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I Evasão 8m Massa de Presidiários
--------,---------- ----�--_.---

Na Câmara Federal

Mortos e' ierídes•. As· causas da fug'a. Mobiliz
..ades todos

- Como foi ;eocerrado .. luti:f8lte
. 'com os jornalista

os recursos militares para. a captura dos rebelados. Rumo. Damos, a seguir, os dis- I tido, sob pretexto algum, en-
cursos proferidos nà Cârna- trar na sala das sessões".

a ltaberá os'mais perJ-gosos presídl"a'rfns ra Federal,
_

quando f.oi so-I Na Itália (\e hoje .(Heg.
. '.

. .. " Iuçíonado o incidente SUl'-! do Senado, de 11 de junho
S, PALILO, 23 (V.A.)-I' LIBERDADE.A QUAL- !KidO com os J.·ornalistas la: '�947 r art, 49) e Reg. ria

�o.ticias de última h�ra, .a- rneaçou SORso}JI'ar a ;3 nre- 'instigadores foram China QUER PRECO 0 sr. Nerêu Ramos - De- Câmara dos Deputados. de

qm chegadas ao -meio-dia, I sidiái-ios, desesperados, Ian- Show, João Pereira Lima e· S. PAULO, '23 (V.A.!
-I

vo ainda, dar conhecimento 15- de novembro de 1�49

,
.anuncram que êrs.�l'opas do I. caram ás águas companhai- Faria Júnior, condenados Os mais perigosos detentos, à Casa da delíberação toma- .v= 5D)! "Nessuna person�
coronel �Ieraldo JU retoma- ros seus, para aliviar a car- por crime de moj-te. O últi- -foragidos da Ilha .de 1\n-,

da pela Mesa na sua sessão sstranea alla Camera PUQ
-ram a cidade de Ubatuba, ga.,

.
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It
,

' mo, por exernp o, cumpre chíeta, já se encontrn m ::1.1- e oje, rea lza,a c.om a ROo 0_ a ('UH pre esto .11 1'0-

ontem ocupada pejos f'ug it.i- Veiif ícou, aín da, O' noss o 1 I 90 J -

1 I b
' d

-

1 d d 1 11 1 ed0110
_, _o" :;;en .("'1.eH. (e anos o.e Pl'l- rnanr o' pata ta era, o 'HH\ presença re varres iueres.jc u 'f',} ne. .a sr-·a ove SI' .

VQS da Ilha de Anchieta. enviado especial que os pre- são, e ao .que, parece diri9.'C determinou outras providen- entre os quais o da maioria I suoí rnernbri". '

Adianta-se que o COn1&Ti- aid ié.r ios estão sendo caça- ele as harbarias que os amo- das do Secretário da Segu- e o líder-da minoria. �o Brasil sempre foram
dante dos' rebelados estádI' I

. 1 tri
f.

t'os na �o a pa mo, 'n� litO-1 tinados estão praticando, e rança. O direito parlamentar de essas a t ou rma e a pra nca
fardado de "tenente", J d S

-

mI' 1 t
.

rai e. ao Jean o e no in te- enverg-a um uniforme de of í- A população dessa cidade todos os naíses e de todos os parrarnen ares, lSSO quer na

rior da mata., I cial da- Fôrça Pública, ag in- e de outras circnnvisinhas tempos sempre reservou o Monarquia quer a Repúbl i-
Na Ilha 'de Anchieta, o' do. como se estivesse eoman-I estão em sobressalto. D01'· recinto i das sessões da Cá. ea.

numero de mortos, entre dando
.

uma operação de quanto sabem que os fOJ'�-t�- mara ao uso exclusivo dos A datar dá última Constí-

prisioneiros e guardas, é de' guerra. ° movimentovisava dos querem a li-oerdade a .represenfantes do povo, tuinte, e-'atendendo-se li que

cerca de 20. (1 fninsporte de todos os. de- qualquer preço, mesmo que
.'

d "ser a imprensa e (1 Parlamento
, 'Nêss·e sentido poc em "

tentos para ° Iitoral. entre- seja necessário o massacre invocados e .cítadós textos e
devem conjugar-sei no e,:-

Af' C � U�AS DA REVOJ..;TA tanto, em virtude da falta em massa. mais textos de reglllamenh)s fôrço para q'ue a Nação se-

S. PAULO, 23 (YA.) - 'de embarcações, a.l.1enas uma .A situação per:manece, até e.regimento::; de Câmaras. e ia fielmente informada de

A revolta começou entre os terça parte deles conseguiu agora, desde sábado. a mes- Senados.
tudo quanto ocor.l'e todo'" os

'cortadores de lenha e seus escapar qa ilha Anchieta. ma, com refel'e!l�i,a .à captu-

'I
° Regulamento da Câma. dias nas sessões da Câmara,

.

1'a ·desses pl'esIdlal'lOs. ia francesa, de 12 de feve- e para maior facilidade de�-

�.� re�ode1915.enas�imque sa�rcla�ful'mat��Ddmi.

No' 8r.8s,-I, todo O m'I-Derl·O·
.

da Monazl·ta.
i ��:;�I�����h��e:d���Oab q�:t �i���� d�u�o:: r�:���l\�i�1;�:i�

10caJizadll uma bancadn des
quer pretexi;o, introduzir-se

RIO .", A °
tinada aos rep�'\,';entantes

S E DE P I IS' ., 23 (,. '.) - pre- como dos residuos torifel'os .assim se evitaria uma pos- no l'ec�to em que se l'eu-
lIAS ACR ". OUC A .' "OS l'ornais

Q. PAULO, ').3 I,·V.'.'.') _ side.nt.·e _Vargas a-utorizou a ou sais de todo, provenien- sivel evasão do material que ,vem os membros da Câmara u.

F" '..
. ,.

'-' -�.... -

I C Ih N t d
.

d
' 'I' .

' .' , ',. '01 <) que oroi:reu, c cÜd
, 1'> h d h

.. '

.

'I' :aqUlSlçao, pê o 011se o a-
.

es
.
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daquele Conselho, almll'ante -aInda VIrIa contnbml' de em ace o ar l,go o -" ,.' �d 't"l D, 'n
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f t· ,'d I' t d 20 d m b
�elao i:t mI LOS· os I:!TJlLn-

Os.' elementos I)oliciais que
.

.

varo i,- eI,' o, n.umu e�q)o- manell'a c' e ']va no seULl o gu amen 'o e 'e ar\(

I d S'd d
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d t d' 'f' ..J 1947
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q
os e ena ,ores a propl'la

ec l)el'aram o presidio en, D PED'RO
. SJ�ao ,

e mo �vos em que sa- e sereTP mtensl lcadas a ue ,e expresso ue,.
-

. "

;r 1.1
'1' l' 'f'

- -

1 d ." 1 f'" em I·leglslatura, os fllllcwnanos

contl'aram '16 homens da
.

- ! ,lentou .a .<1 t� ::llg.l1l Icaçao prospecçao e a .aVl'a os nll- sa vo os unClOuanos 'S' . ,

guarda mortos -

s.elldo um
.

CheGOU' 8a' Rio' �a prO:ldê�;Ja ralvltra.d� p�. ilerios uraníferos ni.\ Bl'asil. sel'viço, a ·ninguém é pel'mi- ::ciu:���tal�:, se��lO�e�:J��
saxgento, 10 soldados e 5 V .

1 a a produçao de Cnejlgld a- respectiva, bancada, ,repre�

Juncioná.rios civis. Vários RIO, 23 (V. A,) - Pro- t tômica em ,nosso país. FUR-
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E· sentantes ,de órgãos de pu.

óetentos já foram 'c:J.ptura- cedente do Paraná, onde 1'e-. dameritando'a sugestão que .

bl�cidí1de. devidamente àu-

dos, poré� � g:_ross<? dos fl.l- si�e em fazenda de ,su� pro- apresentou; o .almirant� Al-
'. . l:orízadüg".

gitivos estão, neste momt:;n- pl:redade, .ch:gou ha dIas ao varo Albert€> .l'ess�ltou de

no·)·�, 8 $àU ,"gres'S8 ae R'·o A,çemtece, porém, que o :;t-

tQ travando combate com R_la, o Pnnclpe Don Pedro, toda a materIa prIma· para 17 ti (J pal'ecimento de HOVOS e IIEl i.-

lHn' contingente da. Fôrça chefe da antiga Família Im- as atividades nuôleares, por. S:SALVAD.OR,23 (V. ÂI) À tarde p�la caravana tos jorna"is ac.l'eSeCl1 de tal
•

Pública. de São Pa'ulo, na, perial brasileira. parte do Conselho, seria me- - ° Presidente Vargas, ora .presidencial 'será efetuada sorte o seu número que. já
região de Taubaté. _t;:;mbora Don Pedro, d,emorar-se-á dida acauteladol'a da segu- 'em vi�ita ao Nol'te�. terá . o· uma visita ao _Balneário .. ° I agora, é i:inpossivel a eoJoea-

'Se:iam muito escassas as' 110·' alguns dias nesta Capital. rança nacional, visto. como seu (ha de amanha ocupa. Chefe da ;Naçao presenCIa· I ção de todos os representa!1-
ticías procedentes dessa 10- - do com o seguinte

.

pTogra·' rã, então, a ,festa .dos va- I tes nas bancarlas do recinto .

...........................................H "

b
' .

I<calidac1e, sabe-se que· 013 fu� ma:' queu:os, rece era, cumprI- dada a exiguid<lde dó espat;.,

gitivos estão bem armados,

Desm-.e.D·.f'._e.,['o,za,'.do
TERÇA-FEIR:A, Pela ma- mentos dO.s prefeitos \la Re-

J
que as condições do local �...,

iUma' vez qüe se apossaram '\hã o Presidente Vargas e gião- e à noite, assistirá à fel\ecem. .,' .

)
no ,depósitoOde armafi. ..... .�._, sua caravana, acres-cida de, F'e"ta cl(; Sãp João.

,
Qual <) remédio? Novas

.

METRAliHADOS PELOS -U-O bel"e Incidente· algum Item ..o ;��0;��.�d��p1a��1�.:Ste�:�:!: Ith?�.�l�!::;�E!�.!to �: c� ��.(;����;:;�� ;t�.r;��;':i�qtt� .i�ã�
COMPANHEIROS 11 ti �ar um almoço as ],3 horas. po p;lra Q RIO. msuflclellte })ara conter to-

S. PAULO, 23 ·(V.A.) :-' , �jldaDte de ord�Ds ��.�8rtn.. w-_�..-_...__�-:::--__...........

---;:-_
.................... "'$ d��:l�e::�u�::s���·OUVidOS �g

'Qrg.ente.-;-.R.egl:essoU '3 esta... PtJR�O" ALEGRE,.. 23 . -:- O Dtal'lQ de, N(�tJ--·I Representaçao Catarloense dIretores de j.oranis, que os

Capitàl um dos enviados es- r.ias" publica hoj.e {I seguinte despacho de seu enviado objetivos visados pelo atual

�eciais dos "Diários Asso- espeeial a cidade de Santa ROl?a:., .
... !.' E d O·lvarc·-Ista

Regimel1'to e por todos (Câ-

dados" à ,Ilha de Anehieta,
_

.•

Aaeal�amo,,, de. to��y conhee.lmento de .um, fato ,da

I
• a . mel a " . CVIltim.ía na 63. pág.

ü'azendo novos· e sensaeio- mmo!' gravIdade: ha dIas o embalxador BatJsta l..uzal'do " . ','

ná'is pormenores da rebelião teve um serio inciden,te com o ãjutlante de.órdBhs do ge- I O DIÁRIO DO CON- chava-se na Europà, em
.,.. -

"! .,. .....

"dos detentos. Sabe-se, ago-' netal Pcron, em plena Casa, Rosada (séde do Govêl'l10 al'-I GUESSO NACIONAl" d� 12 missão oficial do GoV'êrnd..

:ra. quê os l'evo]tosoól chega- ,�entino)'. 'I do corrente,. publicou u ;1'('

raro a, metl'Ulllal' impiedosa- ! 'Dise.utin-s.e o malogro do emprestimo de 4 bWôes, Ja�o dos dt.�putt.dos que

-me-r:te os prÓP!·io.s c?mpU-I'
de

c.ruzeir�s.
que � Al'gentina pretendia obter do Bra�il. 1 votar�m a eme�da

'

NelSO,
n

'uherfos que nao deseJaram Os ammos agltaram-se e, em dado momento, o a.1u-l CarneIro, destmada a su

_participar da sublevação. E, dante de. ord.ens- de Peron voltou-se para Luzal'do e de- j primir, na Constituição,
dos que participaram do ,le- darou que "isso acontecia com os países coloniais, sub� : art. 163, as expressões de

'Vante muitos foram arre- m&tido's à tutela dos Estados Unidos"_ I vínculo indissolúvel. .

�'rRl:f� [lê, pelos· proprios <:0- O n�&8Ó e�baixadQr.;· diante do .agravo, levantou-se Como é sabido, a emenda

, 'legas ás aguas' do mar, 111- "desfe!'i-u -violento soço'no Qficial argentino, derrUban-1 divorcista foi- de.rrotada por

festadas de tubarões', na tra- do-o. ; i,�.', .

.... • '187 votos conh'a apenas ,46.

ve!'l�á para o cont.immle O inCÍ'cf.ente .foi i�ediatam(:mte abafado por ordem· Da n�presel\tação catari- gas. O chefe da Nação apro-
.

A Ce!la vandaliea o�ol'rell expr:eSsa de P.el'.on,. não se. �abendo q�al, a reação �iplo- .ll pense· votaram cOR.t1:a a e- v:i�al'��e:á �a oporh:nidade I
;ontem à tarde, qUalfdo (}S �atIca .postel'lol' do S1·. Batista LnZíll'âo' -'

"

'
_

". 'menda os Sl'�. Agrlpa· Ii'-a- paHJ VISItaI as Obll1S da

I_p;esid. iáriós supedQtaram A . no-tida,-; não ·obstante a repercussão . alcançada, I ria. Joaquim Ramos. Jorge' construção da Refinaria de -'--_:_;:::::::..:::::....;::;;;:.::_IIU.�_'_'_'.....

uma dás embarcações da _foi recebida co.m gran4e res'erva. . !Lacerd� Waldemar Rupp e Cllbatão. ..,- Menino! Não está Vel!··

Ilha e partiram em- direção
\ . I)ESMETIDO

. >

I 'Vanderley Junior. A fa.vor Está sendo
-

o,rganÍzaido I do! Não pode passar!
'

ao continente. A lancha não BUENOS AIRES, 23 (U. P.) - O embaixador Ba-
.

votou o deputado Placido 0- um festivo programa de re- -
- Esse negócio de trar,�

compQrtav,a m},i" dé r.o p·e;;- tis'ta Luzardo, ·em nota forn'ecida à imprensa b-rasiJeil'a' limpico, da U: D. N. O de- cepção ao Pl'ímeil'O magis'- sito. agora, é só C()Jn (-)

1I0as e nela. peneÜ':lri-l,m. :1-· (' ar.!Ientina, desmentiu as lloti-cias, segundo as quais ti- putado Saulo Ramos, não tráclo do 'país, que vem a govêl'no do. Estado! Vo�

proxima.damenfe,
'

100. 'Em I vésse tido sério incidente com o ajudante de ord'ens do compareceu à sessão. E t) São Paulo, a -convite do go-. . cê não tem competên-

:pleno ill3l', a' embl".rcaç:ão á- I Pl'E'sident� Peron, na Casa Rosada. , deputado Leoberto Leal a- vêrnador Lucas Gal'cez. ciu; ouviu?
'1,. '

... ';'\'.,

16l\fORTOS
S. PAULO. 23 (V.A.)

A força enviada do conti
nente já esbá na Ilha An

chieta e a situação na.' Pe
nitenciária praticamente re

solvida.
O coronel Heraldo; que

'Comanda a força policial
enviada pelo flecr-etário de
'Ségurança, SI:' Elpicllo RE'al-
1e, encontrou no intêrior da.
T'cnitenciária dezesseis mor
tos.
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MUSSI DR. TOLENTINO DE CARVALHODRA. WLADYSLAVA W. .

Aperfoetç�mento em: �{ltto AI-e�re e Buenos ,\Yl'ee
'E '

OU\'IDO'S;.-. NARiz - GAR.GANTA

DR. ANTôNIO DIB MUSSI Consu.ltóri-o - J.dio Pinte, 18 - 1-11 andar

Dià rinmenee das 15 às 18 horas

, .

DR.' OCTACn.:,IO DE ARAUJO
CIRURGIÃO DENTISTA

'

Nua Ft.!Lípe Schmidt _' �iüf . .Ámélia NfrtjJ' � Sâtlt 1

Triiúmetlio dl"Úl'g'ico 'e cura da P�orr'éà Ah·emàJ'.

Tr.rt�mellto cirúrgico ,e cura de Abcessos; Graunlmal!, QuilJ1_
! radiculates., etc. "

.

�-----------;----_.....--_...

-----,..:..--I ÀTENÇ,AO::_� JG�dt' l"ll'duçãó: de'preços nas D·EiNl'ADU'BA�
, para a's p,ess'&as que Vl'iem de ordenaao.

.
.

I' LaboralMio Protético slYb a dirÊtçito �é T'éc�i�o. cónt?,tado!,e_
'pecialmente nó Uruguai, :formado sob (L onenta�ao oe ulJl dos m:lll&l>� .

I cred1!'nc'ÍlI.dO's el\peciaUst.!i1l da. América,. '.,: ,
'

Dentadit'rll9 sem 4) Coo ctà Boca 'Ab:obllda Pllrtl'llti.)
, .'
PQnt� Mav-eilt oe Fixas

08 demais Trabalhos Protéticos p<!Ja 'féc.ilica ma,. re-Todos
- -----�------------.;_...,...---- !.,,�nte.

DR.' ARMANDO VALERIO J)E ASSIS t .

__

.

-_-__�____..:..__-

J)Q1i! ;Sen'içoll}� çlínt.e�. Jn\r:a::J���:k�g.'9.tincia '�f�lIi�;��l' f!. 'Ho�-I":
. '

".
" "i �

A ,V I ,S O o.
,.,

pita) de C.ar�·datte J.' O' Dt. ÍJjttlnlB MO'C'l1mnnn "ltvisa. à sua distinta' clienníb �
GLINfCA M!lDICA DE GRrA'NÇÃS f} Al):{jLl'OS ".' � 't'lrlitár*, aúseota atê" \ Inês de �etell1tlro em viagem dfl t!s-tudt>IJ .....

- Alm-tilt -

II
Anrél'rc'Il do Norte.

.

:
"

,\ .

'

Con!lJl'rtntio� RtTã Nunes Y'àcnatto, 'i - COn!nlt'all das .10. às 12"., "'. ,.���tl.n�<:k.: O:jnd� q,tle �: �eu ?�st,'ituta .de �jt\&ll'�ttéo cUl'>i'oo ,.f:o"
'

e daa lá às 17 l1'o.ras. :... '

.. , '

'.:
'.' "'.... . l ·tin.iíe"fuD\:mi}tl,ndo dl! ..tJlsneu·{I r2g�I�t.. f!:CaRdo c.om,o 6.��flQ'»&iit'll"".': Rdi.dê1tcia: Rua MArt!'(!t'fl!.l GuiUrerzire.;I) .

...:. FÓM: 28�... '. ..1;.0: ���'Pet�n:r:� 'i\f�i�Ú,�. �l�ndo':I3c1t.'t'Oeder ql.Te .�� 'Ql&�'!!oh dii- l3l11t&'

':.\:> � ';',': ',;tá.It�: "em'lj..(;out»à.n.haull'l'1,:,pl\sso a vasao, qs S!!ry�.ç'01! 'Ch:alecn �.....

---------.------__...--..-----..._��---:...
, ·easa de So.:úd·e São �stili:". e ire .sen co-ns·1l11:óho. ."

,
"

'. '., ." ..
; .' '�". , I Os S'ervi�o!l de ;rádio diisnôstiéQ.'radi�raIlia e o.8,� la�ll"}.·:aR�·\AtFBEDO. CREREM itóriQ cÚnic.o :ficaria à cargo do Dr. Paulo T.".a:t:es; nltme e.bttj... ·

I'mente cQnbeQi'do etn, ,tI.OS80 meio, pela: (\fiá pro�rCii!n(:i'a é d"'ài��..� .

. nas ditas es.pecialidadell. ',' "
. '. '. .

'\ .'

" .

.

.;"_..-._�.

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos
Serviço. cl'lIlp.J.eto e especiali aado das DOENÇA.S DE SENHO

R."'.S, c.rm modernos métodos de diagnôstícos e tratamento.

F!OLPOSCOPIA - HISTERO -- SALPINGOGRAFIA 'C,- ME'fABO

LlsMO BASAL
Radioterapia por ondas ,curlas"E:letl'oCo.agulação. Raios Ultra-

'\'lOfetlil e Infra Venrrelho.
Con'�IJ'ltó�io: 'r{·� .. Ti·�jan'(). II. 1.. l° andar

, tt'j)io.

HQrárii,.:' ·IDa.s 9- às rl horas _..:. Dr, Mussj,

9b 15 às 18 horas -,- Dra. Mussi.

Residência Avcntda Tl'ompowski, 84

. f

Edifício do Mon-

DR. A. SANTAELA
J N· 1 d Medl'CI'na' da Univerai-r F'o rma.do peja Facu lda e 1 .aciona 'e

.aade do. Brasil).
Médico. por concurso da Assistência li Pstcopatas do Distrito

Jf'ederal, ,

,

Ex-interno do Hospital Psiquiátrico e Mantcõmio t Judicíãrío da

Capital Federal.
h:,,-interno da Santa Casa de Misericórdia do Rio dê Janeiro.

Clínica Midi,ca. -r-. Doellça� Nervosas.

Consultório: Ediffcio Amélia Neto. -- Sala 9.

ResidêncIa: Rua Bocaíuva, 134,

Consultas: Das 15 às l8 horas.

'I'e lefone :

,r'onsu ;tório: 1.268.

ResidêllCia: 1.385.

- -_._ ----�,---

DR. ,I. LOBATO FILHO
Doenças. do .a·parelho -re&pÍ'rut6�
·TUB.�nc'JL·OSE

RADIOGRAFIA }<� R:A-D�OSC.OPIA DOS PULMOES
•

-Ó.

Orurg;.a do' 'forax
,

.

'Fonnado vela Raeuldn-dp. Naciona] de M'edici.rra, 'I'isiologtstu 'e'

.

.

l'i-sicrdl'urgião 60 Hospital ,N-ereu Ramos
, I

Curso. de especiu.Iiz3'\!ão p1l�a 8 N, '1'. Ex-interno e Ex.as$i,stente de

Cii·u�g'i8 O" Prof'. Il!ro P�hheil'o Guimarâea .. (Rio ).
'

Consultôniõ : Rua' Felip.e S�llnôlit n.· 38.,
Diàriamente. das 15' às J.8 horas.

R�sidência,: Rua 1!"clipe Schmidt, n. 103.

. \

DR. JOSÉ BAfIlA S. BIT,TENCOURT
MÉDICO

Clínica Geral - PEDiATR1A
Rua 13 de Maio, 16 - Itaíaí

PUERICULTURA -- PED,INrRlA - ,.PLINICA GERAL

Consu]tÓl'io e Bestdêncíe __: Rua Bulcâo .Viana n., 'J (L�rgo 13
",

.

L:.
1.

• '.. •de .MalO) .-�. Ftorianõpolis.
Borário,: 8- à$ 12 horas

1
�

Diàriamente.

I'
'

,

i'::;

DR. ALVARo DE CARVALHO
Doenças 00 Crianças

Consultório: Rua Trajano s/no Edif. São J'orge � 1" andar.

Sa las '14 e 15.

Residência: Rua 'Brigadei ro Silva Paes, s/n, � 3° andar, (chá
cara do Espanha),

Atende diàriamente das 14 hs. em diante.

DR. M. S. CAVALCANTI
Clínica exclustvamente de críanças

Rua Saldanha Mar-inho, 19. -- Telefone (M.)' 736,

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E .GARGAN'fA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especi'altlftll do HO.8pitar

M.oderna Apal'elhagelll.
Lâmpada de Periâa :- Refrator _; Vertometro etc: Raio X. (ra

diografias da Cabeça,)' �- Retirada de CI>l'P'Os Extr$nhos do Pulmão
• tlsof!lgo.

Re<!ei:ta para u�o di! OcÜ'los::-

Conllv.tório '- YiBcoIide de Ouro 'Preto n.,·2 - (Aítos da. Casa
:

_ -eelC) Horizonte).
ReriÍdência - FeliIJê Sehm.id€" 101. - ;TeÍ;:_' 1�6�, .,:.1':.

". (;'
;s'

·DR. ANTÕ!i1O MONIZ. I.)E Aft,A.GÁO
,CIRURqLA. i'RE��L�IA'

,

,

.' Ol'tofm"i�
" ,

. (,Jon$u1tôria·:, J(tã� V,lnto, '18_
DJlIt lI) &s '1 '} diàriamen'te;

MeU:OS tt<!S' Sálrádo6.
"., RelH Bo�'i,u·va ,136.

Fone M. 714.

DR.' JOSÉ RôSARIO ',·�RAUJO.
Clirtic� l\tédica .....l 1>oenç�;,��',�i:.i��lls .

'

;
(Tr;>tam.ento de Bronquítes. em, J<dll'Itus';,':él'ia!lÇil�).

�' Consultérto : 'Vitor MeireJ��;r, 1'8. �Ej�\{ andf\t.,·
.

,'.

H;'J'ári�:' Das 10,3.0 às li,3� e ',ilàt2;io .às 3;30 horas.
' .'

Residência:' Avenida Rio Bl'Iin�.C;f ·,l�2_.,i;\· �çllle 1:6'4�., .• "

<

i .t·�_,,,,·:·�.. "

I

I ' :.:� I'
" �._

DR. NEWTON':�':D'i,\\7lLA .'
\ J

Cí tU!'g!a gêral -- Doença'é';lfe '\Senho�li$,"� . P�ctologia
, Eletriéidà'tfe·,�djea

CQJl!lllltór'i:Il: Rua ,,'i·to)· Meit:rh�8�.�"1l:,·1$.. � 'T�jêlonil 10507.

'Col1snftas': As' IJ.;3.0 horas e {t.·
..

ta�(le.:d""·i.s ·h01'6,9 en1 diante':

Ri'!!!idênci'a: R.ul! Vida.1 ltamo's)': :�/T"'Y-ef�I;�; U2�.

DR� MARro WENDHAUSEN
CHniea médica de' 'CdUIt08 e cl'iança8

Consultól:iil - 'R� Jõ�o Pinto; :co -'-: Te!.. M: 769.
f',.,QJla,ultas: nas 4 às 6 .h'oras.

"

Rai:dêti.6a'.: ·.Rua ÉSteovES �{ihidr, 45.Sd" 812·.

Chrao Nacilnrl.l «te d�a8'lmentatll
"E%;,odin'l:o)' dG�HO's�i'tI\l:�ç.4)rÔllia S1ln'l:(Ana.
Daen!;a1! 'l1'éI>v·osas e nm::rtàilS.

llàpotênt!ia $'eXUlAI.
:Rua Tiradentes ·n., 9,

/

, DR. ..ROLrlÃO· CONSONI,
.

CirUl'cia Geral- Atta Cir\ll'gia.·_· Mu}é8'tta� 'de Sl!'o)toralt,•.:,",.", II '� .

.to.1
, - Cir."rgj� dq(! TO�OJ:J!Il. �i'; ". '/

.na .Faculd!ld�' dll Me'lli'eirra: ali' uhf�eri6���)�.e, S!i� :�amo.,
. Ex.Assi'stente de Ciru,rgia dos .PrOfes!l'tireiÍ Aii�io Correia

,

Neto.' e SyUa Mat'?S-� ,; "'1 '!': � '�"� ,.r.:
,

• Cirurgia.. do, .es.tomago, veúcu,la é vias biIi�r�i'. in�stitlos d�l
,ado e grossQ, t�roiàe, l.'iI).S. prõstata. 'be�igl1, itllro. ováfioJi e tr'om- j .

P"'I!'· VnricóceTe,) hidrocê1e" vllt17,6�. e hérnia. .

.•

IConll\ll4ts: 'Dás 2 à�' 5 hora!>, 'rua Felipe' Schmidt-, 21 (�obrado).
- Telefo'ne: 1.598. ..

'.
, ., �. � ,

.Rellidênt!ia: Av.enida· Tr�mpowskyl 7 - �lefone 1.764.
f !_.,-�...r��· ! .. :. '�'-'�" :">""."

._ :",.
\ ! ��":' �.. > � .;

,ColTimltaa da'8 1:5 às 19 hOTas,

FONE: M. 7.98.
Res.: Rua Santos. Saraiva, 6>1 EiltreÍto..

'f
.�

',; .� �

, '

....

O:<ESTADO
.

,

.•:' AJ)MIN [S'll�çÃ.()
Rt'da�ã'O e 'Q'tici-nas, à Pua Conselheiro Mjlfra:. II. 111"»

Tetl. 1022 '-,- C'x. Postal •.139� �

Drretor : RUBENS A. RA1\W.s. ; '
.

Ge ren.te: no.r.ÜNGOS F, DE. .<\QUINO.
ltclH'esentantes: ,

Repreaentnçôea A. S. Lara, Ltda,

R� Senador Dantas, 40 - 5° andar,

Te·)..: 22·5924 - .. Rio. de. Janeiro.

Heprejor Ltda.
Rua Fe lrpe de Oliveira, n, 21 - 4;0 ancraT"'

'1'el.: 32.09873 -- São Paulo.
.• ASSINATURAS

,
'

;..

Na Cl1pitli·'
.... , ... , .. ' Cr$. Ano

Semestre ces
No Interior

o-s 200.,00

c-s lICJ,OO

.,

ADÓ ..•....

Semestre
, !Anúncios:mediantes co n trá.to. . ,e

0,9 origiriai.s , lnesm�o não pub licados, ui., 1I\117kno,

devolvidos. ,

A di reçao não se respe nsabi liaa pelos co,nç.pjf.r".""
emitidos nos art.igos aasmados.

._--'-------.__._-----��-:...-,-,_ ..

A.DVOGAD'OS.
DR.

/
CLARNO G. GALLETTI'

- ADVOGADO -'-

Rua Vi}or Meii'elle!l, 60, - Fone 1.4f,.�. ,- Flor'anóP4)Jj�.
.,

DR.' RENATO RAl\'IOS DA SILVA
- ADYOGADO

.Rua Santos Dumont, 12. _,.' Ant. ,t.

_____________.,....,----:o -- .. -�' �.-.-- � -

DR .. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGADO-

. Caixá 't'ostal 11;'0 - Itaja; - Santa Catarina

'\ ' ...
'

.. , .. _ . _._-,--,--- -----

DR; -. THEODOCIO :;'MIGUEL. ATHERINO
- ADVOGADO

sala n� 1Rua Tra;.ano R. 12, t° andar,

'(Ellet. Dr. Watdir Buseh),

Telefone - ),,340,

I'_DENTISTA··

Sabão'

'7irgem EspeciaHd?de
da Via. 'ETZEL INDnSTBIAL�JoIDvUle. (marca reglstradll)

Torna. a' roupa br�nquissinia��==�--���������==�------�------�)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Social �.9l�:rt�'!��O����g Na Asstmbteía lfuislativa
..'_ em 1.503, ·f.�,i dcscobe rt.a a i .Joaqu�m Ant�nio de- Santiago, do Ginásio en/'Araranguá
Ilhu que se chamou São

<

João e I Regiment.o de Inf'autavia de San- O deputado Lecian Slovinski ocupou-se do ginásio de Araran-

hoje conhecida com o nome de! ta Catarina. A�tlg-as. na3cítl� em guâ, cuja construção foi iniciada há diversos anos 'mas que, poste-

Vida
I
dista naquele Município.

Dr, Iteu.ato ,G1.tti(�rl"ez i Sr. Otacilio Macedo
-A!.Iiv,e:rsariou-se, ante-ontem, o} Acha-se nesta Capital o 81'. O,.

.ri:. l:enato Gu stiervez, advogado
l' .ji�·dc.l· 0'0 Montepio dos Fun

J�tinários J�úblj,,� de ,Santa Cu

�H.rina.
{.] nu�1. ,!_.p a.nü·e.r$a�iante� que

{.�·.��tru�a de sólidas' atu1zad-es na

�1,;:ic,Il)de local, foi .alvs de ex
fJres-s·jv1.lS h omenugens. dos seus

,llllti�'('-s e 'adírriradbl'cs .que acorre

hH�} à sua ).'�sidencia 'à ,noite de

�dúJyt�ngo úHh110.

taci lio Macedo, industrial em Rio

do. Sul e prestigioso procer do

P.S.D. naquele municipio.

Dr: Mário Mafra

Procedente de Rio do Sul, onde
exerce a' advocacia e é procer

prestigioso do p.s.n., encontra-se
em Ploa-ianópolta.>o sr. dr, Mário

Màll'u, a quem cumprimentamos.

o ESTADO, embora -tardiamen
,,,te. ,_'uJnprb:nenta-o, cot'dial.ni€l1te.

. SI.n. Alcy noé H. n. da Sih'a
::, J-t\?-:;.tcja.� hoje. o seu aniversã río

' ..atalitio a g-entil senhormha AI·

o(',;llo)é Batista rim'laseeno da Sil

va. dileta filha do nosso prezado
,.olf.g:'·HJe-impJ'ensa, . dr. Alfredo

-I}�tl'la�C/3no da Silva, advogado.
/t an ive rau riuu te, que é elernen

,1:0 gr-acioso da sociedade local,
··;;-",,"·sc-á, na data de hoje, cerca

,.-fia de b omenagens de suas am i-
.

.guinhas. Tek!
cumprímenta-u, f

eor,lialmente.··
.

1--------------
Viúva "leina Formiga

'rnms.c<lrre, h ",j,e, o aniversário eh'--t'iau1iicio lb, exma.· sra. d. Al�ina : a
FC!TlYlIga, vlUva do saudos? patri-I:do sr .. Lindolfo Formiga. .

.-",.3 h'olllellagen� de que será al-1 Como já é do conhecimen-

voo :,,, de 'I) ESTADO.
. i to p�lblk.o, u� g:'upo de se-

Jo.'ío Batista Espindola

I
nhOI as da Socleda�e de Am

Ocorrc,' hoje, o aniversário nR. par� aos Tuberculosos, vem

l:�"cio do sr..João Batista Espin- i r�ahz�ll.d? se�analmente, em
"",,}a. ':omissitrio de Polida. I S,.I�S .le�ldenclas, uma· le�-

Ü t�STADO cumpl'imenta-o.
. nlao mhma que se denoml-

. l'AZbl\l ANOS. HOJE: , \ nou CHÁ. 'DAS QUATRO,
_ .Jovem Artul:, filho do 81','

O produto'dessas reuniões

Prof. Milton Sullivan, diretor do
I é entregue à tesouraria da

ilJ.�W.ut<l de Educação. j'
SA-r:, . s:ndo. e:inpr?g�d.o n�'

.
_ Sr. Joflo Paulo Guimarães. aqUlslçao de remedlOs, rou-

_ Sra. Joanoca Oerrêa Barre-I
pas e alimentos para os tu-

1:.0. esposa do Sl·. F,:ancisco Bar-
herculosos pobres da cida-

.reto.
' de.

'

___ Sra. Joana Alves Coelho.
No último sábado, dia 21,

_ Sta. Nancy Terez{';-lia da o-"GHÃ DAS QUATRO" foi
.

do
realizado na residencia da

8::o;-tl. Fernandes, filha sr.
sra. Neusa Grijó Ferraz, à

J"ii<l Capl'istallo Fernandes.
tua Bocaiuva.
A essa l'eunião eompare

- Sl'a. Joã() José Rodrigues
ceram as senhoras: Fanny
Pinto 'da Luz, Célia Nunes,

-- Sr. Francisco' Bel·tO da ;>i1- Mercedes Paladino, Amélia
. Bianchini Teive, Ida Ferrei-'

- SI'. Osn1 Batista.
._ Sr. João Cássio de Amol'im. 1'a, Alina Rodrigues, Débora

_ Si'. João Machado Balstel'. Soncini, Conceição Grijó,
__ Sr. João Batista Natividade. Ady GarofaIi:s Ribeiro, Ra

_ Sr. João Correia de Amorim. quel MOl'l'a, Júlia Alves

_ II!enino J'osé Roberto da Sit- Vaz, Leonor Oliveira, 'A-
manda l\1aia, Nenê Maia,

·.lm, filho do sr. Francisco Rober� Albertina Ganzo., Sílvia Son-
cini, sra. Rubens Vilar e as

- Sr. Guilherme Ul'ball., indus� senhol'itas Carmen O1ivéir�,
Presidente da SAT, Véra

Grijó, Judith Soncini e Inah
Vaz.

EST.�DO

das lualr8

._;_ 81'a. Alvina Alves.

lmil'u.

to da Silva._

t"ial em Joinvile.

''VlLOANTES
Gel. Gasparlno Zorzzi

Procedente de Campos Novos,
-.de cujo Muni�ípio é Prefeito, e·

jeito sob a legenda do Pa�tido'

'Social Democrático, encolltra-se

nesta Capital o nosso prezado
�crreligionál'io sr. Cel. Gasparino
"l.orzzi, presti�ioso procer pesse·

ilistll naquda zona'-
O ESTADO cumprimenta·o,

.f!esejundo-lhe feliz estada '('nl

O chá transcorreu
ambiente da mais' -viva CÓl'

dialidade, tendo sido ofere
cido as presentes, uma va

�rjedade de frios e doces ca
pl'ichosamellte preparados.
Duranfe a reunião os an

�itr{ões organiz�l'am' dLl�S).lllteressantes
. nfas,

.

CUJO

produto tarnbém l'eVel'teu em

he_1cficio da S,ociedade.
O próximo "CHÁ DAS

QUATRO" será realiza"do
na residencia da Sra. Débo
ra Sóncini, possivelmente no

Pl'óximo dia 5.

f,'iorianópolis,
Sr..•10000o Gomes de Campos
Está nesta Capital o sr. J oi<o

Gomes de Campos, Presidente da

�ln:..il':.1 l\Iunic.::V:.il G� C�r.:pos �'ro

<TOS c prestigioso procer pesse-

------- -----

FlorIanÓpoii&, ;.rerç!l.feira, 24 de Junbo de 1952

seu descob ridor, :Fernandó de No- Missões, de origem �uaraní, .el'Il
ronha: filho adotivo do. General·José Ar

_ em 1.645., João Fernandes' tíga s e faleceu quando prisiollei
Vieira' mandou afixai- editais cha- 1'0 na Fortaleza de .Santa Cruz,

riormente, �ol'am os�trab!llhos suspensos por falta de reCaTSO!!. A

tualmente as paredes ameaçam a ruir e consta, até. que os ti:ioloa
do edifício estão sendo retirados pura construções par-ticulares

Afim de melhor comentar o assunto. o orador lê as· informa

ções prestadas pela Prefeitura, onde constam as despesas já rea

lizadas e o total necessário para a sua conclusão.

ses;

no Rio de Janeiro;
- em 1.820. em Itaboraí, nus-

mando as aemas os Pernambuca

nos, na luta contra OE holande-
ceu Joaquim Manoel' de 'Macedo, Concluindo, o orador requer um telegrama ao Ministro de Edu-

em 1.643, Amador de Araújo, falecendo em ll-IV-188::l; 'eaçã�) com G ,'irll de so licitnr-Ihe a verba necessária. para conclusão

o Domingos Fernandes destroça- - em l.884, em Itaguaí, Rio, das 00"..,,;, eG;" o que o Ginás'io de Ararang uá flOdel'á prestar à mo ..

iaru um contingente de ho'lanrle- .nasceu Domingos de Andrade Fi- cidade d.aquc!e município, os beneficios que detê todos esperam.

ses chefiados por Wenzel Smit, gueira, f'aleceúdo no' Rio de Ja- j
Salário Familta para I' pessoal de obras

das forças do COl'o�el Hendrick neiro em 15 de agosto de 1910; Indo à t ribuna o deputado Vol ney Collaço de Otiveira encami-

van Ilaus ;
-- em 1.855, na Bahia, onde f Ilhou ao estudo <ia Casa, projeto de lei que institui o salário-famí-

__ em 1.792, a bordo da Fraga- nascera a 31 de dezembro de lia .para os trabalhadores em ohras do Covêrno do Estado .

ta "Go'lfinho" embarcaram no 1832, faleceu o consagrado poeta' O caso de .Jaragllá

Rio de Janeiro, com destino a Luiz .Io sé Junqueira Freire; O deputado -.valdemar Grubba, comentando o caso. da Prefcí-

Lisboa, alguns dos condenados - em 1.895, em Campo Osô r!o, sura de Jn raguá. que está cobrando a taxa de calçamento, requereu
.

rleiendendo um ideal, 11101're

Almirante Saldanha da Gama.

André NiI� 'fadasco

o .jue o teleg"ama vindo daquele municipio seja anexadõ ao recurao

! tudo encnm in hado à Com issãc de Just.içu para o devido exame.

�uando. a matéria vier a plenário, o orador fará a respeito, as COl1-

conjurados da Inconfidencia Mi

neira, entre os quais Domingos

yidal Barbosa,. José de Rez.ende
,ülcraçües que achar opor tu nas.

num

Costa (pai e filho) e João Dias

da Mota e os padres Luiz Vieir-a It;I·
...

V·-I·�
...

d--a
.....

d.......,e·s
...........

d��o-d-e..e Manuel Rodrigues da Costa'. Os :.
padres ficaram presos em Lisboa

"'putado LAohArtoe os demais na Ilha de Santiago ,li ii
do Cabo Verde; L I 11
r: em 1.819, derrotado por Jo- ea na noropa

sé de Abreu. em Itacol'ubi, a ,6, dimento com a' :'Société des
roi o Cen'na} Andrés Artigas a· Agl'icU'lturs de Fl'uncê",.

'que eonvidou Sua Excelen
CÍ'a para visitar a entidade
e a seguir i'ealizal' uma pe·

quena "to,urnée" pela cam

panha vizinha de Paris, on
de o parlamentar brasileiro
teve oportunidade de sentir
o' esfol'C;9 agrícola francês,
como já o fizera na campa
nha italiana, com respeito à

agricultura desse país. O
ilustre deputado teve oca

sião de ver o desenvolvi
mento da agricultura de

França que se' .mecaniza
num crescente constànte,
bem como a atividade salu-
tar d'a Société des Agricul- "S·-�i·R"·-i�N·O"""-····".·N�··A"""-B-

......

·O
......

··C
..

-A-�.,.......I'UHJ'_--..Vh.. -A--'-"tel1l'S, entidade privada que L L
'l'Ctme a graJlde maioria dos
agrieultól'es'de França .. O.

-

I t f I
.

iipl'esidente da Société des uma. es a i anlro ica
Agriculteurs, Comte de Ba:r- AS' d' d d . . - ,

b 'l
.. -'

OCle a e e AmpaIo I A dlreçao geral da festa'

uald·t. co oeou a dl�POS�ça(> aos Tllbercl1lósos, prosse.- foi confiada à Sra Neusa
ou e pessoa que ele mdl-' .

1'- ':.' ,"" .. ,

.

_1
• gUIn( o em sua .]a vltollos.a

I Gnjo F�naz membro da
eas;;e, toúo o vasto mecanlS-. . I ,C"

•

•

'

11 1" S
.

_ .' camp<l� la im�n�elra, pro- ComIssão da Fésta da Socie-
I o ( ... ,. oCle.1ade. O deputa- movera na prOXlma sexta-. d' d
do fez a apresentação do sr, I f '.' d' 2 . . d" "a e.,., -

AI ." , Ab'
.',. elIa, la 7, a tra IClOllal As mesas .la se acham a

cI.(\es leu, tambem em fésta junina "SERENO NA·, ' ..

P'l"IS como bol,dsía do Go .

.

'\ enda, ao pleco de CI$ ...

v�l:n� de Franc�' q'lle al)Ó� BOCAlUVA" - este ano,. 40,00 _- e, as

'.

cadeiras nu-
> , execepcioualm.ente, no Es I d d E t' d'

a conclusão do CUl'''<O _.. .

-

mera afl o 1 s 'a 10, ao pl'e-
. .

� que tadlO Santa Catarma, gen-;· de" 10
freq. uente. lra estud'll' a 01'- . I ço

e r�� ,00.
"

< < tUmente cedido pelo Dl' D' ',. 1 h-o
ganização da. Société des'"

. .' I epoI" oe. mau a, dare-
Osmar l;unha, Presldente .

d Ih
Agricultéurs".

mos malOI-eS eta es dessa

PARIS, 11 _ O Deputado
da FAC. fés.ta juni.na que_ está filda-

A féRta constará de dan- d
'

Leoberto Leal, após o tél'-
' , a ao malar sucesso.

c,as típicas, ao ar livre,
mino dé sua missão oficial "Show" .com artistas do rá
vaL iniciar uma viagem de dio catarinense, brincadéi.

estudos pela Bélgica, Rolan- ras juninas e, possivelmente,
dn, Luxemburgo, Alemanha, um grande desfile de modas
Inglaterra, Espanha e Por
tUg'>11, para ao depois voltar
ao Brasil.

.

PARIS, 9 - De regresso
da Itália ,onde representou o

Brasil, na IX Conferéncia
Mundial das Indústrias A·,
grárias, encontra-se em Pa
ris o deputado Leoberto
Leal, que· foi I:ecebido na

Estação por repl'esentante�
das Indústrias Sinc-a de au

tomóveis e Socoma de Tra
tores. O parlamentar cata
rint'11se visitou longanlP'1tf!

Departamento de Energ+a Elétrica

() deputado Vicente João Schncide r apresentou um p rojet.o-de-

'e i crian do u Dapar tan-ento A,ntonôrno de Ene rg ia Elp.tr'jea.

Ainda o imposto de Vendas' e Cons;gnações
o deputado Cássio Medeiros leu, para conhecimento da Casa,

�ele;:\'ama receb ido da Associa,ão Comel'cial de Florianópolis, onde

o dl!putado ·Vargas ·Fe1'l'eira agràdeceu a manifestação do seu

colega PrJi.llo ��iarques e disse 5tn: o nH�snlO .mais tuna razão _para

que o Chefe do Executivo atenda o desejo do povo.

"onstam aplausos ao projeto de lei que visava modific.ar o sistema

de imposto de vendas e cOnSigllaçóes.
O presidente da importante entid;ule lamenta que o refeTÍdl)

projeto não haja 10gTado apl'ovação, pois ele vinha l'ealme.nte
zel' incontestá\'eis beJleí.icios }IS classes conservadol'aS'.

Pôsto de Saúde para ChalleC\.

tra-

Estado no sentido de, no orçamento de 1953, ser ineluida verba

para aquele põsto. O ;Ieputado Paulo Marques, em apat'le, assegn

l'QU toclo o seu apóio ao apêló, porquanto J'ec{)llbecia H llecessidade

da medida pleiteada.

IGORI Oeupou a tribuna a seguir, o i!eputado VaJ'�as FerJ'eil'a qu.e

discorreu sôore a instalaçiio de um pôsto de Saúde em Chapecô,
mClhol"<:i1lento reclamaclo pelo progresso da�nela cidade; onde a�0/4ricô ji
obras de assistência ao povo no eampo da' saúde pública necessita

ser ampliado. O O1·:;.dor formula um apelo ao sr. Covel'lladol' do·n§o me Ctlus.

tonteiras! ••.

I . O Que IUPU% foue

ve!hice, era· uni·

,comente- debilidode
órgÓnica. E depois d.
tomor Emulsão de
Scott rI,adquiri mi.

, nhas
.

forço·s, •.
torn.i.

"me 'robusta, sadio.
Emulsão de Scott •

à eaipira.
Haverá uarraÇ[uinllas 'c,u€

se, encarregarão da vendá
de melado, pinhào, batata,
cachorro quente, eachaça
queimada, laranja, etc.

"

'Para festeiro dessa g-ran
de noitada, foi con vidad.o o

81'. Dahil Amin, acatado co

merciante de nossa eapital.

Q mais completo com

binação do melhor
él.o de fígado de ba·

calháu' com cálcio e

«
fósforo I Fortifica e

'�.--..f�� I!lfil.
nutr. - não

. � - cont.m at·

���cooll .

:e�
.'

1J\i-7 .

ING,LES"
[ii ;1i1�1i' tl-)
{ÕHICA - APER1TIVI

1·'':;'EMULSÃO�
,_:PE SCOTT.

........-_._ _.....,.",..�.- - __..... ,.,..;...,.....-...

as linhas de monta,gem das

I
almoço que lhe ofereceu a

duas imp�rtan tes indústrias administração da Sinca, no
e. a segmr, compareceu ao "BOIS:DE BOLOGNE".

,----'"

Tooice das Gero<óes

r. VENTURA,S' • • •
.�.

'S'T;'T 'G'G·RIC\ 1\'1 " S_� .".t.L�� _jf "1..1'. 1''1

J UKfIDOS
Relação dos telegrama�

-retidos, no períÓdo de 16 fi

23 do corrente:
Otavio Espindola - Luiz

Domingos Ramns - Gerci
Souza - José Anaeleto Ma
chado - José Alexandre
Peixoto - Salomão - Merv
- l'vlatia da Graça Mont€i-
1'0 ---, Dison R(i)lim - Fcf-

,�[l.ndo Xavier _;_ Madereira.

ZE-MUTRETA

':'" ......

-.

'"

.�,,�,., .. I·'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fogueira
G. E. Olímpico e G .. E. Duque' de Caxias, de Blumenau
e Clube J\UêUco Catartnense, em confronto, hoj'_', à neíte,
na sensacional prova rústica promovida pela F.A.C.

CLUBE ATLÉTICO CATARINENSE

Convocação da Assembléia fieral
De ordem do Sr. Presidente são convidados os se

nhores sócios para uma Assembléia Geral a' realizar-se
no dia 25 do corrente, quarta-feira, próxima, cOfl início
ás 20.00 horas, no salão de' conferência do Clube 6 de
Janeiro, gentilmente cedido.

.

ORDEM DO DIA - Estudo, discussão e aprocação
da Reforma dos Estatutos.'

.Florianópolis, 21 de junho de 1952

I
a) Elmo Dias da Motta, 10 Secretário

Corrida da

Fi·nalmente. hoje, ás 20,00
(oito da noite) horas, tere-

I

11108 U real izacãn da tradi
'eional prova rústica. promo
vida pela Federação Atléti
ca Catarm ense, com a par
t.ie ipação de um clube da ca

pi tal, o Clube Atlético Cata
rinense e dois clubes de Blu

menau, o .olímpico e o Du

o ue de Caxias.
.

O clube metropolitano
p�;.rticipal'á com vinte con
c u r rerrtes, o Olímpico com

F.nis atletas e o Duque de

também em Pôrto Alegre, o

��;::J� ci�11 ���:��!�O e a Resultado dor Campeonato
tas deverão receber um f'a- Cit di J -, d Ati ticho, para conduzir até a che- t a 1no uvenl, e e lsmo
gada. . Conforme noticiámos, rea I Salto em altura - femí-

. �...........,..., lizou-se, domingo . passado, nino - lo-lugar, Bernardo-
CONTRATADO O SPOR,

no Estáflio "Tel1. CeI. Nilo I te Maria dá Silva, lm15, 2G
TI�G PARA A "COPA, Chaves T'eixeíra", a primei- lugar, Walda Marcelino.

RIO" 1'3. competição de atletismo

Ilm15.
.

LISBOA, 23 (U. P.) juven il, em nossa cidade. Os Salto em altura - mas-
Fo-i assinado boje de manhã, resultados deste certame, culino - 10 lugar, Ruy Coe
no aerodromo de Lisboa, pe- por serem, pr-imeiros, cons- 'IlhO, lm55; 20 lugar, Moa
lo sr. Mozart G, Mendonça, tituirão os recordes de elas- cvr Moreto Vieira, lm50. o
um contrato quepreve a par se. o público que compare- l atléta Ruy Coelho foi tal
tícipacão do Sporbing Club

ceu 30 agradável centro des-I vez a maior revelação dos'
de Po'rtugal na Copa Rio

portívo mil ítar, foi um teRte-j juvenís conseguindo uma.
Mozart Mendonça, que é de-

munho do interêsse pelo po- .marca tão significativa. O
legado do Fluminense do das j d lêti I CI 1 A 1" .

di
..

\"0 as jorna as at e icas, ao 11 re t étICO VUl 11'!glr-�e.Rio, acaba de chegar do Bra- mesmo tempo um protesto I
a FAC, solicitando data pa

ail, por via {térea. Assina- contra a não participação de ra o referido juvenil tenta!
ram . igualmente o contrato . .

d d d ti b d
.

tantas i"OCIe a eq_ eRPOr]-! a que ra de recorde e dis-
os d�rig€ntes do club portu- 1 lt 1 t 1" '! tãncí

A

d d 1vas (a capi �. : .

rac

LClOnalS!'
ancia e. arremesso �. a.rc o.guês, que receberá. duzentos e com possibil idades das l Sua f'icha de frequência e.

mil cruzeiros por encontro. maiores para competições , vitou que o referido atlêta
O delegado desportista d t ti'

brasileiro segue para Roma,
.es a na ureza.

I
tivesse tomado parte em

Está d€ parabens, o

pre-I
mais provas do certame.

onde espera assegurar a sidente do Clube Atlético Arremêsso do peso - fe
participação ;'la Copa ou do Catarínense, cap. Peret por minino - 10 lugan, Maria
Juventus ou doMilão.' ICom ref'erencia á pârti.cí- �sta demonstr,ação de pu- Natalina Leite, 7m2g: 20 lu-

d P· , fe't d l' 1 t' lança de seu clube, agonl I. gar, D0.1h:1 de S0UZR, fim,.7\\.ga a, ara e . 1 o e c aSSI-
, pensac os pm' erceu·os. pação esp'anh.. ola,' o J'órnal-f' '-".' I N" b d

' entregu� ao entusiasmo de,' Arremésso 'do peso-�lcaçao. -' :ao sa emçs .se .po. era a. '''Rola''. ,anuneÍa' q.ue"os -dh:i.·P 1 ·t·'·o dr, t FAC d'f
.

d 4f s�là "moêfda(l:e ,idAaHstléa e I'mú,eu!ino :..___ 10 lll!!'al·. Moa-e o cn e1'1 lo' con agem; acen e1' oguell'llS u- gentes �o ,SP.or;'il).g de Po.r. "
.

"ma as oc'i - 't b t 't f
,.

.
I' , co:n�tnJ.tol'a. .'

, '1 cyr Moreto Vic-il'a. llm22;'Dum , a s açao que I
ran e raJe o ace a �1'01- "ugal te.dam. '.'.prómetído· a

1 c, Ih b'
- .

t t d l)l Merece menção e�peciai

I
Pl,lUlo Alberto. B. Lino, 10m_co ocar 08 'lUCO me ores Iça0 eXIS en e, mas e qua - 'Mozart Mend'onça a sua ca-

l ,J" b
,.

t
.

á o ,Íúri destacado para êste 80.co oca·I.IOS, rece era uma � u- quer man'eIra ,a prova ser nperáção a fim de asseguraI'
ça alusíva de posse transi- efetivada, -. I

a presénc.·a, no grande tor-
. certame, que pontualmente Arrernêsso do. disco -- }p.

t·
.

.

S
. '.

te t
- lá compareceu e cump

..
riu lugar.. Luiz Carlos de Meno.orllj.. erIa 111 ressan e, se o neio·. do Rio,: de "um destes

A t'
"

1
.

d 1" com o 'de�taque Já c()nheci- 20m8-5'; 20 lugar, Luiz AI-os res pnmell'os co oca- servlço e po lClamento e 3 clubes e.spanhoi.s: Barce--
'j

.

""AC f··'·. .

'lh
.

f' f
. do sua's fu;nções de ,inizes berto Silva,. 20m3l.(OS a,f' ,con enra metia- Vlgl anela os�· elro pelQ lona, Real Madrid. ou Atlé-

lhas, podendo os demais' Serviço de Trânsito e Guar� tico de Bilbao;
ue campo ÇJ pista, dando u� Arremêsso do dal'do

classificados serem !l'ecom-. da CIvil, como faz, hoje, m;;t nota brilhante o serviço JOS€ Leonel de Paula,- em

"_"'__�'_.............._... �..-_�.. CAMPÊÕNATO'"DÊ....ES.:-:-"" informativo a cargo do Sr. 10 lugar com 2�m'52; 20 111-

Pre'�n.ara-se O' CINC0r:2JNVOSD"I_!lIEsCORDES TREANTES DM··EOATLETIS-
Mário.

'

vgaar,·'2sAms4toro.gildO Santo.s SU-
..,. lU.. � As provas apl"ei"entaram

.•-_..............,c,...............'*'"'-...__•....,.

·Fl·guel·renSe LIMA, 23 (U. P.) - Cin- No dia 24 de julho r€ali� os seguI:n.teR resultaào:;\,: , Os atlétàs vencedores to-

CAMPEONATO :tsTADU- co novos recordes sul-ame- 7.ar-se-á o Campeonato de 75m. femhíno - 10 Iu- I maram lugar no estrado 1')-

AI. JUVEN1L DE BASQUE- ricallos de levant�mento de Estreantes, podendo' tom!l.r I;ar., Sônia Te.l"ezinha Gon-llímpico aJ)Ós as provas e os

TE E VOI,EI
'

Já �. sabe que o, t€ll'l,e:1.te pesos foram" estabelecidos- "parte. os atletas .que ainda -çnlves, lU'j2: 20 lugar . ..:.....,' 10 colocados :fo:ram premia
C��l�s Dantas cont1llu�l"'a � pe�os per,:ullos em provas não tel1harn participados de Mária Nat.alinf.1�Leite, U",S. d<l� eo� as medalhas in�ti-

Go�o é
\

do conhecim-el1to ��n�ll' o plan.tel do Flguel·l da pl"ep�ra�ão e seleção .pa� competição algum.a, dentro 100m. mascnlmo - to ln- I t.Uldas' pela FAC, s-endo-lheso

do público,. deverá l'aalizar�
I ense por maIS uma te;mpo- 1"a as alImpladas de Helsms- ou fóra do estado, nesta ca� Q'�.Y, Moac,vl: 'Moreto Vieira, I en�reg\les por autoridade�

.

d· 5 6 d
.

lh rada,. ... I ky., e realizadas na Univer-
.. te.gor,ia. Todo estreante, en� t?",6: 20 lugar, Alüimiro r desportiyas.· pres-en.tes. .

se, nos las e e JU .0, O b f 1 d J 'd A' 3" F
.em Blumenau, os campeo- : 1'10SO o leIa !l nossa I sldad� de S. :Marc�8. .

.

.' tra irÍlediatamente na cate. ose os nJos, 1..
.

inda a competição, o pre-
l:atos estaduais de basquete aeron,útica.e �estacado el��

.

bois déles, o mosca Ken- goria de principiantes e só 200m. masculino - 10

lu-I
sidente da FAC, congraht

€' vaIei juvenís .. Os rep1'e-
m:entcl n.os meIOS desportl: ".eth Y<:'urrood e o ligeh'O pode sair, se conseguir os ga.r. Luiz Carlos de Mello, 10u-se com o esfôl'çOS dOí>

sentantes du capital oorão, vos, vem 'dando o que esta GOllzalo Alvarado consequi- índices. de classe superior, 26"; 20 lllgar Nels�m Vala-: dirigentes e atlétas juveuís-c
.

.

L'
ao seu alcaue.e p�ra a COID- ram superar as marcas pe- estando o Depal-tamento de dar'es, 28"4

.

do Vet.erano, e saudm1do O'
em basquete, o Ira. T, C�, 1

-

d I
-

p eta reo.rg.�lllzaçao o p. an� didas pelo Comité Nacional Atletismo da FAC, coletan- 4xlOOm. masculino - AI- grande desportista catari-
fort� concurJ'ente ao bi-cam-

1 f 1 d 1
'

peonato; e,' de volei a equi-
te pro l�slOna o a Vl-ne- de Desportos para poder de'- do todos. os relatórios de tamil'o José dos AnJos, Luiz nen!'1e. Ten. CeI. Paulo We-

pe do' Ubiratan, tradicional gl'O. fender as CÇlres peruanas. competições de. suas Li�s. Carlos de MeHo,
.'
Moacyr bel' Vieira d� Rosa, soHci-

�

reduto de quadros de volei
.

O conjunto não possui 110
nas proxima� olimpíadas. filiadas, afim d� õi:gani:úu' Moreto

.

Vieira ·e.' Louri�fl111 tou daq/Ilela ;wtoridade qu�
dr> estado. De .Toinville., o momento grandes cartazes,

Os novos recordes sul-a- a tábela de classificação, José d.e.Souza Batista.
.

entregasse o troféu com G

Cruzeiro será ó r.epersentan- dada a sit.uação financeira medcanos, l'egistrados são E' claro que não nos se1'- 1,0{)üm, - Zanziba)' Bor- i �eu nome ao téenleO dn e-

te, em basquete e ,volei, ten- do' campeão de 50. Estão
os seguintes: Estilo Press, ve a .adotada por estados ges, em lo ll.1gar, com 3'12",21 quipe atl�ticana, O Cel. We-

do segundo informaço-e'� categoria mosca: Kenneth como São Paulo' ou Rio Gran 2Q lugar, Sat.urnÍllo Batist.a, bel' da Rosa agrMlecen a ho-
-

" sendo experimen�dos ele·
Yearwood, com 171,6 libras', de. do Sul', onde os l'ndl'ces, 3'13",4. menagem e afirmou os seus.

nue 110S t'e'ram, Qtl"dl'OS de m"'11tos novos \'l'ndos de .j.� .

- ,\ H '''.
. �v-

�ategoria ligeira, Gonzalo Saltó em ext.ensão - fe- propósitos de amparar sem-eficiência apreciável. dos os pontos da Capital. em virtude do desenvolvi-
D Alvarado, com 220 lihnls, menta do espo.rte-base" na-.o minino - 10 lugar, Sonia pre e cada vez mais os es-antas espera formal' u- ..

A FAC, já nomeou, de a- ma. eqlúpe em con'dições de
Estilo Snatch,' categoria se apontam para'o 00880 eg- Terezinha GonçalveR 3m90; I portes amadores, declaran-

CÔl'do, com o regulamento, brilhar 110 cel'tamé, poden� mosca; Yearwood, eom 190 tado, ainda incipiente, ape-. 20.lugar, Maria Natalina

I
c1o-se f.e1iz por ser �omem',

como delegado, o Cap. Pau- . lib1':>'s; categoria pluma, Ra- 'lar de alguns resultados in- LeIte. geado numa compebcão que,
'1 1\J( d

. do mesmo levantá-lo comar-" SI'"'o lUen. ()),\cn, m\0 ('orno· \'1- d mon Velal'de, com 195 li- divíduais intel'l'essantes, A .. a to em extensão ---:- mas- ! reuma as geraçõe;;; 110Vas.
. " . �

OI' e coragem. '

J' 1 I' Pld B
.

ee-1'l'E'Sl"e-',E', '{·."'lnn '1 nre- i Q' t f
. . . ·bras, Estilo Clean categoria FAC deverá ai!lda esta se- cu mo. o ugar, au o o. 1'as1I. Em seguidá entre·

• A' 'C'" .' um a- €lr:a, proxlmi· o
I'

.

-

1 Alb t L' 5 10 2 Jmdencll'l do Qnselho Tec-, d
,-

I' t'" 1ge1ro, Gonzado Alval'ado, mana apresentar o regula- eJ' o mo" m_; o 11- �'nll Q troféu ao 81'. Silvio-
. '. , I esqua mo a vl-negt;j) es ara

I Lo'nico e Como JUIZ o Teu. Ca1'-: em' 'l a- t' d
. com 700 libras.

.

mento deste certame. gal', unval José de Sou- Marques competente prepa·
I

"ç o, remaIl o para o I
B

.

lUR D.a.nta��. . próximo Campeonato CI·t·U..'lI·-
,...,._.. .............,._,..,..---� �.�-��.._"""-"'.... za absta, 5m05. rador da equipe campeã.

Ad" b I
�I TRAFÉU "BLUMENAU" 1'10, que pretende entrar na

_111 a l1�O bse sa e qüals no de Futebol. O coletivo se- Vimos esta semana, pre ,eleção 'qne fará o

vetera-I'serao os cBILl eo;: represen- rá á tRi"d-e, tendo pOI' local . ;)a1'ando-se já, pflxa as cnm� 'lO '1a prova de 400 met.rostantes de umellau,
.

deven- o estádio da F. C. F<. POl" 1
-

AC
. . nf�tJCCes a l'ea izar-,;e 110 din I'a";os. O exceler.te velocista-do a F ,particIpar imedi- nosso intermédio convida a 10 d A

t t' L' d B1
e . gosto, em Elumellau. T.01101.li acaba de assinar Ia amen e a 'lga" e ume- direção técnica do Figuei- 0J11 di"puta do Troféu "Blu- -

d f d I
T'3U o nome do,; clubes'par- rense todos os seus eleme'n- ''':'.' ,'.t

ll1scl'lçao para e Bl1 er o I
+.. t

,'!lenau ,vanos \e eranos clube do Estreito êste ano, IdClpaln;es e o 110me dos to;; a comnarecerem n'O ho- do' Clnbe Atlético Cata1'illen fort:>,lecendo-se assl'm ,. '.'e-juizes e delegados de Flo- o( o' d "_, . "
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IdllO e cONtume, ou seja as \ se, fmtre, eles, o recordIsta presE'.nbcão do tric'Úlor, em I!lanuDohs e Joinvile. i 1530 ll0-loas d110"b .

V" "

.

I-
, • <. e t:.1 31'relras, enSSI� 1 atletIsmo.

Caxias com C'Íl1CO represen
tantes.

.

-
Assume asaim a prova

rústica do dia dedicado a

;:';<10 João, uma importância
rmpar, PQl' reunir associa
cões do Estado, e, garantir
�o campeonato de Pedestri
an isrno Estadual um brilho

invulgar.
O itinerário, percorrido

do Govêrno.
Contôrno -- Praça 15 de

}(!)vembro -- C.atedral
Prefeitura' - R4as Conse
lheiro lVIafia - 7' de Setem�
b1'o e Felipe S6.hmidt.
Chegada - RUa. Felipe

S;�hmidt, defronte a "A So
be,rata"
Na última volta, os atlé
Cada participante dev�rá

conduzil' urna ficha para' e
feito de contrôle, que serão
colocadas na mesa de che-

Os maiores fUl�rlistas catarinenses na atualidade:
Waldemar Thiago de Sousa (calção branco) e Waldomi
ro Monteiro .tcalçâo negro) em empolgante duelo numa

das sensacionais rústicas promovidas peja F. A. C. O
primeiro estará presente, hoje, Integrando a equipe do

,OIímpi�o de Blumenau, sendo o grande favorito da prova';'

quatl'o vezes, será o seguin-
te :

'

,_o

.Saída - Praça 15 de No

_y"mbro, defronte ao Palácio

I· 8AnCOdecrff)ITOPOPULARI',

�_AGRíCOLA I I

Rv�d�..d;16
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, rtORlANOPOLJS - 51ó.. e�ít..r!nó.,
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e que serão guardados

jl'ENlEROSAS
AS

TESTE-I
.

. SSaSSlna, 0.0 OCOS e .r'OD a- nos ,mesmos lugares".
.'

MUNHAS ", _DIVulgue"O ESTADa"

'pés O conhecido «Carne,Seca») GENEROSO APRESEN- Enquanto isto, �s t€ste-
,

.

I .
. TAR·SE;A' HOJE -munhas de acusaçao dos IRI,O,21 (V, Ac) - Já se

lOS
'três policiais assassinos

I
da la Vara Criminal que Dos três policiais aponta- três policiais assas,'>inoí'!'

;p,pre�entar�lm à polícia dois - f�i decret�da prisão ?::e- fossem pl'e�os em :u�la s�la dos como os matadores de continuam temerosas de que !'1108 investigadores que as- ventIva, depois do inquér-ito da Delegacia de Vlgllancla. "Carne Crua" falta apre- venham a sofrer represafj�ssinaram a socos e ponta- criminal presidido pelo de- Alegam el.es.: que os. det�- sentar-se apenas Ernani Ge- lias por parte dos investi- ipes no interior da Delega- legado Milton Leão; do 18° dos no Presidio e no Depô- neroso, conhecido por suas. gadores presos ou de agen- Icia de Vi�ilancia o melían- Distrito .policíal. '
\

sito. de Presos, alguns dos violencÍéls. tes amigos deles.' It·� couhecído pela alcunha quais presos por eles, tenta- Acredita-se, no entanto que. . I(:e "Carne Crua", cujo ver- PRISÃO ESPECIAL riam uma. represal ia. Generoso venha a se apre- Para isto, a Justiça j,� }Je- I-dadeir-o nome .é .Jeron imo da Por intermédio de seus Ao que tudo indica, o sentar ainda hoje, acornpa- diu diretamente ao ga1. Ci- j!Silva Santo!", 'advogados, Vinicius Rehen juiz Claudino não consenti- nhado de seu advogado, que 1'0 Riopardense de Rezende, 1Como se sabe, contra Dal-I e Dalgi Carneiro, os dois rá em tal medida, uma vez I.deverã fazer idêntico pedi- chefe de Polícia, garantias Igi Carneiro, Vinicius Re-Illlvestigadores que se arre- que declarou que os "pol ici- d� no juiz da la Vara Cri- de vida para todos os im- 1
Í'.e::, c E!·�.1�li (:(,ne::.'oso - J sentaram pediram ae juiz ais são presos iguais aos au- minal. , plicados no processo. -

o ISTAJlO

ir 'If.-',\ ._ "4 ',' l' .'

_rerelCl... ,:--

'f•..u.nte
.

'" :/�l. :f
p�O (�1�'''�'':'''' - O_)..r ,""oi F" .. _�.) ge-

!lCl'Ri. CiÚi d�"Resende este
ve',' ontem no' gabinete do
min ist ro : da Justiça, com

'{jmel!: conferel1�iou demora-

Pi, visita do chefe do Po
,Úe1�, :OH) ministro; logo de-.
':p.rtís ·das critieas levantadas
'�n(j! Pariamento contra a RU

"';:'.'ss<lü, de arbitrariedades
_'[lO{lcíais, adquiriu etkecial
's7gnifi.:,ação, No gabinete
',,:l! ::11'.' Negrão de Lima in
"Ú'lTl.'flaram, porém. que o ge

. neraí CÍ1'o {te Resende, man
':,teve apenas uma 'de suas

'·.f:.(HI.fedineias hàbítuais com
.fr mínistro da Justiça e que,
·'<?'li'lbç,nl. o assunto, prova-

'. ydmer'.\.e tenha vindo à bai
b, não foí exclusivamente
pen' -eausa dele que o chefe
de Policia procurou o minis-
·t;Ttl'.

(iDe-Diário
RITZ

Às 5 - 7,'!5hs
ROXY
As .8hs.

CEfton WEBD '- Joan
--Bi<_;NNETT \ - R o' b e r t
;Cf]1\UNGS

em:

ltPUROS DE U� ANJO
.

No pt-0!Erama: Cinelandia
....ornal .. Nac.

, I-

P eços : 1,E?o - �,oo ---:- 3,20
Üensura Livre,

'

Finalmente amanhã no

'Rl'J'Z o mais esperado fi l
rce do ano.

DESTINO- A LUA
ODEON

Às 7.45hs,
,

;!f'oan CRAWFORD - Ró-
"{,_';';'l'(; YUONG Frank
::L�;WGOY

'.
'

em.:

ADEUS MEU AMOR
No programa : Noticias

<u.a Semana. Nac,
l�. Voz do Mundo Jornal,
Preços: 6,20 - 3,20
Imp . atê 14 anos.

IMPERIAL
Às 7;45hs.

- Tito COBRI - Gina LO
JI,f.H.:1RIGIDA

em :

_.6jJ;iOR DE UM PALHAÇO
No programa: O Esporte

�:a 'reln. Nac.

I
. Preços: 6.20 - 3,20
Imp, até 14 anos.

IMPERIO '

Às 7%hs. IDana ANDREWS - Mau
,)',:')111 O'HARA
em r

RUA PROIBIDA
No programa: Noticias

,�r:A Semana. Nac,

-Preços: 1,00 _' 2,00 - 3,20
Imp. até 14 anos.

"
(' . I.

.

•

}'l&rianópolis, Terça-feira, 24 de Junho de 1952
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Em

qualquer
ponto
do

Brasil!

"
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�,
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..: " � ,,\
�;:::::4.,�::..:, :, :.::, �:;��:\i;:::;::':!:__'.:___..., -;a"""'��-.\�.-.,,-

. �O� em jqualQuer�parte '�UndO!'�
,
..

, .

Em qualquer 'parte do Brasil, assim como em qualquer parte
do mundo, uma ampla rêde de Revendedores Coodyear
vem trabalhando incansàvelmeute para a maior segurança
dos automobilistas que percorrem estrada,s e cidades,
Tecnicamente preparado para prestar a mais valiosa
assistência especializada,· assim como equipar automóveis,
caminhões, tratores e, motocicletas com os' indispensáveis6t', ,- .

. produtos fabricados pela GOODYEAR, o Revendedor
GOODYEAR, onde quer que, .êle esteja, é: sempre um símbolo
de proteção e. hospitalidade a serviço do transporte motorizado.

Onde houver ês�e .ímbol.,
na cidade ou no, e�tra��,

seu carro encontrarei u.. a.a.:
O' REVENDEDOR

GOODYEARI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florfanôpolts, Terça-feira, 24 -de Junho de 19ã2

Na Câmara Federal1p:elos . MUDiCipi�s
. : �

·1

.
. I· .. _ ,

DE ITAJAImara e imprensa) ficam per- Presidente .:_ de briga em tação do nobre colega, que, quando intercedi pelos
feitamente atingidos, reser- família, saem bem repre- 1 Para concluir, comunico a representantes dos jornais,
vaudo-se. aos representantes sentantes da imprensa, co-: Vossa Excelência, Sr. Presí- não ó fiz para acrescer po- Ministro -Nelson Hungzia I meros

das homenagens 10-·

das smprêsas de publlcida, mo a pessoa de V. Exa. e to- 'dente, que, coerente com as pularidade porque quase to- Por motivo de s-eu trânsl- ,cais ao ilustre visitante,
de, além da bancada no re- dos os seus nobres compa- declarações feitas ao apre- dos - não direi todos, mas I to por esta Cidade, foi u- isso por motivo do atraso do

cinto, que contínua para nheiros de Direção. . sentar o projeto de solução a maioria dêles sempre qui homenageado o Minis- aVIa0, realizou-se, no pró
aeu serviço. uma trtbuna la· O Sr. Nelson Carneiro, - : que moditícavq o Regímen- me malham nas suas crôní- tro Nelson Hungria. Prepa- prio Aéroporto, ligeira ho

teral, situação .adequada e Não quero interferir nó dis- i to da Casa, no. sentido de cas ... (Ríso.) Entendo, po·l rou-lhe a recepção o Sr. menagem ao Ministro Nel

condigna, de onde os que curso de V. Exa., que tra-! se oncontrar solução conci- rém, que há necessidade im-
.

Prefeito Paulo Baner. À son Hungria, a quem sau

não tiverem lugar disponível duz o pensamento unânime -Iiatóría para o problema, postergável de admitir a in- chegada do destacndo Juiz dou, em nome de Itajaí, em

.n» bancada do recinto po-I da Câmara. 'Desejo acentuar, \ encaminho n�st.e momento � tervenção da. imprensa na do Supremo 'I'ribunal Fede· belo discurso, o Sr. Paulo

dem, com tôda facilidade, a- I porém, que na bancada de Mesa requerimento da retí- divulgação de nossos deba- ral, estiveram presentes, 110 Bauer, Prefeito Municipal.
companhar a marcha das I imprensa, estão presentes i·1 rada da me�lha proposição. tes,: porque, do contrário, fi-I Aeroporto Salgado Filho, o :Bm' improvise, vis ível
sessões diá rias da Câmara! penas 16 jornalistas. O dé-! - (Muito bem: muito bem cariam truncados e quase I Dr. Eugênio 'I'rornpowsky mente emocionado, falou
dos Deputado�.

.

cimo sétimo, o que falta, é Palmas). pela metade, na extensão e Taulois Filho, Juiz de Di- brilhantemente o homena-
À vista do exposto, a Me- o nosso querido cOl1rpanhei-! O SR

".
LUIZ GARC,IA - no sentido;

.

j reito dá Comarca, os Advo- geado, que disse de sua sa-

sa da Câmara resolve: 1:0 de trabalho Herácl io Sa- ; Sr. Presidente também, em Folgo em que a Mesa te- ! gados que militam no foro tlsf'acão em pisar o solo.
ai Os jornais diário:'! da les, cuja ausência tanto las- : meu nome pessoal: no do nha encontrado meio hábil' local, o Dr. Delfim de Pádua barriga-verde. Como o Mi-

Capital Federal, os dos Es- timamos. ! companheiro de Iiderança, de solucionar a erise fi que Peixoto, Promotor Públ ico, l;istro -Nelson Hungria. se

tados que aqui mantêm ou O SR. �-\RMANDO PAL· \ Deputado Emani Sátira, e o representantes dos jornaíe
'

o Vereador Francisco Can- f'êz acompanhar de sua Ex
venham a manter sucursal, CÃO - E' lamentável tenha! no dos que compõema ban-

. tenham aceitado como de- zian i, Presidente da Cârna- ma. Espôsa e gentil Filha,
as agências telegráficas e ai) isso ocorrido com um repre- ! cada da União Democrati- veríam, pois do bom en'ten-I ra Mun íclpal, acompanhado estiveram no Aeroporto Sa1-

emissoras=que t�nham ,se;:- sentante de,jo,rn�Lnesta c«. ! CH Na�io�1�1, �on:gl'�tulal:-me dime�to da Mes? co�n os de out�'os Edis, an�oridades gado Filho, apresentando
viço efetivo l'efe.l'i'mte a Ca. sa, o s-, Heracl�o Sales.. 'I c�o:n,:' Ex,i.: l�ustIe e digno J�r�11ls grande proveito ad- fed�rUls e estad1J�IS, ? 'T.q_l:- lhe as boas vindas, em no

mara podem designar repre- .Mas, Sr. Presidente, COI1- i I residente ela Mesa, bem. co- v:ra �ara os trabalhos le-I nalísts Abd?n Foes, :ta.�a:.' me da família itajaiense, ao

sentantes para acompanha» g ratulo-me com V. Exa.,·e a I mo com a operosa bancada 19lslatlvos. sentando a imprensa itaja i- Senhora Eugênio Trompows.,
0'< trabalhos das sessões da Mesa, com os ilustres mem- I da imprensa, nesta Casa, pe- Não me cabe outra coisa, "ense, representantes do co-

Câmara dos Deputados, bem bros de partidos que se eg· i la solução conciliatória e neste instante, senão voltar- mércío e da indústr-ia, etc. ky 'I'aulois Filho e outras'
como das suas Comissões. for::al'am no sentido ?e" che- ; jus:a ,el1co�hada para l':': I me para o �imbol.? d� .cris-! E�1tl'e �s autoridades esta- damas de nossa sociedade.:

b i Os representantes (um garrnos a uma SOlUÇ�10 har�' solver o problema que se I tandade e dlzer: GlorIa a dums presentes, contava-se Estação'de llassageiros
c1,: ,;<tda e.mi)l'êsa) credencia- moniolla, pela fórmula en-I Cl:io.u, e �u� v.inha, nã.o. há ! Deus nas alturas e paz na o A.iudal],te de Ordens do Encontra-se na fase fínaI
(IOf; para acompanhar os tra- contrada - e apresento, em! duvlda dlIYl:Inumdo o bl'llho ,terra aos homens de boa· Sr. Governador do Estado. de suà construção a estação
lnlbof' de plenário serâo re- especial, congratula;ó.ei; ao dos �o,ssos trabalhos parla- .1' vontade'r· (Muifo bem; m�ti. O Sr. Contr�-�.lmirante, de passageiros anexa ao

sRl'vadas, para Reu uso. ex·.' nobr_e Deputado AIOlSlO AI. IIfentares. to bem. Palmas.' ) I fundador e dIl'lgente do. "Aeroporto Salgado Filho",
clusivo, a bancada existente �'es que, na sua qualidade Felizmente, chegamos a O'SR. PRESIDENTE -[ CURSO DE EXPANSÃO desta Cidade, �lma ebs reu-

no p1enário € a tribuna Jate- de i;epresentante do povo, bom têrmo. E hoje, quando Realmente, não dei resposta I CULTURAL. a cujo convite lizações marcantes da ��d
tel'al � eS9uerda da. Mesa, ali�.a condição de jOl'l;aliR- ;". Exa., na. ati��lde de. per· ao apêlo do nobre Deputa�o v?io a Santa :atat'ina o Mi- ministração do Sr. PaulO.
sendo ll1tell'am�nte lIvre o e dll�tor de u� d�IS TI.'181S �:a- f ...€lta compr�ensao com. �l1e Flores da Cl�nha, como llao 111stro_ HungrIa, compar.ece�l Bauer, Prefeito Municipal, e

.
t,..âUflíto do,; refel'idos re- tegonzados orgaQS da Jm- � sempre sublmha as deClsoes pudera tambem resposta aos

.

especlêllmente a.o desembar- que vem atender às necessi
pl'esentantes de uma para prenp.a carioca e braf'iloira .. ! da, "view da Ci'tmara, expô8, Deputados Heitor Beltrão, que dêste. Tendo sido cailce- dade.s inerentes

�

<1.0 grande
ontra; limitado o ingresso por ter Rido, todos o l:\abe-

j'
na reuniáu conjunta da Me· PanJo Sal'asate e Lopo Coe- Jado, o banquete· em Cabe- e crescente movimento d-o

�tquelfi, :sem discriminaç:lo mos, o autor. da fónl1.Ula que sa e dos lidel'es, a solução lho, que ;ue pl:ocUral'am em çudas que tinha sido pro- nosso aérodrómo.
pessoal ou da empresa re- a Mesa, a fmal, achou con- encontrada, compreendemos meu gabmete. Igualmente, gramadó como um dos nú- (Do Correspondente)
Dl'esentada, à existência, ']lO veniente aceitar, pondo, as- todos que era solução alta, não ·pude atender ao apêlo ."��"'"

1,')cal e no mOm\?l1to. de cu- sim, têl'mo ao incidente. digna do 110SS0 aplauso e do que da tribuna fêz o nobre E V I TE. A
deira vaga. (Palmas). O Palácio Tiradentes vol· 110SS0 a,poio, porque sem Deputado Nélson Cal'11eiro.

O SR. ARl\IANDO FAL- ta a alegraI'-s� com aquela diminuição para a Câmara No meu entender, uma vez O B E srD ADf:
('.4..0 (Não foi revisto pelo 0· movimentação tão ·do agrm]o e para a Mesa que a dirige, que a Mesa estava estudan-
rafior) - Senhol' Pres.iden- de quantos vemos nos 501'- também :"em diminuição pa- do a solul;ito a <lux ao que se I
i:8, há poucos díàS, ao surgir l1:1listas aqui pr�sentes os ra os ill!stres 'j91�nali�tas chamou. "cris.e_dos jOl'l1a1is- _ ./
(, r:hamudo caso entre <' ban- ��sca�,; de nossas ativ}::ladeR. que nos honram com a sua, tas", não podia eu, indi\'idu- .

Q _

cl.da da imprensa e a Mesa, flSCaJR no bom sentido·- no presença, ! almel1te, falar..Meu silêncio, g.
-

t.ive oc:u:dão de dizer, em sentido do acompanhamen- Congratulamo-nos, pois,' porém não··representou de-
;-... ""_ �.:'i;:,.

discurso aqui pronu-neil] "� to dos trabalhos que reali.· de coração, com essa decisão saprêço a· nenhum dos no- 1íI--""_

r(ue os jornalistas. neste p1e- zamos em prol do bem co· justa e com a atitude dos bres colegas: E o ilustre De·
nário simbolizaram os ou.' mum. jorrtalist.�s que voltam ao putado l"lôres da Cunha há .•'\ � /--vidos e os olhos do povo. den I O Sr. Víeira Lins - Que- trabalho' nesta Câmara. Que- de fazer a justiça de acredi- .'. �

. t1'o_ do recinto da· Câmara. 1'0' associar às congratula•. remos assinalar ainda, ser tal' que, de maneira alguma; "".

,. ( "SAL DE FRUCTA"
Acentuava ainda. Sr. pte·1 ções de V. Exa., as do Parti- do nosso conhecimento que pude pretender ferir Rlla

�
....-.........!!JIIII....-...

sidente, que o Parlamento e· do Trabalhista' Bl'asiJeiró, o Presidente· do Comité de . suscetibilidade.

J J�i��·�(11·a imprensa sâo fôrças que partido de massa, ligado de Imprensa sempre se baieü Nesta oportunidade po
.

-

se confundem, se completam corpo e alma aos homens não somente pela melhor rém, d�sejo agr.ade�er a co� ��. 'X-
e se harmonizam. da imprensa, verdadeiros o" compreensão, entre· os jor- laboraçãQ decisiva·� efici-el1-: M' li '·0 d 101 d

.. •,
. ,

.l
' •

d l' ta d bl ,., �. ena. <:mos 8 uso !lO un o lnmuO'
Discordando, então, L,a peranps, gran es heróis do na IS S, os pro em�s que t.e· a Mesa e a ClJ,mara .....,- " "'••__ �""''-''',?-;_''!>l". ..,''' ;... �•.... � t

deci\>ão. que a Mesà houve- silêncio os quais, entretan- lhes são afetos, como tam- pois a Mesa mais não faziaI·'· .

1'a por bem adotar, apresen- to, falam mais·aos seritimen� bém pelo respeito às deci-

(r1,Ot.· ºueor.�.eld)rI·l�eSteonlt·ea�r daoCsâmóar·� 8':alerl-a de Peças e �ces·so'rl�ls·hra ·eu. dias após, projeto

I
tos e coração do povo, nas sões da Mesa.

."
.

D �

?e .l"esoJ�lçã�. que ou_tl'O ob- horas oportunas, do que to- 'Essa deliberaçito, portan- gãos de publicidade. A for-
.

'

.

.

.letIvo nao tmha senao o de dos os parlamentos. Quero, to, Sr. Presidente, enc{)n· ma encontrada foi o resul- •

.

(?ontribuir pata se encon nesta .oportunidade felicitar trou, como vê V. Exa" a titdo de enumdimentos com
- ...•

trar fórmula conciliatória,. a Câmara, em nome do Par- maior simpatia em tôda a os dirigentes dos grandes
que não .

a deixasse mal, tido. Trabalhista Brasilei. Casa pela justiça com que jornais da Capital da Repú
nem prejudicasse o trabalhe 1'0, com () ressalto devido à agiu a,Mesa e pela unanimi- blica e- de todos os 'órgãos
cos representantes dos jor- Mesa, que nos merece tanto dade com que a bancada de de publicidade que puderam

.

nais. acatamento. imprensa a acatou. (Muito ser convidados. A Mesa exa-

Nêste instan.te. ap6s ou- O St. Deodoro de Mendon- bem; muito bem, Palmas). minou as s-ugestões ofereci-
"ir, com o eoração cheio de ça - Desejo trazer as· con- O SR. . F L O R E S DA das·e adotou a solução regi�
-alegoria, a comunicação.. de gratulações da bancada do CUNHA (Não foi revisto pe- mental, aquela que· vinha
V. Exa., Sr. �re§Í<,lel,1te, eu, Partido Social Progressis- lo orador) - Sr. Presidente, desde o começo pleiteand{);
que, no U80 das prel'1'ogati.. ta à solução dada a respeito V. Exa. há de relevar que, qúe �e não restringisse o

vas do meu mandato, diver. da presença dos jornalistas sem ter sido convidado, tam- diréito assegurado no Re
Jri, naquele momento de deli, 110 recinto da Câmara dos! bém eu tome parte nesse bai. gimento, mas que não se am�

bel'ação da Mesa, tão digna Deputados. Embora demora· i le ... (Riso.) 'pliasse êsse dü:eito, pois as ..

do nosso respeito, acatamel1- dá nunca duvidamos de que 1 Quando fiz um apêIo . a exce�ões, segundo o clássico
io e apreço pelos titulos qu·e- a· -lVlesa, sob a Presidência! V. Exa. para encontrai: so- rigor do direito, devem ser I
cada um de seus .ilustres do eminente Deputado Sr.llução, senão legal, 'pelo me- interpret.adas, restritamen.!
nlembros ostenta, venho, a- Nerêu .Ramos, encontraria: nos generosa que viesse di- te, nunca ampliativamente.
gora, me congratular. . . para êste caso, com. o seu l'imir o dissídio existente en-

.

O que dominou a lVIesa foi
(Os·jornalistas voltam ,ao constumado espirito de jLJS.: tre os representantes da im- .

a preocupacão do servir
recinto'o.cnpandó seus lúga· tica, a fórmula adequada i' prensa e a Mesa, tendo en-I está Casa.

.

.

1'0"; 11a b:n{'ud!1 rI': imnrensa N;ssas congratulações são tão' o dissabor, e não peque· O julgamento da Câmara
",li .existente. Palmas I. absolutamente siri ceras. TÔ-I no, de não ��ter sequer u- há de se fazer sóbre como

... com v, Exa., pela lição dá a nossa bancada assinou ma ligeira resposta, não le- se conduziu a atual Mesa.
de lata compreensão demo- o projeto pelo nobre orador vei em linha de conta o si- (Muito bem; muÍto bem.
·erátic�l, demonstrando. ine- encaminhado à Mefl.a, dese- lêncio de V. Exa. e dos de- Palmas). IMfIlO••�"Me"""•••""".�.".",."",.",cuivocamente, Que� como josa ,de uma solução capaz mais componentes da Mesa: O SR. F L O R E S DA ..

'Pl'esidente desta Casa, l1ada de reconduzir os jornalis- sei bem ·que viveram dias a- CUNHA (Não foi revisto pe- gas de Y. Exl1.., Iuí grande uma reserva para um futu
mais é, nem Qller ser do Jas à nossa convivência áfe- tribulados, em que se' pro- lo orador) -·Sr. Presiden- 'I'ecentividade, "ôhl'etucto na� 1'0 muito próximo (palmas).
".ue um líder, intérprete da tuosa, amiga e s,olidária, curou suscitar· malqueren- te, duas palavras só, ra sentimentos dessa altu- malquistado entre aquê\es
v0utade dos Sr;:;. Deputados. com os altos propósitos do ças � que isso ha\'ia de pas- Sou muito grato pelas ex· ra. quI' são a expressão m�is
No episódio que acaba de Parlamento Brasileiro. sar, como parece que passa- plicações que V. Exa. aca- O meu pesar se cOn'lpl'een- viva do contato dos politi-

ter fim e não passou - per- O SR. ARMANDO FAL- ramo Agora, quero dizer a bou de dar, aliás, desneces- dcrá, por ver o nome de V. cos com o ·pov.o. (Palmas.
lnita-me a

.

expressão, Srl CÃO - Agradeço a manifes-· V: Exa. e aos meus colegas I sárms, porque em nós, cole� I t:xa. � uma espel'ança e prolongadas).

Com o uso diário do
.

ENO. Elimina as toxinas
do organismo, comOOt.
a prisão de ventre. a m:i�
e a acidez •.• Laxant•
ideal, alcalinizante e ea

tomacal.

- SÃO JOÃO,-
I

de-
JOÃO VIEIRA & elA, [TBA,

Rua Santos- Sal'aiva, �50
ESTREITO - F'lorianóPolis - Santa Catarin·a
'Peças legítiluas em gel'aI parEi automóveis e ca&l-

nhões -- INTERNATlONAL - DODGE· FORD -
CHEVHOLET. etc.

Ofet:ece as n�lh(H'es vantagens nos pt'eços das mer
'{·ador·ia-s. -fa,,<o·re�endo .-dt.-'Sttt ·forma·· áos· 'sennlJres· consu-
rt*irlON�",

.

. ,.Participa,ção..

JOÃO PUERTA E. VIÚVA ANA PEREIRA DA
. SENHORA SILVA

partieipam aos parentes e participa aos 'parentes e

pessoas amigas, o contrato pessoas amigas, o contrato
de casamento de seu filho de casamento de sua filha

a HÉLIO, com a senhorità ANA, com' o senhor HéliCA
Ana Pereira da Silva. Lentz Pllerta.

HI<":LIO e ANA
Noi-vo�

.F'poliól., 21-6�52.

/

I
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O�ADO Florianópolis, Terça-feira, 24 de Junho de 1952
--------------------�--------�----------------------------- ---------------��---------------------------------------------�

7

No julgamento de uma

obra líterária, é 'importante
a opinião cios téC1ÜCOS.
Porisso 'a oficina literária

de Wynbrook Acres, ao ana- /'
Usar as possibilidades de
exíto de uma obra, começa
1)01' mandar résuldar resu

mos da mesma a au�orida-
I eles na materfa a que tal
obra se refere.
Wynbyook Acres é uma

propriedade rural perto da
cidade de Hopewell, no esta
do norte-americano de New
Jersey.
Á idéia 'por trás da 6fici�·

na literária é aplicar os

modernos processos -. j�dus-·.
tri�is a. ron:ances, peças tea-ltarís, poeaias, etc, I

. Desta forma, fica elimi
nado o caráter de amadoris
mo que é responsável por
tantos. fracassos literários.
Mediante a experimenta

ção, quando uma obra € fi
nalmente publicada, o suces

so já, está praticamente as

segurado. '. �

Assim, resumos da obra
Iiterár.ia são enviados aos

especial i stas.
Por exemplo: um' roman-

.

ee cujo enredo tenha que
ver com a paicanálise, é
submetido a opinião de' psi-

.

-canalístas, pslquatras, mé-
,

dicos, visitadores sociais.
Como se trata de um: "re- f" '.

sumo -de poucas páginas, os

técnicos" o podem 1e17 rapi
damente.
Todos : os têcnicos que

mandam, uma ojnruao têm
direito a -receber .uma de
terminada remuneração, pre
víamente e-stabelecida.
D eacôrdo.com as opiniões

l'ecebiaas,.o .oeig ina.l.é .me

Ihorado, modificado, eorr'igi-
do.

.

E passa-se então. à, según
da fase do 'processo experi-
men�al.

'
.

_

..,
.

..

'Nesta .segunda fase,' no
"os resumos são. feitos, mas
agora tomando por base an- teatl�ll" a interpretação 'é j· ....armadas O"

-

d U_ amador ir a Helsinki, o que

gulos diferentes. confiada a

um..
elenco ad.e

..-11 .

.

.

-Ó; . e.: _' : ", . .'�·i)r.•,o '8' l":.n:;.ropole é justo, êles que deixaram a'

Qualquel' história - se- 'quado' ,.' .'

'd
.

PI tão
" Prefeitura colocar maia se-

ja um' roma,nce," uma. peça
.

Os discos"�o�te�do'a obra '

.

. e . ao ao los nos preços dos ingressos
teatral ou radio-drama completa são . enviados, a A h '1 U G' mesmo os de futebol. Houve

contêm vários anguloso clubes. sociedades, famílias
.

1)EPA.RTA�ENTO DE
'.

C. 0- e ma raça u- êrro .na redação do regula-
Entre tais angulos há o representasívas da opi�ião '. 'S;I\l!1J)E ,OO8t.JCÂ.. ,,'\: ' (Alval'us de Oliveira) te), estão batendo pé firme menta que não previu jogos

angulo dramatdco, o. angulo pública, ".'
.

, Mês de .J1.lRh� ,
. ern não consentir no mesmo internacionais. E o êrro per-

,
c ,

'1 tré
.

A
-

d
.
.. r,' '. .

. ; . O carioca estava orgulho- '

comico, o angu o .ragico, o .. reaçao essa audiencia ,.' í' '." ;. ::,.,
d f � preço do a110 passado. Que- manece. •

angulo politico, etc. o destino final da obra li- .' 28 Stibaoo __:_ " Farm'áCi� .80. a sua ama
_

no estran- relI; forcar baratear coisa i Sugeriu-se em. caso de

Cada um dos resumos fei- "terârfa,
.

Catarin-�n.Se.·:_ Rua·T';'ai.iino.',. 'geu'o: - Posauindo o me- "

t· 't f t b 1 E prejuízo a Prefeitura eu-
, '.r>-" Ih 'f t t JUS amen .e o u e o. con- . ,

·.ws na segunda fase dó pro- 'Em Wynbrook -Acres, on- ..,.29 :[Mmifig:o ..:.:. F'à.rmá.cia 01', o maior e, u uramen e

I tr . tad d 'bI' trar com a diferenca, Em

cesso,
'

apresenta a mesma de está a séde da oficina Ii- Catarínense _ Rua Trajano. (As obras terminais já irão
ra � '0:1 e o pu

ti
1:0 vez de pagar somente quem'

. ,'. '.

O' comecarv) o mais belo esta- r
que

.rido o

ver a compe ldçao 'gost'a do esporte com o prehistórla de acôrdo com os terârfa, existem não sómen-
'.

serv;:,çq noturno será
,

'

� pagan o o mesmo preço os
. "

'
-

díversos' angulos 'que· con- te uma tipografia {! tim es� efetu.ado pela.s Farmádas dlUm do mundo, pe&Sou a '

,t'.', <;0 }a eXIstente antes, paga-
..

. . '. ',.1 d d f t boI
anos -an e1101e8, . ,

.

. "têm. 'Em outras palavl'as, tudo púa gravações, como San·to Antônio, ,Moderna' e ser ,a ,CIua e, e ,u 'e
_

" a i rã todo município pois o di-

faz da m�sma obra -qma co- .tamberri. a-partamentos para Na-turna sj,tl1,ad�s, às rn,a�' .cap�tal.mulldlal 'd() maIs. pd�, Os. vereadores que vÍl'um nheiro que êles vão dar sai-
.

média, um melodrama. uma. os es.critores_quê .. fazem. páT�. ",,:-9ª� Pin,tj} e',TraJ_�!i:o .. ,n,_ rl:... "pular �sp?l'te;
." subir o . .Qreç.o do dnema, do rá dos contribuintes gerais;

Úagedik .. ;.
..

.

te da .organização.
..'

.Passadas as disputas 10- l-eite, da cal'l1€, do eabelo, enquanto deveria sair ape-

Estes.resumos voltam às Ó diretor desta organiza-' ,

'.

cais, ·corq,um.ca!l1j)eão,' com da harba., de tudo enfim, de- nas dos que gostam d.e fu,te- .

mãos deis técnico8, O l'esu- ção é o milionário. Albe'rt· o càinpeohato brasileiro ter* sejam faze!' baixar alguma boI. - .

mo que reoeb-er maior nunle- Sindliger" ex-vice�pl'esiden- Fqq_"'" g.e,.� minado, cujo título volv-eu a coisa ... O ··;impasse" pel'- :Analisando os fatos, con-
1.'0 de .opiniões 'favoraveis te do Instituto George Gal- II".... '�••IAA

São Paulo': ! merecidame-nte. manece e o brasileiro está frontando-s·e atitudes, o ca-

�el'á (, escolhido. lup de pesquisas de opinião DOU valJuau, IIU Com'p J»'l�nejro 'êent�:o de ameaçado de per<,{êr compe- rioea vendo-se pda primei-
Dê acôrdo com êste �C)- pública,"

.

• ,:.'.•�..... '. �. ') ,
expressão, mu.'Udiàl>á' gpial'�' tição a que tem direito de ra yez tão ;'defendido", jus-

derl10 processo industl-iaI, o n,urrienfando"' o sel�. Pl�esÜgio' ·-ass.istil' isto pOl'q1)e os ve- tamente nu'm assunto em

escrito_r que Icomeçoll como

S
'

f/
·

I .-.-/,. fde futebol mais: indo .® u- readores cismaram de defen- que êle dispensava tal &le-

.autor de uma trag-edia pod� I . I I' >"'1-'" S'
,

,

riiverso,' é' 'jo,sto: q'ue
.

tenha- der-lhe a: bolsa. , lia, deve dizer' paxa o edil

t,ermín�t como a,utor, d� 'u- '.
,

mOR no Brasil um tomeio 1l!les que deram milhões metropolitano: - "Acho-te
ma comédia.

' .

! 'de cruzei�os par� o futebol lIma graça" .. ,

..

Finah'nente., chega-�<;e à .Ataca todo O orguismo
tP1:CICi'l':l � última fase do \. 'EM 'sr'FrLis OU' itEt'IirÃ';
processo índvstríal para li- '!'JS;Mú DA MES�� .. 0-1:'1-
teratura. ..'p' , ,

.. ' "

A terceira fase consiste

-em fazer gravilções da. obra
eompleta, já corrigida d-e

aeÔl'GO ,ÇÜIr1 as provas ant�
riores.
Natlll'almeIJote, iI Ieituta

rla 'obra é confiada a um

técnico no assunto, um in
--dividuo ,que estudou die(;ão,
-enuncüição, etc.

Si se' tr:lb de uma peç.a

". , 'Ç

MecanitalLitercrrie ·
.'

. i

Por �<\f Neto'

"

,

,

.,. EMPRESAS' QUE EXIGEM'A

DO ÇAMINHAO'
�

'<,

\,

..-- -

��
.

''''.
, -,

,

•

- fixó trasel -.

�.
'

tO hiróide,' "
....

sendofacul- �-;3,r.g:
. tativoóde2

'

'.

vetoclcadee; \
'

•.

I
Nos árduos trabalhos de trans- as mais pesadas cargas. O àper-
porte, o motor de válvulas na feiçoadd sistema de transmissão

. tampa do Camínhão Ch;evrolet·, do Caminhão Chevrolet asse

aproveita o máximo de cóm�'" gura maior fÔrça de' tração nas

bustível, possibilitando partida rampas fortes e' percursos que
. rápida e. marcha segu�a.· com exigem potência e- resistência•

,I. : • Peças e Acessórios, Ass's
tência sob o emblema G,M.·

"

.. ..,. � .... '" .::

..
'

. \.'
.

"

/

:'CAMINHÃÓ CHEVROLET PRODUTO DA

C O to{(: E.5 S 10 N Á rt tOS
GENERAL MUTalS DO ·BRISll s, L.
EM tODO O PAiS

-

�·�t.-,�l,
vida 'P'��

�_�\, :f

veneer/

'1

/
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Prendeu o Jornalista. r
f,'! (

imposta, ao dr. LU,i,s A�) 'da Cruz foi, apreendida a edição, de
VOZ DE CHAPECOn, ','

J

',,'
A prisão ter-se-ia originado em �irude de artigo p�·l

DHHGIU-SE AO 7.RIBUNAL 'DE JUS'!'l,ÇA, I��J ES1'Af}{),hblicado no jornal "A Voz de Chapeco". Este artigo assr- ,Segundo noticias que, ontem, nos chegaram daquefa.
nado pelo dr. Abs da Cruz atacava o Juiz daquela Co- cidade do oeste catarmense, o dr. Luiz A.hs da Cruz se:

marca, dando a público fatos,em que provava aquele cano '1\ dirigiu ao Egrégio Tribunal de Justiça' do Estado, rela
sídico' e jornalista a situação deshumana em que eram rando a ocorrência e solicitando as providencias que (t-,

tratados os prêsos recolhidos à cadeia pública local e a caso está a exigir .

promiscuidad'; em que aH, adultos e menores, cumprlam TA;UB1<�M A O.RDK}! DOS ApVOGADOSdetenção.
.'

Idêntica atitude' foi também levada a efeito pelo ad-
Os fatos denunciados eram provados com clichês, em vogado e jornalista' preso, dr. 'tuiz Abs

'

da Cruz, gu� �'

cujas legendas o jornalista responsabllízava aquêle ma-. ab'jgiu à Ordem dos Advogados, Secção. de Santa Cala
gístrado pore permltfr que na cadeia fossem tratados ho- rlna, nesta Capital.
mens conto féras , , . Até o 'momento em flue encerramos esta edição nãt;;:>,

Ainda em represália ao aludido órgão da imprensa temos mais notícia sôbre êsse acontecimento .em Santa:.
catarinense o dr, Juiz determinou a apreensão de parte -Caürrína.
da ,edição, daquele hebdomadário.

N�a-,.as··s·�em�ble'I-a
.

�LeU·I"slatl·va·
,

........................ '�..-...-..�..� �..
., ._ - -_ r W • �•.."... .",.,.,._.....,... ..,,_ •••..........,.. ��•..,.J" .- -,. _,._._"..,........

a
.

Vítima, Que
em Sangue,!

o Juiz
Além da detenção

'«A
Segundo noticias ontem veiculadas nesta capital, e

procedentes do próspero município de Chapecô, o dr. Car
mona Gallego, Juiz de Direito daquela Comarca, teria ex

pedido mandado de prisão contra o advogado, dr. Luiz
Abs da Cruz.

"
.

.._a ....

Abandonou
Esvaia, .

Expediente

----��--------------------------.�

se Este$e na presidencin da AssemhIéia, na. sessão de ord.l.!nl, (}T

depu tad o Pro tôgenes Vieira. Secretár ios : deputados Elpíüio' 8a1'--'
bosa e Clodor+co Moreira,

o expediente constou de correspo ndenci a p;:ole'Onla,"
.... Imposto exagerado

O vi};ário de .l a ragu
á

do Sul, ê diversos pastores evangé licos-.. -Coibido na estrada' da ,TriDdade� Hogo Cordeiro veio a laleeer' DO dá me'�ma cidade, endel'e\,a�am telerrrama, solicitando u rgencia !H�,

julgamento do recurso interposto por moradores daquele mun�ciI>l<t',:Hospital 88 Caridade 4 bs. depoiS. O 8otor desse cri.8, foragido contra a cobrança, da taxa de calçamento cobrada pela J',·�te;tnTL

, apia, SÓ se, apres8ntou á Poli�ia, ontem, pela manhã, �
e��� ;�:��l:;'e:::�'a:�l:�n::�:i�:\�a::t��e��a1.in>iJlênd�, de. serem "ttiUla�

.

d
,.. E' mais um município, assim, que governado peja D.n,N, trai:"

.

,acompauba O de ODl advogado. .'; promessas fejtasM:d��:a:;::r:oO�e��:::::e;n:eOrn�O\'O,
A- ocor -encia que se verí-

I geral da Trindade, de reter- Ilh� pertencia, o motorista! ceu à Policia Civil, acompa- I
Foi primeiro or,ador da tarde 0_ deputado .?sVald� Cabr."�, '1"'<<'"

, ,.;1., " ! _

-

I apresentou dóis projetos da Reso lução corn o r rm de lnLl',,<i'Luur J'O... ·-·',ficou, aslprrmerras horas de \l,no aos seus lares. I nao se apresentou durante nhado de seu advogado, di'., . ,,'
, ' .' " ...

';f' 'It' t d E d d t I t d d' d domi t "ld A'1 d L

f
\ os d ispos i tivos c alterar alguns, do Regimento lnteruo.uommgo u ImO, na es ra a m a o momen o, . . o o o la e ommgo, en- �� n 'VI a a uz, para '.

. ,.

f'
. ,

'
.
'-' Também 'b.presentou· um projeto de lei criaudo um "nl1l<J ','r;,..geral da 'I'rin dade, e mais .

' do ugido para a residerrcia. prestar declarações, apos' .

'; ,... ,

�

d' '.

L
�

A
' � colai' em Cainpo de Fóra cidade da Laguna,um desses fatos dolorosos, e m:n seu tIO, na agoa, - informar haver SIdo o autor .

'

.", , .em que dois fatores temos bandonára a vítima e fugira da lamentável ocorrencía.
.

(Contmua na 3a pág.)

!��e::�����.'q::t:��:�;;:: ������:t��::�iti�::�l�����:� �i�;Ei:�::�;:��E��:� ·lfp"e·"G,�f.iãna·o·�reveste-se de maior gravida- em toda essa -trágíca eêna. in.quérito foi instaurado on-
de ainda qúando sabemos IDENTIFICAÇÃO DO VEI- tem mesmó,

I ,

•

"

que o principal responsável CULO ' A VITIMA A carta abaixo veio endereçada ao sr. Seeretá--na tragédia se houve com O veículo, após série de
.

A vitima; Hugo Cordeiro, rio do Estado, Caiu na. caixa postal deste jornaL A-:nenhum _sentimento de huc providencias e felizes dili- erá solteiro e contava 23 a- brimo-Ia, Era para o sr, Secretário da Segnrança do, • \
Zmanidade ou de solidarieda- gêncins do Comissário Os- nos de idãde. Tàbalhava, a- .Estaelo, O remédio � publicá-la. ,(de ao pl'óximo, quando a ví- cár Per�ira, foi finalmente tualmentl:l, na chácarà das "Lagis, aos 20 de junio der 1952,timu pel'ma\leCeU (jogada ao identificado corno ::;endo

.

de Irmãs da Divina Providen. Incdentíssimo Dotô Secretário da Polícia.leit<? da estrada, esvaiando- propriedade do sr, Tietz ... 'Cía, na Trindade. lVloco de Com sua' licénça, pesso a dita pnt 1e eontá o meu".se em sangue, mal1,' Inspetor de Rendas bons costumes, tl'abalhador, causo. Eu vendi prum barriga-verde .calavera, aí de-Em todos os crimes dessa � Federais e por ê:,;j;e dei;i\ado educado, a jovem vitima era b'aJ{Ü, óitenta àl'q'neire de pinhão dos graúdo, I)ibui€i"natm'eza, temos que as pri- Jovem HUGO CORDEIRO, a no Post.o de Gazolina da fil'- por todos estimado e cOllsi- barbaridade de pinha, inxí um mundão de' saco" E-'meiras provHhincias a S6- vítima ma lVleyer & Cia" de onde clerado, razão porque'a too' contratei a viage com um camihhilo daqui. Pois nã\)l'em tomadas pelo motorista, fora ];etirado sem autol'Íza- dos const,el'nQU a ,notícia do le conto nada: o veiaco do compl'udô não quiz lH:recebê'-refletindo os seus sentimen. Um automóvel, de COI' ver. ção dó seu proprietário pelo seu trágico faleQimento. dizendo que o pinhão era dos menó e já ,
.. tava :meiOc'tos humanos, e, no caso, di- de, marca Opel, ainda com motorista, empl'egado do Ontem, foi o seu corpo da- podre. Mintira do marvado, que botô uma carta no-minuindo em muito a sua a placa de EXPERIENCIA, posto, de �ome Izaias Al- do à sepultul'Il.110 Cemitério correio pra me avisá que 'u mercadoria tava a' dispo-culpabilidade, devem ser as apanhou Hugo Cordeiro, ves, mais conhecido pela al- Público do Itacorobí. sição, mode que O pinhão tava meio podr�, q_ue l'l"de socollro às vitimas, 'com tal ,\'iole1lcia 'que o jo- cunha de "Gale�o". \ �......� • ...,.,...,..- nosso trato era de di tenta arqueire /� só mandei Be-Em tal cil'tul1stância, jus- gou a alguns metros de Apesar das diligencias Illv'ldades do . .1.6.., cmita e dois e que el'U pra mandá ante do dii 10 detiça fazemos aos profissto- distância. empreendidas pam a localí- ali maio e �ó foi 110 dia dezaceis de. junio. A mintil'a é.,flais do vo�an�e, �empre se .Verificando haver ferido za�ã.o desse motorista, nada, P'D'tado L"'obert8 tanta, dotô Secreta,l'io, que ele d�z que esse pinhão>houve a malOl'.m, deles, o que a um homem, o moto.rista, ate as.9 ho�'�s de'onte,!)1' fo" .

,
,V

.'

·era pra ínlbal'cá pro Rio, pras festa de São Jooo ,e,sempre concorreu para di- at.é então não idenificado ra consegulOo.
.

"'·.81 Da "BrADa que chegô atrazado, que ele esperou por mim e aca-
.

minuição da culpabilidade. pross.eguill a sua. caminha� APRESENTOU-SE À

POLI_I
btí fi U bou comprando de um joaquinense' e mantJnu pra:: �socorrendo as próprias viti-I da, a.bandonando à própria', CIA, ACOl\'lPANHADO DE PA�IS, 10 - O deputado Capitá Federá. Tudo impuiação dele que ainda tero."-mas.

I
sorte, a sua vítima, ' DEFENSOR.. .

catarmense Leoberto Leall a poca v,ergonha de alegá que mê escreveu, com unt,Assim, têm agido os moto- " SOCORROS Ontem, porém, às 9,30 hó� ) acaba..de entJ;ar em enten-
, tal' de recibo de vorta do correio, me avisando lJl'a:ls'sctoalshI.QdUOe'paarfa,atpaelli'CslaOld1eaO'teem Incontinel1hJ;'i: \"erndo que. o iI ��.!;.::!! ��:��!.:..�;; �;'�!!:!!�!;.!�_�...!!� I .suspendê· o trato, Eu fui falá co dotor Carriu pl'Jl de-.."

'" ,118 seu compan ell'O se esvaIa

E F' .. '.' "

'l-
'. i fendê os roeo dereito, mais cbmo eu sou da pulitica_dessas cenas ,dolorosas., em sangue, AUg�lStO Fe:'l'ei-I . 1·orlonapo IS .1 do guver.no ele não quiz pegá minha quistã. 'Despol:; .No caso plesente, porem, ra e outros tomaram as 1me- . " ,iV

, I 'eu fui falá co seu Nenê Ramo, que é �11eu cUl�1padre'segundo fatos posteriores, dia tas pl'ovider{cias, entre as O' ld A 'h' la da Coxia Rica: Ele me, acol1seiô a campiá atl'O de-.ao .lamentável acidente, in- q.uais as da l'emo_ção do fe- S-WQ
:

-- � ran. Q I' 'vogado, pruqnê o dotá Can-in não serve pra essa�!ehzmente ::emos' a revelar 1'1do pal'a o HospItal de Ca- .

.

'

'.' . ',." . questã, Eu 'precurei o dotô Reio Viera, mais ele ta-e�se procedImento inqualifi. r,idade, o que foi feito após I. ", I' I·' a' i: 'd' J' 'Ih I mem di;:-;se que nem adiantava de passá per(!uraç�lo ..caveI �o seu autor. A víti- comunicado o fato' a Dele- lO' ele 8. rei Izar .' ii 8, 108 ar pl'uqué·o barriga-verde ganhavà a causa, mode U1lS-lua fOI abandonada na es.- gacia Regional de PolÍ>:ia da I

I' d f' &'1
.'

C I artigo de um tal' de Códe CivÍl' e mais ptra leizinlla.,trada,,/p�IO,' .prÓ'Pr,io motoris- C·aPitaI." llla anulç a a COI er.,ue I', DO ., ...
J

V::mcé tá vendo ã ,injusticia, dotô Secretario? 'F,iLf ,ta que o atrop�lou! , O Comissário Osc�r Pe- 'd'IP
. -

C II I
inté já ta'va pra largá mão e dá ess� pinháazera pl'a

"
O D�SAS'I'RE . reira, de serviço àquela .uR; I' 10 e .IUBDlaO, I Ira.··· : porcada lá de casa, quando de já hoje encontrei <:0'�egllrtdo' mformaçi5es co- pratic'Ou as providencias e- O sr, Embaixador Osvaldo <\._ tados, de amigos e admiradores Arceu e co seu Agllillelo, do Banco do 'Goverrio. Eles..lhldas' pela, reportagem' de xigidas pelo caso inclusive! ranha virá a Flol'ianõpolis R.ara do :;::rande brm;ileil'o: me' alembraram de le eserevê e�ta çarta, pra Ie pioi''O RS'l'ADO., informações a da identifié�('ão do vef� i a próiima conferencia do CU1'SO, Pal'a que baja uma base a res- empl'e»tado um pelotão de metraiadol'a da Pu1ica_.:�sa�,r:?,gísta�as peJa P,oH- c,?lo e do seu c�nduttH�. i pl'ovavelmente no dia 5 de julho. .peito das proporções '�iessa l'cu. mocle inxemprá ,esse tal' de balTiga-verde e fazê q,�e·",.a v1Vll,·ser1am, preC18a� NO HOSPITAl. DE CARl. I.Em C'31'tf,l ao Presidente do Curso !lião de caráter Íntimo mas de éle cumpra os seu eumprimisso, Se vancê pudê memente' trinta minutos 'de do... .

" IDADE
.

rem que deinollstra sua inenu:lvoca adl.,,!iração pelo distinto visit,ante, J
ia,zê esse favô, l1em que seja mi cedendo só,a metade"mingo. último,' quando Hugo Intern�do no Hospital de ! satisfação pela visita que' foi 0- fica aberta na. Linaria X,wiel': de um pelotão, CUl11 tl'es ou quatro metraiadoro, euCOI'deIro, acompa.nb!�do de Caridade, momentos após, I brigado a transfe:rir, propõe as uma lista de àt!esôes pura os que dou um pulinho inté 'aí ê fica tqdo J:es(Jl'ddo de ve--

.

um seu companhelro, de no- Hugo Cord'eiro, não resisti.u I desejam compareee" ao churras- red(\, Se vancê duvidá qn·e eu num seje ,da politica.�.e Au�usto,FelTeira, se' ha. aos ferimentos, vindo a fale ... I datas de 5 ou 12, aguardando-se co, do guVel'llO, vancê pode se informá co coronel' Aris-.
VIa retirado <1e um baile que ceI' 4 horas depois. Sofreu l:a sua confillonia.ç[io p;;na a pl'efc-

f
A assinatul'a n[io importa 'na tiano. Nomais espero sua reposta, qui' pode· viRe;se efetuava no Clube 'Corin... éle fratura da bacia -e fra ... ll'enCia então sugerida -<.lo dia 5, obriguçiio de contl'il)Ui�ao �ecu- nos cuidado do seu Jorge, 110SS0 inergico delegndo·"pi' ,. F,;ums, em ,'antanal. turá exposta de uma das

'_ O .sr. Govel'nadol' lrincu .Bor- niária.. Pçde-se que as assinatu- aqui, que mandará SU'3: carta lá ]Jru meu sitiu, naAn:b�s, depois de 11ave-. pernas.
.

" I nhaus'ell, e a dil'cçiio do Curso 1'as sejam em letm bem cOlllp"e- costa do Pelotiu,ha. Se vancê'gostá .de perdiz'mande-t l'em dansado algumas mar, FUGA I coneel'taram. idêias para que fos- ensivel, e' no caso de i'lScrHos n,\e dizê -que eu peço pl'O seu Ardo Varela í matácas, vi�e�do um pouc,o de : Reeeiando à l'�spon!,abili.1 S'e oferecido a S, Exa. um chul'-

f
no Curso de Expansão Cultural, àrguma.s lá na fazenda do seu Ortencinho e le mandu,!10ras felIzes na sua VIda de (lade, mesmo porque o auto- irasc_o, atendendo mesmo a muitos também a colocação do númel'o Seu amigo demirador-I:nocel1cio ·da Paz'!J:O'.""" cn;"ntr ",,1'1 t d m.é-' 1 '

l� - a' .,

I '

d'
,-

GU""urR' �A r "I"A L
• vH�, ,_",.�".1 ,"vi< es Ta a :.

" e o.e que S8 va era lUtO eseJos, nesse senhe o manlÍes- e ll1�Crlçao. ':;J'I.G <",,'.s;;, I" _.
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