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lt (·.d� . ,hoiê 8�Iesta 8 .abertura do"
.Ó»

�
•••'

.' oDato�:Braslleiro·'·de:Basq,oetebol .. "

-

Realiza-&ç" hoje,; à no:i.t�J oínville o que de melhor ,concorrido da história .do ·,ti'ca, Catarlaense elaborou 'o ., -; 3) - Ab,er�u�a do C�m-. Em .Ioinvílle ,Jogara� ,ho- ,

rro majesto�Q Estádio San-] existe no país em bola ao basquete nacional o que- per t seguintes programa: . .peonato, discursando bs je: ,-

ta Cá.taríl1íÍ, a ,festa iI1al�g.··�-.·ll çc.�!:i,t.o. fi'�mqs .,c.onhécel.� as cert.'o.dará a querida F.,A:.C. !' _

1) --::-.Iie8fi.lé das delega- pr.esidente� ."da F.A.C. e C.
i �ar�n.á,.)!: Gei.á.,�.." "

"'.'
,

ral do Campeonato Brasijei- ,malDr(:'�::fig\lraS do basque- um lugar de (lestaq�e entre r'çQes d�legadvs da C.B,B.,' B.�. •

'j
Espiríto Santo x SertP�.'

TO de Basquetebol, or_gtlni,(.:a- te)lacional entre eles Algo- as demais fé(lel'ações, do !membio's da F. A: C., dele- 4) - H·itlú Nacional.
"

São os seguintes os pre-:
do êste uno le:�b oper6s� Fe- ��o, Alfredo, Mário_Hermes, páís, IgadOS

das entidades parti-
y
5) - Inicio do ,CaIllP�o,- ços dos, in.gressos.: . ,

.deraçâo Atlética Catarinen- 'Evora, Alexandre, 'I'hales e cipantes, atletas por Bsta- Inato coID__os seguintes JO- J Cadeira - Cr$ 33,O(l-.
-so, OUÜ'Ofl, tão conhecidss dos

I
O PROGRAMA :" dos, sendo o último o nosso 'Igos:

.r <-Ó,

• _,Arquibancadas,,- ... _.�'

Enorm,e é a, importancia grandes públicos ln'hsilei- ,

I
Estado. \

' Pernambuco x Ceará. Cr
__$ 16,50.

que se reveste o magno a- ros.
-,

, '" I Para "a',abú\�n'a do Cam- 2) - Haste'amento das

I
Estado .do Rio x Alagoas. Geral - Cr� 11,00.

contecimento
, esportivo que Sem sombra de dúvida, o 'peonato Brãsjleiro de Bas- bandeiras Ea .C,B.B., F.A,C. Rio Grande do' Sul x Ma- Menores e Militares.

reunirá· nesta Capifal e em certame será o maior e mais quetebol, a Federação Atlé-, e EstadtJs. ranhão.' '< 'o-s 5,50. \
,/ )

r
li

H�;;a��;;:F�;��;;;���:��;;;�'t��o':.:l·. ::"ráP�:G::�:�����:�IOS
.

SUL"

'j L���R�CÃO����Oem ep:eu.:JClO do ' .gu,ellel., lUe, uma corsa es ou ce: nossa .reportagem manteve

J
Tal certame, inédito 110..

.

� J. - •

se F, �lube, quandohá P,?:l- to, fosse v_enced�r da porf'ia com o acadêmico Helio.-lVlil- Brisil, será efetuado com

�os ',�l.as . el:;lg�1 . u�\. ,o;(!Cl? �,.e.,sqU,a".d:'a.�fde rsrusque, te�,. ton .pereira.� preSident.ê quatro compeonatoa: f'ute- (Custir Comando. com. 50 poltronas Indivi-
em têrmos l10111CO" ao SI. 11<-1110S, e�tao �scutado,�um Federarão Atlética Càtar'i- boI, volei, basquete e atle- duais)Dib ?herem, locutor ch�fe comenta;rlO Chel? de alard�, ;nen�e de Estudantes (F. A,' tismo, e deverá contar com'

,_ r-
<,

�

.de . 'Moment� " Esporh�'? O. que e-- que ha com. � Fl- C. E:), tivemos a

confirma-10 concurso, das '. federações ] .

-'-:.\'Tarife com 25%. Desconto - "

; /
Bl'a�?ma" da ��Cl�O ?Lla�u::�� I ),{ti�n'ên�e, t>0nhOre\:lll')���- I ção de que serão reaÚzad�s tll1iversit��'ias. de S. Catari-

I

Para o Sul: LAGUNA E PORTO' ALEGR
... � .pedmdo ��e �o/sse ill1t�,I!:��_ �e� d,� ,;-vr0�ento E:;pOlhvo .d: 20 a,26 de-o�tubro pro- na, Parana: �1O G,rande �o QUARTAS E SABADOS ás 13 horas (deco-te, �o agI,�ecl:TI�nto J�� ,�.a ,B.l'ah�a. , '" ,��mo, nesta Caj:ntal, os lOs! S,ru e pOSSIvelmente de -Sao' , '. ' " .

,_ .

_
_ 11'l'llla.'" alv_l-:leg.ra , �O.Cl Ol:IS- . E�.llm o,� que pOI C:l cuns-i Jogos Univers'itários 'S-ul- Paul.o.

'\, . I '. lagem)' .

."--ta �r. !lLll. Tlb,u�'CLO 1.,000, tunClaS do tempo delxa:t;.am I, "

-

-'
J p' N·t . CURITIBA _ SÃO PAULO Epehij m!Inen'a' "Justa!' eOIl;J, de comparec.er �ao .e�mpo_da ,.o..oe......................................

ara o OI e. -

.'
que havia comentado o últi-j F. p. p, ,no último domihgo., I

.

'_ �IO .

mo _prélio �.n�ti:e Avaj ti Fi-.lld�scQnhecem at,é agora �,.de-'."'c CAlYIPEONATO Di\:' ,2� 'DIVISÃO- DE ,QUIN.TAS � DOMINGOS, ,ás 10,30 bOl�as"
guell'eÜse. "-' " '\ ,senro1<11' dá bl'llhante � .. es� I

.

'Al"I_ADóRES "{' \:->'-",,;, , ,j'
- , , t-, f:{: .

,_o ,'� J,

Agora,""rna:is .do que nun-I petaculal' vitória alcànç:i-l -- '\
, .

'. (decolagem)
ca se evidencia, a: má 1'011- ida 15e10 "Furacão Negro'r,! OS JOGOS MARCAD0S· PARA HOJE .

E Combinado com as linhas para o norte do."
)ad.f ,que vem ..:téicl�..,.?" res-l fí'ente ao se-a-- trad'i9,�o,?-al, ,i AMANHÃ"

< .

,

•

aís a'té Manaus
.'

\

pons:õ):ve! _pejo _re.ferlcto; pr�-, I valo.roso e leal a.�vers.a.rIO, I
.

.

p .,;
.

__

.', ". '. ,

grama pa�'a çom ('? F:gUel- . �Jque� sabendo �E?nhOl:es I " '" . II . .) � -. ",'
,,' rense. Apos a reallzaçao do : dmgentes de :'lVIomento E�- De çonfolmld{tdv com a

-

As 10
.

oras - Treze de Agentes. ,Z. L. S1EINER & ClA. - Rua .AX:-,'I It b I 1 C t da Maio x Atlântico.,_...._màtch amistoso entre,: o �'I por�jvo Brahma", q.ue p Fi-
,

�l e a c o
. ,�n:peona o

'._ O. Atlântico. 'lidera o cer-
.

varo de. C.arvalho, 1 -.'-' Telefo,ne: �4O-2.A, Carlos Renaux e FIguBI- guelrense em 30 anos de Segunda. DIV 1sao de Amado.
'..
\, ,

re118e,' Úmitóu-se ó referido 'Iexistenç)a, tem sabido hon- (r?s .-paI)' �sta tard�, 1�0, es-. �ame, seI�.pO�l�O �:�dldo, .��= � H ..
programa a divlllgar o 1'e- ral' o nome ,de

sania�çata-I t�d-lo ,da lua Bo<;amva: es- t�I:do a ?ce lIdelaüça dlV� _

-

Sllltado e 5I-.constituição das, 6Íla, conqui!:ltando títulos tao. m�l'cados os segumtes !�lda el1t:e ��ame!1go e cal-I L•. ,a-. .

f l'd ,. ·t" enCOll+J'OS' I xa 'R-conomlc� com 4- p. p.
e<lu�pes, sem que ,osse 1. o glO·nosos e COi1,lllUara

suat
o,.

, '

•..
,�

o 1'. '7',' _

.

,,'
o comdltário que costuma tl'gjet.6.ria brilhan-te ,-dando As 13,30 horas - )-Iercl- 1 En;- 3

, �ugal esta�. Postal I,,,.,,', ,'d 1";' 1"1 ,;', f t'
"

Cnt··· {õ Luz x ['-A.C. TelegraÍlco' e HerclllO Luz,. ",
_

.,,,,zel,. quana.,o a r-ealzaçaolg ol,.,as ao tI enol, aall-
,.- _ ""..' 't" "d' 40 EXPEDIÇAO DAS CARTEIRAS SOC.IAIS

'

de o'utros encbntl'os. __.>

I nense, póis, Diretores com a As 10",30 horas - Deldaz com 2 pou os perü� os,
. I "

" ._

,

Gesto anti]f:ático .
e que vontade férre�t d'e que est�IX C�ixa Economica. '" lng�r, - Treze .�e :�alo, l .

--'- '." . '-o � ,

,
"'_;

nãó condiz' eo:m um p1'ognt-! possuídos, não pouparão es-
.

�aI'a, �manhã,
,,'

p�l� , .ma� A.:nensa :,:G;,�r�Ja, ,� p'. p.; I"" ,O.�.epaI�amento �o?lal do; L!ra ,c�a��.a H �tençao r',91
t·' .'.di. ri'.. .

. I
.'

1 Ilha esho

m.larcado.s
os

.s.e�
5° lugar -:r!\_C e Jus 5 p n

..
ebres

.. aS-S'O.C.I.a.dO$.I.m.r.a
a

ellt.rega...
de

}l.m.l
.

.f(l

•.
�

..
3.x4.par.,ahlaeSpOl'lVO, e vez qüe Ol'ço,Spara (/va-oacon- 1<",<

..

,,,
,"

.
� .

"""1 d'� d ·"ri'·, b '.,��,. ··"t: ",-_; '..
.

t' "t d'
--

C' h' C· - gU'l'11to" J<u'gos'
" 'p e, em 6° lU{y,ar - Bangu e a expe Iça0 as· ca �lras ",QÇJal",. a-cu I�ga po...era se;t.

OUlUl'O a�ompan la ,e1'- sagraçao. ,,"::; " .- .I.', '. '"
, ",' ',I ., --.' '." -_",� "".'

"

" ',,, " B" h
= \. "ORAN'; As 8 htn'as ----" FJamengo Derefaz) 6 p. p. ftnta ao sr .. tesoUr�lIQ,. se�ret,�n2.. (Jt� a� sr, <.:()b1:ad�r.,\e]àna la ma, que opa- , ',' . ;,

"

"', . .

'n-.,
.

Outrossim êste Deoodamento lev<o' ao conheci-ento,'- x Ba,ngu,· , .

'."
' /"'-, " �' ." ,"

" ""'. .

-' ,'- "
' .de todQs os tI�gU�I!LSÓ,ci(fs ef:eti'!�,s 'que.·,:para Q�t fe;!te-Í(tS:

.........•••••••.•••.•••...................•,.
•.••,
•••

j,d-? 2f;í·ani�.e.r�â�O ?� \Cl.:Ube ·.S
..era.'.'·'?bfiga.'.t.'.6ti�

a apre._$eiífi.�.
".,.-' BAGÉ-- NÃO ESTAVA HABILITADO .-

. .

'

.
'..' .

-' çao da �telra --socml na llo,rtarla.;· ,.....
,

<.

':p'.'ARA 'AP'I'I"I..i\�R·.. NO "IN'·IT'·'ru'·M"" /
PAULA -RA.MOS .. X: ,GUARANI -.. ·AMA"': . ,Chawamo�tenção.·pàr.(l" fato�de. -J!i est-ate�,�&--"

.

1'1
"

'I 'NHÃ INAUGURANDO O CERTAME ·l9,a.,s�a§ c.ar.teir�s�.p�'().nta�, ,faltando sõ�éqte
•.
o ·foto, �n�

. --

/
1-."

..

'.

'." '", . ",
'

que as IlJ��mas .seJ�m. entregues aQ's a�soclados. I

-- Corne.c.ou, na noite de:Baptista estava com 'a' l'a� ,
' , ,I:;ROFISSIONALIST4· I : <-- • FpQHs., �9-.8.:951.

quai'ta-feil'u, o C1i\mpeonato I zfí.o,"fJois �'ez� o item IV, le- Com õ encontroi entre a� 'Pl'oÍnovido pela. Federação;, AN'rC9NIO PERE'lRA QLIVEIRA NET€)'--- Ditetot:-
Ótad:-�l�9 ,de .PX9,:fi�slonài�,�e I tra j: Ho',árbitrõ, licen'ciado esquadras dú Clube AtléÚ�" ,Catahminfi--e d� Fu�Qql. .' Sodal.

....

;. ,

. '. ,
,

çom �re .aJ:i. iúeg·lilãri{1jq:e�. só se tornará ha:biLitado -- a .co Guaran,í e do Paula Ra- . A peleja é aguardada com'

Finãl1stas _11.9 "}nitiúm'� no-, atuar depois de 30 dias da mos será �iniciado� amànhã, ansiedade p.elo público e8-,

hll:no, a-t equ\�es do, �:v�.í: oe e11trada do requerimento de à tarde, no cà'rÍ1po 'chi,.: rua p'ortiv�, 'esta�âç( ainbos os

F�gu,eif'ense, ,}�i pl'o-c-euida

I
su.spe�são da l�cença 0\1 te::;- BOCaiUV;:I,., o. Canol])eÇliu.tto dê

C.IUb..e.
s com seus "q-t.ladros ema e,8colha do JUlz/para"Q e.n:- n1Jna�ao d�st,a; . A�ora a le- Profiss,ionáis' /da" Cid!1de; :fO}1�l1fl .pqr� çolhe}', um .ex-

bate, concol'd�ndo os. ,d01S tra K dó mesmo Item: "O '!"
"

" "." -�._ p'ressivo tnunfR."1 .
. "

gremios e 'mais, a Fe.der;a.ção I juiz de la categoria, licen- .".
I. .

". �.) Cat4rinellse," de Fut{bú'l ,110 iciado porimais de 4 mese�, I • _. ,,_' '_ "';"
. _.'��::-,',,:'�, �,_

" ..

nome do ,Sl�. Jasá ,Rib'elI;o I só: voltará á: m,esma depois, AVAÍ X I_"SE'LECAO ,UNNIYERSITARI:A' ,

.'. ' __ '.

(Éagé). ,Nisto n�Q cOÚCOF-'1 de;)m� estágio de ,30 djMs l�a . Ao que �uramos. :0 �-lftlh'�,:.vit�dOU}�l:l. ',", '. I":,:, �
duu o chl'et�l', c�o ,?ep3 rta-.: 2a ','

__ .se�undo. !lytl�a!ll?s ..�a llunciàdo coteJo, ;pe.l?vListif9'- � �.s.�e e11}bate, s.erá em be.� I :

m<tpto de �Iblt�(:S,. tenj:lJlte F. �. F., o ",SI. ,<1,0-8e R:b�l�O amistt;lSQ:-en,t.re. o e�qll:ad!::ao :neflclO das ahvld�q,�,� ...
da

C<11'10s Jose B.aptIsta" sob a a,cha:v-a-se lIcenCiado ha dOlS titular do Avaí F� C:-' fi da : União Catarinense de Es'tu-I
.• -

•

..- õ' , -, -'. r � . •
_

(>
,

'. '.- • ,_ • \�, >1..,:'_ L

�:egaçã.�t��e queJt�:Z' ��l:e�- a110�::'
.

I
'i .. ,: _." Seleção ,Univêhit:!J:'ja Ca.ta-l�.aníes ,e d� 1!_'e.çleração AJlé- .

c1a-do.nao P9d�LfunclOnal de Ontem-<.mesmo o
..
SI. Cqr- rin�nse, çleve.Í-á ter 'lugar itlca ,Catannense de,,, Estu-

um dia 'para ·outro. De§pre�' 1�s JO$é Batistâ�solicitou dia 27 do corrente quinta! dantes,
zadas as razões apl·es�ilta ... SlJa dr;missão do �argo que '......,..._;-..,_......'..;'.,;.........;.. __;-.;;;-_----------'----

das filo tenent� 'Baptl$ta, tãó brilhantenik'nte �inha 0-' '.
.

.�

--;�', '" .' ... T ., •.

fUl1c�onou:na arbitragem Q cup:fúdo .há anos.
'\. REVALIDAÇi\�' OE;,,'pAR�'1ANEN'IES ··1

:sr. José �ibeito., Ontem, I
I

. A,�J:l)del'ação Cat.arirense "'.aIOX a. p�p'na'Hente qL�e efl-
consultando o ReguÚ:mên;.. de Fut�bol, por ,nos,so.mter-, -t,lVeI'- deVIdamente' capmba-
t.o ,do Departamento de Al'- CASA'MJ.SCELANIA distrj, tir'e-dj�'favisa' aos' ÍlOrtadore-s 'da com um 'carimoo -eSpédaI
bitÍ'�s da Federação Catari- buidora doa' Rádios R�O.A de' perm"úient'es que,' para �evendo todos os pos!'l.lido�.
Rellse de Futebõl, v-el:ifica- Victór, Válvulas e Discos. os' prõximos jOgO's 'só terá res compa'l;ecer ,it See�etaria
mos que o'sr. Carlos Josá RU'& Cônselhcdro Mafra. 0., �

., para a re.valjdação.
___

_...) /"'-

Tenis Clube'
"\

.

-_'.' ,::-

�Co:",pte - ,P�J. .�tn��·
-;, l' ,

. :ner.",ne'çp rJa '-tidjE..,'
".

�, ·�--·��-.:lf;·u're·ffi!e!�a�,
.

l: d;(f1.: N·ORGEj, .,0",.

i, dêlq 1'51; com sa.�<
t:ilulti.a rêàl de,

• \ � "o

,J.

)'
f �

/, l
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, ,,() ESTADO ,:...:_: Sá'bado., .22 de Setembro de 1951
.

.'. ,...... .e, - ",' .

• ":' " �..
.

•.•

, ,. �; .,
•

3'.""_

'Vida Social NlcASSEMBLfJllE6IStAJ.�1 -,·VUami.�s
..Re�ôlus",na/Chift.

_ANIVERSÁRlOO "

. PJpGOU A l\:1�DA ·DOS �TAQO�S ��SS��I�", ' 'Parl.amentares" Ho?�g-KoIlg, ,21, }U.P,}.';'_'_ Os tiros são, ouvidos em
, --".'

'nep: Saulo Rillhos'" '

"

Duae trl�unlis, '. '., . ".,
".,

,.'
--

�".
' .

," 'O'govemo"de"Pe-qU1Tll 'envIOU" Ma'Ca'u: A -revolta comecou
,

,

Ocorre,' hqJ,e,,: o. Jálli;V�l�sá-' _ Al�lms de,PII tados . da Uma,o-,,':ge-moc_!."âtica ·Na-e!-ona1' MANDADO .DE �EGURAN"' tropas
..

para suforear 'urna há um 'mês,q;all�o uma ú'rii-
1Í'io natalício do sr, Denuta-

estão ,.:l)cando bem .en:g�·ª.Çados. -. . I ÇA ;,' revolução na província de dade do exército desertou
,,,ao Saulo Ramos,' da �'�p're- Fazendo da tribuna pal�lamen�r o 'uso ,qll� ,pOhtI,ca,- .' ,Sfg·ul1d_o corre pel?s coro. Kwangtung, -perto de Can- em massa e. pmpurou l'efÚ

',,:sentação de 'Santa Catàl:ina mente bem lhes .convem, l1ao,·admlt_em que '1108, de lm-, .redores da ,Assembleia -Le- tão. JIa informacões de que g io .nas montanhas. Os re

ena Câmara Federal, eÍe:ito prensa, ;façamos, da nossa tribuna,· o us� que a' eoletiví.: gíslatíva; o Sr. Bornhausen a luta continua perto dã co- voltes "os tomaram uma ,C.-

-: pelo PTB: é 'partidós coliga- da.d� reclama, porque é �m �prol dR coJetivi�áde que nos, itt1�troll um "mandado de lônia portuguê�a de 'Macaut Iina- onde. .antígamente o,s'�

-dos.
",' utilizamos da nOSSa profissão. ,

,

. segurança'" p�l'a poder se na costa China. : bolchevistas tinham uma ba,.." ,

, Haroldo Glavan No entender daqueles nobres pal;lament�rés.,,'ao jor> afastar do-Estado, e, quan-
-', ,

',s{)"de guerrilhas. '

'I'ranscorre, .hoje, o arri-
nalista é, defeso divergir ,de suas .opiniões, .é -muito-me- do no Chileou no Rio de-Já- ----��-----------,.---,.------,

-rveraár-io natalício do r;;r: iía� t.nos, criticar-lhe, as atitudes .Ó: >.
. \

', neírõ, de lá governar o' Es- T:e. r"m"'.' i o"," o'u 'A G,"r'e'.'V".:A,
"

..

-:

""G,.e'" ,,"",al/.·I GI
"

" ..
' Para eles, idéias não, se combatem com ideias. Idéias tado, 'expedindo' decretos - e U'�

,

TO d�,' avai\ ', conceitúad» ' ". " ..,' '!',

'''''','epresemtante ,co'm....rciál ,n'efs",\_:
se .combatem com ataques ;p'�soais. ", :: transferindo professores.e' •

DA "I'4�II-'�'�t� praça e elemento presÜ-
) Já.o .acen tuamos. qué' .tentam defesa servrndo-se de-s�' outros pequenos" servidores ' " �: u ,,,••P, 'U

/

''- ", ;_"
'

.' •. r .

"

" sez expediente, revela falta- absoluta de argti-mentos.,. e �!'ma!1dado,. 'de seg,Ul'an:�a�' ROMA, 21 .(D.P.) -

oSJres
do governo-nao compa-,

;glOSO no seío', €las ,classes ..

t'
:produtoras de Santa qat�r{-

nem é ?osS.i:�;�ll concordar qUo
e um .deputado i:ecOI.Ta a essas ,a.dyel'Sário.s- de K Bxcía. ',Al'� tl'e�s come-;ar:m n�vamen, e recer.aI!! a seus e�p.re.gos.

mesquinharias para ressalvar suf\- personalidade, "

gümeI)tam' algures que a círeular e os servlço� poso, 'no du�' de ontem, exigindo
:11a.
'.,' ' Há-tempos, o deputado Osvaldo Cabrair-refer'indo-se nãoré meio hábil' para,: em' tais e telegráficos estão aos aumento de salários. Os

"O ESTADO" cumprírnsn .

t
'"

d
...

" '

t
-

d
'

,.

it ain d.l;cat'os afl'I'm'ara'm que 'a'.'
-ta-o, cordia:lmeI1te.. ',a_ e�as cl'9nIcas, �ogo.u pe ras, no crblllsta, lnsinuando tese, declarar a' inconstitu- poucos en rarr o em (leu ,n -

',FAZEM ANOS, HOJE:
que fora nas enxovias :q�le aprendera a escréver:' .. Pou- cioliaUdade de leis; a não mo normal, à niedida que a úeve foi um "sucesso seri:'

Senhores:
.

,
co tempo depoi�, o deputado ,Enedino Ribeiro repetiu a ser que estejamos diante de Itália sai de uma greve 'ge- sacio:ri.ál"" mas o governo

" alusão, desta vez de maneira mais, c.oncl'eta, nmna àmea- um fato concreto. O caso da rai de vinte e 'qllatro horas classificou-a de "desgraça".
- Lúiz da' SiJveira: fu.n-

ça de arraza,r-nos ..•

. .

substituição do governador. que paralisou as coniunica- Ks autoridades prometeram.
"eionál'io da firma G. 'da Cos- /

,. ,

. E' verdade qúe o .ilustre representante de Sá:Ó J(ja:� pelo Presidente da ·Assem- ções e os t_ra,nsportés. 'c.on�u.do, correspon.d�r às e-\-ta Páeira; desta praça.
-

, ,� , . '

quim, com qU.em continuamos a manter exc'eléntes rela" bléia ou pelo Pr.esidente do 'Um mllhao de trabalhado- ,X:lgenc,l�s ,dos operarlOs. .

- Mário Grumfché de,
;:Souza, füncionário da LO,E,

'. ções de cordialidade, encqntrando-nos :na rua; explicou Tribunal de Justica é muito

O'
-

a'N'co oo BRD'S IL S/Aque, de forma alguma era seu pensamento levar avante' idêntico ao que .o�(jrreu na,
.

; K
• ,;., -....:.

-:- Guilherme Meyer, agri- .
,. " .'

,.

'mensor,
a questão, pois fosse aquilo mais um desabafo do q,ue Rio Grande do Sul. Lá eram

.

.

"

.,'.

oHtra cousa, pois se sentira-maguado com certas referen- 15 dias, -áqui .são 20. Lá e-
'

.

.

.

_
' ..Senhoras:. cias feitas à sua pessoa, e nós acreditamós porque sem- ram 48 horas;, aqui são 24. .FISCALIZAÇÃO BANCÁRIA

- Maria Almeida Purifi-
pre soubemos fazer justiça à nobreza do seu caráter, em- Lá estava no govêr,no do ,Es-j , _ .,/\VISO N. 4

<.l;ação.
S .' D B' L: 'd

bora; posteriormente o discurso de sua excelencia fosse tado um jurista, o sr. Jobim. PRORROGAÇÃO, POR 120 DIAS, DAS NOTAS:DE PRO-
- OIaIa aux oaBal bl' d

.

t
.

I d
.

I I' S-ODE 'u 'SDE
-

'1
'

_

d J' B b' 'd' pu lca o na m egra num JOl'na a capIta. ,Contava na liderança' opo- VI A Q OTA CAMB O EMITIDAS PELA
-esposa .o sr. aco oa aI .

-- '

'

' ,
. ,

J d't C h' '�L' .

Na sessao de ontem, .o deputado Osvaldo Cabral en- sicionista c.om um constitu- FIS'CALIZAÇÃO BANCÁRIA
- u 1 e un a Ivra- 'tendeud' 'd . -,

.

. .

r F" O BANC,Gl,1 DO BRASIL S. A., ÓRG.ÃO ESPECIAL DE
.menta, esp6sa do sr. A'1'tdr! :I f e't�llnos:alr-nos e novo com expre;:;soes propl'las ClOnaj lsta, o sr. ,'ranclsco '

, (O seu el 10 mala I
' Brochado da Roc·ha. Presl'- FISCALIZAÇÃO BANCÁRIA,'I)ara os" devidos fins, torna"'Ülímpio Livramento. N- 11'

'

I
.

t P'
.

/" -

/ ,ao' le queremos ma por IS o. rmclpalIQen.te por- dia à Assembléia Legislati- público que resolveu consi'derar prorroga,clo por 120 (ckn-:

lJ',·olent'a : IJxplo.
que há muitas especies .de falsários, e há muitos casos vli- o Professai' de dtreito to e vinte) dias o vencimento das "Notas de Pl'ovisi\.J de

11 i) em que uma pessoa se vê envolvida sem qualquer ra2;ão .. Edgar Luiz Schen-eider. Não Quotas de Çârrtbio" emitidas por êste órgão, indepe1Jde�-
a"'"

,I,

IJ I
Não se poderia, por exemplo, chamar de falsário, a houve veto e nem recurso ... t�mente do c,umpr'iment.o de quaisquer formal.ldades..8 o· a '. fiU o uma pessoa que recebe dinheiro para tim, deten'juna-do e aqüi? �

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1951.

N I' fim e o gasto em outro, muito diferente. - I" DEPUTADO CHICO' MAS- (a) Fernando D,rummond Cadaval
'--'

OVO Va es· Quanto a dizer o deputadu Osvald,o Cab�que o CARENHAS Diretor dá Carteira de Câmbio 'do Banc.o do-Bta.-
RIO,21 (V,A,) - As 7 ho-

I .ior�al p�'etende coJocl}-lo mal, perante a opinião pública;
,

Bem comportado e até sil S, A. /

' . \,

�l'as e 40 minutos da manhã iesta mmto enganado., '

.
.

com pruridos de indepen,-
'

(a). Luiz Pedl:o Gomes,
' ,

,'ue ontem, violenta explosão Nunca tivemos esta preocupação e rries:rho que 'a ti- dencia partidária. Vejam só Chefe da Fiscalização Bancária.
. ,

..abalou o "Cais Novo'!, no ,vessemos, chegariamos tarde I.. ' .

em qúe dão as coisas! O de-
• c IiiX) "••• I1t>

..

';:Cajú;, �ndo em grande e ��(�)1111_{)��,....(�)��� S1?r0oft.. ���z,��t"';�r�)�Pl1lns-..t.:H.O·JE; NO PA·, S'S,ADO,justo pânico a 'quantos resi:- ,
" �'.. � ,,,,,armar em ermltao" .

�i!em nas proximidades. Isto A SOt"
:,�

M' I � DEP .. VOLNEY COLI.ACO 22 DE SETEMBRO -'em 186B,'argenti:rws e

-por<,lue, devem estar lembra":' I' U,ara0. no
,

âranllaÓ DE OLIVEIRA· A data de hoje recorda- brasíleirós, sob o comando
,-'tios ,bs ieitores, em' nossas �" Aus.ente tôda a semana," nos que: do general Bartolomeu Mi,.,

:-edições de 2.0 e 27 de agôsto p'O·n' to
.

Morto,
dizem uns estar êle no...-Rio '_ em 1645, o Forte holan- tre e Generál'Marques de

,.do ano passadó, alertamos em Grande do Sul, errqLHü�to oü- dês de Sergipe d'El-Rey (S. ,Souza, .respectivamente, as-

-..:as autoridades competentes tros' dizem estar no Rio. In- Cristóvão), sob o comando sàltaram Curupaiti, m.or-

�ôbre o perigo que repI;e-. Relação dos ferjdos, ta, presidente, deu noticia terpelemos o seü secretário do Tenente Hans' VogaIs, rendo então', no cumprimen-
,;-sentava a permissão de ins- São Luiz, 21 (Asp.). ---:- De da visita que fizera na vés- no sentido de -algo colher. ! rendeu-se às tropas ,da Ba- to do dever-militar, entre

'talar-se depósitos de irifla- acôrdo eom, dados oficiais pera ao ministro da Justiça" Inútil, pois o mesmo, de es- hia, comándadas pel.o Capi- outros; QS seguintes b1'a3i
'J:náveis na' zona pOli-tuária for�e:ido� pela ch�!ia de pe�in.do-Ihe ga�antias P� pírito prevenido;- nos disse tão D. João de Souza; leiros: Souz,a 1?arr,eto,' do
,<como ali se fez, Não nos ou- Pol.lcla, sao .os s�gumtes .

.08 ·os JUlzes do TrI�unal Regl�- sOl'rideÍltemente: "que linda ,-'- em 1645, c.ontinuava, ljlo de Voluntários; Antune"l
-viram e aq'uele vulcã.o au- .fendo� no tiroteIO ocorndo nal do Maranhao.· ComunI� seria a vida se as flores nesse dia, 'o combate em de Abreu, do 46°; Fabricio,

,têntico lá está a ameáçar a
nesta cRpita), r�o. dl� .18: cou também que rec:b:ra te- despontassem no caule das Conceiçã,o \ie Itamaracá, en- de' Mato�, do 32°; Hip6lito

tudo e a todos. E ontem, não sargentos da P.olIcla MllItar legrama do sr. EugenIO de plantas e os epinhos na res- tão chamada Vila Schkoppe; Mendes da Fonseca, do 36°;
• /.femos dúvida; não fósse a

- M�gu-el Arcangelo da Sil- Barros lamentando o ilicen- pectiva copa". - em 1816, o Capitão A- Souza de Melo, do 29° e Cas-

,-s.orte, esta grande e incou- va,/Raimundo- Nonato ,Ne- dio do edifici.o-sede do TRE; lexandl<ê
..

Luiz de' Queiroz,: tilho Reis, do 40 da Guarda
<dicional protet.ora do cario- ves; .c�bo - Aurino_Penha � dedarou finalmente. que lTota de P.ro'testo com 330 cavaleiros, derrotou Naci.onaCNeste mesm? COUl

'ca .contra o êl'ro de. seus ad- Castlo, soldados J .oa- ele, Edgard Costa, pr.omove- 1.
,

,. I em Santana um destacamen- bate morreu o catarmense

:winistradores _5Yteriamqs de, quiril Souza Bast�s, Rosen7 rá. a, re�ponsabilid.ade. ' cri-I.,il,baD�Sa.,,'8'...IÕáll·ai to de 20? �rie�tais .' sen�9. Alferes Manoel Antô,nio da:. (
,

T-egis.tral' im1:!iÍsa c-atasb.:ofe. do ,Carva_lho e LUIZ França mmal dos autor-esr.do mcen- II
.

ti I
_

em segUIda persegUIdo por Silva;
Passados os primeiros da Costa, encontrando-se o dio, tão logo sejam aponta-

.

Pans, 21 (U.P.) -. O ra-' um ,outro destacament.o de _: em 1868, o CoroneJ
instantes da estur,etl!-çã.o primeiro em estado' g�·ave. dos; ,'dlO c:Ie Mosco,U. anUnCIa que 800 oriéntais que foram de- Fernando Machado, à fl�en,-
.J)r(}dlt�ida pelo ,forte esÚon- " Civis - d�,I)utado Ivªl'. O P. S. T.' destituiu a Cntes�, o: govê:no al�fn�s entre!50u ( tidos, por uma ,�mbos'eada'do te-' de sua .valente Brig'�da,.·
-do e todos quantos a��í:on- Saldanha, �o 'PST; mQnse- da _Asse�b�éia Legislativa ao g<!vel'no lt�hano em 1�, Co�onel,Bento Ribei,ro; . atacou a. posicii-t paraguaia
-:tados deixaram seus la'es e

nhor JoaqJIm Dourado, s1's. Sao I�ulz, 2.1 (Asp.) -"O :lJm� no�� de PIOtesto co�tIa - em 1835, / durante a de Stiruby-hy,!que foi toma-
e

.

d b Antonio P
.•

el'eira da 'Silv.a, Partid.o ,social Tra'balhista, a vlOl_açao do es_paço .aer.eo guerra dos ."Fl'1'rap'os", no da.
.

• ,,:> us servlços, pu· eram o -
..

'

José Mendes de Souza, Anel que apoia o governador Eu- ,albahes por av,lOes ltaha- Rió Grande do' uI, .o Tenen- Andre' Nl·I·... Tada'"c". .serval· (} que se passava, e ' v '" •

Reis, Azis KubrusIy, Agri- gênio ,de Barros. destituiu a nos. te Coronel Silva' Tavares
..

, --...
.aí; então, (} pânico se ap-os-
;sou de todos pois'que sabiam pino Silveira GaIvão, José Mesa da Assembléia Legis- Salienta essa nota que o derrotou junto a Capela do

Oliveira, Sandeval Sipáuba, lativa, eleita em função 'do I,govêrno da Albânia consÍ- Herval o Coronel, Rafael
,.que a ,qualquer momento tu- -

.11'0 p.oderia voar pelos ares.
Raimundo ,Nonato, 'Rabelo, acôrdo de março último. Foi Idera o fato c.omo prova de Verdun que éomandava um

Fogo no "Vesper" Reinaldo FI'anco Sá, 'Gené- mantid.o, apenas, o pr-esi-- atitude hostil da I�ália com destac.a,mento de ,gaúchos re-
E' qU'j! o navio "Vesper",· sio Alves, ReginQ Costa,Fer- den� Cesar Ab.oud, em vir- relação ao povo albanês. volucionárioS·'·

-que desloca 371 ton�laciag, rei!'a, Lu�z S?eiro C?elho, tude de pertencer a.o PST.
, � .

� em 184�: Bernar�o Ja-

pertencente à Compan�ia Joa.o �al'1a AIres e Ralm,un- Fal�ceu �onsenhor Dou,rado FERIDA�, REUMATISMO cmto da. V�lga, Pr.esldente
Rod.olfo de Souza, que se a,-

do Joao d: �ouza. .,

Sao LlllZ, 21 (Asp.-) -: Fa-. I .PL!CAS SIFILl�I?A8 da. Provm<;Ia de Mmas Ge

·chava .at.l·acad.o/no ,Cais do ,R'espo.nsablhd�de ._ cnmmalll��u. monse�hor DOUIad?,. EI.iIllr de N,Agu",ra rais, agràdeceu aos' guarda
,Armazém 26, no Cajú, 'ope-

DUlante .a reumao de �n- v:garlO da clda.de de Rosa- .I,J" .',.. ,U, ,V nacionais, ós. 'serviços pres

-l'ando em carga e descarga tem. do, Tnbu.nal S�perIol' no,
..
u� .dos fel:ldos durante Kedieaçlo ·auxiliar �o UI'" tados na pacificação da Pro-

.ue mercadorias diversas, era EleItoral, o S1. Edgald- Cos- o tnotelO do dIa 18,
.

tamsoto da AffiU. vincia;

prêsa das chamas. E, o que
��-���-�-��---�-�-�����-��-��-�-��

,émais;apoucomaisdecin- ',.AV'ENTII,.R\AS DO Z· ·E-M'UT'R·ETA.quentá metros do local em' �
'�:amêl;sS;e;��i���r�:\jO�: �,ll·�,�, jf9;':_.),�,''�,.'",'.",

\ "
.. '

"-;'

_ .-

'p.aIihia Ultra-Gás. T.odos sa-
" •

...�iam o que isso rep�esenta-
-va; pois bastava que expIo"

�
,

,-disse um dos depósitos dé

,

'��',gás para que os dêmais voa-
_

sem pelos ares 'e com êles,
como é'-obvio, os tanques re-

.

servatórios de gasolina da- ,

.. quele Parque de' ihflafná�
v:eis., Seriá, comb se vê, ca

::tástrofe inenarrável. '--

Teme' .Càfé MIMI

RECREATIVO CLUBE
CONCóRDIA, _'

A diretoria do Recreativo-
Clube Concórdia con'vida �s
seu� associados e suas

exma-s.. famílias para a soi
l'ée que fará realizaar á noi
te de hoje.

• •
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é. fifi.:mudo ti._,
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, "

,

.

loo.}. f).ll,l't>l Q' jtl:stifi�ita.- 6'&ijf}lia I.;. .
' , � t', ..' Po-r AI Neto,

•

�i-to.l ��"cl-taQ-� �J,UfJ,,� fl..�Zll � �'� a-r-�,,4.l): �I} Có'q!", o' .t'� ''I': ":�; .�, ,.�, De regresso do 'P�nQnü
r,'" irt!�.ta. � lie ,.�·��aii&!l I,l.� .OO'f'.s:0' Cl-VI,l, ,!l'a �'nal 4�'!;e,�D 5$1;' "

:v,. '[;reiniói0 .h�i!l >esi� ,.cOlUUR.
>... !lenles_.,e 411$C1Jnh�-d0'5,., " ;' ln.�,�-4I'}�S, Q,!l �'".t:e��Ma:s :

;le;ãQ, I·,
' .

$ltiD:i:c:t'Mil,l, O quê "i n� PR.-
j'" .

>,
'.

Caij,:iS �tl'l'aha.'ll e )'FanC'!.st':Q 4"At-, , \"
'

;.. n;a� .. f()i. algo siue me te�.

" .';"- ô·&.u'.t!)� Cl:IIVis' À;e� G,*,ro.�� f�;fj'�' S�111, �mtcWCl,QQa e. ro. ','
'

. :Pl:nsar nó B·ra.li�L Lá hl'n,-
-r-Ór

" J�� 'às' mre\� �a., �íimitt7i< j;, :�jà-e�ià.� ,�! i-�ia.r ��fne.. _ t}��
" r' bé� Wf ,ç1í\.emp�9" 11l1'f dos

• _....

. Tll�l1.5" �� E'S.t1l.dn de Sa;ntll, Ca· CIi'!.'i';UClI> e qu,e C-ll!'l'J�c.e:r-,l-It],ft,. I . HpÓs mais P9pülare.s de rit-
'tiitillG, na i6:r.m� <da·:l.�l,· e-W. ,*,p.�.tÍ!j.e-nt�;if}ll·te.· de !ntji:tl�Qii&: •

"

I
t dto é il, novela, Em conver-

"

. �ii "':6�r Q �if&s �llal'Jt.Q ll'<.<5- R<7��el'1!m., �ititfa, 4�pcl:s,l1e feita j' 183 com dh-,ii.ore-s de est8.çim�
,',' .�' '., ':':1�a l�tei'�s.�ar'� IJ'risent'Ô e-rllta:l «� "� �stiti�c»,g.,; li c.ít::i�ã.o pes&l>d I "

j' p�namenh��», 'ive . OPOl'tut1Í--
"

.. ,
..�!ta.<ffi,o. C&m o lÚ�Ul' �., h:lnta .�s ai.na.i.s eentn;l�t��.te:8 C:lal'iphlo '.

.> I dade de verific�l' que o, iOS7.

:,

,

- ·dias. vÚ"�nl GU dêle cQ'lÚl�dm�:ri.: \\!ú'i;;t d-e J-Eis'Ú's, Autôitle Po'tI,t.es'. i . i \to, do ol.lyinte �e lá e pareci->.-'." • "ioi:i.·ver,�:q:u,e���\:iJa.r-te d.e iwlo
. .t1\,tt��; e Fui�endo LU$-t'ino. d'e" i

.

;;"r
.. ';"',' ........t.�,f.jtt!ll!l, tl.· o��.";"" '" , 11�'l,o'"SJ(lIp 0,, 40,' n.�).s�.Oc,O-l;lcint<e, .

',l_ J \..
.

,', : ;�:> . .}�,....,,(> .....'Y. "
.'" � L

W ,....'ltt .'••- ........ i d �.

»: "�,,!,,,?all�,,!.el'e'l,fa e s_nHt!�eT; íhe M'e;}o" «'6 l'e.J'resent.-'l:t!te·do M�ni:so 1 \'"
." "."�"._,,.. ......

l' " A fPaiOl'
.

l�erença entre

, .� ., ,<
..,fBi·.dir�i<ia. li. p-e�içii� dó f];,�r se: �i� P.úliH�,e o c�1�t19r que-f<.l!' ·I Sll "I,I,lfl�,�'.. ,',' I" �flL

.

"afl ,II·V& IIU <11�'�t,ã�ü�'''do< .p�.b�m� "e'o (tD.
,�'. .' �ú.hl'�: "Exmp., Sr. f)r. 'J'U.iz' d.é ne11J.�l!..ào a�.a il:iteressado>s !lusen", f ii Ufilll' IlJ iii", . 1

.

Brasil ..:"..
... e �p�l'(lQdafl QS

.:;�.
.

..n�-eitO �� .�(Í�,l"�a, /Q-ã;" Ad':!�.· t�, �;r fI.ri,#�·<R, o ServiJ;."O tio '. tl\b!:m.�!t .••m.ee A.-n.... l ,proporções, já que o Pa.M�

',' ..

:ni) Pel'�Ir:a e sua Illt.!lhél' �rana ,l'at1'im[}nÍo.. (la Utfi.�l},�'�&sÕ:a �;;'L ���la-'c..m'O:l {J.qncIreS/4 - tU- T'�}OSl� l�.tl,�.' 1.4 .. tC:!tlt. i nlá�é. tl�a. rraç.;1"o pequenina
!-'*r.t�,lên� :��. �on�e�ç��, }>r�.Silãi·cl\lç",Seu' :eP:l"i�e.n._:ta.�t,: le��1J elU .� ,,1i "'�i�lfeO do,llIl-düIs5-Haeeeb, !IA -Cl...,.'i'eleu't 6c'M��.!�AC. ! �.. é ú fato d�. que· as esfA�
·x@s, 11l:vra_n,G�. dO·InlelUad<.ts e l"e' F,loro'anápolis. e, p-o·); éltitli-lCitro,

'.""" '. 'ões p2iiamenhã!j .... sã:o �
,,1lHleni;es n,e lugar Í'e-reqUê, NO .P;��'tl de b'jota' dia'a, .5 Wte-l'e-S" .------....."""'....;..,;..._,.�.,;........-....,,.,......,....,...,.----..�--"':"'".........-...,........--:..--- ..pqÍ1't.Ü;ll8 do <:J.\.l..e as bl'�si,

"���"�����'-��e���� '--��-��_��_�__� � ���_�__�,�:,��W��������
,' .• '.. ,(1!m.·úc&" por .l!eu J)l'oéu'r-�ol' :a·· ta:�é.J:. pára ,aeompa,nhare.lll o:a

ter"/I'!'
•

, m� ,dis8,e Jf.ermoElio Ar!as ;c-'

f,·/·i.,. :t�:'6:s�a�::::����i:t:�;!� ;::,je;:;��t:�;l:�:a:: :�;.:: . h_ies "'-.,fD'G,n.<�,S, -[ ·,[OD�IREIRO.S.', '. t"t��l��:: t}e�";;���;:l��
,,,' t�Ii.9'.'i'�:eii�l'itó·rie·:n·a ·se.de. da Z<o dos ed.ita.is; MS têf1J:lQS de al'l'. UE [f UR ' ZilO .de s.er de Iluutas. e:rllls-

, ._.

égm-aI"Ca 'de 'Sãe Jo-.sé, deste"Es� "1:5:5 dG i p,' 6�' p�; m-eii d9 ql,al \ ! f SQ.n.l.S na.cqu�l� tel'·}·a é ex:-·,
""

h:ll�, v;;=�,'prnpeT'a'��ese-llte aç'ii� c.i�v\".J'á ser ,re,cenhec1-d., e dee.1a�

[lU'RICI"S I· ,cl.ll.siv;:;.mente .a T&zão p;oH-
"

li�.ff.s&ea.p{ãQ, na'qual's� pT()põe' I'ad.(j o domi:niG dt>s s'u'pli.(.ra:tlt�s'
",

DAMO í Itica. Sál) emiss�ras que.pe1.'-·

llJ:llvar G '6,�gt1'Íl;te: 1° P: 'Que., há �i>bN � nlll!r�li1t 'ÍlI'1�v'el fiittll,ul : ,I '" ". '. ...... '.' ! I'! te.n-ce!'l1 a g.rtlp�,\, políticos
: ")!;ais tle.tr.inta, anos: ;oJ' si' �·Se.1JS dt.'1d.tls, tfl.tnbàJ:Il" p-ara n� .n.r..{\'z,ll

,.\. qU,
e !íel,.s se�th���am ' para

ii)te:...'(l:sSore9 o:s 'SuDlicantes, vem lc-�l, ap\'e'Sen-tGem clln-testa-çã!l! e hHeiramente. camaltaft-0 em por-célalUt s,ua pJ·opaga.I).da. .

Jltlssuind·o, C��1O 6�8, contínul'l, segl);;;;-n a c,au.sá at.ÍI final Il'\lh;�' i ',', . D.esta forma, o,' ·l'ádio b-a-
>. ,�em '"

I
ou êxelente p. ntu_ra a .1· tW8. Jj'.

�.

m�a e 'pa.cí.f'�âmenté" 8(j,m i.TI· �!lt;a:, �ob as' penas da 1..,1·.. P;i'll' , "'r'nawenhO ç ·coIDpletaml:mte.
tel'Tupço-J •.l nem oposição; o se" le"ta·se provar () alég-aqJt) C'0!j} G.S Al!leSliU' �<1 '@a;!�0. P,'reçe tem �xcel�ftte& ' dif:�:,n,te, eto d��� l!_orte-a-_'...

'

,,' :�' ....

gui.nte iní&vei: Um 'ten-eno, Sito ,lel·o;'�. "... t�s,pess,�a.<s ,Lh_S bltc·1:.e"'·-· 't .... I <�, l�t n1"u .. ano "'ue e emment�
, "'

' ,'u_ .. �. �. u.� "'o
.

'ca��� et'I�{.;,cas mei!allll':Cas (li e c: rH:es ; ''_'''' .'" '... "

'.

j •.,:�
>.' ,Ylo" l�a� :Peroqli�. "d.�., muni'dp.io sad>O's, te)3·t.emull'has e vist!)l'jà�, . _.:_._' f "I",ra��te� c0111e:t�ia!.'�,� questã,o

�e 'l"Gr-té HelIQ, de,sta
.

C{)"ll1iU'êâ,',' D·-".�a � ��Ilsa A v'alG"" .le' I j 'do l,}"'l'O pa�:a "" dll'etOl' daa ov" �� v • '" 08 -<il:hcQ's elétúçoi DAK0 de qU?-li.da. 'i" l,,"v ' ..

'

"-" 'V'.'
_. ,,""�OIU:Q;g seg�i�tei ·cPllfl'ontiç.;;'as: ,p1'$ 2.SI}@,DO parà €) 'efeihl de Pil',' .

�

ãe inau,"áy-'e� sü (j� ti.p� d� l'esiBieitc'fa ',�mi1' e�ta�ãÇh .de: r-adlO no-

.�tie�,. aa'<N,�",�:te,",·,numa,'"C;l(,te.n., .ramer)t�,cl� t:=� �UdiCj.áxja-''':u��1
'''�

el�tirica e-..i.-ttllfia, pr�.sadâ em 1ilat<etbn a.i.- <la�m.a,_ e :_elahva. As 615.-

,
"

•

1l&8 .de al1ll me-trns� com I'l. estra- x.o, Il.S C@,P'las �lPgld.aS P.1!r Jel', N..
'

-

'D "'0 I';' fií.eiJt9 1�.lot{t e�m gra:a«fj c.ájinent;{'a�� ,:aç.oes. n�o �a? �nel'��a: l?�.-; j
,

�'-{'lA nl,lln�eiPa·l tre> Itapem4;' á' Óes- Tê:F-mGs E. Defel'illlenW, Sõ-ôl'5l;tl- '.' ';A.,. ! 6:aJlodfiOjil,. / I?, dar �ucr?", mas SIu: �xua.; ('�'"' :�, numa e�te�«�o, a� 93'5 '0etrfls,�, }l�ha'es��lUPjlh.a estar;tna1 (�e:....
j

. '

"

,obter ,fmah�a.deil polítlc.a..S'.

:faz eitrtmia' cam Cll:\l'il'1h.a Maria' Cr$ 2';00 e dna.s taxl1S .te SaUdf)J .\ De.\lo �cl�l,'��,gue estôu ge�
.•

�" J�Ú8.,
.

tinla pai,te" e
.

,,' optl:�· Jj;_"se: Tijucas: üo i� ma}:�9 . �-e" �'� >.;:..- � '�

...;.._ nei'áJizanqo, po.r pel'igo&o
�

";WlII ��!)ie Pontes '�dnróY; aó i951.' PP" (�) Joã.a il}�h1,g\leS dI"
'

,

.

_
'

\ qu�_',sejal!\ .as �encralizi-
, No.1'te,. ex'h'-eina êOnJ a pra'iâ'nu· Araújo. En;"adi�a }l-e'ti�'ií,(;) f�l

.

S"a'ladal-a. i"

Alençab'�"lçoe�.
Existem e/{�s?e�.m:-ts

,�' "'�', .,;� eX:W��ã?t!� 'iii9>�et�()s:e }.�\ .;exa�?14.�;�s.���itlt� despa<.'�':':lte, ., ,,,.' - "

." c

f'"
� ..

c ••

'C''"'RD "F' '9
...... .; o".nlle:.a�4J�ó; :.d�'" :dIZer-lhes-

.:,�;vya .7\:1�'t ,rê,�a�l'}?:_,�fe'�à� ��l';�.t:�r�lie,=�H I da.t�.l�::-r,�..• � .J,\"stjft;;;a;ça!l "" ,,;, .,.,:: "

-

-, '. �.L',\11 , -.."
_

c ,eonstittle__a,>< rêg-.r;a. geral. L�-'
, "�. ,�e-gu.�.:e6'q.t!t'ontà com tel"l'4. �,�. �.té,,�a �,f9-ça�.se as t(�C'e.:as!U1í� q r ., -I' < •

Bê- '. ', .. '

U;" ,.'

j,Á
.

Ve:nde-se ttma caminb�n+ to hijio.só.,ITle foLdito POl" n-
, .•

:_:: "

,_ .. .Flt)rê'l1��9. _�u1�'Vin6. dê�Melo:.nu,�' �:rt:ií���Qês. ��jik:a,s, ··?l.'R..i.l'; -�y " ..

'

".' . '·�vllt..a,:�.arn;') ��.
te F@� F�3 ��,ó-ti1il10 egta� �s d� "rádio ,panmn�llh�

.

, ' _. -:na elite,nano de 85',metTos. 'Desse çJo'ti.s 4ytes. Ga1!.la., .JÜiz.: �e JjI;'.:'
.

> ,-, '., ,'" ..

··0 .; t- " - .'

'"d.O.
�otor �a�:ra.d�., '. ,; eomo tamt,em, eU' propno

;':";" ,":llln�to parte lll�a.: oU'tl'3 linllã reta
.... l:;;ito� F'ê'it_a a iustiÍi.e�ç�o J'0i e>:.n" ..... -CONCERTA REFORMA e tlNTÁ

.

Pre_çe �e . .?í;a.8ião: "-�-" Y"O�lfir.mei ��clit'�pdo certos:

,_ .,

.. ,::� direção ?c��"Leste, .�Gll.fl'on·ll'ado-'9 s.eguin�� -despacho: Fit- '
,

.' ..
"

"

," ".
.

_. .Trata..r à r,u.a .�el��e �eh. comel,:tá:l'iosl' �oHticos nas

_' <

fundo cOlE o mesmo :'Florêncio '. çam-ee a� cita�ões :e'l4l,n'idas na
' á Pistola C.Dl tinta '.:DU-CO" Q-uaICJucr' r�nàt, 41 � FI@rUl.MP.e}Is, estaçoes de ta,., .

, <:. !-;-Udovino de �,el0, n,mna ex�n- inicial.
>

Tijucas, 1.2.901951. '(a) .

tipo de.REFRIGERADOR c6nler�ial
'

e D6"
.

,

'

,E por falar em o'uvÍl' .es--
.
, fião de 16Q 'me:t!os -e, em seguida, Clovis Ayres Gama, Juh de Di. .

.
,

.. ta'ções, devo .. "a�l'escentar

,l,o,tl;'a l(nhá �'eta. em direção :Sul-, 'reit:O." E p�r; "que:�heiue 110' cliÍ- E·M,me��·E'·'VE '. ,-'- C I'DIli ra'·" se qe:l'�" em;�e�l.a,l'nset·el�l:dyaaS da,o'ss. naOcioten,�,":Norte, com S5 metl'o� de exten- J1heeimell�ó de. todo,a r,nand0u e:s:- U-l" '" <O o
..

'São,' que conf�-onta com (') dito pedir o presente. edital CJue será '�Para Pronta. EntrégÊ( REFRiGERAOOltES. . - j:p�cirn,,�n�os d� B_l'asil �l�h:-.FJoTêncio Ludovino de ll.felo, até afixado. na sede dêste Juize, :ilO '" .

'

",.
"

.'

,
•

. �

, \ d(!.o. ,ultimo JOl11nl da ft::M:ho
�

llcancar n�varne-íÚe li Pália, pa�- lu:�al' do .costume e pUblicifd6 Dll '.. '-'VESTINHHOUSE'
.. U�ij} casá resid�itci�l, si· I TWp.í. 1>- �nd;1. C.t!T,ta d.a Tupi

-tindo nova linha :reta, c.om 4·1 forma da lei. Dado e passado nes.
.

-

Rua Ftaricisee Tolentino N0 20. ,�P3:,da·n�. centre da ddade.. ,Icpeg,� p"e,l:'�eitam,ente ao Pa-
-met1'os de. extensão, até- eneon-

.

ta cidade de 'Í'jjué!ls, ao.ll treze
.

: Trª.tar UQ L�í'.'g:ó. Fagun· n-a:tn-a� �sslm, com.o· d� (hms
:' trnr o caminho pÍlblico �l'a a dias d� :p_1ê�' de setelnbr; do an. ,ttes, �",�. ':., O..ll tres�estações b�as�l_e-h'ag.

·

"Pl-aiaj ao Lesi!l, fll,z. divisa cótu de mil novecentos e ei.ncQentiri 'oe
'

.

,,;,' êami-nho público da Praia. 2l�- um, fi.u, (a) Gerey «os Anjf,1s, E$
:ma extensão de' 9'35 nieti:os. zo' P. cl'ivão o dacti1agmfel corlfeti e

. �ne, �ex�l;iem',div6rsas' ,�e!lfe�t.6- , ..811b8cl:e,v�..,(a}.ÇlOVj}l �:rEiS Sl't\!'ila"
:rUIS, ne.sap terreno, mel�lve,. Juiz ,de DiTeito. Estã' C&'l1:fol'n1,e •

;',
'Ú'tts caSjlS ,de t'nadeira" 'cobcftaa O;jginal" sôb'i'e o q�alll'l.e :te'p"l.'�o
,de telhas. 3° P�;,.<.ilue, a posse dos e d()'tl fé. 1(ijucas, .13�9·51. 0 IEs.

Slll>l.iC9.n�s",�ceu, de uma par- 'erivã�: Geri:.v',dos"AÚjOllo.",,:..,.,-:;. ..
�. r

' ., ,:t;:�· .. _.

te,.do im'6vel, "por compra feita:de !

,
,

•

:':.

'C

Uma casa õecmãdeira CQm�1ti compar.timentos. (!)intad�
a 01eo:-

.-

Pt'eç(J çr-$ ·.35.00t},��. Ver·
e tratar "'à, rua 3 d� Maio.,

Alltôni� Casemiro' �itteÍlcoul't, I'�·-.-·'-.- ...

:.---.------------'--------..;..):
eOJIfornle_..;;.Jaz, certo' a �critu!�a 1, c "

'

:al}exa '(doc. 2), e " restante. per.'M.-ú?reu ao �ai-: <ia Supl,icant�, A- .' 1'5Sft '

-ariano PerelTa que, ,ha J:l1alS de

3-0 �ho-s, fixoll residênC'ia nã.:_im.ó� I
','

�'�,:,.c·o� �,u·� ,�:�ma.,. fez ben�cí-I
,_, Os >h��s; gemos, notas, Hetos e ,bisn,etos (Jê"

· t,o;Fla.s;:s�in qJ,li! aimals fosse IDa· I B,ENEDI'f'A DAMIANI
.

· l��tad:O' ou'"oof-l:às-;e oposiç.ã!,_al.
�uma., 4" P. Que; :como, g.s 5Upli�
cafltes.,�por si ·6 s.eus ,;mtéassoo I

:res, pD.ssucm «I aludia. tel'ren9,
-há mais de tl'Ínta .anos, mansa e

, pacificamente, sem oposição de'

espé.cie alguma, querem Jegitim:u
sua posse, nos tênu()s do art, iliG,

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

Ve.ridê-se,

de Setimo dia
/].'�'

agradec'em �os parentes -e amigos qu;e renderam homella-'
gen's conf0,rt4lHlo .-:J:()m sua pl;'e13en.ç'lli; enviand.o flÔr�sJ

-

telegramas e acompanhan'd'o à sua última morada e con-'
vidam para.a missa dê sétimo dia; qúe mandám·'celebdr..
pel'o"repou,so �le_sua alma; às 7,30 horas�do ·dia �5 do co�:'
r�nte (3a feil'aJ no altar do SagraM Coração de Jesus;!
lla Catedral)\'Ietropolitana. .,. t

•

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o �ST.ÁDO ....;;_�� *2-de Sete81bl'G � 19,51 '

,,'-'_1

':.
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_'

l
';..

n. 37 Cáfé Miníi
' ,

_.

-

.

".

,.: v . (

g,ua,_ BoeaiuvalUercado Público

..

n.·28

Padaria Brasil

,

, '\

'"

-- "-'--1

,
'

'.� ,

\ '
"OS MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES -FACILIDADES!

RADIOS - ELECTROLAS - AMPLIFICADORES .:._ TRANSMISSORES - DISCOS TOCA-DISCOS -, AGULHAS
" ,�

ENCERADEIRAS GELADEIRAS' LIQUIDIFICAD.ORES BATEDEIRAS _' VALVULAS ALTOFALANTES - RE-
SlSTENCIAS CONDENSADORES

O mais completo estoque de peças' para radio

, -�i�Ç'�>, 'Rua 7 de Setembro, '21' e 21 A _'
" Florianópolis

,-- ',' I _', ,
-

,

\
,<

/

�"'�0"- ,._.. ,_ "."�"'J)"""'.• , ......

l��.- - ...... .-

"i. _

.,

\
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"
-

.' " :'�?"!�'�i'� -"'!\ ililAifi.���:Jl:.:,,:.":!lI:F'�"��i.�,?�.,:_.,
"

......
"

...""_'...._. �O:.'.:.E:"S::.T::_:A:':D:'·,:0:...,,.;·..,:S:á;:;b::a40=.�• .:.2:2:...:d::e:.7::Se:::-:te:1D=b::r::O:..·.:d.:e_l:.·9:.r:..c;1�.�>,---:-"���r.. -:.,""'-:-------�7:-:-"�',,�:.�_.:�,tS::--:-"";:;:-.'�. ,

�) ....
,'/.'la Ernpre�41, .pcis. nós cata

�illenileil 'devemos. ser entes
'. d� tudo .bl'a8i!eiro$.

.

,� ,5J,7. 'iJ:�i�' ;é :9, n:W:t-1 ,:pensá-'.

·,i�er.t()· e '9' �(�ú.s jaJ�triais,I' lI,rtlo", de Is1,'1' rsA,·�·,d,'._ ,da.a.'ta....
"

:cO!]1 quem �h8e!lt!t':(�l<'t�É'�mtO'
p B V 11 II atip .

Bu e.aeredíto ql!:8(_ltª fÕ.in�as)l'tj.-·,
. 11,91"',11IIIF !lrft�t.a ,gest';ges e .a.�os industriais

,

• UI1 U 1..,1 do 'Noite serão bem recebi-
(;la];, POI'q!le_}:��lve!l},"p pro':'n. JS. produção das usínas quanto custará o kilowatt- . blema tão :m��I!iltj.OSJl np mo-

, ;J�;éradoras da' Empresul, no' hora (te lLÍ'z :e de ffirça"eln mento,
_.

,mesmo per'íodo, foi a' s-e� Jaraguá do 'Sul?' .

28. Se esta: lião for realc
.

"gu.inte: 16. Uma vez, subscrito .o mente a opin.ião verdadeira
F{m 1948 - 24.6�6,Oúl cffí)ital, a En;pre�,ui .podeTia" é certa ��s cí��ses pr�duto-I.kilewatts-hora. ..

fazer um empréstímo no ·raSI.aquI eu e os meus

com-IEtn 1949 --;- ?S,719.043 ?anco. do. Brasil, gal'arl,t.i�19...p.ca.:nl}8i.l'O.S do Norte do E.'.;;Lá-...kilowatts-hora. pelo Estatio se necessario, I dOJ aguardaremos a vinda ele •BIn í950 29,596�&74
! pln"a,:�<ttacàr 'JrP.�diatahlehL€·' 'íÍó�ja's' '6fi·i.i\Tàs"de telegran1às'

kilowatts-hora. '.
,

as. obras do Bracínho e Rio I como as que temos recebielo. I Na boca luí millti'{e-s de bacteria« 'Pyti.grlSus. li11lS"K Verifica-se, assim, que do Júlió, ou itlelhol' as obras

f
29. Cumpre, ainda, :sãllenlt ,:'

• mio .�e �t.(,á'llIe! O C}'r.�w J)enL6I! !ídO/YlllJS !l""tro�•

n

J'd ··d ".. �.:. d'?' r.r
.

. d '. "'t '. ".�': essas bacterias qae produxen« .,(M act os causadorespara fazer, lace aos�:I>-:('l �s .. e,' ��t\':Jte-çao . a 'vsma ,.0, �_&l.':�rtl�<�Qnto ��UV. a 'l;np�r" :,

�f..'�' tim,. d1JlO/"l.••�.ás� clÍrii's'. 'Kviy,ws comb(tte as cáries e l'!Q-."de consumo, ,a Empresul te- Bracjnho, , !,anL� para o futuro d.t,ec?- li le{:f(' lt soãd», _ '-".
ve que buscar, por compra, 17 . .0- ()1'ç:un�nto elas 9�rfl$l:nolma elo N.o.rte e d.o proprro .k�j.�'?':��'<;;��::t:ijii)ii!�i'#{,���';�:J�;:i:t�i!)f�1�";�:;;;;;':;?i;;':\"<�<*-i:}i:i;%:..lf:�*'.em Out,L�S fontes, a energia or�anizado pela Em�resul, Estado que, aqu. i, quero dei-I'

....

:
..., ,_ .. "

.��. ." 'r-. . .-;,'.
'. .

,_necessaraa ao progresso do .apos demorados e meticulo-, xar documentado: - Quero' "1 . TT 1 .,Nortc.rlo Estado.. .
sos estudos, compreenderá, será o responsável pela dis- Encan tac a C0ID J.�O yno--s .. '

9, Acabada a guerra, co- na primeira-etapa, a deriva- ,tribüição da energia eléti-i- )

'meçou a batalha das enco- Çã0 d�s__água$ dos Rios do, ca a ser transportada pela
meadas de máquinas e gera- Júlio .e elo Cubatão, aquisi- linha CapivarL -Será a E�lJ-. _

,dores elétric'os, não só por ção e instalação elo maquiná- presui? .Sel'á a Elnpl'êsa LU4;
.paxte do Brasil, como do rio eleva-se à soma de 93 e FÔl'ça de Bhnnenau? Oti
_mundo inteiro. milhões de. cruz'eiros, serú.o Govêrno? Ou quem

10. Três povos, únicamen-

\.
18. As máquinas já arlqui, sabe

.. p.
retende o senhor Go

'te, - Os Estados Unido>;, ridas têm a potencia de , , .. vel'nadol' :formar uma Com- I''Suica e Suéeia -- podiam 20.000 caval_ps que, soma;hs· paIihia mi�da para essé-fol'1;ecel' as máquinas tão aos atuais 7 mil caval-o" da fim? Quem garantirá o' mí-,
desejadas. Sozinhos,,... entr.e Usina elevarão a capac:d,:.- himo de fomecimento e pa

-- tanto, não podiam atenqel' a cI,.e da Usina a 27:000 C:W't- gará por ele, uma vez no):'-
todos ao mesmo tempo. los, suficieJjtes para o aL>f,>J- malizados os potenciais )Li-
lI. Passados os anos, 'a tecÍmfmto da região dU1·:;.n- 'dro-elétricos e cessada a �'l-

situacâo· agora é'· simples- te o. período ele 7 anos, tiagem? r(1l1al será o onus'nlent� ca-Jarn'itosa: - a in- . 19, A segunda e�apw e:;l{L permanente para o Estado,
,ÀU',s;t.l",'a s·oire ii1ca1culáveis orçada em 27, mílhões de !:0'nI1 a con""rvação_' ela 1i- '.

.

.
.'

"t.i ,

- �ç
-

.)
•

1""1.,"'.' sn.,' .•',rr,'.;::,,r, fiLrDS eIU�t:lll-Ü(d.or_, lno,"ItrfLndiÍ �_. pn,(fuizos; �s operários sãe cruzeiros, e compl'eeúde a;1- n ha? P.oderão os industria;?::,; "'" J ç.•.,. ,," "

I
'

'd d t
. < - •

t I
-

1 t I '_'.'. •
dl!lItes M,din,<, /;rilllOl!.Ie,\.(� llhr<sinws_. _.Koiyno� .

'"
::submetJ os á um l11'0 este qUlslçao e mS ..a açao, (eu". supor ·al' os a tos preços n .;.;';',i.·.i .•,'· J ,,-, (t l' d J 'la ..

' .

. r(�r"t"C� a IJifCfI, t tJl.'r:'t,e.;H�l .os f �1t '.e.'i, :a,upa" Q 'o;!. l: -

.:'-oe a população vive, em gl'al1� .. tro de 7 anos,· de novo ma- energia elo Capival'í? Com- "';: r""'1I-I0-08 me!1uJI'. C'olllpre Jt;)IYIl<l;s /WJl' mesmo_e... .;:('"eli.a��t,::'���� '��, ano,
I

�U:;::dod�;/; ;',�,�::al':;� �:::;t :�"a' ,:"e:':,:' :;o�:,: I: ",:e�;.:::';�..�:;��;,"_M&'mftWi4*...i,-decorridos desde o fi� da BraCinho. a elevada �otên�ia zida por seu.s pl'óprios mo. 1
:.....

guerra, quando os· mdus- de 50 mlJ -cavalos, mclLuda tores fóI'

ma�.s
barata'?

l'b�iais- recorreram à compra a potência daR máquinas---da '29. GostarIa de receber
·de motores e geradores, gas- prímeil'a etapa. resposta. a essas pel'gun ta".
-taJidú, com isso, milhões e 20: Com a reJhl�a.<;ãcQ, p.es.- .,�;30:,,'Pelo 'ReratórÍo da EnÍ.
mil hões de cr\1zeiros, o Go- sªs obras õ_'custi;'·'do cavalo' prêsul vedfica-�e qU.e, umrt I'�'êrn,?

.

,i��(lia. ta;n�te� 'por
I
f instal�do' '.' não, �xcederá a \"ez l'eal�zad�1:i. ilE obras dQlJ1tel'mec1I6 das agenCIas de quantia d-c. Cr$ 2.790,00, Bracinho, à .reúdà anual. da

·..estatística nós m�lllicípios

I
qtiando o' IH'eço médio' vigo.. E_mprêsa; ating{rá' quantia I

-a8sQlaclos�pela estiagem, d�- l'ante, hoje,' no,país, ultr3- superior a 35· milhões. de
verá ,mandar proceder a um

i passa a Cr$ 5.000,0'0;· cruze'iros, quantia essa que
levantamento para -saber. 2).. Sabemos que o maqui- perl11-itirá a amortização do
<Úlallt-o foi gasto em motores nál'io já está em Hambul')Jo empréstimo e o' pagamento H.O••G �.....'e gera,dores e quanto ,está se e taLvez já em v1ã'gem para dos respectivos juros, '-' , ,_

.::gastando em combustível pa- o Brasil. 31. Ohegou, finalmente, o· aos seus acionistas em AS-
ra esse fim. Esse. (linheiro, 22, Com essas opra-s, fá� momento de me pronunciar .SEMBLÉIA Geral realizada\ ,..(

.-aplicado no au_mento do ca- ceis de' serem e.xecuta'das em sôbre os telegra:rp.as l'e.c,ebi- ,em 30 de abril de 1951, que,pitaI, da EmpresuJ, desde dois anos, no máximo, o )'l�- dos aos montes. Nilo vou ·le- entre outras considera_ções;1\)'.15 (fim da guerra) te.i"ia tenê1al Como já diss.e acima, los um a um, PQ1'qlJe levaria faz as segúí:ntes:'per:mihdo a ela r;eforçar a será de 50 ,mil cavalos. dias., . "A produção de eletrici-.
·,ma capacidade de produç.ão 23., Enquanto esses trab.a- 32, B_el'gün\o .eu,: � ll� é dade 'em 1950 foi da édem
ue é:l)erg-ia. Aliás é, êste o lhos 'fos-pem executados, 1Jc)'-' que tem a- VtlR"O empi'estlmo .de 7,5 bilhões de quilowatts
pensamej1to dominante n�l. del'-se-ia faze(!l ligação�'da ou,;a.l�g",ção (í.aLfÔ�'çq' com o -hora' con�' um:aNmento de
"Zona; N..orte; !,!ntre os indu;;! lin'/la Capival'í,. desde 'SR\) aumentQ do -_f.tl).1Ciomdismo? 6%' 'ise\s por sen�o), 'inextriaiS e comer.ciantes 1'es- J�sé até Bl'lLS·qpe, ::onde 5e Ne�ihtdu·tf;leg_ralflaeondel1a pl'essivo, em f�lce do rítmo
po:n,sáveis pélo sed�lI': dp. ·áeham as lin.h-as 'dto/:..�rans-', '9' ,aWiie1ito. A.p�»ás: suger.em I

çl,e úE)sc.imel1to da poptllá-
. J>ro�tuç�o. Todos são l1nâni-. Driss-ão ,d�"-Eml!r��a Fôrça (,M':Ffeíeg:kai�1as�fazer' '�ml-es-. .�ij.Çl'. e elas in_dústrias". :,.

· mes: em qu� a� �mpregul de� Luz de Santa' Cátàl'i:n,a lBÜ1- tú:do melhol' do aumento,e , � 36, Portanto, Se11ho1' Pre
veria. aumentar ,o .. seu capi- mel�§\U� a� �uais �fu'mitirilo até inicial' o i};gamento do ��dente; e s1's. Deputados,. as !tal para 40'milhões de cl'U� a. dlstnbulçao ela energ-ljl fio aumento em 1952. minhas iJalavras refletem.zeJ:ros,. com. �- possíbiHelade Ca�í�arí. a tod}i a:-t,a.c"�a �o '_ .33..,,.,.No. C.Qng.I.'�SSO Econô-, l�;ma olfinião nacional. '

ii'de �:;'\b$crição, por parte dos JtUJM, ,calculada .a dJstafH;J;l ,nüco' de J.arl\f\.ua, quando u
. .�hablt.intes de. toda a pina de São"Jo�é a .. BJ'usque, via' �xmQ, sr, Gov�l;nadol' elo Es- : 37, Esperal];los; pois; qgé!PÚ ela ser"-id�.

.

Tijucas, em mais OU ;m�m.os J:àdo, n�o encerr;lmento, fa- os. responsáveis pela s'Olu�ão J13: Temt<m esses indus- 100 km. 1011 sobre' o aumento dos desse magno problema e o�t.rÍa)i) que á ellel'g'�a tenl1f?- 24 .. O custo de.ssa ligacão', funcionárIOS, e. onde pl'ome.- próprio ,,'lenhar Govel'nadoi';!:.',elétr·ica rle_C;:tpivarí fhes en- i<l, .iulg:'ll' pejos preçós at'J�i,is teu fà�e1 a lig'ação Capiva� c0nvoquem imediatamente a r>'.careçFL de muito o custo da i
de ] 50 mil cruzeiros o ,l{m., 'i'f-Jaraguá, os congressistas' COlí1issão lle Enérgia Elétri-

'

"pI;odüçãQ, seria inferior a I5�hlilhÕe.s pl;esentb não se manifesta- ci,"pondo em"pl'átic.a a leiÍ4. Sabem os referidos in- de 'eruzeil'os é poderá ser ram sôbré o aumfnto. dos dês ta Assembléia, sRnciona- ,'(]ustriais, pela comparaçã:_o 'feito em ilm ano. ,'. fUl\(;i:o�lários. ,Sé depois é â'a. por S. Exc1a., no lIJ.ês 4.e ;" ; �<lntr'e o preço da en�:çgia 'hi� �25. Feita a ligação elesse� q)le vieram os célebi'es te1é� a�ô8to, harmonizando a so- r
. ,��,.i1to-elétrlc-a e a, produzida ,100· Km" Blumeriau ass'umi� gramas. ,.'

,
lu-ção com as' normas. da 1e- I,· ti',pe10's�motores, ·q;_H� ,o prêç.o 'ria o contrôle' da 'fÔrça vin- '. 34. O exmo. sr, Governa- gis'lação. f('!leral, cOJ,}VoC�U)-: I .t:'.da ene-r:gía hidráulica é mui- :da do Capivari; desde a, Ca- elor� aliá.s, pOI;

intern:.é?io. dg", ,do também "os dir�ti)lles da

f ....'.;tissimo ,:mais ,baixo do que o pitá! atê', RiÇl db' Sul, abran'- $eu' opel'Os·o . SeCl'e�arlj), ele 'Elmpl'esul,.:.Lu�e Força San- ,.da termo-.elétrica. Basta' ve- gendo toda a bacia do Ita- Viaçã,o e Ollras .públi,Ç_a'�, ta.. Catarinli·, e. Siderúl'giGa
.

[�'rificarmos as atuais tabelas ;.la,J.>� ,
..

deéiáÚ.itl-·-que h5J",:ia feito, a 'NaciOlútl, em m�s·a\.l'eclon.da., . ,"""
da. Enlpresul que são, em 26. Sem espÍl')to' ele con- I �nc9menda do mate'rial l1e� afün de debater em conjnn- �-média, as seguintes: currêl1cia, nem· preocupa- cesS'ãüo à cóÍ1struçao da ,li- to, ·com cárillho e com b.re-·; -j-,.cí Energia destinada à fô1'- ções ele lucros' fáceis, Blu- n:ha, prova de que confiava vidade, a lhlha' de trabàlho �t''''''7 ç-a - Cr$ 0,325 por kilowatt- 'u1enau jogaria o seu poten- em nós que -vamosdar-lhe a- a seguir, ·pa.ra que' o Nõi_:.te. . ,/.,'hora'

�

daI hídro-eléhico 'clisponí� provação âo seu pedido de do EfJÜtdo possa desfrutar

.1...
·

i

.�, E�'er'gia dest�da a luz. ve't para .Jaraguá, dando as- 25 milhões. } -, da enei-gia €rue necessita pa-·

-'-.Cr$ O/lo por kílowatt·ho� sim à Empl;esul potencial 3.5. As min'has. paJávl'as e ra o seu trabalho honesto e , r· l'a. :1)ara fornec.er, enquanto as as' sugestões que'apresento fecundo, porqne, sehhot ,t
�'115. Sabenelo-se ,que a li- obras, do Braçinho fossem neste modesto trabalho, es- Présiclente é senhores Depu- J.. nha de tr?,Ylsmissãb pediela concluidas, enf)rgia a toda a tão apoiadas no Relatório do' tados, o problema é muito
i'"

'P�10,. Govêrno fornecerá 'e- !:egião,..Noyte catarinense e Banco do Brasil, relativo ao mais sério do que mui�a .1" '--__Tnel'gia t��rríica, ,P-8l'gunto ;;ul paranáense, sel'yidas pe-' ano ele 1950 eí>:;Eresentado g-entEl pensa. lI",.,.-.
;-

RITZ
. ,,i[s 4-:12.«.« S%:..;J'J.o-ras

."��;7��f��s I
.

Um dos' maitrres' e mais

emocionantes filmes, que
Hollvwood já produz'iu !

. , ""OS, .MlSERAVÉIS"
No programa:

1') � Cinelaudia .Jernal,
Na�.

2) -'-< Notjci'a'rio:· Uníver-
sar': Jornal; '

.

,

.,

.Preços :

Cr$ 6,20 e 3,20

Combate as cáries

'Agrada maIs

Rende mais

ROXY
;Ás 4 e 73/4 horas

Sessões Colosso.,
" é

. 1) - Cine--JoJ:nal. Nac.
" ".

,

2) - O MISTERIQ DO
LAGO

Trucolol'

3) - O VINGADOR IM
PLACAVEL,
4) - PERIGOS DE NYO-

KA -\. �reços: '

Cr� 5,00 e 3,20
"Imp. até 10 anos".

ODEON·
. .Ás 7% lwrás_
Colossal Programa'Duplo;
1)

.. :_ A;Marcha da Vi-
da, Nac.
- 2) - O VINGADOR IM-
PLACAVEL

.

3)\� A GRANDE VALSA
. _Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20
"Imp. até /1,4 anos".
IMPEFiIÓ�E8treito)
A GRANDE VALSA

,',

"LIVRE" Creanças
maiorea-da.fi anos poderão.

entrar na sessão de 4% 'ho-

ras.
\ ,

Não há nada m�lhor flue,
KOLYNO::Lpt�ra cQmbutcr a cárie.dentaria.

K,412·P

Fernand Gravet.
CHOQUE DE GIGANTES

J

,-

.",'

l,

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ip.rtlll �IICIFS8 d, de_lta�.
1

' Walde.ar 8'rBb�a
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,energia
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,

· Comandante Amaral'
.

Vitaminas Parlamentares �rel. Pau,lo EscIla.· JFeJilr.��

P"et·x'at'"A -

'foII p'r'Im'. o',v·l·do·· .....Cara ou córôa ? o rei'i-" �ou :om a ·l1atur���. E as

" _�aoer -' . , I�r!!l'!�a fo��o'J��'I

" e:': :�.:.,;:", ._.: _._ .. ,
_ .... : '_' '_ ,_.... . mente não, Pe'l:mite que ',,&s .chuvas de-.saparece,ram. \.A Encontra-se nesta dt.J,>ii;:lf, . lh'ão de Caçadorea... e:stã__ fQl·_"- '

__
.

"

:. .; .:':
.

'-
.

.

l parlamentâres falem de COg� falta 'de� chuva, 81'. Enedin9, desde ·ontem.; o ,sr. Paulo neeendo jilf{):rmaç.ões' aoi-··,
._. ,iRIO,:Z� (U.p:r..,...., o

Jihl.-11"a1
nos têrmo-s da le-i 1.106,' ta.s·pa� A··Mesa (art. 51). deve-se mais a�e:sea,ssa eva- Baue.r, ?pero�' ����to do candidatas li mátrícula .n8�i

s*n.te-da RepúbÜea �i- ele l� o eapltAO-de.-fraga, Está coptU-ulndo' praxe l�lPoraÇ�
gazosa ... procure- Município de ItQjài�, eleit�vESCOLAS PREPARATORf;.·

ít"*u' de;cieto p�omovéndo; na. ta - 'Brnanf
.

'. do Amaral ao na AsSembléia Legislati- mos. esquentar as . superfí- 'sob a leeenda do Partido AS DE CADETES de P-�F�Q>"
�va ·remõn�d4. so pôs- Pexof;Q.· atual lover.n�dor

'

v�
.

/
- >' eíes liquidas!. .. talvez. eho- Social Demoerãtíec, . Alégre, São Paulo e Cear!Í.

tlJ de capitiÜJ-d�r-e-guel:'- do Estadó do Rio'de'·laftefro. DEPUTADO 1\1'_A'LDEMAR 178 aU pêlo �io do t.elégrafo. O Hustre admínístrador li: documentação '11ev�rii.,
.

'.GJtUBBA
.

Ql�ns despachos. tem reeelNdo cumprimentos dar entrada nas citadas b�';:_, '
.

. Traklho multo sensato e dos seus amigos e corl''éU- COLAS entre 1 e ao- de O�t-.
de eunbo eonstrutivó. o dís- A CONSTITUIÇÃO DO ES· aionários.. .tubro próximo.
curso desse deputado sóbre T.ADO �. E'1" OS PREFEI· "0 rESTADO" eumprimen-

..

As ínforma,ç&es.. s:�rãfi!'::
�. cà�H;Oso p'�l� ia 'TOS ta-o, cordialmente, '!lI'estadas naquela Secr�.t;:.--
luz, em cuja SÕlução � Sr. ti A AssembÍéia: �Í51ativa Iria., diariame!l,te, das 1-4..;t$.

,._, .Bottihags� v_"" f�l�nà(); não est� o�rvand(l o que "/ 16,30 horas, excepto nas �a�:-.
EvitammJ outras ap:recla- manda o �rt. 32 em seu pa- • iI}". \ •

, :.F�ira,s e .Sab��� ,,� sei-iaCil»-'
ções•.Os' nossos leítorea -te-" rágrafo 20: Os prêfeih)s pre- 11811'Ir. .,

II. ,. , " . ":�8.;:{f:, ��> ,IOr3{f'·Wi'às.
, "

rão ccnhecimento dessa pe·, cisam receber também avul-. .'.' . " .. "

'1\:L"ÉRTA; "P-OIS, , \ MO'CI---'
ça atravês .de nossas colu- ses dos 'prójetoB alí r,eferi.". T,c�.e.·I_le .. D-:'X:>E, �AfARINE:NSE.
::�UTADO FRANCISOO :�UTADO OCTACILlO ,.,.ii I· I

.

iiNEVES NASCIMENTO. tro Ál'geu de �Ila �3'
� .', , . RIO ')1 CU P

..

) _" O pre.'Machad.o Guímarães p'm'!l>'� ..

O trabalhista-getulista O 81'. Nascu}'!ento vem. ' �. ..

J'. . ••

vem se projetando na tribtl� ,a�scultandt) alg�maa peg..' sideute da República enviou-I en,,::i.adQ ,ext��fWrdm'�,rl? . '��'
na com m'nita fr"equência, �b' " t"'· mensazem ao Senado Fede. ministro pl-e'nIPQtencIBiFIO (ID

, ..... "'-, soas SOo 1'e um proJe .. , que
.

. •
. , .

'

"da.
despertando certo ciume de tem no bôlso. Qual será e ral, submetendo ii sua Q,_ln:ú- Braail Junto �o �overn·o

•

seus companheiros de ban� mistério dêsse projeto? vaçã.o a llo.ineação do muns- Tcheco-EslovaqUla.
" cada: aigtu'U'l dos quais sãi)' Quel�':propor um aumento de

.

"(j SR. DEPUTADO WAL- produção e distribuiçã.o de autênticos ·"siris" (boca fe. vencimentos diferente do

)lEMAR" GRUB�A: ener..gia elétrica na Empre- chada). Calma S1'. Nevest que foi proposto ao-s magis.
SenhAl' P'r""'l·de.nte ',' 1 .Delxe alguma' coisa pal'a Q1;I tu,dos pelo Sr. Irilleu e com-

"
.

"'" su, empresa que serve. {} . ,

Senhorel'! Deputados: NOl·,te' do Estado! outros; ple-tado pela emenda Ylmal'
- �,., Corrêa, a qual estel'ldeu aos

.

1
..
.,-. Conse�uêl1cia',de um .ACRESGIMO, DO CONSU- DEPUTADO ENEDINO in. pequenos servidores os be-

}ll'oJet.fJ qe fei eneammhttdo MO, DE ENERGIA ELE-
BEIRO _ E AS CHUVAS nefícios, aliás muito J'ustosa esta Casa pelo exmo, sr. T�ICA NO ULTIMO 'l'Rlft-

C h' ""

Governador do Estado, co-
.

'. 'NIO: orno ouvessem CQII€l1- e sentidos, q-u� o Sr. Gover-

ltleça.�ani os repl'esentantes . Em 1948 ;-- 24.626.001 Ki- tes ascendentes � 'presença nadoI' pleiteia sómente para

do Norte dó. Estado nesta lowatt...2_ hor�.'
.

.

de nuvens", choveu há. dias.

la
Magistratura.

A.sse-mblêia j;/Jllais outros Em 1949 � 34.817.981 Ri- O Deputado de São Joaquim .

(i;eputados a receber,inúme- lowat:t ...,. hora, ou seja a- foi á1tribulla e se congl'at�-
.

(C��tinúa na 3lt pág.)
.

l\OS despachos- telegráficos cl'éscimo de,12,9%.·
,oriúndos da população do Em 1950 - 38.015.896 Ki-

. Norte do Estado, especial- lowatt � hora,' ou seja a-

V· I
.

,.
.

-
.'

..I
lnente dos Municipios 'de Ja-' créscimo de �,2% sôbre.· I. êleias _",n8,1. reClmeOllétlll:._l1Qttlá, Ganoin-has, Mafrá' e 1949. ,

.,' ioínville, solicitando·nos a- 6. - V_erifica-se a dife-
.

ag..e.ates .da.·, Pcrlí'cia
.

"'Quero, hoje, excluir-me de culpas nos autos .d:€"�
.

-
. 'pôio e aprovação para o-r-e- l'ença de 13.398,895 RiJo- .. "

, reclariuição em que, contra es.te jornal, .

ê queixosC1»
�ferido ptojeto de" lei, qu� watts - hora entre os ex.er-

.

nleu cordial advérsário e at�ncioso':ámigo, ·sr. "Arríol-
visa a cOlts.truçãQ de'uma H· eí'cios de1948 a �:g50'-a qual A!> violêitCíàs "policiais,,,calassem e que. tornassem do Luz, raposeano chefe udenista em JoinviUe.
nha de transmissão I;le ener· l'eflete bem o magnífico in- nos tempmÍ atuais,· nio \:.e· �os seus lares sem distúr::' f Na oportunidãde de cumprimentá-lo, há dias, re-
!fia elétrica que levará a dice de pl'O�Tesso da reg·ião. comend;;tm aq1;iêles que vir.l'bios. Mas.'"os garçons, não cebi o libelo, no qual actus,ava () Estado de má vontade
l1araguá a força das usinas COlliqma na 5�. paglna vem para" a

.. fÜlição da 01'-
f os' atenderam".. e mania de pel'se�ui-!o. Apáre,1�emente o. �eu pre-

ter-mo elétricas de piopl'Íe� dero pública. ", Houve,. entij,o, a reação à zado NoIo tem razao. E que este Jornal notIciando-lhe-- --
dade da Compànhia Side- , A autoridade que se va,le 8!Utoridade. Da reação, que a presença nesta. Capital, dera' dest-aque à nota .. _

r,úrgica Naciôilal, sitas em dos me,ios iiegais para inti" ,Se' fêz, logo à ordem, aquê· mas lhe trocara o nome. A defesa está em que, n-w:,

Capival'j Município' de Tu- N (t'Ia Ar.DODUDa midar� pela chjbita 'ou pehl-les agentes da Policia usa'r caso, de�era valer apenas a íntenção, que era nones-
bal'ão, energi-a essa com que 9 revolver,' de8préstigia-se•. 'ram . dos; meios '�1O seu aI--' b, e boa! Mais tarde, registrando-lhe o aniversário�
,o exmo. sr. dr. Aderbal Ra- Ent J;ÔTno dêsse procedimen. cance 'para l'eprimir os no." esta folha usara de adjetivação cavalheirosa, ., ma�.

d S'l G Buenos Aites, 221 (U.P.) t
�. � d' ti D

• d f ,.
.

Imos a tva, ex- overna-
.

o, que l!aQ-e�Kal'a os las vagos. aI, segun o omos trocara 'a data, dem e ibidem" dirá a defesa! Em ter-.::._:_ Na Calle Flol'Ída e proxi� .
"

...

ddor do Estado resolveu o .de hoje, porquanto' coo ena· informados;, o" páu roncou. ceiro higar; :i'elataúdo 'u-rave denúncia de fatos esean-��-· ". 'midades' do edificio de, "La
"

-
- .

problem'<,t de fornecimento do e �ondenavel, se insur· Resultado '- um dos gar- . dalososl, ocoriidlil1; .em' Joinville, no& quais um cnefete:
de energia a esta Capital e Prensa", -apar�cerám esta get!l"tódo�,·tn�sJ,U(, rui 'que· çon� .. rece�eu feriment�s; udenista apareda como cobr;ldol'i de imposto nas ca-·madrugada, em profusão, A

'.

d
A I .

,\
· Mqnicípios vizinhos. . . tem as rédeas. .0 governo. sendo' 'ambos 'recolhidos a sas de tolel'ância, arrolou este órgão o sr. Arnoldo Luz;;pequ'enos avulsos amarelos '.

\,
· 2. � Atendendo aos tele- nas mãos;: .'. I Delegada da Capital. Jto lado dos que ·defendiam o espertalhào. Aí houve en- ..

. J . • dirigidos a:. "Compan.heiro A
.

P l'
.

J
� ,

. .,"

gramas' recebw.o-s, viajei a . qUI, em nossa o leIa

I
Ontem, pela. man la"as VI-

•

gano, qi.le d�v'e ser desfeito, à vista das declaracões-
"', Jaraguã afim de observar Peronista", anunciando a Civil, em que pesem as res- timas foram ao Palácio do que me ,foram feitas, n'o última" encontro com o {1u8-·

J ' formação de uma "juntaCon· ..

1
< ,

l., 'iIl .loco" a situação l'einan- p�n.sabIll.·dades do. sr. Sec.�r�- Govênló, para fa ar ao Go- . tre prócer ela U. D. N. Como todos estaI'ão lembrados"� .

·
. sultiva, Peronista" na Cal- .

'bl. te, decorrente do raciona: tarlO da Segurança .Pu lca, vel'nadQr. e apresentar a sua as acusações levaram o rumo do sr. Claudio Bal'bos2lI-le Venezuela 928, para soli· .

d
.

h" I 1" .

,me,_nto l·e energía; conse- alll a'· a--e ementos que aR· queixa contra a nj.aJ.vclra co- Lima, ,
•

1
• citar a 'Perón que reedite �

dA
.

f"
.· quênCl,' da. onga· e�iagem çam, .vez por outra, JUao .es· mo oraiú assim cannhosa- ,:...':.' ,Disse est.e j0I11al que o,sr.( A.,rnoldo Luz fica.ra :la-. ;< "La· Pl'ensa'" corh o nome"de �

que se verifica. novNorte do se métodó· ·ter,rorista para mente tratados pelo Investi- .1aQ.fli<\ess-e :I,'leu correligionário, quando na verdade fi.-·
Estado. '. " .'

. ·"Nova.Argentina�'. fazer valer a sua palavra d� gadal' Munick. Mas, não cnn- ,j carà n6 liêlo oposto, ou melhor, no a�ostolado ql�e se- �
· " 3'- -'- €omo toJos sabemos' orrl(!m ...

'

segiJoirain,. porque .8. ,excia. arrigel'neª�ou para pôr fim... a uma exploração indeco-
'e tantó lamentamos,.o nosso ,< , ;

" Ó fato não é o p�iI�e�l:o, yjajál'a para �rumenau. i:�sa, qli'e tin,ha por cenário o bas-fond ijoinviJense """

_ârqlle _indtis��,ial e �\POPll- Tremores" desde flue o.utros ·assumi,ram .

Mas, õ sr. Hercílio Pedro envolvia ct:fminosamente.o nome respeitável da Leg�{l!>
lação em geràl conHnúam,' ,

" IÚ,' responsabilidades <la d� Luz Filh&, Oficial�de·Ga- , BrasileÍra de Assistência. Fica, para bem'da verda-de,.
110 Norte do Éstadó, subme- de TerrA trànquilidarle e ordem 'p�. binete, atenaeu-()�. '�elefo- feita' a .retificação: o sr. Arnoldo Luz-, no caso, mere-

tidos ao afliti�o e �nervan-. , .oliéàs� e, �i 11ão houver ql�eIll íúiu ao 'Delegado Regional ce aplausos pela sua atitude, que foi honesta e con-

b.l, racionamente ,de '(orça e ST.ROlVIBOLI (Itália), 21 preste Ulíl' serviço à col�ti- de Polícia, dr;, Ney de Ara· sent$llea. à moral. Com esta retificação queremos evi-·
luz. '",' Cu.:e.. ), _ Quatro hemores vidade, negando ao. ager,té :-ão Paz, que mandou as vi· dénciar, eu e o jOl'llal, que não temos })arte--prís com o-

4. - O racionamen.to de de terra foram, sentidos an-'
de polícia, o direito de, f_é� .

timas" a exame .de· (,!Qrpo' de ,,' n�so� O:p�l'OSO adversário de Joinvme_: E tanto iss-Ü"
<.

energia foi, aliás/objeto. de te-ontem';'à noite e ontem de dI' o próximo, teremos, 'en· demo e abriu iRquérit9 qu�. .

.

tal1'lhem e verdade que, no ca�o da 'Empresul, da qual'
'li: larga explora�ão política manhã, nesta ilha. Muitas tão; criada, em' nossa terr�. será procedido sob a pl'esi":

f

,'ó S1;,' Nolo Já se considerava d.i'l'étor, nós 'nos eximi-
,,c

na (,l�nlpanha: eleitoral qUI;).· J.'
.

uma pólícia de 'fôrça que dência do Comissário Geral:. .' -!TIos dé comentar a estraçalhá�fe vit�ória do SI'; João>. ' .
. pessoa,si ,Mj.,t'l'madas, fugiram . ..

j
• •. •

p-recedeú o pleito de 3 de de suas' caSas.' .'

.

'desconhece, em determina· do Rosa, 'que' s\l.bstituirá

a_!.,
.- Collin,. (J,ué lhe deu, por .ficha dé' êonsolação, a inó:":

(Hltubro, Lembro-me das pa-' dos casoS. a fôrça do direi-

q�lela\a�torida.d� �e :viaja-. '

.... c.'.ua
rot;111agem de um.�areo�?onoHfj�?,·�ein !ltitude.'.•layr:as de 1!m técniço abali- Nas Bermudas to " .' .

ra dommgo prOXlmo para "_'. lYIas,- amda em obedlencra a v,erdade, deve flel' rec-o-
zado no assunto, em viagem .. O cotne.ntário àcím<l ol:i- Chapecó onde realizará in� '. nhe-cido que, no episódio, o Secretádo da Viação R'ãq.,.'de ''estudos

- pel� •.BI,asil. Di- HAMILTON· (Bermud,as), g1noll-o' uma cêna de rua., à vestigações sôbre ,f�tos, que . ,visa·v-a· a l}eSSoa do polítíco da" sua terra: uSOtl-0 g&
zià '.ue qtie:..g..-fa1ia "de. 'el'�e�'- 21 (U.!?;) - F01'tes 'tremo- madrugada de ontem, q� r-eclamam· a sua pl·e��.�., , bÓla'�br�lÍca p�I'a .-encaçaplilr GS 81'S. Bayel' Filho, Pall-
"gia' :�'i--a. aiÍlda, efeito da úl- -'res de tel;r� foram sentidas' nos foi assim .escrita: alí. '

'. .",'.- 1
� ,�o' Fonte.s' e oti�ros.. ,. .

. �!�àtf1rl'"é�'ra mu��la:I:. pl!l-is' :plt5.\jiiji.� jléi'm:�d�; à� 3,10 ÀS. � >�9.!�� .•.�� .manhã de ...
...

..�.'. Mas essa e II hIStorJa de Q_utl'OS qumhentrJs mil!
·

os poyo�"":,,ão dll�e.tamel�te �'as de ontem. Nao há to· iontem, dÓIS mdll'lduos, que
I .As Pl'ovldenclas, cmno s� réis. A dé'hoj.e 'fica en-Cet'i'atlà c.oÍl'!'·i}s nossas Ex-cllsas

'" ; -, �Ayolyidos n�Iri c�rn; � fal- davia;}1ot;hrià,8, de ,danos. Os mais ta�de fOfam id-entifica-
'. vê, foram determinadl:ls e e os" ROSSOS abraços ao Nojo.

. .

tá (le .IDfl'c,adori:ts
.

c�ssen- b:emote1; J-orinn.,ac.ompanha- dos co!np'·.�gal'�ons, regressa- ; estamQs certos qUe as res

eijlís, 'Vi.ndas da Europà, f�,:r;- dos PQri.�'hS"r'Stíhtel·l'al1_>� va.m de�ulÍl::h'àil�J�Q �t,rei. P?nsabiliClades.&el'ão conve·

maram novos parques m- Algumas pessoa-s, apavora- to. Frmlt.e a l'eSideJ:lt:ta da mentemente apuradas, lt\es". ' •.

d·us-triais e aumentaram os das, telefonaram à polícia,
.

exma. viú"á Vaz, }}r'Óvoca- mo ·porque o interêsse das
· já ex!stenteíl: sobl'ecarre- p;'ra saber qual. a -'causa do : ram � algazarras, -:impol'tu- aútorida'd-es deve �!r .a rt:.

"

galldo, a�im, extraol'dina- tremor � do barulho. Alguns! mando as famílias 'qll,e, à- v.reensão dos ,elementos qu�
l'iamente, as usüí.às eXlsten- disseram ter aCl'edita?o,.qlle II <}ueJa hora,' �esc�L�sit\1am. ai�d� l1ã.o < co:nlll'een�e:a.mteso te'ltes com bomba,s at0l111Gas Aquela llOra. aquele lo.cal, que 13.8 vlolenclas POlICIaIS,

5. - Para provar esse estavam sendo realizados I comparecei'mo (} Comissá'rio nao . n�comelldanl aquêles
fato universal, que tambem nfls pl'oxi�id�d�s. 6 'íilÜm'ü I Protenor. e 9 I�Yestigado�"'-que 'devem manter a' ordem

"

se verificou neste Estado, terremoto :[las Bermudas o-Il\fUriick, que, !I)g,o, adverti- pública..' _ ./
vou citar a estatística da correu hú 25 anos. rum os il}lportunos de que E é o que esperamos�_" .
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