
Café Filho no Mara,ohio

o mais antigo D·
rio ele S. Catari

res procuraram debelar as

chamas, porém, devido à
grande quantidade de ál
cool ali existente, cerca d�
50.000 litros, nada puderam
fazer. Outras explosões fo
ram ouvidas; pouco, depol�,
lavrando com incriveI rapi-

• ,dez, as labaredas foram' a
tingir vários, prédios resi

denciais, deixando desabri
gadas treze familias, a Ga

ruge' 'l'l'ansportes Indústri<l
e Comércio, pertencente a

Alberto Gonçalves e a Car
tonagem Gevários, da firma
J. Silva e Soares.

'

\

D' d
avião especial, que partirá

A '

r o'�se ," 'o . Prof. -Lourival .Câmara :;.X\�;;qbl��;�é\;�l�r::�t:;�
.RI.O,�j��(_V.�.) -:- �A·,pro-·\nH, ?itJ\a.ç�o; ...�!l1��i(1l,9)-. ;P�1;;'I:�1'� (ÚS·��;:'''l'a';'.dÂ �e.\f�ya'l'gr'l }lc6!x\liap..p.ar wpeló ,rninhlü'o

pósíto do's íncídenteê' .que, quaí mantinbà o. seu jiedido �U11Ç<ll��.'·.Dâ reumao em do Tbbalho, sr. ,Segadas
ligados à atual crtsé (10'L de exoneração. POI: sua vez, apreço não participaram, po- Viana.
B. G. E. constaram' havei' 0- o sr. Tulo Montenegro, co- rem, o chefe da Sub-divisão A viagem do sr. Café Fi-

, I >

corrido, ontem, na sede do municou que "nada tinha a' dos Censos Economicos, e os lho àquele Estado do Norte

Serviço Nacional de Recen- acrescentar ou a retirar do I chefes das Secões dos Cen- atende a convite do sr, Hen

seamento, éolhemos as in- oficio em que solicitara exo- ,sos Agrícola, Comercial, ln- rique de La Roque Almeida,
formações que divulgamo>� neração". I' dustrial e dos Serviços, bem. presidente do J. A. P. �.,
a seguir; A ped�do do general Dja�- i assim, o chefe do. Setor de Iq�e tambem o acompanha
Cerca de 10 horas da ma- ma Polh Coelho foram l'eU-I' Controle da refenda Sub-' ra.

nhã, deu entrada ali o ge· niclos' na sala da> Divisão divisão, que não' secundal- � Da comit�va .do vice-pre
neral Djalma Pollí Coelho 'récnica do ServiçOtoNacional1 ram o pedido feito por seu>,-j sidente da Repub-lica fazem

acompanhado dos srs'. ceI. de RecenseamE;nto todos a-I companheiros de trabalho. jpa,rte ainda o,.,sr. Assis Oha�
Edmundo Gastão da CunhF" qUEjles que haviam solicita- Contimía na 6a pág. teaubl'iana, dos "Diários As

secretário geral do Conse
lho Nacional de Geografia,
Louriv'al Câmara, novp' se

cretário geral do Conselhc
:Nacional de Estatística, >'Ca

pitão ,Amauri·'Ba'àoso, aju
dante de ordens, e PindarCI
Machado S�brinho, auditor.
Em contacto com os srs. �E�LIM,. 1.0 (u.r.) - O i�as, realizou um golpe mi- vot.o, de acordo com a lei

Paulo Me!:?q1}ita, Lara e Tu� prlmeIrO mImstro da Ale- 'lItar em 1930 ... e govel'nJv !eleItoral de 1949'1" O �r;)
lo Hostilio Montenegro, res- manh!i Oriental, Otto Gro-l com poderes ditatoriais, iIi .. ! �il é compl�t.�menf,� um v[,,�
pectivamente diretores das tewohl, declarou que o Bra- mitados até 1945, quando.: saIo da polItIca norte-amerl
Divisões Administrativa e sil é "vassalo da politica so? a �ressão das massa:;, I cana.; ..

Em 19.48, os Est,a- PARIS, 10 (U.P.) - Ü'

Técn,ica d.o-Serviço Nacional norte-americana" e qlle "o fOI obngado a promulgar a dos Umdos obtiveram o ttl- número da revisJ;a ''Paris

QUASE UMA CATASTRO- de ,Recenseamento, o presi- ditador Vargas. declarou, re- lei eleitoral. ...Todos os ele- reito de explorar as fontes Match", que acaba de sair,
FE dente' do IBGE co'municou centemente, que estava dis- mentos democráticos da de .. de petróleo do Brasil ... O é quase unicamente dedica-

Quando as labaredas cre- que se encontrava no S. N. posto a colo'cal' suas forças mocracia burguesa fonim Brasil perdeu sua soberania. do ao Brasil que, num arti

pitavam com mais intensi-' R. para transmitir o apel.:> militares à disposição de liquidados, sob o pretexto de Agóra mesmo existem d0ze go de apresentação, êsse

dade, por pouco não' OCOl'- que .lhe fora dirigido pela Truman". luta contra o comunismo .. ' grandes aeródromos no Bra- hebdomadário qualifica de

reu uma catástrofe sem pr-e- Junta Executiva Central de O primeiro ministro da Setenta por cento da poptlla- sn, que podem ser utilizaàos "nação nova, de desenvolvi

cedentes, pois, na Garage Estatística, na sessão de ·1 Alemanha Oriental fez tai,,; ção perdeu seu direito de pela Fôrça Aérea norte-a- mento prodigioso e que, aoS'

Tl'ansportes Indústria e Co- do corrente, no sentido de declarações perante o Parla- mericana". olhos dos economistas, en-..,

mércio, estavam deposita- que mantivesse nos cargos mento comunista, ao ,expli- "".,........._ ...- .....,.
'

NÃO RECONHECE VALI� cerra o futuro do mundci",.
dos 12.000 litros de gasolina. demissionários.'Acrescentou cal' os motivos pelos quaiE DAÚE JURIDICA acrescentando que· ''neces-

Percebendo, a tempo,· o pe- que mantinha integrais os se negou a admitir a entra- COD"!O·loa a "om- BERLIM, 10 (U.P.) - O sário será, em breve; .falar
l'igo iminente, o sr. Alberto seus pontos de. vista expen- da no país de uma comissão U' "governo da República De': nos "Seis Grandes".

Gonçalves, com a ajuda dos didos em cartas e entrevis- investigadora da, ONU, que pr'a da Lopold,·na mocrática Alemã não reco-· Além da capa, dezoito pá-
seus empregados e de popu- tas, adiantando, a mais, que deveria estudar, a possibili- f.i nheceu _�enhuma validade! ginas em côres apresentam'
lares. conseguiu, num esfor- pretendia fazer igual comu- dade de s�rem r,ealiza<ias e- LONI2RES. 10 (U.P.) - juridica- .na decis?,o .das N�- ,aspectos do Brasil: em re�

ço sohrehu�ano, pôr aquele nicação aos demais demis- leições livres em toda a Ale- A Leopoldipa Railway a- cões Umdas de crIar uma portag-ens fototrraf1cas de
jnflamáveI fora do alcance sionarios. Se a 'atitude fosse manha. nunciou que o "Bank of Lori- Comissão de, Inquérito panl Jean Manzon" desde fazen-

. das chamas.
.

mantida, desejaria promo- O Brasil era membro da dres & South America Lted" a Alemanha dechirou, hoje, I,das de café, cultura de ca-

. BOMBEIROS FERIDOS ver uma reunião de todos os dita comissão da ONU. Gro- l'ecebeu .do governo brasilei- o sr. Otto Gotewohl, presi-' na, etc. passado por Copa-·
També7rl procuraram, os servidores do S. N. R., Para tewohl disse que a Alema-' 1',0 o montante da soma pe- dente do Conselho da Repú- t cabana e Sã!) Paulo, "a cida->

'socorros do Hospital de I comunicar-lhes o que esta- nha Oriental repeliu .essa la qual os bens da compa- blica Democrática Alemã, à de mais moderna do mundo";
Pronto Socorro, os seguintes ,va ocorrendo e as razões da comissão pOJ;'que a'mesma! nhia no Brasil foram cedi- Câmara do Povo; e focalizando também a fé;

bombeiros: - Antônio sua atitude. não era da ONU, "mas' sim II d,os ao governo. O reembol- Essá decisão � acrescen- católica.
Francisco de Oiiveira, bom- Pronunciando�se em pri- dos Estados 'Unidos". so dos acionistas' da compa- ,tou - constitui uma reC\l83 Uma reportagem é dedica
beiro número 748, rua Ba- meiro lugar, o sr. Paulo La- Ao referir-se ao Bra>ill nhi'a será efetuado prÓXima-li em reconhecer à nação ale- da ao presidente Getúli�
Tão de São Félix, J1. 122, ,ra C?�1Un�cou. que nenhuma

I manifes:o� que "0, �resict€n-I' mente i>�l'o b'a�co londrina mã .os. direitos d� ela.propl'í� I Var.��s e à SU�. atuaç�6, n::ú<

queimaduras do segundQ I modlflcaçao se. processara te brasileIro GetulIo Var, GlY!ln Mllls & Co. deCIdIr seu destmo. \ cenano da pohtIca ..

o Primeiro Grande Incêndio de 52!EMPOSSADO o'·
.

D truid .' ,-
"

•
.

' .' .' I. . Novo 8overnador do Acre
estrut os, ante-ontem,. ���de .

usina e varias 1,.R�o';'i�,;�Aja -J�:;i��: ��d!,� !,,���:d�'md�.!��:::
ca �as reslde.ela IS ' I presentes parlamentares e o sr. Kúbitschek de 'F'lgnei-

RIO, 10 (V.A.) -:- Na

tar-I grau generalizadas, foi pa- da quando. explodiu um tam- I do Amatuzi, rua General,' outras personalidades, to- redo expôs o programa de

de d� ontem o bairro �a Saú- ra o hospital Arlstarcho bor de' álcool, desmoronan- Pedra, n, 26, sobrado, quei- mou posse, ontem, no ?a,r�o seu governo naquele 'I'erri

de viveu horas de intensa Pessoa; Antonio Gomes Be- do-se o assoalho do prédio maduras de. se.gundo grau·\de governado� do _Ternto.rlO_ tório, assim resumido: repo

emoção e pânico. Às 14,10 lo, bombeiro nO 1.158, rua em que se encontrava. Am- no braço direito : Hercula- do Acre, o. ar. .Joao Kubits voamento dos serlngais ;' in

horas, precisamente, nas Gubai, n? 56, em Marechal bos foram pensados na A,,- no Antônio de Oliveira, la- chek de FIg?eI�'e_do, nomeá- crementeà produção: trans-
Usinas Nacionais de Bebi- Hermes, queimaduras do se- slstência, . deira do F'aria 18 ._ do em substituição ao coro- portes e educação técnico-

I I ,n. ,quel I Amíl D t d M f" Idas, tinha início o primeiro gundo grau nos braços, foi [maduras do segundo grau
ne rm cal' u ra e f ene- ,pro 'ISS1Ona .

grande incendio do ano. Um para o mesmo hospital; Moi- PREJUIZOS INCALCULA- I nos braços; José da Cruz ses. I Pouco antes de assumir o

d dei
.

f d f .

P h Pi I cargo,' o novo- governadorver a ierro m erno e ogo. ses en a into, bombeiro VEIS ' Cabral, morro do Casado, n.
N- b t t 1 t·

.

1 07 -Falou, inicialmente, o sr.

I dirigi
iu uma mensagem aoao o s .an e a li a inces- n. .1 ,rua André Rocha, Até agora, não se pode 162, queimaduras do segun-

'

sante de diversas equipes do n. 1.771. ":" precisar o montante dos pre- do grau nos 'braços; Pedro
> Negãoe de Lima, que se refe- povo acreano.

Corpo de Bombeiros, as cha- OUTRAS VITIMAS juizos, pois as chamas des- Agostinho Medeiros,' rua
mas alastraram-se com in- Varias pessoas que se a- truíram tudo que encontra- Cariri, 'número 129, queima-

"" .._ ...

crível rapidez e, momentos cha;'am nas proximidades do ram pela frente. Entretanto, duras do terceiro' grau nos

depois, atingia vários pré- sinistro, receberam diversos I a nossa reportagem logrou braços; Adílson, 10 anos,
dios residenciais, uma casa ferimentos. Dado o tumulto I saber, que, nas Usinas Na- .filho de Hilson Lima, morro
de couros e uma garage, generalizado, .a nossa repor-/ cionais, havia um conjunto da Favela, sem número,
causando prejuízos íncalcu- tagem conseguiu apenas a- de máquinas novas avaliado queimaduras, do segundo
láveis. notar os seguintes nomes: i em 1.200,000 cruzeiros, i) grau no torax e nos bracos,
�Iorador:s 10ea�s foram .José da Silva Paranhos, de

.

qual ficou reduzido a um (Contínúa na sa pág.).

presas de forte crrse de ner- 30 aT\OS, motor-ista, morador montão de 'ferros retorcidos.
vos. Uma senhora, com uma' na rua Manuel Duarte, nú-
criancinha nos braços, a rriero 390, com queimaduras CIVIS FERIDOS
voz entrecortada de soluço, nas mãos, e o fotógrafo da Foram socorridos no Hos- Gastrite? pó Estomacal
exclamava: "Meu Delis! "Tr ibuna da Imprensa", pital de Pronto Socorro, as MACLEAN!
Perdi tudo!" Outras cenas Ernesto, vitima de umá que-

j
seguintes pessoas: - Osval-

dolorosas e indescritiveis,
poude observar o nosso re- CRISE NO I B G Eporter : um ancião, ajoelha- e .'. •

do e mãos erguidas para o -------------

céu, estava como que petri-
ficado.

'

O SINISTRO

RIO, 10 (V.A.) - O sr,

Ibalho
registrou-se um ine:

Adhemar de' Barros esteve dente entre o ex-governador
ante-ontem, em ligeira visí- do Estado de São Paulo e

ta ao mínistro Segadas vi». '1°'1'11:. Yirgilio
Pil:es ,de Si"

.11l}.. 'Antes de ser recebido secretar lo particular do sr,

pelo titular da pasta do 'I'ra- Segadas Viana. ,

.-.•.?'.-.,._._-,_-_·.·_-...._......·�......,._w...,..-""..-.·..........·..-...-:.-;.·_......• ...._.

'No Ministériu do Trabalho
InCidpntp com 4dAmar de BarrOI

Como dissemos, nas Usi
nas Nacionais de Bebidas J.
G, Castro, sitúadas na rua

Barão ·de São Félix, n, lÓ6�
tev€ inicie o sinistro. Na se-

RIO, 10 (V.A.) - Segue, \ sociados"; sr, Loureiro da

hoje. para o Maranhão, em Silva, diretor da Carteira
Agrícola do Banco do Bra

sil; o índustrial Quartin

BI.H.m�i' 0·81'. Fefi� ele Al:.
meid'<:l\', :�tlj�$e de i'al::írnete do

governador paulista, e' va
rios parlamentares.

O sr. Café Filho perma
necerá até sábado próximo
em São Lult, seguindo nes
se dia para Parnaiba, de on

de �e dirigirá à Bah�a, daí
regressando ao Rio na pro ..

xima segunda-feira.
No dia 15, o sr. Café Fi

lho presidirá a solenidade
da ins.talação dos trabalhos
do Congresso Nacional, e

viajar.á, em seguida, para
os Estados do Sul, devendo
visitar o Paraná, Santa Ca
tarina e o Rio Grande do
Sul.

ção de engarrafamento, os

operários... achavam-se en

tregues aos seus mistéres,
quando se \'erificou forte
explosão, I?eguida de violen
to incendio. Os tJ'abalhado-

CAL.UNIOSO ATAQUE AO
. '

.

'�-GOVERNO BRASILEIRO
FALANDO PERANTE O PARLAMENTO, O PRIMEIRO MINISTIlO DA ALEMA
NMA ORIENTAL FAZ ABSURDAS DECLARAÇÕES SóBRE O NOSSO PAiS

........._�"'_..._,

Ince rra o Brasil
0, futuro do
mondo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CU • ADULT08

Caixa Postal T50 .. Itajaí·- Santa Catarina

- AI.rrla-
COBaultóriol Rua Nana•••eIa..

. ,
... , - Cou•• lta. da. 10 é. l�,
••a. 11 I. 11 hor... I.....a.nci.' ••• .aradlal GiIl,-
Ua.na.. I - rOIl•• - 181. .

--

ATL..ANTIO'A

Crédito Mútuo Predial
RESULTADO DO 560 SORTEIO DO PLANO B, REA-

LIZADO 'NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 1951

CADERNETA N° 00.506

PRf:MIO MAIO REM. MERCADORIAS NO VALOR DE�

CR$ 6.000,00

Aproximação Superiores. I Aproximação Inferiores

Em Mercadorias no Valor I Em Mercadorias no Valor
. de Cr$ 1.000,00 Cada Uma de Cr$ 500,00 Cada Uma

Caderneta N0 00.507 Caderneta N° 00.505
Caderneta N0 11.700 Caderneta N° 11.698

Caderneta N0 17.392 Caderneta N° 17.390
Caderneta N0 05.647 Caderneta N° 05.645
Caderneta N0 04,.611 Caderneta N° 04.609
O resultado acima é do sorteio do mês de DEZEM-

oBRO de 1951, extraído dos cinco primeiros prêmios da

extração da Loteria Federal de 29 de Dezembro de 1951-

Florianópolis, 31 de dezembro de 1951.
VISTO

Orlando L. Seara � Fiscal de Clubes de Sorteios.
em Mercadorias "'- Interino.

Dr.Jullo Doin-vieIra
Formado pela Faculdade de Ciências' Médicas da,

Universidade do Distrito Federal.
Especialista em doenças dos olhos, ouvidos, nariz e

garganta.
Ex-assistente na Pol iclinica Geral do Rio de .Ianeiro,

na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
Railway e no Hospital São João Batista da Lagoa.

Curso especializado em 'I'racoma no Departamento
Nacional de Saúde.

.

Estágio no Instituto Benjamim Constant, para cegos.
I no -Rio de Janeiro .

RECEITA DE OCULOS
Angio: - retinoscopia exame de fundo de olho para.

diagnostico e controle da pressão arterial.
Tratamento e Operações na Especialidade.
Consultas : Diariamente das 9 às 12 horas e das 15

às 18 horas.
Rua 9 de Março, 1?94. - Joinville - Santa Catarina,

1.I.<'At;A
UMA VISITA A

FABRICA DE MóVEIS
DE

Rodrigues
&- Santos

AUTOMÓVEIS
CA.MINHÓ.ES

CAMINHONE�AS

?lUZP LIMA & Ií-?MÃO.'
Cons. Mafra, :37

1 'lof'ianópo! i!'

ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA I Materiais de Con8trUç&o.

DO SOLICTTADOR WAL Beneficiamento em Geral"
DIR CAMPOS IMadeiras para todos 01'1

Advocacia em reral Fins, Aberturas. Assoalhoif�
Funciona junto aos Inad, Forro Paulista, etc., Madei-

tutos e Caixas de Aposenta· ras de Pinho. Lei e Qualida
doria. Acidentes do Tr.ba· de.
Iho� Inventários, Sociedades. Escritório, Depósito ..

'

Naturalizações. Oficinas -'- Rua 24 de Mail>
Escritório: Rua VitOI nO 777 - E�treitD - Floria,

Meireles. nO 18 - 20 .ad-'.r nópolis.

Viagem com segurança
e rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS ruICRO-ONIBOS DO

R4?-IDO «SUL-BRASILEIRO»
Fbl'ianópolis - itajai - JoinviUe � Curitiba

." ,

Agência, : Rua Deodoy'o esquIna ,ja
Rua Tenente Silveira

R·A C, O
OS MELHORES ARTIGOS! 9S MENORES PREÇOS! AS MAIORES FACll..IDADES!

I

RADIOS _' ELECTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES - DISCOS TOCA-DISCOS AGULHAS
ENCERADEIRAS - GELADEIRAS - LIQUIDIFICADORES ·BÁTEDEmAS VALVULAS ALTOFALANTES _' RE..

SISTENCIAS CONDENSADORES
�t

.....

�'.l..<•.�••

. �7 _,'" O mais corqpleto' estoque de peças para radio
Rua 7, de Setembro, 21 e 21 A - Florianó )()lis

I
•
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\

���RsÁ�o!.cial !���:�� �����:��1�i�b"�:�r:�:��;!I�: I A 39800"dm8 1·ldOCS'- rCUOZOe�lrraObSaDdeimstaJsOI·aS apre'-,en,d'l-das-DES. SALVIO GONZAGA
se contra muitas emendas e tante do sul do Estado, a-

,Transcorre, hoje, o ani- sub-emendas presentes à chando que devia cumprir ) U t O b ilh tes 'pesavam j do negociante Jacob Malkes
..

t I" d .

id RIO, 1,0 � (V.A. - m ,e c. S rr an ,.

'1"
'versarlQ na .a ICIO o se. matéria. os comprormssos assumi os

contrabando de joias apre- 132 quilates- e 20 pontos.
I
em 10 mI, cruzeiros .0 que,

'.Des. Salvio Gonzaga, ilustre Ao combater a emenda do com o eleitorado, apresen-
endido pela Ald'andega, há I Finalmente, as autorida::-', dá. um tot,�l de 390 mil cru-membro do Tribunal de JU::l- deputado Paulo Marques, tou dois projetos de lei, um
dias, contendo os varios en- ! des visitaram a firma Ja- zerros.. . .

tiça, aposentado.. que dá aos oficiais e praças criando Grupo Escolar em

dereços onde o mesmo seria; cob Malkes, a rua Visconde
. �s diligencias for.am pr�

. O venerando amversa- da Policia Militar vanta- Meleiro, município -de Tur-
burlar a vigílancia aduanei- . do Rio Bra?co 24, ond� fo- s�dldas pelo del,egado marr.riante, don_o de va�ta c�ltu-Ilgens especiais- quando em vo, e outro criando Grupo
ra levou a Guarda-moi-ia da ram encontradas em situa- timo, dr. Admaro Mul�e: eT-:'l e de brilhante, intel igen- serviço no munic,ipio .de Escolar em Maracajá, no Alfand�ga" juntamente com ção irregular, �aracteristi- c�ntara� com. a pa.rtlclp�,-cra conta com larga folha Chapecó, ° orador e muito municipio de Araranguá,
Delegacia6'1aritima a uma ca de mercador-ias contra- çao dos lUvestl�ad01.es Lei--de trabalho dedicado à co- j aparteado pelos deputados Esses projetos mereceram

serie de diligencias duran- bandeadas, grande quantí- ria e dos funcionar ios
.

daletivi��ade catarinense.. , [Lenoir Vargas Ferreira, aprovação do plenário, �as te o dia de ontem, nos re- dade de medalhas de esmal- Alfan?ega �edro de SouzaO ESTADO se aSSOCIa as ! Paulo Marques, Ylmar Cor- foram vetados pelo sr, (,0-
feridos locais, na expecta- te.

,

.

e Jose Rodrigues. .

homenagens q:le lhe serão Il'êa e outros, pois �q�ele vernador.
I tiva de encontrar outras O contrabando da avem- A,s mercadorias .apreend1-'Prestadas no dia do seu a- municipio, por fazer Iimites Ao ser discutido o veso,

mercadorias -contrabandeai-" da Rio Branco foi avalia- das foram recolhIdas. aosli ivei-sário natalício.
com a Argentina e ser de o deputado Barros Lemos das.' I do em 10� mil �ruzei�.s, o cofres da Guarda-morta dáSR, PAlJLO GEVAERD
enorme extensão, possui mandou às favas as premes-

O primeiro a ser visitado da rua Ahce em 160 mil, ') Alfandega.Ocorre, hoje, o anivel'sá-, condícões excepcionais que sas eleitorais, os Interesses .'

d J M I
'

.
,

.

foi o escrítorio e. an�
,

rio natalício do sr. Paulo bem justificam a referida dos munícipes que repre-
id R' B ,. ........."'*_"k_. _ OL- ........ _ w....._-•...,........- .....-_- JOGevaerd Ferreira, funcioná- 'vantagem, Fi�ou bem claro senta e até os eleitores. ;��' o:;.eve��,r:,m I�nc���;:� �D-·I;r-·I··g·e-s-e-,--a- I_V.T.P. à AutoTio da Delegacia Fiscal. e

que tais vantagens não são Só se lembrou de ser a-'"

das varras joras sem a com- ,'Secretário de Intercambio e concedidas por ser Chapecó gradável ao governador e

'petente fa,tura, .nota com- , VI·aça-O Bom Abr •.go
,. Cultura da Associação dos

uma regrao perigosa, cir- votou contra .seus prôprios
t

_�
pra ou gUla de Impor ançao ,

.r_: x-Combaten tes, secção de cunstancia que não se ver i- projetos de lei.
o que determinou o 'seu con- Florianópolis, 9 de janei-'mesmo matertal r Não temosSanta Catarina.

, fica há muito' tempo, dado' O povo de Turvo e Ara-
fisco. Depois disso a carava- 1'0 de 1952.' relatIvamente as mesmasO ESTADO cumprimenta- o espirito ordeiro de SUá po- ranguá que tome nota
na policial-aduaneira rumou II S despesas que a linha de Sa.imo. r.,,'),

pulação, hoj� integrada ex-
para a rua Alice,21, residen- Inspetor .de Veículos e co dos Limões'?'- F.-'iZElVI ANOS, HO.JE: clusivamerrte de gente do
cia de Antônio Gonçalves Trânsito Público Porque então esse trata-SENHORES:' trabalho, e sim são concedi- AiI8me "O ESTADO"
Nunes onde foram" apreen- Nesta. mento desigual? Porque eg-

- José Martinelli. das porque as responsabil i-
didas 'grandes quantidades Senhor Inspetor: se zêlo por aquela linha e

- Humberto Climaco. dades dos destacamentos é,
• de broches.aneis', pregado- Tendo em vista, que es- esse despreso pela preser-SENHORAS: além, bem maior do que em

C "'Ine -O, ia� r-I" res. correntes e pulseiras. sa Inspetoria muito vem trn- vação do patrimônio da li-- Viuvá Maria Rosa
outros municípios, «melhor

- I ti Àntonio Nunes revelou balhando no sentido justo e nha de Coqueiros ? ,
-Campos, servidos de meios de comu-

que trabalhava na ourívesa- equânime de dar às linhas Não tendo �ais reservas,
- Maria Fragoso Linha- nicação e locomoção. RITZ ria de Fernando Queiroz á de ônibus econsequentemen- não tendo mais a quem ape-rei':, digna esposa do sr. JQ- Por esta razão, a, emenda ÁS 5 e 8 horas

rua do Lavradio, 180. e 'lá te aos pasaageiros utn, me- lar. justiça,. �ão sUP�J'r�n:l:!.,sé Línhares. Paulo Marques merecia a- � ODEON estiveram as autor idades, lhor serviço, tratando sem- maiS os deÍlcIts que :oe. \Te"l-
� Eulalia Silveira,

poio e devia ser aprovada. Ás 8,15 horas
no exato momento em que pre na devida consideração I ficam, prevemos g�t&,lQ.�f;r,.SENHORITAS: Indo à tribuna o deputa- IMPERIAL Salomão Zihi;>k, um nego- os proprietários das �mpJ:e"l no a nossa del'�'ocada, � uer-- Hend Miguel. do Ylmar Corrêa que 'se ma- Ás 8,30 horas ciante de joias" procurava sas desta capital, nas suas rocada dfi\ maIS. ,um émpre-- Malércia Andrade Cos- nifestou favorável 00 subs- Frio e Cruel aquele dege- vender ao proprietario da pretensões e agindo com ri- sário (�e Goquelros,_ porque4;a. tituti�o Bulcão Viana. Ex- nerado não vacilava em ourivesaria alguns brilhan" gôr nas, suas faltas, venho, todo;;, os outros estao como- Maria José, filha do pendeu, ainda considera- mandar á cabeça de um ino- .tes. mais uma vêz, recorrer a sellê,,dr.•João Bayer Filho, Se- cões em torno das diversas cente a Guilhotina. Salomão não estava en- V. S. afim de intel'ceder jur.- ,/Bal.dados �oram os nos:eretário da Fnzenda. �mendas, aeeitando algumas Eles zombavam diabolica- volvido no primeiro 'caso, to á Comissão 'Municipal d.v sos esforços JllUt� ao senhorMENINA:

e combatendo outras. Por mente dos homens e de
mas tambem ele não pode Preços e ao Senh?r Pref/",,",i1;o Prefe._ito, n� se�hdo de queEIsa Amar'al Faria PI'eSI'

.

f M G 'lh t' a I'm
"f ' tlça de que

-

.' fim requereu que 'a, -

Deus. as a UI o lU, -

comprovar a origem daque- espec,ialmente, sobre /J as- se Izesse JUs., �
MENINOS:

'

dencia submetesse á _yotos, placavel esperava pela sua les brilhantes em seu po- sunto gue adeante eWonho. não conte�p.orI_zasse a. I:eu-
- Augusto ,Cesar, filhi- em primeiro lugar, o subs- cabeça ...

_ " del�, d'izendo que_ na bolsa A Comissão M�icipal de nião da Comlssao MmuClpal'
�,

pYlho do sr. Higino Luiz Gon- titutivo Bulcão Viana. 'FU<;t�TIV.<?...D�,.qUI�2TI.:. d.�,)r_itha:pj;es....e·,.pêal'as pre- Preços; atendenpio ao a-pf,lo de .Preços e ,de que, por ,e-i' 'laga, Escrivão do Cível des- Em primeiro lugar foram '
- NA ciosas do Café Simpatia, do proprietário/da linha de qmdade, se resolvesse o ,pIO-ta Capital. votadas as emendas. Foi re-' TechniG.Olor. onde opera com

patricio"l Sacó dos Lip?!ões, concedeu blema do preço das passa-- Antônio, filhinho dI) jeitada a de número um qu� com:
seus, as compras e vendas aos seus 5 jIuilômetros de gens.-sr. Otomar Bohn. concede ao,militar quando Charles LAUGTON �ão feitas na base de con- ,percurso o lPreço equivalente Assim, antes que o citosexercendo funções de supe- Franchot TONE - Burges fiança, não se exigindo fa-Ia Cr$ 0,216 por quilômeteo. se aproxime, levo ao conheI- O á

-

B rior hierarquico, os 'Venci- MEREDITH - Jean WAL- turas ou recibos. Um ca�� igual e que deve- cimento de V. S. que dentrolI'oa, per ,na · mentos deste. Os de número LACE - Patricia ROC ,- A explica,ção não conven- Iria 'ser/tratado igualmente, de dez dias paralizaremos o

de Plor',-ooóo'olls 2,3 e 4 foram retiradas pelo BELITA e Robert HUTTON
ceu e as autoridades convi- I é o d;lssa empresa que pl'e- tráfego, pel� imp'Ossibilida-autoI', deputado Ylmar Cor- • No 'pr'ogI'ama,·. S I

-

I' las t d 7 'lo de de continuar mantendo odaram ai �ma,o. a eval-, en

f
para os seus qlll-ASSEMBLÉIA-GERAI� rêa., Noticias da Semana. Nac. até sua resldencla, onde fo- met' os e 300 metros, o mes- nosso serviço, não por ,jn(��-De ordem da Diretoria, Foi a seguir aprovado o Noticiario Unive�sal. A-

ram apreendidas correntes mOI preço, qual ,seja o de pacidade de administraçã:l eba-seado no art. 21 de nos:' parágrafo unico da emenda tualidades. de ouro, ,r�logios, perolas, C J$ 0,20 por km e que conce- nem de leve por exigeneiassos gstatutos� convoco os nÍlmero cinco, que concede Preços: brincos, alianças, berloques, e o mesmo desconto de dessa modelar Inspetoria,.associados para tomar parte aos oficiais reformados, se Cr$ 6,20 e 3,20, 20% nas passagens, está mas pela falta de estímulo e-na Assembléia-Geral, que prestaram serviços de guer- Imp. até 18 aúos. M-.I.Plaras 8100-0. sendo relegado, contempori- zêlo com que os poderes pú-se realizará no proximo dia ra, vencimentos_ integrais, a ROXY
,

V J�I zado e até mesmo contn\!'ia,- blicos vêm tratando' os ser-13 do corrente, domingo, pa- partir da vigencia do Códi- Ás 8 horas ra'd.ose Do,m,,eans do inexplicavelmente pelos viços de 'utilidade coletiva.)'a eleição da Diretoria. go. , SOMBRAS DO MAL
k membros da Comissão. '() Ile SaudaçõesA referida assembléia se- Foi aprovada a emenda com: RIO, lÓ (V.A.) -/ O pre-

não encontrando fundamen� Walter Cruz'rá ÍlJiciada ás 10 horas e não Paulo Marques, que conce(l� Ci,) .ttichard' WrDMARK sidente da Repúb ;!ca 'assi-
to para negar o preço Buli-havendo numero, realizar- vantag2ns e9p�'Ú:�Hí"'aos ofi- Gene TIERNEY"\ nOll decretos na pasta da,
citado, 'vêm sa�rificand(\ af-le-á mela hora mais tarde, ciais e praças 'que servirem No programa: Guerra exoneran do o tenen-
emprêsa � exgotan do suas"em segunda convocação. 110 municipio de Chapecó. O Esporte na Téla. Nac..lte-coronel Or! ndo Geisel, ultimas reservas é desabo-•

'Uga Operaria, 9 de Ja- J Por fim foi .aprovado o Preços: I das funções de adjunto do
nando-a perante seus Cl'f\-neiro de 1952. substitutivo Bulcã� Viana Cr$ 5,00 e 3,20 , I adidó m'ilit r à Embaixada
dores pela insatisfação deFrancisco Agaipo Ferrei- com as 'emendas acima. Imp. até 18 anos. do Erasil em Washington,
suas dívidas.Ta - 1° Secretário. Estrada Madre-Km. 34 IlVIPERIO (Esh'eito) Estado's Unidos da Améri-
Acaso não rodamos com oFoi aprovado o par()(:e�' ,Ás 8, horas ca; e n meando adjunto da

que transforma projet? em 1) - O DELEGADO E O Missão Militar Brasileira CLUBE_ RECREATIVO LIMOENSEindicação. HERDEIRO de I strução no Paragpai o

S d L'
,.,

•

2) - OS IRMA-O'S COR- cap'· a-o Darci Jardim de Ma- aco os lmoesO deputado Barros Lemos e
•

.

"SOIRÉE" d'SOS to. . e o tenente-coronel Sábado e domingo, grandIOsa
.

e omI,n-contra seus próprios pro- ,

'h t t Á 243- ') - O H'QMEM ;F""'UE- C'1 d s Santos Jacinto gueira, com início as 22 oras respec lvamen e. sjetos
,

vu I os o
_

"

d d "G't d C }" comUma nota interessante, TE - 3/40 Eps. ara; exercer as funções de horas de sabado, sera a o � rI o e arnava ,

h t Preços: djunto do adido militar à

1
batalha de confeti e serpentma.para não dizer c ocan e, na

Cr'�, 5,00 e 3,20 EmbaI'xada do 'Brasil, em Ao término da "SOIRÉE" haverá onibus para a Ca-sessão extraordinária da 'li'
I h- d t d a o Imp. ate' 14 anos Washington.

-

pit�l. ,ma,t1 a ,e 011 em, ,eu-

IDias de Inglês·
PRATICO E TEORICO

Professor Bonson
Rua Deodoro nO 3 sob.
Diariamentê.

Dás 8 às'12 e das 14 às 19.

H'osp,fal de
Caridade

DA
lRMANDADE DO SENHOR

JESUS DOS PASSOS
o movimento de assistE}il

da nos indigentes durante o

n,8, de d,ezembro, proximo
passado, foi o seguinte:

Ope'rações, 954; Curati
"vos. J751; Laboratorio, 173;
Raío X; 61; Ondas Curtas;
"89; Raios Infra Vermelho,
53; Metabolismo Basal, -7;
Eletrocardiograma, 5; Ra

'dium, 3; Tubagem duodelial,
1; Radioterapia, 46; Ionisa
sações, 8; Anestesia pelos

�gazes, 4; Eletl'ocoagulaçào,
'8' Transfusão de sangue,
S; Injeções, 3'886;.

"

Opera
'Çoes, 153 e �ormulas avw

'das, 215&.

ZE-MUTRETA

I,
!
I

AVLA -'!Ol
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Florianópolis, Sexta-feira, 11 de Janeiro de 1952 o ES'l'A1)O '1

Sera
. encerrado, domingo próximo, o· Campeonato Citadino de

Profissionais, jogando . os clássicos rivais Avaí x Figueirense.
Hoje à noite jogarão Guaraní e Bocaiuva.

__()�()�()�()�()�()�()�()....()�()�()._.()�()�O�(<) __()�()�()�()�()�()�()....()�()�()....()....()��....()_{O

"O -Estado ,,'

Esportivo
.......- _ ....,._.,_,.....,._. _-- _..-.-_---- _._!"_ - _-.-_._- �._ -.- ---.-.-�-.-.;' ------- -.-.-_ - _-_-_-_- _-.-_-_ -- _ _ ...........,. _..._-_._..._.._-.-....-_,..

Sensação 'em Joinville pelos Campeonatos 10 Flame�go para jog�r nesta
E t d ·s d V I'

·

8 t Capital terça-feira
. S a ual

,

e o el e, Isque e SEGUIU ONTE .MUM EMISSARIO DO PAULA RAMOS

Sabedor ele que o FLAMEMGO se apresenj.ará do

mingo aos brusq uenses, medindo forças com o _C. A.
Carlos Renaux, campeão Catarinense de 1950', o sr. Wal
demar Furnerol li, esforçado maioral do Paula Ramos, on
tem enviou um emissário àquela .c idade com a incum
bência de trazer a esta capital o prestigioso grêmio ca

rioca para um prélio a realizar-se terca-f'eira à noite
frente à seleção florianópol itan a.

-

Aguardemos a resposta, torcendo para que tudo cor

ra bem!

Rumam hoje para aquela cidade os campeões floriano
polítanes. Como está organizado o programa

Como já tivemos ocasião são os votos que enviamos

I
la rodada (Joinville) x Aventureiro

.de noticiar, terão lugar na
I
as categor-izadas equipes, Ás 16 horas - Voleibol (Sãc .Ludgero}.

cidade. de Joinville, sábado;�ue nos repre�e?tarão ':cs Feminino. - Bandeirante Ás 10 horas - Ubiratan
� domingo, os Campeonatos [Importantes prélios de JOll1- (Brusque) x Clube Doze de (F'lorfanópolis) x Duque de
Estaduais de Voleibol Mas-

j ville. Agosto (Florianópolis). Caxias (Blumenau) .

culino e Feminino, Basque- I
'

Organizado o programa Ás 16,30 horas - Voleibol As 11 horas - Campeona-
tebol e Lance Livre, patro-l Ontem a Federação Atlê- Masculino - Cruzeiro

lt.o
de Lance Livre.

,c�naa,s pela Liga Atlética Itica Catarinense d�u a .�()- (Joinville) x Duque de Ca- 4a rodada
Norte .atarrnense,

.

[nhecer o programa das J1S- xias (Blumenau).,
'

A progress"st�,�ida,-le do [putas, que é o seguinte: Ás 17,30 horas - Basque- DOMINGO, A TARDE
norte no último Camneonato li Homenagens tebol - Caravana do Ar I Ás 14,30 horas - Volei-
Brasileiro de Basquêtebol Campeonato Estadual de (Florianópolis) x Olimpico, boi Feminino - Sociedade,
foi com Florianópolis Sede Basquetebol - Em homell:1- (Blumenau) ,

'

'Ginástica (Joínvil le) x Clu-
do certame, graças ao seu gem ao Sr. Irineu Bornhau- 2a rodada be Doze de Agosto (Fluria-
grandioso Estádio Centena- sen, d. d. Governador do SABADO A NOITE nópolís).
rio, construido para tal fim. Estado.

'

As 20 horas - Voleibol As 16 horas - Voleibol
Os jogos ,deverão, a juigar Campeonato Estadual de Feminino - Sociedade Gi- Masculino - Duque de Ca-

pelas preparativos, ser 0<; Voleibol Feminino - Em nástica (Joinville) x Ban- xias (Blumenau) x Aventu-
mais renhidos e sensacio- homenagem ao sr. Almíran- deirante (Brusque), ,

reiro (São Ludgero).
naís de todos os tempos.

'

te Carâos daSilvelra Carneí- Ás '20,30 horas - Velei- As 17 horas - Basquete-
Em Joinville só se fala 1'0, eomandantia do 50 Dlstri- bol Masculino -'- Ubiratan boi - Palmeiras (Joinvil-

nos monumentais certames, to Naval. \ (Florianópolis) x Aventu- le) x Caravana do Ar (F'lo- O Clube Atlético Guaraní, Guaraní 2 x Figueirense
que reunirão os campeões . Campeonato E1\ltadu;:.J de reiros (São Ludgero), rianópolis). o caçula do Campeonato de 3.
de Florianópolis, Joínvilie, Voleibol

Masculin'�-
Em As 21,30 horas _ Basque- As 21 horas _ Congresso Pr.ofissionais, como em 1950 Guarani 1 x Paula Ramos

Brusque, São Ludgero e ho�enage.m à �lustr Assem- tebol _ Palmeiras (Joínvíl- de Encerramento. realizou no ano findo uma 2.

Blumenau. bléia Legislativa do stado, le) x Olimpico (Blumenau). As 22 horas _ Solene en- boa campanha. O Clube do I Guarani 1 x Figueirense
Seguem hoje os Campeões Campeonato Estadu\ll de 3a rodada

'

trega de prêmios às equipei! sr. Newton Garcês teve en- 1.

Florianópolitanos Lance Livre - Em ho�ena" bOMINGO, PELA MANHÃ campeães em soirée ofere- tre os seus melhores feitos I Guarani O x Avaí 5.

Segundo apuramos, a em- gem à Mãmara Municípaê, de Ás 9 horas _ Voleibol cida aos visitantes pela de temporada um empate Guaraní 2 x Paula Ramos

baixada do Caravana do Ar, JoinvilJe. Masculino Cruzeiro L. A. N. C. frente ao lider - o Avaí - 1 (torneio-início).
campeã de basquetebol bem Programa \ e duas vitórias sôbre o Pau- Guaraní O x Avaí 1 (tor-
como as do Ubiratan, cam- SABADO _ Á TARDE , :"'>1"

.-
la Ramos e Atlético. Seus neio-ii!ício).

peão de Voleibol Masculino As 14 horas'- Abertura\ Despedtram-se de campeonato principais 'defensores: - "Guarani 1 x Paula Ramos

� Clube, Doze de Agosto, do Congresso na séde da Li-I Isaías, Fausto, 'I'oínho, Jal- 1.

campeão de Voleibol f'emlni- ga Atlética Norte Catarinen- Paula Ramas e AlIe' tl·CO me, Lauro, Frederico, Zézi- Guarani O x Avaí 2.
no seguirão hoje para aque- se. ti nho, Alemão, Ar], Aníbal, Guaraní 1 x Seleção Uni-
la capital, viajando todos I Ás 15 horas - Desfile de �;ca gente foi ao cam-I e Cazuza; Augusto,' Arí, Juca, Erasmo, e Vaica. O versitârta. O.

em automoveis e camínhone- tôdas as delegações concor- po �la�ua Bocaiuva, na noí-,Mandico, Fornerolli e Abe- "bugre" encerrou o ano' com Guaraní O x .Atlétíco Z.
tes especiais. " rentes; concentradas na, rua te de an e-ontem para ver a lardo. as honras de terceiro colo- Guaraní 5 x Grêmio Cida-

Boa viagem e felicidades I das Palmeiras. peleja qu,� marcou as des- I ATLETICO' - Sonclní, cado no certame profissio- de Azul (Tubarão) 5:
�.....�........._.-..-..........---.....-- ............-.---......................",...........__•••.-J pedidas do' -Atlético e Pau-IJuarez e Djalma ; Valflor, nalista, Guarani ° x Figueirense

«Terlu'li"as» 'na A. A. Bar-, la Ramos do \�ampeonato de

Ivalério.
e ;':,\:xanto; Hercilio, Eis ós,crei1ult:;t,d<?l das, pe- 1.

.

• Profissionais (�e 1951. Vadin,fY," Alcindo, Mirinho lejas disputadas em 1951 Guaraní 3 x Bocaiuva 3.

_g V d
Não gostamo�� do encon- e Çrcleca. pelo campeão de amadores Guaraní 3 x Paula Ramos

rI a' er e, troo As falhas p(?diam ser IF'Na peleja entre os aspi- de 1949: . 2.
.

vistas a cada minmto. ímpe-Itrantes saiu vencedor o Pau- Guarani 2 x Duque de Ca- Guaraní O x Avaí O.
Com explêndido sucesso a ma arranca d tI'

;)
,

. no, oe os VI- rou a desarmonia ne' s «G-Is la Ramos por 5 x 2; xias (Ri\) do Sul), 2. Guaraní 2 x Atlético 1.
A. A. B. V. lançou a sua brantes aplausos da 'nu- bandos nue tiveram s�'s li- A renda foi diminuta: Guaraní 1 x Olimpico
campanha pró novos sócios merosa assI' t

.

V I 1'1 '" ,
'

s enCIa. a - nhas de frente comp leta- Cr$ 400,00. (BlumeIfau) 7. RESUMO - 20 jogos, 5
-€ reRtabeIeceu as tradicio- dir Brasil e Nelson Maclia- G

.

2 M' t d A 't" 9 d t 6mente desarticulada, fa cili- , u�ralll x 1S o e

s-IVI
onas, erro as, em-

nais e encantadoras tertú- do OCUpal'aln ',a "pista" e
..,.",...................._............."'>1"",............ .

tA' G '1' t "8 I ftando por demais o t-l'lii.t.>a- J 'é N C Ih
pIran es' va1- uaralll. pa es,;::; goa S 'a. aVal' e 47

]ias das sexta-feiras. 'com suas finas sátiras f','ze- 'OS Ota O G '2 A '7 D f" '1, lho das duas defensivas. \.1 J. U uaralll- x va1. contra. e IClt:' '9 tentos.
Comemorando, segundo as 'ram rir a assistencia.

tradições daqueie clube, I} A festa prolongo!!-se iu- gU�i:'e��:: ;:������:�d� :=) o ��!!i:st�����S!��te��i� C-a-··
.....

U1···p
..

·.·...,..,.....a
..

m-a
...

··d···o
.........

rl=-s
...

·t··a····
......

dwe
...

F-u···t··e····b···o··-I·primeiro dia festivo, i. é" a gindo as normas costl:mei-
primeira sexta-Í<:ira, no dia ras, até as duas horas da

riodo inicial sem abertura i eo e talentoso colega--de im-
4 d t B'

da contagem. Na fase final; .J rensa esportiva José Na- Ficou sendo a seguinte a pontos perdidos.
,

o corren e. o arnga madrugada, semprE' em aDi-
1-

Verd co t b I I dominan.do, oPa.ula Ramos, z��reno Coelho, discotecário·· situação do Campeonato da 7° lugar .- Deléfaz, com
: .nsegulU res � e e- mado ambiente de aleg1'i'l e 1)..

-

c�r vItor.lOsamente, pOIS ha-'cordialidade, confü'mando conse.gulU seu mtento, aos

'Pl.�\ogramador
da conceitua-ISegunda Divisão de Amado- 12 pontos perdidos. ,

Vln: sofrIdo um ('olapso se- assim, mais uma vez, o cara�
40 :fllp.utos, q'uando A.ugus-lda\ Rádio Guar_ujá � _Pl'ofes- res" a�ós os jogos da �nt:- 8° lugar - �mérica, com

��lldo de prolongnda inati- ter íntimo dessa fesia. t? 1 ecebe�do de Mand1co a- 'sor de Educaçao FlslCa ser- penultIma rodada do

pnmel-113 pontos perdIdos.
'

vIda.de,. os seus já famosos Hoje Valdir Brasil e Nar-
tIrou muIto no fundo das vin o no Grupo Escolar 1'0 turno: ' 9° lugar - Bangú, com

festlva1s de toda ' redes. Resultado final: Pau- "Olív. Jo Amoi'im", do distri- 10 lugar - Postal Tele-114 pontos perdidos.
•

s as sextas- ciso Lima extrear<í ' \\
f;iras - TE�TUL[AS pois de da A. A. Barrig�.t l�eI�e� la Ramos 1 x Atlético O. to de ,Trindade. gráfico, com 3 pontos perdi- 10° lugar - Guarujá, '-"

tItulo outro nao se pode dar as canções carnavalescas
Os menos maus em cam- Nazt�reno que naR horas dos.

'

ITAC, com 17 pontos perdi-,
a esses re�,l1loes.� que são creadas para o earl',êlval

po foram Soncini, Helio, de fol�a colabora com os 20 lugar - A. D. Caixa, dos.

Tealmente reUDidO de ami- ilhéu de 1952 M 'tn ' t. .
Djalml4' Dinarte, CWl'eca, ,jornais W;,_.emissoras do Es- Economica, com 4 pontos São os seguintes os jogos

gos" pois se apresentam tão expressões d� Ii�l ,aS OLl r�s Jaime, Cazuza, Valério e tado, demOlt-strando grandes perdidos. r�stantes do turno, depen-
Íntimas como se fôra uma intele�tual e 't�St� mu�. aTaranto. conheciment

�s
técnicos sô- 3° lugar Treze 'de Maio e dendo de datas:

l"eunião da nossa família, quentadores q�: 1� ,1�O, J e- Arb-itrou o encontro o sr. bre os espor tes em geral" Flamengo, com 6 pontos per- Flamengo x Guarujá.
dentro da nossa própl;ia C3- todos os temnos d�::J��,l� e�1 Newton Monguilhot, que tem honrado €> sta folha com didos. \ Postal x América.

:S A"
j .J e (::t cumpriu atuação aceitavel. apreciadas crô icas, escri- 40 lugar - Hercilio Luz, Treze x TAC., a.

.

venida, naturalmente vol- O dDeclamal'am a t N' t
_ s qua ros jogaram as- tas com capric o e elegan- com 8 pontos perdidos. Hel'cilio Luz x Bamrú.

J
'

SI' a. Ivea ara0 para assegurar ao Bar- .
�

Nunes e o sr. Lourival AI- 1'iga Verde o suces�o ..

sIm constituidos:

ICia. 5° lugar-Atlântico, com Caixa Economica x Pos-

meida e cantou Narciso Li- .merece.
. � que P. RAMOS - Helio, Di- Ao distinto co�\ega o nosso 9 pontos perdidos. ltal.

'

narte e Jaime; Paulo, Joel abraço de felicit:) ções. 60 lugar - Iris, com 11 Hercilio Luz x Atlân tic').

\�

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

Exame de admissão aos ginásios
2a ÉPOCA EM FEVEREIRO

Curso sob a orientação da Prof". Antonieta de Barros
.

Fernando Machado, 32 - Fone 1.516.
Matrícula aberta das 16 às 17 horas.
Abertura das aulas a 2 de janeiro.
Mensalidade Cr$ 80,00 (pagamento adiantada).

As atividades dos principais
clubes desta capital em 195 t

IV - Guarani

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_

o ESTADO
Plertanõpolis, Sexta-feira, 11 de Janeiro de 1952

--------------------------------�==�==� -----�--�------------------------------

JANEIRO'
DOMING(l dia 13
SÃBADO dia 19

---

---.-----------.---------""t""-----

Isso IIcontece em todos os meus

empregos... Que fazer?
Jovem, permita-me IIjudá-/o... isto Agora ten"o um emprêgo ... e IIti

sect;etária, graças a KOL YNOS!

K·644

são FRANCISCO DO SUL aara NOVA YOUI
. lnformaoõ•• oomo. A(lent••

g ,-, an6po!il- C.rlol HoepckeS/A - .01- TeletcDe 1.717 ( RDd. tele,.
_ I

SotO '4"randlco do Sul-Cario. Hoepcke SA -CI- TeleJone 6 MCOREMACIi I

SE ,,ª,'iiC

5

o mllu "ã/iro é unr

obstáculo na socie
dade e

:

nos ne.

gócios. Use sempre
KÓL YNOS, que
perfuma II bôca.·
'KOLYNOS comba-

SOIRÉE DOS "B�OTINHOS" (luvenil) - ÀS 20 HORAS.
SOIRÉE AO DEPARTAMENTO ESPORTIVO - TENIS - BASQUETE � VOLLEY E ATLE
TISMO - ENTREGA DE PREMIOS - ÀS 21,30 HORAS.

DOMINGO - dia 27 SOIRÉE MIGNON - AS 20,30 HORAS.
FEV'EREIRO

.

SÃBADO - dia 2 - GRITO DO CARNAVAL - ÀS 22 HORAS.·
------------------------------__

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

INovo tODV81io
.'.comerclal com
êI Argentina
RIO, 9 (V.A.) - A exe

cução do novo acordo co

mercial Brasil-Argentina es

tá encontrando atualmente,
seriais dificuldades, diante
da escasses do trigo, carne

e dolar, tres elementos ha
vidos como essenciais para
a solucão do problema. Es
ta foi � informação colhida
pela reportagem de "Ulti
ma Hora", na manhã de ho

je, em circulos autorizados
do Itamaratí. Apesar disso,
as agencias telegraficas in

ternacionais, dão conta de

que a República Argentina,
está estudando o assunto, a

fim de ultimar os detalhes
da assinatura de novo acor

do comercial, tendo o embai
xador Luzardo, mantido di
versos contatos com as au

toridades economicas da

nação vizinha. Para a assi
natura do novo convenio, de
verá vir ao Rio uma missão
especial, que deverá ser

presidida provavelmente, pe
lo sr. Roberto Aires, minis
tro da Economia da Argenti-

. acenlua-se a Crise nu I. B. G. E. IAlunos· de aerofotogrametria
RIO, 9 (V.A.) - O Presi-

[
, í chefias do IBGE, o general rumo ao Sul do Brasil

"d�nte do· IB;GE, gene.ral Po- o.m�ndato que Tece�1 .

do I Poly ?oelho empo,ss_ou h�Je RIO, 9 (V.A.) - Onze próprio "Lodestar",. bi-m_o-�� Coelho, voltou hoje, pela Plesldente. �a República, lno cargo d� secr:tarlO gelai, alunos do segundo ano do. tor do curso, e a tripulação
.imprensa, a acusar os ser-; que 'levarei ainda hoje a s. o sr. Lour-ival Camara. Tra- curso de Aerofotogrametria, será toda ela constituída de
'viços daquele órgão, citan- exci�. um�Telatorio compl�to 1 t�-s.e de um �ntigo funcio- partirão, no próximo dia 15, alunos do se�undo ano que-do exemplos. E mdo logo ao da situação do IBGE e dír- narro do Instituto com 15 para o sul do país, cumprín- concorrerão a uma escala
'assunto, dissé: "Como a na- lhe-ei de viva voz, o que I anos de serviços, que já e- do a primeira viagem de 1 de revezamentos. '

-ção precisa. d: es!atística aqu� vem acontecendo". x:rce� as. importantes fun- instrução que consta do
I

Os alunos que tomarão
para a administração, acho' AI�da fa�endo outro des- çoe,s �e diretor geral de e�- programa de estudos sobre Iparte na viagem, são os se
-que o arcabouço do IBGE, mentido, disse o general tatíatica em Santa Catari- levantamento Aerof'otogra- I guintes: Antônio Carlos

-.deve. ser.
reformado. Sim, Poly Coelho: "Não é

verda-I
na, chefe da secção de di- métricos. Marcondes da Gama Luiz

-que nos auxiliem a prover o ,de que pretendia 'eu entregar fusão cultural e do serviço Carlo de Couto Zinton Jo-'futuro e não o passado. a delegacia regional do L B. de divulgação, e supervisor Inicialmente visitarão SãG sé Gebara, Luis Carlos de
Para podermos dar um G.·E. em �'. Paulo a um ele- dos cursos do. I�GE. Co�n.o Paulo; Curitiba, Porto Ale- Assis Jataí, N'ilton Schnci

-exernplo elucidativo da rea- �eI:to político. Es�ou me de- delegado brasíleíro, partíci- gre e Santana do Livramen- der, Antônio Luis Fernan
lidade, a CCP, pediu-nos no cídindo entre abrir u� con- pou d? II Congresso _In.te- to, onde farão o levantamen- des de Araujo, Augusto
-dia 28 de dezembro último curso para. o preechI�ento ramerIcan? de Est�!IStICa to Aerofotogramétrico da Saint'Brisson,' Germano
-dados sõbre os estoques de da vaga de -mspe�or I'e�lOnal Em �o�ota, das r�ullloes de· zona fronteíríça., seguindo Brunner, Paulo Newlands
generos de primeira neces- e entregar � des:gnaç�o ao es�atIstIca ��,Chicago em I depois para a República Neto, Alberto Adolf Zumer
.sicidade, elementos fun�a. governador, pedI.ndo aponte 119;)0, .W�shmgton em �951, I Oriental do Uruguai, vísi- e Francisco Tales Barbosa.

:mo:entais para o povo. Os 01'- u� ele:nento l?cal �e como, es�ecIa�Izando-s� em dl.�er- tarão Riviera, .Punta deI Seguirão ainda. os profes-
-gaos competent.es estudaram provada capacidade". sos CUISOS

norte-ameIlca-ILeste e Montevidéu. sores Charles Davidson Jú-
vários dias e acabam de me Recompondo o quadro de .nos. A viagem será feita no níor e-Tohn La�d Crosby. I N G L., E,�S' A-remeter extenso relatório, �.,..-__

'

__

'

�_______________________ "

informando que podem for-

Ed' I 21:;������I;i;���;:� 1111104111 ::::::a::���
\ Ig�D:���c:�f;�� �\�'A���:�I�

1i��;g:�1���2�1�� 1111.r::aIR �::R�CC�!!U::' ·��tj�;��:�}�;ni;jt� VENDE.SE
-de cruzeiros por ano. Se não do Regimento Interno, as

sessões semanais do Consetiverem a coragem de con-
lho Seccional passarão a re:fessal' a nação

_

que fazem
"

. alizar-se às quintas feiras,'€statística cara e morosa -

às 9 horas.
-eu o faco, porque vim para
.aquí para trabalhar e ser- Florianópolis, 7 de janei-

ro de 1952.'vir ao governo.
Waldemiro Cascaes _ 10 A tratar na mesma rua n.

Depois, desfazendo as no-

Secretário. 33-, com Vilela.

-tic.ias sôbre as expressões I'-uue teria usado contra o I'professor Teixeira de Frei- t.
=tas, o general Poly Coelho I ;
acrescentou: - "Não seria' !
capaz de' ofe�der o sr. T�i- I
xeira de F'reitas. Respeito

I-êsse' homem, pelo seu idea

:'1ismo, pelo esforço que tem I
-desenvolvido e pelas, suas

"

'

-virtudes pessoais. Mas, nem
por isso sou obrigado na

-função que ocupo, a fazer

o que ele fazia e pensar co

mo êle pensava.
QU,ero reservar para mim

.:2 liberdade de ação, que

julgo necessária, conforme I --- �---------

--------------------------�.------....--....--.........---,..--------����� ..--..--------------------..
�- _" -.,.-"_ -

III:

rabl'lGall.t. '. dSltl'lbuldol'e1 da. afeam.da. Goa�
r.Gg5•• ,·DISTINTA· • RIVET��Po••u. as:' I..aa'd. IIOl'tlm.ato - d. .tll.mil'a.; ,I.oo�o. t .,1••
boa". bal'.to.� algod!.I. 'mo.IDI • ..Iam.alo.
lIara alfalat•• .- qUIl? ,.oeb. db.tam.at. •••

asll!io.... :!ldb.Soall A Co•• -A CAPITAL- ihom•• "·at••.,.o lido. SIl.r8� ao...IGI••t•• cio lial••ioll ao ••nUdo d.�lh. fa••••m'•••
�!lIlittl!! fu,t.ee do .tu!lt·u "I'.m eUClII Gomp'tu� MATRIZ :.m Flol'la.6po!5•• :"�FIr.I&18 .111. B!amenQu � Lail••

) "ERIDAS. REUMATI8.1lt,
• PLACAS SI.I'n.l'fIC:.U

I

Elixir de Nogueira
.ediU9ao &uxilfàr •• m·

tam••to da .um.

VENDE-SE uma, de ma

terial, com 9 peças, área de
91 ms2 e grande terreno,
com área de 800 ms2, situa
da à rua Rio Grande do Sul,
10. Tratar no mesmo ende-

CASA

rêço.

WAi

na.

A, G U A

A"S
'

C'.O N V A l E S C E N C A S

Dois lotes de 'terra situa
dos na rua Demétrio Ribei
ro, nesta Capital, sendo um

de esquina próprio para
construção de casa de co

mércio ou residencial.

Vep-de.-se
Uma casa de madeira com

23x3l de Terreno localiza
da no Estreito (Colonínhaj..
Preço: Cr$ 25.000,00.
Tratar com Gentil Gil -

Estreito.

Aluga,-se
Aluga-se "tuna casa bem

confortavel, à Alameda
Adolfo Konder nO 6.
Tratai' ao lado nO 2, no

armazem.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 Florianópolis, Sexta-feira, 11 de Janeiro de 1952

OLUR DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA DO MÊS D� JANEIRO

SÁBADO DIA 12 "SOIRÉE BLANCHE" DE 1952. UMA GRANDE SURPRESA PARA OS ASSOCIADOS.1TRA-
JE EXIGIDO: EXCLUSIVAMENTE BRANCO. DOMINGO DIA 20 -. "SOIRÉE" COM INICIO ÀS 21 HORAS. SÁBADO
DIA 26·...:. INICIO DO '�BINGO DANÇANTE". UMA VERDADEIRA NOVIDADE PARA A SOCIEDADE DE F�ORIANÓ-

POLIS. �IVERTIMENTO 100%, COM VALIOSOS PRÊMIOS.
'

I

I '

IC •

nse I. B. G.. 'E., O p�imeir� 6r�D�1
.

'dê IDCê'ldIO'
.

I
A reunião processou-se a no-geral do C ..N. E.,

d' 52l
'

,

portas cerradas, falando em ,Inicialmente recordou o \ e .

.

primeiro lugar o general sr. Lourival Câmara sua po- ficou internado no Hospital JERUSALEM,' 9 (U.P.; ragens da policia, queima-I contra gás, dissolveram ;:;.

Polli Coelho, que renovou as sição no seio da organização de Pronto Socorro; Amalia - Um incidente que quase ram um carro policial e' in- !multidão, utilizando gás
suas declarações anteripres, estatística brasileira, a que Moura, ladeira do Faria, n, degenerou em conflito se cendiaram a calçada em !'lacrimogêneo. Assinala-se
já amplamente conhecidas pertencia há quinz� .

anos, 18, queimaduras do primei- produziu esta tarde, no Par- frente ao Parlamento. Os a· um número importante de

por intermédio da imprensa, Reportou-se, ao espirrto de
1'0 grau no braço direito; Is- lamento. Tendo o Iider do gentes .da ordem, com capa- I feridos, entre os quais um

e consistentes na afirmação coleguismo e de desinteresse mael, 12 anos, filho de Her- partido "Herouth", Belgin, cetes de aço, armados de deputado.
de que as estatísticas ela- que sempre norteara a vidi mínio TatJares, 'ladeira do insultado o primeiro minis- .............w• ..."..-*....--- ",,'

boradas pelo IBGE eram ca-: do Instituto, e apelou para I Barroso, n. 471, queimadu- tI'O Ben Curion, o presidente 'Per-da d'e' TI-tu'lo's " '" '"

ras, retardadas no tempo e que todos se unissem. COl�! ras do segundo grau nos da Assembléia exigiu des-
de duvidosa precisão. A es- o objetivo de, juntos" Impl'l-I braços, internado no Hospi- culpas, rcusando-se a isso
se respeito o presidente do mirem novos rumos a esta- tal de Pronto Socorro; José Beigin. Tôda a oposição SE

"lnstituto foi incisivo, repe- tística brasile�r�. �logiou os I Paranhos da Silva, rua Ma- levantou, então, e apenas a

tindo que, muito embora te- colegas que dirigiam o Ser- n uel Duarte, n.,390, queima-. decisão do presidente do
nham sido as suas palavras viço Nacional de Recensea- duras do primeiro grau, ge- Parlamento de interromper
deturpadas, delas não abri- merrto, notadamen�e. aos se� neralizadas; Egídio de Sou- a sessão evitou uma genera
'ria mão. Teceu 9utras con- nhores Tulo Hostil io Mon-

sa, .ladeira do Faria, n.. 57, lização do conflito.
siderações a respeito do I. tenegr? e. Paulo Mesquita queímaduras do segundo Entretanto, em tôrno do
B. G. E., cuja estrutura con- Lara, indicando que o ref'e-

grau no braço direito; Val- Parlamento; conflitos explo
sidera inadequada, não obs- rido Serviço passaria a ser I demar Ferreira Silva, rua diram entre manifestantes
'tante ressalve o esforço e o, o núcleo central da nova' 01'-1Dr. Rufino, n. 790, em Niló- dos partidos "Herouth" e

espir ito cívico que presidi- ganização estatística bra-
í polis, queimaduras do se·' "Maparn" e as forças. da po

.ram sua organização. Refe- sileira, cabendo-lhe a rea- I
gundo grau no frontal e nas licia. Os manifestantes con-

rindo-se aos Agentes. Muni- lização de, outros levanta- 'mãos. seguiram terçar várias- bar-
cipaís de Estatística, frizou mentes, inclusive o de

cen-I
'

a formação p1'ecal'1a dos sos quinquenais, de par com '-----' '-

mesmos de ordinário

orien-Io emprego da técnica de a- : BOlsa Ol-Ic·lal dAtada por pessoas possuído- mostragem, em substituição I {j

Tas de grau elementar de aos métodos diretos, caros e1--------------.....-- Há, em 'várias zonas ur- meio à alegria, formam al-

in.�trução, e de que resulta, deficientes, até então em
, I t I 11- 15 do' co ren.

banas desta Capital, verda- gazarra .tal que não, é posai-
afinal, as falhas que afetam uso. DS Ô 8yftO. a r deiros malandros que, não vel aguentar. E isto não é

()s dados apresentados pelo Indicou ql�e. as divergen- ..
'

'

esf
I

L' .-.�I
,tendo quê fazer, se constí- apenas uma ou outra noite

1. B. G. E.
.

cias acaso .existentes entre .e, D a ",ap.lu túem em quadrilhas pára não, sr, delegado. Tôdas as

Repet.i� que nada havia as suas idéias. e a.
s de s�u.

.3 Estivéram em nossa

reda-I especialmente
convidadas. provocar arruaças e atentar noites, êsse inferno!

que retif'icar em suas 'Pala- colegas, deverIam ser diri-j ção, na, manhã de ontem, a- Durante a palestra que contra ós bons costumes. As zonas mais castigada'!
vras, oriundas de uma con- [midas em mesa redonda, a

I

fim de �óllvidar a O ESTA- conosco mantiveram aque- São moços, que vivem a vi-' por êsses espetáculos notur
vicção firme.e que não visa- fexemplo do que acontecia DO para a solene instalação, les conterrâneos, manifesta- da de quem não t.em preocu- nos, à luz das estrelas, sã...

v�m a quaisquer .funciona- durante a gestão do ex-se-I às 17 horas do próximo dia rarn agradecimentos .ao,'? pações e nem precisa de as da Pedra Grande, Agro
rIOS, nem a atingir os fun- cretário geral, sr, Valdemar 15 do corrente, 3a feira, da ESTADO pelo noticíárío trabalho ... São os ajudados nômica. É um verdadeiro.
dadores do Instituto. Disse Lopes, que com tanto êxito; I Bôlsa oficial de Valôres de que, a propósito da criação pela sorte, que não querem pandemônio ...

q�e cada vez mais.se justí- havia estabelecido'o preces- i Santa Catarina, os srs, Má� da Bôlsa Oficial de Valores, pensar que o "amanhã exis- Sr. Delegado:
f'icava uma reforma de base so ria secretaria geral, e! rio Roberto Bott, Presiden- informando o, público, tívê- te". Não poderá V. S. dar um

110 Instituto, para que o p.�ís qrie desejava :nal1ter. Ite, AI�ino M�llen da Silve�- mos ocasião de consignar. Mas, sem ç outras conside- geito nêsse negócio'! ... í�

pudesse contar com estatIs-' Destacou ainda de que r�, vlc,e-presld�nÍie,' Henri- Agradecendo a gentileza rações, vamos aos fatos: só mandar que uns dois ou

ticas perfeitas, levantadas conhecia de longa data os' que Moritz, J1'., tesoureiro', com que nos distinguiram, Nas praias, ora tão fre .. três policiais 'à sua dispo

('�m o rigor ;'ec?mendado p�- diretores' da� �ivis�es Téc.' João Gonçalves J'l'. e EUl'i- reg�stamos votos de p�os- quentadas por jovens e se- sição façam algumas "visi

las nova� tecmças o:t;'a, a�h- nica e AdmmIstrabv.a do' co Hosterno,. ,me:nbros. 'I' pendades da nova orgalllza- nhoras, os malandros se tas noturnas" àquêles bair-
cadas ao campo estatJstICO. Recenseamento, a cUJos es- O ato, que sera realizado! ção. ' congregam e vaí daÍ. .. fa- ros, tão distanciados do cen-

Elogiou o Serviço Nacio- forços se devia o fato de os no edíficio Oswaldo Macha- zem das suas, aproveitando- tro, e tão esquecidos ... Não
nal de Recenseamento, que recenseamentos brasileiros, d�, à rua João Pinto, esqui- Sômos gratos, também, ao se das circunstâncias, Há, faz mal que não tenham êles

considerou organizado em a partir do de 1950, estarem na da Saldanha Marinho, convite que, no mesmo sen- também, o caso nos "tel'nos condução. Não faz mal.

b�ses racionais, dotado de merecendo melhor julgamen-. contará com a presença de tido, nos enviou o sr. Secre- I de Reis" Noite alta, vivem I Pódem ir a pé mesmo, que

pessoal capqcitado, o- que, to no exterior, terminando altas, autoridades -e pessoas I tário da Fazenda.
,

: êles perturbando o sossêgo I é agradavel ...
disse ,não acontecia nos ou- por frisar a responsabilida- das famílias.' Cantam, ao

I
Muito grato.

,

tro setores do I: B. G, E. de que os dirigentes censi- som de uma sanfona, e, em J, M. C. R. S. T_

Relembrou o apelo que re- táriós têm .perante a Nação,
cebel'a da Junta Executiv'a
Central, no dia 4 do corren- RENUNCIA DO V1CE PRE-
te, para que não se privasse ' SIDENTE
do concurso dos técnicos do Renunciou, ontem, ao ,car-

sistema, capazes e úteis, es- go de vice-presidente do I.

pecialmente os pertencentes B. \G. E., o sr. ltubens Por-
2,0 Recenseamento. Portan- to, diretor do ServiçQ de -Es
to, pJ'Osseguiu, aquele� que tatísli�a ctêmog11áfica. Mo
se quisessem valer do apelo ral e Politica. Não concoT-'
da J, E. ç., com exclusão dos dando com as declarações
quê se demitiram em caráter do general PoUi Coelho, o

irrevogavel, que encaminhas sr. Rubens Porto'manifesta ..

sem, por escrito, ao secretá- ra imediatamente ao presi
rio-geral, dentro de 24 ho- dente do I. B. G. E. o propó
Tas, os respectivos pedidos, sito de renunciar aquele car
para serem examinados e go de confiança. Ontem, fi
decididos. 'nalmente, segundo estamos

. FALA O NOVO'SECRETA- seguramente informados fez
RIO-GERAL chegar às mãos do general

O presidente deu, a' se- Polli Coelho uma carta em

·guil', 'b1, palavra ao sr. Louri-
• que torna efetiva a sua 1'e

val Câmara, novo secreta- núncia.

,no Quase degenera eOl conflito UOI incidente
,

ne ,P,arlament(. de Israel'

Extraviaram-se quatorze títulos da Aliança da Bahia

Capitalização S. A., do valor de doze mil cruzeiros cada

um, de ns. de ordem 133.286/287 e 133.289/133.300, e ns.

de sorteio' 12.496/,197 e 12. 499/12.510, emitidos pela
Agência Emissora do Rio de Janeiro em agôsto de 1944,
pertencentes ao Sr. Milton F'ett, residente nesta cidade,
com os pagamentos efetuados até outubro de 1951, o qual
os declara l1Ul9S e vai requerer as respectivas segundas-
vias. f

Florianópolis, 10 de janeiro de 1952.

Valores

Bilhete ao dr. Delegado Re:"
gional de Polícia
Uso e. Abu�o '

lYJ'I-S"-- S' A', �. ::\_, �,'-. ," /
-

I"Artefa�:�!I���t� :!A��;� �iú�a Luiz C;;;rino�a :osa eCfamília co�;ida� aos
Bustos, imagens, letreiros, escultura, Tumulos,

moo, pa.rentes e /pessoas de suas relações para assistirem ,à.
numentos e jazigos. mlssa que mandam rezar, ,segunda-feira próxima, dia 14

Qualquer trabalho concernente ao ramo. d
'

.

I o corrente, as 7 hONas, na: Capela do Colégio Cataririense
27 anos de'exper,iencia.! I! pela a ma de

,

,

BANCOS IGUAIS AOS QUE ESTÃO SENDO CO-' LUIZ CESARINO DA ROSA
LOCADOS NO JARDIM DE FLORIANóPOLIS -

I
c' c i'

.

>, ,,' • '. '

CR$ 80000 POR UNIDADE I
,UJo, ter elO al1lvelsállo do seu faleCImento ocorre na-

I
•

"
, _" "

;) quela data.
.END. TUBARAO, AV. GETULIO VARGAS, 24 ..5 - An""ecl"pam o g' d' tc s seus a la eCImen 'os' a quantos com-

CX. POSTAL, 97 - TEL. CALDAS. I
parecerem a êsse ato de fé cristà.

Florianóp6lis, lI-l-52.

Olice·Caldas

de Arauj,o
CIRURGIÃO DENTISTA

Rua Felipe Sch�idt --Edil Ãniélia Netto - Sala I -
- Fone - 1.430 -

Ocíacilío SANG1JE'NOL
, ......

Tratamento cirúrgico e cura da Piorréa Alveolar.

Extração. Cirúrgica de focos rad.iculares (por Apicet�mia)
Participa aos Amigos e clientes que, no dia u'm de

Fevereiro, começará a funcionar um novo Laboratório de

Prótese, sob a direção de um Técnico vindo do Uruguai,
formado pelo mais credenciado especialista da .América
do Sul, em Dentaduras sem o Céo da Boca (Abobada Pa-

,

latina).
Serão Executados Também:
1 Pon.tes Móveis e cFixas.
2 Qualquer Trabalho_Acilico e demais trabalhps pro

téticos pela técnica mais recente.

contem excelentes elementos to
nicas; Fosforo, Çaleio, Vanadato

e Arseniato de Sodio, etc.

Participaçaó"
SR. E SRA. AFFONSO LEHMKUHL E SRA. VVA.

XISTO DE ALBUQUERQUE
Partici:pam a seus parentes e amigõs o noi-vado de

seus filhos Rosa Maria e José.
RIO, 23-12-51.

a tonifícação geraJ do
organismo" com o

FPOLIS" 23-12-51

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6�d�nú�}a���,..5- • cia Noturna � Rua Trajano.

/ ,A
í2-,Sábado�Farmácja

� Esperança - Rua Conse-

ffi
- DURANTE TODO DIA Iheiro Mafra,

i

da Fé-Rua Felipe Schmidt ..
::::- '"

�
.

»-
� �.

� 20 - Domingo - Farmá- .

-s -e-
-

�"Sl
- -" cia da F.é - Rua Felipe-? 7tJ *

�.
.

Schmidt.
26 - Sábado � Farmácia

M9derna - Rua João Pin-

to. ,'.
27 - Domingo - F'arrná

cia Moderna - Rua João

Pinto.
O serviço noturno será e

fetuado pelas "Farmácias
Sto. Antônio- e Noturno si
tuadas às ruas João Pinto e

Trajano n. 17.
Apresente tabela não po

derá ser alterada sem pré
via autorização dêste Depar
tamento.WASHINGTON, 9 (U.P.) I cando abertamente obter a

- A aceitação pública do candidatura e que . parece
general Eisenhower do pro- Ilestar' na dianteira, agora, -'-_

jeto de que seu nome con- reconhecem que as noticias

i'
. corra às eleições primárias i de Paris deram um impulso A t..,aDa8vipiras republicanas, para a escô- I ao movimento. pró-Eísenho- .

'qen es
Otímos lotes à venda prontos para construi!'. .

lha do candidato do Parti- wer. Entretanto, mostram- (INTERIOR)
Tratar com Herculano Farias no ed. São Jorge, 10 do Republicano à, Presiden- se céticos quanto 'à viabi li- Preciso em todas as cida-

andar, sala 4, diàriamente das 9 às 11 horas. .

cia dos Estados Unidos, ti- dade da campanha, alegan- des e vilas. Ambos os sexos.
1'0(1 dos ombros dos seus do que os delegados à con- Boa oportunidade. O'timas
par�i.dários _o maior pêso Ivenção, l'ep;uhl�cana que 'e:� condições. Escrever Cia.·
pol itíco e poe o general na colhera o ctandldato, em ChI- Brasil C. Postal 3717 _ S.
corrida eleitoral, de uma vez cago, em julho próxi�o, não I

Paulo.'
por todas. Os propagandis- de querer algo de mais tan- .. ,

tas de sua candidatura ale- givel do que o consentírnen- ". dgam jubilosamente que a to de Eisenhower em se dei-
.

Yen e-se'
campanha já começou/ e es- xar "recrutar" para' o PU')- NEGOCIO URGENTE
tá ganhando altura. to de porta-bandeira do Dar-

Resta,' entretanto, a tare- tido.
.

fa de obter a designação, do RIDGWAY NÃO FAR.Á DE-
seu nome, sem muita ajuda CLARAÇÕES

OS"" 6ama & Cia direta de sua parte, porque TOQUIO,9 (U.P.) � Um
J êle, em. sua declaração' na porta-voz do general Mat-

e
. .

I'
. França, disse que não par- thew Ridgway declarou qUR

alxa posta, 239 tícípará das atividades pré-lo comandante em chefe alia-

:. T�lefo��l,.1607 ,,,,-,eonv:n,c�?nai,�' ._ M��. '.' seus do �o Extre�� Oriente �ão' Vende-separtidártos estao júbilosos I
fara declaraçoes sobre UE

Rua Jeronimo com.o fato de Eisenhower i�fo.r�ações de que el: subs- Uma casa de madeira, no-

e Ih
ter fmalmente declarado em tituü-ía o general Eisenho- va e desocupada, com insta-

oe o, 14 público que é republicano wer como supremo coman- lação de agua esgotos e luz,
FLORIANOPOLIS e que aceitará a candidatu- dante na Europa Ocidental. (não é morro), sito à rua

.

ra, se esta lhe fôr ofereci, se êste renunciar para se Demetrio Ribeiro.
da.' candidatar à Presidencia A tratar na mesma, rua

Os partidários do senador dos Estados Unidos, pelo n? 38, com Vilela.
Robert Taft, que está bus- Partido Republicano.

TRAGICA OCORRE�CIA YI<JRIPICADA NO KL. 30 DA LINHA SÃO FRANCIS
CO - FUNCIONARIO IDAREDE A VITIMA - EM POSIÇÃO EXTRANHA O

. HOMEM FOI APANHADO PELA MAQUINA

Não .partlclpará. eotretaDto, dIP3
,
atividades p.ré-CODveocioneis

TEVE O CORPO CORTADO
ao meio pela locomotiva

S. FRANCISCO DO SUL, fiei! estabelecer um funda-, . O comissário
. Aristides,

9 (E.) - No dia 6 pela ma- ! mento qualquer, restando a- da D, R. P. e o dr. João
nhã o agente da estação fer- ! penas as hipoteses de que o Schlemm, médico legista, es
roviária local comunicou à I infeliz ferroviario estivesse tiveram na estação ferrovia
Delegacia Regional de Poli- sem sentidos ou- embriaga- ria, para onde fora trans
cia que a composição ferro- do, de 'maneira que mesmo portado o eadaver. Feito ali
viar ia puxada pela locomo- com o' estridente apito da o exame do cadáver, foi es
tiva n r, 3Q1, da qual era che- máquina não conseguisse te em seguida removido para
fe João .Gonçalves, maqui- mover-se do local onde 'en- Araquarí onde foi sepulta-

.

nista Max Bosse e foguista centrou a morte. do.
-

�

Ricardo Barth, quando pas- � --,,-

sava pelo kl. 30, procedente &1 b O d I lode São Francisco do 'Sul, ue" Dz'e' '\-', :e' 'lOS
'

'mais ·ou menos ás 7,30 horas

apanhou um homem, que se

encontrava no leito da es

trada, e cujo corpo foi di
vidido ao meio pelas rodas
da locomotiva. Verificou-se
após o horrível acontecimen
to, que a vitima era· João
Carvalho, funcionario da
Rêde, natural deste Estado,
contando 24 anos de idade,
casado e residente em Ara

quari.
O maquinista Max Bosse

informou que de longa dís-:
tancia dívisára o vulto na

linha. Pelas proporções da

figura, julgara tratar-se a

penas de um cachorro, peJo

Ique não deu ao fato maior
importancia. Ao chegar mais
perto, porém verificou que Ise tratava de um homem, o

qual se mantinha em posi- I'
ção extranha, parecendo que
'se achava acocorado sobre o

trilho. Quando viu tratar-se
de um ser humano tambem
constatou que já era tarde
para deter o trem, que vi

nha', entretanto em marcha
regular. Assim, fez uso do

apito, procurando chamar a

atenção.. do, homem .. G-- fazé-Io
arredar-se do perigo. Seus

esforços foram, porem, ínu
teis, e a locomotiva passou
sobre o corpo. Em face des
sas declarações torna-se di-

Iisenhcver . aceitará, se
A

. ."c,.:, <,o .,'

. for oferecido'
C o N V.I T E

A Diretoria do Clu be Doze de' Agôsto tem o prazer.
de convidar aos seus distintos associados e suas exmas.

famílias para a grandiosa "SúIRÉE BLANCHE DE U.i52"
à se crea.lizar na noite de 12 do corrente e com início às
21 horas.

O traje exigido para essa brilhante festa será exclu
sivamente branco para ambos os sexos.

Não haverá reserva de mesas.

Cláudio V. Ferreira - Secretário Geral.

em

Compre pelo me-

"nor preço cla cicla
cle o seu refrig�!a
clor NORGE, mo

clilo 1951, com ga-
rantia real de

5 anos.

Curso dt:
.

Humanidades

• Estabelecimento Gráfico- Brasil
.Aceita�se todo e qualquer
serviço concernente B arte

Rapidez e perfeição

INTEIRA'MENTE

NOVO

·1

Preços
Cons. Mafra.

módicos

92 F�nrjaRop d:sRua

MODELO o D 10 HP

PONTO MÓRTO
MARCHA AV ANTE

MARCHA' A RÊ
TANQUE INDEPENDENTE
Cl MEDIDOR DE GASOLINA

Distribuidores
Comércio - Transportes

C.'RAMOS S/A
Rua João Pinto, 9 Fpolis'

ARTIGO 91 Precisamos' para venda
Curso fundado em 1940 de Breu - -Soda Caústrca

Matrícula para 1952; dias 30, 31 de Janeiro é 1° de - Tubos Galvanizados-
Fevereiro - das 19 .às 20 horas, na Faculdade de Direi- . Arseniato de Chumbo _ Ge-

I to, sala dos fundos.
.

ladeiras - e outros artigos

I Reabertura das aulas; 4 de Fevereiro. de nossa importação.
.... Aviso; Os candidatos façam empenho por uma fre- Soe. Com. e Ex'i-l. NEBRA

'1
quencia desde o início do ano letivo, p.ara ,aproveitarem LTDA. - Caixa Postal....
as aulas básicas iniciais. 17133 - A -- São Paulo,

Informações prévias - Almirante Lamego nO 67. ótimas comissões,

i
I
I

--------

Vende-se no fim do Bom

Abriga uma casa com um

terreno medindo uma área
de 6.637 metros quadrados.
Preço Cr$ 45.000,00.'
Tratar a rua Cel. Melo e

Alvim,.17.'

APAnTAMENTO I

Aluga-se com 3 quartos,
sala e demais dependências
à rua Santos-Dumont n. 12.
- Tratar à rua Nunes Ma
chado n. 20, diàniamente das

15, às 17 horas.

CASA MlSCELANIA diltn
buídora d08 Rádio. R.C.A.
Victor, Válvulas e DiscoI.,

R.ua Coaaelhelro Maf.rL

F raqueZit'J em gera I

'Vinbo Creosotado
, (Silveira)

AGENTE LOCAL

"VIRGEM ESPECIA'lIDADE'1
'.

C1A,'WETZEL ,- It�DUSTRIAL-JOI N V [L'L €
f ,

TORNA � ROUPA BRANQUISSI
�

------_-=----------------------,...._------------------------_._-------_. -�._-->-.. ,-�-

·,".--6 ,S.bit.
''';0''\

da

\

•
\ .

\
I

s��Ã� yUiCt�
;... ...

,

Espr.clt�t 10/' Df
���'.;.;(�:2!::";: ',......,.';:��,.��•.;;\��.
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o Drama de uma Criança Bidatilt
HOSPITALIZADA ONTEM, C�M SEMENTE DE ME-'I Momentos após, come.çouLANCIA EM UM DOS PULMoES. POSSIVELMENTE o seu drama - a memna,

HOJE, SERÁ SUBMETIDA À MELINDROSA INTER- com fades crises de asfi-
� VENÇÃO - xia, alarmou os pais, que, PARIS, 10 (U,P.) - Geor

com a confusão formada nos ges Bidault, um dos líderes

primeiros instantes, ficaram do movimento de resiatencia
sem saber de quê 'se trata- ;"a França, durante a guer
va. Conhecido" após volta- ra, aceitou hoje, à noite, o

rem à' calma, de que Maria pedido do presidente Vin
das Dôres provavelmente ti- cent Auriol, para que tratas-
vesse ingerido uma das se� se de formal' um novo Gabi- '

mentes, êstes tomaram as nete, resolvendo a crise mo- Ses'sa-o de Encerramentoprovidencias, procurando tivada pela queda do ,'Gabi- .
.

socorros. nete Pleven. A Rádio Guarujá - ZYJ,7, fará, no dia 15 do cor... '

Foi, então, que aconselha- Bidault ocupará o cargo rente.idas 14 horas em diante, a irradiação dos trabalhos
dos por terceiros, trouxeram de ministro da Defesa Na- da Assembléia Legislativa na sessão de encerramento,
a f ilha, que emagrecfa a cional, nesse novo Gabine- Nessa-ocasião o Chefe do Legislativo Estadual, Deputado,
'olhos. vistos, para esta Ca- te. Volney Collaço de Oliveira, lerá circunstanciado Relató-

.

lJital, onde os recursos são Em sua qualidade de líder r'io situando o .Poder Legislativo dentro' de sua função>
-----------:-----'--:-----:-:::-::--:- encontrados. do "Movimento Republíca- específica, historiando a marcha de seus trabalhos.--:-inf}�ianópolis, Sexta-feira, li de Janeiro de 1952 E t I tí-' PI" católicos' � � - ............- - - - - ..w�...�• ...-

e fiÍh� f����eàap���n��P:.; ��dl\�ftUa�:itou o convite do T._u··d-
....

o.-·�-C
...

·r-e··s-··;·e·.u
..

--! M-e-"'nuo·s·a P'OII'CI:a.sr. Secretário do Interior e presidente depois queoutros..
,Justiça, S,endo que o titular ltre� deputados - o socíalis-

11
_

,

"-

daquela pasta encaminhou ta Henri Pineau, o "de-gau- .

decidida:a menor ao _Hosp' ital de Oa- ,lista" Jacques Soustelle. e Quem quer que visite o lerada e para 11F':1'-
-

ste catarínense ficará ma progresso maior. Nas estn,-.ridade onde foi entregue aos: o independente Paul Ray- oesre cataru -

.

I d ravilhado 60m o notável de- das que agora substituem,
�cuidados do especialista dr. mon� � se vir�� o�riga os

lvi t d I os carreiras e picadas de. t-Guerreiro da Fonseca. a rejeitar o pedido. de Au- sen�o vimen o aque a re-

gião, no decorrer das duas vinte anos' atraz tranaitam;Examinada, Maria das

I
'dóI. .. -.

últimas décadas, O que era caminhões de alta tonela ..

Dôres apresentava; à tardi-
_

A decisão de Bidault traz
ainda'� ontem insignifícante gero abarrotados de carga;nha indicios de creatura à lembrança o que ocorreu .

,,
-

vilarejo intitulado cidade, é onibus repletos de passagei ..

com crises espaçosas' de 'tS- em outubro de 1949, quando ,

fixia. êsse herói da resistencia .hoje cidade de fato, progres- ros e limousines vel-ozes;
sista e florescente; povoa- 'sangue novo, sadio e vigoro-Hoje, pela manhã, segun- conseguiu formar um gover-

veiasNinguém desconhece que les veículos que, hoje em do. à nossa reportagem deu no, depois dos fracassos de dos minúsculos estão trans- so, c_ircul::mdo pelas
I· a 'saber aquele especíalisra, Jules Moch e- René Meyer. formados em vilas pela dm- do SIstema econormco que".' a Emprêsa Auto Viaç'ão F'lo- • dia, custam verdadeiras foro, tâ

.

d I
-

egura" a vitalidade ehserá Maria submetida'<à in- Naquela ocasião, Bidault por ancia a sua popu açao ass .

'ríanópolis, que explora os 'tunas!

I· e do seu comércio': onâe a-: organismo do Estado.
serviços de transporte de Mas, e a Poficia? Já to- tervenção, rio caso, por in- conseguiu oyg.anizar du- penas duas casas, uma só ou Assim é o OESTE ondepassageiros em confortáveis mou providencias ? Sim dis- termédio da broncoscopia, I governo

de coalísão que u-
.

t t h
.

. , I bori levantou
'

v..'. ,

afim. de ser' realizado I) (;(',r- [ rou oito meses,. sOl�en e o ma o

heios de ati-
um povo a ortose , : '"L

ônibus, nas linhas Agronô- seram os empresários, Tem -

hoje povoados c eios e a I "cidades, cr iou indústrias;-

po extranho alojado em 11m', Ao deixar, hoje. o. Eliseu, I
.
- "' -. ,mica, Trindade e Itacorobí; ela ciência do fato, e, ain-

'd' 1
� "'_ t ara entrar em 'consultas vídades e- em marcha asce. ampliou a lav?ura e, d�ssatemdes�nvolvido suas ativi� da, a própria Inspetoria de os pu moes: p -

. forma construiu para San-dades em bem servir aquan- Veículos e Trânsito Público.
LI'· L

-

I
• '

ta Catarina um forte e grau-tos se�utilizam dos seus veí- Mas, até hoje, nem um pas- A�semg ela egls ativa Prafel"to 0'801- de' baluarte de suma impol'-cuIos:
1 •

. so foi dado para que os cri- "1
.

tancia economica e social.

co!r:nt:�ss:q�e��ita�m�r��� .�i;1�;�:S:�����laar��:d�: Mf!is omã derrota do Oovêrn": re� 'R�nq�!l'a_se nesta capi- :���t�:��ol�i�����s:��:o:�:��
�:Í�:I�:r:����B�� f�:���� leiE, agora, àq.uela ,Emprê- J-eloc'ado O

..
veto .ao prOl-elo qU,e re- tal, desde ontem, o .sr. dr. �íi:i�',' :!��'l: 'ho�e��s q�I:O�I

Osni Re,gis, dinâmico PrE-táveis e em ord
..
em, para me- sa, só resta um camin40-. d d M' t

- .
. vinte anos 'atrâz.-

organiza o qua ro o o-o 8plO feito do Municípió de Lajes.lhor atender o público. Da orga,nizar uma "polícia pró-
. "

' ti
. • AI)ÓS o herculeo trabalho:O iiustre administrador,€xcelenda dos serviços ofe- pria" constituida de secretas Conforme em tempo noti-I

O mesmo foi aprovado a- de desbravamento e cons-,.

f d que' perrr,iflnecerá em Floria-recidos à coletividade" por que tomem !1 S1 a tare a 'e ciamos, o sr. Governador do, ,pezar de rejeitado por 19 ' truç,ão que aquele povo reu-
(

.

d' nópolis�o te�po necessário áessa �mprêsa, são.unâliimes espionar qs malfeItor�s, e- Estado vetou, em parte ., o
I
votos. E' que não .,0,bteve a

l' d lizou, e de se lamentar 0.-solução de' assuntos Iga 03'em a.firmá-Io os que se ser- nuncial!do-os, Somente as- pr.oJ·eto de lei 'que r,eorgani- 'imaioria absoluta.
,

. abandono em que se encon�,

aos ·inter�sses do prósperovem dos v:eículos ,da Agro- sim, poderão os empresários za o quadro. de funcionários A UDN. não quer Grupo tra em tudo que se refere a..
I município, tem sido muitonomICa, da Trindade ou exercer' vigHâncla para sa -

do Montepio do Esta,do. Escol"l' em Mara6ajâ.
-

.. ordem e s,egurança pública ...-, cumprimentado por seusmesmo do ltacorobí. vagual' o patrimonio da Em- Em sua sessão de ante:- , Também. foi aprovado o Nas povoações njlQ éXistemd 'inúmeros' a,migos e co.rre}i- ,Ainda 'no próximo âia 20 prêsa que, com gran es ,ca- ontem a Assembléia Legis- veto ao projeto de lei qUe soldados, somente o Inspe.'-

gionários.dêste mês, espera aquela pitais, procura servir a co- lat' iva tomou conhecimento cria Grupo Escolar em Joa- toi' de Quarteirão; na maio ..

,O ESTADO,' com prazer, -,Emprêsa colocar a serviço letividade, da melhor forma do vet�, o �t�al, posto a vo- çaba':
. � . .". deseja-lhe feliz estada nes.

ria das vilas, o Sub-Deleg�,,-do povo, mais um moderno possiveI. tos" fOI rejeItado na pa,rte Orgam�açao JudICIarIa _ ta capital. do dispõe de 4m'OU dois so]---
e confprtável .coletivo, te- Crime, o que se está veri-

em que estabelece o aUmen- ,SubmetIdo a votos, ó ve�� dados quando muito; úa:;
cem-ap,quir\do e para che· ficando, como ácíma, infor- to de '5% (cinco por cento) to governamental ao Proje- O b' b

"

-O cidades, o destacamento po-
gar dentro, de dias desta se� mamos. Castigo, pani: quem, nos vencimentos dos respec- to de Lei da Organização S ar 6Jr05 na liciaI é em geral deficientís-
mana. invertendo grandes somas tivos funcionários, e apr�- Judiciária, ·foi o mesmo. em querem o salárl'o simo; apesar dos incêndio':!,·
Aí está, o interêsse da em dinheiro, assiste·à dani- vando' I).a parte em que deI- parte, aprovado e em parte em proporções assustadon,u3,

Emprêsa de aumentar a sua ficação de seu patrimonio, xa ao Executivo a incumben-Irejeitado. m-Io·lmo " não existem bombeü'os; as.
frota de coletivos, pam me- s�I?- poder con�ar com 6 5lU� cia de nomear o teso.ureiro Não será su'bnietido a taxa" estradas estão ,totalment(3!'
lhor atender às exigencias xlho da autOridade, na sal- daquela repartição. de saúde RIO, 10 (V.A.) ;:- Os di- despoliciadas dada a ausen-
do público. vaguarda dos seus

_ intel'es-I Rejeitado o veto. "

A �ssembléia LegisIati�a, retor,e� �o: �indicat� dos cia absolüta de uma policia,.,CRIME OU CASTIGO? .. ses. Na sess'ão extraordmana aprecIando em segunda. dIS- PropnetarIOs em S,aloes de rodoviária, mesmo sabenrlo�
Pois bem. Os propri'etá-, ..

_. '. _-, de ontem pela manhã, foi cussão o. projeto de lei do Barbeiro.s estiveram' ontem, como todos sabem;- da q.uan-·rios da Auto. Viação F,loria- Prof. LeODldlo apreciado o veto <lo sr. Go: deputado OctacHio Nasci- na CCP: on.dê expuzeram. ao tidade enôrme de contraban-
nópolis, andam, apesar do

R'
. : ,vernador ao projeto de leI menta, sobreaumento dll:_ ta- sr. BenJamm Cabello a ml- do que por elas passam, 'e

seu esforço., desgostosos. Ibelro n. 639, que cria um Grupo jxa de saúde, i'ejeitou q subs .. possibilidade de manter os bem assim dás iéidentes fa-,
Desgostosos porque há quem Escolar na Vila de Meleiro, i titutivo Bahia Bitterrcoul't. preços atüais do cabelo e da cilmente evitáveis se hou-RIO, 10, (V.A.) - O Pre-não lhes venha à colabora-

sidente da Republica acaba municipio de Turvo. Desta- foi-ma foi rejeitado 'Ibarba, caso os 'seu� eÍnpre- vesse um serviç'o de contro,
ção. Desgostosos porque não

de nomear o professor Leo-
A

O �eputado Ylmar Cor-, aumento da referi-da' taxa, gado� tenham o �u�ento de le; as fIm'estas são incen'"-·
,há co.mpreensão por ,parte nidio Ribeiro titular da -cá- rea, lIdeI' do PSD. c,omba- tendo o deputado Osvaldo

II
salarIOs e comlssoes que diadas e derrubadas numa

de c;rtos indivi�u�s, que tédr;,l. de Medicina Legal da teu as r,az?es do. veto, mos- �abral, d.a União Democl'á- pleite�m, Os
.. offciais de ância feroz de destruição'

se dao ao ato crlmmoso de
F ld d FI' d tl'ando maIS .uma vez que o tlca NaCIOnal, votado con- barbeIros relvmdlCam um sistemática, a despeito dag, .... ,• '., •
< acu a e ummense, e,

I
'

.anavalhar, quase dlanamen- M d··
•

n
.

't Governador do Estado san- tra o projeto, apezar d,e es- ordenado fIXO de leis que coibem tal abuso, e'-
. , e Icma, que o co ceI ua-. "

.

. '..' .te, os alcochoados dos ban-
d t

.

h e- d ClOna leI cnando G:rupos E.s- tal' nele mteressado o Go� Cr$ 1.200,00, sem preJUlZO tudo por falta de uma poli-D'" t' 't
ornes re vm a ex Icen o .

d
'

d 25 'd •

fI tI' .cOS.. lanamen e, a nOl e, .

t' t colares quando isto lhe con- verno do sr. Irineu Bornhau- a percentagem e 70' e Cla, ores a que sena ().I d' , m ermamen e. - .

I' .

'l'eco hen o a gal'a.gem o veI� p- .. I' I t d' vem, e veta aquelas que não sen.,
-

maIS a gorgeta. Os empl'ega- orgão enc.arregado dG prote-I d
.

d d" d
ala e, amen e a essa IS�.

-

fI 1 d
cu o, epo.ls e um la ,e

t'
-'

f L'· lhe agradam politicamente! A SESSAO DA TARDE ' dores' nao concordam com gel' a . aresta e o lavra 01','luta em pról do confórto da d�nçaR�'b � ,

pro etss?dr. d eoni-', O orador é apa,rteado pel� I Presidiu a sessão da tar- essa interpretaç)\o' e alegam velando pela observação"I
-

t' t
' . 10 1 eIra, au 'Or! a e nos

- 'd .P,opu açao, o mo ,01'1S a ven-
d'

. ..
d M d" L I! deputado Bulcão Viana que de de ontem o· deputado que estao pagan o venCI- das leis. A policia é, inega-. ; "omlnIOS a ,e lClna ega, .,' .

, ......fICa, com magoa, com trlS-
cujo renome ultrapassou defenüe o pensamento do go- Volney CoBaço de Oliveira. ment?s rm�I?reS do 'qu.e, o veImente, o índice de civi-

teza, que os bancos se eu- 110S' f" t ,'.,
.'

f
-.

.

. 'verno.-. O expediente cal'eeeu de saiano mmlmo, Essa ques- lizàção (te um povo. Em con-,
t

� sas .ron enas, .01 convI- / .'
-,

d
. 'dc-on, ram com novos rasgoes, dad I f 'C' t, Procedida a votação 'se- importância. tao esta sen o examma a sequencia chegamos a con-,

I' h d t b Ih
o pe o pro eSSOI as 10

r

I DN-T
.

t' I
-

d h'
nos a coc oa o.S, ra a o, Rabelo dir<>t r d F ld -I creta,. constatou-se o se- Não havendo oradores" li-e o _. e os proprleanos c usao e. que a pl'f'gressof 't' t d

.

t ,.,. o a acu a .

d 1- t- OESTE
".

d f 1+,elO a, pon a, e ea!llVe e oU' de Nacional de D"t d gUlnte resultado: conh'a ÍI passou-se à ü-rdem do dia.,' os. sa oes es ao- propensos' no mas am a .a ,a-Ih O t l't
- IreI o a. I .'

d' 'd' I t' Ih I
a na:a .

a. Ira, at SI �ladçao, Universidade do Brasil,. pa-I'
veto, .20 votos; a favor ,!�. .

' ./I I
ª sUsclta� o ISS� 10 co edI- es a go' para que possamos·

qu.e. e s!mp esmen e pro u�o ra reg{i' a mesma cadeira FOI, desta forma, reJelta.� D;POI.s de a.prova�a ,� Te- v,Ot O
_
ylCe-presldente . a dizer que a civilização mar-de mstmto� perversos, pro- no ClI'SO d D . t . 'd

. do o veto e mantido a cria-. daçao fmal de 3 proJe,>1:os de f CCP d�claro,u que, em se cha paralela ao mesmo..

d
'. -, 1 .e ou Ola o. t

j'
. , .,'" It d d t- dE'" t'prIós e cnmul.Osos, nao 1).0-- .__

', , __ o •.:.__ •__ ._,� I ção de um Grupo Escolar em leI, fOI submetIdo n:)íprecia"' ratan o e uma ques ao e e po.r ISSO; somen e pOl-'-de perman,ecer. Não é justo, 80]-8 na ftuaru-ã'Meleiro.' t ção

p�enâria,�' l"ojeto
de interpretação de. lei, se tor- isso deficii:mcia do apare-razoável, que uma Emprêsa, ., '9 '" ' ,'. J. � N,jo haverá G: E. em Ma- Ilei número 64, que dispõe nava necessario o exame do lhamento .po.licial - quecom capital respeitável. in� As 18,45 horas de hoje, a I racajá I so�)re o Códig de Venci- DNT ou pela Justiça do certas coisas .acoíüécem e.--vertido ein veículos, venha' Rádio Guarujá transmítirá I A seguir entrou em- dis-j mentos e V�ntagens dos Trabalho e, só depois disso, certa "fama" pendura, quan-a ser sacrificada pÇlr indi� a Mensagem recebida por cussão o veto ao projeto de . Oficia,is e :Praças" da PoIl- é que a CCP se julgaria <;a- to a vida naquela encantaviduos que sem mais aquela, Pietro Ubaldi, dirigida aos lei que cria Grupo Escolar! cia Militar é ao qual foi a-I pacitada em examinar a ma- dora e pl;ÓSpel'a região. âo'se preocupam em danificar, cristãos e, recebidà, na Si-

.

em Maracujá, municipio de! presentado 4ubstitutivo. O I'teria e se pronuh'cia:r a res- nosSb Estaio.pelo prazer do crime, a,que- cilia, na Italia, em 1932. ,Araranguá.
.

,j �Cóntinú'l na aa pág.) . peito.
'

S. SURI

;"
.

aceitou
mar o

a incumbencia de .fcr
novo gabinete

'com outros membros de seu, dos os partidos conhecem a

partido 'e outros lideres po-
;

premente necessidade de se,

liticos, Bidault teve ocasião' manter a paz e o bem-estar
de 'dizer:

.

.' da Nação. Creio que meu de
"

- "O esforço a realizar ver é o de realizar todos os,

não -é excessi';o, porqu� to- esforços possív';-is".

�aria das Dôres Machiol-l va,' co:n seus
/
irmãosÍl:hos,

li com 3 anos e 6 meses de no quintal de sua residen-.

itj.ade, filha de

Ja�ÓMachiÓIC.1
cia, linda, melancia, ingeriu

11 lavrador residente em uma das sementes que, des
Nova Trento, na manhã de viando-se no esofago, loca

ante-ontem, quando saboreá- l lizou-se em um dos pulmões.

Crime OU Castigo ,7 •••

DaolUcados os 'acolcboados dos
ônibus . da Linb,a AarÔDomica

AS 'PROVID�NCIAS. TOMARÃO OS PROrRlET�RIOS
DA EMPRESA QUE CONTRATARÃO SECRETAS PA
RA PROCEDER A INVESTIGKÇõES QUE VEN:HAl\1 A

DE!;lCOBRIR OS CRIMINOSOS·'
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