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�-._.---:--.--:---�.�� 10 envio de tropasI�mal$ antlsoD!a-ll pard a Coréia .:
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.

, ,�l'face' ,das exploraçoes ' de 0-

� Ano XXXVII. I, I rigem sobre o acordo fir-

:.- :. i mado entre o Brasil e os

�: N 11.356 � i Est�dos Un.i<Íos; no senti':
,.

� I do de q ue vís�ri� ao envia

' -'--

----.� --.. - - -..-�.-.--,;,

I'
de tropas

braSIleIra,
s para a

.Ploríaaôpelís, Sábado, 22 de' Março de 1952 80 CENTAVOS ,Continúa na 6a pág.«dição de hoje - � p1Í.gs,

UNiQ há a MenQ[ Perturbação de Eisenhower . Qua�e fleíto

Ordem nas Guarnições 'do País" MINE��L� §1�!E-Ç��'�!���'?deola,,-
SOTA,21 (U,P.) - ° gene- ções, porem esferas chega-

Declara o, o sr M;n�stro da Gu'err::l ral Eisenhower obteve o que
.

:'.
�
-

_
'

'

,. f t"" ..
' '. 'U os seus, pa.rtidários qualif í-

.caram de vitória surpreen-

blica-se o seguinte: à) ca- cendo o -Exército, como' é ,dente.8 extr3:oordina�'ia,em
rece de qualquer fundamen- t

sua precípua missão, pron- Washington e. ,c?nsIdel'am
to LlJ noticiário : b) um sim- to .para manter inalterada a uma grande �ItQna n:oral.
ples disparo- de fuzil, peja 'I' ordem pública, onde quer �o ConSegUl:' �ma aita. v�
sentinela do 160 Regimento que se faça mister; d) sol i- t�çao nas el�Içoe$\ Pl'e.hml
de j:.lÍantaria, em Natal, I

cita finalmente este gabi-. nares do Estado de M111.<1e-
,

'nete que os jornais conti- s?ta, sem que seu nome já
,

I 1 f'izu rasse na candidaturacont ';[l, um v.ulto que deixou nuem como Ol:g�.:'S esc �re- '; .':'
�e atender a sua adverten- cedores da opmiao publica, oficial do Partido Republi-
cía, deu origem ao ínjusttf i- I procurando, porem, fontes cano, E.isel1howel' f�cou mu�,;

P díd 'C A 'L"
'

cavel alarme; c) não há a idoneas para seus informes, t� proxlillo.do candidato oÍl
e I a a·

.

amara lcença "

menor perturbação. da 01'- para que se não constituam. r ial r=nublicano neste Egta·
, ,

d d dem em qualquer guarnição agentes de informações .a- i do, H�1'old Sta�sen, ex-go.-
para ser proce5�8 ft fi ep. militar do pais, permane- .Iarmistas", verriaqor de _Mmnesota.. b,

a .. F'
-

li
em comparaçao com a can-

1trmanuO .'8 eHR cu didatura democrata, obteve
quase a metade dos votos
que obteve 'I'ruman, o que,

Ina opinião dos. observado-

Ires, é importante pelo 'fato das ao generaLqualificaram
I de Eisenhower, não f igu ran- a votação de extraordinária

I d fiei 1 t di e surpreendente, e disseram
_

o o reia men e como can 1-

dato, todos os seus votos' a qué o comandante supremo

: seu favor foram dos chama- aliado estava muito satis-

"
dos votos escritos, em que o feito. Informações de 3,030,
eleitor registra especialmen- dos 3.769, centros leitorais

i te o nome de seu candidato, do Estado, ül�icavam que

I Eisenhower, que se man- Stassem havia obtido' ... ,

teve a par da votação em 121.050 'Votos e Eisenhower
seu quartel general de Pa- 102.909.

rido vespertino _, vem pro
duzindo os efeitos visados,

.

7 ' d Ab
pois já foram esclarecidas

Exclusão «8bsurda e Ilegal», .

1·�. ,e
. stenç:ã� ��rt::g��:i�a(!�:l���!:�r���

.

,

' RIO, 21 (V.A.) � O.}iega- maIS membTos da .conllssão bretudo, por ,alguns sargel1-
RIO, 21 (ARGUS) - Em respondentes, o deputado ram ontem as ;'nãos do -pl'e- m�ltó resarvado� com refe- tos em atual li,gação com e

vIrtude d,e .ter sido v�icula� ,Lop� Coelh<J qualif.icou tal s�dente yarg;� as. conClu-lrencias às conclusÕes' do lementos do Partido Comu
da a notIcIa de que e pen-! me?/da d.e Absur�a e }le- soes do mquento

ll1st�ura-1
seu trabalho ,- trabalho que !lista:

samento de certos membros! gal . AdIantou maIS: Te- do para examinar o sistema embora multo exaustivo foi Varias sai·gentos foram
v,a Comissão que e�tuda o I nho absoluta certeza de. q,�; estatístico b�·asileiro em fa- concluido' no prazo pr�vis- detidos, prosseguindo a á'çãoAumento de VenclInentos;.o Congresso a repelIra. ce' das declarações do

gene-I
to. A despeito de' tal reser- policial-militar, para reprl

para os Servidores Públi- "Convem não esquecer que 'raI Poli Coelho, presidente va '--:' informa o vespertino mil' as atividades subversi

c"OS, eX�lu�r.: do� beneficios, a lei que irá aumentar os 10 IBGE..Ó relatório sobre

I
"Ultrtna Hora" - sabe-se vas no seio da tropa e apu

�a futu�a leI, nao a�enas os I, . "'. _ .' .

'o assunto, com <!erea, de tre-
,

'

.

rar a verdadeira �'Xtensào
','1':ore;/dos pel�s. ,t�.belas i venCI:nel.J.tos do� fm�clOnal�{l- zen tas páginas e anexas, foi

I
que 'as c.oncIusões do inqué- ,da propa.ganda vel.,melha." A

�l1l:as dos Mll1IsterlOs e I m�,pubhco se�·a feIta e dIS- i entregue pessoalIp.ente ao

I'.ito
não confirmam a decla-I policia-politil:a mantem aH-

. orgaos autolJomos, como cU�lda !)e�a Camara e Sena-I chefe do governo pelo 1'\1"., raç�o segundo a qual "as eS7 "as diligencias em torno
tambem todos aqueles ser� do. A ultIma palavra cabe� Temistocles Cavalcanti, p1'e- ; tatisticas do IBGE são ca- dos comunistas que desde'.

v�doTes, e�tl'�nu�eráI'ios ou r�, assim, ao Co.ngl�esso. E, side�te da. comissão de in-l ras;, duvi.dosas. e im�edei-I ontem, se mo�i�enta�:am 'em
nao, padrOnIzados ou clas- na.o posso acredItar Que o quento, I tas . ASSIm, o mquento se-

! propaganda a comemoracão
�if!;a��s"na: letras. "M", Poder LegisIa!ivo ,;ortsagre ! Mostram-se o .sr. Temis�,1 r�a favorav.�l �os funCiona-I. do anivúsario do p'al'tido'N e ° e I eferenclas cor- um absurdo desses. I tocIes CavalcantI e os de-' rIOS do InstItuto.

,
vermelho. .

_

RIO, 21 (V,A,) - ° gabi-l repercussão no noticiário da
nete do ministro da Guerra imprensa sobre' perturba
distribuiu, à imprensa a 8e-1 ções de ordem na guarnição
gu inte nota: - "Circul�-, I de �atal, no Rio Grande de
zam, na tarde _de onte:u, d:a i Norte. !"- b?m da verdade e

1� e na manha de hoje, dia I com o intuito de esclarecer
20, insistentes boatos com i e tranquilizar a nação, pu-

•

RIO, 21 (V.A.) -- O ",,,r, ,governo e já aprovada pelo
_Arlnand,o Falcão, que é 3,-' seu presidénte, o DASP opi
tualmente deputado federal. : nou para que seja dado no

'Vem de ser apontado como i Vo prazo de sessenta dias à
autor de crime' de prevari- i mesma comissão, a fim. de
cação (atrigo 11° 319 do Co- .

que conclua as diligencias
digo Penal) pela Comissão necessarias à completa a...

fie Inquerito designada pelo puração dos fatos e à ca-,
ministro do Trabalho para racterização das _responsa-'
apurar as irregularidades bilidades, providenciando
no Instituto de

APosentado-I
inclusive na extração de co-

xia e Pensões dos Marití- pias autenticas d�'�)eças do
mos, ao tempo em que aque- processo que positivam a

le parlnmentar presidiu a' exístencia de fatos delituo

Teferid� autarquia. O crime sos, e transmiti-Ias à,·autó- ",
�esu�tOtl ;00 �

desvio .de v�'.1te rid�de. policial �comp:�e..:nte f
.e dOlS' mllhoes de cruzeIros para a mstauTaçao .do mque.-,i
do Instituto, importancia, rito administrativo. . Contq:�"
'ilue se achava depositada no I autores do crime de prevar-!Ba;nco do Brasil e foi tra.ns� I ricação, foram apontaclo's'"
ferdia l!ara o Banco Con- pela Comissão de Inquerito;'
tillental S. A., contrariando apó� exaustivos estudos, o

dispositivos expresso de lei. sr. Armando Falcão e o seu
Em consequencia, deverá stibsHtuto eventual a fren-
ser solicitada a devida licen- ! te do IAPM, sr. Reiuy 'Ar-Iça à Cnmara Federal para cher, os quais contrariatam

� inst�uraç�o �o respectivo dísj:lOSição e:,pÍ'e�sa em lei Imquento crImmàl contra Q e as, determmaçoes categó
-deputado Armando ,Falcão. ricas contidas em circulares
Em expvsição de motivos da presi'dencia da Republi
..encaminhada ao chefe do cão

-- - - - - - - - - - - - r'Y'-"-'-"_� ""''''_''__''''''''W"""""""

'Ióiíiêàifôs
-

Presldo'Ílt.8S
.

, 'I

de Santa' Catarina ?
I

RIQ, 21 (V.A.) - ° pre- I em Sãd Paulo, Paraná Piaui,
.

sidente da Republica assi-: Ceará, Pernambuco, Mato
Uou decreto nomeando

.

os ,! Grosso, Goiaz, Alagoas,'
presidentes das 'Comissões: Amazonas e Territorio de '.

de Abastecim�nto e Preços
i

Amapá,

·0 Aumento de VAncimentos

" I
'

"
I

Souladàs e Lenerices
.

.

Cansado de andar pelos Ministérios' e pelas
autarquias postulando demissões e perseguições,
o deputado Saulo Ramos, há -dois dias. ocupou a

tribuna da Câmara para uma grave denúncia: a

de que, pOI" .falta de ação do Delegado do Minis
tério do

.

Trabalho neste Estado estavam sendo
despedidos empregados no sul.

Saulada legítima! Qualquer pessoa de niedia
no entendimento não ignora/que a 'dispensa de
empregados é da �Ic;ada da Justiça do Trabalho

� e não pode ser evitada por interferência admí
nisÍ:t:ativa. O .legjslador. . Saulo Ramos, Iider .do
trabalhismo ,yl,ic}" eTárd-ijUt'ê ,ptebdor da"ey-t?{u-�
ção social trabalhista, política

-

e econômica é
dos 'únicos, in gurgite vasto, 'a desconhecer essas
coisas primárias da legis]açã�.

Enquanto isso, o seu Companheiro de tra

balhismo, o dr. Lernér Rodrigues perambula pe-
lo interior em busca de assinaturas para um

aliaixo�assinado com que quer anular a ação dos
sindicatos do ,Estado, os quais no Rio de Janei
ro, no Catete, pelos seus representantes" fizeram
sentir ao l'residente Vargas algumas duras ver

dades a respeito de certos líderes' do traba
lhismo (sic) catarinense.

Acumulando dois cargos -. os de médico
chefe do IAPTEG e de �iretor do Hospital Ne
rêu Rámos (para' não .falar de um terceiro no

IAPI) o dr. Lerner Rodrigues afrontai a lei e;
ainda, com o dedicar o sel.' tempo à politicagem,
sacrifica o �xercício das súas funções. em pre
juizo (iireto dos trabalhadores, associados da
quelas autarquias.

'

Eis aí um assunto digno para um discurso
do deputado Saulo Ramos. Com êle, o inócuo' re
presentante federal, que junto ao trabalhadores
anda mais sujo do que pau de

-

ga,linheiro,
.

terá
oportunidade de p�estar um granc�e e inestimá,
vel serviço ao operariado conterrâneo.

,�·_._ - -w-..-:-_ -_.: -••_•••_ - •••- _-_._w_ ...

Eleições na

1 "

.váTi·Õ"]lresõ"seiJiaj,lJbeiio
I 'lÜO, '21 \V.'A:) .� () 'mi- t infol�mo��� a seguir, ,à rel)OY�
nistro João Alberto em.bar- ragem, que acaba de assi-

..
' cará amanhã para Buenos nar contrato com uma e,di

Aires, a fim de conheeer de· tora n�rte-americana para a

perto o problema do trigo publicação de suas memo

no que se refere às·possibi- ri:,\s, que serão encimadas
!idades de exportaçã.o para pelo. titulo "Segundo desta-

camento". Nessa narrativa
Q nosso país. ,O ministrp auto'biografica· contará a-s

João Alberto, que é hoje di- visissitudes do Segundo
retor gera� do

Departamen-, Desta,
camento da Coluna

to de Economia do lVIiniste- Prestes, de que foi coman
rio das Relações Exteriores, dante.

"

.....•.••••..••.•0._ ..

Várics �argenlos Presos por
,exercerem atividades· subversivaI

RIO, 21 .(V.A.) - Info.r-I InformaçÕes' adiantam,
ma um Ve.'lJ?értino que, por ',entretapto, qu� não ,fora�� ,

I determ4naç.ao
do g.eneral! efetuadas pl'lsoes ,a despe1-

Zenobio da Costa, anterior I to da perspÍ"ectiv� de que a

I ao :eu pedido de exoriel'�ção i qualq:wl' momento s.�jam as

estaO' sendo desenvolVIdas t autOrIdades ,compehdas a

importantes diligencias nas (tomar Pl'ovid"encias mais ri- )

diferentes unidades do Exer gorosas, com a detencão dos
cito,

.

nesta capital, em tor- elemeRtos extremistas
no da infiltração comunista. assim concluiu '0 vespertino
Essas diligencias, podemos "O Globo".

'

adiantar - salienta o refé- ._.,.J" -..-.. � � _.

o riso da cidad� ..•

GOVERNILDO _ Liber"
'tas quae, sera tamem •

.\ <

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cirurgia T;pe1i�.'
(}l't�edi1lli

Consultório, João Pinto, 18>-
Das 15 às 17 diáriameate.
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H'oráriot Das �9 às 12 h0i'_ e � .. às 18 horas.

jDi" Roldão Gonsohi
Cil'urgia Geral _:_ .-tlta Cirurgia _:_ Moléstias de

seUhU.
ra..

. -::- Cirurgia dós Tumores -
Da Faculdade de Medicina da Unive�dad� de Sii.G..

Paulo. .

.

Ex-Assistente de Cirurgia dos Professores Alipio
( .'

Correia Neto' e Sylla Matos.
Cirurgia do estornago, vesicula e vias biliares, intestinos,
delgado e grosso, trroide, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varicocele.Ihidrocels, varizes e hérnis,

Consultas: Das 2 às 5 horas, rua Felipe Schmidt, 21
.' (sobrado) - Telefone: 1.598.

.

Residência: - Avenida Trompowsky, 7 - Telefone:
M764.

Dr. Jos,é'. Oab.ia S. Bitléncourt
.\ �:�"._.�.•�;,;.

. !',l

MÉDIC.O

Clínica Geral - PEDIATIUA

Rua 13 de Maio, 16 - Itajaí
r:

PUERICULTURA - PEDIATRIA
GERAL

CLINICA

Consultório e Restdência - Rua Bulcão Viana n. 7
(Largo 13 de Maio) - Florianópolis.' \

Horário: 8 às 12 horas -- Diár iamento .

.------------------�--

Octacílío de Araujo
CIRURGIÃO DENTISTA

Ru!" Felipe Schmiut - EdU. Amélia Netto - Sala I _
Tratamentó cirúrgtee e cura da Píorréa /; lveolar,
Tratamento círurgico e cura de Abcessos, GranuiD--'

mas, Quistos radículares, etc.

ATENÇÃO: - Grand_; redução de preços nas DEN- .

TADURAS, para as pessôas que vivem de ordenado .

Laboratório Protético sob a direção de Técnico con
tratado especialmente no Uruguai, formado sob a orien •.

tacão de um dos mais credenciados especialistas da Amé...

rica.
_

Dentaduras sem o Céo da Boca '(Abobada Platina) .

Pontes Moveis e Fixas
Todos os demais Trabalhos Protéticos peja Técn ira.

mais recente .

Dr;

'1 Dr. CJôrno! C A. S· A
G. GêUeUi I . liMA ,cm C,q.,ei<o'
_ ADVOGADO _

rua PasdlOal Simone nO'
Rua Vitor Meirel}es, 325 (Praia da Sau.dade) com

60. _. Fone 1.46�. -:- Fio. varanda envidraçada, sala
,Ide ,iantar, tres quartos, ta

I nheiro,. cozinha, instalação
completa para empregada,
dispensa, ·etc.

.

Tratar com o sr. Gilberto·
Ghf!ur, na praia da Saudade
em Coqueiros.

rianópolis .

DR. JOSÉ ROSÁRIO
ARAUJO

Clínica Médica - Doen�as
de cl'eanças

(Tratamento de Bronqui.
tes em adultos e cl'eanças)
Consultório; Vitor Mei

reles, 18 - 10 Andar .

Horário:
.

dás lOllz às
nY2 e das 21í2 às 3"" horas .

Residência; Avenida Rio
Branco, 152 - Fone 1640.
.....,.---.-_._---------

Lotes à vendá

CASA .1s.cELANlA.��
buldora do•. &'.10& Jt..C• .Ã.
vietor. Vilvulu • DfuQ&
au. ("..oe..lb.iJ'Cl- Ullt""

Na praia da Saudade; em

Coqueil'Ost ao ladQ' .dó' gru�
po.escolar "Presidénté Roo
sevelt", com 45 metros' ;.: de
frente e área de 400 mi
Todos os lotes servidos

de água encanada e luz .

filformaçóe's no local com
o sr. Gilberto Gheur . Aluga-se

Aluga-se uma loja· eom I}

portas, situado à .Rua Pa�
dre Roma, esquina da Con
selheiro Ma:l)ra, n. 182.
Tratar com o' sr. Antonio

Apostolo.
'.

Vende-SE'
Casa de seCos e molhados.
Tratar à rua Lauro Li

nhares, nO il20. - Trindade.
_--------

·RA·.O' O
"':. "��'"l

os MELHORES ARTIGOS,! OS MBNOR,ES ntEÇOS!" ·AS ·MAIO�ES
.

"

'"
RADIOS ELECTROLAS -- ÀMPtJ.PrCADORES - TRANsM!s,.� � DISCOS

(

ENCERADEIRAS GELADEIRAS '�IQUIDIFICADORES
.

- BATEDEIRAS - VALVUtJ\.S
ij
;;

SISTENCIAS €�AOORES
..

FActILIDADES�
.

TOCA�DiSCOS I...,.. AGtJLH/\�
Ai ,rOFALilNTl':S �- RE�

.,J.

I) ma;s' completo esto�llle' de �.:p1mJ radio
B'P.l8- 7: de,,8etembro; 2''" � -D A _;. . .Flul'ianépofu

._

• .r 'o
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ças. .

n - Duas casas' em per
-feito estado de alvenaria,
gt'andes, à rua CeI. Emídio
Amorim, frentes do terreno
já citado'.
III -- ,Seis galpões, de

madeira, Rendo um grande,
lu'óprio para beneficiamento
ue !!ladeira, oficinas; etc., e

I os outros de menor tama
·nho.

Tratarr na mesma Cidade,
eoro o sr. João Pedro Mar
tendal, à rua Cel.· Emidio
:.t�morim.

.

Pleríanépolis, Sábado, '22 de Março de 19à2·
-�""""'------�-------------'------------ -� .. ---_.---
,O ESTADO 3

Vida Social;ColetaDe� d6 Ma- Do Rio Para Você IRegisto Variedades
A;"lVEAA.ÁRIOS .. ig!!!!,!m!I!!�!.,,, o .

R et f A.... ,�! .', '

RIO, 2Í (ARGUS) Já

�ta, �esl NIlda B. .Br.Ida. ,I recebimento do número de 'eCf' I a m ·,censao!. � leI que CrIOU os tr,Ibu. se tornou tradicional a .és-
OCOl reu, ontem, o amver-

março desta 'dinâmica revia-
. nais populares, determmou colha. pela Associação Bra-

-sárío natalício da gentil

se-li ta que vem resumindo' em RIO, 21 (ARGUS) - O dador, estando ainda em a sua instalação a partir de sileira de Cronistas Cinema-

. T1horinh� Nes�, Nilda Boa-
suas páginas o que de me. se�sivel aumento que _se ve-

i cu.rso outras medid�s deter-
.

26 de f�v�reiro deste ano. tográficos, dos "Melhores

baid Bn�a, f ilha do cas�l, lhor se publica em livros, riflcou,}a arrecadação 'f_e- l minadas �esse �enhd(), teu-! Em var,lOs Estados, se- 'do Cinema". de cada ano.

_

'Pedro Brida _ Ida Boabaid revistas e jornais de todo o deral, nao representa senao I de a receita a tornar-se ca- gundo a Imprensa, encon- Esta festa, que alcançara
. 'Brida. .' L .

mundo. o resultado �e:·to e esperado I da vez mais poderável, c�- traia-se .êles fU!lciOnando, repercussão artística e so-.

No ensejo do feliz arnver- Em seu' número deste mês de uma po'litica de saneá- mo reflexo de desenvolvi- defendendo o povo contra a· cial, terá a presença de au-

.sárío, os pais da natalícia):- oferece vinte e sete artigos mento economico-finance�-I mente �o país e como fator: quêles que co�trar!am ex- toridades, representantes di

te of.ereceram, em s_na ?'eSI- nos quais se encontra a ha- 1'0. Chegou �es_m0 o Pres�-l a contribuir para o acelera- pr�sas determinações Ie- plomaticos, figuras desta

'de.ncI�, uma recep�ao as a- i bitual leitura agradável, denteda República a condi- i mento desse mesmo progres-
.

gais, qua�to ao preço, cadas da indústria cinernato

miguínhas de su.a f ilha, com l instrutiva e por vezes em-
cíonar a realização dos �l�-, soo No momento, �s!á_ sendo I O Preslden�e �argas, 8 grá.fica, artistas de cinema,

�art.a. mesa de fmos doces, e i polgante .que vem, caracteri- nos de longo alcance,
_

eXIgI- r elaborada pela DIVIsa0 01'- q.uem o povo. c�nflou os des- teatro e rádlo.e fãs. É' a se-

bebidas, I zando COLET,ANIA do Ma- dos para a recuperaçao e o 'çamento do DASP a propos- tInOS do BrasIl, elegendo-01' guinte a relação dos pre-

� M�nina .Helenice .' gaz ine Digest, criando-lhe engrandecim:nto do Brasi�, ta orçamentár ia para o ano busc�ndo-o do se� �etiro, míos concedidos: Nacionâis:

F esteJa: hoje, o seu pn-; uma massa crescente de lei- ao restabelecImento do equi- de 1953. Os trabalhos, a-, sancionando aquela Iei, ma- Melhor filme "O Comprador

·meiro �J1lvel'sár�o, a .g�lal1.ltores. Como sempre, a apre-
librio financeiro. Sem fi- d�anta-se, estão mui.to a- lnif'estou desejos de ampará. de ·Fazendas"; Melhor-atriz

-te menina Helen ice, f ilhinha I sentação gráfica é primoro- nanças restauradas. COl1- .diarrtados, contando, Já com; lo. Pelo menos, deu armas Marisa Prado; MelhorAtor ;

-do sr. Paulo Mal ty, chefe de sa,
soante acentuou o Chefe da o material de todos os mi- .para a defêsa.. .' José Lewgoy ; melhor atol'

-escritório
.

da firma Osny ._.-...........w_-.-_..__.......-••_•. · Nação, jamais poderiam ser 1 nistéríos. A receita previs-I "
Já dt;corr�ram varias se- ,:,:oadjuvante; 'Graça Mello;

Gama & Cla.,' desta praça. levadas a cabo as providen- ! ta eleva-se a cerca de 30 bi- ,manas, depois de 26 de fe-: Melhor atriz coadjuvente;

Muitos serão os presentes C. D·
, '. eias de base que

í
o Brasil liqes de cruzeiros o que con- I vereiro, e, aqui, na Capital, Ruth de Sousa; Melhor Di-

<que alegrarão fi encantado- IDe
'

18rl'0- .requer. Estariamos consti'u_ifirma a tão sensivel melho- :não há notícia sôbre a íns- retor; Paulo Wanderley;
.ra menina, oferecimento das

"" .

indo em areia movediça. : ria obtida nesse setor. 'Fi- ! talação desses trfbunais, Melhor Fotografia; Aldo

suas amiguinhas e parentes.
.

nalrnente, com referencia à ,Muito ínteressarla saber a Tonti; Melhor' Argumento;
'Emanuel da Rocha Unhares _

5 RIT8Zh Uma prova, como assü;a- base da previsão .para o pro- [imprensa qualquer medida O Comprador de, Fazendas;

T 'a' ., h'
.

. AS e oras 1· d f' d
.

I'
.

da-se ai sõbr a nt N� h 1\.r Ih P tít C di
J nSCOlIe, oje, o àl1l-j' U di

. amos, a irmeza a po 1- ximo ano, aguar a-se ainda, o e o .. ssu ·0. ao con e- me 01' ar 1 ura; au 10

\ • l .' t 1" I
ma come la romantíca ti f'

. . .. . ed'd S M
-

E
.

I
'e] sallO na a lClO ( o sr. .

Id'
lca mancelra adotada pe-! segundo fOI notlcIado que cemos· mIa que nos ve· antoro;! ençao speCIa:

'V ,. 1 d
. I'muslca o outro mtmdo. J"" h I·

.

d
.r,manue a Rocha Lmha- F' k SINATR'A lo Chefe da Naçao, encon-I na parte da despesa, venha n a co ocar' ao par a sua Santuário, de Lima Barre-

. �l' f'
. ,.

1 P
Ian J.

- Kate- t
., . .

'

t 1
�

O d' I t
.,

I
I es, " co' UllClOnano (a re-. K

ra·se no Impres�;Ionante au- a ser lllchllda a soma desti- In�.a açao, n e, por exem- to. n ernaClOnalS: Jle a

:f
..

M" I
,. rme rayson - Ricardo' . I .

I f
. "? N T Oh ' D N

.

e!tura un lClpa, e:ce.rcen- MONTALBAN �ento da arre�adaçãõ, re-
I
nada -ao aum�n.to de venci- p o, unclO�ara, o

A

rI u· mesma ordem: 'eus e�

-do o cargo de Admmlstra- glstrado no 'ultImo ano. Me- mentos e salanos dos fun- naI de JustIça? Na Camara cessita dos Homens"; Pier-
em: I

dO}"

..

do Cemitério do Itaco- lhorando o aparelho arreca- cionários públicos. IIMuniCiPal?
Na S,S.P.? On- re Fresnay; B.ette Davis;

robi.
BEIJOU-ME UM BANDIDO de? Haverá, por ventura .. em Eric Von 'Stroheiri; Jean

':Gechnicolor
Muitas as homenagens de

- andamento, algum expedien. Hagen; BílIy Wilder; Ro-
No pl'ogran,la:,

'
'

-que será alvo o aniversal'i- - ,te, provocando o cumpri. nert Krasker; Carlhas Bl'a-:

.�',n!e e nós, eom prazer, o fe-
O :::ç�l�t� na Téla. Naé, HOJE NO PASSADO Imen!o da lei q�eAos !nstitui? cket e BHly Willder; Dimi�

hc.ltamos. I Dessas prOVIdenCIas o po- tri Tionsin; L�zes da Cida-
. Cr$ 5,00 e 3,20

_ Faz anos, hoje, o sr.
- •

,V,O gostari.a de saber, porqu,e de.'
Censura - LIVRE.

EgjeEo Amorim, funcioná�'io 22 DE MARÇO da Cunha, determinou sua I
e do seu Interesse. Do notI.

do Serviç.o Florestal.
ROXY ,A data de hoje recorda- execução em janeiro do ano, ciário político que por aí an·

-'" Ás 4 e 8 horas I d
X' AZEM ANOS, HOJE: nos que: s'eguinte;

.

a, mesmo em forma de

_ Sta� Tereza Fialho fi-
ODEON

- em 1843, nasceu no BOATO, não!
." 'Ás 8 horas .• A ]
l.na do engenheiro Henrique 1) _ Paul MUNI

- em 1619, com o faleci- Rio de .Janeiro o Visconde po itica é para os poli.
de .:\breu Fialho.

e Gene menta de Pero de Góes da de Taunav, Dr. Alfred� de ticos. Mas os fribunais po·

_ Sr. Acácio de Deus TIER1'\EY - em: Silveiq, donataria da ca- Escrag:nolle Tmmay, que i pularés, é para apropria

'Cardoso, hábil linótipista. O· RENEGADO pitania de São Tomé, fato em 1876 presidàu esta antiga ,'mas.sa. Por isso, interessa
'" 1":'" . 2) � Mttsicas inesclueci- t b d

_ ,:)1'. \'ouolfo vVeickert que se deu· em Sã.o Paulo, provinci.a; ,muI o sa er quan o serão
.

' veis num romance :interne-
'

t]
_"Ferente da' firma Carlos . segundo. o grande· cronista - em 1833, estalou enl' llls·a ados ...

cedor' ,

Roepeke S. A. 'Com. e Ind., Pedro Taques,'o filho e her- Ouro Preto uma forte sedi- ,CESAR AUGUSTO

lla Laguna. '. MELODIA PARA TRES deiro do capitão,. de norp.e ção militar' que depõe
V.,

. 3) - Continuação do se-
o

- lUva Santinha MouTa. riado
' Gil, cede' á corôa portuglle-' presidente da provincia,

- Sr, Artur Duarte Sil- A DEUSA DE JOBA
sa, pela quantia de 100$000, Ma1ll1el' Ignacio de Mello Diyulgue "O ES'IAiJO"

-va.
com:

o direito que tinha à capita- Sousa, prend.endo-o bem CO-Ij
- Sr. Alberto Maya...._ Clide BEATHY

l1ia; mo ao· vice-presid�nte, Ber-. ------------
_ Sr. Emidio Limongi.

- em 1714, entra a barra nardo Pereira. de Vasconce-
c No programa:

.

- ,�r. Luiz Gastão Diniz. C·
de Lisboa a nau "Nossa 10R. Este ultimo, libertado Agrad.ecftu a'melandia Jornal.N'

. P.

Srta. Marília Carva-
ac. Senhora do Carmo e Santo pelo povo de Queluz. insta-

J Preços: _.;

.nG.
Cr$ 5,'{)'(} e 3,20

Elias", flue teve de susten- Jou a eapit.al em S< .João deI Irma'o·dade' dotf\l" porfil;'!O:o combate con- Rei. O motim foi logo de-

v,
Imp, até 10 anos.

'

d
tra ú'" piratas arg;,elinos, b'elado: S nbor dan . e.-se

IMPERIAL Distinguiu-se _heroicamente - em 1951, pelas' 17,20_ e
_

os
� Ás 5 e 8 horas na luta D. Rosa Maria de ca.iu na baía suL nas·pro.xi- PassosE o sucesso continua.

' .

R.
Siqueira, esposa do desem- mldades da "boía preta", o

lcardo MONTALBAN e bargadol' :António da Cunha avião PP-CCX "Gaeté", da
Sally FORRESTT em'

<

.
. Souto Mayor. que estivera Cruzeiro do Sul, q.ue proce-

A NOITE DE 23 DE M.AIO funcionando em São Paulo: dia dõ Rio. Quatro tripulan-
, No_ programa: .

N
- em 1765, foi mandado tes e quatro passageiros fo-

oticias da Semana. Nae. <::re:u. pela Carta:Régia des- ram salvos, Morreram tres'
A Voz do Mundo. Jornal.
P'

ta data, b corpo de Terços passageiros.
l'eços: Auxiliares. O vice-rei Conde André Nilo Tadasco

6,20 e 3,20
Ímp. até 14 anos.

/ -

FadjrI:;�� - Ann t·· AGRADECIMENTO��rilHDE MJ:NHAem�IDA' e· MISSA .

No progl'ama:
" . Orlando Podiacki e família; Mário Podiackí e famí-

Cinelandia Jornal. Nac l'
Preços:

. UI; Roberto Podiacki, Gema ·Podiacki; André Maykot e

C ffimília; Nilton Amorim e família, agradecem sincera-
r$ 5,00 e 3 20 t

.'

Imp. até 14 �nos. menhe" a todos que fenvl�dramd pêsames, flor;s .e qhe acottl·

••••
pan alam a sua en erml a e e até a sua ultima morada

___.---w-..........�.........._ ...._....-.-, • • ,

,

•

sua mesqueclVel mãe, sogra e aV9 .'

CASA M18C_LAlfU

'JJ'"'1
IDA FEDRIGO PODIACKI

JlülGOra doa �ióa k.G.... Outrossim, convidam os parentes e a�os para as-

vietor. V'lnlu •Dili... sistirem a misS{l de sétimô dia a ser celebi"ada na Igreja
Roa Go...llt.lro .Mafra N. S, de Fátima no Estreito, às 7 horas do dia 26.

-------------�------

O' sr. Cvmendador João
da Silva Medeiros Filho,
Provedor da Irmandade do
Senhor Jesu.s dos Passos e'

do Ros'pital de Caridade, ,es- RIO, 21 (ARGUS) S;
feve, na manhã de 'Ontem, ficar comprovado qué as ja
acompanhado do sr. Prof. sidas de urânio da Suécia
Luiz B. S. da Trindade, Se- são adequadas para a-extr�
cretário daquela associação ção de urânio, poderão fpr
religiosa, em O ESTADO, a- mal' a base d� uma p_!:Odução
gradecendo à ·reportagem liutura de energia atômica
que veiculamos, quando da l' naquele país. Intensas in�
inauguração da nova ala d�:- .vestigações vem sendo r�ali
quele modelar estabeleel-I zadas desde 194&, no' terre-·
menta hospitalar, domingo no da' energia atômica na

último, ! Suécia. -

'

I �....
,

.,. ....,-"

RIO, 21 (ARGUS) -;- Se

gundo ,se .calcula, mais de

300 mil pessoas vivem em

casas. volantes na Grã-Bre
tanhã. Essas casas-reboque,
chamadas "traillers" pelos
lamerica;nos e "Caravanas"
ou simplesmente "vans" pe
los britânic,os, formam já
conjuntos residenciais ten

do sua própria associação
de ,residentes e seu próprio
conselho'nãé1onal. E, af'IJal
mente esse sistema de vida
está sendo a sua primeira
apresentação pública sob a.

forma de exposição, com a

inauguração da Êxposição
do Lar-Ideal, em Olympia,
Londres, n. 4. A Holanda,
tambem, já está adotando
esta modalidade de habita-

VENDA DE. CASAS E
GRA,NDE ÁREA DE
TERRAS. NA CIDADE

DE BIGUA:ÇU
Vende-se, na Cidade de

"Ei.gllaçU, os seguintes imó-

ção e, assim, os casais que
não conseguem casa para
lJlorar, adquirem uma carró
ça e nela inshilam o seu

lar, onde hã tudo: água, luz,
cozinha etc,

-veis:
J - Uma grande área de

terI'fl.s, com 49Looo/.metros
(Iuadrados, sendo parte em

pastagem limpa e cercada,
-oe parte em capoeirão era.

".0 lIo,.t'''.' �."'o,.,�I. lo- .n....
li,

� :J�g-.
CU"I1'.'" ..tI..,tr..4J1. P.O�f:8ftU

c,

j

Vend'e-se, I
Um lote por cinco mil CI;U

zeiros. Várias casas desde
-sete mil cruzeiros, em

.

rua

'Servida por OnibuR. agua e

luz, e vários lotes :10 Estrei
to desde seis mil cruzeiros.
--- -Tratar ã- av:' MàUl;O Ra-:
mos. 4 sobrado, com o sr. 1
Pedro. 1

I
r
\
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4 Florianópolis, Sábado, 22 de :ttInrço de 1952
I

O M'fADO _ ...

, .

, . Deleuacão," - Catari'nense
\ .,..- ...,.....,.... - ..........

Jogadores' _ Adolfo, M�_ll·Reassuml.u a prestdênete
si.mann,. Beneval, Aducí, o�- d� fCf o �r O'SOl

..... ·

Uello!m,_ Calíco, Jalmo, Bologni- u .. ., �
n i, Agostinho, Gastão,' Eu- I Recebemos comunicação remadores catarinenees ao

elides, 'I'estinha, Nicolau,! da secretaria da F: C. F, de sul-americano de Valdívia,
Patrocin.io,' Teixeirinha e que o sr. Osni Mello, afas- acaba de reassumir apre
Renê,

.

i tado pelo espaço de um mes, sidencia da entidade f'utebo-
.

visto te.r· acompanhado os .Iistica da rua João Pinto.

Seguiu, Ootem a
Está assim constituída a

delegação catarínense de
futebol que ontem deíxoues-
ta Capital pelo avião da Chefe _ Moacir Iquate-
Cruzeiro .do Sul, rumo a Vi- my da Silveira.

I
renzi. "

tór ia, onde' disputará com Tesoureiro - Ar] Mil- ,Massagista - Carlos Pier
os capichabas a segunda e : len da Silveira. rr.

dec iaiva partida entre os

dois selecionados, pelo Cam
peonato Brasileiro de Fute
boI;

Representante da Impren
sa � Jornalista Ciro Mar
ques Nunes,
'I'éenico t-e- Lourival Lou-

"O Estado Esportivo "

Hoje, no Estádio Santa Catarina, lEI .dificuldades ,a FAC pa�al::J�lrU::sta Llne
-

Lira e Doze na primeira partida do realizar o Campeo?ato Esta-
ÊCOm o ma;" P"''',"U'

Campeonato de V"IetboI E,üv,mo�!;�} n.��,�!��!��a�'�t' anlado- ;�tm:�:���,:::�:;E�j:;De acordo com o disposto

Itarina"
a. la .rodada do tur- terá início ás 10,30 horas, da Federação Atlética Ca- ristal lutando heroicamen-, Domingos da Costa Lino So-

na tabela 'de jogos do cam- no, de volei-ball, entre o não tendo a eclética nos for- tarínense; onde tivemos 0- te para poder manter-se e' brinho, brilhan te oficial doClube Doze e o Lira Te- portunídade de palestrar manter firme o bom conceí- d

I'
nosso Exército e destaca o,neonato promovido pela F. nis Clube categorias Juvenis necido a escalação da arbi- com os srs. dr. Osmar to que gozam os esportes.....

cronista esportivo, tendo si-A. C., dever-se-á realízar e Feminino. tragem para OS jogos desta Cunha, presidente da "eclé- sob sua tutela, como o. bas- di, do por algum tempo iretorboje, no Estádio "Santa Ca-' Horário _ Ala partida noite.
'

tíca" e Eduardo Vitor Ca- que te, atletismo, �_ volei -e de A GAZETA ESPORTI-

S I ---d- bral, presidente do Conse- ciclismo, é preciso que to- VA, da cidade- Gaucha de

E S G R I MA' ! e05 ive per a lho Regional de Desportos, dos a ajudem financeira- Santa Cruz, onde deixou

I
sobre assuntos que' dizem mente, estimulando-a à con-

uma lacuna difi.cil de pre-Não participarão os cata" organizadores enviamos nos- Uma lamentavel perda respeito ao próximo Cam- quísta de novos triunfos pa- encher.
r inenses do campeonato bra- sas felicitações, 'registrou o esporte santa- peonato 'Estadual de Atle- ra honra e gloria de Santa 'transferido para o 1:10sileiro: Segundo estamos ESGRIMA NO LIRA; O cruzense co mo afastamen- tismo, marcado para os dias Catarina. Batalhão' de Caçadores, se-informados, a Confederação Lira Ténis Clube que tarn- to do major Domingos da 26 e 27 de abril vindouro, A postos, pois, espcrtts-,

t
diado nesta Capital, o ma-Brasileira de Esgdma não bem é fundador da FESC, Costa Lino Sobrinho, no mo- nesta capital. tas.

I
•

.•

e- � jor Costa Lmo apresentou-'poude conceder inscrição 80 .. já entrou em entendimentos, mento em viagem para o seu Como já informamos os Tudo pelo prestigio cada sé à redação de "O ESTAlicitada pela novel entidade por intermédio do seu dire- novo destino, a Guarnição nossos leitores,' concorrerão vez maior da gloriosa Fede- DO;', pondo sua pena bri-de esgrima catarinense a. " tor esportivo sr. Acioli de Federal de Florianópolis, -ao certame em referencia ração Atlética Çatartnenâe ! .

.

1•
v lhante e, .sempre imparc ía aFESC, vista, já haverem sido ',Vasconcelos �para a criação capital do;vi�inho��stado de cerca de cento: e cinquenta serviço dos esportes emelaboradas as tabelas do, da sua Secção de Esgrima,

I
Santa Catarina. Não foram atletas masculinos e f'emi- �_-.. .- .,.•••••

Santa Catarina..campeonatos e essa inclusão li tendo, ao que parece, sido os interesses do
.

Exercito, ninos, representando um re- Trata-se de uma das f'iguimportar em .rnodificações indicado para dirigir essa

I
aliados aos do próprio trans corde de inscrições que d� Tometo Rio- ras mais admiradas do es-das m�smas e consequente

Iparte,
o esgI'ím�s�a �ilton ferido, e estariamos �eplo- ficilmente será superado.

Sa-O P·aul;_..
" porte sul-brasileiro e torna-'dilatação de prazo para o Arantes. A particípação do rando a estas horas u a me- Mais de metade dos atle- � dos de surpresa com o ofe-.campeonato .• Todavia aque- Lira e 12 de Agosto, consti- dida infeliz das nossas au- tas terão de ser hospedados d '1 'I·C I·

-

lá recimento o I ustre mi l-ia entidade convidou a F. E. tue fator' que autoriza pre- toridades militares. pela' FAC, pois são do in- om a rea izaçao c s par- -

1· .

d" t f
'

tíd t FI
. . I tal' nao encontramos pa a,-S. C. para se fazer represen- visões otimistas quan o ao Todavia, a rans .erencia terior do Estado. ·1 as en re o • ummense e I '. o • ., .

,

RA
.

f'
.

1 'f' FI R' S" I:>. I"das
pala descrever o entu-

tal' no CONGRESSO B - desenvolvimento da esgrr- do brilhante o .rcia veio e- As despesas, por assim amengo no 1.0 e ao au- . .

dSILEIRO DE ESGRIMA ma por assegurar a emula- rir profundamente o espor- dizer são de tamanho vulto,' 10 e Portuguesa em São' Pau- slas_lllo que nos mvaue o} ido.,

I f· d
.

t I
rucao, tendo ao nosso a o

que será realizad0 na epoca ção e (lstirilUlo indispens4- te santacruzense que pos- ainda mais se encontrando o, l(�g.u s,:n .0 a� s-egum€ a u�a das mais sólidas inte.-a'o campeonato, na � cidade veis ao desenvolvimento dó suia na figura invulg'al' de a FAC com os "ellS c()fres classlÍlcaçao entre os du-
11"

•

d I. .."
. IgenclUs a serVJço a eo e-de· São Paulo. desporto amador. Costa ·Lino· - tl}l era o seu vasios.

'. .

I bes� .'

.,

.

. tividade.
'

Secção de Esgrima no .Ao Dr. Bulcão Viana, Pre- nome nas 'rodas esportivas Estando, pOIS, em' senas I 1 lugar -;-Vasco, com 4
Agradecemos ao MajorClube 12 de Agosto: Consta- sidente do Lira, e seu Dire- _ um esteio um dínamo e dificuldades financeiras pa- pontos perdidos. Costa Lino a sua cooperaçãonos que fá está em

organi-I
tor 'Esportivo. I'r. Acioli, um

.

batalhador. De�'ons- ra arcar com as despesas do 29 lugar - São Paulo, Flu-
expontânea na confecção d'zacão no veterano Clube 12 nossos cumprImentos pelo tram-no sua extraordinaria certamê vem apelando a minense e Portuguesa, com
jornal, certos de que sahe-l"e' Agosto a Secção de Es- que J'á tem feifo no setor atividade no seu meio pro� F d' -

Atl't· C t
' 6 pontos perdidos� � e eraçao e Ica a an-· . .

. rá se impor nos' )10SS0Sgrima. mais um 'empreendi- dos desportos' apoiando e fissin'onal, a caserna, e sua nense pará os poderes pú- 30. �ugar - Botafogo .e I meios esportivos sociáis emento·' que irá coroar a ges- manteildo, o T'enis, Basque- excepcional dedicação fo.ra bI· , t'd d bt· Bangu com 7 pontos perdI- . ,

lCOS, n? .8en I ? e o ,er
dos

'

:militares pela sua abnega-tão do seu dinamico Presi- te, Volei e Atletismo e: prin- dela, seIi1pre que entravam o necessano aUXIlIo. �' , .. cão, trabaiho e inteligencia.dente sr. José Elias·que con- ci'palmente 'agora com a. in- em jogo os interesses do es- O Conselho Regional de ..
4 lugar Cormhans, �•••__ __...........,.••••_ .,.._...

fiou a organização dessa ele- trodüção da esgrima,' uma! porte, a forja inconteste da Desportos, segundo nos es- Santos, e Palmeiras, com vin�o logo depois Nívio com

-:rante e "'aristocrá,tica mo- modalidade de desporto que força e do vigor futuros de dareceu o sr. Eduardo Vi- 1.0 'Pontos perdidos. 5.
d.alidade desportiva ao sr. estava �e fazendo necessá-I uma nação. Em resumó, ja- tor Cabral, não está em con- 5° lugar Flamengo, Oataque mais positivo é·

tenente �a�lOel .�omes da ri� �os clubes mai� aristo- mais se. :I!.(lderão, �eg�r a dições de atender ai FAC com 12 pontos pe,.rdidos.
'

o da Portuguesa com 22 te)J.-
nossa .POhC13! MIlItar. Aos crahcos da nossa urbs. 1 Costa Lmo os merltos que que solicitara a quantia de A renda atingiu a eifra tos, aparecendo os ataques

.._ - ! grangeou. nos esportes 10- vinte e sete mil cruzeiros de Cr$ 14.020,20 e o Pa-' do BQtafogo e PalmeÜ'as

Ira' Flia"v·,·D Co'sla'para .0 Vasco· '. I

cqaUies anqOUl?rfeeVZe. sPeenl'tiIPI.dOa s€(·m1a pois sua verba para o cor� caeinbú' 'supera o Maracanã como os. menos positivos
II rente ano já está exgotada. por Cr$ 586.142,80. ,com 8 tentos. •

'Pode-se afirmar que a' pensa em renunciar não pas-.
mentalidade propulsora e No entretanto adiantou-n�s O artilheiro do certame é A defesa menOf) vasada é

b'l"
.

d ·d· d f I 1 d· b t f' incansavel capacidad� de o sr. Eduardo'Vitor Cabral, Pin.ga da Po. l"tuguesa com 7 à do Botafogo com 8 tentosPOS!';Í 1 Ida.de_ a, 1 a
.. ? a

.. a-. s,a.nc_o e mero. oa.o a.' a I,�"
mado e-dIscutIdo técmCD, maçao que renUnClal'la por' Tealização.

, l o Conselho Regional de tentos, segUIdo de Rodrigues' � ·a 'ma'is vasa, é a' do' Fla-

hrasileiro, est� afastado pê- motivo de doença;'
Merece menção especial a Desport'os fará, uma solici- e Rubens, com 6 cada um, mêngo, com 20 tentos.

I f• s.J.la passagem pela .. direção tação ao sr. Governador dolas seguintes razõ�s: ..... -:- .0 .F amengo ara uma
de "GAZE'TA' ESPORT.IVA"FI

.

Ctt mml,'d
..

-

I Estado, pleiteando o alo- ' '�'. " '. .

- a�lO os a e an- pro onga a excursjio pe a
através de .euJ·as colunas, a-

-

'O b
ao, .'

d'
'.

'1-tido contacto com;' dil'igen-. América Central, não se co-
l'

-

d t'
'.

b tu
j.amento, por conta do Esta- S arr'6I8-ver' es pre Ia-tes vascainos, que são seus gitando de mudança de ele- e� e mant � um� co er -. do, de grande número de ,�

amigos'de longa dát�, não 'mentos responsaveis;
'ra os acon eClfien os espor- concorrentes vindos do in- rão bOJ·e em' p. '4Ie�retendo entro.ad,o em négocia- _ Ciro A1'anha, em reu- tivos da terra. cO-qJ.pleta na térior; �

'\ d·d d d· p 'bTd de

I'
Em avião da Lóide Aéreo

,maiS, as Sá sólidas relaçõesções formàis '

.. 'para a sua ilião c_om os direto1'ps e J'o-
me I a as IS Olll ll.a s Sendo a FAC

u.ma
.entida-

- " de espaço deste bi�emaná- Nacional S. A., seguiram pa- existentes ,.€nti·e a SOGIPAvolt."a;· '. ga,dol'es asseverou que man- .

P t AI lt t BARRIGA VERDErio, ::loube sempre tesar al"- fluxo benéfico sobre a ma-. l'a 01' o egre os a e Ui\ e o
.

.4"1. • 1 e que'.-' Gilberto Cardoso, 'p're- terá Otto GI?ria até o fim
mas em beneficio do espor- téria prima do esporte _ a barriga-verdes que

.

repre- deverão estender-se propor-Ridente do Flamengo'" hão do.s certames, atuaÍ.s. t
-

't 1 h 'd
.

__________"'- ........i ......... . te 10c&1, caben�o-lhe uma Imocidade _ am?l�a�ldo-a sen ara0 na capl' a gauc a ClOuan o um maIor contac-

'Tel,ra-c:amp'tãO ,,: de saltos de ���'�:�ad;��::����� q�l� ���� :��r:IU�se'��:�t;�;ab������e: ���:!�SC:;����!�����i��ad;�� !:t:�;�:�:�:(�(�S os gaúcl�os e,

ta· Cruz do Sul esportiva' fúturas de LI mpaís jovem e je te�'ão inicio os primeiros Considerando que o Rio

trampolt"m () Brasil<-' desfruta' em nossos dias no

,'cheio
de vitalidade como o. encontros que constarão de Grande do Sul é um dos Es-

cenário estadual. Brasil. E é este pensamen- esgrima de florete e basque- tados de vanguarda quanto
Com a vitorja da rep1'�: meiro. lugar com 209,16 Se muito peSar desperta I.!o que ame:niza a rudeza de t�bol; a�anhã �elfl. manhã ao desenvolvimento e pa-

· ';;entação brasileira em sal- pontos, seguido de outro em nossos corações a par- I uma partIda, porquanto disputarao esgnma de es- drâo tecnico dos desportos.
tos de trampoiim no sul-a- brasileiro Gevitz. Dil:va, do tida quase iúesperada de I

quem serve o esporte, em I pacla' e voleibou e a tarde esse intercambio será para
TI1el'icano, sagro'u-se o Brá- Costa Lino, conforta-nos to- momento. algum deixa de I :s!5rima ,e bqlão" Segunda l1?S vantajoso, uma vez que
'sil pela quarta vez, campeão Brasil 'ioi 'uma campeã de davia a; cel·te-za de'que aque-' servir a 'Justa" causa da Pá- :f-eua sera-pro_porcwna-do a'o_'S 'I s-o teremos t-: hrcraT"e�lfren� _ .. - -

"uI-americano nessa espe�
I
damas totalizando 116,51 1e "ólportman" de escol con- I tria. i altetas catarmenses mam- ta�do fortes e c<ltegonsados .

,cialidade. pontos, seguida de Elga do tinuará em seu novo "habi-I (De "A Ga.zeta de Santa !festações \�� apreço tenden-j_adversãrios ·como �ão os'
Busin, vitoriou-se em pd-

'

Chile. tat" exeJcendo o ,�esmo in- [Cruz do Sul", de 26-2-952). I tes a entrelaçar, cada vez gaucHOS.

\ • I
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À'tenoão •���Á�T�b��o�:tpy:;adl� c��a�t::m6;��i�����.
andar (alto do RestaurClnte Rosa). Entradas Cr$ 5,00 e Cr$ 3,00.

Apreendido Material de, 'Clne Doze de 8oostolDiar,io da He.ropole
Propaganda de Mosco�, T::�;!:��::::F�:!�:��:t;fc�o. AS 20 A Vlt;l�ncia não Resolve tlU

'.

HORAS. B I N G o 8 o C I A L (NÃO· DANÇAN.
RIO, 20 (V.A.)' - Farto manhã.. de hoje a do alfaia- TE).

'

(Alvarus d� Oliveira) população descontrolada:material de propaganda co-, te José Gomes "da Silva, an- ' ��Qll�S.,,�$I'4QºN.�AS-FEIRAS, AS 20 HORAS,' contra o comércio, não está.munista.: foi apreendido pOI' ,tigo militante do Partid(i 'SÊSSAO' CiNEMA'1'1()GRÁFiCA�"- .
,

B�Ib Horizonte ,se agitou correto. A melhor maneirainvestigadores 'da Divisão' Comursísta, 'e José Zacarias t

, "F I L M E -8"
'com graves fatos que culmi- é a greve branca como o be-de Ordem Politica e Social �á Carvalho,' tambcm ele- ,', Dl� ',,�2�!, """7''' �1�'9LEI�OS PROFISSIONAIS". 'naram da greve branca no lo exemplo dado pelas se-

'

',BTn diligencias rea1i'(,ad�s I'n.tento de d:staque do Par. AÇ'&()"N:O' Fklt-W�"':' çp�JJUS'l'�R, 9R.A'!lBE.' "
, protesto, sôbre aumentos de nhoras donas de casa 'do

:n38 sédes da "Conferencia tido Comunista. O local de DI� 31 - "A DAMA E O CARRASCO''; DRAMA cinemas. 'Certamente que o Rio. Greve pacífica, ..calma,Continental Americana pela trabalho do 1° e na. residen- DE AÇÃO E MISTÉRIOS, COM LIONEL l\TWILL E A aumento dos cinemas foi o sem víolencías, obrigando aPaz", à 'rua São José, nO ela dnsegundo, foram apre- 'LINDA' JEAN PARKER. tôpo da, paciência do povo que os açougues procurem!50, e no' "Movimento Cario- '€ndidos muitos cartazes, bo-
millenro., baixar o preço sem' o que,.-ca pró Paz", situada na' iet ins e proclamações. O próprio presidente cer- ficarão com as suas merca-A\: enida Rio Brarrco,

.

14. As diligencias, super-in-

L
,.

L
'

W II ta vez fez êste apêlo : a que dorías encalhadas. Ou baí-.Muito embora a Policia ve- tendidas pelo inspetor Ce-' -g'COmOVeIS « aoz» ,é « O'» o povo procurasse fazer JUs- xar o preço ou não 'sujeitar--;fJh1 mantendo um sig ilío in, c il Borer e seu assistente, tiça pelas próprias mãos. Aí se às imposições dos forne-compreenkivel em torno des- investigador João Martinho I Em' ótimas cóndiçi)es de funcionamento. Ven- está a amostra do que seria cedores. De qualquer modobv dilig(encia" a nossa, re- Neto, prosseguem ativas no

I demos para pr.onta entrega, de 15'20-34-44-50-60�65- se todos pensassem tão er-Italvez esSf: lição sirva para-portagem apurou que foram dia de hoje, esperando-se se- 75-90':tOO-120-110-21(}-250 e 300 -Cavalos. - Kurt radamente. .

I que
se deslinde êste amara-

presos ali, mais de, 20 ele·· gU1!da afirma o orgão ofi-I Weil & Cia .. Ltda. - Vol. da Pátria, 1583 - Pôrto . Nunca a violência pôde nhado jog:1'> de interesses da"'mentos do extinto partido cial "A Noite" - novas e II . resolv�r situações, sObl'etu-1 carne: Qpem. sabe se as�i�-comunista. Seus nomes não -\ seneacionais prisões.
"

Alegre - Tellgramas: "WEIL" - PÔl'to Alegre. 'do delicadas como estas .d.o I
os ver?��eIr08 tubarões,'foram revelados, não saben-

I
-

aumento de custo das utíli- responsaveis pela 'alta da

�::;ã:,:::�::salg"m
dia

I fi: " II I�IIR ::l�::D::: �i:�(,�c;��;i�::::: ::f�;�;���X��:���f;�
�rJj1f�:�r{i���:r�: 111111:IIR �=:occ�:�u::. f�r:�;�tf��(��l�i��! '!�i:1�\J1r.�:{���I L,

mos, haverá os desatinos, os da. existencia!.Part ído Comunista, e de f'ar-
. ,-'

................ �

IP
. 4'· ' • -' excessos de aumento, depois;:"�f:��;:�i::l�!:���:::i: I f""o'....,..r·

..

--'
....

O··-I--e
..

··O
.....

'··I:O
....

·O
......· ..

·d··-e-C
....

.............,arv.,...
.....

a�l·h0;- :
.al'dClpaçaO �;b:r�':.'On:�v;:;�:a�%::tt F------:-'�' _.��-�'�

-_.. '

mente Carioca Pró Paz à f •.
,',

.

,

'i 'I ANToNIO MODESTO E zação para evitar os abusos armacêutíce.

,
" .,. i, SENHORA dos "trusts". E deverá tam-l\����:: !iodft�'�Z�o. figura ;; .

Aperfeiçoamento' em' Pêrte Alegre e .Buenos � bém ser estimulada a' produ- -Di.plomado ,

�J Oi-', é Mascarenhas, sscrívâo � ,Ayres �\ participam aos seus pa- ção para haver abundância.
•

rentes e amigos, o�asci-' Particularmente nos casos Procura-se (responsabilí-,,-da segunda vara da Fazen-

�': OUVIl),OS - NARIZ - GARGAN'fA
;} mento de seu filho MA.R- dos cinemas há os de luxo dade)da Pública, que vendia bo .

... .
, ,

• CO ANTo-NIO ocorrido cobrando mais, entretanto Informações e cartas pararius de auxilio do movimento � Consultório - João Pinto, 18 - l0

.aDd�r .�..
, ,

_

" J\ t t d

�
em 20 do corrente, na 'existem os de outras elas- H. C. Brandes.tia paz. vU ra urrna o se-

,

Diariamente das 15 às 18 horas'
.,' '.1 ,'-... , _,'{rll; trabalhista varejou a Maternidade "Dr. Car os ses com preços menores.

V
.

Rede do Movimento Brasi- ..........-.-..__,.·.·.·•., ·.·.."...,... ·.·.·.·a ·.-_.·_-_·_· � ·Corrêa".
.

Qtlem não puder frequentar tt?n,rl 'e-'seTe iro dos Partídaríos da Paz os de luxo que passe a f're-
Que funcionou 'á rua São,

(.AIXAS VA.SIAS·
querrtar os demai;:;. E cine-

_Jcsé. Tambem ali foram de- ... ma nunca foi objeto de pri-
'tidos outros membros d0 meira neces·sidade.
:Partido Comunista. 'Vendem-s(l caixas vasias usadas m�s em perfeito es- De. toda maneira jogar a

Duàs importantes prisões' tado, 34x34x27 .

. :foram efetuadas tambem na Vêr nó Largo Fagundes, 4 - Térreo.

-9WSTAOO·

-\--
.

I

I',
J '

f -_--,-----,
__.

i !' "tlqU�Zfl' em gerei
� VillboCreosotad '

, f, .. ,,, (Silveira)
,

"

,

J Y!�c;!!d:�:m,
.

' TCOCln..... 't" •. r,'&QU", ,; ",'
, 'Construída, em Serraria" mo-

S-AO !RAN&lSVO DO SOl BIra N"VI yal'll ·"bHiada,. ·.é,om luz próp.ria,
. b U U II terrenQ de ÚixHl'O: t,gdo cer-

é-ad,o, com frente �P�l'a :i_"es-".�
I '

lnformàei5e. Gomo"· AI.J.nt.. '"

('
tradll g-eral' e fundos 'para O" -

� , ••.nÓj)t'lllrt- C.rlo. �oepc:k:e SII. ..... OI - "Telefolle l.�}" Rod. ttliea. . mar� Tratar com AbelardoIJ,
, ".,� JfI!,;t.ldO Sul-O.rlo. a�peke S� -CI-'1'elelone � ��ORBI(.CB IlA?dl'ade, Rua Felipe Sch-

________ .". . ....- ,__ mldt,36. ' .

(

I

Vende-se um quarto para
casal, completamente novo.

Ver e tratar á Avenidit. Rio
Branco, 191.

_ .••_., �.- p , -'P'-_:'" ,�_ _

. ,

flu.a. Mar.d••J :0_orc,.'4'._ � .••"da. .:�"'V FONE':' �.tU ii" Ohu "....1.$4$

f>A<RAN4"': .

CURITIBA ra.r.GIIA_""� PROSEBRA$

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

Compre' pelo me-
.

no" preço da Cida
,í de o seu ref,i,er,,-,

. dor NORGE, mo ...

I· dilo 1951; com" 9a- "

" ran.tia real.dtf, '

" '�5:, &n;OS.' ,
'

u

. .,'
:
t ,,''.:;, �, ,':; ,.- .

'

OSo·J:,tialn.a,:&\61.@ '.:
; �: � ';".

"

-
.

.

.

.

'\....

Cai�a ·posta'., il9
Tel�fC'SÔ�i: 1,607, .

\'
.

� '" -
.

,-

t: _

:
'. Rua· 'Jer�ni ...o ' ,

. C-oelho�. 14
J:' OQIANOPO'�'S

, I
I
I
"
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Municipalismo e Avicullur':t i Ass. 'Comerclal �

Há quasí seis meses, exigirem acato, � �ObiliZ;.h ! lud. d8; Tubarão .

. Recebemos e agradece-quando o abastecimento de ção de pessoal,' a indicação
carne à Capital' foi elevado Imediata de recursos, muito mos :

.:'Temos a maior satisfa-
a problema, embora

.
todos embora fosse exatamente Ís- .

previssem a solução' que as '80 o- que deveria tel' acon- ção em comunicar a V. S.

que, a 9' do corrente, foi,autoridades auxiliariam !i, tecido. .

I nesta cidade, fundada a As-impingir à população, foi, Mas, o que fazer?
. .

d I socíação Comercial e Indus-procurando dar o assunto, DIrigir �en�agem e., ou- rial. "

por encerrado que. em e-i- i vor a capítalista que Joga
t
P , ," d d ' /' I

'.,. -

d I i ar a o per TO O ae mar cotravista a pmPfre:!).sa, convi- ,na m:'t.ersao , e. ucros b�m 5'), -maio/h� ficou !lO; e-dava o sr, re eito, a cuem proverto proprro, embora I ", _. ' : '. '
.

interessasse, apresentar su-I isso possa .refletir-se em IlelçDR?, 'c�m.shtUlda a segum-
-

'
-

.
.

J te iretorta ; _.

gestões para a s91uçao do I tributos a arrecadar, pe a
Presíd te : T' �_.

magno problema. Municipalidade, sempre é I : 1,€Sl, e:1 �. arqumio

.

E o fazia, .muíto se pare- mais, c.ômodo ao l1gíslaUyo Bals:;i�:_�.��l..: Ótavi'anó"
era, como que, a lançar um Municipal, como que esque-!B' b k

.

desafio, na certeza de assim cido de Que o padrão de, vi- IOde ec 'Ih F' I:ter a coberto sua retirada I da do ilhéu. cujos ínteres-. .onse o 'lsca.

do cenário criado, . I ses deve estar representan- Lourenço Giollo - Ramtl-

Para o sr:" Prefeito estava I do, nunca por isso será mais do Augusto da Silva - Re-
.

maclo Fischer - IV!. Salimsolucionada' a questão,. �. elevado, si o seu trabalho
talvez salvas as aparencias,

.

assalariado nunca encontra- Mussi Miguel - Manoel AI

embora confessasse não en- rá alí maiores compensa-
ves. dos Santos,

contrar outro meio de resol- ções. Suplentes:
vê-la. El o orcamento nara o cor- W�ll: Zn�blíck ____:. Ac�c�o
Fazer sugestões, si Ih 'as rente exercicio : é de <dois PatnclO _LIma - Antônio

ocorriam, não lhe seria con- milhões de cruzeiros ll_lais! Procópio T�Oiming
..

:-:- ,

Ar-

ve�ien:p, por certo: pela 0- I elev�do �o que ? anteJ:lOr! ��n�� '_ana Aires A

brignção que lhe ficaria de I Difnnddr a aviculturá na,
1 veda.

A ,.,
levá-las á pratica, aí lança- ilha, de modo a criar maio-I De acordo com o dISPOS

dose, a braços com o real res pcssíbilídados para o I t?
nos Estatutos, o sr, Pre

problema <até então, sempre ilhéu catar inense, de manei .. sIde.n�e, egcol�:u �ara. seu:de foco, graças aos alardes ra a desafozar o mercado da auxllI�I es na secr etar ia, o�.
de apressados e elementares carne na Capital, facilitar s:·s. VItor S: A.lberton e Ze
cálculos aritméticos sobre o surg-imento de novas i11- lmdro Damíani, e na tesou

preço de gado fixado' pelos dúatrías e suscitar o incre- raria
A os. srs. Jo.sé San.tos e

grandes frigorífiéos de uma mento de culturas agríco- Prudêncio ��rtms, como 1,°
indústria' criminosa à eco- las, numa decorrencia lógi. e 2° se9'eb1:rlOs e tesourel-,
nomia popular nacional, ele-I ea e natural, eis o que me 1'0", respectIvamente.

.

vados à suntuosa categoria preocupa no momento. Valemo-nos da oportun'
de problema econ9mico a I Como já disse em outra ri.ade para apresentar a V.

emptestar melhor ,f:undo de . ocas{ão, seria a nl'dOa!!�1::Jda S. as nossas

seriedad� à pantomina de-I avÍf'01a municipal orientada. cordi<ds Ràllda(�õe<l.
sempenhada.

. I Úmdo por base. não a di�- TarQuínio '6alsini Júnior,
.

Não .eRperava eu reper-I trilnlieão de folheto,<l e car- Presidente.
- 1 •

h I 1 I t zes m sl'm' d'str'b
.

. V;�tor S. Alb�rt'On, 1°' se-el1ssao oe mIU' as pa avras,. a , as,
.
,a 1,' 1 UI-

quando, a 7:. de outubro ulti- ! ção da" pn)pri�s aves, eretário".
:tJ1(J. esta mesma Folha Pl1- As despesas com a reàli
hlicou a minba "C,mtribui- zacão deste plano de desen
dI!). ao problema di'., ear!'le", volvimento das possibilid!1-,
Expendí, aU, minha opi- des econotnicas, do munici

:n ião, movido mais ppl,'l. sim- pio, quero crer, não eXIgl
:r11?'i intenção de 'divulgar !'rão

fundos superiqres às
idéias, ob'lervações ou sim- cifras dos pródigos auxilios
p'les ponderações sobre a às sociedades ca�'navalescas
e.conomia de nosso mUlllCI- no corrente ay.o; e, além de
pio e ai carestia de vida, irem no sentido de criarem

- Diziam respeito a ques- condições de vida mais fa-
tões econômicas �, por is- I voraveis ao nosso atual mal ._ _._.-.._ .

so não alimentava eu qual-' aparelhado pescador de a

GueI' pretensão de conquis- gnas desertas, viriam real
t'ar prosélitos' denti'o da a- mente em beneficio da cole
tual administração munici- tividad'e.
paI. Nem alimentei a pre- Pão e circo, isso sim!
tensão de emitir palavras a / Circo, apenas, náo!

o envio ,de Iro'pas
, Coréia,

anteriormente. Não há. 0- I Brasil, de enviar tropas pa
brigação categórica para ,o [raIutar na Coréia.

.,

para
\

. r:, .

Coréia, o general Gois Mon
teiro, em entrevista conce

dida à imprensa desta ca

pital declarou: "O acordo, 8)�)._,(�)._,()....()�()�ó.....()...()....()__
em suas bases fundamen-' J

��isC�n�:�.:�����i��:�o co�" 'Rtpresealanle em Sãl PaulllJaneiro e de Bogotá e com .

p
, '

b Ih .., Perfeito conhecedor da raça, seno e tra a
.

a-

t.os estatutos dos Estados dor, com largo tirocm io, oferece-se a base de comís-
Amecícanos, estabelece � sões e oportunamente também em conta própr-ia, .

I�participação eventual do
.

A
.

t f
.

d/A C t.

" p.t�SeI
...

l a re .erencias e s
",pessoa.. ,.ar.

as por
.Brasil na defesa do conti- obséquio a; Adolpho Romano. Caixa Postal 5921 em

nente. Isso é apenas uma São Paulo. :r .

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

consequencia dos· compre-.
. :� , '. 'y '. -, ... '.

missos que o Brasil �ssumiu

lOS SOFREDORES
A Dra: L. GALHARDO

ex-médi<�a'do Centro Espiri
t� Luz. (Caridade .

e Amor
comunica a'itnudança do· sel)
consultório para a Avenld.
N. S. -Copacabana nO 540 -

Apartamenío nO 702 - RI.
de Janeiro.

A escolher entre os dois
'por;cpl'imeiro, acho que a to
dos ocorrerá querer o pão!

Fpolis., 21-3-52
Dr. Sbdea.

.... ,.,.

.fd�4
Bailco ·de Crédito Popular e Agri
'!O'a de Santa Catarina

. -

,SOCIEDADE COOPERA
TIV1,\ DE RESPONSABI-

. LIDADE LTDA.

IAssem.,léia Geral Ordinária
2a CONVOCAÇÃO

i
I, Ficam pelo presente, con:'
vocadoSl. os Senhores Acio
nistas do "Banco de .Crédito

_ Popular e Agrícola de San
ta Cátarina", para em As
sembléia Geral Ordinál'ia

I que se realizará dia 29' de

Março do corrente, às, 15'
horàs eÍn sua sede social à
Tua -Trajano, nO 16, delibe
rarem a respeito do g.eguin-

jte:
.

ORDEMDO D.IA c f
I 1) - Exame, discussão' e Jjulgamento do relatório, ba- jlanço e ato's gestivos do

I
. Conselho de'Administração,
do exercício de 1951 e ,Pa
recer do Conselho Fiscal;
2) - Composição do Gon

selho Fiséal;
. 3) - Redução de Capital;
4) _:_ Outros assuntos de

I interesse da Sociedade.
.' Florianópolis, 19 de mar-

ço de 1952.
'

Manoél Fiiuza, Lima
Presidente do Conselho de,
Administração.

'
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���f'
nõ novo 'BANeo A..GRleOLA

, A eOop�rb.tivo., de eré�ito n! 1, do BRA�IL!
,

SEDE PROPRIA
.

� if�'n� 1ó'

FLORIRNÓPOllS - STR CRTRRIIfR

(

CAMINHÕES INTERNATIONAl
•

totalmente NOVOS

rigorosamente TESTADOS

.. ��
�

'CONSTRUIDO$" PARA _ TRABALHOS PESADOS

•

A .......Lu.ha .,_....�
I. J II1RIlliott,L SQl especialrileate pIa*
....'

peca ,.ec�-Ihe o 'modef:o
. ..tequ_ ,q.e the cuanca nio só o

-

"'w,ao de economia e:eficicncia,
.... tambem, co.-responda às suas

MCeStidades 4e' caPac�e' de cilrga,
ptoporcionancio �()r durabilidade
e, lDtaor � de operação é: ..-

...atenção.

Quer utilize caminhões de pequena
09' granJc. tont!la;';tm: V. S. encon-

, .)
.,.

(cad omodelo' adequado na Unhá"!:'
.

de Caminhqes InternatlQnal.

NOVASl..............
·NOVA vts , ••"

,

NOVA,Super:"ci...otMtid_
NOVÁ' Ac...ibilftlocle ao ...,

NOVOS M�tor de s'" ..,.,..._
Diame "

, .

NOVOS Eixos traseiros PGro .......
quer serviço

NOVOS Sistemas d, frflto. hldrdvli·
co,:oU <1. qr, '," "'';:co;' "

, ��
.�;, .

NOVAS Ármat;ôeJe.de o�o elip«iol
.

NOVAS �oIClS com ação d. ��.rço"

. 'éol"t<':"'5$ion(l;'io� 'nesro cjd�de

COMÉRCIO E :rRAi\!�PORrES
C. RAMOS S. A.
Ruo Jopo PinTO, 9

fLORIANOf'OllS
.. ; ,Santo €Qtofina

.' : r-o , .. ..;

CAMINHÕES fi" INTERNAJlONAl
....:-
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