 peIene Fig! a� "2!4 ,,1:151130) h ,;
e 1

E" 't:' nistério das Relacões Exte-

"'cas, ,( ,'lPo,sto e capItao,; 01 nomea- apl�esentqu à,s ,

autoridades,' eCllne� o as pessoas q�e I ,al:l ,', OI�S no S. a- riores do Bras'iI, a� Posto de

Norton R' 'G' ,de). comandante da Escola por suspeiç,ãp, 'Raul Fe'rnan- co"mpal'eceram aos funeraIs, (!lo da F, C, F. juiz da Côrte Internacional ,

;;';ga Linflares.
,omeu

ouza-,'�1ilit�r, partindo no ano des que, na.' �oite anterior, de seu prant\l3,do esposo ou de Justiça de Hay-ã, -pareee
;

Alv'm R h J
" ImedIato para M,ato Grosso, fl'etára io 'seu automovel � que a confortaram no dolo- Tom'e C'afe" M -I M I assegur,ada, quando sua 110.-

-..... 1 U unIO!'. � ,

' ", '

. "
,

'" -
'

_ EI D' R'b '.
onde permaneceu tres ,anos, usando dó nome do de.,Abe- roso transe; ae mesmo tem- -'-.-'-_-----'-'- _- meação foi submetida a a- "

gson ,rmas 1 en o. ;PI' h d
.,'

.

Ob
'

_"",'<Toá' M G'" t e eJou na campan a o tardo Gomes,_afIm de h'ans- p"
o conV'�da a todos a assls-

'

erft'mmergau
proyaç'ão do Conselho ,de

o arques Ulmà- 'u
' ,

1864'
'

t 1 J' 'I
. '1..... d S" D' A"

':cães,
'

, I r�gual, em
,

' ,e �omo por a- o a omVI e, alegandu: tI r, a lVl.1SSa e etlmo la U' Segurança e, da Assembléia

SENHORA:
'

"

•

I
major tev� aqUI 'sahente -en- ser port�dor de um recado �ue m�nda celebrar na, igre-: ,

._.
," "Geral - sabe-s.e, de, fonte

� C,eH 'V" 'B" 'd- tre os maIS bra:os ,da guer- urge,n,te a pessôa

da_familialJa
de Nossa S.�nh(;ra,.do Ro· Bru's'ttl1!'"use' ',_: , [l1fqrmadá. OSlO. Levi Gar-

na leIra ranao, d p t' d ,,,,.,,,,,. d d'
,,,,,. d' 25d

..

t'
. ".

':q.igna espôsa do.sr. Félix ira, ?, :�ragua:,.> eJllan o v-aql't'g;l€ a :oga ?',
' ,'," ;�arlo, no la o corren e" - n:ll:Qsub�tituirá? juiz bl'l;l-

Mar(�ues Branda-o �em,todas aS,batalhas;
onde Raul, entao, fOI HI€ntIflca- as,7 horas, confessando-se I N t . d' t "

sIlelro Flladelfo ,de Azev:e,-
'1 ,,'

emnr
' , h s' d

"

1· d d' j' d 'd
� es es las revo::;os que d t

. " \

SENI'TORITAS
S 1', e se revelOU () eu o' e val, agora, exp Icar es e a agra eCI a a quan- d' 't 'd' o, recen emente faleCIdo. ,

, :1': ','J 1" "I't '

'

�' ,'" o mun o a ravessa; - las, ,
" "

_ N '

'

G I 't f'lh
gran{1e va 01 mI I aI e a sua tanta confusao,..

,

' tos comparecerem.
, d' ',:"," --á','

'

',.
'

d" <, ,""

··':r�t�{d?'':t:·�����e�:�7!�",'',�1:f:'!���;��::�fe��
..

y::"'u"<I'c"':'a: 'h'""I�':z·-·"a"�'''·'d''O''r""8', ',Le'>O'" 0,1'111''I· :�fF�::t;!:!�:�E�:� Nalã,.r·I'C'DDrl'1)t'Barrald,elc.�1I
.

. )Coronel, tendo SIdo conde-
' da a humal1ldade, 200 mter a'o�

�

HIlda V�nzon profes- i corado com' as mais notá-
",' ,

",.' nados da Colônia Sta. Tere- WASHINGTON,22 (U.P.)
:sora de Educ�Ção Fisica;-�'Iv�is insignia.�,do império, 'Poeus .. BecaltcbutMe-m sé!', num ,esfôrço v�\·d�Q.eil'a- - O DepartaI1lento.de A�ri-

__

ME�INA", .• , INo combate de Itol'Oró foi , ,�'" 1111
':;;, 'o,

'

mente gIgante: ,coad}uvado c�llvura dos Estados' U1lÍdos

, , Ml:U:�-LuC-l�, fIlhmha ferido, por trê,s vezes. ,Em Beeapagem _ CODsarlO,S "� pel� Revmo, FIel Dam,el, Ca- d1vul�ou (Jjue, segu�do .

os

� �, ��. IIaJa Gomlde, do co� 11874 :foi elev�do ao posto
.'

li, pela� dei'!tf.l'��tabeleclme�to mel�o�es dados, obtidos, a

merCJO local. I de 'brÂgadeiro, e em, 84 ao de
hospItalar. ,mt�r�r?t�rao agrlcultura r�ss� ainda, não

,N '

r'
'

,

' ,1marechal de campo. ,Nesta m,lm palco ao,'. ar •
' h.VI e a alcançOll os nIVels.�r.evlsto,s

ASC:IMENIO I graduação foi escolhido pa- ,.'

A mais perfeita e moderna oficina de Ílente de uma. alq�Ibai1c�- pelos m�ptor�Ssovl�tIcOS.\

.,

Esta de p�rabens o lar do 11'<1; proclamar a,. República, a
' REGAUTCHUT�G�iv.r da para aCQlpodar ClllCO mIl' Em !l� :relatorio de lS8

�,sr. ;1\s�r�gIldo Hoffma.nll, 1I5' ue_ novembro de 1889, por

'

RECA�AGEJ.\.r . j,pessoas� a v!l\a d9 ma,ns� e pagina(�Ql1re a agricultu-

,,!uncI�naI�o �o HosPItal, cqja ação foi alçado ao pos- Concertos' de'
suaye Naz�(�-qp, o Pl'l.p,ClP� 1'a ;'lOVJetlca aquele Depa;-

�ereu Ramos, com o na�-Ito especial de, 'generalis:,t-
"pn:eus e camafas de todos) os ta- da Paz El _��'y-ele ,de quem o tamento declarou que a a�

clmen�o �nten:' na l"fate:'n,�-' mo, chefiando o :governo
.-h1anhos·

.

GARANTIA ABSO"',T-fTA'
__.., mundo ma!WpreCIsa no pre- rea total plantada para as

'{{ad� pJ. C:Ilos COl'l'ea.,! prOViSÓ1'io, ao lado de FIo-
l.u sent,e mom��t?! ,

s�ffas, no ano palSsado, foi

,�,e �ll1da me�llna ,<rt�e, na pIa p'iano, e outros próceres do '''. Vmà� ���lshr ?sta aI?o,te�- �l363 milhõe� de acreil con-

.,bahs:nal, lec.ebera o nome-inovo regímen,
gm suas novas instalações (provis6ria) com maquio hca exI!::nçao, �OIS: mUI!Issl- tra a e�tjmahva gova:rna-

de Dl1ma-Mana. I" Andr' N'} "'I' d
n.arios _!11ouel'nos á Rua Francisco Tolentitlo�, 34, FO· ma adequada a ,sltuaçao a,- ,mental que' era de' 392' mi-

_, '__ ,

,e I o a. asco NR 805,
..
".'

t I d
' t }'

I
"" ,o u",ve"9·," • ,lJ\�é,.

.

(Coutinúa na sapág.1 AVENTlJ:RAS
[Par'ICipaçãO\'�' f �,' L"\\�'

....,-..'...,..'......'

---1M-41-SN-I!;{i-o'c
......

lo---·
_,

•. ,�,:,,.
.

.

Ademi Abreu i \ 1
I

e i " ""j

j' AJ::ACL�f�Té5
Senhora '- -I . t:OM UM .

,'P,art�ciPam, a�s pare.ntes '

"I'
'

'

SOf(f('ISO '

.

-e pe:;soas amIgas o nas- '" ,'",

': !

�imento de' seu primog;e-Y ..
'

,nito RICARDO, o(;o�l'i- I
. 'ôo fl,s 11,15 hollits de 20 Irll;u;Pt;r.ente.,na Materni- "

'�.dn.de Dr. 'Car1()� CIJTrp'"l, i

",

_;.
-

_,

','

i,
I
í
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�- o ESí(Af}O+ Ouínta-teira,' 23 de'
-

Agôs'f'o
. .-;;-

de-;1©1

lo' ille�e'stath!al diSPUt3do aQte��ntem à nbite no
'

estádio dá fCf o
ftvat cgfheu' sua mais· brilhltutf vitória destes úrtinfol.anos ao vencer
v

, por três' a léro o forle '«-OOlE» 'dQ Igna Verde, de Curitiba.
�

, 'Saor (2).- e Waldir foram, orartlllleiros�
" ..--"'

r, -.

'\
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. .... I:.;

-INo:.D:'.un�ó d.o;rádio� e:aâTV'

'<!':.

P��·lS'
''BUENOS AIRES -' (APLA) - b-openhague se di

�:wel'té.: Durante' alguns meses, um honrado comerciante
�manteve ativa' correspondência �Qm as fÜ�as, mandadas
,-.a Carnbnidge para aperfeiçoar os conhecimentos da lín

,.l�'ui:t 'e da literatura inglêsa. As senhoritas escreviam re

,:;g_ulal'mente ao pai, pondo-o a, par dos progressos alcan

<açados, nos estudes, distraindo-ó com fatos 1ntel'�ssantes
·',.da vida universitária 'fazendo: a caricatura .de seus "fel
:,10,vs" e :rhanifestando ° pesar filial porque ele, pobre
:pai, .passava os ,méiés mais quentes em seu tríste �scri
';tório de Frederiks Platz, enquanto elas contemplavam a

,��tátlla de Newton, o)u n� King's.College - olhar o car

'tao postal - um dos mais �rfeltos 'monumentos .da ar-
".,V, •

_." �,_-,;,�._�:�. _�_.":, .... _.,,_.�_��. ",.
_ ..•• I;" //._ '�",h_;'.�,<_';_: "c;.,.'. ;;...

-quítetura ogival inglêsa" estudavam a "deposição", .atri-
'j)uida a Mínguer Angelo - olhar o cartão postal - ti o

pavimento da capelã, oferecido por Henrique vnt, uma

�erff:ha sinfonia de mÚmore brancos e negl�OS, como se

'vépor uma série .de cal'-tÕes.1lbstàtsr:'t'6dos",-c·ôm"'selcl'sc�:ih.�'
�gleses, devidamente -tlfubrados, com.as quais as estudio
.sas moças apresentavam suas' expressões de afeto e de

,;gratidão.
. ,

. "-"

'Mas,\o honrado negociante. dinamarquês acabou sa

!:lfJendú _que as filhas jámats haviam posto os pés na In

::gJatel'ra e preferiam se ., aperfeiçoai" em"�lgua: iriglêsa
{ -eorn os irresistíveis divos de 'Hollywood, sob as barracas,
-de- Eden-Roc, perto de Antibes, na Riviers franc�sa. ...

(E�cal1dulo. Descobriu-se que três jo'.'el1s, 'de ,espírito
iinventi;\'o, fundadores da agência "Globus", trabalhando
..ani' cbJ�horãção- corri viajantes de duas:'cõmpanhias. de
-;,átt_l.rf�, mandavam despachar, de (w,alq�el' ponto do

'�m1:1nd{l:l '.cartões· postàis ilustrados com a letra ou .a assi

:na�urâ ,de quem; sem sair ,de casal desej!;lsS� faz�i' oSy-a- .

:inig:os acreditar que estava perdendo, CÔfllO um nobre, as',

.-corôas_dinamarquesas' :ira roleta' 'de Monteçal'10, embria·.
gando-se com o azul na gruta de: Capl'i ou ,·sll·pev-:rÚ.Itrin·-
\!o;-se,�d(' heleza· hélêYlica, "-decIamall'do.a,'''LadainJut .,de
.L'\cropole" e.:nll�e os marmores do Partenon, POI'-uma quan-

-!ti'!:. 'r-elªtivamente .modesta, basta comPl:�:n�':�e__,c�l'tõe's P,0.ê-� \ ,< '" ,
.. ,)

.'

orti,tis il1lstrades dos diversos _lug�rf)g, do mupdo, Cõll1(;he�los, .. c'

/
. ":,". ;:62......·:/n�.I··/'_U.�;_.'.,�·I·'I''',':r'':".1'· .-e.'

'

....·a"".··.e.';·dêfX:a� 'qU�' a ""G-lbbmí'" oS:':l'emeta; :pOlr:intei'médio"'de
.

" . �. 11l JL.:7 U

;seus diligentissimos ,fundnnários, os qilais ,tamhém -s'é
.

COln;j\Nn.IA;':NA(:;io;'Ai�;DE' SEGu'j{hs" DE VIDA
"enéaiiegam dafazer chegar 'ao l'emetenti.à eveútuãI re8-' ., ,

.• ',"
\,,' ...•

' '. i' , ....
.

... ·.c""

'posta.', c'
'.

'.
"

·;f;_<>,tt,Fu�d�da e� 189.5,
. ;�f.':: '.

-._" _#q'
:-- :::� tnt�rrçgad9S ,peJ,a,,,políeial os três.ehi�l:tbosp:s:'jovens ."

.

'"" ' "� _:::..:, �', '�.:� , ':.:_, "�:" '

__

"

'�,
. ,:.

�,"
" ""d�lftH\1i�:n lVJ,<?ta, f!,a�e.tY:sÔhJ1e·,à �e�����l��ad���,'�,�i1�,9� _ ,._,J_, ,.,.;"., "wt'_ '" ...� '�'"

.."'� " .,",-, '" ,-, .
. �

nta& ;1.-ill'lll&. :f).m.e:wna».a::,cO-m' 'a; /'fua�nma d-Iscl'leão": e o MC� ..
· k' -,� ..,''';;j; :� Á �,UL�.··1t·,!f��:OS't'AI/9h-,- RIODE J'ANE1Ro,< ... 1 '

:m9Vi;'tÇ.�i��, 4á.:agência·,era ,tão', i,IÍ�enso',':":":d5:Q�{Cmi�tai,s ':;,;:?',,;<i.
' '.

:"'-1- "QueiNl.fii,; em'ia,r.me lUII f"li,etl!l-cmld{�j'ormaçõe.
'

I
•.

,

'�esp�chà;{tos,em quatro rneses' � qlfe ne!l1.iú��iflf8eg.;;l::Ss�m" ,.-' I
sobTe (} segu.ro de' .,ida.

.

1, ."

'podél'iam ,ava.lia.r a dose de inoc.ência ou 'culpabilidade O
+>.'

"-.
"�o

'''''.'.' 12 ·BBB B, 1 78 6J " .." ..
' . uçcreoJlloQ' .'

,,·de �'��·a '::v-a-liad�;, e nÜill-er-Gsa_- chenttlla.· E;· uma- 've3 -qJ,le ar .'�
-" .,_,.' /.\�:."'. 'I

- ,':"

IA' d
<' - t'" 'h'

_
'.

}" {t' 'Io.%d.• um,a"u90 II, Nome --'-.-----.

"vet:J4l}·. e mellt.u·as uao 'Csa prOl lda por e1 ,-�e es !ves- '..
.

-".' ",J < I "'.)"" I
:1>e, quantos de, nP.s. seriamos obrigados a. suspen�er o tr�.. pQ,I�.vr� do A••��t. I' Data dó N�'i ?!Il.

..

,�_niês�--.----_._·_,-ano I

.

. balho! )', a agenCla. "Gl.obus" declarou estar dIsposta a é(1I S.ut AIllltl'IGo. ' ,,' i 'i'�" .

I!'::manter' e ampliar sua brilhante ativida,!i�. .
' ,.

--'pr.é_:fiseão�,-.-'-''--- ,C��l!do,: , __ iI'ein filhos?__·_· '

.;:Essa agêncill-.�ra:duz práti_camEmte>- e. aforisl1_lo de Ai- RUIl -N.•----UlIi'rro '. _

�phonse�a:'i'r":'· :'Naô se viajá por yiajar, 'mas para' t�� "c �" .;

''viajado'', isto é,. parã' se poder dizer que se tomou um 'I' Cidade__--"'--'__�_,_.__F.istado__
.

'trem e, fazer mdrl'er d� inveja aqu'eles' que fica.r;am em
.

I
"

'

.C

'·casa. "Heureux 'qui, comme Ulysse, a fait um"béâu' voya:
�ge" - rêc4tava" nostâigicamente, o poeta Jochim dp:13el�
-iay, repléto de nojo: e repulsa. por seus contempêit�al1eos. emb:h;cótí pam fi lndia éoni 'as obràs d'é B�lia� na vàu- ,,,-"
�etade"üas pessoas que vão' ao" mar 'ou & montan,ha' às- se, c�meçou 11 .ler e n_ão es_cre�eu ç�isa:<a,I�!1IUa em toda a. •. r �.,

:;;jgim faz-'�OI';qu� cÕl1Si.ileI,à :I�.�n4,�}}:��!}'Wf,te, .��o�r��,Q ,��.,: ,t�vessiài!Chegandó a 'Calcut'ãr2éoníinuavi Íeudo. Regres-"
-ear_'l1a-':"crdade,::ond'e,'-·pal,"u·:"I:hzél'.a verdade, ge·esta tM sando á França, afirmou nada naver visto do pàís' 'que
Chen; c6�ó/o�' �üe' �i$tão ,l{� campo. Os excur�ióBistas das vis!tava e não haver' postó i)é cem solo industtlnico. Tal-

-

)
. /'" MO�AS -J)...$'A..l'nMAUASI

4irganizacões: de .turismo' - dez cid'ades ·em oito dias - ves houvesse ostentação literária·. em, suas� ded;:w.a:�ões;,
. H·ÓMJ.!!N�S:EM ENERGIA; ,�

.

:..se conte'lita'm el� ver os mon umep.tos nos postais (lUe es- t�n.toJlla'�I'; qUalito.,Q -Ia-tmo, autohiÍ:e "F}(�ui,s: d:U:;�Rf�;;leif .. ,Nã� ts�a cúlPã::
.

, )

" ."" .'�r:ev:wn:e?d,�7P�,cfr�J�r"4fyg�m.ª;chei:�:an;:'\ê�ill:inâ/sáíâii.�'Êt' ;:'�(Il}'(Ú)ilS;gO' nilÍii 'belissím_a ,ináltDsa, com a qual' vi,'eu É a fl'aqfi�zà que '0 d�i�a ��n.�;do, ,pjHd���::'
.

j·'·",cnnheeklb o dlalogo entre âuas
..

' moças que, de Raedeker
.

qmito temp9,�djze:iÍdo"que ÍibssUla-- nela "todo Um'harem". ' - .", ...' i' ..,.

. '. '"

f' Gb'
.'.' . ,...' .' . .• \ ':cotn 'm01eza fiQ ,'Corno e OlhÓ6 :-s.ém ,bl·UhiJ."

, -,em punho, ,visitaram, co-rrendo como' Del O
.

e rem; a be-qn Blum tinha "unta _verf1a_,tiar ceg8!'aqu_em,fiFan'iri'i:to'li� t'

"'Úalet'Ía Dégli tJffizi. gado. Cei'ta vez, lev>()u�a 'para· fazer' umá \iirigem à Itá-
' A' f'ráqqeza 'atrasa 'j:ã,fvida' :p'{l'quil 'rÓUbia�

_____ Como' Bo,lonpa é .linqa!: ---: e,xclama uma. . ·lia.· Todos admir:ú,â-m seu bom cotação.
'

� as
. fôl':iil,s

.

para .�' tr�ballllf' � -. ,,'
.

�,.,;M-as, não .,......:, 'retifica a m�tra,- Só amanhã, sexta- - Tanto mais·--úbservoll Tristan Bernard -'-' quan-, . . vÁ�ADIOL'
" .'

. �'.�. ':�,� :
'.

�feh',a; 'é que esta'remós em Bolonha:. /"," ' .. :". ," ,
,
to pod',ia. ser D1lüt,O. filé.i.l levá-..hj. a. ,um."a,' éxcúf§iüVp'elos :�r;.

>

�',
"

., �. • ,"',
,

,
' <l1l!l1cn!i-l o�'> {>i!óbulo$\�M'l�ine:os e V'hA-I,IZi\'.(Vs.Jfg_�L,�ce� ,:

A outra COJ1Sl}lta �o: prO�l'ama: '''Qtii-ílta-feira '--r- Flo- i'edoies1de Paris e dar uma gOl'géta ào chefede trem par,a . " .
. . .

. ,

;;;.1'ellça; s.extá�reira - Bolonha1' e i'etific�': 'giit�r: ,Turim! Rcima.(. Napole§\! ,

Jtaquet-,HJb, E 'ae gosto d-e�ctoso(e �ód'� ��r' ���d��'[ta����.
�'"Gomo: Florença :é liuth,:l

..
.

,

< '. Para. o horÍlóidsta WilJy, as' viagens con'stituiíl,m sim-.,. "" '4!' idades - " , rç•. ,'''.,' O,·"

: QU(l,lH10 Alratole' Fi'ane� viajftva�Jpal'a. a ..��mérica ... 'plesmeªté uma medida; de' prl1dêlicia: 'Màu:pasS'ant 'lhe, ,,'

;;�.

·i '

',em, Lis_bo�, uma Academia Portl!guesa ófel'�eu-Ihe. e à ilisse, '_certo' dia.:
.

"
,'.;

.

. , '." .

··C.'·"m·..e':;,·:';C··.o.. m ptg�e(,.,..
'

,"';"", "0'�,.t..�.,,�t.·,i".. ·:�sua cón}itiva' um l5'ãnquete. Em 11rimeiro ator i?ômic.o da ;',:_ Você não para uni momento: ot1\r'na Espanha, 01:a. .' diftenr sem s ":·,�'�'--:·;S:" ,:,. >,
. 'üQmpanhia.",featl'al que acotnpànnava o esc�:jtor em sua na Baviera. Não tem medO-de):dgum acidente "fel'l'oviário?'- '. ',' "'c-,";:II,' -' - " " di�;4U8M; :

"-exc��rsão Rt'hstic,a levaht�u-,se, no momeJ:(_tQ -d,i)S brindes ::_,Não -. resp(m�eu Wllly -: Segtlndó as €'statísti-, o.�u��" do '��9�és]a ;f8ajrStl:lo,t�d����uer��ôfrer,. r.. ", >·e dIsse: ' ': ' _
'

..

,
.

ca·s, morrem 16.0.00 paSSORS na cama para- uma que mor- ._ al,mentClcoO b'
.' , ,

.
.

' .' \, '. ". "
. . '. , aprecIO' o, f ".:,1'

,.

'd'btúr 10li ' ,"_;
, ,.

--. Jamais esqueceremo,8. de Barcelona e. da cordiali- \ re, em acidentes fel'rov'iúrios e, '�or' 1SS0, cheguei á C011-
,

",' d h' ocreez e I�
_ ,

- ��

":dade com que romos récebídos. De regresso ii: França, cltlsã-o..._de-.que é 'menos p€!rigoso v.iajar que daÍ'mil' no riSCO �. IpeMr gnésict,_Bis�r�do �
"

estomacaIS., _ a " -; 'd
<

,_ "".!".JIIIí�íZ''déScreveremos' comovidos as belezas (!e Barcelona e o própl:io leito... . .

"

. e",ém comPJI"!! ��._. II1II._
�>-afet�� qu� sEms" ha��t�nt�s n()s'. t.esten1Unha���; , ..

' , .As:lqgras est�14ant;Els ;que, :em' vez de irem.:. se :aj�7�' f�,' em••9s:l,: "" fJ '.q;:Á& JJWdll. '.. '"

,. f:lBg�!!F-se"ul11 slhmclO gJacml. Os a?adermc.os �e 1;IS-, lhar ,chante' do !u.mtÜO' d�EH:ilhel(espeare'_' prefenl'am "lI" --t _. ,,1.� .JIlIf!4; '. ." ";;" " '.-.

:,,;' :.'''':'"
'

'.'"

:.boa troca'.l'am.. .o.�ha.l�e� de surpl'e�a'wFmalJl1ente, levan- bronzear :su�s_ palld�s epldel'lnes esea�dmavas ..,- a cm; ,

.

'

\.,

.', •.
.. B�fI;. �

.'..
,_,

. .iii.I.-
tou-se 0, P,p�s!dente'. J�responde�:') .... morena}lca tao bem nas loul'�s! -:- enc,ontrando em .ca� - Man'nes I.a, ISU:raua

- Sen'hor,'agradec,emQs ·as g�ntls palavras que nos: sa, cOIl',lo_ documento de sua felori1a, lrs verdades 'palsa- :' __
'
,':J ""'.'" '

,.

,
'

.

.

'

·;ffidgíu. Se;u elQgjo a;�llrGekma'ÍlOS comoveu. T{tmbem eu gens � �'abadia do el'l-ld!�o condado, -devem tei' 'de'sc_?bêl: C�I'��b'
.

_. ". '0'''' .:.. �d":" ,,;:

'1'
.'

:-�I-;'�enh� O't.lNldO,.g.. ,ra..
lides élogiOS.àq.uela ci�ad

..

'e"�e he�. qqe :to ilaq;uelas fotografiásbe�e���s:superiores ás que tel'iaí'rlil· '2' ·.U· e''':'�; .... '8'1"
..

,., . e'�. :; :I'I'S ·8·. JamaIS tenha la estado. Entre outras COIsas," dls.seram-me �escoberto estalldo no proprro -lugar. " ," .
.

,

r

..:",�'. �

.,

,

que Barcelona:e Lisboa sé parec�m tanto_que muitos ps Os negócios da ,"Globus" continuam flo1'escetldo; co- .' '_ ,<" .' ,"'" :",<�,,; "', l
, 'confundem.' De qualquer modo, agràd�cemos em noíne de mo m�r�cem todas às firmas colaferáis,da pQ€sia: Basta-

.

Sábado l}l'�xinlO, dtt 25, haverá uma lnilhante reu:,'
.

:Lisb.oa.
.,

,

,.

rá que seus clientes"tenham algúm:á ,p-rudênf;iá; pa.l� não -l�ião QlOS sa16e$ do Clube"Doie 4-d Ag":Ôst@, \ d�l1omjna-dà'"
Par� ,os' �-;pírito" 'in�gi:nativos, M viágens sãb fOll� imitar aquele lnal'Íuo, não sei de que p»fs;' @e,di..ss& á "SERAO DE- INVEll,rO", fest,à eÃ.elu:sivarne�tt) de: easaÍs

'te; de amal'ínLfa; 03(l-llr-Wnd� cunfess·ava: "A' caehoei- mulher:
.'. �'. '.

.' +.. ' ""
e que tedi inicio à!f21 horas, em beneficio. daCaixa '"Pr6-

'xa; de'.Niagm:-a: c:Õnslitui gra11de de;;<ilú!:lão para mim.- J}'a- --'- Vou voltAi' amanhã, mas, 'se fiorh'er al�\'üm negó- Lázaros".,
.. .

;...../'

;t_- :::ta�§� ',�-erti-ª�t[j:(ÚHIHmt;.I=.,l1i;)�,:J!:M;a.J� .AA-oJ.evl,>ldos._o�'l.:.casais j;;iQ..,"impl:evl&t.Q� �8;Q1"tW�j�'i. �.'" ,

/
-.

> ",' ,,!t,��"1/:a; {le ftlooas .a �t)g ctuzeir6'S ,na Ci.a, Telef9n-i�!I..,

'é!',' ,·Í;1�0!.lS de ni..::Jda.s e. 'a;s3j'P1 c{}m�,�a para os .pobl·ezi-, .Não pn�eisa s-e incomodal' - ]:'espondeu a mulhm'. !
G nc�:; '-'" l;P'2 ': !"':''''''''c e rrra11c1e . .sendo que poucas eXlS-

Lb! .,�
n -.; .. � r "�:;:;lqr1;\P? V'I'i·�t�.i'!'V'>::·"'.��:S !�' B'.:udelü!re� ;� .. _-�':.":::::��"'�.: �: ��....:.. t� !JO CS-:l ;__;:� _c.

.: '

:�/'.�_RE�Ç\t1A· E·,.,FBIQlJEZA
,

- VAN A�D liÓ;,t.. '.1'

-Ó t' �

Hoje seus 'filhps estão ga!�n,tidos::' >lhé� o-futuro, através do seguro de'

:J) p�pai trabalha. . .o,.pap'àf provK" vida, P1"ocur� ai�da boj� um··age�te '

Casa, aHmenta�o,. remédios, brill;;:.__ d� "Sul Arnerfca. ,':Ele lhe mostrará,
quedes, Mas essa proteção d� hoje.. sem 'CorrIPromÍssQ, qual ° plano

_

de �:' c

'é sufícíente � Ela., çobrep iútúro, con-» .

guro-de v1dique':rru�islhe convém pa�a
tra;��al�:t4�,r,ip1previsio? Não jogue .; a p'róte�ó �ficient_e :d�, seU$ mhos1.·
COI:?- o futuro de seus filhos'!, Pr�t�:-::' ",fti'srro ��entrR.; ein gúalquer hipótese.
ja-�, de m�heira .t�ta.l, gar.8;ntih�()�

,

,E sel). dey�r . .8erá-a sua trapquilidade.

.)
'.-'Ô-,

\

Por Al N�to "�o .

,,. Um grupo educacional ;(
do .qual fazem parte. prof�s
sores e ):la'is, acaba de- reali
zar !.un.� inv�ªtig�çãó' .entre
líderes intelectuais, artísti
�os é esportivos' para saber
qual é a natureza do impac-
to da televisã� sobre o� 'ad9-

., lescentes ..
"<.., As respostas foram as se=

guintes: •

INTELECTUAIS: Neste'
grupo, 56,6 por cento acha
que' os efeitos .. da: televisão
são benefjcos : 35 por cento
acha quê a televisão põuco
[ou nada afefa,'os' adolêsõen

·
tes; �1,7 por cento-ê.deopi

.
nião"tllle a televisão -preju
dica.· .. ;

. ARTISTAS: 45,4 'PQÍ' cen
tti'opiÍiá'qúe 3,,'televisão é
belTéfi�â; 46,4 Í>br 'cento a

cha qU'e;cé ínõcua, 'e3 'pôr
," ée�to 'diz '<iu.� "é-:Pf,�f,��cij:-eia1.�

,-DESíP'O,R!l'ISTã.-é't' 19,6
.p()r'.'cent-o 'a:t;ítma. qüe a te-

'
..

,
.' -c-:

_"

.."_ .... -_' .'t

�e,V'lsãó ,benef:i�ia os 'adoles-

,centes; 64,2' por cento' acha
r- que.não o])afeta.; e:'9,G' é de-

"".I�..p.· inião. que.. é." pr_e.)u'9·i�il,ll...:. l,�9 ,O ,,poder êlo'Hám-o,,> fo�
.' mais' erma, vez: défuonstl'aao
jpelo qU_e á�abá de.�a{;ontec-er

·

a uma
_

:menina 'fiiipiíià: <

, Nêria· Del': Rósact;íô� -\'umii
pianista ge·,1-5"àn'ôii;:,natural· '';

· das' "Fil:iiiina:s', tomou' p8:rte
�ljl'tün 'OOriCtli;S��f;r�d��.,

· cel),tes>na-estâ�ao WQXR,'ná'
. série "Taléntos', . M tÍsica;is
nas Nassàs Escolas';.'

.

'N�ni foi" e1)l;cada·(i. em ,;.

pi,imeh:e-:'I�g{l..r .� ��."
� - _ ..."...... ':"'J;"I- ,,' �. <:;f.,

.�

111'e1'1Lt( úicéb'eu' 'uma":;: 3ft!l'ta
.da dl'qtlestra ,:FillU,tfif)niéo�"
Si.nfonica 'Q� 'New Yóik?para
ser a solista da próxüiül 'es-

•

�açio' de;'concertos juvení6'
dá cidade: " "

'Nenà.Del :Rosario dé.vel'ã.
tocai' no. dia õ de janeiro dé
1951 pela priqleirR {réi 11<:>

. '. 0 .

Camêgie Háll,' acompal1ha-
da pela· Otqúestra' Filá'i:rr(o;
Ji5co:-Shtfonica.
------------..--�-------

Tome- 1\1 11\1, I"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.r- 01. • { ,

I j

Kj lil'liN'a" "

'

,4,-S.8·e>"'m�:
'

bl&'·lva"", 10gl·S·'I-'a'.,0 tl·�V'""8"'�;PROGRAMA eÀRA""
(J IJ(J ", ,

'

,',,', ,.,," ,

'

"

o ��do S�!da�� .;',' ,
. "'-".

.' , , ':-. Em cumprhneüto as DIRETRIZES REGIONAJS"g,�:- .�'i"'

"
' ',> 'ra o �n(;-de 1951/52 que deterru;t!i;a a apresentação ·Sore- .

J' Sôbre o''':aum'ento de vencimentos os interesses partidários, cone;tnindo com. essa tirada: o
ne da EAI'JDEIRA aos eonscr itos da classe de 1932 nO'

.
Com à pil::tvÍ'a o:,deputado Walter Tenório Cavalcan- futicíorrárío hão é propriedade dos partidos e por isto não dia 25 de Agôst», consagrado 'ao SOLDADO BRASILEI-

jte, expeãdeu ,'interessante serie de considerações sôbre adíanta.-costejá-lo com .uumento de vencimentos. RO aprovo t)"'.programa abaixo ol'ganizac,ió', pela comis-

Ia emenda que' vjf!�,.a :�mne.I).�ár o vencimento do funcío- Í\'Ias aí 'o' deputado "Gallotti Peixoto pergunta com que são':
'"

,,'

'/
'

.'
< .:,\\,�'"

ualismo estaduàl," e
j '.,', '. chapéo. o SI;, govérnador pretende cor'tejár a- màgistratu- ( la P A R T E -. ...,.',

/ Referiu-se o ilustrado parlamentar a constante' des- ra . -:. e o orador responde mas não explica.-. .:_ 06,00 horas _ ALVORADA festiva na frente' de ,

valorização ,da nossa rilpeda, f'enomeno - que' vem tendo A seguir, o deputado Enedino Ribeh'o_..Anvoca o ar- Quartel pela Banda de Música e de Cornetas do
dramáticos reflexo's '110 custo da vida: Com efeito, com .gume'nto de que, a iniciativa do' aumento cabe. só ao Exe- .;, Batalhão com queimas de bombas e rajadas de
essa desvalorização,'diminui (j podei' aquisitivo' do po,y-o, cutivo. � portanto a emenda é inconstitucional. - .� Metralh;doras. .

•

notadamente daqueles que percebem vencimentos inalte-
.

'. �i1tãu o deputado Ylmar Corrêa pergunta. se o Exe- _:. 08 � horas' _;__ Hasteamento da Bandeira e Can-
l'áveis' 'como os Sel:viq�res públiéos. P.iniin\lÍdos em seu cutivo. Ili�o. teve, a iniciayya, de alterar .?,�sro�i�ivos o?O o.' "" ,�' to. d9,J-liJ),9' à. êa;�i�.s;��'�." ',:;, ,? ,,' ,.', " ,) .,poder aquíaitivo e acossadds' per�' aunltmto crescente da Qua,dro .011CO. do Estado, ao qu� o o�ador re';P?n,d� 3;�lr- ! '_:__ 08,30 horas '-- Formatura do :aatalhãó para uu-
carestia" ê'Ílcontram-se eles ,n,un1ff situ�ção desesperado- mativamente. Ora, se o Executivo Já teve a ínícíatíva, cio das solenidades internas; .'

"

za, donde a imp�'es<;!ndiYe,l nêcéssidalile de '.se lhes ,ôon- cabe..eo -Legislativo examiná-la; emendá-la e até substí- á) :R'ECEBI1\1EN'r:O DA BANDEIRA PELA ,TROFA.
,

ceder' au�eHto ,d� ordenados, taáto mais que � custo, da, tui-la por outra julgada melhor. b) LEITURA DO BOLE'rlM DIARIO,alusivp a da.t,�t: .1-

vida ém h;ô,s�o Estado, subiu de 400 por cento.
!

"Em outra afirmação" o deputado Enedino Ribeiro
.

'pelo S/l.
'.

./

Respondendo u: apartes dos 'd_E!putà"âós A'qu!leEf Bal- declara 'perentórtamente 'qne"'� -defesn ao Legislat-ivoc·ter "'é}�ENTl{EG'A Di!; CONl1E80R-AÇõES:7 -: '!.. "' .: ;;

8ini e F'râneisco Mascarenhas, afirma o nobre parlamen- iniciativas que aumentem a despesa, . . . - 1 � Medâlha Cruz de Combate de ],.a Classe com

tal', que é. contra a� Criação de novos impostos, pois fi re- . Mas qual' é, então, ,a! finalidade do Legislativo?
. 'passadeira e Diploma ao reservista da F.E.FL

ê,eita 'tende.a subir de ano para ano, sem necessidade de, Pelo quesevê, o deputado porBão Joaquim, é-fTan- . " TADEU ZACHZESKI; \ /

"

.iumentar.9;3 onus dos contribuintes,
"

....-

camente contra as prerrogativas do poder a que pertencê;' 2 _ Medalha de Bronze de 10 (dez) anos de bona
Esta' �es� põe em alvQ�ço_ a bancada uden ista, por- O que ele quer é rêstríção dessas prerrogativas, em ou- s-erviços, com passadeira e respectivo Diploma,

,.quanto o argumento do' I!-ulhento dos impostos é o único tras palavras, ele quer a extinção do legislativo para que ao 20 Sargento ACELINO ASSONIPO CAR-
.com que'c.onta-·para eombater a melhoria 'de vencimentos domine exelusivamente o executivo," ..

- , _,i
'�', DOErO

-

t·- ,-
Assim, no intuitO de:desorientar o orador, tànto o depu- Totalitarismo no duro, como se vê . ,.

I
. d) _ Compromisso dos Oficiais promovidos ao pri-

tado Másca'l';ê�llas como o nobre lidel' Bulcio Viana in- Não precisamos tkOmpanhar o orador no restante do �meiro Pôs,to 20s. Tenentes ELM() DIÀS DA MOT-
.sistern na, aflrmaçaó de que não é possivel concedei' au- seu discurso. Tô9,o ele foi a repetição dos mesmos argu__' TA; LUIZ SY;LVIO TEIXElltA LEITE- e ANDRÉ--
mento seth at1mentar os trJbutos. .

-

,mentos aguzidos anterio.rl1lente por outros represe�tan- , LIN{) NATIVIDADE DA COSTA. '

Não se perturb�, porém, o deputado Tenório CavaI- tes da UIlião Democráticã. Naciona!-: falta de recursos�·. 'e) _ APRESENTAÇÃO DA- BANDEIRA a.os cous-
:cante que,> em bela :d.i�re;;são sôbre' a realidade finan- inconstituciol1alidade, d�I.Ilagogia, obstrução, planos de cl'itos incorporados à 4 de maio nesta Gulu'lliçã4}.
�eir-a.·mostra a 'improcedenei� d�s alegações udenistas, atrapalhar a administraçaó': '.' I· f) .� D'ESFILE EM HONRA AOS AGRACIAl)Os..
deix:mdQ oeln úlaro que'coiu os atuais ordenados; o fQn- Naturalmente, o .orador é c.onst:mti:lIUente,�p:arteado ..

g) RETlHADA DA BANDEIEA.
-(l�l1ái-io )'}ã@- pOde'· fazer, frente ,às necessidades.-mais ur-,-,e muitas vezes levado a fàzel":'éól1cessões qlie-cõnt1.�ariam 2a. P A' R TE,

,

gentes da 'Sua' suhsistencia. .<
'-
,'" seus próprios argunümtos, e_ dai as expl�essões, as ,atitu- 9,30 horas - E;sporté:, Jogo de -Voleibol Femt-

E;-]i�e�j'so 'd�tacar ,� �el:Tl,1ÍI1�e' argtmiento do ilustra- de!, e os gestos 'que ,diriamos �atrais pal'a �lão repetir- nino (Colégjo Coração de Jesd� :g: Ipstítuto, ele;
�lo repyesen:tante de CurItibanos: mos o termo ".demagoglCas", .. - --�, Educação) - e Masc'ulino (Escolâ Indtl'stiiat �

---, Aumentando-se o vencimento do ftinci0nário, - tan- Em resumo: o 'funcionário públ'1co que, com pattio- Instituto de Educação),
-

...
't-o 40 '9---ue t,fà'balha nas repartições, comõ o professor e

0j
ti�m<!1 eumpre ,§�tt.�.4e��l:1 "é"���,,torma alguma, deseja be- _;_ 1�.�º, horas � peth0nstl'aç�ti �e, GJJl�!!:tica Acre,,:

$ol1iado '_"�se de{endel'á não. apenas o iiÍdivid\lo::'tj�uefi�, ner:icios em 'préfuizo. da coletivla:àde,\J'd�ve' 'estar \ estra� �batiêa: pelo. Tell.' >T'êixêWà�t.eitê' é"'&>ldàdos do Ba'--
.A:í�-p, 'mas se defenderá a próp-l'ia coletividade;'�p�i'que" nhando que a União. Democrática NaciOl;al combate o au- talhão.

_

1 J 1 "

i' g�hai1do ·mais, o servidor público. desempenhará "lI!{llhol' I mén.ti>, sem', q:ualquel' desejo de enconb'ar,'uma formula ---0.---

i � -.sua's funções; "o.�pFofes.sol' ensin�rá Ç_OIU maior efici- tconciliátõl'ia, isto\é, que o combata pelo simples pl'Rzer O coma{ldo da GuaJni�lio MUitar de FloriánópoUi.·
.enc��. e 0 sold:;t.�p se' sen�i�..�, l'pais confortado. ·qvan.d.o for d,e, cQml;latél�-um�,:�nic,i�ti,::a. do P�n'!i<!9 S�iJli�\ De�o�rá; eonvida as" a.utoridadesitêivJs/fed€rais, estadtiais, munÍ--
olu'lgado fi arn�::�' a

.. VI.�l't,.pa..l.'à-.;-.{.Ie.nfer..'·a ,tranqUl.1t�ad.e. 'I,tl.eú,. ': >.
_. :.::.,,,'-, '.

-

ciPáis, e eclesiásticas, a imprensa esccij� falada,"às f�
e a segurança pu):mcas. ,., " ., ..�,. 'r'-;,'

..,
...., -'

.

'. '. I
,
'. ,; '" 7 ,.� , i,"

I," rri:il-ias e,o�pov9 em gel'al :Pàt.a àQ.rHhant�T os atQS cívico;.
O' deputado i\1:asêarei51lâs;�V'êt�d"0:-i'epí.i'fad�tõ(1J�' �s 'l' ,e •• :"<"

I,Tera}SldtJ me,do: e Recreativo eonstantes do Pl:ograma. , I,
.seus a:.rgumentos, récorreu a, uni daqueles' apelos -patét'i> "

,",,�, ;,
4

i,
'... >

•

_,/ '," ;0 ú+) Paulo Gonçalves 'Weber Vieira da Rosa - Tenen.-,.,
co.s que já .0 celebrizar.am uh Assembléia,lqú,ererulo con- O depJiltad:o �iélxell'a Pmto, qt!'e, hav-la,:assln,ado.;a. e-!. .te-Gai'0-n-e);,.,GOOlan,:dalt.te.... "

vencel� os adversários -da necessidade dê, beijarem as menda. voltou 'atraz e manifestou-se cont�'a a- mesma.
.

.

. ,

/".. . "'-
mãos do governador e lhe eoneedel'em cái,ta' branca �a 'A'ssiin 'o partido ademarista pelo seu único ''-répl'e

c·
.

D.
F .�

maneira de encarar os ptoblem�s do Estado e no empre- sentan'te, ��locou-se contra a rn�is justa aspiração de�

'" ..·I,'.n.e.•
'

.

. I'.a'.'r.,lO"" ".go dos meios para resoh'e"los, O representante de São servidores públicos do Estadó.
Frandsco. em sua pressa. de defender o Chefe do Exe- ' E� contraste com esta fuga, .0 deputado Francisco
cutivQ, afirmotl. que O sr. Irinku BornhalJ-sifn, em vista Neves, que tamQém assinara a em'endl;\, ,,reafirmou seu

da -Ie'i das substituições" desistiu de contrair um grande inteiro apoio à mesma, declarando que '-dalÍ(�o-lh.e a sua

em�résthno, lÍestinado, a proporcionar -grandicrsos melho- assinatura, o fizera-no uso dos' direitos �J.e lhe gal'ante RITZ IMPERIO (Estreito) .,

_.!amen,tos":a .Santa Cl:)tarina.. ,

•

I '".
, _ _

a Constituição,' ql.lando garantiu a mais aTpla lib"erdáde Ás 4%., 7 e 9 horas FLEC��A7i4D�r;sOG�O
. F,

...... Esta deelaração prOVf)C� apartes e agitação entre aos deputados,' de manifestàrem
_ sua.-s,_ �QPiniões sôbl'e IMP,ERIAL

diversos par1á-n'lelltares.
.

/
\,

/', qUáÍqüer assunto. . .,: .. '

--.

,

.
. Ás 7%, horas Technicolor.

Soam insistentémoote os ,timpános e 'éomo ninguem .Será que o depu�(i�'Teixeirâ, Pinto não "I$OZá SÜllultaneam:!,!,Hte.· AMANHÃ:

atende; o sr. pre-si�ente suspend, a �essão,
.

'mesma prerrogativa? I>:: :��
. .

\.
Séssões Chies:" \ RITZ' .

. ...

� O deputado Enedino Ribeiro,�nsaia um discurso de
_

" ENT�E O AMOR E' O ,PE- O espetaculo inesqu.eciveL
protesto, mas adverte-lhe o deputado Gallotti Peixoto que ()rd�� do dia '. . CADO . AMAR FOI MIN'IHA RUI-,.
a se-ssão está suspensa e Q representante de São Fran- "',' ,-"'" :--- \' -',' 't�hÍlicolor.. ' ',.; ,,,.,,.

NA
eisco suspende o verbo.. .

"-',,;d" �,,,.,,,,:!';.. 1(" ',,, /" : ',',. � ,-Éiaprovada a redação final do projeto dEl_ lei xi, 60:�1 .. -.. N:º !.t;'..to�rama: Em magico Technicolor.j
.

Reabertos'\)s trabalhos, Ot1)resÍdente_"apela pa'l.'a qU�' refe)'lmt� ao Acôrdo ,c;'.efebrado entre fi Govêl'no da União-:' Ir Ndtiêias, da Semana. DOMINGO:
"'os debates ,�e lVuntenham em,' n'iVel_ ele-Jido,'afim de não e 'Q Es'taÇ!o de Santa Catarina; sôbre à construção de uma Nac. j , RlTZ - IMPERIAJ.. ..
-<1espr�stigiar-se o legislati�o.:� r\ recomendação' é recebi. rêd� 4e: nrmazel1s no E�tado. : oe

,.
.

� � '.��c ",:: .<�.}�) � N.qticiari�,g .l!njver- A P�E�ENÇ1\DE ANITA' ";\.; .� -'_" /;'q,a com aplau,sos. i" i',,/
'

;1;.,;J;c "-'. ",.
.._, _ •• uT�t;nbéIT!..é .ap:rpva�a a. emendai:l�; redação final 'do Sã'l,;"itna�ades; .'�" ' '�"RigorosarÍ1eilte Proíbiã.. .

Novamente com a palayra o� depu!'!d..q, ..Tenót'io Cª,val-, ;p�:oj_f?.to de;,;;leJ ll". �62-50, que visa cr�tJno Quadro Unico '.Preço.s: .até 18 anos'�.
cante continúa em suas cónsi'derações sõfi'l·e'-o/uumento, 'do Estado, a Carrêira de Fiscal de Fazenda. ' t Cr$ ,a�o e 3,20 ��_._---------,--

à1udindo,novas e. poderol'las razões ,para evideücjar'� ,ab- Em única discussão, é apreciado o� projeto de_Jei n. Iml); até 14 anos.
. Pa.ri,icjaa I'ã&.saluta necessidade do mesmo; que será pago C0111' ,os t;e- 96�51, que tor:p.a obrigatória à eop-signação nó orçamen� ,,'. ' ODEO:N r Y

cursos normais· se� se -'exigir nQvos sacrif�i()s. do' povo.- to
.

do Estado, das verbas necessárias ao pagamento das As 5 e 7%, hpras WALUYR DE OUVEI-
O se,g:und-O ol'á-dor foi 'O deputado Enedino Ribeiro" amortizações e juros" devidos por força das leis- flS. 18'1, \. O GRANDE...PREMIO RA SANTOS
Inicialmente fez um pedido, a todo� os colegas para de 22 de novembro de 1948. Em vÍsta de fainas, voltou à 1') --:- Cineratutia- JOl:na]. e·

q_ue se. mantenham afastados do microfo!le que ele ocupa. Comissão de Finanças. Nac, '
. ZILA MENDONÇA

,
Esta adveltencia foi2onsidera'da intelllpestiva, por- Em, votàção a indicação n. 257�51, s-ôbi'e 'O serviço de 2.)....:.: A-Voz_do\' Mundo;

.

I., SANTOS
quantó a

-

a:e�stica da 'Casa 'é' pessima e o fatu de muitos 'ág'uas em Tubarão; a .mesmã é ap.rovada. \,. Atualidades,
.

'participam à seus pa,.
-d€putados se ap.ro�irl1al'em d'O ol�ador'v1:!m do desejo úni-

.

Também é aprovada a indicaçã-o n. 259-51, referente Cr$ 5,00 e 3,20 rentes e pessoas de SUIlS
co de melhor, Ql1vi,.l��" .' � r à maeadamização. da rodovia São ,Joaquinv---- cid.ade dé "LIVRE" ,C1le-anças relações, o nasciment."

Mas dei:&'emó� o caso ,de Jado, e yamos a'O discurs'O. Bom Retiro e ao início da conllil'ução de 1 ponte sôbj:'e o m�tioref' de 5 aROS poderão de. Slla priDiQgênita. MA-
O deputado Enedino Riheiro, (;Qfl1o erà de -esperar" rio Canoas, ,na mesma estrada e 'a transfere;ncia de tre- entrar. RIA TERESA, oconido-

a�a�ou desabridamente, c�m aquela f!-u� fogosa el.oq!:t�''Dé :��o :Ia estrada que vl7i .da cidad� de Bóm �etil'� _à pon�e, ROXY

I
dia' 21 do corrente, na

na a�emend� Ylmar Correa. oi)' -

. "<i{.;'i �� n9,1<1O üm<?,as, na esh:ada de LaJes, da l'esldencla de RlO' "Não hàverá sessões Cio
. Mat.er'nid.a.de "Dr. Car- ',)Em aparte, o deputado Bulcão Vi-ana pr0cura:'ésclát'" dó Sul, piP1o� '�sidel1cia de Lajes 'ou para a de Fpolis. nemat?gráficas". , '-;-' ���. g.?rr,��"� .,;,. ,

'

'" ,"r' �.:reiter Ü Íncideúte. provocado pe1ó, ileputado lY.fascà,renhas;. ' ',/ .. " ,,� -":�dã'O:;.n. 270-51, sôbre a'repal'ação da es-
afirmando que, de fato, o governador' pret--ehdia fazer uIÍ). iTto, no mimicipio de Criciuma,

'*l' M··
-

>
:grande €mpré8timó,� mas que teme ser ,mal sucedidó" Idem ,a ÍII-diclicão-n".324-51, no sentido de serem Je- "I::�;aa, �

,

<elüpreg,o desse eIl1;pré��fmo, pOis não podia tM ,confiàlJ; �
..

'

.

"

os Ia efeito os r�p::lros necessários à melhor circnl�ção. " �� ':�O:-cAJ�'
no npolO �a AssembleIa..

,
_... ,o ,,�e 't'eículo�\,B.; pede&.t:res pel,a'ponte interestaduarque' liga '. :' f �\;;"�,'..',, ...O deputado Ylm,ar -t,Jorrêa pel"gunta quando foi qu� ·l\!I,afra à Rio Ngl'o,' ..

", .: .,.:" ," .. '��.

"d'e' 6· 'm"
:'" Cê.\,s.'.

'

a Cas� negou apoi6 às provid�ncias solicitadas pelQ go- . Idem a indicação n. 346-51, sôbre auxílio ii. estràda. .

vemo, mas,ll'Íngtiem responde., que li'g'ará Cam,ros Novos a Lagoa Vermelha no llio Gran-
Em novo aparte, o a,rguto lidêl;'d,o PSD, pergunta s'e de do Sul. 'SUB-tfENENTE ,JOÃO JOSÉ DA SILVA (Jóca)

� A:�sembl?ia, f<),� ofic,ialmente .nótW-rcrida, dos .deseJos�dó I Idem a Ílldica_ção n, :.l52�51, sôbre a s�bStituição clia AhgeTica Mendes da -Silva, lfilha, genro e n:etos, eou-
'Chefe do' E'%cctd;IVO, ete contr3!ll' um empréstimo de "" 1 ponte.sôhl'e o Rio Canoinhas, por uma de concreto. vídam aos paréntes e pessoas -de s't,(as .relações, pal"a aZf-
(�r$ 260,000,000,00, O orador responde que offeialmente 1 lBrrt2a. disc,tíssão, foi aprova.do /0 -projeto de lei n: ":;;istÍl'�m a missa 'de G� mês -de séu saudo:sb-'espÔsQ, pai�

,

nada consta, A re_.sposta não !tgrada ao deputado JliIasca-1 B2,51, que dispõe sôhre bolsas eseolaI'�s.
•

-

-, ';s6gi'o e avi) que l"nandalÍl-rez�H�·.:nQ dia -25 do' cóh�nt� (51\.-
Tenhas, ma-s ú deputado Enedüw Riheiro mantem o _dita, J Por fim fi aprqvado o projeto de reSQlucã.Q n. 2-51, bado) àr� ti horas na 'Capelà do Divino Espírito ·Sanhi>. /

,

,pois o mesrl:lo"correspollde"u v�rdad'e.-- , _'" , .. -
._ ....

··1: qtrê"h1otlHi�ã""O ''-a:ttig'õ!17;da L'�nL 2, de .23�,i-:- R�gi:=- '''�'�'''A ,tcr�tos' qu'e' compa-re-ceTem a"ç-stt!-'i1"t(j1te "'fê-criSm;,;-' /. ,� ...

A seguir,,,,o orador fala sôb�·e o funcionário e sõbre mento Interno.
-__.

ante6ipadamente agradecemos. .'
.
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7o ESTADO � Cúínta-Ieíra, 23 de. 'Agcsto r'e
' '1951

.

,

, I

I-

R E FRIG_EIIC_llD <,

. / '

Por AI'Neto
.

Os opservadores aliados
O aviã� de guerra .mais na Russia são 'unanimés em

veloz do mundo está em po- reconhecer que estes 11_OVOS

der dos Estados Unidos. avioes representam um

Trata-se do aparelho ... grande passo á frente dado
D-558-2, da, mar-inha noite- pela industria soviética.
americana.

. Apesar disso, e por mais
Este avião _ que é su- que representem um grande

personico � possue o sobre- progresso, os aviões russos

nome de Foguete do Céu. não passam de 800 milhas
Em experíencias que aca- por hora. .

.

bam de ter lugar na Calí! Este é, pelo menos, o que VEND,E-SEfornia, a marinha norte- calculàm os observadores
americana comprovou que o aliados na Russia. Magnifica resldencía, si

novo aeroplano não só e Quanto á altitude-de vôo, ta no inicio da'Avenida De
mais veloz do que qualquer o Foguete do Céu passou á aembargador Pedro Silva,
outro como também é capaz frente do avdão inglês Vam-. em, C-bqu�i_:_0"!. ---:-'" ',"Praia das

'de voar.a maior altitude. I piro: . , .

.
. .l��\ldades'" servida de tres

Claro ���t�,. _� . vel�e_id!�e '.,�Q�.y:�!11$i!:\l J�fâ:! at�_�Ql:a,. �I?�;SSOSº-? qua�'t9� . ��nhej:
exata desta nova maquma '0' aviaoque maês.alto voa-va. lO de luxo, cosinha, copa e

de guerr..
a é um alto.segredo' , De' fâto: o ·Vam{ri.ro· pode' de dois amplos salões file. vi

milita!'. voar a cerca' de.onze milhas sitas e jantar. Porão habita-

Entretanto, fontes usual- de altura. \� vel com tres quartos, lavan-
mente bem informadas indí- As experiencias como Fo- dería e' deposito.
cam que a velocidade do Fo- guete do Céu tiveram lugar Preço - J70.000,00 ._

.guete do Céu é· superior a sobre o Deserto Mojave, na condições a córubíhar. •

mil�lhupuih�L
'

ChlilMn�doSul.· Os��res���procurim��� � ��� �_�__�_

As mesmas fontes revelam O Foguete do Céu foi sol- o senhor ANTONIO AL- E':'O' I T'····AL' N'
,

.

1" 151' fque este avião pode voar. a to por um bombardeiro B-29 THOF-F _ altos do Café Na- ,'" ' ...'
, • ..'., ' \.

mais de 12 milhas de alti- que voava a 240 milhas por cional. IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO E
_

-",. '1-_..........-.......-.1
tude. hora, a uma altura de 35 mil ." SS. TRtNln\::DE ,

Até agora, a maquina pés.
�
De o�dem .do Sr. Irmão Provedor, convido aos irmãos

.mais veloz era o Bell X-I, Este novo rei dos : ar,es! desta Irmandade que se 'encontram em atrazo com suas

das Forças Aereas dos Es-' possue quatro propulsores a anuidades, a virem satiafazer o seu débito com a T�sou-, --"
tados Unidos. játo., rar ia, afim de poderem gozar dos direitos estatutários.·

.

Segundo informações di- ,As provas duraram de 11 Findo sessenta dias a contar desta data, perderão FIUzA LIMA�& IRMÃOS,
vulgadas pelas Forças Ae- a 16 minutos. .' I todos' os direitos de irmão, conforme determina o ü:ciso.' Cons. Marra;· 37

'

':reas, o 4-1 é varias' cente- O Foguete do Céu tem 40
.

IIIo do Art. 18,. de nosso Compromisso.

_',I'
" Florianópolis

.

nas de milhas por hora mais ,pés de comprimento € en-
j

"

SECRETARIA, aos l8_'ul) Agosto de .1951.
veloz do que u.som. vergadu ra de 25 pés· ! 'Acelon Pacheco da Costa v--; 10 secretário.
AQ' nivel do mar; a velo- :. Em peso, este avião não l

cidade do som é-de 760 mi- passa de 15 mil libras. i
lhas. horarias. ' .

."
.

O piloto, além de -achar-
Na altura, em gue as ex- ,se dentro de uma cabine á

periencias com 9 Foguete do .prova de pressão, tem, que
Céu foram .feitasl' a velocí- I vestir um uniforme especial,
dade d� sOD}:é menor;' ou s�- I parecido como equipamento
ja de uma 660 milhas por ho- 'de um escafandrista.

.

:ra.
.'

. •• A cabeça do. piloto tem
Voando a mais de mil mi- que ser protegida por um el

lhas hbrarias, 'o Foguete do Imo, que' tem uma especi,e de
.céu classifica-se !20Plomais I parabrisa de matéria. plas
'veloz aV!aO da guerra' do I tica para

....permítír a visão.

mundo. ..

.

'

.

. . I Como a, respiração ernba-

Recentemente, �1, MÓS-" cia este parabrisa, o mes1110
eou, as Forças 'Aereas rus- está dotado de um limpador
sas fizeram. uma grande de- semelhante ao que há nos
monstração de novos aviões Iparabrisas dós automoveis,
de propulsão a játo. ' sómente muito menor.

IIII,-,� 0,�-MILJIOR
CAFE' 'PURO

"

I�BACCELlllI
"". - ..,

COMERCIAL e

.INDUSTR!Al

. I Beba Um bom caft to�ado com grão selecionado da ilha,,

A fabricação esme:ada. a excelência do

material, a alta eficiência e 'durabllída
de, tornaram os produtos "BACCELLI:
os mais procurados em todà o Brasil,

moido à sua vista, adquirindo:

Mercado Publico,

'Refrigeradores
Balcões Frigorificos ..

Sorveteiras
Fontes-Sodas, garantidos
pela famosa marca BACCELLI.

." Puol,ltec

",' -',

",' .�:: ..

ç'"

'3 f :�l;�
SAO PAULO

-;

'n�37

Armaz__em 'Almeida .

.,.. ., '.
.

,

-C'O n' C e s s i o n a r i o s pa ra CATARINASANTA

CARLOS .HOEPC'KE S'. A.

t.

.Rua Marechal D�<)Jo,o. 341. 1. o ,,"J,u ,..".

CURITIBA r.r..u�RA.w",: PRdSEBRAS \. PAR..N.....
IINA VOLUNTARIOS OA pÁrR11\ rI.· 68 • �. A�';'
,,":"',;>OSU• .I..$O .f�.I�H,... t.�.1I I'I.L ...,,,IOU' �u.,.,..

.... " ,�.

'No, I.a.tidores do m.undo
I

Foguéle: do Céu

Vende-se casa
Veride-se com 9 comparti

mentos a Rua Tenente Sil
veira 67, toda reformada e

d�socupada.
.

Informações à Rua Conse
lheiro Mafra n. 40.

CASÁ MlSCE�ANIA distrt.
buídora dos Rádios R.C.Á
Victor, Vé,lvulas e Discos.

Rua «�DSeJhéiro )(afrL

\.

�.

--

\

/

;.1
._.'

í PA'RA,t)� MAlfS< 00
t��., F ':SA'D0 '

-ESTÔMAGO e INtESJINOS

•
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Ro Ri�� o Yenc!lQeottTe1o! na! A- Nüsso FdcÜ;Ud�e de I'�P.��!��!��!�.���J�L�!}!�
rrefe,llura, Sera De,lelto Mil, n. 'Med·ICI-lIa !er;i�::���l��i��i�e���e;s�:��: tó ����:�� ��.:t��p�::�,�
RI6, 22 (V.A.) - o pre- tram em Paris, para reunir tilnO de Cr$ 260.000.000,00. (260' milhões')'� T';mpo qllEm" '

, feito João Carlos' Vital in- os lideres dos diversos par- te .-:� ea sessãó é suspensa' -:- N� tlibtmà,. ti' d"ep.' Ene- ,

formou que dentro. em bre- tidos
'

representados na Leatrlce' Moellmann- Klappotõ díno 'Ribeiro, que lança mais lenha à, fOgueira .. :
ve . remeterá à Câmara dos "Gaiola de Ouro" e com eles A sessão de ontem"'da Assembléiá Leiis�ltiva foi:
Vereadores o seu ante pro- trocar idéias a respeito da-

r

Há anos se vem falando- na fundacão de uma
:

presidida pelo deputado Protôgenes Vieira.
.,

jeto de lei dispondo sobre a quele anteprojeto. Faculdade de Medicina em nosso Estadó: bem assim O expediente constou do seguinte:
,'_

reestruturação dos quadros
<,

a nossa Universidade. J I -- '

_ Telegrama da Câmara Municipal dê O'deãe$, com.;
dos servidores da Prefeitura Apesar de o presidente da Esta tem suas raize§ lançadas na nossa já tra- um apelo ii Assembléia para apoíar.
e fixando um vencimento te� República já ter dado o seu dicional Faculdade de Direito, na/de Farmácia e 0-

� Oficio elo Prefeito de Araranguá, convidando Pá-.',
,

t;) ná bà�e de dezoitô·' mil apoio lã moralizadora medi- dontologia, nwcde,Fin�nça� - frutoa do. ide�lism.o e
1'a a inauguração do Hospital Bom Pastor.' f

.

.cruzeiros ciensais. Espera o da, a impressão geral é que �abuta de tanto� homens �l�stres,\ que. fizerám vlce-, - Oficio de agradecimentos dá Faeuldade de JjÍ�,,;
}}i'efeito, apenas regressem o senhor Carlos Vital não lar COIn- seu esforço magnífieo e sua ferrea vontade. ---/' reito, pelas congratulações da Casa na passagem de- nia'ié;
os '\ré.readores que s� encon- logrará seu intento. com sua notável capacidade de trabalho, com seu

um aniverS'ãrio 'de fundação dos CUl'fJOS Jurídicos: '

--.'Y'w.· •
..·� ;.,-..w.,..,.......·_ _••_ _'Y .prestígfo, com sua perseverança, com sua abnegação, __ Projete de lejl dos deputados Fernando de Olívell'lL

. \l -

a .s��ente plantada pelo pioneiro inesqu�cível-J� e �.Jptd,),1;! J?�.r?,OS."H, �(j_u� e,on��,çl�I,,:a' de utilid:ªde.,P,";�bJ}çÇt a
',_B4)il��". )'-.>:"

•

'.' ," .SocIedade :JO!11,vITen'Se de Mealell1a� ,'" � i

.

É' 'C) .devo.tam�ntodes!n�eressad�� de.um pugilo de
__ Requerimento de urgencia p��a as jJl'ojetos {1:!L!êi

.'

homens inteligentes e pródIgos de sua cultura qu
-,

e as
n. 31-51 que regula a Jicença para tratamento de saúde;

vem mantendo, '�,., � ,

.

33-51, que ....dispõe sôbre -aposentadorhr: 35-51', -que trata
. '. �,.Nos dias que c!,�l'e�;�Jlllà:.is�uma,pl�l:lti���J�n�·� ,,' 4a .à�ü(,la.,flê :tt}'sW�<��-?l,: qY'� �e,f�.n(;rde �p��e'gu'!yP:��,..,:.-,j
.' ��sca os

'to

haustos d� ....ar. vivífíéanté, ao.calor. do ,.�ra.. politicas do servidor público lnv�9t�.do do mandato leg'-lS'..,,!..·
balho e a :luz da ciencra .de um H�nr,lq?e da SIlva lativo, e 131-50, que se refere ,a(� Montepio d�s Funcio--
F.ontes - e a nossa Fa�uldade de F�los.o�la, ��e, des- nários' Públicos. Este requerimento. foi apl'9,vâ'do.píndo-se dos seus envôlucros embrionários, l.a �e �- _

ContinUá na 6� itá3.
pruma para enfrentar os embates de uma,eXlstenCIR'

, '.

incipiente el frágil, carecida do estimulo fertilizante Aprovadas 'ver- AI'f· -el" ;:du'
,'". ',.

·de t01;���a::o�i��: :::�:�o����:��a:ita mi hierar- ba'5' ,-,e.dl·das po..r' ln a." .• ,.

quia pOl' seu valor humanitário, elevada.por seu teor � Apropósito do' Ianeemenre.,
de cultura, se destaca a Medicina. Tromau

das' candidaturas Juan Pe-.

A nossa Faculdade de Medicina precisa reali- . ron e Evita ,Peroni� para.
RIO,,22 (V.A.) - O mi- Entre os assunto�', díscu- zar-se!

<,
:' .

/'" presidente e vice-presiden--
. nistro da Educação reuniu tidos figurou a contríbuicão Que a �ua semente seja lançada! - I, WASHINGTON,22 (V,P,) .te-da Argentina,'?" (I jo-rnaF
em seu gabinete, o prof. financeira do govêrno b"ra- E veremos douradas ao sol da ciência as espigas - Depois de reduzir em, .. ''Déscartes'' de Buenos Ai....

Matargão Gesteira, diretor sile.iro para manutenção da, maduras e farr'tas de uma messe. feita da mocidade 350.000.000 de dolares a ver- res insinúa que existe um:::

,do Departamento Nacional agência do FISI, no Brasil. "da nossa terra, de u�a juventude inteira, sem rés=' -tia destinada aos fundos de "complot". contra ambos.
(Ia Criança, dr· Mário Pinot- O ministro da Educação triçõ�s, sem distinção de classes. auxilio ecollomico à Europa, (Dos Jornais)",_
ti, diretor do Serviço Nacio- anunciou' ainda que seriam Ao pobre s�r�lhe-á facultado o"'mesmo eitsêjo que � Câm��ra dos Representan- Está Pero:p. num dilema
nal de. Maláí'ia, dr. Cleanto tomadas as providencias ne- ao dco, de segti!r'_� sua vocação. Não maiE(l)i'ecisa- tes aprov�u e remeteu ao Se- Em.. redor do qual gravita,
L�ite, J:epresentante do Bra- cessárias no sentido de ser' rã-o esitfdantel's'ectÍndárió, de parcos recursos, côns-;' �ado o pl;ojeto da . Casa Está lançado o vrob_lema
sil no Fundo, Nacional de liberado,' imediatamente', o '. cio .de suas prúoces responsabilidades financeiras, Branca, dislJOndo da quan- Pois vejam� Perón-Evita.
Socorro à Infância /FISI), créditó destinl.ldo 'ao custeio obrigado· a �m' eníprêgo que lhe-ln:oporcione susten-- tia de 7.4D8.750:000 de 'do- � '\

dr. Sã'Miranda:, represen,tan- das despesils da/agencia do to.e o próprioestudo, trilhar uma vereda a que seja laJ'es para amparar as na- Evita Peron com artes
te do Departamento Nacio- FISI, durante o restante do avesso, saciificàndo vocação, teíuperamel1to, talento ções .am_igas· na 'cam'pàl�ha Pa,ra nofim acertar?

• naI da Produção Animal, o ,corrente ano. - enfim,. o direito de uma v:ida .. �ealizadà-de pª,r com de"r.esistência"á <-c expansão Segundo.. p�Hsa "Descartes"'"
ConsulIteitor"Pinto de Mou- suas tendências - às injunções 'de uma s'ituaç,ão pe-

\

com�ll1isbi: -Não houve r'edu- ,Êlê quer é ... des�artar.
1'3;, i'epl'eBtmtante do l\Üriis- Odr. Mãrtio Pinotti fez cuniária' desfavorÍiveL '_>

" çóes-n�sji1l1dos miÍitares.
.

. 'Zé'
�tério' das REllações E�tel'io- uma exposição do projete de '0 .estuda6,te. catarin�nse-poderá seguir a carreio .__()...()�>4IIIIIIJ.<���,
l'es e o dr. FlalIladon Cos- instalaç_ãõ da fábrIca do ra,por Q�e ªQ'sJ�a� aquela capaz de o tornar úro- ho-

� ta, airetor da: Divisão de DDT, que. foi submetido ao' uiem fcljie.·lÍti1':àlcoletrv�tbtâef":·' ',. ',,' "

Pl:oteção e Socorro do ,De- FISI e sobre qual o ;repre- Não' mais se verãó rapazes cursaíldo Direitô' ou
pal'tamento NaQional da, sentante daquele o.rganis- Finanç8:.s, ��t nãô'llUde�e� cÓnseguli-; em CUJ.:jtiba,
Ctiall:ca. mo jnternacional se havia ou saó P'llulo., oU)ll,hurês', �m� 'colocação '. que"!lhes

. A 'l:eunião teve p()r obje- permitisse 'ganhp.l' o pão. de· cada -dia, enquanto. se
Uvo examinar as medidas a mau ifestad_o extremamente dedicassem ai,- estudo· de umiÍ'das mais nobres dên.
serem tomadas no sentrdo bem impressionado. Ê de cias - a

-

Medi�ina.
.

dê assegurar a c00peração 'prever-se que, na reunião de "É em 'n:�me do estudante· catarinense que fálo.
de diversos sé"tores da admi- outubro, em Paris, o COl1- É em, nOJlle do éstúdante catr:!te,Ítsê que' daqui-
nist-ração pública -intilI'eSSa- selh'O de Administração dq �anço um vee��nt�' e anelartte �)ê�o: à S. Êxcia.�o

\ dos- nos progl�amas que se� FISI aprove a concessão dos Ilustre "Go'\l'etnador do Estado sr. Irmeu Bornhau-
l'ão levados a éfeito no pl'O- cI'éditos para a instalação sen, cuja' fibra de empl'eend�dór nos dá vigorosa eg-

ximo an.o, no Brasil, pelo FI- da Fábrica de DDT, no Bra- perança de ver concretizadil 'llefu: demoi'à esSa obra
sI. sil. grandiosa que s.erá 'a nossa Faculdade de Medicina.
'"

-

�-------,-- É em nome· do estudante catarintmse -que me di-

,C'·1·reu·lo .O-p·'. ,Ide FI'o ri·ano'p'ol,·s rijo a todo$' os -abnegado� esculápios de noSsa te'i-'lla,-
. que já '. empunham um laurel de vitória � a Facul-

Festeja hoje o Círculo Brentano, dedicado profes- dade de F'armácia e Odontologia. ,

Operário desta Capital seu SOl' de ,centenas' de "col1ter- Que êles redoQrem o SeU esfôrço e a: sua
.
.sotida-

140 aniversário de fu�úlação� râneos nossos, no-então Gi-
_- dedade em pról do estudante barriga-verdé.

Colimando, dentrol1Uma or� násio CatarineIise e que ora- Que aceitem, outrossim, pelo que já têm feito e

ganiz;tção ,perf�ita, a vitól'i,a sllpe-rintende na Capital. da continqam fllze_1Í.do. nossa imorre�oura gratidão!
dos po'stulados cristãos no República ao gl'àndios�mo- J�evan,temos o estándarte para a batalha incruenta

"

Trabalho, congre�a e reune vlmento dós op'erários cató-' nela fundação da nossa Faculdade de Medicina.

meio milhar de opetál'ios lI�cos. Nesta cid��de, o Cir- Estudantes! Ulúlmo-nos ardorosamente em tôrn6

manuais, pequenos funcio- culo é assistido pelo Rev- dessa band�irá! Lutemos, parã"que a aUl'ora'ru-bra e

nários,-'1;raballÍadores' dos mo. Pe. Quinto Baldessar, pulcI'a'de um dia muito próximo ,nos �raga, corpori-
diversos ramos e ofíciós, tendo promovido, anualmen- ficand�, o sonho formoso, dá 1i�ssa juventude - a

buscândo aliviar-lhes os en- te, a 'Páscoa Operária, sem- Universidade de Santa CàtarinlJ.
cargos de cong!ção,' com as- pre :Q!'esidida pelo Exmo.' e'

_

���!n;��l.!��'��iC�o;�t�Ô�;� �'���l�ta��, .�:'�����ig��. Se.r'a' em JO·IDV·II-le· o CongressopIntual, p,!u:a o que conta pl'oteto!, do mOVImento clr-
,

com o apôio' abnegado
'.

e, culísta em Santa Catarina. A" 6'
'

.'

.

,
. ,

prestimos.od� .. l,el�va�tesva-I vm.'a,.,excelente CAI�A a '.IU� ,-+om.,.parf\Cera ·0
, l�.xe� .de Flo�:lan6pohs. ,,_ DE ,PECÚLIOS vem funclO-

'sr� l''Abelo,,,-FIlIado a Confederacao. nando desde, 1948. .' ".

.- ,",u
'NaéiOl{aJ ·dós Operários Ca-

.',

RIO 22 '(V.A.) __:_ vão reunir-se' em congresso, que
t6licos.é o Círculo u�à bar.; São membros da Direto- Sê� o p'rimejro no genero, a r�aliza!"-se' em nosso país,
r.eira contra os desma,ndos, I:ia os senhores Josê Sobie- os fabricantes de pasta mecânica ,e 'de papel. �O çonclave
vermelhos dos que subol'di- rajski, LeQJl/Portela, Gu- se verificará n'a .cidade de .Joinvile, no' Estado de Santa
na-m o espírito à matéria, os mercindo Caminha, João Catarina, com in-iciô 11<J dia. 27 do, eorrente" ence�rando-
que"se insurgem c'ontra a fi-I Ferreira, Waldemiro·Bel'ka se no dia'2{);' .'

. �. J
,

".

gura dQ�;DivJilo, Operáriu, e Francisco Ferreira. E de�. O ,congreSsQ é organizado pela Comissão 'Central de
.

Mo�êlo e Mestre de todos 08 legado Gerar o senhor João Preços e cóntará com a cQlaboraçã.o'do Instituto Nacio�
tempos ;'íls ensinamentos dos Lino Bastos.As l'etiniões se- nal do Pinho. Além dos interessados diretos no assunto,
P!:tpas;/e,_,speêiálmente ?� .qU'�:f�lan�iS estã?�,s�.:1<lD :I'ealii�" p,al'Y.c;JP�tão Il'inda do c011,�resso, autorida�e�:féd�is e Ise con,tem nas /EncH:l�cas, das as terças�feIra>;, no S3,-. estaduaIS, bem como estudIOSOS de economIa florestal.

REft.ú:J\$;�O:Y-�ltYil\f"e QUAljí_lãO P'al'oquial. ;"' "
. .oSo congressista8\..,disr:utirão o seguinte temário: .1)'

DRA<1ESIMO 'ANNO,
"

:for�, Hoje á noite haverã ,sole� a situação '4'0' papel i3 do papet'ijo; 2) pl'odus:ão e aprimo
mam, -com as Sàgl'adàs Es-.: ne Cd:meI':p,011a�ão do, aniYer� ra,ne:�to indUstrial da: past� cmecâniefi; 3) pad:roniza�ão
c�'ituJ'as, .0 ali.cel�e das a;ti"J' sário. do Circulo O?er.â1"io e �qtiiná;rias; ��) tr��rtes rod(:)Viá�'i08, f�rroviãrios, evIdades Cll'cuhstas. Tambem'l no Cme Roxy; havel'a amda mUl'lhmOIl; 5) ��c!.amento e ma.t�rlas pl'lmas..
nesse geütido, o Círculo Ope.:j8 exhibição de agmd'ável O �jc�Sídente:-da C. C. P., o presidente do Insti-
rário ouve a voz. autorizada ,filme dedica?o�:ao� ,�ircu1is-1 tuto �aJlional do Pinho. e _outros fú��ionário� do' govenlO

'

ç1� ReVIDO. Pe.' Leopoldo' tas'e exmas.·Fam,has. i tomarao pa�� nos �ebates ero refC:'lC'O congresso,
,

"

-----------------,.-'-----------

'23 !le Ago�to' de 1951Flerianópolis,
---

Será Instalada Uma fábrica
. ."',' -',

.

de D.D:T., no Brasil

/

,

\
f

•

.,
.' Na última campanha 'eleitoral, promessa foi ])ar�'

-baridade. 'Lo'dos prometiam tudo: E a U.D.N., porqut}
nãó esperava vencer, prometeu muito mais do ql,le 0>'

imnossivel. Para os que«Ie"-easo pensado; pensavam"
"que era só· prometer.. e não cumprir, tudo está O.K.!
Mas há os 'que fó..ram,nas promessas e' querem, ago--:'
ra, vê-las em execução. Dai nasceu este· causo-,< alI:.
em Santo Ama�. Prometeram-lhe emancipação ad-·
miúistrativa, estradas, pontes, po:;,{os de saúde, gru�
,pos escolares, mecanização das' lavouras, dispe.nsa,,·
de

....to?os os impostos e de todas as 'ta�as, emprésti.. ,

mos 'gràtuitus, hospital" campo ,de }Wiação, porto f-!p�,
vial, etc, etc".

_

Naclá disso é possivel! Mas, as promessas estào.,
-, sendo senão cobradas, pelo menoi lembradas COfIDi;'f"

insistência aZtlcl'inadol'a. O pobre do pl'esidente da�
V.D.N. já- irão sabe que desculpa-s apresen·tar. Es't:á-,-
exausto de tanto repetir: "Tenham calma·!' TudO.
virá. Ainda não começamos ... " ,

-; Há dias, entretanto, -ó ilustre chefe santo-ama�
ren-se teve uma grande alegria. Ê que renlOvel'am pa-·
ra os caful1dõ�o pobré do servente do grupo 'esco�i\�
- criminoso de haver votado no P.S,D .. O ato véüJi
desafogar o pre§.idente da U.D.N., que .yisitou os c:o"':
bradores de promessa,·' par!ll hanquilizá"IO's:

- Viram? O nosso govêl'l1o começoú a 'tratar'·
_, 7'

dos casos çl.e Santo Amaro r.-o J\!li.g\le) .. j.á fo-� . .reme�·

-yid.o! '!!

i
"

/
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