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As Exigências dos EEII> UU. Para ELEIÇÕt;s LIVRES

· .

Salváguardar > à .Paz
. Para 'Vma Assemb!éia ..,e.

;:' WASlII�G'.fON,',21 (U.�.) intençõejl pacificas serviu'
BONN, 21 m,p.) 0 ra ser submetido à, 4Precia,�'

� O presidente 'I'ruman-én- como .resposta; um pouco a-

russo. A resolução 'em apre- se em parte a, que a "Vos da circulo tle Koenigstein, uma ção dos Aliados. As quatI;o�

,'V:iQ,U_ ao CO,ng,r,esso ',a" "re,s.o- trasada, à uma resolução R-
ÇQ foi enviada por 'I'ruman Ame�k�(J c'ontrolada pelo associação de juristas e potencias de 'oc:Up�ção'devé;""

1 d a R a, Shvernik com o pedido d'e' D rt'
.

t d EtI' 1"
'

tlçao . e, pa� .,.a, USSI�, provada pelo. Congresso dos S,ue fosse d.ivu'laUda na
er:a amen?" e s ac o, ir- :, ftmcionários

.. �dministrati- riam- ser evadas, i:'Qr, esta

,

-eem a adverten,cl,a ,de qu� a Eatados UniMs,f� em"�J'unno
'" r,adIava constantemente o vos�fõl'agidos da Zona So-

1>roposta, a realiza; em to:

ln m ã 1'" '" d
União Soviéti,Sa .. .. ", '" o'" se" text d tI"

AI h
'

" �'� ,

.

"

es a.�' o a,'lie.a .em .. na
a deste ano, na qual se expres- N

<
" 1""" ••>- o, e" ava",:,con a na viética, entrezou ao governo v:a,a. e.man. a a�

, ).�.:&:�éIÇOé&
"fi, pefitica 'expansIonista "

a "sua mensagem de ho- sua l,existenci-a q' 'q"�al"_ "na-'o" ,,". gerais iguais ge''''

.

'

,

._ .': .

,'''', sava a amizade do povo nor- je� o sr. 'I'ruman afírmôu
I ..

- federal um projeto' de 'lei
'

'.' ,y.'e, s -e

MstIl da 'Un)3o ,$ovlébca, te-americano, por todos os que o fato daquela _;�solu. podezia seeconservada por sobre eleições Iivres para constitui dum
.

llarlamen�

.que �antQ .ame�ça ,a paz: 'povos do mundo, inclusive o ção ter sido 'publicada deve-
mais tempo ignorado do 'pó- uma Assembléia Nacional cOl�8 :it udmte, COt�dO ...

ja f�l

mund�al, EJn -troca, Truman
'

... � vo soviético';. '
'� , .

so leI a o repe 1 as:' vezes

:disse 'que a ,Russia- somente Prle.m·41-ra-', rOBO.'"AO'
a.l?n:ã cÔl:ls�it�t�nte. �, lei pelo governe federal. TJiri'á.,

�ta.rá' a �avQr .da paz se (J \I a
'. 8o_?le a� eleíções gerais ale- proposta semelhante do go';;

?.sceitar:.o se,gl).iI1te progra- d'.' (�18CÀ,par� O SEN·'A,
c,

I
'

',N,- ,A.C,'O E.,". mas teria que, ser proclama- verno federal fora, entregue

: '-"ma: 1) _ Deixar de rejeitar \'0 U
da pelas quatro potencias 0- em, outubro de :(95o-;�Y;pelà

,1\ autoridade' das "Nacões f.:OmOIfll.ar)) A,UT'A'RQU'" IA !
Ct�p�ntJs: Um pOlta-voz do Alta Comis�ão Aiiàdà, c�

IJnid�s; 2) _ Deixar de 'dar �U \lU U
mll1�stel'lo federal para 'uma �'ecomendação ao presi-

�u 'l'I-poio'à agressão arma-
' ' C�lso IQlmos,

questões gerais alemãs a- detÍte da, Coinissão' de, Con,.,

� <da, enÍ' 'desafio' as -Nações
RIQ, 21 (V,A,L .,..... Reu- Federação das Indtístrias'

r nunciou -que o projeto 's-el'ia trole Soviético na'Alemanha�

T:r •
< • . nem-se hoje, pelá primeira ."

- aprese tad b' t
'

.-unIdas; -3) _ Auxiliar na
'FloYianópolis

.' n
.

o ao gOl me e, pa- tp.as ficou sem resposta, ,J'

;n.!>� com·;'" Ja'pa-o, Alemanha
vez os integrantes do bloco C

�

.
'" . .

.

.,- v I t
"_

'

_?lUumcO'. Tribunal RecUl'SOS sessã� de hoje decidiu'
'

.

.
� A,us.tria; 4) ....

- Deixar de
par amen ar cujo objetivo questao Se f á I D B' d� P d- t'"principal consiste na difesa "�, nal ,

avO'r ve aO' nossó ponto 'de visy..; prodH- _a' anca, a. ,es,se IS.a
�rPsree!arreag"fl'mÓerçallOPSa.raoumtarons- de um programa minimo 'de

mandO' naO' �� autarquia, Enviosinceras congratulações -

.

"" ....
.,. prezados amIgQs e companheiros,' EUVAtno LODI

' I_,., ,

_paises " 5) ...... De'l"x,,,,'r de a-
lmp,ortantes materi,l,s legis- P id t C fd' A bl..l'·

.. lativas, como a refOl'ma a-

l'es eu e cm e eração Nacional Indústria. na,,, ssem'·· ·el.a, ,

po�ar' movimentos subversi-
�

-v-os riO' exterior; 6) _ Dei- g�'aria, os n:ineiros esb�ate- �
.xa,r de distorcer O'S fatos e

gICOS, a en�lteuse'e ,a refo}'.
,Senh01' Presid.ente. ,�-- meus nobres' coJega$ dest::;

, ma bal)C r
_

Senhores Depll"'ados�. A bl·.t_" d
'

.as a,t,i,tudes dos oU,tros povos D'
-a la. '

, 'NAO' CO"N'COR'DA
"ssem, �Ia, e que--o mate ..

esse bloco p I t
Volto mais uma vez à tri- riaI de tráfégo disponiv�l

�.gO'vêrnos.; 7.) - :;C�ssal' de
.

ue a 'I't'a
ar llmen ar ,'.. _,,"."

� ,- buna desta Casa para del)a-

vJ01at os dtreItos humanos e'
q

.

g "sob�c,ertos aspe�- ,II. ",,"
,

não permite à Rêd'e 'aten-

;38 liberdades' 8) _ C _ tos,.c�mo se fO'ra um p�rtl- RA DE' G''A'SPER I ,
tel: o velho pl'oblemã do'der, ,de imediató,"COlllO serit,)

r ',' oope do mâependent
'o

f
.

.

' ,r transporte felTov'iái,io �
no de deseJ'ar, a todas "as soI1-

,

�-.ai', de-boa fé'� cOiJl esforço '" ,�. Ja azem.
RO�" ') •. T'

,
.

.'

• O

� <:ftmpanha' pari reduzil: pa,rte os �rs., Orlando �an- "'.' J�;{A, ��l .

t�.P.) ,-: �)� :.�s fe�las,do sr, Al<{ldes de
este catarinense, especial- citações do comércio e da.

:-os armameiltos e control�r a tas, do PS�" ?e Se�glpe; pumerro �l?lSt�O, �r. A1cl-!'Gasfl,e-n tem 'IUgUl' d,epois da
mente em Caçador, comuna ,indú�tl'ia dos dois grandes

,"nergl'a At" ' . .

t'
Breno da �Ilvelra, qa:U.DN :ld�S de, qa::;i)CrJ,

<1ec1a�'OUjJuta
<lué teve no Parlamento

de qúe,tânto me orgulho de Est�1do8 sulinos. ' '

'Ç < .. onuca, no lU eles- d D'
'.

.

-, ,', .'.. ./': ItOl'
- , 'C r

.

t' t t C
:,;',

.se

dll.
paz.

"

.' ." o. __

.

}

•.st.n�.� .�edeI.'al; N.e�tor. q�e ��,.a 1�

,nao COI1..c�rd.'tl:r;; .::em�fa.vol; 90,'seu
novo gabi- s� m 'erpre e nes a asa. 'Por isso mesmo, PO'rqua.

'A "resolução de pà'z'� ,foi D,�7lté, ,:dls,sl�en"te udemsta úom" qual�uer �o�hflcaça�" ftete., e da' qual, corno das C_omo. ,�odo� sabemos, e h'á penúria de material rõ.. .

,remetiQ,_a ao legisl�t1vo�..... da. BahIa; 'Campos V�rg;al,; ,4� s-itu.açao de T,.:-l�stel:at� ye�e�s "uutedores. ,se ,saiu
tanto senhmQs, os transpor� dante, ém desll'c.ordo com a�

Est _"'" U·,
'.d., '�l" f • o'' !,io�!w-�;-'�..l�__-:r;H� g,_ue haJa U!l).;t ,deelsM ,so

.

_ .be,;n;,
"

.' ,'i< , t�s fe.rI:?�iário�< no

oeste�-eCeS&idadeS
da pro'.cura, era.

"

a .... 'O"I'! m?�s pe. o, pre� àe�i�à�do;::-lt�)l:�,ia-; -do ,;p.T'Ê: r��:;.r"�PJr�, ,�,.,'
.

, .• �', . ">,:.' : .... ' , ,
• � ','� ,� saQ ,dll..�gldo,$-, e.:,��re_��n."te_n- i�1,periQso" era, lmpr�s.dnd�-

:�le�:e a p,�d�do� da -proprla de 1Mirtàs-.--:t;êrais êtc. EIltre ,'I 0.-1. eneti:!. ;�Y" g9�wept!�/
-

.. - -'" ;;-->'
.

'"', Un��o SOV:}��l:il" �r-at�-sl;l J.?e os. "principais, simpa:tíZanies' .�iO,\,!)l,la!-"" q��. es*� g7�n '<":-' c.. "P�,ran�-S����
,

C�t'âl'�na•. " 'lreç���,�r..�'{!'��Ja..n.�a. ... �

maIs um ,áçontecl;J11ento na deSse bloco "córii;l':tJ;�-�e" oS um,per:tQ'd'o:�� f,é ltã'j; ••1',.1••-,_.;.1,...""1,,,,;...- c�J.O!l e�entollos..c�11tral� s�, u� p�a:lO eq�lt�t�vo de dlS-

:roca. de meÍlsagen�
.

ent,re srs, Samu-él Dantas. na Ca- lia, setent.,n .fl ét� �,� '.1) ;1'U":a.: � ,i)�����--(�!;Pt:��t"!�-":""" U:�2.!.�a2.._�e .. v���es,_ que a�

, ,Q'S governos de WashJ'ngto.n l1l' l' D
.'

.

t d
"

, uma entrevIst as' 'e� '''•• 181"i-ll140;::"" -, __.Btcll,,,enumaf1!�t�ÇlaS,a:s or- t�ndess� ·pr���

.

oe lIIioscQ.u cujo .ponto culmi- S alad(OS �pu a DOs, �, no néúano' "Gaz
-

tre' U �� ,ti I,;l".�-'� '�e� qJ:lallto à' distdõlliç'ão <c"tâm.bém�iá'l)Jiolõ�mei'Í�'�
_

,
'

ena o, os 81'S. ommgos
' "RIO' 2'1 (V A ) N' do tr-<�e(""\ a "m d" '}' .� ... '

-' ·"·d .'-",. t'l'-

',.Jlante--fo.1 o pl'ogram;l de paz Velas_co e Albel.to Pa' T- ojltras cousas, Gàs- , , ,',' \ .. "

�- o ga- v a..t i!!5;,'" o nu ero e cas so lCllMçoes:' ()s- p:routnr�

-de. cinco ,pontos, remetido ui;
,squa I

peri disse que vi�ja.}'á para' l?'}l?cet� d,o,mmIstro' do ,Tra- trens e vagõc.l?_ 'eom '_9.tlé a res d� �mboà, ós 'Es'tado.<;;

'Pelo pr��lldente do Supremo I: Ottawa e'm .setembró.. pois baJh(? fOI empossado hOJe no Rêde conta .para" at�nde-l',às E_ntlretanto,:-:óc6.fi'e· umá<

-dos Soviéts,
.

tomará parte no GonsêÜio do cargQ de presidente do Ins- requisições, em número situação destguaK'((}s pro-

EnÍ sua men,sagew ao Con- Pacto do Atlantico ;;;"'�()l·te
'

tittltO dos Bancários 9 dr. sempl'e crescente, dos pro- dutores par�náéiises são>

gres�o. o sr. TI'uman decla- ft
I marcado para o dia guinze� Fr?ncisco 'riJlio ge Alencar duto,:es de Santa Catarina e melhor aquinhoâ:iiº�! benefi-

rou ainda: "Até que. tenli�,- �egressoo 'R�velol:l, ,ainda, -que': visita� I p.,eL1(9,�O, elemento escolh.idO do,Pai·aná. ciando-se de Su;rtá-, p!eferên

.mos de fato, lIma eVlcfenCla 1, .'

L f
ra a ea'pital dos Estados ,"?O selO, da classe pelo pre- Estou pel"feitamen\e cien- <:ia que é injusta; El que põe

-concreta de qde a União 80- O sr. 8 er· Unidos, a fini de éonfei:en_I'·§idente.
da f"tepú»lica, 'de te, e betp assim todos QS os produtol'es·, cMa,:rinense$'

viéticá alterou sua Politic�, �IO, 21 (V.A.) � Regres- cial' com as autoridades, nõr� uma lista triplice'(®� lh.ê �(}i I ero situ,ação de: -inferiorida...

não. posso pedir" ao Congres- SOl! ontem de Salvador o mi- ta,-americanas espeei.almen-,·
apresentada, Na'ausencla do

êle .:frente aos seu!; colega!;,

sa,-que·.modifiqU� 'a politiêi:i.'; nistro HOl'á�io Láfel:, , qU� ,te o PTe�idente' Truman e � titulat'daquela pasta_ o. sr: '109
<'I

m:or"'os' '! I
do ,Paraná: .

"

:
' . .

''-, :-dos Estados Ullldos". Os naquela capItal presIdm a secretarIO de" Estadg. Dean Danton Coelho, que nao pou-
PaJ�anaense. de nasci-rnel1-

"Vigorosos comentados tIo ,sessão inaugural do Gon�
IAcheson,'

'

de cÓJIlparecer à hO�'a mal'- '. ,to, mas radicado há IOl1'g�S

'�esidellte' norte-americano gresso �de Coletores Fede- .

cada, presidiu o ato o cl!efe MERIDA, -México, 21- (U. anos em Santa CatariIia, a;

" iora� feitos, tltlq-lfl. mensa" ruis, Agel)tes F�scais 'dó 'Im- Nova 'drOIlAfdO
gabinete'. sr. Waldir �i�: P.� - O .furacão: qt1: se f,Ol:- quero dedico ,todas'as mi�

...

gem apresen�ada ao' Con- posto de Consumo e Impos- _, �q meyer. A classe bancana1mou
soble o mal do::; Ca\aI- nhas energias. não posso' ca-

,
'" grésso juntamente com li re- to de Renda. No referido RIO, 21 (V.A.) - A pro- em peso. assistiu a posse da- bas e matou 109 pessoas na lar-me diante ,de situacíio<

.

'Solução dO,�'Pl'esidiulÍ1" do Congresso foram depatidas pósito do telegrama .d�s EE. dà-quele seu companheiro de i�ha de Jam�ica, arrastou-se tão anol'mal.'
•

.supl��mo ,dos"Soviéts e com medidas para dar melhor or-
UU, qu� t�'az a notI�la d'j3 c��s(?,e, externan�(}.seu l'ego-

sobre .!:-Peilmsula de'Yuca- E porque. desta mesma.

.á carta do presidente desse ganização aoS- sel'viços de que esta sendo expenmenta- SlJO pelo cumpl'lmento da tap., e í), apavorad� popula- tlibuna, já tenhà feito soar'

�)'rgãô;� sr. Nikolai Shvernik. arrecadação federal no E-s- d�;?ova d�oga :on-tra a n::a• palavra do sr.,Getulio Val'- ção desta �a�ital pl:ovi�ciaI I
a minha v.oz,para aplaudir

A dechlTação soviética.de tado da Bab'ht. Ian�, o cllr,etor ?� Se.rvIço gas. bu���? ref�gl� nas IgrejaS e � direçao' da· Rêde,' quando-

"

NaCIOnal de lVIalarla. decla- -- -�-- edlflC;lOS pubhcos, Ventos ii'": ._ • .; ",ia,.., .

.

"A..' d
-

t d B r
.

I f'
,.

'

''''Olll;,mua
na u'- paI' �' .

'

........�................................... r?u: � III a nao e�os' a-. DAlmO • Ia odes,.e �huvas,;orrenciai8
.�

..

," ,

.
,

'
•

dQS exa�.?s sopre, o ,assu��;o,' • ti
. •..• desabaram-sobre' est� .cida- f

-·L._

'P' 39 Vi: -�
� A.o que e,stamos mformados, Z ób

e

d' C t de de 100.000 habItantes I
O

•
c.

, •

•

or. .' otos a·· I a'vOf', ,ser� �t�l��l'io�' â' Ctlõrliq�1Ínta;'
.

'RIDo; 91t.(-v� A a) O(')S II mas o "ôlho'� do
. �uracã� I r�5.� ,d'a ,c"cJade"",,,

'. q-ue tt! 1 lzamos, a ua,men e,
,

"

... ,,- gn, pa!,sotf a uns 50 qmlometros

I
,"

\ \ \, \.\ I \
,I ! i :;:::::::

./ .', '�.
'. goro êxito. O combàte ao, Zenóbio da Costa foi inter- 'a noroeste daqui,

' '..
,

'-

{ .�-33.=

v.�lIeeu Balista Luzart:(., 'mal éstá:.b�m orgal1izado e� na�?,�o hospit�l �l�ubm�ti- Ao atiave�sar a penínsu- �J ,,' 'I!

,

•
.

.

.;.." .

'

. ..' to�o 0, pal�, s�nd.o :;que ,a�, 4? ,? 'll1tervenç�o élr,urglCa: la" antes de lfmçar-se sobre '.-:� ", "'íl.'

_

RIQJ 21
.
(V,..:.A.J� -:-

A ses.' fl vltona �o lmpel'laJls!l10 UOlQ3:des dlstnbulda� de an. em consequencIa de um ata- o, GQlfo do México, o tempo- .', t,; \Ss

�aQ de hOJe do senado,.- a I.no:te-a�erlca�o: Proce�!da ti�malár.icO'B, estão, :dispOs� que' de apendicite;-':Seu esta� ral, perdeu a,lgumá intensi.-
.,'

--e� altl,lf,a tr�nsfQrrn9�J',se; a �otaçao.�;):ven:flç,Ot�.sel�c,se- tas,'de.tal mapeitlh::.QIle l,lm: 'do'de saude:ê satisfatóriO';. dade, segundo inioúnou o

:em 8�çr���a f��'d&ser co.;< gtImte.;,resu�tad()'� 39 votos: �oente )áo n.ecessita' loco-' :N'ÁO PODERÁ RECEBEP. Buró de . Mêteoroloiria
'

de

t�d_o o párecer 'favo.ravel a
f ' 12,. t'-. mover-se mai.a do que:6 qui-', VISITAS Nova Or1eans nos �tados

•

d'
�

d Bt' t L
Q avor.· con la, um em, "

',,', ','
.'

-' .

'

,::m ICaçaO' O sr.' a 18 a u-
b- Ã .... Ih f

' Iometrós, para <lbter o medi... RIO, 21 (V;A.) - O 'Ldti· Unidris'; o,s ventos mais fol'-

:za,rdo para n08$(j'" embaixa- rance..· aSlro, a �SC(} a ,OI �
"

t '

','
. ,,' Ob b l' 'd' d

. f d
.

H --d61' em"Buenos 'Ah'es
"

, apl'oy,ada por h9'ga. mal'gem
c �en O' paraB,a, c�lla .' ':' mtOI' CO ettl,ml mde IECO ,o'?tOSP1• ttes �ralJl'l

e 120 <l:ul:?..�e-
.

' ";;",
'

.

_

.

' de'vO'tos.;,_A; ses:}ão. a seguir �:'ilIVOU qu� o, . lasl, qufte-s� , �, ;. ,�n ra o,' .xercl o, a- ,r�g p05 lOra, aqUI: !...as

,

Entre o:' �,t�d9Ies fIgurOU, vºlt(}u. a ser publica., sendo tU�011 o slstema,� do�e. p:�senta c��o ohmo o. ésta�. recupera taman-ho e mtensi-
.

,

<9 gr.,l)ommg�s 'Vel�eo, En- ' _ UJ1lca - proporCIOna facIll* lio Qperatól'lO do gen.eral dnde, sôbre o sudoeste do l ....�""""""--""!):�

�re outras cOIsa� dIsse.� se- votaaas·as dem,ais mater'as. -d,ades paFa, qualque.r leíg'o Zel,lóbio da Costa. Entl'etan- golfo, esta tarde e esta noi-' - Sabes? O 8?\'êO)(l que!!'

nador goiano ,�ue a ,rejeição da ordem do dia, veI'sando co�t!'Ó�al' a dist�ibuição(; .dê' to;; o c<rtna�!iante d,�'f,rimei�, te",. adv_e,�tiu, o,.!3uró. SÔbl'�, L 8 aumen�o ..

:

-.dp nom.e �o. SI. .Babsta :r,..u� sobt:.e assurttos' de importan'- rell1edIOs, sem rIacos de lll- ra. R. M, nao podel'a receber Yucatan, o temporal causoü .-r �&' funcIonalIslno?

, �aTdo slgmfIcana, 'em suma, da i:'ecul'ldaria.'
�. toxi�aç.ã.-? no· uso inegul-a.r. visitas, nestas 72 horas. "danos generalizados".

. 1-- Não! Dos impostfJs!'t t

,

. � 'A ,_-" � .

'_'. :'1 .

. 'í..
.

-:�

I
\
.\. ,(_ r
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o BSTAi:}b:.......Quarta-feira. 22 de Agosto de 19�1
) 2

/'

�� ". ·ALUG��S,E.
��� s-o núm� ..o Uma casa para comercie-

} -

que V..5. e�critorio ou Repart.íção re-·
%",._ deve disc,," eóY'<l. .'

I�'Ii "eserv<!>" s�o.· cem ,constru,ida, a Rua ,Con-'
,�I�y��e'm CWiR.Q, selheiro Mafra, es-quina da..

Padre Romaconf cinco por-·
,.�C - CAT��INENSE '

,

.

Re.,. Ru& SantCl. SaraiviI,�' Residência: Rua
"

Esteves Jd- ' tas.
.

-
_

' "�o'pj�J;OMPAIJHIA-'
'

_ Jil&treito.' ,�,'. ,', nior 45, Tel,..Ji!12; ,,-
. ,'A tratar na Rua Cons_e---

,
.

- ;-'" ,�;""",.
,
Iheiro Mafra, 23 com os sri>_.

Dr. nntf>�'n"io,'lJtiil de'lrau"ii, Fr"qlleí•• "II! 'ger.1 · f�toJfr,)'a!ChO,�,1 & i"'1ãp .

... eOInUnic�'a'!se�t'!lienteg e amigos -que rei� , '.'iD.'ho. çre,�sota�'�'"f;�.,..
·

f.'�,�:,·.'�AAÀ"�'�.oiciou A . .eun� .ne'ta CaPita:l) ,

.

'

,

. �.,.�60 "

-> ........, .(-s.,IJ_�� - '-=t::oJ-{:r t'\ • A. .• '

,

.�OR�RI�_D�S_�,O,t}s���s��..........
, ·_'__--l�""""'�(e-ón.s�1'�6; . "D�" --)JW,alrl() Cábrál n),�Dasf.lSiruàUS-· � 'I' ,E�C."R'-:-,f'FA,_�RtO· DE' ,�, ,;..... �.- .:!; .

ft,
.}.

L---..2t:iAI:fm���'o�n"'-;su�l'iitó�rrc:io Visconde' de OU1'O Preto, l'l� 2. (Altos "f<, "'; ;,. rv.
,- C�sa Bello 'Ei:orizoht�). lT,.36'horas.··, .:",,' "

- -

'AO"V,:0,CACf,A Camistls. ,aravatas-;-Pij-...
,

.·i�sjdência Félipe', Sch�idt 10L 'l'elefon�'} "-'!.1_.56'6, •
. /' 'RESIDSNC!.A; 11 " va: Í35 ...:"., Tele- roei! Meíia, 4�s melhore�., .', ,

'-

,
"

,,' fone M-714: ",- (�
,

..
'

0.0' SOLICITADOR WAL- pelos plM-9r�...l>reço8 86 •• '

.' c
"

" ,�_e , DIR í?AMPOS .' CASA MISUELANIA - Rua.
'. -' • .

"

"-.
" '

, Ad�o.cac�a cm, geral
, CbnselhÉliro Mafra,

DR.'1.L9BATO : '-:'O"'r Re-I"�,�'I'D R'a'mus' d"a Sl·'vo· FunClo-na Junto aos Insti·- "

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

,

.

�FILHÓ� .

ií r.
' u\ : ':... (.. .

. ,

tutó� e Caixas de Aposenta-; FERIDAS. REU:�AT,lSMO"
D�e�çaà de ap�rêlho j-�IPiratórlo doria. Acidetites do' Traba·, E PLACAS SIF1LITICAS·:

, TlJBERCmOSE Ad�vog-',ado
'

'lho. Inv�ntá�ios. Sociedades "li· X''''.r da llouuDlr�':,
.

" . Natul'ahzaçoes. 1)., li 11, : (J g�Cirurgia do Torax
'

I R S' O 12' A 4
'

.

ue êJntd,'". umont, -

.

p. 'Escritório: Rua Vitor Medicação auxiliar no tr...
Formado pelll Faeuldarle Naclb- ....

,
' Meirêles� nO 18 �'20 andar, tamento da sifilis

nal de Medicina. Tisíologiata e

'Tisiocirurgião do Hospital Ner�1I
-Ram<l.. Curso dI! eBpecializa�iio
,pelo S. N. T. :Ex"-iIitern'o e' Ex

assistente de ,Cirurgia do Prof ..
Ugo Pinheiro Gllimarães., (Rio).,ClfnÍ(:a lIllédiiÍa _ Doenças Ner�
'Cons .. : Felipe Schmidt, 38.

,,'I""aias. "Cons'ultaa, diàl'iamente. <ias lIi
Consultório: Edificio Amélia I à� 18 horas. '

Neto - Sala 9. '" R' D J' C·
Residência: Avenida Rio Bran-

20 uat 20m, alme amara"

,
' ' ap o.. ,

lO, 144. - I F 'M "'09one . c "'.
'

C�nsult8il: Das li) ls 18

hor"'1Telefone:
Consultório: 1.168.

Residência: 1.385.

DR. LINSNEVES
Uiretor da Ml;ltêI'iiidade e mê-:

Uco do Hospital de Caridade.

CLINICAS DE ;SEN-HORAS
,

CIRURGIA - P*RTOS
\SSISTENCIA AO fARTO •

OPERAÇOES' OB'S'l1ÉTRICAS
Doenças glandulares, t,iroide,

, I

.vArios, hípopise,. et;c./
Disturbioa nervosoa � Eateri-

.jd�de - Regimes.'
-

' ',' �

Consultório: Rua Fer,nl!ndo Ma

lllad�, - TeL 1.481. '

Reiid. R. 7 d-é SetembrB _ Edit.

Cru•• Souza ->Tel. 848.

"

I

\
I
I
I

Doenças de Crianças ,

Consultório: Rua; Traja
no a/n. Edif. São Jtn:ge �

10 andar. Salas 14 e 15.
" Residência: _Rua ' Briga
deiro Silva Paes, sln ,,- 3°
andar, (chácara do Espa-.
nha).
Atende !li�riamente dás

14 hs. em, diante.

DR. AL�'REDO
CHEREM ;

.Curso Nacional' de' doenças

RADIOTERAPIA I,"

RAfOS X,
DI. ANTONIO 1l0DÉSTO"

A...4., Gàrtame�t•• �. Hoa,ltal ti. Carl......
,

,

DRf M. S. CAVAL-
I' ."',<'-: 'C' ",'-a..TTI �

,

� .. : !!'�.�. .t1J.�'
------�---------- Cliníca exclusivamente d. cri-

, "

ORA. WLADYSLAVA WO�OVSKA MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DIB 'MUSSI

,ançae. ,

' ,"
"

,Ra,,: 8&ldanha Marinho, UI.

Telefone (M.) 736.
, ,- 1/

Dr. Alvar'o de,
Carvalho

Médicos,
Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Senlço completo e especi�Jisado das DOENÇAS ,1). SENHO·

&AS; eom modernos métodos de diagnóstic08 "e traiànl'e!l,to.,
'

(JOU>OSCOPiA - HISTERO - S'ALP1NGOGRAFIA � METABO-
, ,

�')i' LISMO BASAL J
RadioterapIa por ondas cutta8.Eletroc'oag'tllaç�0 Raio, Ultrll

•1oléta .' ÍrÍfra Verm�lhõ. ,

,. , ,

"
,

.' ConlultõI-io: Rua Trajan�, nO 1, 1; andar - E4ificio do Monte-
,

(

Doenças nerv,osas ementai•.

lmpotencia Sexual.
'

Rua Tiradentes, nO 9

Con�ulta8' das,-1I)- ia li' horai.

,FONE': M,.� 798..

,só.·, .

Hoi-iri'o: .Das 9 As 12 horas _:. Dr. Musa:.

Das 15' ás 18 horas - .Dra, Mussir':' .. ,

&.�idencia - Rua Santos Dumont, 8, Apto': ,2,
--------..;.._,----...__------ -,'----_...:_--,

I\' -

. CLINJeA
"". �O' "

, UR. GUERREIRO�DA FONSECA
Especialistá �feÚ�o (Jo Hospital ,de Caridade, de diversos-
,', , ,�InsÚtútos ti Caixas

'

'�U�lDOS. N�l!;;e GAllG�TA
'Tratam,ento e Operações'

,BRONCOSCQPÍA' � ESOFAGQSCOPIA
Retirada de corpos "extranhos de PIl]m�s e' Esof�gó.'

"

Ex-diretor do Hospital polonia
i

,'iant'Ana.

-0-/
',':'
", ; UAIO� X ,o

Moderno' aparelJto 'pa,rá radiografias da Cabeça.
Transil�Íninação, ,para consrôle de "cura, das- Blnusites. Intra-'
, ,

,

,"erm�\}los.

...

-0-'

-'
,

'.

DR. A. SANTAELA:
(FOrmado,', pela; 'Fâculdade, Na;

1t10ll�1 rde M�díci'n'á· d. Utii'versi-
,ade do Brasil). .

.....

Dr. Josç "'-_.Medeiros Vieira
" I,

Médico por conc}l!'so di �Ii.-
Uneia a !'lIicopata� do Distrito

r,déra!.
-'..-'-"_

. h-interno do Hospital PI!-

o ESTADO
", Admlnisfraçlo

R�açAo é. Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,

, nO" 160,. '\
.rer, 1022 ,- Cx. foa
.tal, 139.

" Diretor: RUBENS
'

�A.
'RAMOS.

Represeutante :
A. S. LARA

Rua Senador
'

Dantas.
40 - 50 andar
Te!.: 22-5924 - Rio de

Janeiro
RAUL GASAMAYOR
Rua Felipe d� OJiveirr

nO 21 - 80 andar
Te!.: 2;.9873 -. a'lo,
\;,', ·�,'pal'lló ,',"

ASSINATURAS
'Na Gap,ltàl,

'

A�(I <
•• ;,."Cr' 100,00

Semestre' .

�

Cr' 60,00
TriIilestr,e • Cr$ 35;00

.

No Interior
, Ano

-

.... ; Cr'. 120,00
,

Semestre' .'-:--Cr' 70,00
Trimestre . Cr$ 40,00
Anúncios mediante COD

tráto .

Os originais, mesmo

não publicados, não se-

rão devolvidos.
-

A direção não se tes-'

ponaaeiliàa. pelos con

ceitos .emítidos nos ar

tigos assinados.

DR. 'MA',R 10 I

WENDHAUSEN
Ctínica médica de adulto. e

er'ianç&s.
. "Consultórió - RU!l' João Pinto,
16 - Tel� )to '169.

Consultas: das 4 às 6 horas.

qUiAtriCõ e Manicômio JucÍici'rio
II. 'Capital Federal.
.x-interno da Santa C�a de

.i.ericórdia do RIO lIe Janeiro.

I
j
I

- ADVOGA.IDO
Caixa postal l51 .. Itajaí·· Santa' Catarina

--------�----------,----�--------------�-----

. . _)

I,

vulcani_z.{l_çqº
DE

Pneus 'e Caulara,s I oe_ " Ar
. \.!v
IServiço Garantido

,

.• r:,
. .,

CÓ�fÉRCIO & TRANSPORTES ç. RAMOS S. A.

__

c

�osto de Serviço -ssso-

Telefone Manual - 44

, Estreito - Florianópoli�,

Doze' de Ag&stltlure
Sábado próximo, dia 25, haverá uma brilhante reu

nião nos salões do Clube Doze de Agôsto, denominada,
"SERÃO DE INVERNO", festa .exclusivamente de casais,

e que terá inicio às 21 horas, em beneficio da Caixa "Pró-

Lázaros". ",
Reserva de mesas a 100 cruzeiros na Cia. 'I'elefônice..

e note-se que a procura é grande, .sendo que poucas exis-«-
tem

'

-,

..

SEUS INTERESSES NO
Rio (lê Janeiro serão
bem defendidos por

ARL'INDO AUGUSTO ALVES:
'advogado

.
'

"

Av. Rio Branco, 128 - Salas'1303/4
Telf. 3�-6942 - 22-8005.,

' I
,

,

..

,f<:
,.-'.\....-, -,-_T �

--'-----------

Viagem com segurança. �
e ,rapidez" ';�

sO NOS CONFORTAVEIS 'l\lICfiO�ONJBUS· DO- �I

'RA?I,DO «SUL-BRASILEIRO») "n
F!,)I'ianópolis - Itajai -:- Joinville - l]uritiba

Agência: ,Rua·'Deodor·o esquina da
Rua Tenenté Silveira

,

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o �TAOO�Qlidbta·fetra 'R2 de ..;goStO de 1951"-_.�--, ,",' '_ .. ,'_ .... ------- .._--"..--:::,._,... ,�.', ....," ,----__,..."._-

'"

,·1"-

"ro ..� ... , .-_ I. aSSEMBLEI. LEGiSlaTIVa-PROGRAMA PÁ�A
1�,.�.".�",..

,.�".,.,..,
..,.,,-,:.�,<,,,,> II, :.-r

Cida!��Oé����atr��;!d:e;t�e d�;i:U�d�e�:o;:��/f����l�t�� ·0 'Dia dO�,'\SOldfldo,
l.W"l'e' "}.,,.

• rem' no ínteríor, na colónia; Mas não resta dúvida, tam- '('"----' ,

bêm, que quando vão assumir o seu .posto já levam o e�- Ern: cúmpriment6'" às DIRETRIZES· REGIONAIS'pâ-
pirito preparado e sabem, na sua grande .maioría, cum-

ra o ano de 1951/52 que determina a apresentação Sole
prir elevadarnente o seu, dever e a sua missão, não dês- ne da BANDEIRA aos conscritos da classe de 1932 no

,prezando o logarejo onde lecionam mas ensinando à in- dia 25 de Agôsto, consagrado ao SOLDADO BRASILEI-
i _,. fância a amar cada vez mai t

'
,

t RO, aprovo o programa, abaixo organizado pela corais-'�_. 1".'"'' '1*(' . _'
.

_, fr�_ '.__J ,.' aIS a erra, p.orque e a
.

erra
são :,.,_

""
..-,-.... ,"!III' """,,·4tN-+.f que nos da o pão. Parece-nes;'"assim, que o ilustre repre-

ANIVERSÁRIOS: FAZE'M ANOS, HOJE: sentante de Chapeçô exagerou e 'iéneralizoll meras' ex- la P A R T E
,SRA. VASCO' HE�RIQúE SENHORES: ceções. Do contrário, seria admitir a falência do nosso _:_.06,00 horas -:- ALyORAPf festiva na frente do

D'AVILA � Romeu Santana: ensino, na formação de 'professores. onde estes aspectos QIJ�rtel pela Banda de Musica e de Cometas do
Decorre, hoje, o aniversâ- --'-- Carlos Marques. da vida não' são nem poderlam ser esquecidos.. ", . Hat,:11hão,' com queima.-8 de bombas e rajadas de

.

'rio natalício da exma. sra. � Amaur! José Martins. Conforme- salientou em aparte o deputado, .'J.1jpídio l\Ien�alhadoras.'
,"d� Silv1ia '1\liÓç:!y,tleif{,çltAy-:t1:à} ",\: !r:SENHÓnk:! ":i ; '. "B�rl?osa.-, f-!;: tenta, já preo�upou devidamente' os poderes 08,9D horas _:____ Hasteamento da Bandeira e Can-"
---digna espôsa do sr. dr. Vas- _ Iracema Zomel� 'G�í'cia,' J)ííf;JJiC'(t�i do Esttid"(Y', �târitô::ási:!im"qlie- jã;to�ãfil<cl'iàd'Ós' ,

'to do Hino .à .Caxias,
-co�Henrique d'Avila'cMinis- espôsa do sr. PéMo'Garcia, divlrsas Escolas Regionais, justamente com o fim de' 08,30 bDras''::'':' Formatura. do Batalhão para íní-.

-tro_do_T�iblm!:ll de Eê:ur�9s. diretor do Serviço de Fisca- preparar mestres que conheçam os problemas locais e
cio das solenidades internas:

Resnd-mdo na CaPIt,a1 da Iiéação da Fazen,da.. melhor. concorram Paro: a' respectiva solução pela ma- a) RECEBIMENTO DA BANDEIRA PELA TROPA.
, _�1R.epubIi�a:· li. ilustre r��tiíà';' '�": 'I*tENitN'(j.;":<c.;( �\",' i, lieil.·�';ê!?$10;'-e,clüt�W:�9�:�4',t!�t���)f'áh�{ihádóies:· �.

b), LEITURA DO BOLETIM DIÁRIO alusivo a data,
�que'aqUl-(lesfp-uta de sólidas � Ricardo, filho do sr.

' Atividádes' Viêêntinas .

.

delo ':'Sil;,;"�': ';i: c < -, �', " ".' ,

�amjzades, receberá, por cer- Aeenor"de Deus Cardoso O orador seguinte foi o deputado 'I'enôr ío Cavalcan- c) ENTREGA DE CONDECORACõES:
'

'to" homenagens que lhe se- alrnoxazife elas- Qbras da te q_�,e pÔs em realce a maravilhosa obra que vem reali- 1 _!_ MedalÍla Cruz de Combate
J

de 1il. C-lasse com

_rão. enviadas através de Adutora." zando a Sociedade São Vicente de Paula, tanto pela ma- passadeira e Diploma" ao reservista da F.E.B.

:mens.�?ens_de cumprimentos MENINA: neira essencia�menteA eVJ.mgélica como_pratic<� a' caricia- TADEU ZACHZESKI;
• -e fe!lcltaçoes.

.

__ Mel'Ía da Graça �osa, de, como pela importânéia de suas realizações, dando aos
2 M�dalha de Bronze de 10 (dez) anos de bons ..

;'0 ESTADO" se associa filha da viuvá Julieta Rosa. �é�es8itad08, não o favor de uma esmola, mas recursos serviços, com passadeira e respectivo Diploma
.:.às homenagens, com prazer. ,,__.._....__..._..,_,,� certos e continuados, inclusive residencia, por meio dás ao 2° Sargento ACELINO ASSONIPO CAR-'

Vilas Vicentinas. DOSO

Impêste de indií:stda e profissões .
.

.d ) - Co'mptomisso dos Oficiais promovidos :ao prf-
O deputado Padre Horácio Rebelo deu conhecimen- meiro pôsto.2°s. Te6entes ELl\l-Q DIAS DA MOT-

to ao plenário de uma carta que lhe foi dirigido pelo co- TA, LUIZ SYLVJO TEIXEIRA LEITE e ANDRÉ-
mércio de Joinvile e onde se fazem reclamações contra LINO NATfVIDADE DA COST"A.
a lei' do impõsto sôbre Indüsteias e profissões. e) - APRESENTAÇÃO DA BANDEIRA aos COfiS-

Ontea doDia, crítos incorporsdos.à 4 de maio nesta Gu'ah1ição .

Foi apl'tWado o substitutivo do deputado Siqueira f)' __:_ DESFILE EM" HONRA AOS AGRACIADOS.
22 DE AGOSTO' Selo, ao projeto de lei que aprova e a-oordú entre o :Es- g) - RETIRADA DA :$ANDEIRA.

, A dllct� de hoje recorda- tadoê fi; União, sôbre Caça e Pesca. . 2a. P A 'U 1" E . .

FABRICIANO, NUNES nos qU�: '

"�O

,
Em discussão (JS projetos de lei que regulam c.a;J,!'g'OS

.,.....:: .• 9,3ú 'horas _: Esporte: JOgO de' Vole'ihol 'Peí11i-
A data de hoje, assinala _ em .1645, perto da For- do mag istêeio., provido-s por concurso, o deputado Bulcão 'niriQ (Colégio Coração 4e ,re�rt1s X Instituto ,de

''R passagem do anive}'�ário .taleza do Pontal de Nazal'é1, Viana apresentou 'emenda nos mesmos .e requere,u fQsse, Educação) � e Masculino (Escúla Indus-!:áà;} X

mÚ�lício do no�-,.s? '.,pl'ezado. i.) Cap_it;ão: 1i'1'al1-ütS!'l'i)",j;hit.;. a l'e,_qp�i)p,! otl'Vida a Corrtis'9�Ó_,�� Justiça;q;endg :ate�dido. /,,'
Instihitô de Educação).'

-

'almgo, sr. FabrIclan� . Nu.�., 'l'eiros 'abordou e tomou )lm "Depois de te'r falado o depiltad« O'livw'Nobrega, au- - ·14;4.i}' hôr�st:C:':Derll-óil'!itníção< de,G=inâstfca Acro-
fi t- te h"b 1 1 ,\_

1
. bátita 'p".elo T,en. rreiyei'ra Leite' e SO'lc'ados d"o'_"B·"'-.nes� ?o pe en ,� ... l'

. �-Jnavio :P?_an�ês�1íI:andado tOl' do pl'ojeto que :úiJsid;e..T�:}� l�tili�a�e_pú9lica a qai- ____." � ..

.ll?hpulta da., ImpI,ensa Of�-" P01''"-�&ittmf'ThlPS-ZOqr;,'', xa d�" E,s_rnola.�.,de' Sae Fta-nhg'C-G; m&_tltlnçao de larga tre� talhão. j
\'Clal'tto Estado.

, "'1'. � em 1753, na Fortaleza n.emerêriçía sodal, o l'efel'ido-;;pl'ó�tVfQi-a-pí;ovadó_r, ",. \ ---0-·--
-

.

S B
. .

• • . O c6:ri1and da Guámição lVIiÍital' de F�orianópo-1is

'C�I�De' .', 0'1-a'rei-O', ��o·:: Ja�ãe�r:,\a��'::' ,101�� o \d.ufa!:X�!�t��s��!!tit�::,�jU � �:·.Casa, o C?n�ida' as 'a�l;a1'.idade8 .CiV�" federai�; est�dufiis, :nuni�
.'- '.'

.

_'"�. .. ... I d.e Oliv.ei�a E.).'.arbOS�' Viscon- �úr" d.e' .t.ele,gl:a.mâ,s.· l.'e.
c

..

-e

.• b.·.. id.o.. s ?.ll�Sl� do ."E.:�.=.;�.;d.,.O, �pla:l- cl�7.1S e

ecl.esmshcas, .� lrnpl'el1':,a e,scr.lta,: falada·, a� .�a�
"- ," (,.�

,

--

, : �. lde do RIO --C.omnrtder � Te- dmdo I'eu _P.l·oJeto .de leI q_tl&;-�ncede\a-uxlh6 ,ao, GmáslO mlLas e o. povo el11; gelaI para abnlhantar os atos CiÇ71CO

.

"

-�:i; 5���! h�·ãs���" !�a!�l���l; j�i�JI��o7ci: LagU7:·�Si·A!miar��:���::�����t��i#��<.�·'" ".�. ": �r�;�;o��;:;;:::SW��������Il��::�?�e��_
'UM HOM·'('JM. lRR-ESIS-TI-' terceIro- MllllSh'o da Guerra O deputadõ YIrnâl" COl'l"e'a, fona' t.nbuna':para' sahen- te-ColOuéJ Comand�nte. '<

,
'.'.; >-,VEI: ...

< 1 do Bl'asiLl1Idepeyldent�; tal' qlle'n�o vem

$elld�Ptitl(�'idO
na s�'ehidade co_m ,_)� " • .

�

No pl'ogiama: ,�
.

I _:__. ent}793, em Taquari, que trOUJie 110 debate' lltó do funcioilalil'mo. Cita, V I'
-. '-

d-
"

L
-

'

II-li Cinelandia

JOTI'lal.j,.no
Rio ?I.,and; do S�l-l, na8- a pt'opósito, asel'it�ca ':', as� e lntrans!gentes com �l�e U canlza ora eone I,-.:Nac. ., ceu DaVId Jose Martms, que vem sendo combatid8 a sua emenda, a ponto de- se llie _ .

"

2) A Voz do Mundo.; tOlDOU Ó $oorenome d�a- negar, qu�si; o di,reito de falar nesta Qasa. .
! - �,

__Atua. l!dadl;l.s: '

y i nab�rl'o a par·til' de 1835 e Depois de'mostror a impl'o:cedencia dessas ac-usa� Poeli ;, Be�,altebutlleDlP-l'eço.s: I qÚe.,�eiu a f,alecer em 1�. de çõ-es, .l'efe!'e-se a Um aparte doden:. l\'Iascarenhas, (Juan:--

B CCl:'$ 5,00 e 3,20 tabn1 de 1867, como Bl'lga- do, mtando caso de um coleto!', afIrmara que o mesmo eOll,agelD - 8.serllS"LIVREH Creanç.as
.

deiro honorário do Exél'ci- cóletor, c-om o aumént&, teria !'lllus' vencimentos diminui�

I
.., .

.

",'
'

�'maiOl'es d.e 5 anos podúád. to. Eo'i celebre farroupilha dos. Salientou que a cartá que 'o referido coletor havia
'>�ntrar na_isessão de 5 <horas.

li
e fez �s guerras de 18i)1 e

I diri�ida ao ol'a��� envolvia cas-o ln.timo e não (.lev.. ia. ser'l A mais perfeit,a e n:derna oficiná deOI)EON' de 18i3o-a-1870; \ traZIda ao pienano. O dep.' Mascarenhas, entretanto, a�.
,

•

"

Ás-,'i�/4" hOl'as)-, ". -,- em''''1864, em ,G-enebra, ,bllSand�) da co/lfianç·a' nele
..depo.Si.ta.da

..peI.o, m.e.n.'c ..

ioiia
..

do

1
REG�'\UTCHUTAGEM.

MAftÉ C�EIA foi funda�a ,B "Cruz. Ver"
I col�t(J1}, a ela �e re:fel:i�a p�J:á,.c�Wca�.a emen�:a ,..dQ,,ª,,l:- RE�A�AG��

,

No .pl'ogí'ama: ,

..melha";, .". tm���o, e·, nest�s condlçoes, óbl'tg,�v;�����': ��1a_:.ilf1m, 4e fl�, '

Co lceit'õs de' �neus' 'ê.' damara..s de to-cl,'o� 'o.,.s" ta"),;1) - tf.�a�, da Tela. Nac.) - em 18.S8'; D.,Pedro n. e c�r �rova.�o � es:_agero dos al'gUIp,�to�;�.d.o,�·.ePre-�ent�nt� ,_)manh0� "
,',

-

�) -,_P1_'etmos da Revista' fi ImperatrIZ DJP.el'eza Clas'-· 'dii'Sao.;Frallcrsco contra o aumento ao funCionalIsmo pú ..... . . '

GARANTIÀ ABSOLUTA
_)-

-'Photoplay. Short. ! tina chegaram ao Rio de ,Ia- blico.·
.

Pr�ç,os: '.'

neiro, 'de regresso da ter- Depois de ler integrahnente\ a carta; em cUJoo final .

I Em sllas novas instalações (provisória) cl1im maq'üi-Ci'$ 5,00 e 3,2-0 ,ceifa viagem. à Em:opa e' o
�

cDletOl' pede- fie;}r no anonimato" o deputado_ytmar y .', d' 34" F'O;-"R' t P 'b'd t; t- ffi· •

C Al"t d d
. . .• la11OS mo elUOS li Rua Frànéisco Tól'.enHIio,, 19orosamen �

_
rol' 1 o ermma en ao a l.�l·celra

I
orrea esc arece o eSplrI o a emen a e prova que/o Cl-

NE 805.�.até 18 ancs".

! regencia da Princéz� D. Iza- tado c-oletor terá um aumento de 5{)%. Como, pois', alo-
ROXY bel qne a havia começado ga.r que irá perceber menos?,. ,

�_

Ás 73;4, hOTas em 80 de junh� de 1887; I 'A seguir lê a carta que "escrevep em !'espost;a, ao

Colossal Progt:ama. - em 1915, falecen o AI- mesmo coletor, na quat c.onfirma moStra que ek irá re- Ctmtinuandá n!, �tla ordem de considerações, o dep.
, Ultimas Exibições. mirante Miguel Antonio reber do dobro do que recebe. Ylmar Conêa sei've-se de declarações do próprio Govér-

;,0 DESTINO SE REPETE Pestana, nascido em i4 de Mais adiante, o brilhante _lider do PSD. ,I:ep.orta-se nador dú Estado para, mais uma vez, deixar bem ,elar!)'
II novembro de 1842, nesta ell- ao dis<mrso do' sr. 'Governador do'::'��stado, pronunciado que o excesso de arrecadação é suficiente para cobrir o

VAMOS VOAR MOÇO! tão Desterro; e, em Jara�lIá do Sul e, no ,qual ceils,i1h{ a ASBemblt�ja do I total das despes,as' do aumento. "

.

'.
Calitinflas.

'

,

..
--:_ era 11f42,. o. Brasil, re� Estad� })elo.fato de ter prol�ó�tó,. se:m, eXalne, -UPl a'umel1- .

Como das outras veie�, 0.8 qeb.a_:tes em,.:torno do au"

Preços: vIdando ultrajes- e ataques to aos venCImento,:, do junclol1alütmo. .

I mento se acaloram cpm a mtervençao de dIversos depu-
'Cr$ 5,OÇl e 3,20 vários, ,declarou .

guerra à O o�'�dor �iz que a, proposta do aumento não é da I tados' da U.D.N., QS �u.ais ins�ster;t no ��__2l ponto de vis-
""Imp, até 14 anos". Alemanna e ItálIa, enalte- AssembleIa e Slm de tres banc,a.�as. ta de que ,lf' emenda e .mconstItuclOnaI.

.

. IMPERIAL eendo assim as tradições Quanto ao díBCUl'SD do Chefe do Executivo, o orador Em conclusão, o dep;ltado Ylmal' Corrêa responde.

As 7% horás democrátRàs no nobl'e povo estranha a afir,mação de qye:,o$' (j_l�ad�'os.. do funcionaJis- qne, depois de aprovado o aument(i, () govei'no poderá 're-
Ultima Exibicão. brasileiro.; mo éstão superlotados, qua'ndo por: djversas. yezes ;já' so�� correr ao J lldiciáho. Se êste opinar pela inconstituêio-

'TaÜS'rovÃo "COLOJY1BO André.Nilo TaQ_asco lieitou a Criação de cargos novDs . .." ) nalidade da lei, ,então dará as mãos à palmatória.
_!

•
�'- �

- �

�

�
50 2'

Transcorre, hoje, o ani
-versário natalício do nosso
...eóaterrãneo dr. Edmundo
.Acâcio M'ol�eira, provecto ad
-vogado nos foros desta Ga
:pital.

,DR. EDMUNDO A. MOREI
R'A"

Ás 7�ií, horas
I

,

-à ULTIMA 'C-ARROZELA
,Ú'

'
.

VA�'t{)S VQAR ��OÇOJ
,;

...

··�Tj'\;:-"I-T;.,i"'Y"':""'o·',r}�3
..

'

-.

.J

,

I· '.

I
.

\
,

.\ t
•

1
-

r-rkJchnicolor4
No programa:

1) - O Esporte em Mar
'�:cha. Nac.

2) - Metro Jorna1. Atua-·
Itidades.

,

,;Pre�os:
Cr$ 6,20 -e 3,20
"Tmp. até 14 anos".
Ii\-IfERlO (Estreito)

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Primeira 1�n.d«:f'lpa�.a��.a,$ :_.:,
.:;)t1(p,OSlçao, \

. �� Plantão
12 D'omin;go - Farmâera� .

. Santo Antônio - Rua 'Joá(Jt
/ Pinto;

'18 Sábado - Farmácia.
Catarinense - Rua 'I'rajano,

19 Domingo - Farmácia
Catarmense - Rua Trajano.
, % Sábado - Farmácia
Noturna - Rua Trajano.
26 Domingo - Farmácia.

Noturna :...._ Rua Trajano:
.,#, O serviço noturno será e.-

" la Grande Exposição-Feira do Comercio, Industria f'etuado pelas Fp.rmácias:
e'Lavoura do Estado de Santa Catarina, de 31 de Janei- St0. Antônio e Noturna t sf-
ro a 3. dê março de. 1952.

. ,

tuadas às ruas João Pinto
r

e r'rajallo n? 17.
Belo Horizonte, 21 (V.A;) :Dentre outras firmas que não eonseguimos apurar 4- presente tabela não po-

VI-to'rl"a da S'e' leça-o' da FAC'E o Campeonato Mineiro de no momento os seus nomes, já reservaram .os seus es- derá ser alterada sem pré
.." 'U',

.

.

Futebol prosseguiu domingo tandes pata fl. grande Exposição, as seguintes firmas: i via autorização deste Depar-
'No Colégio � Catarrnense, Selecionado da Federação I

último com os seguintes jo- Fabrica de 'Gaitas Hering S. A., Banco Ince, Tecita, I tamento.
"

�_'ealizou-se, na tarde de sá- Atlética 'Cata"rinense de Es- gos e respectivos resultados: . Electro Aço,' Altona, Cervejaria Catarinense, Navita, i �_ Departamento de Saúde ..

bado último, uma 'hôa dispu- tudantes CW.A.C.E,) A vitó- Siderurgica 4 .x Atlético 3, Distribuidora de Automoveis Ltda., Carlós Renaux S. A., "pública, em 25 de julho de
ta futebol ística, .íntervmdo ú;'l ..pertenceu ao conjunto Metaluzilut·2 ,� .. :M-e-I'idi.onal -Buettner -&- Cía.. Ltcla., Tr.ansfjoFte Aéreo (;;ata.rinente, S. 195L
as equipes da Associação dos un iveraitários pelo es- 1 'e Sete de Setembro 1 x A., Penítenciâria do Estado, Fabrica de Artefatos Tex- Luiz O. d'Acampora ,_
Desportiva Colegial e do core de 5 x 2..( )

,._'._! .. I) ,:" A ;'''('Y �. A
'

[Inspetor de Farmácias.

J .',

. -')'
4 d ESTÂDO�,Q�alta-léi_aa, 22' de Agosto de

___� � �� ����_2��������------\--------------�------�--��
lh51

E .,'S P :-:"0 '-R "-T 1 -s -T A: COLABORE 'COM" A fEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE NA l�ONSTRU;;; . .,.

.:

çÃO DA QUADRA DÊ BASQUETE PAKA' O PRóXIMO CAMPEONATO ,:BRASIf..,EIRO� - DOA���t";çOl\f 0- ES-; ,�

.,' ,'�. . "', .

.

'\., PORTISTA MILTON, IJEHMKVHL.,,' -.:.,.,. .
. ,_,'

o!"

��••••••.;. '._.-_..oh•.-.;. �y",..��•.,;...,. N••.;.-��-';'�"_';'" .,.."..,..,.. oh·;. '.'��·.-..·_-..•..
-
..·.,- •

..
• oh '- .- , - ""

;"'.

I,

Estado"
r

,

.

,"

Beaacerse e Viana Filho
v8Dcedofe's da Prova de 24 hs. Certame Miueiro

I

de Fu;tebol·
Em Interlagos finalizou Iino Bonacorsa - Godofre

domingo a sensacional "pro-I do Viana Filho, seguida pe
va das 2� Horas d�

. .Inte.ila- 1.a dupla l�I:aneisco Landí -

gós", tendd chegado "vitol'io- Sebastião Casíní.
sa a dupla paulista Pasgua- .

'

( j
'.I

�------------------�----�----/�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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,O EtsTAD')-Q1,ldbta-fetra� ·22 de .;'gosco- ,: re
.

1951
. "',�..".,. �.'

r

:., No mundo .do
'"' T..

"_.: .

·A··o.'
••

'_

••. Y.� rãdíáe da.Tv
:f; do "Diário ele. Notícias", de 14: do corrente, o se-

. '.' ··e .,'
,/ -Por AI Neto

:;g_uinte comentário :
, '. '.

.'

/-. .

.'

.

.

'- .X- A ltadib Corporatiori of"Há na vida brasileira contemporânea- álgumas "irn- ':l",
.

� ,.:.. .• Amer-ica acabã de fázer .. no-
::-lloi"tante�3"qüestões relativas à organização nacional.é...... vas experiencias comza te-
-que despertam cada dia 'maior interêsse público. Em tôr-: .levísão colorida.

.

ii?
.

dess� questões tm�aJ:�-se deb,ates'f 'cru�am-�e inte- ,·A.'.:. .

n
..

c

-.

"ft.A (JJII\�
r

Segundo porta-vozes da
.:..resses, e correntes de' oprrnao se formam. FOI aSSIm tam-

.

WV""" . vm" RCA, estas experienclas fo-
ibém no patSsild� A abolição constitúiu,

.

o centro 'das ". ramo coroadse dê grande éxi-
zmaiores agitações que abalaram Q .Impérió. . to, a jnlgar pela' correspen-- 1Íoje em dia, Urna das questões mais apaixonadarrien-

2'
.

'5"
-_ dencia.que provocaram.--te debatíflas é· a da .naciona.lizacão das 'Íon tes de· erier-·

.

O $iste�la colorido da
,-�gia. Há Qs:'('I'hepensam .que o corrtrôle, em .tôdas as fases ECA pode \se1' recebido em

. �.ila exploração da energia.: deve permanecer com o Esta- branco e preto pelos l'éc�p-«do, Há os que advogam o regime da livre. iniciativa entre ., , tores comuns de TV. Desta.

,:;R concorrência privada €tStrangeira' e nacional, abste�- <, 'forma, os televistas puderam"
"'1?-se\ü Es�ad'O. de qualquer interferência no negóc,io. E- nl!' apreciar, SI? l:\'Brp apenas em

.. .xístem, afinal, aqueles CUJO pensamento tende para a
\1' UI;

.

� branco e .preto, as- experíen-
�fo\'ma da. econ ()!Yliâ .mista, em que ao Estado ,éa;bel'ia de-

1)'
" .

. cias em questão.
:�ter.!l maiôria das ações das ernprêsas. concessionárias de

.
.

,

.
.

" Referindo-se ao exito do
,\éxploráção de ":lâzidas minerais ou de óleo.

. ....,rs·no'I AI "'0' sistema colorido da RCA, o
'.

.

Está.. portanto, a opinião nacional . dividida nessas
..

.' ,....
. ...�....

'

I V'
.•

, I
. presidente desta corporaçãe·três direções, Ddvida' não há, porém, de que a .corrente.

... :""'.,,'. i. - Frank M. Folsóm _ re-
:naciqnalizad91'a e forte e ganha terreno, -incl.ui;ivepor.-" velou que foram recebidos
-�-que os' fundamentos da politica de n acional ização se en- '. . mais de 10 mil cartas e car-:::.contram esboçadds 11ri .prÓpr'f:it C;�stituiçãõ federal, e na tões, todo�elogi'<1ndo� as ex-
"]egisl�cãci existente sôbre combustíveis. .

'. ....
, '.. perienctas feitas .. Folsóm a-'.

Se;'ia deformar" a {'�alidade identificar �ssa corren- ..� \
.

. . .... .crescentou .que as- Pl'imeifa,i
',te com .cérta e determinada ideolegia politica generali- �.... \._

.

'ARlNENS[' ;/ 5 mil cartas ehegaràtn. riás;�ar, por exemplo, "que a corrente nacionalizhÜ<;>fà'i:é co.,

:ç;'�.:"'.'�'.'.,.:,... .0_.".·.• ,.', ; :r.:.'A·T :. ,.... '

..,' 'f:' S/A
.48 hor� logo após as expe-

'jmUlihitfl 'oil: que aqueles qúe dela participam, apenas;' ser- .'. � " ' ];iencias. D,ul'Í:lllte o progi'a�"'.vem, comei ino-centes Úteis, ao j'ogo dos éôril1.irtÍstas 'J;>eria .'

mi fQJ feitÓ< um convite aos
puma ci:J.hlnia.· I

.•
• '"

\ . , ....
.

.

,

/<-- . ,televísta's nÓ senfid'b d.e <ll1eO go,:emo.trabalhi·sta inglês �adon;lizoi{ o� tra_ns- �Ú). '. 1
_', \�: escrevesse� di'zel1.�i...,q!-!e; ó--'portes,' o carvão, preJi>ara-se' para' liacionãIízar :a indús... .

s',ÂNtOS '," ��'
.

.

!piniâo teem ,do ,siSfémi· "dà .

·�;t!:.�a d,o ,aç� e. n?o �onsta qu� o.s·�h:�alh1�ta�,sefírn:'ino� '.�,
" /' f�{�NAGUA. 's;.. � .

.

.. RCA. . -:.: '

..

� ,

.;�eenteSjutels a s'ervlço da RUSSI�. O ;�eq.ue.I1Q",e Iittra.;l:;a4o' "
. PA·f'f7" . ;.. "'"--

....

�� ri! iJl,tos .
Atualmente, o ·ú'niéo sÍs-

Jran �pl:0V.0U recentemente a 1el nacl'Onahzado:r:.a 9<:\,.pe- � CÜR\l\a�", � temacolori.do em nsocomel....
-,tróleo: 'As:' negociações, ora em curso, em Bagdad; pil,r'tem . ':�. � '. '. 1o:,""\L·uE .' .dale permàn:en.tc: é b da, Co-
,,,do reéonhechnento pela Inglatel'l'á e p-e.los Es'tados u'ni- ,-1,'

.

\\'��
...o� '. U,,,0,,\l'.·A' vJ'.·l�., \ ..

'N'O'nO-L· \5
htmbla 11road(,asÜng Sys-',;idos ,d�sse 'principIO. "

. _��,� .,....,
r- tem, ,rivál darReA. !Q�\f�t.é7.,' Entre nós, vozes prestigiosas �ev:antam-se igualinen- ....<_

,
"

',;
, " f' Oft\A: "

.
, '.

-..... ma da "çlJS não. P�:t:Wl�e, a,·te�pela politica: de nacionaiizaçâo. Hã poucos dias/dis- .

'.

'.
"" "ouNh" . i'e<:�pç�ó nQS atuai�;�' .,�,.'

�e-"
>�c,ursafldo na Escola-Técnica do.· E,xér.cit.o.•., diss.é o ministro,. '." L.A';;'ibA.I"tAO .'.,.e. lhos

..
'de branco'e"p"r'

.'.

a
�>íd_a Gue:rra:. "A energia deve ser hQSSa; sendo'·geràd� pd).·. .�,

.<

'_ h í ,,', ,,' ,:.:'f�"'���. '

nt '. n:ão-:;el.' tned,ütilte àfinstala-.

-iq�e.d.a .dágua, .Pttró!e� pu cal'vã� p,on�o.impô.�fãJ.� h.las in,:
' , ..'.'

':,/; U,I;I>.:O'"(-,"'0 ALt:N6,�...... �... '
. çãb de um ,adaptadOl':,..

·

eSIle-·
.,·,temamente nos8f!""

.

"

'.' ,,':" .

.

'
. ,.'

.� �,. ., "'.!
.

•

ciaI.
.

.

, '

'\ \\.�). "Ci�l'o 'qtie se pode discordar,. e coin bons' fándmneI\:- ; ':' ," '. �" _:�

.

�:
"

�
, '.. ....:kE: ":< :" AÜ� lÍgoia, as exp-ederícias{itos, desse .módo· dê pe�sar do mimsfx6

.

da Gt'ierl�a: Pai'e-
, ';, � ',:: �", A.,�'" .

'

da RCA foram' feitas' pri-,,�r.e, entretanto, que a posição do �é.!i!:)'al EstiIaÇ('Le.�� .á.. .

'" y>'l:f' �-}.,-'. A.d-m- ,.- mOl'dialmeute paríÍ a in:dús-
.. ::rravOl\ dlt:Hiaci{)n,al·i�;l.cão>€lst-á lhe vãtérfdo, 'dl{,modo�'ca�a ' ':"_)a'r' 'f ...

-....
.

) " .", ," ,.,oi , ••-'"
'

... ;,,) tTia do ,rádiei' ;l'atli�ist� e\
,

'��:�t:'ft��!�J�{:!��r��1�::n:aa'��\1�1�i���ê�tl�!� .�. x· 1 .;.�' ",' ;.,: I
,,;.

.

'.

.�.;�. . .. _�'

�!�a�:=:���nh��lt�::!���<'Xnunizante ?u dá'politica il:fa:vor do jog6, t��so ;�iúné'ãçà'tri 'd }: j.i.
'\

.

\
dev�'rão ser feitas experien-

";;0 Pl'ÓPÍ'io Brasil., � ". \' .. ,

.

_..._......."...:.

..._ .;....!!....._.�.��.�=---�
..

.;........:.......:..-.;;..-""7-�-�--....---;.-.-;--:--�....,.- cias com programRfi desti-� l'i:ão'/heve1not/ permitir;' para honra �cissa, que inte� ""1 nados especificamente' ao'Tesse� ligados ao petróleo envenenem ii vida
.

riacional,
'" .

grande público.
.

.. ,

"�iançàndo �ôbI'e persoila1idades brasileiras suspeitas des- .

(
/' . Enquanto se 'des�nvolvemcisa natu.reza." Os :Jnqc'entes úteis não exist�m ape�as p�i:a Y ."...,_.,.. estes acontecimentos em 1001'-

�fazer o jogo dos comunista·s. Existem igualmente para no dos dois sistemi-s d�' te-
-:;fazer o jogo .dos trustes monopolistas do petróleo".

.

li
\ levisão _colorid-il" ·ós.���bri ..Nossa vigilância, pois'; há de ser no' sentido de .não ..

. cantes de apúelhos de TV
'1>ermifirmos que quaiquer parcela de nossa autoridade

.

"o

comecam �. anundial' q'tf� tro-
'possa. ser. utilizada em detdtnento dto ri'osso país. Nãp ati-. cal'ã; os receptOl'es tIe"li(ât-.'
Tal' ú'a céna politica suspeita.s ou afirn:iâções·, capazes de

. co e preto atualmente a ven-

�:diví'dir a 'nação, a tal poiltó que os bdtsileif<1l;\ del'espon': 1 da por. receptores coloridôs
·sabilidade não confiem, mais uns nos outro,s: conf;!tituirá, .• sem dêsCO'hto: Assim,· quem
;sem duvida, decisiva contribuição ao IuncionamEmto do comprai' agora ... Úpl"'rec�ptôr;�.sístema· represe'ntativo e da legalidade demqcrática. de' braJlco e preto,,'� poderá
" Em uma J;laçãQ em .que seus dirigentes e pubJicistas devolve-lo pelo me'smo pre-
se considerassem mútuamente vendidot ao éstraligeirf ço, d�ntro de algúns rneses,

, jn�o hft.veria .paz int�rna passivei. E só o estr�ngeiro lu;.. , .se quizer troca..;lp por, um a-.' ,era.cia com isto".. '.
Ta'an.j)Otrtt.. tegulore. ___de' C�\ go t (.. parelho de TV coloridà. Os

,

fabricantes estão' tomandu

'1·0" . "'1'''-1'•. Ií�IS··�O· .. D.··0.' Q.�L pa·r'a N·O·,. fOll �;a delibetação. a: fim de e-
" l1U 11 llU i.. II vital' que os f,r�ú?:úeses elej-

.

.

'. info�mai 6.�" o:om�.· Ao•.nt.. '.�. J xem de compi��;.apal"eIt,�os
.. PI<-. �Jl6�n.:...;..eulOl Hoep:keS/Â -01- Te�ef�ne 1.21'1 .(. �nd. teJeg.. de TV de prehH�t:hranco {Y'
. Bao, 1"rallCJlCOdo Sul-C.rlo.' Hoepcke S>\ -CI�Tel .. lcDe f. MOORf!MAC.R.. 1'::1. esperarem pêío,sc de.TV

colorida que aind;di.ão es
tão sendo fabricad.oS' em

./

VIVER! MORRER!
angue. O ungue e· .. 'vida

Tonifique-s'e com SANGUE·
NOL que contém excelentes
elemento'S tônicos, tai� como::
Fósfol'O, Cálcio, Vatlfidâto e

. Al'�eujato de Sódio, etc.
...,

• massa.

.
,

PARA fERIDAS,
E C Z E M A "5 I

I.N F L AM A ç O-E S,
COCEIRAS,

, .\
"

'./

F R I, E I R A 5' I.

I

ESPINHAS, ETC.

.... )

l

Vende-=8e �Ol'll 9, c.omparti
menttlS a Rua Ten�nte ..Su- (,.
veira 67, toda reí�oJ'ma.da e

.

deRo,cl.lpad�.
". "

/' •

i InfQrlpp.çÔ�S à ,l;.u.�.ç,onse
Ih' l\'I f

'. ,

4'0
....."

eUQ a lia.\,l1.< ..
, .. , •... ' .

.

."" ."",; "..
.

..
"

,
... /." ,.

AlfâBtida Rádio Catatinense limitada
apresenta mais 2JosDPeraveis modelos ". para 195t

. CARACTERISTICAS : /'
..

. - (.�. '

_,
-

5. valm�las: qi1.das: longas de 550 a 1.70'0 kc[s;�rtas1 6 a 18mcs. 5'0 0:,,9T rrtt.s.
iõoJ

Alto-falante .61[2 <potegadas, tipo '{;lesudo :' Tomada para toca':'scos,

:: TYGrfSt-or
..
rn4tlúr uni?Ve'tsnc' 'fI(;l,(,.lt-9t1, lfUi, 180, 2�� 'e ':22'0 volts vâi

'IftJ:-:- VOfriav�l de 3 secções: FI com nuCleo de ferro: Caixa rle. Ijll':BUIA de luxo.
�

íirande alcanc.e : t.1 Itn. ,<rn!<ihílírJade : Som natuT("
,

,------�---------------------���---- ----------------------------------------------------------�

·1'".'

r
,� ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Da Ban(ada�� Pessedista [Nolicias' dó�' Estreito
€l'.t, atendendo a utn� soli: �r(j�ai" dos' Segu:il�tes tele.l No que se re�e;e a desp�r-'-'��;e,for�a a achar-se conclui
citação que, po)" . proposta �gra,mas:

.,

tos, o .sub-Dlstzito, infeliz- )�a em meiados do ano pro

;minha, lhe fez esata·' Casa.
' Senhor Presidel;te da :Re-I mente retrogradou. b foot- �imo rutaro.:'

.

"(j_uando das -providências to- pública: ' I ball era cultivado 'nó Es- ..�� Trata-se de uma obra co- (Alvarus de Oliveira) tiva,' coisa'difícil mesmo

madas para o rápid('}� escoa- Assembléia Legislativa ! treito com tanto eiltusia�mo iGssal, que dará aquele tre- i. t)s velhos adágios são quando 'estão em foco povos

mento da safra de-trigo de Santa Catàrtneapela Vossa como na eapital. Quem não e110 darua principal do Es- sempre novos à vista do aig- os mais civilizados. Na "Co

Caçador, sinto-me ,perf'eita- Excelência sentid� deterrni- se lembra dd'{�Cantista !:. tl��i,to, belíssimo aspetos, nificado sábio e da sua ex- pa do Mundé perdida no

mente à vontade paea eriti- nar Rede Viação Paraná- l C.", o valoroso Clube. CUJO t!G_l"lSSO, todos esperam com pressão exata. Há males que ano passado para o UrugUR\i
car a irregular e .injusta -Santa Catarina:' organ isação time se encheu de glorias al,l.si.edade.o Jníc,io das obras, vem para bem ... E isso nos a torcida carioca - mais de

dístríbuícão de v-agões feí-' plano equitativo -de forn�ci- em, inúmeras pelejas, eon- ÇJ?�AS �O NOVO CINEM� vem à mente quando<,se pen- duzentas mil pessoas reuni-

ta para o traneportenormal merrto vagões aos<,p",roduto,- quístando �lm.a vintena de _;,,,-.z.!_i,.d:_�,,�n�rada na Prefei- 'sa em esporte, no mal que das num estádio _ o mésInQ
da produção de ambos os res ,p:aran4ens�tl,,�,e > çatari-: t�çl'!-,&}t uma centena de me- ��r��tlWjilC'ipa'}. � planta e fGi para nós a perda do que colocar uma cidade in-

Esta�os, Não posse-compre- ,�\ense:s?:Pà�'� 'qp'�\i�rnl����i() €i' dal)la�.:',_
.

,
.

..'
"

'

J��\�ti�� }fN:tF,t;iG!-��J�", ,º�inp;�iiQ�n:q?)}4\i�ül0, re- tdee".�fc�l'�een�t%,O;; ..,�m��ua'"mo"" <i�re.��6_,.ender por que motivo.rserrdo- 'mdú'st;ría ambos Estados.j_ Passa-se Q ,'dol,!ungo' n?etl- .. '�.
Ma" c,asa;qd��lhversoes .Jl' :duridafidó' 'ême-:;um' bem' ex- �Il ,:,,"" ut:

� Rêde nacional, própiieda..: �)ossam gozar �litua:ção pari-' �io dentro de casa, ouvindo.: :se� �r,gUlda no Canto do Es-, traordinário: � 'O contrôle monstl'_9u_O" maior contrêle

de da União receba,o Para- duele quanto vazão seus pro- '�s jogos do .Río e .São l",aulf! 'tí:.eito.., '.�
. pelo grande público da pài� sôbre a' própria paixão CQ

ná melhor tratamento. d�!: 'dutos,' objetivando paridade 'pelo radio, porque .9-�s\�i,- Rt1:AtS QUEGl!EIRAM )M:AL xão> que�lhe sufocou a QI� hetiva: Depois de. .preparar'

i111� Santa Catarina:
..... ql1e'lh,é'k'assegura C'bn'stitüi- to

__!l�§i;:urou o tootQe1.�lã.o ,,;A',:1"ua ,Ter�za Cristina, ma. . •. '...
_

'

..

'

festas e mais festas para II:

E pOl'qué não' encontre- ç�o F'ederel pt Atenci�sa- possue mais clubes pa.ra'dis�· i.l-�ã 'transvel'sál que 'fica nó"
" A�tlela �erda ni<i!;t�·ou ''ao cometnorrfção da 't'itória, ea- \._..

motivos que juatifiquem mente. putar partidas. . Çfnto elo,·.��t��eito, é de todas Imundo que a maior assis- Iou-se permaneceu no cam-

€!)Sa proteção, ergo ii minha Senhor Ministro da Via- Precisamos fazer sarr o dQ sub-distr-ito e que se a- têneía futebolística do uni-
.

po para aplaudir os vitorio-

voz para lembrar, que
:

(I, ç�bras Públicas ----. Rio. foot-balI do marasmo em pF�senfa mais rual ebeirosa, verso, é a melhor, a mais sos que foram para o sati.

Constituição Fed�ral decla- Assembléit�, Legislativa que se encóntra 1)0 Estreito d�\"ido ao amontoamento de bem educ,{da, o que é. difí-I ta reeol',dação da torciqa
ra. ,llerem absoll1tamente S�lnta"'Catãrfna apel� Vossa 'ajudando o Figueirense a f�elas, ali e:s;istente, em as eil a Ulfla considerável mas- mais bem educada do Mun

iguais em direitosie 'deveres Ex:cía>. sentido
.

dêterminar �eI'Ininar a obl'a do s-eu grau-: qtiais llma "casinha" ou PI'i- sa humana. . dôo Chegando lá não se es

C$ Estados membi�; d� ü- ,f{êde v[áçã� Paraiiá-Santa de estadio e aáegimentangó.' v.�'\la, Çréllfina�se'a- diversas O'púbÍico do Rio de Janeí-' quecérido dêste detalhe, r�,,:
Ilião. ' <": Catal'iua organização plano desde já, ,elementos pa;ra eu· fat:,nilias, 'que �e 'pl'onto as 1'0 tem daqo cpntinuamen,- sol:v-eu o país amigo homemt-,

Acabo de percorrer, vá- equitátivo'f(frneciíneilto va- frenta·lo.
"

enchem, e''''Prmclp-almente, país com li taça e c-oro gra- gear a torcida c�rioca com...

l'ios municípios dô �peste, gões de' rtlaneira a é'alocar' 9ue 'Os poderes ..m,uniCi- P?�:quê l�go.à sua entrada, te provas de edueação- espor� uma placa.
Caçador, especial�éü-:te�'

"

prodl�tQres par.anaenses"·e paIS q�e t�do est�o f�zendo e�>.?,�trá�s.e, � fedo:ent� mie- Agora com Q "Copa Rio"

Por tOQa a :parte,-:ao,� 10n- catal'luenses mesmo pJanQ pelo estadlQ; de � oley, do tBI'l-O do �afe- e bIlhar, que aconteeeu o mesmo: - A-

go �a' �iá férreA; '�p�oátrei d�,�::�ualdad� qua�to' possi- c�m�o d,o :nd:�n�103 em Fl9,� ,ali, :flln(lion�m. \ ,

-

. Nas(!ine.'.· fa-stado � Vasco do torneio.
empllhado, aguaJ:�ando 'e�-� blhdades transporte, feno- rIan!)pohs, '1lao, ,se- . esqueç� � COnlo.c�ao bastas.s� o 111-

.' .. ,
• a Taça RlO foi pal'a São Pau-

.eoamento, o ,.pr?du�o, do fra- �iál�io' pt �àu�açõe.s ;itencia- que gra!l"d�" �UltQ gra�4�� S�t:rolt.av�l f�Ol:, mUltas que
.
C0':l.o nas(!lm�to de,� el� lo. Pois bem, a platéia cario

balho construtIvo dos;'meu-s sas pt. ..,. '!"
a contrlbUl�QO do ,',Es�relto �a? ao tructo_l'!o, o faz�m sem de MU'1am Ferreua, es�a em J

ea estimulou {) Clube paulis-

�?ntel'rán�s do }��s!t,ica-t��<' �eg�leir{),. aín?a;;q�e; dos par� os cof�e� �unicipai8�. ce�?�o�ia, 's�?lI!l:e.ocupaçã� festa,. � .lar d,o., sr:, .Na?�r ,ta�'à vitória e o cli.lbe bandei
l'mense, pOIS <l..l!� Y�k�I1_,s!�' tel�gl'al'l_la8 .açlIl1a

..

sejam C,RESÇ� O. NUMERO·, DE C-O� 1l�}anllha.,s que por I$h Fe�reHa: e Ceha, _!fe.�rel�a, rante }'eeollheceu no.público

«l':ro, �omo sem��in.w�;,c�?- envia-das cÓJl)ias,:aó. �Xmo. sr,' ,u.�JtU:r:ÚS pas�am"o.� estão. à.s janelu-s netmha ,do <,\,1\ Vl�or ,M,anu- do IÜo o set� 120 joga.do}'.
sldereI, um cah�lnense-;:..,:, \j ,G�""�I�na:dol: d� ,Estado. e' à • Ifa,dlas •. contalnos po�"trec da:s. c��as .defr(fnte, po"," o nO" .da Sdva, funclOnarlO do! E 'está disposto a mandar e,-

.

Em Caç,adol';' �l1eoJ'irl'é�'\ )ialldf<ià' cátarin:e:rtí?e'e�)ltíi:� ze� toh" �e; poueoo :;'l)�>�r�b,�.�' ,�lll�tQ},'].�.::f,�p�.j�:;qQi�tal:l,ai"r R·i;··�:"R:{,--'15('JI'·' " ; '7,: X�.,:,'?': ,·ti:,��;r:"ff}-gO ",}ltié. ete�n,��e". a.
f;Ht�ac�o do tl'ar�f,p�"t� ��el:}" b�s;; �s ca:�,as_. do.Corg1'esso I.'!?lSa�OS no ��lfiftd� do �Ili� ).,el!�o, ,: a_ .,nsta. �o, p'Ubhco, Tome

..

êâ,t-é ,',M�'l'lf"f ..T,stia::grati:aãôpel� rriàrof .to!'-
:t'o\'láno da 5egll-mt.e·mf}n�r.: ·nacIOnal· e; fmalniellte" que tadOl\IO e adJac-encIa�, , "'�. �llcostado.� cerca de t. I.. '-- ! cida que já teve em toda sua.

l'a: (I embarque dé-'G_Jli-lÇât�i��: -a-o piretol� da Rêde.,. em CUl'i- ' ppde,mos ágo�'� '" ��ít'm�,r mJ��leu:�, que lá, para a l'e-� .' ! trajetória.' brilhante no e8-

�om um attl;l.zo. de' L'f\;��es" ti:t�; se-ja e,nvi�dQ'o'segu4'-ri- qll�, o n,�me�'O"i'�g:-t�H(;f'Íl%�" x}')t!a:,_Vl�L��rklr�;a-., '.
,. 'Bl.a --,.·r'__ ' "ri' .�,.Aa· -;�P.Q.R�e, •.. , "� .

.

nas l'equisiçõe.s; o,t�jlliú'qu�- té despacha ·teflgráfico:" . C�lS da lImpeza p?bl!ca": é�-' .' ,\'.�e�la ,m�ti�tD i:>qm ql�e,.tzlU- ieu.... :. "..�. E� �ão fi�ou só nisso: _ ).,
<le pinho brüto, C:Qffi ,um, a· Dh'etor RiMe Viação Pa- ta cr�scendo, P01S:,_flO ult:- t? a Pohcla c'omo a lllgtene, ""rtl.1 de' filrr•. O-s próprios italianos q�

'>

tr?2iO d.e .�� ,m,es.�es .. N.a. Vnha 1·�n.á�Santa" Catarina-:-Cu.ri-
mo (lia, de. ca

.. lmarlfl,., co\\ta.
man��ssem �.e�s repre'Sen� tlU'

"
,

.

tJ
p
..e.l'd.era.. m. 3y,'copa,. ;mas. fOI.·am-I'orto .U�Jao�Sãp F.'ranclscO, tlba,

,_ '. ". . m?s qttl�lhe�tos e ,1:!OlS lm�- �any�s aprecl�:em tal c?nde-.,.. Médico, ·'nlo-;. , I. os vice�catpp-êões, e que -jjo"- -.
-u-a,traz.o vai de 60 a '90 dias Assembléia LegislátivH bus enfllheu:ados, a espera 'n2;ve1 an@rm.ahdade,aflmdeU 'd:'.3. �

I
"t" fi 19'a' ra·.'m "om' .. "I'dnt'. 'e mu:...... -

'.

. , ,. ", ,. , .
. .,. , m ClI: <tUao sovle lCO c . e·- t

. '" . �.a; v
.

{Lv

nos.casos.m�sA!�alld0S ..\; §'\l-llta' 'Oatal'ifi'!l-� ihtel1)l'e-' da ca:U1ça..
.

" "' .' �
. �}'çll?enI�,aF a respel� des-

gou' ao Klíe-rillin. diz,e-ndo qU,e 1 beru, taÍnbé� forak bastant-
E ,verdadem'imente (�e.so- taAdo. geral asplra�ãlt pro-' S�ra _liI�r ,eau�íi�� �·tI}tú-s s�. imIct�l{) . �ans�b':1!l-�?, 'q-uet'-ia-��Ien.t�1ie�lcom, $í.�.i t-e.. ,alllaIldJ...'d·Q.� �pelo púb-lici,

l�dor este esJa�o de COlsas, d:ltores oeste e norte cata· q,U� se na� COgl-�� d� febrar fll�e chfpra ta�to llf:�,. sob 'lin: A' c.enada guarda pJli- .de Marae,anã, numa prova de
,,!sto,cOille o acumulo d� es-·.r.Íne�lse 'Ç'�' apeht, _VoB�a dah:"�a lua PI1l1CI�a} , d,O to.d

..
OS oS PIntos �e v1sta .. <

daI que pl'ot.ege o ditadol'll'ecanheeimento e de agra
tóques se �'efle�� no' ntmo EX�la, 8en:�do , Ol'gam:aça.o �iI elt,o, o rnatado,ulO :pubh. ,

, 'l'�m� calf, M I M. da_s "hon�enagens" qtte o po- decidento p�lo . espetãculo
geral. dª pJOduç�o, .�. plano eqUlta.!!yo fomeC1-

, ,.'
'

,.
. .. � _....,.. " vo russo lhe qu�r prestar, jque proporciOnaram.

"

A. falta de vasao'dos pro-" mento vagões pára tl'ans- Acaso sel.a perullhdo pe-
e tr ta t n- fi 'x en

.

D' t 'bl" f. t"b
dutos origine. o atravanca-' porte' produção de' maueira la higiene moderna, m.antel>

..., .

n e n o," ,ao � el ou -', ..

es ar·�.e � pu ICO � e (t-

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

. .

1 .. ! .t.".e T»opa'S· trar.. hStlCD doRIO de Janeiro -
mento dos pateos ferrovta- c.oioear produto.res ,ambos se em�um melO po_pu OIS,(õl.�..R!li". �.''O'':.R!''.'�'' :, � .

O h
.,

t'
. . i .

d d' t
.

.

• '.
,
c/, '

.' _ • ,
• "

t ';h.< '�';'� :,_" ,

' t _: ornem. lUSlS lU, IllSlS- o maIOr o mun (,) melro ___.

l'1OS e o congestIOnamento Estados sltuaç,ao parIdade I ua mms movlmen alÃ�":t<".u��,..
p.

...... .' �.. ;F' t-· 1 1'· I.' .' ,.' .

.
.

d d ';'t d
�

:f" .

'
_.
t'

- A uma cid,tele um matad(}.t�I;(j"" eru·a'nAs'
,tn•. ; 01 en.ao. evaco a pre-,pod

..e,s.el cQl1s1cterado o mau;

,os epOSIOS as umas e fr�N.te a eompe iça0 �con,o- _ . <f'. ..' : __' . r 'UI.: '. sença. do chefe da gUfu'da, I e.duc,ado: o mais nobre 0;"

empresas produtoras as mIca mel'cados na·ClOnalS p.ubhco? . Ou o nosso Depar- Deélà.ro'" Ponce que
-

,",� . d'"
.' '- j,

d
'

.
, .

. "t t ã t' d'
.

d
..

.

.
u .,

,
.. a quem Isse' I que velO e.smenbr os que

q�ais se: ��m !la conting�n- assegu�'àndo a todos a igua�- amen o n o es � e acoI' .0. delegàçaO" dd Equador pres- _ Quero t�mar c-onta de tentaram nos deneg�ir .os fo
�la d'Mlmmmr a ,prod;tlç�o. dade� de tratame�to 'p::ecom-' c�m.o qu� doutrmam os h1- tou .. apQio h'1'estl'ito a es-sa. Stalin, cuidaI' dele com mui-l 1'08 'de eiVili:Uldos em cam.-.

"
E, .como. C?l;s?lluençla, zada pela C�n?tlt�lçao Fe� glentst�s., . :>,". ...

proposta, opinando que a to carinho. / I panha pró campeonato, me-
c€s-sa ou

..91mlfitW,grand�- deral- aos vanos' Estad-os-" ... ",QS...ull.Mblls.��R�..p,d,e�.;9eDl: ,segu.rança coletivl}"!em..(lomo '.<' i O s-eri'hor' é: m.�icd? _' vidó)pêl(j 'dé,sPtlitó �rilos que
�

men� () trabalho, com-sael'!- membros da Federação,,'bra- devem lmpeuu que:, para o
collseq'uencia inevitável a

.

t
.

f'
.

I
' ".a I

. -

t
-

b
•

'" ' '. '. "

.

b d . d E·t· ·t·
.... .

--
.

- pergun ou ·0 O- leia. l""eo oglcamen e, nos com· a--
:fIClO do opel'anado e do era- s11elra, 'pt Na certeza de que ,em o pOvo o s feIo, se- indivisibilidade da 'pa2l oe a _ N:a- .

.

,
. .

t
,

d E t d
.'

Ja o matadoul'o mudado pa
. o, sou CO\eIfO, ;en1. ..

:no o s a o.
.

'- es-se apelo �nc{)nti'al'á- me� ...
.

. .� 1
•

.

-

segurança. coletiva. Deve-se
. ,

Os mais ten�:,�s: para não lhor acoll1ida partéV. Esa, l'fr ,11lg�r,��ls>�P�oPl:lado e, 'VéPirii:"'(ioletLv-a-mente a I,l;.;! �����;e_.JI',-!i�')��.
verem as suas mdústrias renovamos nossas mais ·cor- C-Ol:r,velll.ente-;·' ',,' .

. gressão, qtiál:quel' que seja' •

varadas, .fa21�em o �ranspo�·t: diais saudações: Ele� p�s�uem .arzas, e bem'
o agre-s>sol., :nãó, só ' quandQ

;pD1' canunhoes, VIa J.taJ31; Presidénte, poderao :oar paIa onde hot:- leva'ntar ai cabeca ao norte, '

mas oneram extraordinária- Erà o que tinha. a expor
ver carl1lça e, ,. mau chel-

mas- tán_'ib�m q�àndo qu'al:� .

mente o cust� da �r?dução, SdIi.'equel'er. 1'0, • . queT' o'utr� �quiser impor-se
o que lh�s dEt pOSlçao des- Sala das Sessões, em 2·1 os IMPORTANTES EDIFI- pela força,-ao sul, no oden.
favorável na competição de agõsto de 1951. CIOS MOELLMANN .te ou no oci-dente",
nos mel'cados naciónaÍs. ,.' Siqueira Belo Sabemos achar-se depen- Ac;'eseehfou ti chancele1'

<.-h'andes firmas", cõmo a dendo' apenas de. aprovação que "se, �e futuro, repelir-
Caixotaria, e. Aplsl'nado's por parte da municipalidade. .

.

� :rtms a agr�ssão contra qual-
C"s'telll' S, A." II'm''''os K'.II'.tz, da capital, onde se eUG0l1tl1a "t-.l E 't d

.

<. "" quer \paIS" .""'-.10;'\,.08;.. s,a O:S'
, .

.Joaquim Reichmanú S. A" a planta qo belo conjunto de amantes dll p�z, com f� ';e
Adami & Cia,; Cia. Brasi- edificios, que .. o industrial confianca,' 'cõntrii)üil'ão o

"':leira de Madeiras além de sr, EdelbertQ Moellmann vai máximo'possi.vefpara le-van-'
'lmtras que s�ria _?cioso e;;U- con�tl'uil'.à l:�la :4 de

maio,!tar
a obra:d8)?�eS'ul'ança COO'

merar, tantas sao ela�, a- defronte <to 'Bar e Restau- letiva. Urge-r.epelir a agres-
1 I d "t l"nlte Perola" ... .

úlmu am em seus epOSlOS '

_ .. "são cóntrà qualquer país,
e nos parques ferrQyiários Tao l_ogo se,:a apro�ad�, mesmo que seja contra o

vultosa quantidade if,él's se.us a�uele mdustnal p,rov;rdffill� menor e 'o "mais débil".
+>l'odutos, à espera do pre-

clará sobre o derl'uoamento '__.,-.-:-,--..,._.;._----

tiosa transporte ferroviá- dos v�lhos pardieiros que a- CASA :MtlSÇElLANIA dlstl1. '�,:'rio. ,:-:. "'----..
, I li se enc_ontram atra�nc-an-I bu-ido� dos�à.diQS R,C.A �.

E, "aos pl'eji.iJ,zos�se s,g�) �o o tr�n�i�o e estreitand� a I Victor, Vá.hlcu!"s e :$i:s,eos. ..1.' .

mam ainda os fisê'Qs' de in- ] ua, e 1lll�10 ,da '_;011stqH;ao,., Rua ConselheirO' Marra. , 1, �

::lf::���ff:�::.2�f;onvite·E'Sc·81'adv·e· S'aruellos·:d·a�.s'··arDl.as)' ·,}t'.·..
'

..:

..

� ti,
2 anos, em alguns caSO$, . • '.

.

f -)1
.

p Po.� estes.mQti�·os, senhor De ordem do sr. Presiden-
.

A ieol'a-A uo",'id�d'e
.

i;: qt
t

Z�9� .' ,

. reSI e�te e �en

ores.depU-jte,
convido todos os mem- 141, V V 1� . �

.

U
.

"'\ " ' tqJ E;yt\RA AB'S()LIJiA GARANTIA
<tados, JulgueI'. s�r do meu b1'08 da Diretoria da Socie- Acham-se abertas as inscrições par'a ós' exames de "

. ',f' , oE. UMA VISIi3llI0ADf IOO�'
ide\tel' tmzér o assunto' uma,

.

dáde. Catarinenst;l
.

de Belaí;! 3(lmis"áo à rnatriC'11l.a na Escola Be Sargento das Armas: �.:. .. Pe:RFEilTA,'f'ROCllP.E li

v�� maiS' a,.'�: ('
..ol�hecimen.t.'o Artes, p,ara uma reQniã.,o a- A �ntn.lga _dQi'J r,(;l.ql1�l;imen\g$ d,everá _�e�:. at� ,30 A.(') ,_' ._, .,,__ .

1)EPllRT.4i-MEII1'O <' O'rlCO as
'

�ési; ple��l-I-:o, ltf1�l ,�le
..

�on- !
manhã/as 17 horas, DO JOcal c��n;e,�te, n.

a SecTeta.i.'Hi do 140 B, C" onde os candlclatos <\ �� ,t����---
':.�..

,:su lt<l.-J.o so·)). e '" O[,Olllm Ida- do, co:sttlme,
. I poderao

conhecer o pl'ograma pre\!_isto b€m� 'como tod.a
.

e '

JoÃo P!"T�o,��"�:�",�,.;;�" ';\C.IAS .�
de (10 r'r'vi(�, � !!;::�_;l:TI () a-, l�-t�,�&: �._ ��i :,0 Se\.J·etál�;,O. 1 :L_ !qu-er informação.

.!....__:c; -- <"'�'l!\ all"'ll'1J�'A'i---: ------..

PRbvA CA'BAL
/',\

\
-f

':::.

-�_
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o 'ESTADO-Quafta-!eira, 23 ft� Agosto de 1951 l
./

·1

los BastidDres d� luolto
,

,

1776-1951
r

.� ./

,

.
Por AI Neto

I te·americ.ana
não é perfeita.

.

'- Eu mesmo não sei si cer-
Ao completar 175 anos co- tas instituições, que nos Es

mo nação independente, os tactos Unidos existem eon
Estados Unidos surgem no 'fl'ibuem para o

. progresso
eenario internacional como nacional, são aceitaveis para.

.

o baluarte do João da Silva 'nós, por exemplo.. ,'

'de todo o. mundo.
'.

..

João da Silva é o homem Mas é fora de duVida que
modestamente vestido, que qualquer de' nós � qualquer ..

encontramos nas- esquinas 'J'Oão da Silva, em' qualquer
de qualquer cidade: parte.do mundo - reconhe- :

João 'da Silva é o lavrador éé (5's seguintes prineipios:
de mãos calosas, que forceja "Cremos axiomat�as as'
.sobre o arado pelos nossos' seguintes verdades: que to- .

campos afora. dos os homens foram crea-

João da Silva é o operá- dos .Iguais-; que lhes confe
rio humilde, que constroi riu o Creador certos direitos
.nãs' oficinas e nas fabricas/ inalien{tveis;-"enb"e às quãi's
a grandeza das, nações.. o de vida, de. liberdade e ((
João da Silva é voce sou de procurar apropria fel i

eu, somostódos aqueles que cidade; que, �para assegu
\ lutamos pará- ganhar o pão rar esses direitoa se consti-
nosso de cada dia. tuiram entre os 'homens go-
No nosso país, como em vemos, cujos justos poderes.

qualquer' país, existe gente �manam
do -tor{sentimento

importante,.. que dá ordens e O.S governadosiqus sempre
dir-ige oS destinos da nacio- que qualquer .im'ma de go
nalidade.· '

vemo tenda a distruir esses
Nem voce, nem eu, somos fins, assiste ao povo o direi-

.ímportantas. tode mudar ou abolir, insti�
Nós somos o povo, somos tuindo um.

� novo governo
a massa. cujos prlneipios básicos �
A gente imnortante é írn-: organização de .poderes obe

}Jortanté. e de�e existir, já decem á norma que Íhes pa
.que um país. precisa de..._go- recer mais propr ia a premo
verno.,' ver 'a segurança e felicidade
Mas a gente'

.

importante .gerais".
.

,

só ,é realmente,': importante Este é o preambulo da De
si,tiver recebido i) poder e a claração da Independencía'

.

:importãrrcia 'das' nossas" dos Estados .Unidos, procla-
mãos. Porque nós, voce e eu, mada-no dia, 4 de junho de
sõmos . a maioria: -

.. 1776.
Em· escala mundial, nós .'

' .

'" '
I

�
,.�

" .

!l�lO:al����teE��ar���e�:;�o: "Coq�eirosU,··�raí� Clube- 'i,�"I.iVENDE-SE, EDITAL N; ,1/51
politica inteenacíonal norte- .' .

.' _ � < �

,', '. �"'��., .Magnifica resideqcía, si- ,JR�IAl\jl}AD� DQ.,.DIViN�Q-,'ESPIRlTO SANTQ E
arneríêana tem 'por ubji:!tivo "',, Çonselb,o ,l1éliberatw9" 1 v�al';.ã{);<.,de�,acordo" 't'0fu",'�-íI{' 'ta )l�:"iel<tic,io, Üá "A'veilidá.'!l}e:' ,,'''''' ',:'

'

..: r
, "':.: ss; 'f�IND,ADE.:_ - : .. _.. . ,.:

.

.

,- rleferrd-er > êJ'S )�ifl.'tél'e's;;ég "do' • �
"

.... '{Conv'Ocação)'.. 'a1'n:'4-1,' dos 'Esta'tt:i-to'�';��:_r" �'ba'1tga�or . Pedro-
.

cSilva" �!. De '�r'denf:do: Sr.� Irmão Provedor, CO!} \7i,<1.o".aos .

irInão8 ,

homem' do'povo. 'De ordem do sr. fresiden- , Florianópolis:.17 de agos- em go�ueims _:. "Prai!l- das desta Irmandade que se encontram em atraso ç.Ql1} .suas
Naturalmente, para ser te convoco os senhores mem- t,o de 1951.

\
'

. '. .�. S�u�ades",._servida detres anuidades, a virem satisfazer' (H;;eÜ débito com a'. 'I'esou-
um baluarte- a' nação esta- bros deste Conselho para a AroIdo Pessi - Seeretâ- espassosos 'quartos, banhei- raria, afim· de poderem gozâr. d?s direitos estatutál'ios.
-dounidense -deve começar reumao extraordinâría a rio.

.

1'0 de 'Iuxo; casinha, eópa li Findo sessenta dias a contar desta data, perderão
;por ser poderosa. reaãizar-se quarta feira dia '. de dois amplos salões de 'vi- . todos os direitos de_.irmão, conforme determina o, íncise
Existem nó mundo outras 22 do corrente, ás 19 horas, sitas e -jantar, Porão habita_I IIIo -do Art. 18, de nosso Compromisso.

.'

.',

.

..' -,

nações cuja politica inter- na séde deste Clube, a fim 'vel com tres quartos, Iavan- SECRJ1�TAltIA, aos 18 de 4g0f1to �de 19517" t
nacional tem por' objetivo' de se tomar- conhecimento derÚl. e deposito.' Acelon Pacheco da Costa ...!c.. 1<1 seeretério. j
defender o homem do povo: do ofício que, nesta -data, di- Preço - 17.0,000;00 .

.i.
� '}

Nossa melhor defesa, e11: r'igiu o Sr. Presidente desta condições a combinar.
tretanto, 'está nos Estado� SocierlaCle. AUTOMÓVEIS

,

- Os irüeresiados procurem
Unidos porque ,€ls Estados Não havendo numero 1e- CA"'I",ijg��'NHoNnAs .' o senhor ANTONIO AL-
Unidos são a .naçãc mais gaJ para oTunclonamento ,THOFF - altos elo Café :Na-'
:poderosa entre aqu,elas' qüe da sessão '() €onselho delibe- rfolUZA LIMA '&. IRMios �iO�'aI. �

,

'.IÍ�s r�pTesentam. . ral.�á, meia hori;( após, com Conf'j. Maf�a, ;.à7·
.

:
Os' Estados Unidos' têm qualquer njÍmero,em 2a éon- Flo,rianópolis

_

O" Mu'u'r da'looAS·.MA.que nós defender porque, ao
.

" II.
defender-nos, �stítrã6 deffm- '

" �issolvid.o RapidCJ.m.ente.(lendo-se a si me.smos. ,"
' I

, " i.., "
'

•
. f Os ataques desesperadores e vio-Quançlo, em 17'lG\ OS no1'-

'.

IM"".'. '.,'.'.. ,. ....
lentos da asma e bronquite·envehe•..

te":azftéicàn:õ's p·ro·";la"m"an:.r 'a' lSSa
nam,o.organis!llQ, minam a energia,'A. '" y'

• .

.•_
.

-;,' .'
". arnunam a saude e debilitam o co-

indepe'ndencia"'das ,antig-ás ração..Ém 3 m\nutos, Mendaco,
/. , - nova formula meçllca, começa a cir-�olon\as .inglesas�, estavam, cular n9 sangue, dominando rapida-

1 I d·· d mente os ataques. Dêsde o primeiroPI"OC a:m��� C. o, Q>,,,', u'élt9
.

',.
e �

d' J.. � 5-
. " . i1 , _'

dIa começa a désaparecer a dificuí-

�1�m�sQ.mV?oi'•.'�..,e'iI�v,:.,erp:a.. l'-se:·3J'.I:'" e. ,'anlV,ersarlO' . ��:d�::.',��sJ�r�rq�l��af�Z����S��:
.., ." I rio é tomar 2 pastilhas de Mandaco

E de.s._de:.é.ntã0.,'atra\):.ê'z... ·.(.1� :" MANOEL .TIMOT,EO ·DE OLIVEIRA ás refeições e fl,.cará aliviado da
.

J',
asma 01.1 bronqtúte. r\ ação é muito

suas' guerras mundiais e na . , ,
.

CM�mequinha)' '.y rápi,da mesfl'lo que se trate·de coasos
",'

.

.' ,

IS'
/'. 'r�beldes e antigos. Mendaco tem.agita:ç�ã'9'\d�· �t.ual crise ,in- M SA 5° ANIVERSÁRIO FALECIMENTO tido tanto êxito que se ofereCe {!Om

t
., ...

1 lfu.t·fi U' Vl·u·'va A"lmer' 'llda OI"
.

l' f
.

n'l"'d Q g�ta�tia de <:"r ao paciente Fespi-erIl�,clo:na ;;9S./�'� a .98. nI� . 1 � �ve 1'a e ai 1 la, çonvI am a seus raçao lIvre e facil rapidamente e

,td�s v.êm:l.atan,do.pelo :ttlesrno,- paren,tes e pessoas' ,de Sllas relações para a-ssisÜrem a completo alivio de sofrimento da
r 'princip1'bl .:" ..

, •.... ..,:.. . missa' 'de. 50 ani'Versário do falecimento' de seu sempre ��j�a ,;;�g���� ��:iq���a:t��ici�·
Fofpar.â· def-�ndér O direi� lembrado espôs@, pai, sogro e avô -.-'MANOEL TTMÓ- �Ú;���S� garantIa e a sua ma;,,:: �rc

to de', t�m 'povo :pai-� gô�er- TEO DIj} OLIVEIRA - CManequinha), que mandk ce

]lar-sé a· S'i mes'mos' q_tÍe os' lebrar quúta�feira próxima, dia 22, às 7 horas, no altar
norte.�americanos' for.am, a do ,Sagrado Coracão de Jesús, na Catedral Metl'opolita
;Cey'eà;.. ,�' :_."'�.,' "', :. -"

n,a·. Desde Já à.gl·a·decem a todos que comparecerem a êste
'Sem dilv�d�i â 1:1ação,nol'��' ato de religi?sidade'-Oris1;ã.:�

'........
" �- _-,. �'.,,= .�-.. '

_
......). ,-_,' ,�' .�. _"":"_;

• " .'

, "

. ),"

-

'.''{

'.

...:

.

. -

P I
1�

fS;· J...zsz 4ZJtJ CaÜG,,_ oata t .549 -i
TfLEGIUlI.4, PRClSEBRAS �ARA.NA .....

l

AVIS'O

AVAt;I�CÕE5
lE6ALlSACOES1Ie====�=====�=�=

>7"'(fA DrODOnO • .l.'
f"AOI1IAIYOPOl.i.s - �Al!j.;; CAtrAq'ftlA

Ó"ESCRITÓRIO Il\1:0BILIÁRIO "A. L.-ALVES", eo�

munica a seus clientes e amigos que 'está aparelhad.o pa4'
1'a atender os serviçol'! de corretagem. em geral, e espe�

CASAMISCELANIA distrl. cialmente venda de �çasas e fÚl'enos, hipotecãs, avaJia;
bu-ldora dos. Rádio.s R.C.A <;(5es -

-

admühstraeão �d� imovei� etc., esperalHtO contí
Vieto'r;i.:V:ãI·�lil.& e Discos. Iluár a merecer a >meS:ma,_, preferência e confiança qü�

Rua -cillt�Ul&i1'O-'lÍafn. vem a mais de cincei"'anos, recebendo.
�

jjq� .92" .·<t"j��". (4� t:\c:z·:'·.-�," �.�;; �'�'- ····a,.�· '.

:"'.- f--;"
'. ..

, f

. (,
,

_.�

\
\

, I
�

•
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RIO, 21 (V.A.) Ele- 50-57-00, dirigido por- Val- A guarda do Q�larte]· Gé- da Central, êm c.ómpanhia d&;
mentes da Policia MHitar demar Costa; 4-94-51, sob a neral, situado a poucos nie-Itiscal -Nabor. AtI: ouvir -os:

voltaram, ontem, a provocar responsabflidade do moto- tros de distância, não inter- tiros saiu para. ver de que-.

desotdens, pondo em risco a rista Valter Rodrigues: "', veio 'nÓ incidente. Também' se tratava .ern eompanhia, do"
vida de indefesos populares. 5-23-45, cujo motortsta aín- absteve-se de entrar em Q- pnlieial, po.l'ém os müítares..
O fato ocorreu em frente à da não regressara ao local çâo uma patrulha da Poli- já haviam fltl.gjdo.,
estação Pedro II; da capital depoís do tiroteio e portanto cia do Exércit-o de serviçona Não se sabia; até encer-o

do Brasil, 11.0 local onde exis- não pôde ser identificado, a- Central do B�asil, comanda- rarmos os trabalhos desta e- -

te um ponto de carros 'de a- lém do carro chapa 4-68,-45,. da pelo sargento Hermes, d��o, se irfam: abrir "rígo-«
luguel. Pouco depois das 24 cujo motorista se encontra Aliás este militar nos, de- }'OSO inquêrito"; nem qual a ,

horas, cinco soldados da Po- ferido. clarou que se encontrava no autoridade competente pal'fLl
Iieia 'Militar, fardados, apro- SERlkUM DESFORÇO interior do pôsto da policia instaud-lPI.
ximaram-se dos táxis ali es- Segundo apuramos no 10-

t�cionados e\ ime4t�,ta:lljen� ,ça,l,;�:{estú?,i�:�.�titude.ldos ,�., .. ,.IITI :�H6t" :\'�{" '''-';'0, n�"');..::·
.

>, "" i
.a,.rai1!� d� revõlv.�...

-"'I,·m.. il!t�fe's;iP,r./�.P,.d����.'�'.��l:ll�i��'.
.. '8, ,-;".a.;lO "--0.$,+r;e,ru,a+n�(J5!

Fr�fdanÓ:I!'9tis. --c- �2' d� Ago,sto de 1951" �:: �u��s��a�or��i:tf��:� ��;��!�-t��t·!�dt�r�·;o���d�:
..

'

.,',.

s''e';··'�R'''',.-.,."'�'I'r'-"'a�
, "

;.�: ,..
.

menterOipan icofoi enorme,ldo:"da,.Eqlicià/;��trtar, "aItl?, ,;;" '
. '.� ',,'. .

.......... '

.. �

11-:" I··,S'tEM.'O·t'EI-A?LEG-ISLATIVI' pois muita gente ainda se 1 e magro", 'e 'urt("'-rilotQ"riéU'
.

'(lUIT-O, ·21L(U.P.) ;.;,...

Ciro}
vos. "ataques" .peruanoe a>.,.,

U
,

dirigia à Central para alcan- I que .também .exerce as fun- culos do Ministério da Def'e- guarnições' equatorianas' &�

çar os trens suburbanos. En-
I

ções de guárda-cívil. O mo- sa declaram que as tropas' que, d03 postos de observa- .,.

A 'Si�CA E O PROBI.,EMA DE ENERGIA ELÉTRICA - quanto o PQVO gritava, sem t�rista .�ia recusado Se1'- peruanas es�.? se retirando JçãO}t"ônteit'iços,. descol�riu'_,-.NÚVAS CRITICAS A DIRFJÇAO DA 'RE� PARANÁ- saber o <,lue estava aconte- VIr ao militar e travou com de suas posrçoes, ao mesmo se intenso movimento de.,-'
SANTA CATARINA - O DEP. SCHNEIDER E AS cendo e procurava . abrigo este violenta discussão. O tempo em que anunciaram a tropas peruanas, de suas po-.
\ PItOFESSORAS - ATIVIDADES VICENTINAS nos-salões da estação, os mi- soldado, ao retirar-se decla- próxima chegada de obser- sições avançadas na l'egião.<

Novamente na presideneia, na sessão de ontem, o litares sempre .dísparando rou bem alto - segundo vâ- vadores militares .dos quatro de Zumba para a retaguar-
deputado Protógenes Víeiea, ..

.

suas armas, 'aproximaram-se rios motoristas rios afirma- países fiadores do Protocolo. da.
Depois da leitura do eX\Je�iente, .ocupou a tribun� o dê seis automóveis de praça ram - "Eu volto aqui para do Rio- Brasil, Estados _ 'Entrementes, o chanceler

-deputado Aquiles Balaini, representante de Blumenau estacionados no -ponto e -des- bombardear esta praça". Unidos, Argentina e Chile. Neff'alí Ponee disse que Ü'"

pela União Democrática Nacional. fecharam...,verdadeira fuzila- Parece que, ontem, cumpriu Os observadores devem che- Bquador apoia plenamente a;,'

Ocupou-se o orador, da desastrosa estiagem que está ria contra os veículos. Os a súa promessa. gar breve, para visitar a re- proposta do secretário ds"
causando os maiores prejuízos à nosaa economia, princi- motoristas -dêsses carros já Depois do íncidente este- gião fronteiriça e investi- Estado, Dean Acheson, vÍ:- _

palménte pelá paralízação das indústr'ias, em virtude da haviam, }mtretanto, fugido, ve no local o tenente Hélio gar os incidentes ali regis- sande o fortalecimento dasr
falta de energia elétrica. amedrontados com o tiroteio. do 4° Batalhão da Policia trados, entre guarnições e- funções da Assembléia Ge-.,

.. A solução para o caso, é a suger ida pelo Governador e só isto evitou uma carní- �ilitar, cuja ação límítou-se Iquatorianas
e peruanas, ral da ONU.

4.0 Estado, isto é, de levar até \as cidades do Vale do Ita- ficina. a anotar os 'números dos .Dis-se que não houve no- Centinúa na ga pâg -,
/Ó»

jaí o. potencialrelétrfco de Çapivarí, Depois de saciarem a sua carros �tingidos pelã fúria
_

�. 'R�de Viação Paraná-Santa. Catarina fúria contra 'os automóveis dos seus subordinados. Não '

O deputado Siqueira BeJo foi a tribuna para ,críti-:' os"mantenedore's da,·ordém" esboçou o menor gesto'nem
cat' a, direção- da ltêde ,Paraná-Santa Catarina, pelo tra: sáiram em di$parada, éhtra- vontade de perseguir os a�

tamento menos atencioso dispensado às classes- produto- ram numa caminhonete. au- gressores, que não -devial' ir
l'aS do, nosso Estado, em cotripal'açãi} 'cem as do Para:n" to-lota�ão .

que d�mandava. muito longe, ainda;
, A' prefel'encia-dada aos exportadores·do vizinho Estado ao suburblO, e. fugU'am, sem , r'

.

. visa S.�!fOcal'i..àS, íwssas fontes de rique�a, e.
contra isto é' se1"e� pers.e�ul�os e nem se- Oberam'mlrgaonéeessário l'eagir. -.,' quer IdentIficados. '

O -assunto, já por diversas vezes foca]izado na- Casa,
,

UM FE:RIDO. '.'

II' iii·"
�

d�spel'ta o int,eresse de todas a� bancadas,. havendo. ap�r-
'. volt�ndo a (f,aIIl1a" C�l.�'�?' f'a-Sl·.·Ie·os.e '

.

_ "

tt}s ese1a.l'cce40res' dO's srs. d�t1tados Ylmal'
-

C;Orrea, sos e elementos, da :PO!jCI� .

.'.
.

.

.

'

Fr,a�-éiseo �Masea.l'enhasl Cássio MecleÜ'os, Wilmar Días, d� Central do Bral>ll,apl'�� Sélis cristãos? Quereis ver
todos' pâi:'a reforçar o protesto contra a_ Direção da l'efe':. Xlmarazn:.se do local, l,<:'llifl.; a: vida de vosso Mestre e
rídà rede. 'o deputadO' Ylmal' Co'rrêa lembra a suà pro- clj.ndo, én�ão, que s�,.�����-., Salva.d()1/eJ-esÚs. Crist9? _

ppst'á; ;ta'Pl'ov�da_ pelo plellá,ri_o: no �entido ·de ser nomea- t!'a;�a �el'ldo 0_motOrIS;a"_,�ô ,Vind? 'à Colônia,�ta. Tere�ada uma ComIssao de lnquerlto, afIm de se apurarem as caIlO �h9:�a. 4 68-45, 'al�e- uo dIa 7 de setembro pro
verdadeit'as caüsas,da falta de transportes, mar SlIvell�, com profunêlo xhno, e do- alht d,e uma-colí-

_

·Depois, de posse do l'elatório, ir ii. pl'esença do Che- "gOlpe de punhal na perna na, de uma arqui,bancada pa
fe da Nação e lá conseguir o l'emédi@, esquerda, dell,Otándo. :!lue os l'a cinê.o -mil espectadores,
, O deputad9 Francisco Mascarenhas, que anterior- agresso:-es, nu� l'equlllte de verei� ás deslumbrantes cê
men� se pronunciara a favor de apelos dir�tamente à perversldade, l�saram tam- 11a$ 'bíblicas, interpretadas
Direção' da R'ede, convencidq, agol'a, da ineficácia desse b,ém de.�rri1a bl:anca. A VÍ-

pQr 206 ,intel'1:1adQs desta' ca.
caminho, apoia integralmente a proposta Ylmar Ool'rêá,. h�a fOI condUZIda. ao Ros-, '/3a hospitalar: " ,

.

POl�·Que' só assim os catarinens�s mostl'arão,� à Rede que IPltal. do Pl'on.t@ Soco.l'1:o. e/.. Vinde.�,:_: sei'eis. des:
sabem defender os altos interesses do noss'o pl'ogresso. depOIS de medIcada, dIl'lglU- 'lmhbrados ante ê'ste estu-.

Prosseguindo, o ,deputado Siqueira Beío mostr& os se �o 10° Distrito Policial pendQ 'têab'o ao ar livre. in-
prejuízos que o caso acarreta ao Município de Càçadol', para prestar dec!arações. teiramente desconhecido no

que tão elevadamente representa na Assembléia, e re- OS CARROS ArINGIDOS Brasil!., .-- /

quer, em defesa dos interesses daquele municipio e de Nada menos de cinco au- �
- todo o Estado, sejam --transmitidos telegramas ao Minis- tomóveis ficaram danifica- OIPI'IO I rtro- da Viaçãõ e ao Presidente da República no sentido dos pelas balas dos policiais .). -., fi UI..
de sel'em tomadas <imedia�as e satisfatórias p_rovidencias. Sã-o os carro� dê chapas: da"ção dI'·. JA.AD81'O requerimento é aprovado.;. 5�21-00. 'que têm c,omo mot0-

_ V'J
.. M�ntalidade .Agrária " rist� ;]'"oão..da Silva; :, ... -, 11,. "'atar·ID8"DSe :

.. "

Como terceiro orador da tarde, falou o deputado João ti "
Vicente Sch11eider, que. novamente, discolTeu� sôbre pro- Circulo O.·perár.-A Realiza-se, ,(amanhã;' às
blemas agrícolas.

-

,-
U 20 heras, no Clube Do

, '

Sáli�ntol,l o �ra:dor, a- n�cessidad'e d� se' criar uma

.

O Círculo. Opera'rio 'de' ze 'de Agosto, reunião, de
mentalidade agi'icola.

. -c--. Florianópolis
. comémol'ará, "intél'ésSados em hipismo;

·E b d t 't no próximo dia 23 do 'cor- pal'a a fllndaça-o do' Jo·quel··m a ono e sua ese, Cl a certas inconveniel1cias -

110S metodos atuais da �aministração, entr:.e elas _ Jl
rente" às 19 horas, o 14° a- Clube Catal'inellSe, movi�

entel;1der,:do nobl'� parlamentar _ estão as 'professol'as
niversàl'io 'de sua" fqndação. mento que yem .

concorrer,
criadas nas cidades. e mandadas pará o ,interior. Para essas. comemorações para"'o_ esporte de corridas

Essas professoras --: acentua {} orador _ só pensam
que constará-de sessão so- de cavalos, em nossa éapital.Iene, às 19 horas,�'no Cinf:!'na cidade, só falam. aos

-

alunos das �Yeleia:'s das crdades,' Assinl, _
estão convidados,

d .. , t 1 f �1� ••

C
' Roxy, recebemos gentil cou- pOI' n_O's's·o. I·nt·e·I'me'dl·"', par-a.

as vau agens que e as o erecem sOul'e o SItIO, om essas .

.,
v

, íialestras," aS. p1;ofess()l;as desviam ;:t 'atenção dos alunos vite, que agradecemos. '

essa reunião, quàntos se il1-
�ós in,tée�ses locais e dificultam a fOl'�ação da menta- A"'I'·��"I81it"·"· tel'essam pela fu!!dação do
hdade agncola, IDe ' Joquei Clube Catarinense.

Como s� vê, o deputa�o Schl1eider avançou um cam-
'

••

po périgQso. Diz o jornal "EI Comér- Acabou�8e
, (Ctlntinúa na 3& pâg.) cio"� de Cuencas, que o Pre.

, � , $idénte do EquadOl', sr. 'Gà-' O "".-..'-. e.

:_ ·",LiberaI'Ã,. de.. ,

-
.' Itailha �de·· 10 Pla.za, num discurso ao 'li.�. -

povo declarou' e$tEt.r pronte
.

_

O crIme de Queçaba.
.

J18
i

.

.� Sa••• : tolariDa �

., "

a marchar contra o Perú:- �8Ihoça, •

de que tratar��
..

'\ (Dos joí'naisJ" \8:s..autor,l�ade.s, p'arece, af..-
.

'

..

RIO •. 21 �V.A.1 \' ' () sr.' '. O �r. Gomes de Oll.veira" ..
_ ,nal;\ hav� -r- chegado li um

IV» ,de, Aquii'iú' leu n6 gelta�. apl,'es.entoq 'sua l-en!Á..n\?ia. de Spri'i�_;am.· b�...'AS" encrencas,;:' c:l!�l�,�..,felt?ti,para�tl poderdo, ollt�ni, l!m, - apelo :apre�' , ,:, "

_

.. '

.. pubhco ""-
sentado \P01' váNõs' depl1ta� mem,b�o da dele�aç.ao do Se- QJ:le �nãó são lá das piores, •.

.
.

,.

dos da Assembléia' Legi8la� 'nado a Conferencia. de Is- .Piz {} jOl;nal de�'Cuencas, .

' FOI pre�o, pOI' Stl&P�!tas é
,

, trnpróprio '�p�rà mertOl'es . . . ,pa-ra l're?tal' dec.lal'açoes, f!tiva, de Santa Cata'.:ina, nó,_ tambul, tendo indicado p�l"a '
•

.

: sr. lIenrlque PrIm, que ha
sentido de .que g governo fe�." substitui-lo em nom.e do seu Mas pior é o presidente, j tempos,. por ser do' P.S.D.,deral mande li�rar grande

"

Que ameaça um sururú, .

IVinh8
sendo ameaçado de

quantidade 'de banha., bruta _Partido o senadOl' 'Vivaldo A luta é pt}is,. iminente prisão! O cl'Íme era inven-
colonia'l em estoqüe daquele Lima, que embarcará, na Do Galo V-el'\StlS Pel'li.

.

�ão para dá�o pretexto! .

. "Estado·r /"
:próxima se�gunda.feira. r- Zé E acabou-se.o'critne '.'

I

I
II
,

Na: sessão da Assembléia
Legislativa de ante-ontem,
foi aprovado, requerimento
dos lideres de todasãs ban
cadâs. 110 sentido de ser in
serido, em' ata, um voto de
profundo -

pesar, pelo fale
cimento, na manhã' daquêle

Dessa homenagem foi da
ele ciencia ã-víuva do extinto
e à Associação Catarinen
se de Imprensa.

dia, do nosso colega de im
prensa, jornalista Mimoso
Ruiz.

l.
-

t .

-y
.{
.".

I

em

"'6 mel(:prezádo a�igo dr. EnorÍ F. Pinto, depu-
tado do P..S. P. (uma andol'inha 'só pão faz verão)
estav,a'-onte1'll por conta. Contra o depútaJo .roão V�,
Sc�meidel', do p, R, p, E com l:azão! É que" há dias,..
o repres(')IJtante ademarista_" apl'esentál'a à �ssem-' r
bléia mri projeto Criando um� serviço d� combate à.
formiga, E, ontem, o repl'êsentantet pliniano, com- &.
maior semcerimollia do mundo, apresentOlol ,tambêna.
um projeto no mesmo selltido, com apenas alguÍls.
mutatis mutandi.

� MÍls _ indagamos _- não será um substitu.
tivo?

,

'

_ Qual nada! _ i'espOl,deu-nos o deputad.{ll�
Eroui - Emenda nenhuma! E; pl'ójeto,> e-om pose de'
Ol'igiffaL�É chuva no molha:do, se não fôr transmissã�;
de pensamento,' a descoberto. Telepatia em voz' a1';;'·
ta -e noticia nos jornais! -."

.

-:- J.\IIafl o regimento da Assembléia permite du-
plicaJas? .

�
.

.

.

I

:_ ,Sei lá! O caso, par'cie, escapar às leis huma-
nas. Está, previsto nos Dez -Màndámeritos!'

O Pe. Antonio Vieira falou- sôbre isso. E há li .......( ,

vros a respeito dessa arte! .

.,

x x

x .- (A alusão aos· Mandamentos e1'a fedna 'em se'
� -

.
,.

.

tratando do deputado Schneig.er --'- lideI' católico. (5-
de'putago LellOil' VaÍ'gas, vendo o caso complicado, .

e temeroso de que" cpm êle, 'siugisse alg.um·, fo.r-·
.. ' -. . \',. .

-

m!gueno, n,a Assem1b-leIa, pen�{)u em ·fa'ler ,as'- paze.s,'
dos dois inimigos da sàuvás e pãrent�s, Mas só peu.·
sou. Não quísJevar avante sua ideia, pOl'que,�segul1-
d.o explicou:. ..

-.se eu leval' o Schneid�i�' a d,á!- um abr�ço no-
El'ónÍ vai ser um escân�lo,.-'

.

,

- Porque .

.

- POI'que êsse ,abraço será o mais clássico:e (JW
maig legítimo abraço de tamanduá!

),
"., ...

I;

,>

•
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