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,CIENTISTAS AGl)SAgO.i�'._::., �D·Ia'
Elspíonagem �Veríriell±ª"

.

pA.R�S, 18 pJ. IP.) � I Curie estav: sendo acusado J sidade de La'usam:e" e em V<ern\elha, s�Metudó cpolíÜ: P�l'tido 'Go'munis'�a St(�CO a' Vel'm�lha �Intemacioh11,. e�
Gran,de . escândalo' estourou' de .�3pionagem pelas autori-. poder do prêso haviam si- cas, tn�tand'o 'igualmente da e;sas,' �e�tões; 3) exposi- fac� dá opinião públiça� p�
nos meios científicos. e nos dades suíças. .

.

.' .

,do encontrados ,importimtes -poRsibilidade de partióp�: ção de queixas comunistas h\ dernagogja- dos é01Utmlí?
eírculos jornalisticos, c em O jornal elucidou o caso documentos., Constavam: .

cão CIos mesmos' em conse- contra' �. Comité Intern acio- tas, mediante informa'çõe
face de uma informação es- desta maneira: "Aj poiicià i) de .uma .feartà"·a,e� Jo- lhos d�. admi�istração. ·"de }'l'aI 'da Cruz Ver�elha. �.. falsas. .�. -

" .

-

tampada per "Le F'igaro". [eder�l suíça prendera nos liot-Cufíe sõbre áti;i1ades; "emprêsas f inançeiras �l! 'in- .

��nda �e�u�do� "L,e
. Fig�-I; .

'Terminou � jornal, i.Üzm
.

Segundó êsse
• .Jornal, ° I fins de junho o proressor etc" dos membros do .Comi- dustrjafs, que se ocupern; ro", o,obJetlvo,desse inqué-jdo que o professor

.professor FredérIc Joliot- André Bonnard, da,Un iver- té :h1't�rnaciônal da: Cruz' 2.) uma' cópia da resposta-do .
rito era desacreditar a .Cruz 11 nar� acàb�nT de ser' a�tlsa

,

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

� do de "espionagem polibca'�
, '. ,-..

'.'''' :"V'-:.*"!>-_
......--' ... '·-7

...
_'.. • ••",.••.. { I ofens<}- à segu rança da Con

,.
, "'fd -" f"

.. )mais anl�oDiá ,.s s:rer,ail�a�lcê:qU§oJ��i_óu;r
'.0' de

.

S;. (àt:arin i � 'também estava acusado, j�
.

:: qüe o Código 'Penal Helvé
< tico permite processar ,: in".
� divuduos, .istl'angé"il'os, J re

� sidentes rro .estrangeiro.-des

�_ �e q�e o assunto interésse
. . .....;...,....••_..........,.,....._._.-;....._.....__....

a Suíça. 'J ,_

. 'O., correspondente reeór-
------,-:------------:---,----"-�--"--�-- .. - -- ... ----- da qu'e,. na realidade

d "h'
.

FI
' , I' 'I f' '2 �,. ('ENTf\VOSEdiçAo e' oJe - � paglil, orranopous, 'el'ça- erra, IH de Agôsto ue. '195. "instrução preparatór-ia"

._--

�.'

..

,;-----. .

'

I -Iôra aberta' no mês passado

apenas ,Uma· Ilha na Zon�a ·S'ovl·e')I·ca
.

Violado Q. Terri��rio ���l���rc�. ��;��e!s�:d!��nd�:
..

, , E
"

"''''
' professor Joliot-Curié, pre-

A C�l·d'ad-e'··, de' Berlim '0'"cide�"'nt'a'I · quotoríono ���e��l�iact��;���'"C�:��
"

.

" &,,& .... '. ,'QD�TO, 18, (D. P.i._ �O jornalvpede qu.e �,go- ihera'� "prepara" LH�a far-
BERLIM, 18 .. (U. P.)' �'- de <Berl ím Oriental roubou

l.cito
popular deve ser uma-] "El Sol" informa que avroes verno equat(.),�;lano t�Ç3i :ml ta documentacão sôbre o,

.
. �

, .

'1' b' .

.

êrit sério de'maneIra '..::;
.A situacão na Alemanha hojewirrte marcos a um ber- vigorosa e empreendedoru ] colem ianos, que',oper,:wam mqueri o, ,

.

,Comitê Internacional lIa
parece estar sugeíta a uma linense ocidental que, pas- fôrça militar, dotada '. das contra rebeldes naql:€l,�.a podeli apresentar um, �1.0- Cruz Vermelha,
.nova crise, em consequên-" 3eav::. pela 'lin,ha .divisó.ria 1 arn:�s' e 'material de guerra país, metray1ar3n1 9 terrrtó- r testo: por �la .d.��lom:,ltlCa: Antes de' sL1a partida pa.

· -ciâ das crescentes djficul� entre Q set�r amerIcano e''0 malS mode�'nos"_ . �

no equatollan_o.", ,', ',' _'1 �o,easo dos r�fendos fatos
l:a Praga .é Berlim, o pro-

·dad.es e entraves que os co-. russo .da CIdade., ; Os ComU11Jstas a.lemaes do Sçgundo ,() J01nal, ,eh. au- : sel,em exatos. fes,sor Bonnard fôra detido'
m�nistas vêm criandõ, no. BERLIM,··18. (U. p,,) Leste vêm clamando por'um toridades colom�ianas

.. tel:i-l __ • ..: .. _ .. _ .. _ .. �_.:. ...... em Zurique, revistado e in-
.'\ {lrie' 'tange, principai'mente, Os comunistas da Alemanha exé.rcito nacio.nal ?es,de 'pri� .. a�: conBfmtr�do; �mpor�::u��;'l J

.....--� ..N. &.� .... ,.n__�'" t�rrogad_o. Os documehtos
Si C'idade de Berlim, nos. se- . Orient�l indicarám que os meu'o -de mulO, porem ate fOIças do exerc,to na 1 �gldO I 'ITIC "citados foram apreerH;lidos
tores sob a administra'Ção russos fofnecerão ai'mas e ?-.gora não foi anunciado..' o p:'óxim[� à fronteira eq�lato.-IPOL A -

I e, co� autorização do Con-
das Náções Un!das.. Hoje, petreGhos para o· t;xérdtó e�taheleeimento de suas nana, �:ot�d.a:.nen�e" a:� lon�' i .

. TUNESI'N .. J se.lh,o. Fede.ral (Governo), \ o
'Os bolchevistas da AI,ema- "rien,tal alemão, que den'tro forças - armadas., Dahlen, 150 do 110 Maa} p.ua tentaI . ,L, � professor Bonnard foi al'U�
nha Oriental fizeram nova em breve ser� criado, e dis- 'em seu 'Çliscurso manifestou liqui9,�1' handos ,�ue 'se ,di- 'fUNIS, 18 (U. :p.'l. � sado de \"fornecim�l1to de
,inv�stida de caráter políti- seram que a União Soviéti� qual ,o �'ecrutanlento 'para alem,' m;;urrect�'S e que o Iinportanü� reunião vedfi-tinformaçôes ao esti'angeiro.
'co, com uma

....

graVe alilver-· ca combaterá ao, làdo da '�Políci.a Poh�làT da z.ona so- !So:e1'l1o ep10mblano asse�- cÇ),u-se.- �gje,. .entr� h:,p:Feseli" ,em Pf·(1.i.i_Jl�Ó :Ja '§"üiçi't�, es�
tênéia àquela do isolam.en- Alemanh(;t Orieillaf Ao' �e8� ví.étÍ{;a é: ') "passo' s_eg::uÍl'lt ..J.:a:_��rkm, �_p.tma ".bJlt1�1� t�nteB dos parti.dos

-

cpõnti- • ta"udo �l::;sil'n Ü1CUl'SO nó ar ...

'i'O coIi1pleto de BediTU ,açi- mo' tempo, -anunciaram s�a em. diTeção ao t!xél'éi�o'�. E- (1OS". .;,' co�, com exclusão dos co- tigo 272, do Código Penal.
.

d-ental. Êsse 'Pensamento se intenção de combater- � xortou a Polícia l>o·pt�lar e A aviação, colo:r:nbiana te- mnnistas, púa,estudar ae, De sua pal"te, a "Agen
-conclu,e pela declaração em Chanêheler ,'da Alem�nha' .'08 membr?s ,da ",Tuventude ria manifestado viva ativi- propostas francesas sôbre a êÍá tI'eleg,ráfica Suíça'� pu�.
toriJ..de ameaça de elementos' Ocidental, . 'Konrad Ade- 'da Alemanha Livre" a se dade de 4 ri 8 do cOl',rente, maior autQnomi,ª-do govêl'- blicou, em Berna, ·também.
{Õ{lmunistas, de que -os 'alia- naue,r, o díder. da opos'fção instruin;m bem no. tiro e metr.alhando acampamentos no do Bei. Segundo' fontes uma l1<)ta diúmdo tudo
dos deverão 'ter presente socialista, dr. Kurt Schma- na avia,ção. da floresta. De .eonfol'mida- bem informadas, os. líderes qu.anto diss€ acima o' cor':
que Berlim Ocidental é" t:her, e outros aJemães do �w..o_.....,!,-••_._ de·com o correspo�-den.te, de estão inclinados em aceitar respond�nte, da U, P., mas
..apenas, uma ilha na Zona Ocid�nteo por suá atitude ' ,"El Sol": ?fl:las tel'lam .caldo u' formu'la apresentada fa-· acrescentand'o: "At�
?ussa. antI-comunista, 'e pr,eveni- �omaDdos ból,ga- em terrltono equatonano. zendo, porém;. C(;ntrâ-pl'O- agora n.ã,o se tràtou' de

O "Neus Deutchland" 01'- ram:a Berlim Ocidental de .

.

De outra, paTt�,
.
segund_? ,i postas, em .certos <;a80s. acusar, forn:alment.e,· ó

,gão oficial do P,C .. em a�ti-" que: a mesma é.uma ilha rOs em .. ação oa amda o mesmo Jomal" aVI- _u_; .... ------:.--�. professor Jo.lIOt-Cllrle.'Pó_

��. �:���d00��;:���riSJ:� de;�:�on�a�;;::n,soVií�t�;a. do IugosláVia ,

' ��s :;��:�a::':t:e��:���� IC�·��· ."Wdh
....

�p�.
�n

�:.iaac������er����:�!��� .

q�: I

iÍ!rou o provérbio: "Quem P�litiburgp. cODlUflis*' a]�- LONDRES; 18 (D. P:j dor na região de Sim Lo-

'1 onvoca O ,O ar aecorrer do processo" COll-

-vive em ilHa não 'se deve ini- mao anUll'.cIOU que ,o futuro A I I" "f I
reIlZO.

t t 8
forme os resl,ll.tados a. que,

't I
- ,.

I
ugos aVia acusou orma -

amen O regomizar com o mar". Ês&e edi- exerCI o a emao orIenta �_s� t B I ' ,.' h
.

,

d' �w_.·",_"",,,,,,-_,,,,·

� ch�g�r a instruçã?, ' ..
torial veio a propósito do tará d'otado de fuzis metra

men e a u gana,: oJe e
At· ,

. , l�h d h'- �
,
-. -. infiltrar espiões ',para Oi'ga- A. "BO,.',.N.O

.

ATENAS, 18. (U. P:) e ag0ra, '. porem! não é
rei'de' . antib'olchevista' de a oras, can oe,::;, tanques.'· b d' 'I'

' .

O
.

P I
I ésse o cas'o'"

'

._

.

." .�. nIzar an os 1. egals' Vlsan· ,re1.. au o <convocou o ' .

-qulntacfeira, C'Olltl'a um 10- aVlOes e naVIOS com a fI " .

'

"
,

,

.

l'd d .d ,:' . .'
-

do der,rl:Jaar o ,l'egime btis- d'e Naja'I Pa1'lamento para 'uma ses- _'V'........ _'••_...........__w..,....
<Il.al de reunião. na 1 S € e persegull" e 't :

d 'do d' B I s"ao,..o e·xtra.oI·'dI·na'ria, hOJ'e, em.

"1
'" " a, s�un o a l'a 10 e e -.

Diz o editorial que "os al1lqul' ar o nmmIgo . dE' "d
.

,
•

�OI
-

NIA (V A
.

d d" d
•

de f'
A t

.
"

" gra o. n.1 n,ota e protesto G A ,18 .. . ) vu'tu e a mu. ança ,e

1-'0 TEMP'Oterroristas de Berlim Qci� ü.crest;en 'ou que o 'exer- . .

.,

b'
.

..

t'd" d l''�...;,..&....".....;;..,._.;,,&..._..;.._._.._-_- .•�._ eNtregue a em alxaga, b.ul- A Assefubléia LegislatIva h,açã?pal
..

· 1
.

ana e a gUllS.. .''fiental parecem ter esqu.cci-: -,��

B' Igara, em elgl'ado, ,o Minis- deverá, esta semana,. votar� deputoadtJ.s, o que ameaça Previsão do tempo. ate' a'sl'loque se"encontram nó. . .

t"dEt"1 I'
.

f 'd
.

P t' d
' •.

t'
eno' ,.0 < x enol' r t\gos avo, um ,proJeto o. e.1' e c 1

,

. o ter�I1l�ar com a escas·sa .. 14 horas' do dia. 19.
/

_nl�io da região da class� 0- 10 O, tr. VIS a diz, qüe "tais atividades das' fl.elo deputado Emivei Caia- n'lalC!na com qqe conta. o go- '

Tempo _ Ameaçador coml)erárla da República 'Demo-

'I -

Ab" ()rgarii�ações 'bulgar�s" não dÔ, qU� visa conceder um vêrno no Parlamento. O go� eh v

'

á-átiea Alem�"..
" I elRae ID re ,F�ssam d� ��a forma; es�'e- Ab?I)o dé Nat�l a? ft1ncio-' :vêm? pediu u� voto

..
de

.

�e::�,eratllras '_ Em de..
Entrementes,';o Co.mi�ê �.D'.-" S'a'r·�,"."e�. (.:.laLda"polrtLca: agreSSiVa flahsmo dq Estado,,&em.pre- confIança para qetermmar clini

.

Investigador -de Justiça Li- que ameaça ?�riamente" a I)U�zo. da pl'oPQsiçãp em' o �IólI:J,C.e I. �o. des'c01'itenta- Ve�tos ,- Do qua�rante
· "ré disse Hoje que está in- BONN, 1� (U, P.) - Em paz e a Seg,lll'?nça. no� :B�l- trll:ns!t.? naquela �asa, com n:en,to nas ,fIle1ras dos pa:- :'I'ul, com rajadas frescas..
formado de que os a'lemães BOIin recorcta'se que o -pon� '�;l11S e,-em"ultIma mst.allcla, I ObJe�lvo de TeaJ:ls�ar O'l.· tIdos que' mt:e�t:am -O �a.bI-., Temperaturl:l,s··......,t Ex:h�e...
'Orientais planejam' p,roces- to a.c. vista ále'tnãô, peh qual ,no,mundo:. .

.

<' �. v�nc.lment?S": salanos, d�s f nete dt: co�h.z�o,., pl'esld'ld.o mas de ontem: Máxima 17,4
:sar o dr. Walter' Lins,e, an- o estabelecimento d€ um,és-'

.

Uma COPia da �o,tafo� en- sel'vldore-s gOlan,os, face ,áo pelo g�?eraI Nlcolas ,Plastl- l\1:ín�rna 15,7.
tibolchevista_

.

sequestrado tatnto europeu no San'e, no vIada. ao .secretarlo geral cresc,ente aumento do eus�o Iras, (!'t'fe conta com somente -

em' Berlim Ocidental, no quadro do "pool" da indú�- . da ONU. Trygve L,ié.,· "da vida. .,' 131 dos 250 deputados_. .

mês passado," por ,espiona- tria pesada supo�dp libér- """""'�'.� _......, .....,;.N� ""'&• .,..&_ ,� & """"-Vg"',.JI- """ ..,.,'fr'.A">t...,. .,q- Ji'& .f' .,,<J< .cr......,

gemo A alta comissão ameri-, d-�de de acesso .écóll'omico 'a .... .
,". , ",. , I \

' ORIsO DA CIDADt��1j
eana, em dois protesto's ên-_ este território dos s·eis EsÚ�. GU-ERRA A VISTA·

der�çados aos 'russos;' ,pediu dos pal'ticip·antes'. do "poo'li" '..,'"
"a liberdade de IJinse, té.cnico continua o m·esmo..

�. ,.

:� ::l�.�;;aC��i��:I�r�:�i� pe�\j���i��,ã\)::f����v'�eilr:� Pa'c·t'O MI·I·I�t'ar' COO''t-ra D'S'" "V'"e-r.-- l'lh I' s-2&ção &ntibolchevista q,e'Bel' Sá�i'e" �,saJienta-se', - é '

,

.

", .'." .'
"1im O,::idental. Diz-� a comis- pois a· difis91u ção qa Uhião . '.

'S�o que o mini,stro de S,egu- Éli@R�om-ica. Fl"cliJ')!eo�at.}len�,. BELGf.:ADO;;·18 ,(·U", P.)- ,Segundoiessa mesp:y,a íon- lhidas �m Viena, pai,ses' da
:j_'�l'!ça do \l'Jstado Wqhelm se. ou um� tevil'lão profunda,,':!!";"': Cil'cúlos bem informados te, já foram trocadas di-' Cortina de 'Ferro estão pré
Zaishel', inten'ogapo sôbl'e o' d'as.·,�;('.orrW";enç.ões l.franJl;,().��;r�. di:v.ulgal'am' ho'je c

que a, lu- "ver,sas, 'notas, esperando-se, parando a gUe'rra .co'nh'a, a.

..caso de_Lins,e pela' Comissãt$ rentes sôbl'e, a&dnifl'3:'t5�),é<a&., goolávlar-Gr,ecia e Tu'rquia, ,p�;a" -bmve, 'Hm�ldeimião';'de Iugoslávia, .com o apôio. ma�
Russa .d� Contrô,le, infor- ferrovias.�" -·"r.',c. <, " �,-' ,; através',·de", �w 'ES-iados.. peritos militares, em ponto ter,ial da Rússia. Essas mes

ID6\l' que Linsé fôra prêso 0 ob..jetívo de �a·l l.evisão. lV]ij,iol"es, estão estbdando a aínda não detel'minad� mas notíéias esclarecem
.e1b. ,Bel'lim Orie�t3J e· nã-ó deveria' c o Ii ce' d e r 'aos' as.;iiüitllra d.e um pactéí<Mii.. q,uando será, então esut·oele). que; nlil�tes últimos anos, a

sequestrado. S�gun(l(l d mi. sarrenses. maiO!' Índepen'del1_ Út:.n- de Def€sa Mútua, com' cido um ó-rgào comum 'para Hungria já ,constr'uiu 57
nistro Lin&e fÔra p)-;ês.o ·c0TI(. çia, na admiDistJ'a.çâ,�. de'· o' 9bj.etivo de 'estp.belec·�r dar execucão aos planos fi- aeródromps e lt'Bulgària 20:,
.iQfoi·mações dú� espionàg:(jirJ S�la economia ,e maiql: i'n'flu�

.

uma harreira às orescen'tes xaQos n{J paeto. todos a7 longo. das ftontei-
.em' seu pode!'. encia 'na direçà<)" ela indús- ameâç.a.s do..<;· países sáteli� i A par dis..'\o,· coiTem I'ü�" l"aS ,dêsses dois satHites COJ;rl'
. '

Nu front�i1'a u� poHciaÍ, t!."Ía·pesa'da
.
10,. das ferrev:ias: tes 'da Russia, nos Balcãs. j mores que in'formay'ões eo- � Iúgoi:lláv:ia�

.

"

�'

, N.' 11�415.

r .

(WVEUNII,DO,..:_ Todbs;
bl'incâr lá f6ra ... Ou•
viram, ,OswaldinJ{o e

Joãozinho? E você' tam.
'bém, Udenildin:ha!!:!'

.:

, ,

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.,'
i •..' .. �

Florianópolis; T�rçá-feirã, Í9 de . ..\gôsio de ''i9�íi'� . ._,_ ..... ,

______..:-.-......----.......o.;;=;;;;;;=====�.... ...;;..._ .'n�:r I.ijt·.� 2
'

....._---��--_....-��
....--..��'_.-

".,3)1005

_ ..-----

A dí reçao não se re!!'j)or,sa.loihu I>e!� .. ··-o".,._,

emitidos nos uti�-{)8 ass.inados ..

DRA. WLADYSLAVA W ..

·

MUSSI '.
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
llédicos

Cirurgia-Clínit'a Geral-Partos.

", .. rvreo comnlero e especializado das DOENÇAS DI! SENRO-

DR. I. LOBATO F�LHO
Doenças dó aparelho respiratório

T U B' E R C U L O S E

RADIOGRAFIA' E RADIOSCOPIA DOS PULMOJJS

Cirurgia do Torax -

Formado pela Faculdade Nacional de Medicina, TisiQ!ogiata E

Tisiocirurgião do Ho�pital Nerêu Rame s

Curso de especiahzaçào pela S N. T. Ex-interno e Ex-assistente de
-e .",,... c,.m modernos métodos de diagnósticos e tratamento.

'._'

-"l.PI)�COPIA - HíSTERO - SALPINGOGRAFIA - METABO--

LISMO BASAL .•

kfllilo'terllpia por o.ndas curtss-Eletrocoagúlaçiio Raio.. Ult�ar
'. '"I"Jà e Infra Vermelho.'

• ""","ltório'; Rua Traja,r.o. n. 1., l° andar - Bdificlo dó M�II:

J

It,,'át.riô' Qas 9.às 12' hora. _ Dr. Mueei.

Das 16 às 18 horas _ Dra. M·'<IIIAI. '.

.

Residência Avenida 'I'rompowaki, 8..

9irurgia dr troto 'Ui\> Pí-iJ:teíro,. G.u.im�-\',ã!t.8. }Rio}.
Consu.ltô r!o: Rua Felipe Schraidt n. 8&. "

-' .::. "

; 'Diàriamente, das 15 'às IS boras.· ..
.:

'. ..
.

. _.., � .

Res.: Rua São Jorge n. 3�.:

.-

Anc .. , ,.. Cn$: 200;.tlie ••

Semelltre Cr4' I UI;8C-"

Anúncio,! med ia ntes- co n cráto.

Os originais, meS-J'IlO não publt ...",tAA\),. ,,;'"60',,_,

devolvidos.

Curso Nacional de doença.. · ".,,"h'.

Ex-diretor do Hospital Colónia Sant'Au.,..

Dcenças nervosas' e mentai8.

Impotência Sexual.

Rua Tiradentes n. 9.

Consultas das 16 àlÍ 19 b o raa.

FONE: M. 798.

Rea.r Rua Santo. Saraiva" 64 - 5streitf;)"

ADVOGADOS
DR. CLARNO G. GALJ�ET'l'l

- ADVOGADO,-

Roa Vitor Meirelles, 60., - Fone 1.4�. - Florianóp\)•••.

DR. RENATO RAMQ8.. DA. �IL\'A
- ADVOGADO -

.Rua Santos Dumont, 12. - Apt.•.

Doenças de Crianças
Ccnsultcrio : Rua Trajano s/no Edif. São Jorge - 10 andar.

Salaa . 14 e 16.'
'

.. Resid�nci8:' Rua 'Brtgadei r.o Sil�a Paes� �/n .. _ ao andar. (chi
cara <lo E�panha).

Atende diàriamente d.. 14 ns. em díante.DR. A. SANTAELA
!"Mlnado pela, Faculdade Naciona]. de Medicina d. Unlverei

"".. ..,. do Brasin.

KMico por eoncurso da AssistênciÃ a Paicopataa' do Di.trito

,I'••1.r.l.

I':,.;illterno do. Hospttal Psiquh'otrico e Mantc"6mio JudiciArj", da

,,,pIta) Federal..

fi;x.'.nternn da Santa Casa de MiBer·icÓríli'. do Rio d. JaDeiro.
{;jinica Médica - Doenças Nervosas.

("'tlnsult.ório: Edificio Amélia Neto. - Sal••.
Re.fdêncla: Rua Bocaiuva, 1l!�.

{�"R.ult88: Das 16 às IS boraa.

'!'elefone:

!Consultório.: 1.268.

.t(el!lldência: UI81i

DR. JOSÉ-IÍÀmÃ.-S-:-riÍTTENCOURT
-

MIl:DICO

Clínica Geral - P.EDIATRJA
Rua );l de Maio, 16 -. Itaja! �

PUERICULTURA _ PEDIATRIA .,.: CLIN'ICA GERAL.

eouaItório e Residência' _ Rua Bulcão Viana n. 7 (Lâr,o 11

.. Jlaio) - Florianóp�li8.
Borárlo: 8 às 12 horas - Diàriamente.

a...idência - Felipe
�
Schmidt, 10;.: - Tel. 1660.

DR. ANTÓNIO MONIZ-DE -ARAGÃO
CIRURGIA TKEUMATOLOGIA·

,

.!
O rtope:cJl. :

i, "

Con.ultório: Joáo Pinto, 18.
' .

o.. Ui às 1.7 diàriamente.
Menos a08 Sábado•.

Rea.: Bociliuva 135.

'ooe: M. 7},t.

"

, j

DR. M. S. CAVALCANTI
.,

Clinica0 exclusivamente de. crianças
lrua Saidanha 'Marinl)o, 19. - 'felefone (M.) 718.

,D'R.' JOSÉ ROSARIO ARAUJO·
,

Clinlca Médica -:- .8oenças de criançae
tT'ra'tamen to de Bro.nquites e� adultos e 'criança.). •

ConsultÕtio: Vitor Meireles, 18 _- }o andar.
H'lrário: D2� 10.30 às l1,aO e das 2,30 às 3;30 borAl.

ltesldência: Avenida Rio Branco, 162 -- Fone 1.640.,
------------------------�------------�----

e Boa.

'DR.' JOSÉ' MEDEIR.OS· VIEIRf\
- AiW9GADO'-

Caixa Postal 150 - Itajai - Santa' Cata,iI••

DR, THEODOCIO MIGUEL _-\THERINO
- ADVOGADO'-

. ,

- R�a Trajano n. 12. l° andar, sala II. I - EdiHri4l �.... .a.. r'....

·(EseT. Dr. Waldir Busch).

Telefone..,... 1.340.

'rarmô(ias
-

de Pla-ntão

M.éDI-CO
Do" Serviços de Clínica Jnt�ntil da Assistência M!lnlclp.1

pital de Caridade
---- ------- � i CLINICA MÉDiCA DE; CRiANÇÁS E ADULTOS

OLBOS...,... OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA í
_ Merl'ia __

DR.. GUERREIRO DA FONSECA
I Consultório: Rua Nunes Machado. 7 - Conaultes da. 10 l. 12

Especialista do Hoipital II das 16 às 17 horas, J

•oderna Aparelb\lgem. I It.esidêndai. Rua Marechal Guilherme; II -- Fone: 7sa.

Limpada de Fenda _ Boefrator - Vertometro etc. Raio I.· (ra- '..

íÜop-a:tiaa da Cabeça) - Retirada de Corpo. EJ:ti�nh08 do Pulmão
.. "ofago.

'.

Receita para uso de Oculos.
Con..ultórlo - Visconde de Ouro Preto D. 2 - (Alto. 'da Ca.a

..lo Horizonte). .

'
.

,. DR. ROLDÃO' CONSONl
.

-I
j. Orarela Geral -.fAlta cirareia - Mõíéltia' de Seallora.
'';:,

l\t1lJS DE AGOSTO

.'

1;5. - Sexta-feira :_ (Dia.
&all,te,·) --,. Farmách'l Espe
.l'an�a - Rua Cooselbeir"",
Mª-fra.'

16 - Sábado - Farmãcia-.
da Fé - Rua Felipe Seh-
midt.

..

17 - Domingt> - Farmá-
cia da Fé Rua ,FellPa>
Schmidt.

23 - Sábado - Fannã
cia Moderna � Rua Joifil>'
Pinfo.

24 - D�mingo - Farmá
cia :Moderna ','-': Rua Jo�o�;
Pinto.

30 - Sába (to. - Farmá
cia Santo Antônio- - RllR'I'
João Pinto.

'31 -:- Domingo -:- Fanná-·
cia Santo .I\rrton,it) B'[)�;
João Pinto.

J O servico n(i)tlu'no será e-o

fetuado .pelas. Farinád;ag-;..
Santo Antônio, Mooerna e'

Noturna, situa.das às ruas

João Pinto e Ti'ajanó n. 17_
A presente tabela :lião' po

derá ser alteradá sem pré
via a�t'orizaçãG dêste De

partamento.

,

- ,Cjru'ra;la·_'dp». Tumor". - I'

..
O. Faculdáde de l1edidna aa Universidade de SÃo Pa'ol�.
.•J:·�8istente de Cirurgia doa Profeuorel Au'pi'o: dor�.i•.

II
Neto e Sylla·Mato..'

.

,

. Cirurgia 'do estomato, vesícula �. via-. billates, inteati�o. del
..& � gr08so, tirQide, rj:ns. próstata, bexiga; útero', oV'riol '. tramo'
.... 'Varicocele, hidroeele, varizeil 8" bllrnia ..

. eeaaulta.: Das! às .11 btlf8ll. rua Felipe 'Scbmldt, III {iobi.doJ.
TatefoJ;ul: 1.698. . .: .. . . .

- ,',
.

·HUlêncl�.: Avenida' Trompowsky, 7' _. '1'eleto�. 1'.18';,

"' DR. MARIO ·WENDHAUSEN·,··:·

DR. NEWTON D'AVILA
Clrqrcia geral .- Doenças de S�nhora8 - Proctoloete

Eletricidade M.êdica
Cons!l;tór�o:. Rua Vitor Meireles n. 18 _ Telerone 1.607 ..

COntlUUl": As !l,30 horas e à tarde das'15 horas em diante.

Residência: Rua Vidal Ramos, - 'felefone 1.422.

J
j

i
ii
l'. ,

..

'"

Clílli·ca. m'édica de adnltos e' criknçàa';' .

'Cea.alt6rlo
.

- Rua J.oão· Pinto, '10 '�'Tél. '111:: '16$:; "i_ .:,'

.C...ulta8:· Das'4 às 6' horas.
ItNldtlllCi.: R�a Este:"es Júnior, 45. Tel. 812..

-_._----:------::--...:...._--_....:...:... ..:.._.
DR.· TOLENTINO DE CARVALHO

Aperfeiçoamento em Pôrto Alegre e Buenos Ayr..
.

O.uV�DOS -: NARI� :-',fM��.fW'J"(' Y I, ".
CORau Itorio - ,João Pinto,. 11\·g 1· 'aJtÜí

DiàTiament,!, das 16 ã; ];8: h'ota�' ','

i
...,;..

...

DR. ARMANDO VALERIO DE'ASSIS-

Navio-motor' f'Carl Hoepc�e,j,'
RAPIDEZ -,- CONFORTO - SEGURANÇA

Viagem. entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO'

:I�s�alas intet.:mediárias em Itajaí e Santos. �endo neste último &pena�

para o 'Il1:ovnnento de passageiros.
PRóXIMAS SAíDAS:

I D A VOLTA
do RIO de SANTOS--de FPQPS. de ITAJAt

'_

24jAgôsto
5jSetembl'o.

.

17/Sat�mbl'o
. 3f)/Setembro

12/0utub'1;O
24/0utub�'o

5/Novembl'Ó
17/Novembl'o .

M/Novembro
'12/De�embro:

o

'2I:i/Agôsto
7/Setembro'
l�/S�tembro
2/0.utubro

14/0utubro.
.' 26!Outubro ,

7jNo'Vemb.ro
19/Novem.bro
2ÍDezembrQ
14/Dezembro

19/Agôsto 20/Agôsto
31/Agôsto' lOj$(ilt�mbro
12/Setembro . 13/Setembro
Z4/SetembrO . 2�jSetembTO
7/0utubi'o

.

S/Outubro
19/0utubro 20/0'utuoro
31/0uutbro lO/Novembro
l2/Novembl'o l-S/Novembro
?4/Novembro 25/Navembl'o
7 jDezembro S/Dezembro
19jDezembro 20/Dezembro

o 11'nral'Ío- de Florianópolis sirá.· às 24 horas �a� datas in(licadas,

'. ,". :l�ara mais informações dirijam-se à
.

.;.,_ ,:;- .;_," EMP.ReSA:'NACIONAL ·nE.NAV�GAÇÃO HOEPCKE'

Rua Deodoro,- Caixa Postal n. 92 -- Telefone: 1.212�

I· '.

;._ :"

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

�._j _. '.

.8abão

'\7irge'm Especialidade,
...da ·Cia. '. WETZIL INDUSTBIIL__JoiuviUe: (Jllarca r·�gts,tla4u)�

Torna ii roupa branquissima . .

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, \

I

,
'

I" ,

.

,-' �ilo�ian6�oli�; �r�;ç�:f�il:t- 19 <i� ',Agôstí) de' 1952- . ,�'r:
--

â .

'_.�.M"""' ._�_�,"_''''''''''_���''____ .' T.
__

o

� --------._.;;..,---...;.--_-o:---=:--....----__"'!-----""'-:'---....

Espetacufàr 'fuga"
PRES'OS'

............................................

o Comércio,d& Pe.róp(tll
volla às '·bÔàS••• -,

RJTZ "

As 5 - tz,45hs.

._-_._----�.,

USE A ESCÔVA

Tek '.:1
Sessão das Moças

.ODEON
' :Às 8hs.

TORTUHADA
Com : Mai ZETTERLING

- Robert BEATY
_

- Cuy
ROLFE - Herbert !LOM

_, f)UIO� - onvmos NARIZ E GARGANTA .

DR. 'GUERR'EIRO DA FONSECA'
Telegrama.s. ',EspeCialistaido·HospUai,

d· Recerta de Óculos - EXame de Fundo de Olho van'
Pr'eços : iSras. .e '.Srtas. refi (JS .' ':!al5;-\ifi(�ação .da Pressêe, Arterial.

· Cr$ 1,50 .,', Estudantes Cr$ .'

1'"Relação de telegramas re- Moderna Apa ['2 1.;J.íi-em .

. ,:'1.,0'o -r-r- Ca. C1'-1< 3,'50, ' � ttó • V·' d . d Ou r'" Preto' 2
.

- -�, tidos no período de p a: 18
' (.(ln�IJ' r,o. -- UI'COr! e e .' ,

w ","
.

s�:�:f6��;:�:ano, ;��:;:���T�;;��� T;::� iJgTare_iõ.êMISsãCom: Gene KELLY _

.l Ull1�
-

.

alxa. � e . pôsen-' I
Leslie CARON -:__, Oscar. :;�d.orvla. � GerCJlllO SOtlZC��d""-: : O.r. .Arlsl't-dAs Zomer Barreira -

F EVANT -'Nina FOCH'
LUIZ Jelra,� urema : a- ti

,,�

de � Oswaldo G. Santos -, Vva, Maria Zomer Garcia, .Pedro Zomer, tios e pr í-
No programa: . Noticias Paulõ Oliveira Silt.a_:_M�u- mos do' dr. ARISTIDES .ZOMER BARREIRA, profunda--rla Semana, Nac. . .' ta' N. Cabral - Altino Fa- ment� conaternados com a peidá de seu nlho, 'net�, so-

A
"

"

/ii "C t b·'I'd'd' i�ep.:o:�é��$ a����. -:- '3,150, -raco -, Helváció Souza' l.;rinho e primo, agradecem ,a todos os que os confortaram dvocada -: e ',00 a II éJ' .Dias - Companhia .Italo "com tão doloroso desenlace. -

IMPERIi'\!L
Curcio _ Jacinto Passos _

"

,; "Ou'trosaim, convidam a todos para assistirem à

mi�sa'l .'
DR. ESTEVAM FREGAP�NIÀs 7,45h8. Antonio Hutchiari _!_'" José de sétimo dia que será rezada na Catedral .Metropo'lita- -,- Adl'�gàtlo -

James MASON Ava
Huergo. _ Alipio Vieii'a _'-- na, no dia 20 (vinte) do corrente, àS,7 (sete) }_loras.. .

ACACIO GARIJ,JALDI S. THIAGO
· 'GARDNER Barbara '

_ _. Centabílíste _Catarina' Lepes - Maura ,,;,ntecipadamente _a·gradecem aos que; comparecerem ISTANWICK'
Santos. a êsse, ato cristão, ' E(lificio «IPASE" - 50 andar.

>
,-',sTANWICICVan 'HEFLIN

,
.
- .......---�f---�.�----- _

e:�TNDOS OPOSTOS '/\ ",ft7NTURAS, ,DO Z,E-MUTR'ETf!._··.No programa: 'Noticíàs
,orla Semana." Nac ..

,Preços: 8joO - '4,óo
Censura Livre

l+VfPERTO

No programa:
da Semana. Nac.

Noticias

......................., .
<

' ,

"

: .. 1.

f

• •

Às 7,45h8;,
� Sessão das Mocas

,AS CARTAS DE'MAD'E_
.

L'ELNE
Com: 'Ann':TEbD
.,No programa:: Gine 'JOl'-

1nal. Nac.,
.

Preços: Sras. "e ·SftaH.
·

1,50 � Estud. ·2;oo--:-fCay.,j.
"'3,5.0 , �,

; .ÚPl).\ nté� 1·1' anos, �,.
I'

,::1f;�':,if.;����: '

:It.�

CJ.lAMA�-9lii'_".a' -,�''SOMSA-ATÔMlCA'_I _ " 6

, /
[Ó:

._

, ..
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, '

'.,.
o

irada
.

Espetacular
PRpGRAl\;lA DOS FES�EJOS DO 13° ANIVERSÁRIO

'. DA A. Ã. BARRIGA VERDE

Prosseguem os preparatí-. A's 19 horas - Torneio
vos da -diretoria da Associa- de Basket-Ball,

.

concorrente

ção Atlética'Barriga Verde os clubes .Doze de Agôsto,'
para' comemor'ar condigna- Lira Ten is Clube, Taubaté.
mente o 'décimo terceiro a- Caravana do Ar, Ubiratan e

uiversárió de
'

fundação da Clube Atlético Cata.rinense,

querida e prestigiosa agre- A's 20 horas ,- Finais'

'miaçâo, que transcorrerá do Torneio de Xadrês.
dia 25. Dia 22 (Sexta-feira)
Co�o prometemos, damos A's 16 horas ___:_ Continua-

a seguir :0' programa dos ção do Torneio de Tênis.

festejos. . A's 19 horas horas
Dia 20 (quarta-feira) Grande Bingo Dansante,'

.

A's 20 horas - Abertura com valiosos prêmios.
da "Semana Verde"; com A's '20 horas - Encerra-.'

um coquetel oferecido à mento pela 'Federação de
.

imprensa, escr-ita e falada, Esgrima de Santa Catarina,
iniciando-se+após I) torneio do Campeonato 'Estadual
de xadrês.

.

de Esgrima, com a entrega
Dia' 21 ,(quinta-feira) dos prêmios.

. A's 16 horas - Início do A's 21 horas"":" Inaugura-
Torneio de Tênis. ção do Quadro 'da primeira'

diretoria. A seguir,
.

rifas,
....---. ..' ......._.-...._-...W"__ .leilão americano, surpresas_

Dia 23 (sábado>
Delci contra), Durval, Aço A's 14- horas - Esgrima
e .Nelson., - Torneio por equipes de
Os t'e'ntos do vencido f'o- .

Florianópolis, Espada e

...._............
ram obtidos por Melo e Olí- Sabre.

.

·'do.', A's 19 horas - Prelimi, Arbitrou o prélio o sr,
fiares do Torneio de Velei-

Mais um obsfáculo serro Waldir Mafra. Falha na la bol Feminino, concorrendo
fase, melhorou sua atuação os "s ix" do Clube Doze de

. alas 'ou o Hercilio Luz- no pariodo complementar. Agôsto, Instituto de Erluca
As duas equipes obede- ção, Clube Atlético Catar-i-

Ao contrário, o "onze" 6 I d B 8 2
ceram as formações que s'e-

nen se e Associação Atlética
do "Furacão Negro' era que O ea O O angu por x, Da seiIu�;C\LIO LUZ _ Paté,

Barriga Verde.
comecava a demonstrar seu ••

I I· pt{ d
.

t
A's 20 horas - Parttda

verda'deiro poderio, embora - prlUClpa '. pe ela. BUla OilS i! Nelson e Waldir; Durval, inte restadual
"

de Vol�il::101
o tr-io-mâdio : continuasse Aujor e Pata ; Nilton, Aço, Masc'ullno entre as equipes,
a desejar,

Com mais quatro jogos Continua com a "lanterna" Walmor. Odilon e Diogo. da Sogipa, de Pôrto Alegre
"

O prélio, por assim dizer, teve' seguêncja o Carnpeona- o América BANGÚ - Airton, Ario- e Associação Atlética Bar-
. to da. segunda Divisão (A- A seguir tivemos o prélio vaido e Delci; Wilton, Bar- riza Verde.

.

tomou nova feição, com o .

<J
V L

madores) . entre Postal Telegráfico e -bato e Benjamín : Ol ívio, D' 2' (D
.

)Figueirense buscando. di- la,� ommgo
, O Hercilio Luz venceu América, cujo desenrolar Mello,' Pinto, Tito e Assue- A' 9 1

.

T'minuir a diferença. S 10ras - orírél.,O
Aos 3 minutos, cobrando por goleada o Bangú. per- impress ionau pelo equilíbrio to. Individual de 'I<j"grima nas

manecendo como "leader" dn forcas 'Não teve chanee o Iris tA. f" d tuma falta de fóra da área, -v ". • res armas e maIS o 01'-
!'11VI'ctO Sal·u "ence'dor o campeão Completando a rodada de- .

I T'
.

'

o estreante Massita, conse-
.

. , 'nelO (e el1IS.
O Postal a. d'llras penas de 51 p:e'la 'contagem míni- fl·ontaram�"e os esquadrões A' 12 h AIgue tirar o zél'o <1.0 placard, .

'.,
J S '

oras - ',"1 moço
O elo Ame'l'j'ca

.

reha d'o 'I'l'eze de Maj·o e do Iris dtendo no lance falhado o pass u p ,. -. ma. . . e confraternizáeão.
guardião tl'icolor. bilitando-se. . Aliás: já ê a terceira vez que proporcionaram uma A's 14 horas ::_ Torneio-
Aos 22 minutos, nova fa- Ii'is ,e Flamengo foram consecl(tiva' qlle o alv.Í-ru- boa .partida. Individual de Esgrima. As-

lha de Nilton e novo goaI batidos, continuando nos bro da Praia de Fóra' per- Evidencia-se mais uma saltos de Esgrima Femilli-
alvj-negro, de autoria de penultimos posto.. ..

de por' 1 x O.
.

vez a '<falta de chance do na.

Dàrcí. O Colegial v��cetÍ" muito 'Foi'autor do goal o "cen- rubro-negro da Avenida Dia 25 (Segunda-feira) .

Combafe desespérada- bem e o Treze de· MaiO fi� ter'" Ciróca, na la fase.
.

Trompowski, pois, dominan- Dl1l:anje o dia _ Passeias,
cou isolado na vice.lide�·a�-;,' ,Os, ,am�i.'icanoS çOl�ségúi- do técnica e territorialmen- tme'nte o Figueirense para . e c.

,

igualar a cOI1Íagem, enqtian- ça com a derrôta 'dos b�P.-\ �'am maTéar um terito legíti- te em ambas as fáses, foi .

A'é J R,RO horas _ r::� :11
to procura o GliaranÍ con- guenses., mo . que' 'foi anulado' pelo vencido por b-oês tentos a do T !l'l1el0 de VoleibOl Fe-
solidar fleu triunfo, favorB- Assim, após a quada 1'0-, "linesman;' e como não bas- dpis.· mninO',

dada, a classificação passou ,tass� li falta' hi sorte 'do '\>ara o T;'('-;:;� (Ie l'bio "

.cido pelo vento.
, .

A's lfJ,30 horas - Parti-
Os minutos vão se escoan-

a ser.a seguinte,'por pontos cI.ube··do S1". José Ba;l"�o, () 'golearam Ca1ebo. Hello
.

e da interestadual dé Basket-
do rápidamente. p�rdidos� .', .<,. ;'t ,,', , i'meia" Lua perde� um "pe- LIli (cc;üra) e para o 11':s:' Ba!1 entre Sogipa, de Pôr to
Perde o Figueirense duas lo lugar ..L H-eicílio LY7-,\O: ;ria;1,t:Y'�,'·,jie:i).vràn-d9.:·a· pel\)� 'MoJ;_gto (�,ena1ty) e Renê. Alegre e Associacão Atléti-

boas ocasiões pata vencer
20 'lu-gar - n�z,e 'dê I\Ülo; ;2' de: énQo;ii.t�·:ó, á' ftii;�e:. .,.' i; " Ô lo t.empo �a�u favorá-

ea Barí-iga Verd�,
30 hIgar _·Co, l.egial, 3.- Júli.o..··'C�míirg·ó dirig'iu .:

..·a.·� \let'ainda-ao Treze de MaioNilton. A's' 22 horas -'- Soirée
No d.erradeiro minutos, 40 lugar c-:Bári.gú, 4' :pefe:1l\ 'conto atu..àÇã9 ,x�gular 'Pela contagem mínima. dansànte em homenagem á

quando a partida parecia 40 lugar - Postal, 4
.

e' os' <iuadl:6s;:jOgli:l�atrL as:':; Atuou como juiz' o 6'1'. data;e dedicada aos clubes
p�rdida para o alvi-negro, 50 lugar - -Iris, 6. sim constituidos: AméI"ico Devólio .que não' co-ii-mãos.
eis que Laudares no auge

50 lugar ,- Flamengo, 6 POSTAL .:._ Benito, Ag- conv.enceu, apresentando Enlrega dos prêmios.
do desepero abandona 60 'lugar - América, 7. rialdo e 'pedro; Betinho, bastante falhas.

posto e avanei.
seu .

Vitória 'do Colegial Amaurí e Pé de Ferro;. Bai- Os quadros fOl'mara'm as- _y ...,.. r _••••.- ,,;,
:Recebe a ""esfera" e de Com a .partida· entre ··a .ano, Fernan.do, Ciróe<t,

:ó.e':'j
sim: -

.

f61'a da área chuta violen- Associação Desportiva .
Co- lamar e Ivani. .

' TREZE - Clíinàco, Ne-

tamente e marca o goal do legial e o Flamengo teve AMÉRICA Rubinl1o, ri e Farias; Basinho, Bote�

empate. inicio, sábado último, a ro- Nezinho e Vitor; Osmar, lho e Plácido; Polidora,
Terminoú, assim, o eote-

dada n. 4. Peleja fácil pa- Trilha e i Arm:zndo; Dedéco.; Amauri, Guedes, Cabelo e

.ia Figueirense "versas" ra o bando do Colégio Ca- Lua, Damiani, Jacó te Mo- Hélio. .'

GuaranÍ sem. vencedor: tarinense que assinaloti 3 zart.
.

IRIS Tércio, Lili e

Sém dúvida alguma uma
tentos e 'não permitiu .que pamiani 'foi. novamentê Gessy; Ney, Rosinha e Mo-

das ". d'" suas redes fossem vasadas expulso' do' gramàdo por. -'reto ,
.. Gil, 'R,enê, Maurity,VIra as mars es-peta- .

culares dêstes últimos anQs.
Bma só vez. desrespeito ao árbitro. Lico e Raul.

. , .
.. .. , Os tentos foram obtidos A. renda da tarde de sá- Foram expulsos· por tro-

Os melhores' -por Barata (2) e Nado. hádo foi' de Cr$ 332,00. ca e pontacpés os jogadores
N G' No 10 tempo o escore era Amaurí e Ney.o· uaranl, excecão de .

N·lt
. de 1 x O. Firme o Hercílio I.uz Superior a 40Q cruzeiros1 on, todos deram o máxi- .

mo, sendo; porém,' de sali" Os, quadro!> foram os se- A manhã de domingo teve a renda (Ia manhã de do-

entar, em primeiro' DIana guintes: início com o confronto Her- mingo.
E Z'

.
..., COLEGIAL - Co1ac,n:_ cílio Lu.z x Bangú, líder e I!'

'.; Próxima. rodadarasmo, ezmho, Lauro,-Os- -�.

ni e Danir, como os melho-
Arilton e Alfredo; Egídi.o·, vice-líder, nispectivarnente. De acôrdo com.' a tabela,

res,'
. Cuca e Anibal; ZÓ, Felinlo, A peleja apresentou bons

I
a próxim<t ródada const:>.rá

Santia BtN d·· 1 d 'd" t
. Participam aolS ·parentesNo Figueirense Garcia,

< .. go, ara a e a o. ances, vencen o, sem ne.:-· os segum es Jogos:
li'LAMENGO O· III h d' 'f' ld d H·' S'b d FI . e 'l'CSSO:C;; d2 �'l:"3 r.elações.

Laudaí'es, ,Gringo e Massi-
... ..l - Slll ,n ma j lCU a e,j) erCl- a a o - amengo x

OS111 II e Álvaro ; Japonês, lio Luz, pelo. alto escore de t I1'is e Postal Tele:.l.{.-áfico:x ') �,�,;c :nlC'Etfi de sua filha.
ta, apareceram com agrado. O

.

I M Kátia, ocorrido. no dia 10 do
Os restantes fracos.

. Slll e azzola; Sadi, Zi- 8 x 2. No 10' tempo o esco- .Treze de Maio.
co, Brito, Sombrá e Airton. re era de 5 x 2.' '. I Domingo - América 'X cOlTente, 11�t }Ltemi'::':::,:�e-

.Bôa arbitragem do sr.. Marcaram para o vence, I' Hel'cílio LU� e Cole}iial x "Dr. C�,!,}os C O l'l' ,3 ,t' '.

José Silva. dor': Odilon (2), Nilton (2), Bangú., Florianópo:is, 15-3-52.

erdeade para o Guaran·í 'por 3 xü na fase s.uplemeD
o Figueirense jgualo� o escore, através forte' reá
çãe, No . derradeíre �,mjn�_o, o tento �o. empate.

o quarto ])l:élip,do Cam
onato Citadino de Prof'is
ilais reunindo Figueiren
e Clube Atlético Guara
constituiu-se nó melhor

contro tio certame.
Houve, é certo, pouca ou

ra s i nenhuma técnica, mas
jtl compensação, muito so-

.

rou em ardor e cornbativi- , .

Itde, tom os quais se deli-'
ou-se a regular assistên-

�a que ant-e-ontem ocupou

�, dependenc ias ela nossa

J1 ir.a praça futebolística.

I
Vimos um Cuaraní e um

. 'lgueirense bem diferentes
O" seus compromissos in i
iais no Campeonato, quan-
o foram batidos sem apela-
ão pelo Atlético e. Avaí,

LAUDARES, autor do ten-
l'Hpectivamente. to do empateE' verdade que ambos
f"'éÚ'am e abusaram das .io
hui<ls bruscas, alguns dos

'�uai;; com o .propósito de

fUJitundir os jogadores com

I 118 quais não simpatizavam.
Se autoridade houvesse

, ila parte do árbitro Norber

to Serratin i, a estas horas
drios jogadores estariam

f<tmentando
suas expulsões

fj gramado.

Sem vencedor o jogo
O período inicial perten

Iceu ao Guaraní que, exibin
du técnica .mais apurada e

melhor conjunto. poude
construir ,o marcador e três

entos contra nenhum do
seu famoso opositor.
Foi ainda anulado um

-goal do "onze" "bugrino",
marcado pO'I" Alemão, fa
lhando Galo na intervenção.

Coube a Lauro inaugurar
o placúd, O excelente ex

tl'ema, recebendo de Danir,
�\'ançou rápido e chutou,

I 'ganhando a bola as redes.
Eram decorridos 15 minu-

Animados, ,avançam
mes os tricolores.

Aos 24 minutos, o mesmo

Lauro nun;I '''s'em, pulo" con

segue o segundo tellto, ven
cendo novamente O. a'l·quei-.
ro alvi-negro.
E 110te-se que neste cur

to espaço de tempo duas
boas oportunidades perdeu
úsni, a nova sensação do
esquadrão "bugrino".
Prossegue o prélio com os

tj·icolores na ofensiva.
Aos 35 minutos é movi

Tnentado pela terceira vez o

:marcador, pró Guaraní, sen�

,do autor do feito o meia Os-
11i, numa violenta escapada
'q,ue Garcia nqo

.

conseguiu
.

·evitar.
Com o escore de 3 x,O, ter�

.minou a fase suplementar.
Melhor instruidos pelo

!Coach Carlos Dantai'l, os al
·"j·n egros, tço logo foi dado
comêço aQ.. segundo "haH

time",. lancarau).-se á luta
�om maior disposição.

A impressão era de que'
'() Gual'anÍ havia diminuido
de produç.ào; recuando. '

fir-

9arcia e Laudares; verzQ-",.t:ense a partida prl imínar
Ia; .Bíbi e -Ceça (Gumercín- travada entre' os quadros
do); Loló Gringo, 'Ma-ssita dê' aspirantes. 3'xl· o 're
Gumercindo (Ceça) e Dar- sultado, tentos de. Anibal
cí. (contra), Bímbí e Ferrugem
GUARANi � Nílton, Pa- para' o. vencedor.

pico e Erasmo; Zéztnho, 01'- O ponto de honra do Gua-.
lando e Cherubíni : Alemão, raní marcou, Fausto medi-·
Osni, Dan ir, Jaime e Lauro. ante uma penalidade máxí-

O árbitro ma. '
,

'I Norberto Rodrigues diri- iuiz Jdão.' Sebastião. da
ziu o jogo, com atuação fa- Silva (fraco).
lha. Foi expulso por uso e

abuso do jogo violento o.

Preliminar' .

I player
. Waldemar, do alví-

-Foi vencida pelo Figuei-,' negro.

Os quadros
FIGVEIREJNSE - Galo,

CAMPEONATO CARIOCA
Resutados da primeira

rodada:
'Botafogo 4 x São. Cristo

vão O

Flamengo 2 x Bonsuces
So. 1

Vasco 5 x Madureira 2
Bangú 6 x 'Canto do Rio. fi
América 3 x Olax'ia O.'

Parficipâção
PIO ROI\L-\O DE FARIA E
LINDOIA SOUZA DE

FARIA

� ..
-
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Plorfanôpolis, 'I'erça-Ielra, 19 de Agõsto de 1!l:;2
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slouro provocado .' ,.'
pelas. ((Felipelas,;l·

.

�R10. 1:6 (V.A.) - Sensa- conseguiam arranjar, na an

�;;it)ila.l "golpe" verificou-se revisão de conseguir. .rápi
�;�;;:Je"ta .cidade, provocado pe-: darnente multiplicá-las vá-

_lu Tte, Luiz F-elipe de Al- rias vezes nas mãos daque
,ibuque<"Q_ue Júnior; da reser- le que já era tido -como um.

.va da FAB. Tamanha foi a -

verdadeiro mago na questão
:l"e_pereussão.-do fato que os de ganhar dinheiro -rápido..
iam_ais relegaram a um pla- Ante o volume de recur

:�o secundário ô já' famoso! sos postos à sua- -disposição,
,�crirt1e do Sacopã, para dedi- o Tte. Albuquerque -Júníor

..tCart'm páginas inteiras sô- enveredou por _uma série -de
,4)l'ê os ��r,:npl!?ad�s e escu- I atividades co�e�·Ciais. Com-

.ses negocioe j a cr-ismado de prava automóveis a presta
�'F"elipetas". A bomba estou- ções, pelo preço do merca-.

:rO'1 com a puqli�ação de do, e os vendia à vista, com

-,uma nota no jornal "Diário uma dif'érenca para menos-
._.'

.d() Rio", de propriedade do até de 36%: Por incrivel

-mesmo, na qual comunicava- que pareça, o tenente vinha

.o eoeerramento de suas re- pagando em dias as presta-
volue.ionárias atividades. ções devidas, pelos carros

::,segundo.contam os vesper- adquiridos e revendidos com

'tinas, o T'te, Luiz Filipe con-, prejuízo, sob .a alegação de

Beguira, em curto prazo, par- que o milagre resultava de

-tieipar dos altos negócios e', "outros negócios", mantidos

,em menos de três anos, mo- sob o mais absoluto sigilo,
-vimentar a fabulosa quantia que davam para cobrir _ os

-de oitocentos milhões de prejuízos e ainda sobrava

o'.:J'uzeÍros .. Milhares são os muito dinheiro. Importava.]
]preju-dü:aflos, pertence�t�s- (cimento, comprava madeira

..3-.'
t&dás as camadas socIals'l e outras mercadorias, :além

Oferecendo \JS "generosos" do financiamento de gran-

_ juro: de 20% ao mês, não I des operações comerciais a

1he foi d if ícil carrear para I curto prazo a diversas f ir

-o seu escritório, luxuosa-I mas desta Capital e S, Pau

:![}€".nte montado, uma verda- lo, que, por sua vez, lhe pro

.;_ieira. l1_lUltidãO de inte:'e_s� I porcionavam
lucros extraor

.sados, levados pela ambIç�o I
dinários. A mirabolan te ca

.de lucros fáceis e astrcnôs , pital ização fez com que; nos

.rníeos, . onde deixavam as últimos tempos, o Tenente

,.quantia:", que possuiam ou. Luiz Felipe se transformas"
I C

.

I se n um novo resus, regrs-.

trarido a sua caixa uma en

trada diária, em média, de

três milhões de cruzeiros,

Parte do dinheiro levan

tado o sabido oficial empre

gou em diversas frotas de
aviões que fazem taxi aéreo

por todo ó Brasil; grupos

de caminhões e automóveis

de aluguel no Rio e S, Pau

lo; diversos apartamentos e

casas; dois navios de cabo

tagem ; o jornal "Diár-io do

.Rio"; além de algumas de

zenas de milhões de 'cruzei
ros, depoaitados no nome de I
sua esposa em diversos es-

tabelecimentos bancár-ios, ,
Como era de esperar," a

notícia provocou uma verda-

deira "corrida" dos credores,

ao escritório do Tenente"
com_ o intuito de salvarem

OR seus "depósitos", 'provo-
i cando uma verdadeira bal
,

búrdia e indignação dos le-
-

, sados.: ao receberem dos - em-

-pregados e do advogado do

"miraculoso" golpista a reg

posta de.que deviam 'se man

ter calmos e' ter
-

paciência,
,

,pois que a irisolvência : do'
!mesmo nada tinha de crimi

"110sa ...

I O 'I'te., .Luis Felipe, antes

: de encenar publicamente as

: suas atividades,' procurara o

·Chefe de 'Policia solicitando
'conselhos, depois

i

-de contar
-

'

que fora ínfelíz nos -negó.
cios que idealizâra.: qüe· o

colocaram em' situação fi
nanceira precária.
Segundo informam os jo,"-

.

na is; as "Felipas'; consti
tuem o maiorestouro conha.
'cido na praça' é ajuda ofe-
recerão novas e mais seno'

sacionais revelacÕes com ri

C01.'rer dos p"c)xí�os -diaR, ..

I·
I
I

•

'"

� r.

.

� ( ,,' !' ....

Mesmo onde não chega a corrente elétrica - no campo, numa

remota cidadezinha do interior ou no', sítio mais longínquo
--- a RCA Victor. coloca ao seu alcance as novidades sôbre

os grandes acontecimentos mundiais e tôda a encantadora

beleza da música, O Rádio de Pilha BP-42, equipado com. as

válvulas de Longa Vida, proporciona a recepção _ mais per

feita das estações de ondas curtas e longas, com absoluta

nitidez de som, onde, quer que você se encontre. A nova

sensação da RCA Victor _ incorpora os maiores aperfeiçoa
mentos

-

alcançados pela técnica mÓderna, 3' serviço do seu

bem-estar.

PARA 10 AUDIÇOES
, FIDELIDADE

• reprOdução d.r.,
suu'e e perfeita.

'COMÔDIOADE, ... "

.

.: c�rI.: .g�I!ta cU p.;. uma'
c.r� completa de autom.itieo.

PROTEÇÃO
.' dureza mínima p.r.

mínimo desgaste dó disco.

Agente& Di$tribuidore&:

IRMÃOS RIBEIRO DE AtMEIDA UOA.
Rua Rego Freitas, _295 - Tal.: 32·5211 - S. Paulo

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

"'::." -ch-egciÍ"õo as notidas

do _mu�d<» e' tôd,�
'a belez-a da mÚ,si-ca

. ',:.

;

i i!

11
,

,�
.�

�.

j
I

. �
Pa rlic ipação
Roberto -Lacerda e Se-

nlíora- participam aos sem

amig'os e parentes o nasci.

n\ento de SôNIA ocorrido
dia 11 de agôsto, na Cus:,
de Saúde São Seba�tiãO'.

: ...

-". ..

. ,:

o

34-272

•

-�'
.� I

I

RÁDIO'
DE PILHA

BP-42

C AR ACTERiSTlCAS:

-* 4 válvulas de baixo consumo * Z

faixas de sintonização: ondas cur

tas � longas * Côntróle automática
-

de volume * Alto falante de 13

crns. com ímã permanente * Mó

vel de matéria "plástica, rínarnente
'

acabado, em duas tonalidades * in

teiramente tropicalizado.
;.,_ z

·�·ir-·

OS RÁDIOS RCA VICTOR

PROPORCIONAM
P"ÃO DA IREeE .,. f'DEUDAOE •

MAIS A\.1A

,

@lRCA VICTOR�
LÍDER MUNDIAL EM RÁDlO E DISCOS ..• A PRIMEIRA EM TELEVISÃOf

REVENDEDORES

Firmino Vieira - Rua Conselheiro Mafra, 9
.

Sangue' é a Vida..
·

DEPURE o SANGUE COM
ELIXIR 914

CNOI- ENSI VO ",' ORc,\:oo_.:I-.;"t1

AGtlADAVEL COMO UM f.IrOR

Rl':ml-,\TISMO! SIFYLIS!

Tome () P"fllfh_..1' ,icpurllti"o composto dIi!

Herrnofeni! f.' l"hl_lt3� ruedicinais de ali-a;

valor deptlr:)liv,', AjJroVl.li.lO· pelo D -.
N, S�

v cornn n"-'d1t'"ç'�o auxiliar no trat:<I1k'g..

J(, d -QSi�ll i� .. H,>nm�tismo <11> ml"'lIu$

"riOlNn.-
-

Viagem com segurança
.

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS l\tICRO-ONIBUS DO

II-:or!!�!�O-�;���IJ����I�EIRctti:Age'"nCl·a· fiua Deodol"o esquina 'da

I .

• Rua Tenente !-\ilveira

-
-_._-

"

-.---------�--- -- .---

.

'PAPEL;' P".4\REDE
ULTIMA MODA EM NEW YORK BUENOS AlRES�

PARIS. RIO F. SÃO ?AULO

MODERNIZE 8U1\ HESIDENCIA FÓRRANDO-A
Pan. sala de .ian�ar, quarto, copa. etc.

Distribuidor e Relll'eSentantt' nf.'ste Estado
IVANDEL GODINHO

. Rua Pedro Ivo _, anexo Depósito FLORIDA
Artigo de pronta entrega.

'r
:
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.. 'IW' "a rouco feliz CO�fUIldlU o telegrama ,etnll1entem�nte 'porta!lCla, '

" t ' substitutivo, quando deter-; \ 'P"l':tl'" '1'):'1' ) do Dl'r'e+ól'io Mu'niéipal da União Democrática 'Merece aplausos a maneira, judiéíosa e escrupulosa

I
re N;Q., 't' ,',

;,. �"ml'u'a",' <, ._:.< 1 c v
"

". '.." .cc;
.' .' 1 Q.. ·ar 18'·0 pnmelrv, os � x

:r-:úcional, co_m a nota'oficial do titul�l' da S'ecretarla"d: 'c{).m? � deput�do Gomes de_, �l�l�lda s'e:aPl'ofnnd�ui na 20, 4� e 50; artigos 60, 70, l"Art, 60 do subatitutívo I

Obras Públicas.
'

" mat�na, sempre tendo em Vlstil o bem estar do selvo,dOI go e017.
. � Os ocupantes do,!_

, Naquele o denutado �Estival�t Pires defendera um páblíco, dando-lhe melhores ,provent{)� e melhor equipa- E t b I .. f ,'d ' cargos c'rl'ados por esta� 'Ç '-, F '-I
" , • _' • , ',' _ _

__ s a e ec-em os 1€ e11 os _"

membro de sua bancada contra uma manífestação parfi- mento de defeza do seu trabalho e da sl�a proflssão.
di 't'

,
.

'

Lei poderão ser remo-,', -,
p . , . íco d "

,

-d < ISp<>SlIV9S que.
dár ia.

'to ,. _

restou, ptOltanto,,. ,S€ttVI_çO de PEllI11tedIra OI em aos es-
"A!'t, lQ" � 20 _ Nos vidos dentro lia mesma:

I

Nesta última' a omissão, de eschu:ecImen s a \!1m .crrvaes ,e exa ores no ln enol' ° � a o, "

, i d h.' 1 ' ta ig'ual cal'
deputado (la oposjçâo empresta à mesma nota, 'um cal;á- .Ponto: importante dei' �ubstitütivo _ declara o íhlp\i- , . ,��t·re'�d on �t ib ríntes ,

c asse e .pa -

'lJ,', "
' : .

"
,

..
,.

,
'

"L'"...' ':. d "'h"
"

tor do i , TIUC eo. e COn rI um es go, atendida a conveni-
" '1' político pârt.idário '.!,_. o que .c' condêrtável. , tárlo EstIvalet PIres - e on e atrl Ul aos exa ores o in-

d difícil
..

'

- ência '.do· servi"Q.· medi- ,.x, -

< '

" "'" " .'
,_

.

e, I leI comunlCa�tO • • y ,

. Prosseguindo o deputado Osvaldo 'Cabral, redspon- �erl(�l' e aos, ftitu1ares de,P?st�,s .d�".a�l'eC�dabçao a. compte- com "as 'Coletorias, 'e ante ato do 'Chefe d�
, ,1," "():'p'rimeiro item da' Nota acentuando-que po em e ceucia para .ornecer a ciza- lSw'e, reee ,e r; o impos o

, '. t t lid de : tr i
.. �PodeI' Executivo".U�. <I,

,
' .", , .• _ ....., cUJa o a 1 a e con 1'1- �

..I;·'V�Il1 seI: conatru idas muitas oficinas, mas' Isto de f'or- �l· trausmíssão de propr iedade , inter-vivos. Com esse
b '_.. dacã Estendemos', assim, a to-,"-l

',." •• ,

Gf'" C ti' T y't -,' diff ld 1
�.

,
- ua com. arreca açao

m:t nlg:\ün� se deve fazer corri sac:lfwlO �e, lClnRt: en-, 'l' 1�lX)�1 l�ol> le.\ldaml-se e:;�.rmeds d'
I ICU ,a� e.s Pta�� 1'que- nãô inferior a: ... � . , ,_ des os' Ú'lncioná.rios, da car-

'tral eoroo estav'a acontecendo, Seria despir-um SRQ, ° pa- �!; .que, reste lU. o ouge ua se' e o mtl?IC!plO� enal1l'que '

Cr$ 100,00000 (cem m).l reira, o direito 'de sÓ Sel'em
l'" vestir outro. . .

• ,,!a J r, c'Üm pl'ee!osa perda de tempo, so para pagar o re- .)',. t.ransferldos por ne.cessida-, � D' t f'd' t
.

t
.

'

t
'

t 1
crUZeIrOR ,anuaIS, ou

.. No s'egunélo item, há apenas um oficio do Ire ar ,erl _Q Imp�s 0: VdlS 0t dque 110 prtoJe, o glove}l:n-amde1). at sle .e se não houver 'aquela de do serviço, dentro d�
<Hl DAEJL, de 1951, e Hesse oficio :Qão se <ff!sme1?-te a ac'!- preve, a :xtm�ao, e o ��

as e"a' onas, oc� lza as a u� -

',circunstância, m�s, a m;sma cla,sse, e para igual
,::.:ação ele- que se preténdia sustar os trabalho� ,�a r?dOVla mente fora,da s,ede das omunas,

, . , d·_. cargo, e por ato do Chefe {lo
�rederal li'lorianópolis-Joinvile, para serem l'emlc1ados de

"

',({ depuGd� Bulcão'Viana deíe�d,éu, como lider da :r�;caa aç��$ s:�ci.��p:� Poder Executivo. Com istor
JoinviJe para Itajaí. ,

.

"'_
�ituação. o proJ�to govername;ntal"sa}lentandç que �l t:- ,(tr€zent�s ,�il ,cru�ei- c.onferimos a, todos às, ftlll-.

Relativ'lme te· a'o�, 'portos, o cleputaô'o Osvaldo -..:,...- da('âü original mterpreta melhor os' mteresses da a(ml-
.)

.

d l ' c-l'o'na' r'l'o�s da caI'I"el"'a, igual.-< < �'."
• " .- I;" _ ,,',', . lOS, anuaIS, po era .0 '" J:

,bral lembra o pr9t�sto,a ,reSpelÜ), do hdeJ;_ da Ulllao,De-1.n1stl'ru;a'o. "

'.
-

,'., Secretário da Fazenda 'dade ,de tratamento.
Toocrática Nacional, vereador Gercino Silva. ...

, Socorre-se, ,no' caso, o nobre ora(lor, de uma �?g�ca insblar ,em canÚer O artigo 70 do. projeto
Sôbre o assunto foi, até, publicado um prote_sto ,apro- 'iimplificadora. isto é; acha tudo fácil par,a-,os deslgnlOs precal'l�, um pôsto de também foi mddificado como

,;aclo unanimemente pela Câmara. MuniciI>,al fe Floria- d? govemador. •
, I �, ,'<al�recadacão subol'di- já salientamos.' A sua alte�

nrlpolis.
'

,

'

Chega_'a negar seja, vantajoso para f} contribuirlte, �ado à Coletoria da sé- l'acão está contida no artigo,I
Quanto ao aerOp(Hto de Joinvile, Ralienta o deputa,,: pagur o imposto onde reside. mef'n'1O, OU� <l distÂncia que· de do res�ctivo muni- de� igual número de ;mbsti-

.ct(, Os-valdo Cabral,' que, ninguem nesta Casa, criticou' o , separa da s�de, ultrapasse os 200 quilometro!,!. cif!io". tútivo. Aquele estabelece
�']iSRiino exempio' do povo daquele município, de cons- Inquestion�velmente,. o deputado Bu_tcão Viana, vo-

"Art. 10, § 40 � Aos ,que:
truir o Sf)U campo de aviação, O que foi, dit_? § que não -cação salient� de amigo do povo, coagiu sua' inclinação postos de arrecada<t•."io "Art. 70 _ Dentro das
'S(' poderia dar privilegios àquela Gomupa. S� Joinyile de atender ju.stas, a,�pirações contidas n� SU?st��u,tivo Go-

incumbe a venda de es- 'limitações do artigo Só,
:raetece deve-se' dar auxilio, mas não se deve,\nesse caso, :mE1S de Alm'eIda,80 para estar com ° ,plano ofICIal.

tampilhas e o recebi- letra "b" o �cretári{}
l'egar o nlesmo ,aux.ilio a outros municip�os.

' ,

Porque nüo é 'admissivel que o nobre parlamentar, mento de tributos, ,da Fazenda distribuirá
,

A ret'peito, Laguna não n�c'es.s,ita de i,mit,ar-,o, exem� e�ir.nio �u1tor d? d�reito e conh�cedó� pr.ofundo da vid.a, geral", '

em
pelas Coletorias os, "te-'

plu _ 'exclama o otador. Laguna Ja fez o -seu aeroporto, do mtenor, �e tivesse opost.o ao sub�tltubvo quando, aCI- «Ad. 101 § 50 _ Porle. soureiros", auxiliares �
E por falar em exemplos, o 'nobl:e orador citou o fato ma de qu,!lquer interesse político, ne)a se pro�lra olhar rá o Secretário da Fa- ,serventes, fazendo aI'

d':) que, tendo sido apt'ovado, pela Assembléia Legislati- com mais carinho para os ,intere:=;s'es do povo. zenda determinar' 'que tránsferências ,necessá-
'I a o aumento do impdsto de vendas e ,consign(tÇ'Ões, a Ao eoncl1l1r, o deputado Bulcao Viana declarou que rias".' • I 0<\ postos de arrecarIa-
:única firma que protestar,a �m juizo contra o aumento, não se deixa impressionar com <) fato de ser o pl�ojeto de

(:,ão efetuem p::tgamen- Pelo substitutivo, (art.
fora aquela do dr.' João Collin, origem governalll€ntal. Defende-o, apenas, por conside· tos": 70'), a competência é atri-

F(),i. um mau exemplo então dado pelb 'atual Sec:e- rá-Io mais condizente com a boa marcha 'tia adm_!nist!u-, buida ao Chefe do Poder E-
tário da Via'cão e Obras Púb4icas, quando todo o, comer· cão, A única (lifel'ença entl'e' o xecutiv�: Além disto, aCres-
,('ii) R,oubel'a, �tceitar: o sacrifício em.beneflicio da, coleti-

' ,

Não foi essa, entretanto" a impressão que' deixOlJ' li 20, dó artigo 10,'do proje- centamoR os postos de arre-
, 'I; idade. A todos' pareceu que o nobre lider defendia a o,ri. to e o dispositivo equivalen- cadação, porqüe estes t.e-

P.as.sando ao casó o.a Uzina, do' Leite, diz o deputado !r"em d,o pro,ieto e' não a sua 'finaHd,ade. te
" do' substitutivo 'é a de b'l'ão, tam em, como é ob"Ío.Ós'valdo Cabral que ali se revelou o Amigo ,da ,Onça O deputado Volney ,Collaço de Oliveira justificou a que, [laqueIe, ii. competên- serventuários.

�Hle é, para a Capital. o Dr.•João ColHn. Sim, porque a emenda por ele apresentada ao projeto. cia para instalar postos de

'f]L:ina do Leite -dá pre.iuiz'o, e �sta ele deseja entregá,la Em virhlde dessa -:'emepda o J;lI'o;ieto voltou às Co-' arrecadação' ê conferida ao

;�) Municinio. Mas llada piz com 'referencia aos serviços, missões. Se<.lretário da Fazenda e,

de h{z elétrica e água, que' taI'nbém são da orbita munici- Auxilio a S. Francisco neste, àtribuimos esta prer-

,11a1. Fqi aprovada a indicação 'que pede o, auxílio de rOj!ativa ao Governo do Es-
- Um presente grego, como disse ,em aparte, o dep. Cr$ 50.000,<10 para uma' ponte de madeira em Garuya tácto, porque se nos afigura

Ylmal' Corrêa. ,

'

São Fra�lc.ísco do Sul.' #' m�is da sua c9mpetencia a

I ,
Acre�enta o orador, que no deficit' do.l.e�e 'está

I. Pont.e, sôbre o rio do Peixe criação de serviços;
(',ompre�ndido o leité fornecido a estabelecimentos esta- ,', Também foi aprovada, fi indicação que lJeéLe uma AÍteramos, também, com

<fuais. Naturalmente, passando a ',U2lina, pára o municí- ponte de cimento armado SÔbl:�, o 'Rio' do P.eixe, eIt\ Ça- (I substitutivo, o' § 40 do �r-
,pio, o forlJfecimento de leite.a, ditos e..'!.tabelecim�n�ús de- pinzal. tigo lOdo projeto, tornando
verá ser p'ago e o, deficit diminuÍl:á.

'

A Câmara Municipal quer 'saber mais amplas as atribuições
Acllsaçã.ó 'gr,avissima fez, nesta alt�l"a, o orador, Foi apreciado' o requeril1lento, da Câmara Municipal dos postos de arrecadação

Otumdo diz que o dl'., João Collin ;não citou 'as 25 vacas de Blumenau'que quer saber porque os operários da Es- em favor do
'

contribuint�, O)...o....o--.o.-.o_}
�dquiridas Tio Paraguai, trazidas até Joinvile de ti'em, trada de Ferro Santa Catarina recebem tratamento dife- estabelecendo que, além d3 " J
e de lá para cá, de caminhão, vacas e�sas todas elas por- rente dos demais operários do Estado, ,venda de estampilhas e o re-

�IDr\. l.,8a'r·ro''·S·01,' f(}. iv�hdorai' de brucelose e tuberculos.e. O deput-ado Otacilio N�scimenl0;'dizendo que, a res- cebimento de tribitto3, pós- II' �Essa compt;a foi leyada pelo orador, ao., dOl�,hecimen- peito, vai ,apresentar, uma, sugestão: pede adiamento da sam os meS:!l1OS �fetllar pa-
•

to do sr. G'overnadol' do Estaqo. ,votação por 24 poras, setido concedido. gament'o rle funGÍonário� ,e �I" A,DVOGÀDO ,<c,Comenta, 'no caso. :�s medidas tomadas pelo Governo Curso de Leprólogia" de- deRDesas autorizadas,
"

',N'erêLl Ramos; \le enel'gica.s medidas pa'ra e?'tinpar 'a bru-
'

A presidencia comunicou que a Casa 'recebeu convi- bem ,C()mID fornecerem vuia" " i
,"

celose. Se essa, doença persiste, só cabe a culpa ao ,S�cre- te para a8'8istir' a inauguraqão do Cúrso de Lepl'ologia, certidóep 'e sif'as: O � '50. do ,
eX..Pos�al-175 �

tárió da Viacão, Obras Públicas e -Agricultura. a.ser iniciado no Salão Nob're dó Departamento de Edu- prõjeto ficou incluído no § �
,

_

," �..
, E' pe.lçU:l" ra�ões expostas - acenl;.ua o 'del'lutado '_ c;:lção, pelo dT, Bechelli.

'

'4° do substitutivo. S�não ve-' L,IJES S f1 q
que não posso considerar satisfatória a Nota do Dr. João

"

jamos: "
II -. ti. �

Collin. E para pro"á-Io,� lê o protesto da Câmara Muni� '''Art. 10, � 40 do SUbR- i fi.}

(',ipal, apresentado pelo sr. Gercino Silvª",_e, em�ndado, titiltivo -----" Aos postos i; ,(--()�o....o_()__..

com substitutivo",pelo dermtado..Bruno Schlemper ambos CONG,;RE'SSO EUCARIST,ICO de arre�udação incumõ�'
'

da UIliüo DemocÍ-ática; aprovado por unanimidade. a vendá de estampilhas, QaBl é
Concluindo, o deputado Osvaldo Cabral de,clara que; BELÉM, 18 (V. A.) -I rezada 'pelÇ> Al'cebispo Me-' 'reeebimento de' tribu"< "

�,

.. seu p'''a'osôhre sua atJtude, àinda lião 'se manifestou o' Diretório Instalo,u-se"õntem, nesta ci- t'l;"opolitano, e, à tarde, uma ,tos. uagamento de fun-
da Ul1Jão D�mocl'.átic.a NaciQnaL 'Espera que, esse

jUlga-I
dade, com tôda a so'lenida-l solene procIssão, a(�ompa- fióilArios e de dp.-spesas pre�ile'o,?

lllellto 'se fa,ça e a ele se. submeterá. Conta, uma anedota, dé 'o' Congresso Eucaris-, nhada por, exc'epcional mas-" ailtorizadas e forjIleci- Sua p'ode variar
h I d d d f h 'd' I' . .'

d I dO' 1 ln'::nt.o de 0"1,' l' .as, cer'tl'-'
preferência

espan ? 11 e
\.
e acor o c�m o es ec o � mesma exc a- two" �o� a presenç�, e. a

-

11'1:1. e poVO. s CH'CU. o� ��- v ". U • entre a feijoa.da, o ,viradinbo,
ma: Posso ca�_I' mas d�rel gr1j,ç,as' a Deus de te"r tombado tas dlgllldades ecleslastlcas

I'
tohcos mostram-se sa�Isfel- dõe� 1'l sisas.':.,� " o 'vatapá; o co'Ziüo, etc. COJll,na arena e nao ter Sido atrelado a c�rro de quer q'Uel' do Estado.e de quas.e todos tos e votos de que do'Con- Fáci1'é'd-e1l'ri;ertdei'� que fl'equência, êsses llratos sabo.que ·sejat.

1

as Unidades brasile.ir-as., ,gresso re'sultarãa maguífi-. esta medida visa fac1litar
rósos são precedidos ou acom-E:x-fundonál'ios do Território �de, Iguassu

'

i
cos resu.uados para redohr.a-, lt(j eo.nt.ribuinte Q seu con-

,panhados de bebida. De vez emFoi aprovado, 11a ordém do dia, o projeto de 1e,l, que Pela mlt.:nhã,' foi realizada mento 'da fé e' dos' pr{n�í- tãct� �om' a'c-R�pal'tição ar- d'
•

, .. 'fIuan o,' porem, V" se excede .e
€puipara aos fu.ncionários do Estado, .0 tempo'de serviço imponen,tê 'missa -<:ampal. pios sociais 'da IgreJ·a. . dadoI' da sua zona, ,- Te�a ,

"a', , "

'
o seu estÔmago, sobrecarre�a-:pi'estado,peJqs funcionários do ex-território de Iguasstl.•)�(.)�)""o��()""�""'()"'()""'� eVJtando,,? seu desloca��n.to. 'do, logo prot-està. Robl"�'7fm..

'

'Reorganiza�;ão d�s Exatod� Estadúais ' ,�

para, a :::;ed� �.o MumcIPl�, então, os sintOlnil8 eomuns da-Indo à 'disCL1Rsão, o projeto que reorganiza as ,exa- 'Oficl-na de' Balel·c·"'leia Nely quando. n?<:ess�t.: de., certI-, ,t'latoJênp;a, uia: dores e eruc-

'�o��i�s Ià�ad.u.a;is, o, pepL1�ado Aptônio ?ome'l de Almeidl;l,· "

;: .",
"

...

,'.
,

"

"

"

'_. dõe:q ou SIsas, na� fJcando" ta'Ções, Nêste caso, é sempr�JOl a hThuna para refel'lr-se ao substItuto 'por ele a'pre- , a.SSIm, apenas d_a competen-, bom tomar "Carholcno". O use,sentado na Com�ssão de Justjça.· ,

-'.
'

��a da� Col�t?l'las ° ,forne- d� um anti-ácido e digestiVODefendendo o critério observado nesse substitutiV;;, Acha-Re ,ap�l'e')hada para 'qua.lq'uer serviço em Bi· cImen�o deotals doc?mentos. como "Carboleno". -n(Js exces-hvoca as, :raiões ,).egais em que' se apoiolJ, visando a me- deletas e Bicicletas a m0t'or - T'ieiclo 'fico-Tiú ArtIgo G do proJeto: ,$os,de lx!bid� ou de cnm'ida,Jhor 'enquadrar a matéria dentro de diRp_ositivos já' err; Carri'riho - Berc,( etc, "Dentro da mesma clas- '

. ,
" , muito ajuda o est,omago a

"I'igor e, principahnente, a pOsitivar os direitós dós ftm- P .". {. P d se e para Ílrual cargo,
,

ecas e l'\CeR�rIO!!' n(}'l.'0S e , .. "a os.
I

� transfOrmH..l" ,a,s .gol'duras, faci-cionários, distribuind,o-os com equidade e levit.ando, as- I�inturas, SQldage:!s e Parte 1\'iecâníC'a, . poderá o Secretário da '

,Á' litand-o a digestão "Carb\)l,e·ém, i�jLlstiças clamorosas, Serviços Rápido.s e Gal'�ntido, Executaf]()l\ por pe,. Foaze�da transferir os
R• J b G

'

I )1-0" é enoontr�.eo à Vl'lld:t P.nt�ea mente" o su stitutivo ornes de Alm�ida é um ,�al esp0cia!izados,' coletores e escrivã,es".
b Ih d ,. ,. ,todas as fal'llUd.&S e dl"ogar.ia!'·tr,a: clJ.' ° � ,valor, ,eminent�mel1te r,acionaI e representa _ nua Padl'�' ',Roma,--tíO � A -aJtel'ação ...dêste.,-a�·ti.go""

Florianópolis, Terça-feira, 19,de 'Ágôsto de 1952

•

(Continúa)
,
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It'lorian6p6lís, Terça-feira, 1.9 de Agôsto de �95�
--��------------------�-----------------------

'Severas ·Medidas. no Igite,
.' CAIRO, 16 ru P.) � O manifestantes que as auto- \
governo egípcio advertiu os ridades estão preparadas I

agitadores que a provoca- para "manter. a segurança e
'

cão ·de' novos tumulos no a integridade do Egito". O

.pt:l'ls sujeitará seus autores comunicado do general Na
à pena de enforcamento. O guib, por sua vez, acentuou.
comandante militar do Cai- que os sucessos foram pro

TO, à noite passada, disse vocados por traidores e cri

ao povo que quaisquer ten- minosos,' cujos atos de vio

tativas de perturbações da lencia podem ameaçar a vi

ordem serão consideradas da e a propriedade 110 país.
� como crime de alta traição Em Alexandria, as autori-

� e, COIDQ. tal, severamente dades disseram que ainda

� � I punidos,
jnclu�ive com a pe- não fizeram um levanta-

.

� �
i'
na de morte.

. I men to . sobre os prej lUZos,

� � Esta decisão foi dada a �mas se calcula que se ele-

� � conhecer pelo_ major gene-! varam a 400.000 libras egíp-

� � IraI Naguib, chefe do estado 1 cías .

.

� � maio}" do exército' de ante-.' CAIRO, 16 (U. P.)
.

� :Eficaz: alcalinizc..ltel � 'ontem em Alexandria: onde') Reuniu-s.e o tribunal, mili-
,

� Ideal antiácido e � os trabalhadores provaca- tal' de CInCO membros para
j

'
.• � ...-to-mac ai- � raro, um grave-tumulto, du- t Julgar;· rápida-. e coletiva-j

� � rante o qualpereceram vá- mente os operários que an-

.� �
.

rias pessoas. Uma corte mi- te-ôntem travaram luta com

� § litar seguiu imediatamente a polícia, no primeiro surto

§ .. § ', para a antiga séde de verão de violência desde que o

� . � ,
do ex-rei Farouk, a fim �e exército 'assumiu o poder no

� . A VENnA � , fazer um severo inquérito e Egito. '

� EM TRES � punir os responsaveis. Um
.

O trfbunal reuniu-se às
� TAMANHOS '-'" ,

.

� �:� : comunicado hoje dado a co- oito.. horas, no centro têxtil

� • � : nhecer disse que o número El-Dawr, a ·40 quilômetros

�
.

: de feridos se, elevou a vinte da: cidade portuár-ia de Ale- t

�
. "SAL DE FRue'A'" I �'. e cinco. Sete pessoas já �o- xandría, e as sentenças se- j'

� .

::� . ram presas durante as 111- rão publicas até domingo. t

�f a�('I} .� i vest�gações das autoridades A opinião geral no Cairo I
� .'

�� ; locais, inclusive dos meios ofi-"
.

'

. 'Ds sucessos de ante-ôn- CIaIS) é que os comunistas
- : tem foram. os mais graves ou dS .filoCOmtfllistas insti-!

. desde que o primeiro minis- gararn os. disturbios, que a- I
Cineasta e. ; tro, 81'. Aly Maher, assumiu presentaram, no final, 8

I .e �Qvêrno. Maher disse aos mortes; além de 25 feridas.

máu s lençóis , ...
I

BELO HORIZONTE, 1'6"

(D. P.) - Os jornais es- Partr01-paça'-Otrondosos escândalo e fil-, "

.

'.'
"

.

magem de "Alvorada da' PAULO RUm 'SCHNORR ANACLETO BARBOSA ÇA.
Glória". A mencionada pel í- E �ORA MARGO E SENHORA
eula estava 'sendo rodada

Aluga-se sala] :l:,�::"-
'1_... ::_:.:

N=., dia

Cwad.'.... Tom fi::'
, AL��.s�����· SA. I N G, L E S A I'

::, ��::,��� Cidàde

..
'

.0

Ésta�o2 _I�::r::,._--7-8-0--
LA DE FRENTE, SITA A ,[ti i'fil �IiI tI'] , . '.
RUA .24 DE MAIO N. 765" _ ,------

--INO ESTREITO, PRóPRIA .

O
'

.

A F
.

I PREeISA SEPARA ESCRITóRIO,; CO- T N I C A . � � E R t'fl V ,eqúeza. em gera Vende-se. .-
.����� ::;TAR NO LO. Vlnbo Creosotado 1 rádio PHILIPS ' De. uma empregada arl"l��
, .' .- '.

,
•

o'" (Silveira) ": . M b-l'
. t',' madeira e cosiuheira (tri-

CAL.. ; ". j . o I la quar o. .

I
.

1 )
__�__..,...........� .......__� .;.___

.

--'___ 1 cama
. via Slmp es .

EI'p"r'esso
.

Sa--o Jor I O � �::;�:f:;�a
o/banqu,ta

'4 ������:Y2�\�:�o::ta ;�
,

'

, .

.

.

'

'. ti 6�«:ncgbaldl.eia.al.r:a�s:��:[�tar:
marinha), - Ptldra Grande.

Ve'nde-se
de OSMAR' MEIRA

i �:i:t�feira,.... ;:

.

.O,J�ar,. 'M,��eJ.o:.· �j�uado I
VIA:GENS DfAlttAS .l)- ..'

:.
Rua .Ma.j�:r.-C(jsta, ; .

Rua FeÜciano Nunes Pl-:, Tp�:j;f!,.r-tlO ..mesmo· ou coTllres;::n::.i2��·': I:JoS'é :Arito1}lo à Avenida
- I

H '1' L
.

1 e1··)::1 10 'UZ. n, 2:

I '

/.

nos arredores desta cidade

pelo cineasta Italiano, Gino
Palmezzano e tinha por te
ma o nascimento da indús
tria siderúrgica no Estado.

conseguem dor aliviO,
,:,os mais rebeldes ,(OJOI.

Pilulas
DEWITT
para os Rins e a .exigo

em vidros de 40 e 100 pilUldS/'
.. O glande é mais e(onõmico

Compra-se.· ' .J.'�
Uma .çasa, parte ""i.nancia·1 '

da pelo Montepio dos' Puno .

eíonários Públic-os ou Caixa
Econômica Fedel'al.
Tratar {:om o sr. l'dacha

do, na J unta -Comercial dn
Estado.

PARA AMBOS O�'SEX(JS
"VIRILASE" - Expoen te
máximo da virilidade, COffi

binaçãJ) científica de vita�
i minas, hormônios totais e
1 •

f
.

i saiS .osfol'ados. Regene'l'a...

i dor racional daR 'glândulas
PA R A F E R IDA S, .

'

em ambos' os sexos. Esgota-

E C Z E, ti AS, p-------
.....

--.
_I ment6 nervoso, falta de me

, erdeu-s'e! mÓ�·i�. Modéno reVigOl:a�ol."
I N F 1 AM A çÓ E 5 I.

.' do slstema nervoso 'e tOl1lC"o.
, Uma earteira eoni.. certa. geral. VIRILASE, 'um pro-

C O C E'I R AS, importância em dinheiro, duto do Laboratório JESA ..

. F R. I E I R ·A S". entcre' a vC�sa OSGcar �ima ti é ;rendido em tôdas as Far
a asa lctor. ratifica-se maciaR e Drogarias.

E 5 P I N H'A'S, .E'TC. bem a q�ém a entl�p.sra:r nes- r Pe?idos peTo Reembolso ......

�===========�" ta ,reJaça?, .', I Caixa Postal 3J�3 � RIO..

Participam :aos seus pa- Partícipam , aos seus pa-

rentes e amigos.. 'o contrato rentes e amigos., o ,contrato
de casamento de sua filha de casamento de

.

seu -fílho
LUCY KARIN, com o sr. RUI. com a senhorita Lucy
Rui Vieira Camargo. KarÍn SchIlOIT.

Florianópolis, 13 de agõsto de 1952,

-,

"
•

o'

Saída,.
8,60

.

'H�nirio,
Ch_egáda

2,01°0
.

Ela

quer ser

Chega 10,30 17,00

Saí :. 11,00 17,30

'prôfess�;"CI'�.
• '""

t,,:'�' . �

".,

E voe' precisa assegurar desde já êss. diploma
Você observa. sua filha. tenta advínhar
lhe os planos para o futuro - e é com

alegria que nela percebe os sinais de
uma vocação. Sua filha já escolheu
entre os diversos caminhos que a vida

lb.� oferece: mas poderá seguir (, rumo

que deseja? Esta � uma pergunta li
qual só voéê pode responder. Ninguém
sabe do dia de amanhã, quando talvez
ela não, tenha mais' ao lado a. presença
paterna - e só a você cumpre garan
tir-lhe ° encarreiramento, a continuida
de dos estudos, através de um seguro
de vida. Faça-o desde iá. É seu dever,
Procure ouvir um agente da Sul Ameríca,
que lhe indicará, sem compromisso,
qual o plano de seguro de vida mais

adequado a seú caso,

Blumeriau
Chegada
12,00

Saída
16,00

..

Sul 'Alueriea '

Companhia Nacional de Seguros de Vida

FundCldo em 1895

-

�.
: - - -

; s-;;., AMERlCA .::: ';';A ;O�T:::7; .,.R;O -;;.�A�E;Rttaoo km.
Queiram enviar-me um folheto com informações sõbre o seguro de vida. 'l"ritól'iQ
Nome

__

,Fpolis-..

--.,�.--_.--�-----------

Agência em FlorianópólÍs.
CACIQUE HOTEL'

Rua Felipe Schmidt,R 53
rrel. 1.449,

A.gente .Itajai
MARIO MACHADO

Rua Herçílio' Luz, 36
Te!. 383

}Üljaí' Blumenau
'. Cl'$ Cr$
70;00 100,00

.

< ! "-lhU':' UlJJIA!'Ul. l
.. nA(tU' 1IIJ'IJam4lQ

I p,"ltr .de-NoQueira
..........U::tIIU· .......

..iii....... 1Ift11..
!

. -,

Cr$ Cr$

40,00
MAU·TEMPO

NÃO SAIA NUNCA70;00

Cr$
10q,00

...

'Cr$
40,00

AgênciA em Blumenau
.

H_-OTEL HOLETZ

Te!. 1.065

NUNCR EXISTIU'IGURl
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As'sembléia ·Legislativ
o 'D'ep.: :O,$Y�ld,9\' Ci�ra�1 ,� a história "das

.

.' ..adqliirid.éfs'· no Pat:agúaí-
'1 '

Por estar vi�'jando o "deputado Protógenes Vieira, I 'orno estava anunciado, ocupou, ontem â
assumiu a .direção dos trabalhos na sessão' de ontem, o � çeputado OHv,aldo R.d,rigu_es Cabral'; para responder
deputado Bulcão' Viana" primeiro "ice-presidente, \ nota do' dJ'. João Collin, Secretário 480 Viação e Obras.:

.
Posteriórmente, assumiuia presidência o deputado Públicas.s publicada na Imprensa. .

.

'Braz Alves, 20 Vice.' ,. ,
Em torno desse discurso- havia. grande expectativa

,
.'

, ..,
A. A. Barr-iga Verde '. _ :

'. '1 e por ist? éIlo�'me -assistenc la lótou as dependências da.
DQ expediente constou convite da Associacão Atlética Casa deatinada ao povo, '. " '.

Barr-iga Verde, para os festejos do aniversárlo, nos quais Inicialmente, o nobre 'pul:lamelltar refer-iu-se ii n(;ta
est� incluida uma luta de esgrima dedicada. à 'Assem- publ icada .na "A Gazeta" pelo lider' da-bancada da DDN ....

bléia, deputado Bulcão Viana, na qual se declara que o r:lra(.i·Ql-
". .�.-..---'-'----'.- Jornal "A Verdade" ieÍn suas critlcas ao dr. João Col lin, f,alara ex(:1uslvamen':

1<'}0.rtãnôpolis. T;r':a-feira, 19 de 'A2'_·'st .... de 1952' , O d t d Yl C"
. .

':I"
.

t ti'�'" �v u epu' a o 111f!-1' orrea requereu e justi icou 'uma, e em seu nome, sem representar o pensamento a 're-fe-�
,-----

moção de regosijo pelo aparécimento. do hebdornadárío rida bancada.
1

..

.. ..

'�'A Verdade".
.. .Depois de responder 'a umiapa rte do· deputildo Estí-,

Ia ·CO·.·II'·ssa-,o de Co'u;stlatU' I-.,ça-o·o,· .0 requerimento foi aprovãdo.' valet Pires, dizendo que, realmente, a nota em :.qjre:;ó era

Aniversário de "A Gazeta." <l vçx.da bancada da UDN., e -de outro aparte do deput

L
·

I
-

J
'

l-a
'.

POl' iniciativa do deputado Mascarenhas {oi consig- -do .Ylmar Corrêa, de que-a nota nãn continha 'ne.nhmw

eU,ls �,ç'ao e' OS. Iça n-ado em ata um voto de regosijb pela passagem .de mais ref'erencia ao discurso elo deputado Mascaren has.

.

U um an iversário 'de "A Gazeta". , ", �

_

Em seguida',· declarou. que a sua atitude, a re3peitl)..
,

" -,' Resposta do dépuí ado Osvaldo Óabral' ao dr. João-Collh'; �o' ..issun to tão debatido, és eminentemente pessoal.

O PrO)'elo ft.ue reorg'80·I·Z'a' ,a-8 8xato' .... ',"', t' "

. t
'

.

Prosseguindo,' esclarece que se a nuta do S(,I;/'etá,io.,
'I '.,...M··:---·

..•...•..•...•..

R····�·b········· tivesse' sido publicado logo após a disc·uss.iio do pl'ójeto"

, ri'as estaduais. Parece'r do'
t

ístenoso ou o d? d�putado. CaI'USO, lVlac 'Donald, í'?bre o ael'n�orto de
Urussanga, era posaivel que ele, orauor, desse (J case per-

. d.,p, !otooio' Almeida, DO estabelllcl*meoto com.orel-�I dA; encerrado- embora .Mio estivesse plenamente ' de acórd�,
.

ti .u U "(·.oro todos os seus Itens. '

Projeto de lei n. 182/51. O pro+eto, inicial, de 01'1 ' ,

'" B b·d à
.

Origem' Governamental. gem Governamental" nã�
. sr� e Ipe aa 81, roa

. 'o deputado YlmHl' Corrêa em aparte. fstl·a.nl�a qUf-

Relator: Deputado Antô- preenche, data vênia, os re-

V Ih'
..

I I
,.

a nota of,icial do ;;1'. Secretário da Viação "1Íifl tenha dad�

nio Gomes de Almeida.
�

. quis itos ela técnica legisla- oose 8,lro, ii 'f'a' d ele, também, os esefacimentos solicitados, vísto que só-
.

.
se. dirigiu áo deputado Osvaldo Cabral· e ao }'el'eador

O presente projeto de lei tiva. É qUê, possue disposi�· . " Gercin'o Silva, all1bos da União Den�o(;]'á.tica Nacion<.l
n. 182/51, de. origem GoYer- tivos de ca,ráter absolilta-. ROVBARAM, RASGARAM FAZEND:A 'E QUASI r

,"-1.
,

-

.. INCElIo.TDIA.I"AM, O Pn.·"DIO ..
.

. .

1.
,('onlmua ,na I)l! Pl\ll.:

ÍlamentaI, q"ue "reo�'ganiza mente transitório e em AU' -oi' \. - -""" .

'"

as exatorias estadua}s e lns: tTOS l�gisl� em matéria d�: . 'Domingo" pela manhã, ao passa:r d�fronte ao p�édio -�T7-.....- .......- ..........:.-_.........w.-...... w .................;....,.,-. _-_-..........

titue. a càrreira nas mes- ordem pernianente, sem fa- ond� está estabelecido, com fazendas p�r atacado, o sr:1HA FUNDOS PARA
mas e dá.' outras providên- z.er o necessário destaque. Felipe Boa_baid, o sr. Miguel Atheririo reparou achar-se . '�

,.
".

cias", foi ,relatado nesta Co- ·Procuramos. assim, reme- meio-a?e�ta urna das portas.'
'

.

.

.

".. 'O' AUME'NTO'missflo em data de 21 do col'- diái· cóm o nosso substituti- ImedIat.amente 'mand0!l dar conhecimento àquele. ('0- •

rente mês, pejo senhor Dep. vo .est."l falha inicial, esta- merci_;:uíte do fato, o qual, tl'al1sportando-f)e incontinenti RIO, (V, A.) -- Inforniou
Volney Collaço ,de Oliveira. belecendo, o capítulo das

ao local, te 'e a desagradável su!'p'resa de ver qu,e sua o DÁSP que colheu elemen

qU'e opinou pela ,aprovação ,"Disposiçõei tl:'ansitórlas". casa havia, sit10 visitada pelos amigos do alheio. ..' .tos que serviram de base a

do mesmo e consequente 1'e- Demons-t,raremos, ertbora'
. Depois de vistorial:em as gavetas, os gatunos, como· seus estudos sôbre o aumen

jeição de substitutivo q.ue, em síntese; a diferel1ca exis-
não en'oontrasserri dinheiro, foram ,às prateleiras_e de lá to do _funciona'lismo públj-

em outra oportunidade, ofe- tente entre' o pro.i�to e 0\
timram diversas peças de fazendà.

.

'<\,recemos ao dito projeto: substitutivo, apre'sentando
À.té· o mom·ento não é p'ossivel saber' a quant� monta

�;ida� Tendo sido, porém, rejei- como é natt:íral, a justificà'� o pre]UlZO, pois há na casa U-&1 estoque de fazen.da íÍupe-

tado o parecer, por. maioria,. ção dêste. rior a dois mil contos e. uma ausencia de cinquenta con·

e também, por maioria, .a-. (Continúp. na 6a. pág.)
tos não se pode apurar de uma hora' para outra.

provado o nosso substituti- Ai 'autoridades, ao par dos fatos, estão tomando .tq.
. vo,' fomos designados para .�.- .,.,.....-,..-..._........ das a� providencia.s nec·essár·jas para encontrar os la-

relatar o pon�o de vista ven- '8r·ela de drões. '
,

c,edol' nesta Comissão. li .

'

, Ao que sabemos, já há pista, sôbre dóis' individllOS
'É o que fazemos neste en- Moa, I

· que teriam $ido vistos, na vespel·a. rondàndo o ,local.

sejo. .

{; a urglcos Com certeza não dehlol'àrá.mtlüo e elf:!s 'estarão nas

Sentimo-nos satisfeitos em PORTO ALEGRE, 18 ev. garras da policia...
.

,

i;:::!:;;::!�:::;,·::!��� �:�i::�A,:;!�:[: ��,:s?�1� lfõiOiO.:::D-�e·
....

s·.�a
..

...,.s�t-:'-r�··a---::-d
....

-o·v
. ...,

...e

prio plenário; algtms, esc la" I ve,!' quantó tempo a mesma J II
recimentos sôbre o nosso durará.' A não ser as fábri- .

A frequência coin que, ult�màmente, estão ,óc.onen-
�espretenci@so trabalho. A cas cl]..jos proprietários 1'ea- do desasb:es de a�iaçiio està'. a exigir sindicâncias· da
razão de ser de 'nosso subs- lizaram acôrdos em separa- parte das autoridades responsáveis pela segurança -do
titutivo, porquantor não o dó com os empregados, . a- nosso tráfego aéreo. Sem dúvitla, s-eria absurdo preten
justificamos qua11db da sua proximljdámente num total der a supressão de acidentes numa atividade em que as

�pres'entaçâo em virtude de de: 10, ãs j.lemais estão para- afirmáçfíes do prOglresso se condiciona-m a veeissitudes
o então Presidente' de8ta lisadas,. 'impi�"isÍve�s: mas a l!ãtur�za. de" alguns dos casos �ue
Comissão havei' Stvocado o O número ,de éstabeleci- flI6 vem verifIcando parece demunstrar a' existência 'tle
projeto par� o necessário mentps atingidos pelà inter- falHas· técniéas evitáveis..

.

.. .
i

estudo.' , I rupção. do, habalho é de 70. i � �'u�a situ�çãó que demand� 'exame, dada' à rele: I••••••••••••,•••••••M•••••••�•••••••••••••• j vanela des�e melO
.

.de t.ransp?rte e� u� PII;Ís �omo o.:

Inaugurado OBtem o Ex - :no�,:de�ao restrJta� VIas de comumcaçao e para o qual {i_.
,

_ I
a ut�hzaç.ao dos camJnhos aéreos abriu, tão lalrgas pers-

.

ess 'São '.J e"
.

.peetlvas.··
.

pr '.

.

o '

.

..org II q�and'o assill1 se apres'ent.a problema tão grave,l to-
O sr. Osmal' MeIra, pro- des. ca às raias do incrível um proj,eto 'de lei ,apresentado ]i

prietál'io de uma Íl'ota de- Participal'ãm dessa via- Câmal'8. dos Dep.utados,· a propósito dt?- tragédia do "Pre
lllxuosas lilnousines, jnau- gem,de exp�riência, além do s�den�e": o da "abertura de' um crédito de 5GO mil c,ru

gurõu, domingo últimó, sua sr. OSlllar lWeiJ:'a� que evi- zeir!)s 'para a cO!lstraçiÍo de um monumento' nõ local da
linha de passageiros entre denciou nbtável nó volante,' catástrofe, em'memória 'de suas vítima�

.

.

Fpolis --=-- Itajaí - Blume- proprietário- da linha, os A consternação que -o 'falo cauS'õJ1 -e que deu lugar a Inau; à disposição de quan- 81'S. Oscar Meira, Il'Íneu Za- atos de intrepidez e abnegação, ainda perdpra e ainda
tos precisam de eondução pelini, �rnoldo" Reg'j_s e o se renova. na hora" em que proviBências' são t�madas pu.
rápida e segura �ntre essas ,Jornalista Adão. M,hand�t, ra a tra'sládação dos corpos. Mas não se chega a atinar
cidades catarinell'Se8, 'pal1a êste representa'ndo O ·11:S- com os motivos' de ordem eJllocional ou piedosa,' que ti.
solução de negóeios'. TADO, qU� fôra

4

ge.ntilmen- ,ress��:_ i�spira�o a ideia de pltíntar em 'l?lenas selvas�
O percurso, que foi' feito 'te convidado. .... em SItIO macessível, provàveJmente nUnca mais visita•.

com';3 horas de vIagem, ,in-
'

A Expr-esso S.ão· Jorge do, �m monumento que ásslnalasse � hecatombe.'
•

clu1.'.1da 3['1' paradas nece8- vem, àssim, .atender às' ne- .r'Co,rilj�8ão de. Fin'anças emmú ll�r�er contrári� ,à.
sArjas, 'deixou de ser corno ce�s�dad� 'qo desenvolvi- pl'opoj;liçá'oj"e não podia 'ser de outro ln-od-o. I

•
•

"

se fôra de 'Ônibus, na estra- mento ,dessas localidades,\ Cumpré'resisHr' a essa mentan�ade 'de conv�rtel' en;
da poerenta e com

.

alguns qu� se dIstanciam em 10n- dinheiro tôdas as l1lan·ifest.ações 40' sent.imento, sooretu
pedaços de solavancos. . . gl_!§ ql�llônietros mas que do ,qlland9 isso' se .faz 'à custa do 'Tesouro..Muitos

.

dos'
Contando com veículos aao :nc,urta�os com as CQIÍ- nossos legisladores entendem··qlle. só ass'im tràduZêrn

llOVOS, que �ferecem 'rapi- tortave}s limousil}es qu� .�'mvenient.emente o seu pesar, as suas alegrias " Sinal
dez e segurança, ··além de OformaIJ1 a _frota que o : ". I'l-{OS tempos, talvez, d'êstes te,mpos eri. que 'O dinheiro 'tu-
Jftoioristas educados, pl'es� ,s�ar MeIra acaba de pôr do pode. .

'

... "

tativos e solícitos, a nova � dIsposição dos barriga- N: R .. O 'comentii.r'io adma é transcrição do Diário
linh� de lim'ousin� Expres- ver d � s, :U:Pl'eendiruento de Noticias, do Rio. edit_;ão de '16 qo (,"8rrente. o 'Pres-
so Sao Jorg: vem, r��lmen- que, se� <tu'vIda, set'á CQl- tígioso 4)rg-M.' da U.D.N. esqu.eceu"se de esclwer que o
te. atendm' a.� .neec.-'losldades I re:,tpou_91do pela preferên- :autor do. inerivel "'roú>to e o deputado PJ' ··Id 01··..•
..; _., .. 1,"� " ",;

"

,;., ';,,1 "bl" •• ,'A' .J� .
ac o ·lm_p.lCO

",�., 1-'\;Á·"'··· .'- ..e;, G�."jS:-:.S C.'"l!- c", (:0 .pu )CO. de 0hyelra, da U.D:N. à'e 'Santa 'C-at'M"ina!
'

. '.

���������:���:����::�J!�!,!!!�!Na
tavo Capanema man ifestou- �OIM se sabe, .existe um:u

.

S� favoravelmente á suges ... proposicão nó Monroe, de

tão do senador'-J'oão Vilas- �l1torià" do' representante
bõas, no sentido do exame do'Mato .Grosso, e diversas
em conjunto, pela Camara outras no Palácio 'I'Iraden-,
,e Senado, dos projetos

.

�m I
tes, a se�·em. re!atadas pelo

" curso no Congresso que dIS- leader da- maiorra.
......w.,......."..-__.........,.",�.-.-.-.:-.......?twr........Jrr.r.....-. ,...,.-.-.......-w

. ,

, .

OI' ....

.
Através de um exam� dos

documentos é que foi possi
vel indicar ao pn!sidente
�et.úlio Vargas não �;ómoote'
a possib'ilídade de reaJustar
os vencimentos dos servid�

co,' em documento de cuja res com'o também onde está

verjlcidade o mi)1istro da Q dinheiro para cobrir I) au--'

Fazenda não póde duvidar; mento das despesas, o qLq.�>
bar�liÇOS' e orçamentos

.

dã vale dizêr que hã fundos.

Repú)jlica referentes aos 10 ,para um aumento destinado·

últi-!lloS a11.Os. • i
ttos "Barnabés".

.

.......-; - •............._- _-.-..-.._., JJ" .,. -..-.- ,._. -.,.

o

, , /

•

···"'"�1.� . 'lI
Muito embora a linguagem que atualmente usa,....

GGIA SERRANO é um órgão católico, dhígid-o por
\lma figura do clero. Daí, o extranhal'mos qüe (J f.ato.,
de ser um dos seus números lido no Palacio Tira

dentes, ,numa proeminente roda formada por 'PJáci-·
do Olimpio, Wanderley Júnior e Waldemar RuPfJ'
seja registrado eom� enseJ�' 'subidamente imered-
·do', ., Se nessa rpda apa'recesse 'um deputado pe.sse--·

.. qista, qU,el'em08 crê't que (,
.

.iol·nalzinho lageallCt eílr
tal'ia não s'ó o proeminente, cQmo ai'l1 da o subida·
mente imerecido,... Evidente. que isso .é �pena8 des-·

con!iança nossa!
...

x

x

>- Estávamos a começar a última, resposta ao; ,

'GUIA, quando aqui na redação }�·ec.ebemos vinda de:

Roma, do Vaticano, a bênç.ã� 'especial qU� Sua $a.11-
tida_4e, o PÇ!.pEt. cOl�cedeu à 11'ossa família e a nós.

Para que todos· pudessem ver o belíssimo ee.l..t·

tificl'-do. cardinalício, limpamos a nossa ecJéticfl me-'
sinha de �raballlo ..E por descuido e' alegria, afo��-!
dos e radiantes que estávam9s; acabamos l'asgar.Jç·
o GUIA SERRANO, .. "

',' .. �

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


