
ElO 14 (l'.A.) _ /Noti-I. Disse ainda o sr'. Negrão quer outro assunto. E con- r nos reserva o futuro.. �cíO�l-S� que o ministro Ne..:

'r
de Lima que, a� .cOlltrarlio IcluLassim.o titular da pas- gUarQdemlos os aCt?l�te�Imen�-

ii" Lima fora investi- do que fora noticiado pe a ta da JustIça:, tos. ua quer no reia Impor-grao �
. I

.

, di I�lo pejo sr. Getulio Vargas imprensa, o carde�1 Jaime
.

tante e q�e possa ser IVU-

f ões de coordenador Gamara não o havia procu-I "Por enquanto, as novída- gada terei o prazer de trans-nas unc
. -

'N- iti
,.

. "Od l'tica do governo. Na rado para tratar d.o perigo Ides sao poucas. l' ao se po- mmr a Imprensa e aa po I
, .'

I b
.

GI b "

mesma oportunidade, em comunIsta o� sobre opa - de sa er, entretanto. ,0 que·, ;r o o". .

consequencia da at.ividade
N'� ,'.�a'Amera Fe·d·er'�1do titular da Pasta da Jus- u '" u U

tica, começaram a surgir _,_
D • ,r el'ho Ba"e a'"sramores de possível sonda-

. I aDIOO "O . •

';:kr:� ::i��t:rlareo���� A sessão de .encerramente.
.

Consagração Portas da Justiça'.
coberta de elementos sobre .

O. aro, 1<1 (V.Á.) - Marcha presidencia em exercido do
uma rearticulação comunis- , a

.

Nerêu Ramos. s. discursos. ' para o seu 'definitivo de�- partido, som�nte pO,dem as-;.
ta abrangendo' todo o terri-

.

.

fecho a luta travada no sero smar requerimentos ou su-

torio nacional. O SR, BARRETO PINTO mente .de votação não são pes,soa dó Sr. Nereu Ramos, d PTB entre Dinarte Dor- bscrever documentos que se

A proposito desta -ultima (Para encaminhar a vota- permitidos" apartes. ,a que:n poderei. co:nbater :t-In�les e Danton Coelho. luta destinem a esse colendo tri-
versão, chegou até a ser .di- ção) (Não foi revisto peio . O S�, BARRETO PIN'I_l) manha, �as cuja figura nao

essa que já 'vem desde al- bunal os delegados acima
vulgada a notícia de que o orador) --:- Si'. Presidente, - .E IS�O por uma raza?, posso deixar de exaltar, s�- gum temp0 se lnanjfe�tando menclonados. Nessa '20nfol'
Cardeal JaIme C'amara ha- S1's. Deputados. nesta legis- 'm,Ulto, simples: porque :"0 I b.r�tudo neste mo�:�t(), <:l-Inos quadi'os daquela presti- mid�d.e, solicita.a V. Excía.
via procurado o 'ministro da latura. fui o último a, Pl":s- ha dOIS me�es e.stou �'Scle- flcIl, em qLH� precll::amos de

giosa' agremiação política se digne determmar aos 01'

Justi<;a, acentuando a gm- tal' o ,]Ur�mento constItuclO- vendo. nes JornaIS os famo- um homem a alt�l'a, da ell-
não s6 no que se refere a gãos competentes elesse e�

vidade da situação. e termi- nal, e o fIZ perante o hOllrl;t- sos bIlhetes a· que V. E;xa. vergadura'moral (ie um bra-, serões esfaduais como .na gregio Tribunal que peti
flando por solicitar 'as ne-! do Presidente, Sr. Neeen aludiu. E agradeço a V. sfleiro illJ-stre' sob todos os pr�pria d"il'eção nacional. ções ou documentos não f'le
cessarias garantias. Ramos, representante' da St. Exa. a honra de ser um do;:: tItulas, de un1 r:ome que de- "Isso que se vinha ob!:lervan- jam aceitos se não forem
Com o fim de apurar a ta Catarina. Agora, qúan- meus leitores. Jamais, pu- vemos reverenclaI� com? o

I do nos bastidores manifes- subscritos pelas pessoas que
veracidade de tais rumorj's, do é anunciado o requeri- rém, tive refel'encias desa'l- seu (,_!a!mas.i. _Nua,. fosse itou-se de modo mais po'siti- 1'1ele são referidas e que V.
() vespertino "O GI'Obü" ou- m�nto do S�'. Pereira da, Sil- .rosas à pessoa do Sr. Nerecl Ne�eu Ran:os nao S�I o que Ivo e ,violento quando da ul- Excia. determine. tambem
viu, hoje, o minish'o da Jus-, va com assmaturas de mUi- Ramos,

_ po:q,ue,. usando de s�r�a .da .C�mara! Qnando ,,o ltima Convenção do partido que se pl'os:eda ao exame, '

tiça, que declarou de' il1i- tos outros ilustres colega?, expressa0 mde:lca.d� ��r.a atual Pres�dent� d� �artJ- (ocasião em qúe foi incILlsi- pela secretaria, do que te
do: "Por enquanto, meu q�ero valer-me do en�eJo c00 S., �x.a., na? ;1'1a dm�:- �o Trab;llhIst� B�·as1]e.Iro se

ve criado um cargo especial nha sido l'eqüerido indevi
tl'aJ):'l)ho se tem limitado a que se me oferece para tia- n�lr senao .a mmn_a' humll- ,Ju�g.on çon� .dn·e!to a fa�er para o sr. Dinarte DomeIes, damente em nome deste paí'
;;;imple:\ ente:u4iI'9-.elltos vel'-� zer, desta" ttU:>U.nli, .AS .J11�- '�e.Ptel'�9t:'l-:�d:lf.4�:,', n'í,c.',,<- ,);: ÇI�����;�;tstP",,�(i:_�l6Jl.� ,R$::- Il-ef.-ormal'1dó-se· DS � estalmtos...tido. Renovo a· v. excia. os
hais. Ouvindo um e eutro' nhas ho:r_ne!1agens, a mmha O Sr.

_ 1ac1(1;0 OI J'UplO � nlO�, � �:�\:" (:a\.lel!al que I})ànton Cueiho fÓi afaRtado prote�tos de �lt� apre'co �.
politico nestas "demarches;; palavra de 30lidarieda�e e v: ,f'�x�. já vai. Q-u;v'ir as suas-. pr�feria 'fuo�l'�;_a y�l� dimi- 'da 'presidenci'a cltr PTB.. E' distili'ta cOÍlsideúçi'io. Dan
iniciais da coordenacão, ''2 meu maior l'espeito à fi- proprlUS palavr�s.· "n\lldo (I:pre�hglo. <lo Poder, justamente nesse ponto quI:' ton Co�elho, presidente em

posso tirar a media da� opi .. !gura deste grande brasilei- O �!\ P�E_SI?ENTE.-: LeglSlat.IY�!· (Palma�� ... ,
a luta sé êomplicR: pois exercicio do Partido Traba-

nião tão util ao fortaleci- iro, qJle é Nereu Ramos, sem Atençao: Nao sao pernllÍl- Sr. PI�sldente, e�Vl.alel a Danton Coelho que amda se lllista Brasileiro".
mel�to 'politico do govcl'no o' Lfavor nenhum uma das maio dos,. replto, apa�tes e� en� MeRa dOIS

. requenmento�; considera presidente do P. O :Ministro Hannemann
que na verdade, constitq.i o ! res garantias do regime cammhamento dê votaçao. um, no ·sentIdo de q,ue a Ca- T. B. contesta a faculdade Guimarães, :vice"presidente
,meu objetivo"." '!constitu<;ional (m�1ito .bem). O SR.· BARRETO PINTO mara o flprove de pe, em ho- de dita eo�vE1ncão paI'a a- do Tribunal Snperiôr Elei-

Perguntando o que havia Pelas suas excepcIOnalS qua :..- O meu nol;Jre colega, es-· nien�gem\ a Nel'�u
.

Ramos, gir como agiu, ;ltl'apaSRan- tOl'éI;l, em exercici() da p1'e.
sobre, a reforma ministerial, lidades de cidadão, pela sua t-� equivoca(�(). Fiz refer_en- que e o. noss� ��'esIdente, 'o do a� suas propria� atdbul- . sid�n.cia do. T_SE mandou a
o S1'. Negrão de Lima assim serenidade, pelo seu .acen- 'C�as, SIm, ha tempos, 80 nos.so conseLeuo, .0 1108'SO. ções. Não fôra

.

convocada. refenda. petlçao ao procura
respondeu ao' reporteI': - dradQ patrotismo, pelo seu Senhor Edmundo de Macedo, amlg�, o def�nsor Impoluto para alterar os estatuto�! dor geral da justiça eleito-

. "Por enquanto, nada sei a :spír!�o, de bono�ia e de, Soar;�, qnando .Pre$!dente: �a. 1;1 ,das l�lS - a Co�stic llem para eleger quem quer. ral; Plínio de Freitas Tra
esse respeito. A reforma mj- voncoldla, o PreSidente da

1
do Estado do RIO, dizendo. tUlçao. Ontro, .estendendo a

que fosse para um cargo até' vassos.
nisterial é com o presiuente nossa Casa á uma garantia, �ue�. Exa .. não poderia ser. homenagem tambe� aos re·, então inexiste�te. Há dias, Dinarte Dome-
da Republica. Não consta em que .d:vemos repOUSl),r, JamaIS, nem �esmo verea,-' ;�rel.\�n�anteS' da .'Imprensa, Esse cargo _ o de presi- les �eu entrada de. um re-
de meus planos o futuro,mi- da establhdade do Pode�' dor em ,Macae, e nunca fi t "ontmua nl! 6a pago dente do 'Diretorio Nacío-' querImento ao TSE como
nist!ll'io. Legis}ativo. (Apoiados)..

'

nal _ foi especialmente presidente,do Dir�forio Na-

'r�:�l�:::gaU��a �l����?��i e�� )\r� ��s��.á�:: �l;r�a�� I '''As'''Ciiivas''CJíê'M'_·âraíii-:�-: ��'!�:j�aen�:�� ��!i;O pe�;��� ,;���:; ��:!��:se�i����t�l;;�,ta: - uÉ vei'dade que fo- sado, �epols .d�s elmçoes �e I
' ,.',' , ",.. ",' ,," ,g.,." '

n, , presidente, :,m exerdcio, .dOII3:pr�vados pela, .convença?l'um descolJel'tos irt).portan- outublo, vatIcmou num o��· A'O' Nordeste PTB ao Tl'lbunal Supel'lol' naCIOnal do paItldo, reU1Jl-
tes t;llemelltos que revelam seus "bilhetes" pa1'a;- o atual,

I Eleitoral para que .não se-I ela, nesta capitãl, de 8 a 1�
a existencia de vasto plano Presidente da qâmara ') RIO, 14 (V.A,.) lj]m tanto no. sudoeste como no jain' registrados quaisquer

I
de fevereiro ultimo

.

subversivo de caratel' comu- cargo de vereador pelo Mu- grande parte das l'eglOes nordeste lJaianq foram rei- documentos sem a sUJl as- .,.....!Y'.-....-.-....-•.•...-. J.�-_..,. -..<Ínista? llJC.lpIO de CamboÍ'iú, eu;. percorridas; começaram a te.radas as ordens para ad-I sinatura ou a de seus com- "

-

"Aboslutamente. O Minis-' Santa Catarina: cair chuvas mais ou menos missão de todo trabalhador" p.an�eiros da dir�t�ria des- O riso ela c;""3dce .terio da Justiça � foi a intensas - declarou o rni- que se apresentar. tItUlda. Essa petIçao está . ••
. O SR. BARRETO PINTO

HI1fIL..-t-'l'�Spostd� cTate&:Ol;ica do mi-
_ Meu nobre cqlega, se V. nistro da Vincão. RI', ·Rou7,.'J. . "Isso proporcionará vasada nos seguintes, ter- ,J

Illstro a. ustIç.a - ignora Lima, chegado ontem ao disse - trábalho a mais de mos:Exa: não fosse Depu'tado,completamente qnalquer diria que não sab'e ler nem Rio em avião da FAB, dv,s tres mil operarios, só nos
. "Exmo. Sr. Ministrq pre-plano comunista visando a

escrever. regiões flageladas TIPla ,'''- açudes em execução; alem sidente do Tribunal Eüpe-subversão da ordem. Entre- ca. "Isso v�rá por certo ins- dos atualmente 'em serviço". rior l:'�lejtond. O Partido
tanto, não podemos e nem O Sr. Plácido Olimpio - pirar confiança - acre.'l- Trabalhista Brasileiro, pordevenl0s descurar a .vigiIan- Mas eu sabia ler.

�

centou - reduzindo ou ces-
,...........-J"_......-."....."....�......._,.,_-,

seu primeiro vice-presiden-.-cia em torno da atividade O SR. PRESIDENTE - sando talvez o exodo":

O D b
te no ex�;ciciõ da presiden-

��::'�':::���......-......-...._...-..-.!!.:::��J....�e.._,,;,�,:::,:: go�:r�a�m:�tai�l'O;�d������ S é -ilos '. I ����1��:: e;fô� �!�����a�
No Cpará 1'0 aos flagelados� disse o d.a Fra.nça f'\e registrada hesse' egl'egio�

sr. Souza Lima: "Isso'i en- , Tribunal a nominada dos
.......'fn-I>,_JI./I

tretanto, em nada altel'a o PARIS; 14 (U.P.) O componentes da di:reção na- r"'tIT"'T;l"an',\
prograJT1a de asslstencia e- gabinete francês esteve 1'e- danaI do partido; 2) O pre
ll:lborado pa1;a atender aos unido 'sob a liderança de sidente efetivo dr.' Getulio' ......"...,n,r'"
flagelados do uOt'deste, pois Ant0iue Pinay .

decidindo Dorneles Vargas,: encontra
que' com a perda _ das co- empregar vinte toneladas se !.icenclú10 por tempo in
'Iheitas, a situação das nê- de ouro. recem de,Volvidas determinado; 3) Na quaJi·
c.essidades não se' modifica- como tributo dos danos cl�

I
dade de primeiro \·iee-pre.

rã de pronto e os trabalhos segunda. guerra mundial, sidente eX81'ce' a presidencia
e obras publicas' persistirão. visando pagar os debitos ('0- .' o signatal'io deste: 4) São
Estamos certos, porem, que merdais da França que so-I delegados deste partido, com
o plano fornecel'á trabalho bem assustadoramente. O registro nesse egregio Tri
e assi3tencia", meta,I está avaliado em 8 hunal, os drs. Confucio Ati
Prosseguindo, acentuou o biliões e setecentos milhões I gusto Pamplona e Jaime A-

mintisro Sóuza Lima que A de francos.
.

i taliba Leonel; ,5) além da

-----

. '111çlo de hoje -. ii pãgs. Ploríanôpolts, Sábado, 15 de Março de 1952
--------------�--------------------�------------------�------�----------�-----------------

"NÃO FOI DESCOBE�TO QUALQUERINola de D. Jaime Câmara
PLANQ DE SUBVERSAO COMUNISTA)llbi'P:��t.':p;�t;;;�, ,ôn�g����:táÁ:�ô;,��t�A��'�Odf:;:�:

\ .
,

.

. '. • liuiu à imprensa a seguinte, nota: ;. .' .

O MI'ol·8tro' da Justiça desmente boafos qoe",·clrcoiam, no paIs ' "�ua E.minênci�, o Senh�r Cardeal.�. ,Ta. l:ne d� ��l"-\. •

.

.'
I

.

1'OS Câmara Arcebispo do RIO de Janeno, torna púb .• co-, .

� "
.

o seguinte:". 1',' : ••
1') ,Não foi procurado por nenhum grupo de oficiaís

das Fôrças Armadas- 'para tratar de' assuntos politicos
ou sociais. .

.,

, 2) A respeito do Clube Militar, S. Eminência só

tem conhecimento do que a. imprensa tem publicado.
Não fdi procurado por nenhum militar a propósito

dêste assunto".

;i" "

... ,
',.: 1\

.

. i; .���;:�:'i.�,.���:,�:: ss. '.
.

e
'

,�-..�_••- _ -.-�-;.-.••-

••.� "".
••..

:·O·""E'é' ��MFO� .'. ���"'.• .: '�i:"':' .t �I '. ,�

Omals anh90_�.: '''�'''�' ,

.

d .e (
.

., �,
H�,Previsão do tempo ate 14

I' fiO, e �.
.

ataI lna
I, htta:s"d,�, <lia 15.>�,/.: "

:� .
' � Tempo _:,_ "J!l.J'l;l' ,.g.eral ms-

� Ano XXXVII, � tável, sujeito a chpvas,
• • � E

'

1,� . I, ' Tenrperatura'-' 1 sta \'e .

� N 11 350, .

� Ventos - De sueste a

:: .

••

� nordeste, moderados.
'.

<,

" .;- - .- J"J-... . Temperaturas - ,Extre-
mas de ontem: Máxima 27,D.

·80 CENTAVOS Mínim:;t 23,2.

w.j.......�·.·"'�.v.·......· .......

� OlRETOR �"
. I

•.

� 'R'ubens- de :.
", Arruda Ramos I.
:. �

::. . . GERENTE �
:: Dominao5 ,F. :.
( � \ /
:. de Aquino �". , .

.......,.,.,. _ ..,. ..

Irmas do Exeréito, Desviadas
RIO, 14 (V.A.) - Dizem 1 muito vinha recebendo de

r1.� Fortaleza que em entre- I nuncias de que estavam sen
vista concedida -1t imprensa, ! do transportadas armàs pa
o Se,cretál'io de 'Polici,'1., se- Ira aquele município. Pl'Oce
nhor Tito Couto, declarou

I' didas as diligencias, consta
que realmente fOl'am apre- tou-se a realidade da denun
endidas no municipio de 1 cia restando agora desco
Iguatú. arma.s privativas,. do .

bl'ir os responsáveis, sendo
Exercito. Acrescentou a re-I para isso instaui'ado inqué
ferida autoridade que há rito.

o piano.
- Para a Delegacia
Lages!! !

,

de-

- Papai? Para onde vai

, I
, IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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._ Cirurgia dos Tumores -.

,

Da Faculdade de Medicina da Universidade de Sà.1).

Ex-Asaistente de Cirurgia dos Professores.Alipio
,

Correia Neto -e Sylla Matos.

Cirurgia do estomago, vesícula e vias biliares, intestinos,

delgado e grosso, tiroide, rins, próstata, bexiga, útero•.

ovários e trompas. Vartcocele, hidrocele. varizes
e hém i.a.

Consultas: Das.2 às 6 horas, rua Felipe Schmidt. 2li

(sobrado) - Telefone: ].598, .

\ Resldêncíar _:_ Avenida Trompowsky, , - Telefone:,'
.

M764..

CLlNICA

do

DR. GUERREIRO DA FONSECA
......u... .t..... 4. BOIItU.J 4. Cuf4atk, •• ........

luU'.eoa • Cahl..
'
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ou�moe. NARIa • GAaOANTIa
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�
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.

1'h __.1 c.r. Ilu li 1., .

. Doell'." aen.-llo" ia, ...�
lmpoÜDct. S._.l,

.
,

,

c.. - "... ra....

M.,..,... .

CoM.Ita., , l•• "1'."

• ,
.I"

•._.a a,

Dr.> Jese Bahia S. Bilteocllrt

Clíaíca Geral - PEDIATRJA

Rua 13 de Maio, 16·- Itajaí
_ /

.

. ,

.

PUER�CULTURA - PEDIATRIA - CLINICA

GERAL
�

Consultório e Residência - Rua Bulcão Viana n. T

(Largo 13 de Maio) - Florianópolis.

Horário: 8 às 12 horas - Diáriamente .

------�--
_.�-. I-

Dr. Oetaeilão
\
de Araujo

......_
..... Tln4.lltaa.•�'•

Co•••lta. ela. 11 .. 1. .._...

1'0l'�.1 •. " .

• a.. _ ..,... ..

- .

I

1
CIRURGIÃO DENTISTA

"

Rua Felipe Schmidt - Edil. Amélilt Nett-n - Saia', _

Tratamento cirúrgico e cura da Piorréa Alveolar.

Tratamento cirurgico e cura de Abcessos, Granulo-'

mas, Quistos radiculares, etc •

ATENÇÃO: - Grande redução de preços nas DEN

TADURAS, para iS pessõas que vivem de ordenado.

,
.

Laboratório Protético sob a direção de Técnico con

tratado especialmente no Uruguai, formado sob a orien

.tação de-um dos mais Credenciados especialistas da Amé-

rica.
-

Dentaduras sem o Céo da Boca <Abobada Platina).

Pontes Moveis e Fixas

. Todos ós demais Trabalhos Protéticos pela Técl3iica

mais recente. \ ..'
"

Camf•••• Gravatu. PIJ"

�.. Mel.. da. melhol'tl.

J,eloa meaor.. p�oa' lá6 ••

CASA KISCELANIA
- ...

Co...lhefro Mafra.

•
._

1I0aABIO DAS CONSULTAI

,r.........,
_' Boapltal Ih C.rt_d.).

lia IaM. - Cell.altllrio Vl.eolld. d. 01lI'G Pr...... I. (41_

• o... ••110 _BoI1SODta) .

....4••eta ,..Up. Seliml'. 1'1. Tal.foa. -- 1 .....

FAÇA' UMA .

VISITA j

FÁBRICA DE MÕyE�

'. �
DE

Rodrig'ues 1

& �O.OS

Dr.; (Iaroo

G. ,GaDelfi
- ADVOGADO

Rua Vitor l'tfeirenes,

60. - Fone 1.46M, - Flo

rianópolis.

------...-.-....------------------------------

DL I. Ji..OBA�
FU.;BO

0-..... lI.,.rI... 1'...',......

TUB••OOLOS•
CI..aJ:rb·" Toras

íOI
-é'u�Ü�

, que o/.�.
-

,

deve dl$c,," ,�

. . C 1 �i�L ...ese..V6r 8U6

MateriaIS de o.8�ruç_1(J

I
-4��__

Beneficiamento em Ger.l.
.

Madeiras para ,todo. v' TAC - CAT�11'tSttSIJ

Fi�8. Aberturas, ,Assoalho. .

A ....... eOHPAIfHIA'

Forro Paulista, etc., M_de.
.

.'

ras de Pinho. Lei. e Qualid.
de.
Escrii6rjo. nep6stto' "

Oficinas - Rua U d. )(ale

nO 777 - Estreito - J'loria

.6poliL

.

'I .6lt.. ,_ �'i. ......s..
...........- , .•• DI.trt..

...,.".__.
"_'.

"

,AT·�:A,N·T'I D·A
/'

.

:.OS. MELHORES :ARTIG6S! OS MEN,6B1S :�! AS MAlORES FACmmADES1

. \

.

RADIOS -'ELECTROLAS
-

ÀMPLB'lCADORES -
TRANSIIISSORES - DISÇOS TOCA-DISCOS AGULHA�

.t?lCERADElRAS.: - GELADEIRAS � �mnIFreADOltl:S
- BATEDEIRAS VALVULAS ALTOPALAN'FES Kg..

SISTENCIAS -
CONDENSADORES'

..-la ...,.........

.111 d ".fleJl,N

.. 0.............. .

.............�_S eu. ..

.tll �I......

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

Dr. Renate Ra.s• Silva
Althr_cIo

Rue> S6MG,' Dtt..o..� 12 - Ap. 4

, ,

DR.
.l!N6Be:F. J'ONSECA

•

•
,

\
.,

•

o mais completoest.,.. fie peras'para
radio

Rua· 1 de Sete...., 2i e %1 A - Florianópom
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OBSTADO' Florianópoli!;!, Sábade, 15 de Março de 11152
---------------------------- ---------------------------- -_._-.

3

Vida 'Social A· Quesfão·. de Terras, no .Paraná
. ;Im Laguna,

A�::��:;����' Henrique «Pesseíres». e, Peltcíaís em' cumbate.s aeer -1i 'anos 'lx_ssados �

d'Avila

.1ln�:e�:���i�e�����i��:i��l:l� r�mos, tendo tombado vários sDldallos'· ..

.dr. Vasco Henrique d'Avila, da Pelíela MI"J'tar" Num Carnaval, creio:

_Ministro do Tribunal de Re- '" I que o do !lD0 de 19l7� es-

.(;\ll'SOS e figura de projeção CURITIBA, 14 (V.A.) -I NoÚcias chegadas à Lop-' armada entre os posseiros e tando metade da popula-
nos meios soc ia is .e jurfdi- Telegrama vindo de Londri- � drina.dizem que centenas. de I' os dest���n:entos �oliciai.s -ção da cidade fantasiada,
'cós do país. na e hoje estampado' nos j posserros bem armados en- do mumcrpio de Pítangui, promoveu-se um assalt�
Em Santa Catarina exer- jornais diz que após. suces- frentarn as forças policiais, I cresce o numero" de mortos à velha e anti-estética

.ceu o ilustre patrício vâr ios aivos tiroteios verificados já tendo sucumbido no com-I de lado a lado.; Estacão-Ferroviária, a

.c'argos da magistratura, com esta madrugada, está sendo bate do lado legalista o te-I Partiu de I Curttiba, "para' 'que . sé prendeu fogo,
inexcedível zelo e brilho, fa- trava�o no município de Pi: nente; Severmo .Monteiro, o li Pítangui o ceI. �l.dino sn. destruindo-se ela total.

'zendo-se credor do respeito tangúi, no norte do Paraná Sargento Antonio Fraga e, va, chefe de Policia e co- mente,
-e da admiração de todos. intenso combate entre os quatro soldados. Adianta-se' mandante da Policia Militar .Dessa pândega carna-:

No dia do seu natalício, posseir?s. � os de�tacamen-' que são .inumeras as 'baixas J a frente de tres pelotões. �e valesca de máu gôsto, ii,
'muitas serão as homena- tos policiais que Iam deso- entre os camponenses rebe- ! metralhadoras da Pol icía frente _da qual, se encon-

get!s que .há-de receber e cupar as terras ocupadas. lados.
.

. Militar, transportados em travam o Dr. Estelita

TJÓS, com prazer. nos asso- E "Ultima H 1''' bl i
. - . .

t Lins (médico), dela, par-
damos a essas

.

demonstr�-

C·'·�···"·.I"."'&""D- ;
»

;
•••••;,.... hoje, a prop�s��o,ao ��gU���; �����: estees���:�e��;:and� t.icipeí eu.

�õeq de estima, considera- IDe larlO te despacho procedente de' quatrocentos homens se des- Todavia. o castigo da

ção e respeito ao ilustre ju- ... .

Londrína ; "Londrina '- de .Iocarn para 'os pontos, con- 'Diretoria da Estrada não

xiEta., momento a momento aumen- II vergindo sobre o município se fez espera-r, 'pois, toro
Sra. João E. Moritz RITZ ta de intensidade a luta: de Titangui.' nando-se desservida a ci-

Ocorre, hoje, o aniversá- Ás 5 e 8 horas dade da sua Estação, rm-
- ;ii'o' natalício da exma.' sra. Forte. .. Impressionante. '........................................... provisou, àquela, .outra,

..1. Maria -Stella do Amaral i Uma historia que deve ser

S C '"
'

d' O " que situou no Campo-de-
Moritz, digna' esposa do dr.: encarada com realidade.

+ • eneutes O l-aba Fõra, / bairro bastante

.João Eduardo Moritz, alto ; DEPRAVADAS distanciado do centro Ur-

funcionário da :fi-irma Car-
.

corn : Recebemos e agradece- Sr. João Pires Machado. bano, até.que, ante a re-

. los Hoepcke S A .. Com. e" Paul HENREID e Joan mos: l' Conselho Fiscal __ Srs. clamação do povo e do

I!1cL BENNETT "Florianópolis, em 13 de; Nerêu Pereira _ Pedro Ce- comércio, veio para mais

À. ilustre dama serão tri- ' No programa: março de 1952. / I vaerd J01'. - Felipe Carnei- perto a "improvisada".
butadas homenagens pelo I' O, Esporte na Téla. Nac. Prezado senhor:· 1'0 - Oswaldo Fernandes constítuida de um estra-

seu vasto circulo de amiza- Preços:' De ordem do sr. Presiden- Garcia - Augusto Roberto do de madeira, 'onde en- :-0,
{te, às quais '10S associamos, . Cr$ 5,00 � 3,20 �e desta soc,iedade tenho a I Jacques e David Gevaerd. custavam os carros de Deixei Laguna em .

TeR'peitosamente: ,

Imp. até 18 anos,
, honra de levar ao seu co- Diretor Artístico - Sr. passageiros, enquanto 1918, quando ,o Mundo in

·

Dr. Ivens de Araújo IMPERIAL nhecimento -q-ue, em data .de Mário Jacques Dias.' que os de cargas e baga-' teiro, ensanguentado e

.Faz anos hoje, o sr. dr. I As 5 e 8,horas 9-3-52, em. Assembléia Ge�" Diretor Geral--- Sr. Arê gens permaneciam no ci-
. empobrecido. de homem;

hel1B.,
de Araú.i?, àdvogado I

... E o. estrondoso su- ra1 Ord.inária, foi eleita a Manebacl:t. tado bairro. válidos e de havere;;;, vi·
)).0 �l� de Janeiro e ex-Se� eesso contmua! '

. Inova DIretoria que regerá la Diretor :__ Sr. Celso -0- 'nha de sair, envôlto. em'
-Cl'�tarJo da Segurança PÚ-lCYRANO (de BERGERAC) os destinos desta Sociedade Silveira de Souza. ' A ba�ra de 'J:,aguna da- pesàdo luto, 'dos horrores
1Jllca, neste Estado. . I

com:
-

,
no periodo de 1952-53,. ten- 20 Diretor _ Sr. Otaniel •

va entrada, ou saída, a da grande guerra, c lá
F'AZEM. ANOS, HOJE: I

.José FerreI' - Mala PO- do sido empossada a 12 do Diniz.
' um só barco de cada vez volte'- em 1928, chegando

Senhoreí'- 'IWERS
e Vicente PRINCE. corrente mês, que ficou

aso,
Almoxarife - Sr. José· _ de vela ou de vapor, até o fera,císsimo Tl1�a-'

- Arony Natividade da No progl;ama: sim constituida: Campo Bruno.'
- o que era anunciado a- rão _ Terra de Barrei-

CORta, oficial administl'ati- I Noticias da Semana. Nac. Presidente de Honra' - Diretor de Bando' _ Te- través-de sinais conve-
ros Filho, _ onde ainda

vo' do Estado.
.

Fax Movietone. Jornal. Dr. Paulo Ta'l'so da Luz Fon- nente Teseu Muniz.
.

donados. emitidos, por residia, o inditoso Advo-
- Clovis d'Acâmpóra. Cr$ 6,20 e 3,�0 teso Atenciosas' Saudacões. meio de bandeiras, do a:l- gado patrício Odílio da

�
. Impc até 10 anos

' Pi:esidente - Dr. Édio, (a) Floresnal Am�ral to do morro que fica a� Cunha Malheiros,. depois-
..�""J"••�......_.."'"• ...,..........�......�... Teatr� A. de C!lrvalho Ortiga F.edrigo. 1 o S�cretário". tras' da cidade.

'

assassinado em I"aje8, ao
.

-

I, AS 8,30 hons 10 Vice-Presidente - Dr. De uma feita, tendo eu tempo em .que, no verdOl'

R
� .

.

t .E continua o sucesso de Thiers .de Lemos Fleming. Perde- necessidade de viajar a dos a1�os. a vida lhe c'o-

e ft IS o I Nmo, �elo com sua Gia. de '2a Vice-Pre�idente - Sr.'. ,'·u-se Florianópolis, tomei pas- meçava dJ.sordr: 8spi-
� I ComedIas com a peça Oswaldo Machado� sagem no "Max", ql,le de- - rando' a{)s<·tri.unfo:'! cer-

"Aquele mendigo, que se IA CANÇÃO DA SAUDADE 30 Vice-Presidente - Sr'. A Cautela NO 3.089, 'émiti-
satracou às primeiras ho- tos, que lhe acenavam o

pOR.ta � esquina da Confei- I No fin�l um gran�lioso Roberto ?�iveira.' da pela Caixa Economica
raíl do dia. caráter, indeplmdente e

tana Chiquinho, durante I s�ow com o� melh?res ar- SecretarIo 'Geral_ - Sr., F.ederal de S§nta Catarina.
Próximo da barra: no- a' fôrça da . inteligê.ncia

horas e horas n.o período da tIstas do radIO pau,hsta. Paulo Gevaerd Ferreira.. II . ,
_

'tei que o navio se afasta-
que possuia.

- 'Juanhã de cada dia. aparen- ROXY
. ,lO Secretário � Flori�nal

' . va da rota, para Oeste, Em dez anos de -ausên ..

tando ainda idade de j{)_
Ás 4 e 8 horas Amaral. "

. DR. JOSÉ' ROSÁRIO I quando vi, então,. que por cia, notei que a inesque-
. vem" - dizia-me, outro dia, 1) - Errol FLYNN e Oli- 2a Secretário � Sl.'. Ma-j ",----ARAUJO êl� cruzava, faceiro, o cível Laguna já aprescn-
'tun colega-de-imprensa _. v'ia· de HAWILLAND - em �oel Gomes. '. .' IClínica Médica.

- Doenças I seu irmão "Ana", tendo tava sensível diferença
'''precisa se,r'expurgado da-

O INTREPIDO GENE'RAL ,1° Tesoureiro - Sr. João, de creanças. I
�ltaridq, aS$iril. engano· no seu crescente progre-

, -qllele loca}"",. CUSTER' . SIlva. (Tratamento de Bronqui- dos respectivos Coman- dir: novos prédios, praça.
- Porque?, indaguei. 2) - Tin HÓLT e Jenifer 2a Tesoureiro - Sr. Os- tes em adultos e creanças) ajardinada" automóveis

.

� Sim, prosseguiu, pre-
HOLT"":_ em: waldo Silva. Gonsultóri�: Vitor Mei- que 'faziam rápido o per-

·CI.S& que 8 Policia de
A

um
RENEGADOS DO OESTE Ajudante Tesoureiro , reles, 18 - l° Andar. .,'

curso'da c·J·dade:ao,Ma·!!' .....
3) C I CASA; .:mç�U· .ftbt '. _R

jeitu nele, retitarido-o do .

- ontinuação do se'- Sr. Rubéns Santana.' Horário: dás 10% às lo-fel lh� '" t
.

-

dO'
Inl ora .doa BWJOI a.O.#. aes, e ..c., e c.

e\tnvivio dos demais, visto na o rad()l',- Dr. Lenoir Var- 11% e. das 2% às 31h 'horas. ,Victor, "'lnl.. e Df.MI ' Hoje, após o decui"l'Io
ter tentadô, por várias ve.

A DEUSA DE JOBÁ gas Ferreira.' Residência: AvenidaRio' de uma. du'zia e meia de
Z€'8, contra a decênciá. com: 'Diretór de PU'blicidade _ Branco, 152 :L-- Fone 1640.

Jtn. 0�""'''''''''''''' V'4''''
outros ano!" também

- Mas, como?' CI�: !��;�a: ·r···········_·.;.·�·
..·'"···..·'"··..· ••· ·� �.:.········ J,'........

:Leia "O'-ESTADO" idos, Laguna deve ,estar

,��».rl��;�q::oé���::.I:�:�� Cinelandia Jornal. 'Nac. I�' Dr I,le'I'-'I'" de Carva'Ihat: :���a ::.�:s �:=o���:�:ã
.
do passam as senhoras ou

Cr$ 5,00 e 3,2.0 !t.. contribuido a' pujante
senhorinhas? Não'sabe? Imp. até 10 anos" I�'

. .

;..._.._---------- vontade de um Pcwo la-
- ?!... Il\fPERIO t Aperfeiçoament� em Pôrto Alegre e .Buenos borioso, ordp.iro, inteli-
- Pois. ele tem gestos Â:s 8 horas � Ayres �ende' se I

gente e bom, 'como sói ser

'd
. ErraI FLYNN ê Olivia de ..,

.

' - '

I'.qt.e J entIficam o seú máu HAWIl..LAND _ em: �! OUVIDOS _ NARIZ :_ GARGANTA
.

o seu _;_. honra e g õlÍa
.

\enráter. Certo dia, . eu vi, O INTREPIDO GENERAL � da Terra toda de Santa
curo êstes olhos que � terra' � Consultório - João Pinto, 18 _ 1° andar Vende-se um quarto para

I
.

Cata.rina!
.há-de co�eI', u·m ·desses es-

- ,CUSTER

I" D'
- I

.

I t "V'
. d

'

..

- Cr$ 5,00 e 3,20' :t Jal'iamente das 15 às 18 horas casa, comp e a:qtente novo. I&Jar, recor ar ... I

petáculos" que chégou a me- i! Ver e tratar a Avenida Rio Pôrto União, Carnaval
l'e"er

�

d '1'
Imu. até 14 anos _. - •••• -.;. ••• - � - - - .. - -. - .'- 'B 191

.

(1- 19-2
..

", :.:eaçao os que a I se, •• -, .• - - -� �or•••�.� ..... -.... _ ...."""".....�..._...._�.......,..,.", ranco" __ .' .

.

e., :l ,:

'encontravàm. A pobre moça .'.
-------.....----------.-----------

:�l�éer�e���iou! Foiuntca- AVENTURAS qO,,":-'ZE��U�R,E.l:A •.•.. �:
xxx

. "'. '.
,

....... -;.,...:- _

Um mendigo, extendendo � � • ,

' .'

i, r:·nidade .

pública, a �sua· dextra, para poder viv�rp �
.

"por conta dos seus· seme

]�antes. Mas, se assim: é,
·

tendo em troca de gestos fi
�antrópicos "ge�tos repulsi
voe, atentatórios à moral" -

não! há outra pro�idenci�
pa!'li a -eolicia que não a de
tnandá.lo d� volta para. os

I�� 'fRgos.. E"i"medida qu�

,\;;���.o.r.aJizar .?".d:ir�it�,�e .

,.
. CESAR·AUGUSTO·

'Oi' .�.

, ,:

.'

bá: 3'

dantes, ao olharem o si ........_, /"
..

nal dado no ponto referi-
do:'entrada no pêrto, ou
saída dêle,
De' bordo do "Ana",

que passava a poucos me
,

tros do' "Max", sàudavá,
.

risonho,. o
.

Comandante.

Caiado ao seu colega Mo,:"
reira que

.. 'furioSO com
tal.'sucesso, pois o se'U:
n�v'o córrêra o risco de"
precipitar-se sôbre algum
dos bancos de areia, es
bravejava com todas as

forças dos seus pulmões.
Mas, tudo serenado,

daqui a pouco. saía o

"MaX" a barra, balouçan
do-se à vontade do Mar
alteroso, e eu, sentado
numa preguiçosa junto
da chaminé, dava com
pleto tento às belezas im-:

ponentes da Costa-Sul
catarinense, à beira da

qual navegava, Impâvi
do. o veterano vapor da
frota Hoepcke. ,.

.,'

,I

,

..
,

/

/
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o .8STADO

Empolgando 'o choque de amanhã
ho�ae;:��a�:�ovln��'a�11i��t�� ", Capíchabas e barriga-verdes em busca do' triunfo' .no .,��:�:çtoml�:l�����,��:,os a

:.:t�d�o�:t��a ���:�����S:� 1

p'r.imeír,O, encontro do Camp'eonato Brasíleíre de Futebol A pHeOle�J�ariOeestPa',re.çm·oasl'cad';',mais sensacional destes úl- �
•

r
•

,

timos .tempos, os.seleciona-, ., para
ter início às 16 horas.

dos de Santa Catarina e do bas, 'os quais sabem.das 1'es-1
rína, que obdece à oriellta-I do Osni p-or companheiro de

I .

Os Capij:habas', "
Os preços vigorantes �a-

�,i Espir ito Santo. ponsabílrdades que pesam ção técnica de Lourival Lp- I zaga. Os dois prometem uma Segundo informes que a: ra a peleja são os segum-'
" nií.:'m:uitõ que as atenções sobre os ombros dos seus renz�, �r:ein�u �astante n(�R-1 grande ,atllaçã? � Mnha mé.-: noss� reportagem ��lheu, o I tes :

do, público aficionado estão integrantes: lutando' com o tes últimos dOIS meses, es- dia sera constitu ida por Jal- selecionado do ESpIrItO S8n-_ ' .

·concentradas no g igantescô melhor dos seus esforços e tando capacitada' a' bem re-: mo, Agostinho e Gas�ãú, \0- !to está adestradissiino. e dís- Cadei.ras -:-- Cr$ 60,00.
_

,€ml)ate da tarde de amanhã, conhecimentos técnicos pa- presentar o pehol da terra dos valores reconhecidos. O posto a levar de vencida a Arquibancada -- .'., ...

':esperando-se uma arrecada- ra vê!' tremular 110 mastro de Anita. ,Ad.olfi, cor�o sem- at3;q:!e será. formado po.r peleja, mesmo atuando, B.08 I �r$ 30;00.·
"

'

ção superior a cem mil çru- da vitóriá o pavilhão que pre, estara fume, defendeu- Euclides, -Nicolau, Patroci- dOm1l11OS do adversá.rio. Geral - Cr$ 20,00.
zeiros, .. defendem. do mai� urna

.. vez. a me.ta .que ln.iO' . T:Sxeiri�ha .

e �enê, Quant,? à. formação do' Meia ',Geral :_ Q!.$ 10,00.
Sim, porque ninguem, '!

lhe riOl confiada. Benevul constituindo a linha de "team capichaba nada sa-

Que rperder a luta entre Os Catarinenses �'será o zagueiro direito, ten- frente o ponto altodo team. hemos, pois ainda, não con- Todos ao estádio da rua

ibarriga-verdes e capicha- Aequine de Santa Cata-
'

seguimos contacto com Ç) Bocaiuva.'
. ( , ,- , .

•�����(��"""���",_,(��,•••,••�"""."",(��>,-,<����)".·p",,,,o,,,,o__(),,,,o,,,,("-,'
•

I
-

•

federação Atlética Cata�inense I

.... ,

"O Estado .' Espo,rtivo't
--- ._.." -_- ...."._._,.. -.·.,._·.· -.,..·w � .....".-. ·_ · •••· •••�..y_ii_v _- �-

��������� v_ _,._...,_.._.�,.':. - .

. ).
'

Campeonato. Est.a- 'I:Organiz,:,do O �'arn�t
dual de Atl'etislno ido Panarnericano de futebol

,

.,,'
.

. I SANTIAGO,14 (U.P.) - i Chile IX- Peru. Dia 6/4; à'
Ao contrário -do que foi zando cento e cinquenta a-! Terá começo, domingo: pró- ! tarde - Uruguai x Panamá

noticiado, o, Campeonato Es-I tletas.tnão será efetuado nos ximo, em Santiago do Chile, e Brasil x México. Dia 10/4�
tadual de Atletismo, premo- dias 26 e 27 deste mes e sim o Primeiro Campeonato Pa- à naite - Panamá 'x, México
vido pela F: A, Co com H. 'em abril vindouro, nas da- namer icauo de" Futebol, e Brasil xPerú. Dia 1.3/4, à
,participação de vári�s agre- tas acima. Aqui deixamos [I participando, desse impor- I tarde

- Brasil x Panamá e

m'iações do Estado
.

total i- retíf'icação. / tante certame, além da re- Chile x Uruguai. Dia 16/4,
•

. <

presentação 'brasileira, equi- à noite -- Uruguai x Bra-

pes' de varias países. sil. Dia 20/4, à tarde - Pe-

O carnet elaborado, a ter rú x Méxi�ú e Chile x Bra-

,Pílulas _ do Campeonafo' inicio domingo, dia 16, com! sil.
..

'

..
- " :. '. o prêlio 'entre o Chile e o

.' As representações do Mê-

Panamá, est á��siri� forma- xíco e do Panamá já se en-

Brasileiro de futebol, - do :
,

__. conÚam.nÓ.Chile, realizan-
.

.

Dia 16, à 1Jo:ú'de _:_ Chile x dojiroveitosos treinos .

.,

Em, 1934 os baiflJOR ven- i jogadores 'de grande valor Panamá. Jnia 23" à tarde ..', As equipes do Perú e

ceram o campeonato com ef'-

!
técnico, c�mo o àrqueiro Perú x P.anam.á e Uruguai x Uruguai chegal'üo a esta Cíl

\1'esi- te "onze": De Vecchi, Popó Baby, a linha média Mica. México. Dia 26, à noite - pital 'dia 17 do corrente.' A
e Bisa; Mija, Guza e Gla, Popó e Nebuloza e o. trio- Chile x México. Dia 30, à delegação do Brasil está

Bentinho, Baima, GU'a,raní, I atacante Petiot, Vivi e Man- tarde Uruguai x Perú. sendo esperada dia 2 'de a-

,
No'vi:qha e Almiro. teiga. Dia 2 ,de Ab�'il, à noite - brí1.

. '.';'" . � ..

TURNO:

-tular .

,
Observações - Os jogos

Titulares serão realizado
em partidas de 5 (cinco)
"sets", e os demais de 3
(tres) "sets",
Horário - la partida às

19 horas e 30 min utos, aos

B. sábados.
. O Returno será iniciado)
juntamente com' o Returno
de Basket-Ball.

'

São válidas as demais ob-

,
,

(Tabela de Jogos Clube Doze -- Juvenil e Ti-
. )

Campeonato da Cidade -

. VOLLEY-BALL

1 a Rodada - CTu be Doze
x Lira T. C. - Juvenil e Fel
minino.

za Rodada - A. A:
Verde -x Clube Doze. - Fe-
minino e Titular.

'

Ubiratan x Lira '1;. G. -

.JuveniL,
SR Rodada - Ubiratan x

.A. 1-'}. Barriga Verde - Ti-
tular (20 jogo).

-

Á. A. B. Verde x Lir� T.
C, - Feminino (10 jogo).

4a Hodada - Ubi�àtan x

servações constantes da Ta
bela de Basket-Balt.
Florianópolis, 1.2 de 11181'.

ço de 1952.'
Osmar Cunha

dente.

"IUO, }L! (V.A':) ......,... Esreve. talhes importantes 'que em
1'<;un ida a' Comis·são da C. ca�o de empate' nas semi-
13. D. a fim, de tratar do re- fillais, ha�erá prorrogação,

ao invés da vantagem do A seleção baianR jogou no

�ulamento da. futura Taca "goa1 average", conforme Rio, no caÍh'Pconato de :1,922,
'''Rio'', Nessa reunião fjc�u estatuia o regulamento da empatando com OR cari()ca�,'
'xesolvido, entre outros' de-', ultima Taca. "PO'I' 2 ? N 1 f'> " --.a�. e a Igurara,m

80'J-e 'a' d·l·s'puta dos lo' rn'el·os No seglind;;re�io do' cer-
,-

, ,

.

.'

.

"

tame de 1946, realizad0 no Jarbas foi o primeiro jo-
.' Rio, entre as seleções pal::� igador genuin;amente cario-

,de ,ol.e' leh''0.1 ma-.�C··II·D,O e rem-IDI·o'·O
·listas e 'carioca, o arqueiro 'ca' q11e integrou ,a seleção

.

4l U1
,

Oberdan defendeu um pe- 1paulista. Deixoll o'América
nalti cobrado por Heleno, I para jogar no Corintiam..

Realizam-se, h�.ie, à noite, Masculino' e Feminino, par- quando a contagem era df! I sendo em 1934 escalado na o _" .'. . .

�om iní'cio às 20 hOl'as, ten- tiéipando diversas agremia- 2 a ·2. . zaga do "onze" paulista, ao I
Infol'maçoes colhIdas. pe-j do os conJuntos do Cruzen'o

. .' ,,11 d d ' h
" ..l la nossa repol't�gerp dIzem de Porto Alegre, e da Por-

.{lo por local o gig'antes!'o ('�-es da CapI'tal a o' o seu compan enoue'

I" ,'< .

.

" l' b'·· J < N t l' que 110 próximo dia 27 do tuguesa Santista, ,de S�lJ)\..
Estádio "Santa Catarina", é ue. au. nnca an es (el '.

l' d'
'

"
.

_ •
. T

.'

•
,

• corrente sera rea lza o

nes-I
tos.

'

,

'Pertencente a Fedel'açuo A-', ,Rema o maior interesse No campeonato de 1941 a 1934, um Jogador de UlJ1 t 't 1
.

t t A.' d d.·.-

.

'

l' 1 d f d 1" I b
"

h" I a capl a lU eressan e, em- . gnar em
.

o gran lOS0
tléüca Catarinense, os tor- entre os aficiorrados do

e,,-,
lU UI. e, rente os pau 1S- i c u e, canoca aVIa mgres- b. t

.

t ' t d 1 1', b t
.

"
.

,

t f' f
'

d· 1
-

b d'
\

,"
a e ln eles H ua, pe cJan- em. a- ,e.

neios-inicio dos 'campeona- po,rte da rede, prometendo as ICOU amosa q,om () no-I sa o na, se eçal) an elrau-
.

tos Citadino de Voleibol uma 'assistência numerosa. me de "linha dos cem anos" jte. No entanto, o primeiro
I

. pois os seus cinco ata'cHntes I' jogador paulista admitido
I

-

--------------,.---------;......--. contavam na. época as se-Ina seleção carioca foi o fa-

18
.

-I' J guintes' i��d�s; Cláudio, 1,8 I
moso .Chico Neto �t�m,�em I raslT"

-

•

R· 5 P "I anos; Sel'vIlho, 23 anos; M;- IzagueIro), em 1916., Neto: ,.

'ornelo 10- • eu 0- lalli: �O anos; Lima, 20.anos l,qUandO ..
s� trán.�fel'ii1 pal'u

� e PIPl, 19 anos.
.

: o Flumlnens�, .la era Joga- I
'

'. " • :'.

i '

•.

., '
dor de 'grandes predicados O Brasil obteve, 'domingo, :rrJ.,ance do iate nacional "Xo-

'Prosseguindo,' quart;;::fei- as&umiram a· lide,r,ança. A "

t" t d 'd último, o Pt'Í1ueiro Campeo- 'II dó III", que cOl'lsegniti ve1.1-'\ -

I .
. 'ecnlcos" eu o .l'oga!? no

Ta, o Torneio Rio-São Paulo, Pl;óxima rodada marca os No certame de 1.931 os selecionado paul.ista cm !cer quatro das,cinc,o provas
:'teuodo q Fluinil1.ense abatido jogos seguintes,: HOJE paulistas yen�eram os pa- 1913, 14 e 15. nato Sul-Americano de Star, ; que eom'punham o rei,erido

>V-, invicto conjunto do Ban- Botafogo x ,Palmeiras, no 'gl'à.ças· àe�cepcioriarp�)rfor- Icertame,
.

T ranaenses por 6 a 4, tento:_;'
.1t;Ú, por 1 x 0, nQ Rio, en- Rio; e Bángú 'x Portuguesa, L'

'

S'
de uizmho(3),. Heitor (2) Pel'11ainbuco obteve 'seu({uanto que em ão Paulo

I
em São Paulo. AMANHÃ -

.

._-_--

€mpataram Palm'eiras e sâo Vasco x Santos, no Rio, e
e Siriri para o vencedor e

I
maior triunfo no 'Campeona-

'F,aulo. Com os resv.}tados a-I CorÍlitians x .Flamengo,· em Leovorato (2) e Ga?ardinho to Brasileiro vence!ldo'ê;l ,Pa- "C'_::.,'18.be,
\

,Do,z·.e ,de Igoslo(2) para o vencido. Os raiba por 1 5a 0, em 1939.
cIma,. Vasco e Porh�gues.a São Paulo. .

. ,

dois quadros jogaram com a I

.

_

seguintes formação; PAU- A renda -do campeonato
LISTAS - Atié, Grané e de 1925 foi de ... ,. o o,... PROGRAMA PARA' O M'1l:S DE MARÇO
Loschiavo, Milton, Goliardo Cr$ 158.61.0;00. TüDAS AS QUAHTA.FEIRAS, COM INICIO' AS 20
e Munhoz, Luizinho" Heito.t', \. -- HORAS, in I N G O S o C I A L (NÃO DANÇAN-
Friedenl'eich, Feitiço e Si� Em 1936 os 'ganchos c1as- TE). .,

'

'rido '-:--- PARANAENSE�S - 'f' 1
' ';'T

.

- SI lC*ram�:,e em 2° ngál' :HO TúIJ.AS AS SEGU1'lDAS·f'EIRAS, AS') 2� ,HORAS,
AlbertQ_. Anjolino e Borba; campeonato cóm este qua- SESSÃO CINEMATOGRÁFICA.
Andreia, Dula e'R,osa; Le- dr.o: Penha, Miro e Lui.z .�... ·"F I L M E S'�
ymato, Vani,' Gabardinho. Luz;.· o Sardinha, Itararé DIA 17 - "NAUFRAGOS DA VIDA". GRANDIOSO
Emílio e Carniéri-.

"

'(Gradim) e Risada (AlfeuJ: DRAMA: COM O FAMOSO CHARLES LAUGTHON.
San'iuho, Ru·sso, 'Carde�l',· DIA �4 "PISTOLEIROS PROFISSIONAIS".
Tom Mix I,)'Foguinho (Ivo é AÇÃQ NOcFAR-WEST. COM BUSTER CRA,BRE.
Lea]). DIA 31 - "A DAMA B O CARRASCO".

.

DRAMA
pE AÇÃO I�.MISTÉ�JOS, COM LIONEL A'fWILL E A

'

.

LINDA JEAN fARRER.
.

,.
.

L

!

PortoU.oe'sá Saotista X Cruzeiro de
P. Alegre, dia 27 nesta Capital

.

Campeão. de Star

Nelson Maia Machado

pr,orrogação ao invés do goal.

- 'av�r·a.ge, �a "Copa' Rio-,;
.

/

/
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o ESTADO _.- _-_!

Visitem a ,inauguração ,da cidade' em""mlniatur�
,iATbANTIQA� na. Praça 15 de Noyembro� 26-2.

endar (alto do Restauran.te Rosa). Entradas Cr$ 5,00 e Cr$ 3,GO•

.��;:�;t����;������J��:!��! 1:1111'11111
vedor são Cím�;as.;tu'ldtímamente, quarta \ feira· passam horas de .esplendido

I'passada realizou-se mais congraçamento social, nos torfdades, lViliãGr;; ce l-nnã� ",�, ,::,', .:::....

:���pl'e;��!Od:o�g����:s �� ����t��O��e::;���,;�� .aristo�' :i1:;: ;��;=s��:=:'
:�).' .;:.:.:l..:�,.:j.•;..:; ,,1,:�:�,:i,:' • :,:�,:',,:i,!:' :

::BI:t�GO SOCIAL, quando fo- I Para' a próxima quarta- go, i� do .C4�e. a. Inau-
,

l·t"1U ganhos lindos e úteis feira, -âs 21 horas, já estão .guraçso das �z:a�ent@s
'1 iad

I

I d lhid f ida-: 'recentemente� ill'�
pre.nllo;:" pe o,s associa os. sen o esco 1 os ormi a- H/ 't r d i» ...::....:..�.'

'.'

'IPrêmios de valor corno 'veis premios para as 10 1'0- OS_PI a e ·:t...-.uue -desta E;'S'p'".landó. a maré _

'RADIO .:O.E., CABECEIRA, dada. s do BINGO �OCI�L., caCPlotnasl�. t��--.
.

_, ,., ASFALTO PARA TA-
,., ,8 O" 10 li � :uro;r� .

:S��Nr��IN!iA DE SEDA, 'send? que a atraçaor maxi- de 1952.
•

. ., COS E OUTROS FINS -

. Pl<,RF 0MbS, OBJETOS DE ma e UMA MAQUINA DE
L' S Ba •...

Durou pouco a. boite Fa- dado a obter sucesso
'

�e ACIDO.CRESIL - CAR-

Al�_�>RNOS, BONITOS VA- COSTURA, D/E PÉ, co�iça- dad:� S:6CI!::� . fIlum- relito ; sábado' o empresário início pelo menoa) como em 'BOLINEUM - PIXE -

..SOS e. como ontem - UM da por muita gente, que faz .l!'Ilt..
f; S'lilas 6 girts fizeram as nossa capital. Como' tudo

. i M P E R M � A B I I, 1-
,-'\{;;ORTlJ::; , DE· CASElVIIRA força e torce os -dedos pa- __ , • malas e rumaram à Blume- chateia, .Farolrto também ZANTES EM GERAL
'ESCURA, OTIMO PANO, ra ver se a sorte chega mes- n11itr.· nn-de vão instalar-se e irá aborrecer os pacatos ha- ,Produtós da USINA
CORTE "BANGU" FÂN�A- I mo. " �.entar obter melhor êxito. bitantes da centenária Blu'- URUBÚ Ltda. Sã9
StA, EM' LINDAS PADRO- A Diretoria do Clube es- Quan-dQ registramos a ex- menau - a cerveja a " .. ,' Paulo. .'

NAGENS, VINHOS FINOS, tá empenhada para que as trei::a da referida boite cri- Cr$ 25,00 e o uísque a .. . .. Distrfbuidores Carlos ICiUADROS ,ARTISTICOS e reuniões das quartas feiras 'ficamos o "progresso" 'fio. Cr$ 60,00 mesmo' num. local Hoepcke S. A. Com. Ind .

.outros cobiçados' premios, do BINGO SOCIAL tenham ria.nópolitaJlo sob o pr ísma onde há bastante dinheiro _; C". .Postais 1 e 2 -
.

-que desfilam noite a den- a -maior atração e concur- moral; dissemos ainda que chegam a um ponto e pa- Floriantipolis Santa
(tro, , , rencia possivel, à sernelhan- Fa>roIito tornou-se pequeno ramo Talvez seja este um 'Catafina.

A Diret();"la do Clube' a-I ça do que se faz nos gran- para conter todos que lá,\ dos motivos da curta dura-.
:.ht:mci:'ll'á para a semana co- des clubes do Rio, São Pau- cempareceram e aplaudiram ção de Farolito em Floria-
memorativa do. 80° aniver- lo, Curitiba, Belo Hor izon- entusiastlcamente 'I'ico-Pi- nópolís. Dêle agora só resta

�: sár io ,da tradicional. Sccie- te, etc... Que todos os ás- co' nu
.

fubá '(dançado de bi- a casa, que, segundo apura-
.dade, um GR,ANDE BINGO, sociados cooperem neste a� 'khrH, número que, causou mos, será alugada para a.

:SOCIAL DANÇANTE, com �ra?avel passatempo, .. E Dr o.leflÍaillÍA". grande sensação e que ain- instalação de uma Confeita-
.(J prêmio máximo de uma e tão bom quando a gente I _ U ItliIIV _ d:a permanece na retina dto! ria; ontem ia-sé à Barreiros
,GELADEIRA, ultimo mo- ganha um VIDRO DE BOM I! quasi todos. Mais ou menos para p r e s e n c i a r bons
.delc e de marca reputada. .. PERFUME, UM LINDO I ,-;'_I_I

'

um mes (duróu Farolíto : "shows" e ver belas peque
E para as festas de NATAL, OBJETO, UTIL AO LAR, I OUVIlJOS _" NAKU,E, bem- depressa, :porém/ por nas, amanhã Ir-se-á à pro-
,o premio máximo de um Au- etc. etc... ,GARGAN'I'A �@tivos ignorados por nos- cura de bons quitutes e be-

-toIr:ovel,! °Binguinho Reassumill a c.oofca. �;!!;:>J. re-portagem, foi despa - las tortas,., resta agora
f"" �:,.�... r,), "lcnado. Em Blumenau; onde saber o que preferem os

,--.- -

I "Pigalle" na época do Cen- habitantes ilhéos : Faroli-
.' ljlí tenázío daquela cidade H- to ou a Confeitaria ... 1

�.
, lr�jU_�uita :nte,_e'tá

'a- P..,oniJunio,

! K,
i f�

ir
d
i li
Ir:

Atenção
CO''', ,a caspa;
QUEOa DOS CA·

BElOS f DEMAIS (.'
, (

IH'ecOES '00

COURO CAQUÚOO. I
TÓNICO CA,PllAQ

POR EXCElÉNCIA

Viagem com· segurcinça
e ,�apidez.

80 NOS CONFORTAVEIS l\ilCRO-ONIBUS DO

II I _

RA?IDO «SUL�8R4SILEIRO»

r 1 ;;�;��� : It�;� �,�;�;�U;fl����::b.
'p

, , 'nfo!mai,8•• aomo.�""ent..,! •

N
'.

I(f "', ,o.bpon.� C.rlol Hoepd::eS/A -Cl-:Teietor)' 1,'U ,,' '.ad :�._. t "'&1-' S'la'de'rurUlc'a aClo'na CASA.,
'

-l :
;":' ' •.''', .<� ,i\.,t�(1""t� F{oépe1.:e S. ';;"CI<";,,':e:I��"�'6,,Uqo c. i.'� '",,''' •

. ,

.,. .

,

'1

S t d· S ., Cti' Coqu,eiro8OON-�-I-�-O-.-R-E-Q-ID-N-A-L-D-E-E-N-G-D-I-H-A-ru-A-.-E------�-,--i(
. ter 8 ana aaroa Alup�e m�i��c�

sa REGIÃO _ �����!�1���o SUL E SAN'TA ILotes à veDdà' CO�U.iRSO PARA A �ARRÊIEA DE AÚXILlAR'DE' tr�;�tar à 'l"Ua Conselheiro'

E'.. tC''C.1ATAR.li" 'A·· L'
.

N� pr�ia da�t'�: '.. , F�!C:y�Rbo >-

_ .

Mafra, 56

Coql1eirOB. ao � �'gi'.I:l-i Cmnumc�m�'qu� est�ra� ab�rtas na �eça,pdo Pes- -----,-,-----,-.-:..
po escolárKP�t'fl�-t soaI, :em Caplvan -e :em S:deropohs, no perI?do �e -

15 de

D·
...' "

d·dDe. ordem do sr. engenhei- i slonais· que trabalham por . velt"'· eÓRl «5� <4 L Março a 15' de AbrIl -do corrente ano, as lllscrlçoes de es·pe I I'1"0 presidente torno público '!,con'ta de terceiros e técnicos ;:ente � área de�d. e� ca,Ddidatos para o' 'CGncurso para o inicial da, carreira de " .. .. .
.

-(lU€: a tesourada dq Conse- e ,de 200:,00 (d,uzentos cru- Todos os I�tes' �itiosJAllxiHar de Escritório, a �·eHHzal,-se. em d,ftt� ,a' ser �ar- José Pedr� Gil e família.,
lbo Regional de Engenharia 1 zeir{xs) }Jara fil'mas e pro- de água. enea'Wi.â o!: l,ã. �c.:ula apo,rtu:lan:ente, o� li1teressa�?� dey-erao comp,are- tendo q�e residir em Curiti-
,e �rquitetura está recolheu- i fÍtI,1ionajiS' que trab.alham t f ões

I

'k� o,\1l;t' ilI.queles Ol'gaas mlplldos de certIflcados de reservIsta,) ba e, nao podendo apresen�
,do nté o dia 31,_ de marc,·,o, as !por \'.,onta pl'.ópria. -

n ormaç Ii@ �l
f' d h 10 próprio punho as fichas de ius ta d d'd

.

(\ sr, Gilbem�_ a �'� e �reel1c.. e11e.mt,ld' d'd t
'

"

d 18
,- 1"1 su)ast espe I as,. pes-.an.1.:jdades profissionais l'e- ,

, C'!'l�(l, nRO se acel an o ean 1 a 'os menores e ou soa- men .e, aos seus 'amIgos
lativas ao exerCício de 1952! O ,parramento da anuidade ------.---..,.--. m3iM.'e-s ·de 40 an03. I ' e· pareIltes, vem fazê-Iõ a-

l:OI,f_Ol'me determinam os a1'-lfo1'a do prazo regulamentar Vende-'� i Para quaisquer 'esclareciméntós, os interessados qe· través deste diário.
t�gOF 21 e 22 do

decreto-lei'lestá
sujeito a inora de 20% �..' � .'·verão' dirigir�se a Seção do Pessoal. Ao mesmo tempo, oferece

n:O S.G20 de 10 d� janeiro de (vinte por cento)., � .

Casa de see.tJS e�Jw&lS.7j;' Ca,ljivatí, 5 'de Março de 1952.. a todos snu residencia,
.

à
'J91G de'C1'5; 50;O.o-Cóncoel1-- Ê�g. F'lávio-Rondelli - Trat�r à F� �:tr�T'.Q lLi.;; (Eng. Gerald?;Sé�gio, Ol!va da �onseca') rua Bu�n�,;; Aií'es, ,848, .na·
ta �:fu'zeiros) para os profi�- !Tescúll'eiro.' nhares, na' I!'!:t)_.� 'T'�m.i1!krle.' Companl11a Sldel'urglCa �aclOnal �.lela CapItal.

��========���������--�----------------�------��------------..

,

.-:[

67, com varanda, sala. devi
sitas, sala. de jantar, copa,
cinco quartos, .ibanheii'6
completo, cozinha, jardim
de inverno, garagem, insta

'laç.ões completas para ern

pregadas, tanque, depósí-

I
to de lenha, et,c.. Terreno
com .13,60 metros de fren
te e 6:5,00 de fundos.

I.' Oetra em Coqueiros, à
,

rua, Paschoal Simone rio

1325 (�raia da Saudade) com

varanda env'idraçada, sala

I de jantar, tres quartos, ba-
nheiro,

'-

co.zinha, instalação
completa uara (empregada,
âispen:s'rl, �tc, '-.

Tratar com o sr:.Gilberü)
Gheu!',' na praia da Satidade
ém Co.qlieiros.

('A'S:A
Vendem-se duas casas de

construçã-o'. recente, sendo':
uma na Rua Blumenau n?

T:Qlla�'ij,. .. ", ,�,,,_.;.;.t'< .. ',:.. i,; g.

SÃO ·:·,fRA'NCISCO ·;1ID 'SUl, OBra' NOIi ' �18I1
.' "

A.58me "_O ES'I'ADO'"

I
i
!

'I \ I
. ·1

I
I

I
\.
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6 Florianópolis, Sábado, 15 de Março:_de 1952.
_............,.,.... . .,..,;""",...".,,.,,,,......_..,.,__�,,,...__�_"',__�,,,,;;.,"""""""'__"'" _.' .=.;;_ ."". �-'-.<_'__' ="""""""'__""""__�==__=""""__!."!!!!!!!!l!!""""""""======�"!!!!!=!!!fl!!!I!!!!__

.,
,

'

que aqui acompanham nos- dos nossos trabalhos com de Nereu Ramos". - Barre
sos trabalhos, e, aos dedica- invariavel espírito de justi- to Pinto.
dos funcionários da Casa. ça, método e com fervor p�� Acrescente-se:
(Muito bem; muito bem. triótíco, 'assegurando às nos "Tornando-se extensivo o

Palmas). sas atividades legislativas voto aos funcionârics da,
, O SR. PRESIDENTE - produtividade e decência. Câmara e aos representao
Antes de dar a palavra ao - Louvável é, 'pois, ao eu- tes de imprensa junto à Câ
Deputado inscrito a seguir, cerrarmos mais uma vez. rnara <los Deputados.
devo lembrar que, nos ter- nossos trabalh?s volte��s: Sala das. Sessõ,es,

.

em_j 9
mos expressos do Regímen- os olhos para es.se egrégio .de março de 1952. � Ed
to, não' são permitidos a- condhtor e Íhe tributemos -as

"

mundo Barreto Pinto.

partes em 'encaminhamento .me!'eCidai_'manifeElt\1ções �e .

O 81\: PRE.SIOENTE :-
de votação. ' . nossa apreço, '. � ..' ',' .lVou submeter-a :votq� -,

0 ,;re-
Tem ; palavra o' Sr -. De- Por outro lado, a' maioria quérimentó, [untamente éoth

putado Vieira Li�s .
.'

,

.

.

" se

.

solidariza com a hornc- a emenda Barreto' Pinto.
O SR. v�IEIRA:: .LINS. nâg.e�. que; ·n.est� 'mo'men:to�

.

Os:Srs. q.ue_,ft.n.roval1l; ..q-qei .. -; .

(Para explicação pessoal) também se presta aos de- ram se conservar' de pé
(Não fój revisto pelo ora- mais membros dá Mesa, to- (Pausa).
dor) - Sr. Presidente, Srs. dos, sem exceção, dotador; .

Está aprovado,
'Deputados, sei que a pre- de alto espirito público, de O Sr. Deodoro Mendonça
sença permanente na fríbu- 'exti'emado senso de respon- envia ,á Mesa o seguinte,
lla desta Casa se torna in- sabilidade, e que, com o para constar da ata:
-côrnoda aos que ouvem (não ilustre 'Presiden'te'- tanta Ausente do plenário no

::apoiados) é, por vezes, pode dignidade souberam impri-]momento em que foi apre
-demonstrar falta de senso mil' à tarefa desta Casa. I sentado o requerimento de

por parte daqueles que as- Senhor' Presidente, a maior' homenagem ao Presidente à
eím procedem, ria votará favorávelrríente Mesa da 'Câmara, venho co-

Entendo, entretanto, que, 3; ess�s hom.enagens, com o \�o leader ?O �. S. Pr?gre,s
}1 hora é de definição, pois coraçao cheio de contenta- àista, dar inteiro apoio as

'atravessamos uma, fase 'em mento. (Muito bem: muito justas manifestações pres
-que todos os homens, com, bem. Palmas), tadas e mais uma vez teste-
assento nesta Casa, neces- O SR. BROCHADO DA munhar nosso alto apreço e

PELOS' MUNICIPIOS N E b-sitam demonstrar ao povo .a ROCHA (Para encaminhar; estima ao 'eminente deputa- ' I ti OVO 10 al-
s ínceridade de seus ·propó- a votação). (Não foi revis- ido Nereu Ramos, presiden-

\

,

'

,

.,

'

dsitos, a coragem de sua's a" to pelo 'orador) - Sr. Preai- i tê da Câmara dos Deputa-
I 'xa or '

titudes ou, .então, o negati- dente, a bancada do Partido. dos. \
,

, . , l' �'" RIO, 14 (V.A.) --:- "Tr'i-
vismo pleno e perfeito da Trabalhista' Brasileiro vai' praça conta com l1�a f'il ial . dado, pe � ambula�cla, ao buna da Imprensa" adianta
sua própria vidapolitica. dar seu voto favoravel ao re- H'O..IE\ N.O

de "Ma:ha.do & C:a. �. A. I�<\PETC, que, mUI!? c�ns- hoje que o novo embaixador
Daí a razão -por que não querimento em debate, atra- '- �ornercJO e Agências", ma de s�as graves fll;lahd:l- ,do Brasil nos Estados Uni-

quis silçnciar, quando tran-. vés da qual a Câmara dos

'p'.A'··S'·.SA".D'O'
Foha na Tabtt ,,' ,dd:s, tIl'afeg�, quan,tol o ,(lIa dos será o banqueiro Walter

sitava, em votação, um te- Deputados presta a mais '

'. a, pe as vias e vio as íta- M
"

IS 11 t 1 diO forasteiro despreveni-! jaienses, carregando doen- t
oreira

..

a eds, Sa na
.. tl're

..

querimento de elogio à per- justa homenagem ao compa- do, ql!e chegar, nesta altuTa: . 0" 'd', . '.
01' �xecutlVo .

a Upelll1 en-

sonalidade do Sr. Nereu Ra- nheiro de repl'ésentação que 15 DE MARÇO ,
' " ,

tes,. can eoando me leo, cal- dencia da Moeda e do Credi-
,

d C d
dos aconteCImentos, a nOS'la regando enfermeiro C:;lrre-

.

mos, Presidente �sta asa, t.em sabido ser, na Presi-I �A data de hoje recor a-
C'd d f'

.,

d ,to. Segundo o vespertino, te-
I 1 a e, ara mau JUIZO !)S gando o próprio '''chauf-€mbora ave.sso, por comp e- dencia desta Casa, o magis- 1 nos que:

.

f d' T
-

d ria o sr. Getulio Vargas de-
to, aos elogi9s pessoais, por; trado a,uste;ro e o patriota -' em 1521, por carta ré- oras. � CWIt�Zaçao, Jet q.u�, féur",' e apitando urna his- sejado colocar no posto va-

,

h 'd d
. mereClCamen e, goza aJal. térica e' verdadeira siren� L ..;lue form�i a mm a perso- intimorato, conduzindo nos- gia foi ordena a a \. estrUI-

U f d
.

,&,0 com o afastamento do
nalidade dentrO dé atid-ez sos,h'abalhos com dignida. ção de todos os exemplares ll(a aceta apenas o 'e8- Ainda outro caso: Ficará b' d M

"

N b, , tranho mómento que' está para outra vez, senão o· pa- ,em I:llxa 01' aUl'lCIO a u-

lJTOfullda da luta pela vida, de, eficiencia e eleva.çãó, S, das Ordenações 'Mant.lel,i-' .

f d d' 1, - vivendo a abençoada terra pel não chegará e os ouvin- co, um nome ora a lp 0-
..\em a preocupa�ão das ba- Exa. contribui, assim, de nas, edições de' 1512 e 1514.

d r II'l'nell BOl'nha"sen ' macia para, aproveitando. os. < .. • " tes ficarão atOl:doados ."julações e dos louvores, Ror forma. expressiva senão de- Quem retivesse em seu p'o- Um caso' lIa' um cI'rco des ( uma expel'iencia-. do mundo
, , \ . •

, ,- Do Correspond,ente)"'ntender q'ue' os que mento'S' cisiva,' para que o Po'der der códigos ·edItados naque- f"
,

1'V,
ses bem baratos,\ instalado manceIro e come,rCla, r�-

tem, já se sentem elogiadOS l,egislativo, o poder' mais les ános seria condenado a
nos arredores., do Merc,ado. " solvel' os problemas decor-

-pelos próprios méritos
-

e fraco, mas incontestavel- degredo;
"

E'
" l'ente" da atl'tude do gover-- sse CIrco pOSSUI um servI- �

(Jue o 'valor moral do's ho· mente o poder mais- nobre - em 1560, chegou ao Ria
ço de alto-falante; simples- no diante do decreto d� re-

mens rtespontam aos 'olhos das nossas in�tituições, 'se de Janeiro Men de Sa, orde- mente horroroso e

insupor-I
torno do� capitai&, estran-

<'l.os que' o admir'am, sem ne- possa impOl� ao l�espeito, ao nando um ataque ao Forte t' I Y;' t d geil'os é outras questões si-
I

.

,f/C
.

C l'
ave. I.',sse o "po.n o negro a '

'!.;essidade de ap ausos .. j,Y.l.es,- acatamento e à admiração de o Iglly, então ocupado t- A f I d m·l·lal·es. Nestes dl'as _:_ co'11-
'

, (lues ·ao.•"'- Igura pe.na o -

!'10" assim, nào pude evitar do povo brasileiro., pelos franceses, na í,lha mais 'o.QU'SO de instrumento acús� I
clue o vespertino - o go-

-Oe vir à tribuna. n�o :para Realmente, Sr� Presidell- tarde. de yill�igaignon; tico é letra mo'rta, E o diabo veruo solicitará ao Senado
elo�iar, mas. para dIzer que te, o Senhor Neren Ramos, ',"--- em �7.38" o', Coronel ,daquela boca de metal, <:la- aprovação para o nome do
a slmples atltude d� S. Exa. nosso presidente, tem hon- DlOgO, ?S_Ol'lO Car�oso· com

;quela boca de "bernúncia"
.,...... , ...-.,...._ .... '''''..._- isr. Walter Moreira Salles.

:ne�ta Cas�, em hora �o.m- ra40 a cadeira qlle ocupa e os Of!CIalS do Reglmento de j escancarada não dá u�a fo1-
-

.

brla. d� .vlda democratIc� se tem mostrad� digno dela,. nr�goes",procedentes da Co- fga aos ouvidos dós que tem .,!t�'""' ,,',�.,�.�.� II � ,

brasI1eI�a, .

em 19?� _:__ atl� eo�o todas as .�IgUras. l:epu� 10ma, do Sacrament,? chegou ,� desventura de l'esidi� nas
I '.' \ ,

t.ude energIca e vml' ao 1a- bhcanas que J� �resldlram ao RI? G.rande de Sa?Ped�o, I ruas vizinhas ao circo, isso IM·
·

t
_,.

d.a A'er·on,.a..JIu' t.,. ·Ica '

.

.d? do .Parlamento, merece' os trabalhos da Camara dos stlb�htum�o o Bl'lgade.lr� it tarde toda e noite' a 'den- ln IS erlO
_TIa realIdade, uma consagra- Deputados. Jose da 'SIlva Paes que ah tro quando ró"· 'com aI'.

.
.

_

.

, d:o; por um �fmtido de'res- A bancada do Partido 'ri'a. �'e PDcqntrava,;, d;ef'de 19-2-
'.

' I�O, eç. c,e ...
' "

QUINTA ZON,A AEREA
. , . �

. 'peito e de afirmação.moral, baHíis!a Brasileiro, que tem 11737;' ,e.

manhã,.'. Outro caso: Esse ,

Destacamento de Base Aerea de FlorIa�opohs
'do Congresso. (Muito bem; procurado colaborar com o - em 1817, chegou a Ba- ; mesmo circo .querido ,Jem ,tXAME DE ADMISSÃO, A ,ESC�LA DE ESPECIALIS-
nmito bem. Palnfas); m,elhol' dos seus esforços" hia, por intermédio de um jum serviço de propaganda. .

, '.
TAS !'� AERONAUTICA

\ .'

O SR._DANIEL DE CAR- para que o Parlamento es-

'I brigue inglês, a noticia da IDito DIP consiste no se- ,,O ,sr,. ,MaJor AVla?Ol':Con:a?da�te do Des�acamento
VALHO (Para encaminhar teja ,a altura de suas fun- revolução Pernambucana !guinte: Um caminhão de de Base Aerea ,de Fl�nanopohs, aVls.a a quem lnt,ere.sSRl'
s votação) (Não foi ,.revisto ções, vê, com prazer encer.. iniciada no dia 6; ! carga, com c;artazes dos� a_j,P?ssa, ,que·, sera ,realIzado: nest.a Umdade, nos prÓXImos
�pelo orador) - Sr. Presi- 1'ar-se mais uma fase das - em 1887, por proposta nimais e das. beldades do dIas 26 e 27 do corrente, as 09,00 horas, o Exame' Çie Ad
�lente. a 'bancada, do Partido nossas atividaães parIamen. de José Boiteux, por inter: Circo, Um homem de pé, com �issâo à �scola de ESP,ecialistas. de Aeronáutica.
Republicano

.

recenteme.ute tares com dignidade e com médio do Centro CatarÍnen- '

um megafone, a berrar, num ' �odera� co�parçcer ao referIdo Exame, todos os

já teve ocasiã'o de'mànifes- eficiencia, Por isso subscre� �e 'do 'Rio de'--Janei'ro, foi esforç9 comovente de imita- C�ndI?atos I?�Cl'ltos 'até a presente data, os quais deve
tal' o séu alto apreço trela vemos o reqllerimento que creada em Nova"Trénto, l1es- ção de sirene'd� aI.ai'me, an- rao Vll: mumdos, dos respectivos, protocolos' de inscrição.
figura do nosso Presidente

.

vai ser votado, .requerimen. te Estado, p'elo Ministro da- tj,.aéreo ... E ti caminhão fornecIdos.�or aqu.ele �stabele61�ento de Ensino, bem
Nereu Ramos, e é com "a to em que tambem não fo- Agricultura, a Agencia pos-I em velocidade desabalada... como: c�rte�ra ?� ldentIdade" lapIs e borracha.
maior sat.isfação que decla,- ram esquecidos outros inte- tal. IMais outro caso: O tom so�

. Flonanopohs, 13 de março de 1952,
TO que votará pelo -requeri- grantes da Me�a, que' tem André Nilo Tadasco Iene de seriedade, então, € Carlos da Costa Dantas - 10 Tenente-Ajudante.
mento e pela homenagem estado, cada um no setor de

.' ,

prestada a tôda a Mesa, que suas funções, à altura' das Isselblel·a Se'rll Urdi-Da'rl-8tem correspondido inteira- tarefas que o Deputado Ne-
'. ,.

'. 1. . '. '. < ...mente ,à confIança da Casa. l'eu Ramos empreende neste " "'; .'

(M-qito bem.·· Muito bem. instante, em favor da gran� .... f,08VOGaçã.tl,_./ ,pàlmas). ,

'
.

Ideza do país e da felicidade SINDICATO DOS TRABALHADORES\':NO COMÉRCIOO SR. GUSTAVO CAPA- do povo b:rasileiro. (Muito ARMAZENADOR DE FLORIAN(,)POLIS, Rua Cons�-NEMA (Para encaminhar à I bem. Palmas). '

�," lheiro Mafra n. /25. 10 Andar .

votação) rNão ;foi r'evisto O SR. PRESIDENTE' _:_ "De acôrdo com o art. 28,' Alínea A dos Estatutos, fi-
. pelo orador) - Sr. Presi- -Durante a discussão o Sr.' cam convocados todos os Sócios quites em gosO' dos di
.dente, a maioria, que tenho4Barreto Pinto, apresenta a reitos, para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se
-a honra de representar nes-;'seguinte .

, no dia 22 do corrente em primeira Convocação às 1.6,00te momento, se

"sOlíqarizal EMENDA
'

horas, e caso. não haja número legal; em segunda Con-
e�m as ho�enagens �u� a Emend� �tditiva .:_ Acres-. ':pçação às 17 'horas, em sua sede sociál corp. a seguinteCamara VaI pl'estar a fJgll- centa-se in f'ine: Ordem do Dia:

.

ra de seu' Presidente. i, ""Que seja 'taprovado pela' Julgameilto � âpI;ovacão do Relatóri{) e Balanceté re�,O Sr. Nel'eu Ramof1 tem�i,Ca:tl1ara ae pé em homena- ferente' ao exercício de 1951.
.

.

:se conduzido ria presidencia?:g,em a figura extraordinária' Demóstenes Tzelikis --,- Presidente.'

Na 'Câmara Federal

, PREGUIÇA' � FRAQ�A
,.e-', V A N A�D' ró, L

.

.. ,��ft� J)ÉSANIMAOA81
HOMENS SEM 'f!NER'GlA.

. , . Nâo � sua', cul�� �\ :.'

É a fraqueza que o debta Can'i9dO, p.Üdo,·,

,
( Jl

\��,'���t�� �,�� ��" ��""""""" r

r,' � �� "'o ••••ros • "R"AOUA • :
,

, '�� •

�UR'T�8A • JOINV!lE • 'TAJA� :
•

� • 8LUNENAU • FLOR:ANÓPOI..IS •
•

• LAGUNA.
'1

•

• TU
' •

.

•,8ARAO • LAJES ./
.r

•

7..
P. RIO ALEGRE

•

../" . . . .

.� .....

SÉDE'd'
•

••••••• ::

'a!tJjlM�l]i,jn. �.

cpm moÍeza, no corpo e ólhos !lelD brilho •

-. ,

A fraqueza atrasá a· vida porque rouba"

àumenta os glóbulos saQguineQ� t'> VITALI!�, o �9nmLt"n- ,

(raquecido. lt de gosto :telido.so e pode.'ser usado em tÓrlSfO
ai idade.

_ . '_ ,!�l
�; AGENCIA :{,. "

RUA FELIPE SCHMtOT ,24
ADMINISTRAÇÃO

RUl. F'ELlPE SCHMI Dr, 14 - ,'"

FONE "43 FONE M 860 ,

J:'r'f'(_().,j(�i.e6-.1 r:Ulrc�U"d:.Jat "9",,426060

'8 fôrC8�' para o tra.halho,
'

, VANÂJ>IOL I_
,
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No! bastidores do mundo
• . I

BOMBARDEIROS
Por AI Neto A chamada Fortaleza

O avião de bombardeio Voadora é o B-29.

B-36F já está sendo produ- A" Forças Aéreas norte-

zido nos Estados Unidos, americanas ainda .possuem
, Este novo gigante do ar grande quantidade destes
substitue com grande vau- aviões.

tagerll todos os tipos ante- A verdade, entretanto, é
riores de aviões de bombar- que o E-29 já não satisfaz
deio. os técnicos e chefes milita-
Até melados do ano pas- res do momento.

sado, o B-36 era o tal. Porisso o B-29 está gra-
Posteriormente, surg iu o dualmente sendo substitui-

B-i36D e, agora, o B-36F. do pelo B-47 e o B-50.
,

O B-36 tinha as azas re- O B-47 é considerado por
tas e seis motores de tipo alguns azes da aviação nor

convencional. te-americana como o mais
Tanto, o E-36 D como' o cocmpleto tipo de bornbar

B-36F possuem, além dos deiro em sua classe.
seis' motores convencionais Tem azas projetadas para
quatro turbinas de propul- traz, seis turbinas de pro
são a játo. pulsão a játo e pesa um pou-
As azas, em vez de serem co menos de 100 mil quilos ..

retas,' são projetadas para
I

traz, formando, um agulo a- Aluga-segudo com o COl'pO da aerona-

Aluga-se uma loja CDm 5
portas, situado à, Rua Pa
dre �oma, esquina da con-Iselheiro Mafra, n: 182.

,

. Tratar com o sr. Antonio,
Apostolo. I

ve.

.

h
,,.1: ..

o B-36D e o B-36F cons

tituem 11 ultima palavra em

matéria de bombardeiros.
Cada um destes novos gi

gantes custa três milhões e

500 mil dolares.
A manutenção d� B-36F é

dispensada. Calcula-se em

(1,0iR milhões de dolares por
ano.

Sómente uma nação de
zrande poder economice e

industrial pode construir e

manter estas tremendas má
quinas de guerra.
Enquanto começa a pro

dução do B-3611' os enge
nheiros norte-americanos -

í'lle não descansam nem per
dem tempo - aperfeiçoam o

desenho do E-GO.
O E-60 é ym avião revo

luc ionár-io.
As azas deste bombardei

ro são ainda mais projeta
(l,as nara traz do q;ue as do
B-36F. Formam um angulo
de �5 gráus com o corpo do
avião.
'.A tripulação do
rá de 15 homens.
B-36F é de 11.

I
I

I
•

..,.
,

--------------�-----------------------------
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no novo BANeo AG'RleOLA
A eoop�r4tivô., de e,.é�ito n! 1, do B'RA�IL!

SEDE PROPRIA "

�cr�Y1�1b
FLORIRNÓPOLlS - STR CRTRRINR

:Alegre - Telegramas: "WEIT1' - Pôrto Alegre.

..

J U"S-'I"'L E U
, (Alvarus de Oliveira)

,

-mtramoe para a companhia,
A nossa crônica "Honra I ericontra�os Bastos Tigre

ao Mérito" deu azo a que redigindo' os anúncios, os

pessoa 'amiga e ligada à im- almanaques, o material en

prensa e ao rádio do inte- fim de nossos produtos. Com
dar nos sugerisse seção no- éle iniciamos os primeiros
va dentro dos nossos habi- passos no novo setor de pu
tuais trabalhos. Como da-. blicidade pois viéramos do
qui temos abordado asaun- jornal para a propaganda.
tos bem gerais com ligações E do, pi-imeiro almanaque
aos.Interêsses nacionais, co- que escrevemos para pro.
mo a metrópole sente todos pagar as virtudes dos nos

os problemas do Brasil co- sos remédios, Bastas Tigre
mo seus também, achamos fez a revi�ão.
procedente a sugestão. 'I'ra- Pois os meios jornalisti
ta-se de biografia, rápida, cos, publicitários, teatrais,

'.)I'R-el)p-reOs-e<n'-I'a��n-Ie()-emO-So-a-0° -Pa-<�-u··,"(0'114�.tpaTrSolfCeosd.s·?�r TBolDnosDolnl!S :\::�:�:�i:;::i�i:�;���; :�;;:t:!�:�f::��;}:�::
!

.

lhado pela pátria. ceberá medalha' de mérito

J
Perfeito conhecedor da,Praça, sério e trabalha- i

A v, .H�r(;IllO Luz, 66. E coincidiu justamente publicitário e terá ao redor '

dor com larzo' tirocínio oferece-se a base de comis- !
Diar-iamente. que .a sugestão viesse quan- da "big" mesa de almoço no

/

sõe� e OPoJ�t�namente' t�rllbem em conta própria. " Dás 8 às 12 e das 14 às 19 do íamos preparar crônica Automóyel Clube do Rio de

Apresenta referencias de �/pessôa. Cartas por' sôbre jubileu de homem que Janeiro, representantes e

í
obséquio a Adolpho Romano, Caixa Postal 5921 em _ há cinquenta anos vem la- amigos pertencentes a to-

,

São Paulo.
.

"

butando na imprensa, no dos os setores parlustrados
" teatro, na literatura e' na pelo Dustre bTasileiro.

...o._.o....<,.-,o...o...o...o.....o o...o....<O publicidade: Bastos Tigre,. Bastos Tigre nos 50 anos

, , '-. I 0. humorista fino
..
o poeta de jornalismo e de pnbllci-

·locomovels «Lanz'» e «(Wolf»· ::,:,�::����,:�R���� �I�ií�t��::::�l��!��l:�: ��:� �::l��o��u�:Ost!��t�e!�n��a��:
I paganda, pois tem feito' nes- gagem valiosa de obras lj-

Em ótimas condições de funcionamento., Ven- J'IOUDAS,
�
UUIIA'!'I8.0 tes anos de traba lho propa- terárias. Por isso êle mere-

demos para pronta entrega, de 15-20-34-44-50-60-65- '. I'LAÇÜ -8�o... 1 ganda de várias firmas, co-, ce figurar aqui na nossa

75-90-100-�20-170-210-250 e' 300 Cavalos. - Kurt Ilt·· d'.'
. , mo Bayer, como de Eno- biografia da semana. "Hon-

Wéil & Cia. Ltdai � VoI. da Pátria; 1583 - Pôrto ·llr 6 I,ODOel,ra Scott. Aco11tece que quando ra ao Mérito"!
MedI....o auWar •• er.

lam..tod••WU.B-60 se

A do

, ,

O B-60 deverá ter opto
turbinas de propulsão a já
to.
Até fins de abril deverá

entrar em construção dois
destes bombardeiros. Si os

modelos forem aprovados, a

fabricação em série devérá
começar imediatamente de
pois das experiencias.
Ao mesmo tempo que se

aperfeiçoa o desenho do
R6-0, terminam as experien
cias' com' o B-52.

Ó B-52 é, em muitos sen

titios. semelhante- ao' B-60; 'sr
.' bem seja um pouco menor.

,

.

Este avião - o B-52 -

tem tambem azas projetadas j
para tr�z e �i.to turbina d� Ipropulsão a Jato. ..

Todos os aviões .de que
.

lhes ,falei até azora são
bombardeiros pesados.
No que diz respeito a

: bombardeiros medios tarn
bem se têm feito grandes
progressos nos Estados
'Unidos.

Todos nós nos lembramos
;lá" tacanhas das chamadas
Fortalezas .Yoadoras dúran
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A Batalha dos Pescadores da'·'Z�'1"
, !

-A Questão' dos Tesoureiros Dep. üscer
d'a Caixa Econômica Da Nova

Encontra-se nesta Capi- Bespoulfe Q' sr. Almirante C�rlos' da SI'ff81
Carneiro 80 Apê-IO do Jornalista e As-s-euor.

I Providências, Já Iniciadas

tal, desde ante-ontem, o sr.

Dep. Oscar 'Da Nova, pres
tigioso procer ido P,S.D., em
Joaçaba e esforçado Inte-
grante da' (bancada na As- ,.

sembléia Legíslabíva do Es-
\ .

tado. Do sr. Contra-Almtrante do VO Distrito Naval, sr, [volver medidas, como o fel>
o ESTADO cumprimenta-o. Carlos da Silveira Carneiro, Contra-Almirante Carlos da Is�m perda de tempo, para
,----............-.--�..-. recebeu o jornalista Adão Silveira Carneiro. autor ida-

I que
os pescadores da Colo_

Acbeson visitará Miranda, ontem, o seguinte de de quem os homens-de- nia de Pesca Z-19 não fi.
• telegrama, sôbre o apelo imprensa de Santa .Catarl- ca�sem à 'mercê de explora_

O BrasJI que lhe fez -na repnrtagem na 'tem recebido. as mais dores que, invadindo. área"
.

.

em que focalizou a crimino- honrosas demonstrações de que 'o. Código de Pesca lhes,WASHINGT��, ,14 (11.
sa atitude de barcos de pes- fidalguia e a mais Co.llfor-!proibe, o fizessem impune.P.) - O secretário de Ef-1ta� I ca, conforme já é do conhe- tante prova de colaboração,

I
mente.do sr, Dean Ac?e,s?n, esta

cimento público pela ampla quando em choque os inte- Tal atit ude daquela aut«,estudando a �o.sslb,!hdade de, repercussão que obteve, na resses da eoletivídade. r'ídade eminente, que ocre.fazer ,�lma Vl�lt� sem P�'o- ! defesa dos humildes pesc�- Conhecendo do' estado di- dencia ao maior resp,,,dto dos:tocolo , ao BI asil, mas -arn-
dores da Colônia Z-19, da ficil em que vivem os peso eatartnenses, à admiração. e-da não d:c�diu �e o fa�á.! Armação do Pântano do Sul cadores do litoral oatari- i1 consideração dos homens,Esse proPOSItO fOI anuncia-
e do Campeche: nense, da sua verdadeira si- de-imprensa de Santa Catado pelo porta-voz do Depa:- "De Fpolis., 13 _ Jorna- tuacão de pobres homens- r ina, é demonstração ine.tamento de Estado, sr. MI- lista Adão :Miranda - Re- do-mar, que tem na sua hon- quívoca de que a sua açãochael McDermo�t;, que .d�sse dação O ES'l'ADO.

Iro.sa profissão o único meio moraliza�o.ra sempre estaráque Acheson fo� . convI?ado Nr. 76 _ Agradecendo de subsístencia, na sua
I presente quando. necessária:

I sem carate,: oficial, ha al-
gentileza referencias ao maioria chefes de numerosa

I' a08 interesses coletivos,
,

,

I gum. tempo , �elo chanceler
meu nome, no artigo publí- prole, o ilustre Comandante .Publicando. com o com�n_

O P ·d t O t ' d I brasileiro, Joao Neves da I cado, poss� assegurar que do VO Distrito Naval, espe- l tár io que é de Iustica COD-,reSI en e epos . o e Fontoura. MacDe�'mo,:t, �e- !envidarei todos esforços de rávamos, não deixacia de ir !
signar, a r�sPo.st�a ao apê!o,

, 'I clarou que Acheson teria, I cooperação ao Serviço de ao encontro daqueles nos- feito pelo [ornalísta . Adao,

(l b (h" .' M'''· �uito p�'azer �� ir", mas

I' Caça e Pesca do Ministério sos patricios, nessas emer- . M:iranda, do corpo redato,U a . eO'ou, ao eXlco ��nda n�o d�cIdlU se .pode- da Agricultura, em d�fesa gencias tão dolorosas. �o- rial de O ES�ADO, em a• � 1 a fazer a viagem. • dos direitos dos humildes nhecedores de que s. excía.Jreportagenr "WEEK.ENDCIDADE DO MEXICO, ,ministros de Estado e do In-

--D
-.......

E�.-.··
........

I·- pescadores catarfnenses., lé um nobre coração e auto-INA ILHA DO CAMPE-14 (U.P.) - Pouco depois I teríor de Socarras, além de

Pp_ silva et .

Nesta d.ata renoval'e:i, jun-I,ddad�,que:" pelas �u.as atítn- IC�',
_

-tomamos p�blico,da uma hora da tarde ater- IEmilio Ochotorena, secreta- '.

to autoridades navais da

I
des fumes e decisivas tem mais esse ato do Ilustrsl'issou 'no aeroporto central irio da embaixada mexicana" Pires praça de Santos! providen- procurado �ervjr a� Bra_sil G?nt�a-AJ�iran.te Ca�lo.s dadesta cidade um aviã� das, e a'esposa de Aureliano. No

cias antigas que ora estão com o atender' a sItuaço�s SIlveIra CarneIro, !lustreLinhas Aereas Mexicana,; terceiro vinham as duas fi-
Procedente de Concórdia, novamente 'burladas. Aten- I dentro. da sua esfera de Coillandante do VO Distrito-tr,azendo a seu bordo o pl'e-' lhas de Prió e os dois filhos

de Ctljo municipio é repre- CioS'Bmente ' .,' ! ação, o apêJô' do jornalista- Naval, que vem tornar �fesidente deposto de Cuba, sr. do embaixador -cubano 'no sentante na Assembléia Le- (a) CARLOS DA SIINEJ. lhe foi dirigido na certesa Uva sua ação moralisadoraCarlos Prio Socarras e sua lVIexico, O primeiro veiculo gislativa do Estado, acha-'se RA CARNEIRO _ Contra- de que o S;t'. Contra.Almi. contra aqueles, que pensamfamília - esposa e- duàs fi- cond�zia' a bandeira mexi-
nesta Ca_pital, o sr. Dep. J. Almirante Comandante do rante Carlos da Silveira 'ser a nha de Santa Catad-lhas. cana sobre o radiador. �sfivalet Pires, prestigioso VO DistriÍ'.) Naval". Carneiro haveria' de desen�

I

na terra de ninguem .. ,Acomp�havam o presi- No aeroporto o capitão
prpc;el' do P,S.D. naquela Não surpreende a atitu-

,dente exilado dois de seus Justo Rodrig�les Santos, au-
zona." de, digna dos mais franc9s •••_•••�••••••••••••••••••••••••••••••••••antigos ministros de gabine- xiliar de Canchez Arango, 'e
O ESTADO cumprimeÍlta-o.. elo.gios, do sr .. Comandantete, Auriolano Sanchez Aran- o' coronel Rafael Isquierdo,

.
go, ministro de Estado e um dos oficiàis 'de, gabinete
Segundo Curti, ministro do' de Socarras, vindos direta
Interior; além, dos dois f�- mente da"embaixada guate
lhos do embaixador cubano malteca, embarcaram no a

nó Mexico, "Map.u-el Bntna, vião antes da chegada' de
que ainda onte� declarou, Prio. Toda a 'área vizinha á
que I!ão continuará em seu v,ista estava sendo guarda
posto caso o governo mexi-

!
da por trinta ou quarElnta

cano reconheça o novo regi- i soldados armados com ri· Deputado dr. Wilmar Dias I conn�nça por parte do pú
me cubano.

,

..

ifles � Ií1etra�ha(Ioras. Pouco A serviço de sua" profis-I blico. Moderna e confortà-
Compareceram amda ao depOIS o aparelho levantou são, de Advogado, tl'ansitou velmente instalada numa

desembarque de Prio, Ra- vôo, sem incidentes, rumo ao por esta cidade o ilustre das amplas lojas dO' "Edifí
fael Fuentes, chefe do pro- Mexico onde deverá chegar I causídico dr. Wilmar pias, cio D. Do.ra", recéÍn-cons
tocolo do Mini�tério do In- após cinr,o hor�s, com uma valoroso e brilhante in te-

'

tr,uírlo, a fÚial de "Machâdo
terior, Jorge Vlesca Palma; parada em Mel'lda.

! grante da banqada do �ar- & Cia.", aquí em Itajaí, tem
secretario pessoal do presi- • • • ••• _

'tido Soc��l I?e�ocrá.tico na à disposição do púbrico má-'
dente Miguel Aleman, e o '. AssembleIa �egIslatIva do '.quinas, cofres fortes, mate-
general lleriberto Jara, um O '. fiscal' e /Estado._ rial de escritório em geral,
seu ,velho amigo. F�l'am rê- « )

_

S. exa. foi çu�pri��ntado e tudo o mais que se refere
s.ervadas acomodaço�s pa- .

b I'
por seus correhglOnanOS, a- ao comércio de sua especia-

ra Socarras no. Hotel Re- a; a ança ImigOS e admiradores,' lidade. Dirige-a, no momen-
forma mas ainda não se sa- ••• Machado.& Cia. S .. A. - to, nesta fase de suas ativi-
de �e o ex:..presidente pe�ma- Houve, na manhã de

on-I
Comércio e Agências dades inaugurais nesta

pra-I'ne(!erá.lá ou na embaixada tem,. abundância, de ,pesca� . Itajaí. está d:.,e paraben.s ça.,
o prüprio diretor-gerente

cubana. do, à Pedra Grande. com a lllstalaçao, nesta CI- da Matriz de ,Florianópolis,A PARTIDA DE HAVANA Cêdo, bem cêdo, um mila- dade, de uma filial da' con- sr. Mário :l\iachado, um per-HAVANA, 14 (U.P.) - O gre se fez - o Cecêu tomou ceituada e importante' So- feito "gentleman", à altura
pl'elliderfte Carlos Prio S�, a dianteira e, quando as em- ciedade Anônima "Machado da graJlde organização queca:rras deposto por um gol- .barcações chegavam à praia & Cia.", nome, que, por si dirige. Repetimos: Itajaí es
pe militar de Fulg.encio Ba� do' São Luiz, já lá se encon- só, já é uma tradição de ido- tá de parabens, pois sua
tísta que pela segunda vez trava êle, de balança em pu:, neidade'e' progresso em San-
Re apossa pela força' do po- nho, para fiscalizar a pesa- ta Catarina, bem' como de Continúa na 63 pág.
de:. em CUb3;' deixou.a em- gemo

. t .balxada meXIcana hOJe pe- A fila, em P0Í1co, aumen-

RE' '.'
.

la manhã rumo .ao aeroporto tou e os p�seadores, não ú NUNC10U Oonde embarcana .logO em gostando mUlto da "severa" .' ,
\

seguid� ,pa;3 o. Mexico, pois presença do Cecêu,. entreo- sr. Brocbado da Rochaonde fIcara eXIlado,. l�avam-se, desconfIados ...
O carro de Prio foi p're- Mas, a' balanca - velha

ce�ido por quatro automo- já enverdeaqa ·pelo tempo:
veIS de patrull}a da -policia não ia lá muito bem' dos
e seguido por igual, numero ponteiros' . .. Um dos pesde veiculos conduzindo ami- cadores. ôlho vivo deu com
gos e familiares. No primei-' a "história". Dent;e em pou-
1'0 auto seguiu o ex-pre�i-, cos ipstantes. stlrgiram osdente e sua esposa 'Mary comentários. O Cecêu deter
T�rreto, Gonzalo Snell an� minou, erltão' meio descon
tigo d:l,eg�,do de 'Pri? na fiado, ao se�l aUxiliar, queOrgalllZaçao dos ,Estados ageitasse a balança . " Me
Americ,anós e agora subse- xe daqui, mexe dali me�ecretario de Estado �l� Ful- dacolá, ela ficou' �elhor.gencio Batista, o cabeça da Mas, os pescadores persistirevolta. Emeterio Santove-

r
ramo , E

.

em pouco, o Cecêunia, um amigo e o embaixa- resolveu acabar com as dúdor m�xicano Benito Coque- vidas. Tomou' da balança eto; No segundo encontra- Já se foi ., ..

vam-se Aureliano
, Sanchez j Mas, depois d� todo o pei-Arango ·e Segundo Cu:ti,::te ven'dido, é cláro I'

I "\
!

RIO, 14 (V.A.) - A Cai- de 1949 e 1.095, de 1950. Co
xa Economica Federal re- nhecendo do pedido, o t.itu
quereu ao juiz da 3a. Vara lar daquela vara, juiz LOLl
da Fazenda Pública reconsi- rival Gonçalves, indeferiu o

deração do despacho que de- requerido pela Caixa Eco
terminou o cumprimento,. nomica Federal que, assim,
no prazo de 15 dias, da de-
c isão do Tribunal Federal terá de enquadrar o pessoal
de Recursos, confirmando de sua tesouraria nos mes

unanimemente o mandado mos. padrões dos servidores
de segurança concedido aos dos diversos ministérios e

tesoureiros daquela autar-, pagar-lhes ',os atrasados,
quia para sere� l'eestrLltu-1 desde a vigencia, daquelas
radas na forma da lei 403, leis.

.

. � ,F�orianópolis, Sábado; 15 de Março de 1952

'.

Pelos Municipios
DE

,

ITAJAI

•

RIO, 14 (V.A.) - Uma consequencia política já te
ve a escol�a do (10 secretário da Câmara contra' o com

pr9mi�F:o dos partidos: a renúncia do sr. Brochado da
Rocha à ·liderança da. bancada petebista e à sub-lideran-
ça da maioria.

,

O deputado gaúcho c0municou sua resolução ao sr:
Nerêu Ramo.s, explicando-lhe que em face do resultado
daquela eleição; na -

qual fora derrõta.do o candidato do
seu partido, como de todos os partidos, não mais se sen
tiria bem exercendo funções de lider, coordenando 'votá
ç,ões, transmitindó orientações, qUe� 'como 110 caso' p.e
ante-ontem, poderiam ser desprezadas pelos liderados.

Entregou o sr. Brochado da Rochà os encargos de
a:rp.bos os postos ao sr. ,ToeI Presidio, sub-lider da ban
cada do P.T.B.. O representante baiano procur.a demover
o 'lider demissionário de sua resolução, e, não o conse-

Iguindo, provà:re,lmente o .acompan.hará na renúncia.: Ti-,nha o sr.. PreSIdIO um mobvo a maIS para sentir-se derro
tado na eleição do 10 secretário: o sr., Gurgel do Ama-raI !é seu genro.

Em Lages, o Jornal da Serra vai ser prpo,essado
pelo Doutor Delegado - um moço que em mnito
pouco tempo pôs às urtigas a ,sua autoridade, tran�
formando-se em joguete de chefetes e chefotes ude
nistas.

É que, segundo correu por aquela cidade, o De
legado, zelando pelo decoramento da Delegacia, C0J].1-
prara uma mobilia estofada. A compra" todavia, nãÜ'
era para a Regional, mas para o pl'óprio Delegado"
segundo êle diz. E como, com .os moveis 110VOS, os

velhos ficassem 'sem tunção,. o Dele�ado emprestou
os à Delegacia, num gesto de despreendimento e -d�
espírito público que está a merecer uma l'ortaria de
elogio do dr. Secretário da Segurança! Houve, no'

caso, um zum-zum I dos diabos, lá por Lages. Come
çaram a dizer que o terno estofádo, o novinho. en
velhecera do "caminho da casa conrercial para à De
legacia; que houvera baldeação; que o caso era de'
aberratio ictus, etc. ete. I' E que, lor ,isso tudo, ·0·
têrno da Delegacia não poderia ser identificado pe
lo próprio!!! Fizeram, afinal, com, o jogo �omodo €'

estoufado, um jogo incômodo' e estouvado. A impren
sa sem�tedeira, ao que parece, queria q,ue os móveiS'
fossem escoltados para a cadeia. O Delegado expli-
cou o caso. E o jornal também. Com isso deixaram o:

terno, o velhinho, em ilaz! O Delegado, entretanto,
depois de, tudo explicado, se julgou nazarenamente
crucificado pela plebe ignara, E, às alturas do res

surrexite, resolveu processar o jornal. Quando Ü'

santo é demais a esmola desconfia, diz lá o provér
'bio. E 114s, que acreditavamos na explicação do Xe
rife, passamos a ver D.:t sua vontade de pôr l(m jor--
,nalista 110 xadl'ês um zelo ultra petita. Esse troço"
de ea1ú':]ia, às v�zeR, dá em exceptio veritatis!

, Em todo o caso, se <) caso estava esclarecido"
porque vem ao caso o processo?

Por isso mandamos daqui ao Jornal da Serra a

nossa solidariedade de colegá de imprensa, c!)m o'

consôlo de que, se alguem fôr parar na Delegacia, Já.
encontrará até um consolo estou fado !

Será êsse o cons'olo do Delegado?

GUILHERME TAL
j
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