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A" Viagem' # do.' Se�retáriô 'da 8egpiiita
Tranquiliza e a população de, LajdS�" '-AO

�staau.lL necessidade de fi,' undar à Princesa da Serra o f
,

,

É do Jornal da Serra, que se �ublica em, Lajes, ose- "eu SeáelArio da Sej!'UraIlçl:. Pública. E essa autoridade, I sUll"gralideza, jámais consentirão flue a sufoquem, e nun-

Kuinie, comentárto: entendendo-se com situacionistas e com () sr. dr. Prefeito ca oopseutírão que os menos Bons, os menos justos e os

''0 Jornal 'RF:GIÃÚ SERRANA, em seu delirio per" Municipal, para estabelecei' a paz e a harmonia neste me>mt}s dignos a deprimam, a enxovalhem impunemente".
manente, verdadeiro caso patoleg'ico, noticiou a estadia, município, ainda aguardou que regressasse a esta cidade E, aí estão eles' os devotos de São Irineu, recebendo

, f:'m Lajes, do sr, dr. Luiz de Souza. Secretario da Segu- o sr. Vida1 Ramos Júnior, chefe do Partido Social Demo- piparotes no erâneo, restgnadamente, temerosos de re

,1:;;Ull,;:.t Pública, displicentemente, como' se nada, nestes crático lajeano, com quem conferenciou por várias 'Vezes, tornarem. à planície de onde saíram ajudados pelas mãos
'últimos tempos, houvesse ocorrido neste municípío, e na maior cordialidade; sem nada, entretanto, ter conse- caridosas daqueles que tanto combateram, por profundo
nem motivou a causa de tão honrosa visita.

.

guido dos elementos ligados ao sr. lrineu Bornhausen. despeito e inconformação," .

'Esse orgão, que deslustra a imprensa catarinense, O certo é que. o sr. governador do Estado já disse ,Felizmente o povo Iívre d� Lajes jií os conhece de
sente-se a 'g(Jsto quando é pilhado em méntirasç.eomo um, I alto ebom som que não 'está de acôrdo CO� o que se pas- sobra 'e por isso ,é flue relegou .ao ostracismo esses' que
verdadeiro reeecõ, na ostentação de sua falsi(Jade 'con- SR em I..ajes, e isso mandou afirmar ao chefe do P,S.D. 10- hoje, acidentalmente, cheios de odins e sedentos de viu
ixa 'Os fatoS., \'

c s

cal sr. Vidal Ramos Júnior" quando de sua passagem por j gánça, procuram enxovalhar esta tena .digna de melhor
Sabem todos, os, bons lajeanos que a visita do dr. Florianópolis.

'
. .

sorte. ,i) \,

.Secretárío da Segurança Pública foi unicamente motiva- . Os' chef�s udenistas desta terra devem bem compre- E o sr, governador do Esf:a(to, conhecendo-os tam-
(la pelos' desmandos que se repetem em Lajes, por parte ender que os fatos assim explicados à luz da verdade, bém de sobra e não acreditando mais nas suas manhas

,

de autoridades. policiais, que' estabeleceram neste muni- nfio conduzün com os habítos da gente Iajeana, que tem e patranhas, é que mandou a esta cidade o sr; dr.-Scct''''

'iipio a insegurança e o alarma, 'uma alta e nobre tradição de altivez, de independencia tário da Segurança Públlca. afim 'de se, inteirar da VC1'-

O sr. governado-r do Estado que combatemos, cien-' de pensamento e de coragem cívica que os eternos des- dade dos fatos oeorrídos neste municip i« e quetanto tem
tifkado dó que aqui se passa, quandn na capital esteve peitados da eterna vigilancia não podem entender, porque revoltado a nossa população.
conhecido procer udenísta, deu-lhe instruções para me- se alapardam, gostosamente, a qualquer humilhação, pá: Sabedor da verdade, o �. lrineu Bornhausen deve
lhor orientar .a situação politica de Lajes. �Ias foi pior a ra não perder o mando temporário que desfrutam em estar arrependido de ter dado a mão a quem tanto tem
emenda do que o soneto, pois o homem perdeu as ,estti- prejuízo do povo de Lajes: concorrido para o seu desprestigio na região serrana, a

beiras e deu por paus e por pedras, vendo passarinho Assim," "os que aqui nasceram ,e sabem verdadeira- quem.qual realejo velho, sem, cordas, vive de peruas cru-

- verde onde cantava o sabiá, , . , ' 'mente amar sua terra e se orgulham do seu passado de zadas contando tolices e causes de tj.�re ao minguado
, t; ,a's arbitrariedades eontínuaram, tendo 'o governo rebeldias cívicas, e os que para aqui vieram e lida� pela grupo de admiradores de sua' imaginação fertms�iinà, , .' ,

, ,.

"'---"'_'�.'-"'••••"'.•�.-.*.'.>

:., 8ov-ernad'or Iri

'I�m ê is àn,t'is� t .iá- � OfU Bornhausen
flQ de $;. (a"falna �.,� , > "'.

•

, l I
'LanSC01:rt" nesta data, o

.

..: .' � aniversário natalício do sr.

I, Ano XXXVIIi .: I Iríneu Bornhausen,' GOV€".
� � i nador do Estado e concei ..

:: t�1t /81.3 S-S :: 'tuado industr ial.
'
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IIFlorianópolis, 'I'erça-felra, 25 de Março de 1952 _.ítrifçAo de hoje' - S págs,

Projetou�se ao 'solo e explodiu
;'
i': : �j�:,:: ;.J., ; �,�?�j;8(t (�oh�,h.t.:�li.��tlt?:ej rnS ,:-", "

o

"l�F:R'ANé;FoR�r; 2ii ÚJ,P,) 1
"

-.. "-.
I ::'" I A cabine do aparelho ficou I�- Quarenta e tres pessoas i transportedo pab, ó' hóspi- d,e seguran'ça coló'ç:ado no l.que havja descido até 600 presa entre as a1'\,ore8.

:·dos 37 passageiros e 10 tl'i- I tàI, 'em -ambulancia. OR re8- corpo. Acrescerítou: metl:os de altu,l;a.
'

Os grupos de salvmuento
1>lJlantes de uma aparelbo i tan-tes quat't'o sobrev�ventes - '!Foi um dos pioNs a� A visibilidade era então I tiveram que' romper os 1a,-'
quadrimotor DC-'6 'das Li-lforam internados no Hospi- cidentes qtie '{i em mel,l:; Oli" de 1.600,llietros com 50S<; dos da cabine para tirar os'

_.

nha� Aél'eas Holandes;:ts pe- I tal da Força Aérea dos Es, I ze anos de salvamento", ,I,de c'éu, e�cuj'o, a menos. de I corpos flue estavam no in-
l'eceram 'num. desastre ocor- j tad'O's ·Unidos." 'I . O pessoal dó aeroporto 1300 meü'ós' da terra: Havifl: teiior da mesma. Q,uando ó-l'rl4o, hoje, 'aqui: ° aparelho, Màis tarde, clois"dos cita- ,declaroll que o piloto do a-' algumas nuvens a, apenas correú o acidente eram 10b ,�"-"i!I, 10',

caiu perto d,o �eroPQI'to 10-1 dos so�reviventes �oraI� le- !'dão info,rmou pelo rádio que; 1100 meU'os de terl'�l. Sopra- 40m da: manhã. Ent:'e .

os I· Ao ensêjo do seú nat�lí
;cal. de .Rhemman

,
quando i vados para o hospItal do e- ! estava voa,ndo. a 1.330 me-.! va rvento de .20 qUl!{)metros corpos' ,�quase carbQ!llzados cio os seus amigos. admira

tent,ava., ,atel'l'is.ar para, fa- í xérCito norte-ame.ricano er� I tros de alturá: O

aerop.ort."0.1. p.or hora. Os guardas do bos- das vitimas 'hav:ia vãrí,as do;es e co,rreligidnádos tri-. zet es�ala em. seu vôo J0-
I francfort. Um 'deles -é a ca- ! ordenou-lhe que, baixasse,: que alemães viram quando o crianças. " butar.ãó ao' ilustre homem.

.haIl�esburg-Ams�erdan:' I mareira holandesa do av.ião I para 6tlO metros e voltas�e i aparelho se aprQximava ° aparelho destruido ha- público homenagens da sua

Q,u�tro sobreVIventes f�-I �na J, G. Gautier. 0 c�p�-I a)nformar sobre sua "po�i-
:

�h.ocando-se. cor:tl'a várias
j
via sido .eséolhid� para 1e- estima, da sua adm,iração e

ram mternados nos hosp1- ttao. Romeo Fteer, que Q.lrI-I,çao para pdder ser

aVlsadOja'rvores
e espatIfando-se, A vaI' a ramha Juha!'ia e o do' seu respeito.

tais n?rte-an1eri�:110s de gi� os gru'P?S d� salvamento qua�d(J foss� possiveI a a- '�xplos�o que se seguiu ao fpnncipe consor�e Bernhar:dt O ESTADO, nigistalldo ()

lF,·
ranccfort. O -'aVIa0 se

de-. I norte-amer.lCa:nos, declatrou i ternssage!ll' Mas o aerepM-' nlCe�dlO lançou pedaços do aos Estados Umdo8., em VIS- seu amversarIO natalício,
n'()�i�.ava "R�in?a JU�iana"ll ,�ue a maiori;;t do� Ptssa�ei-l to não recebeu mais ne�lhu- aviá? a 800 nletro� 1e dis-:,'I sit� ,�fiCial, a 19 de abri,! leva ao sr. Iri�eu' B?l'nhàu-e 'S.ofIeu. o tragICo acHlen te, lOS estava com os cm.turoes . ma mensagem do apalelho tancla do local do ac�aente, I prOXllno. ' - sen os seus' cumpr'lmentos
quando lá descer no ae1'O"

I

-

,

, respeitosos.

�i;�\1:���;�;i�n p.• r·eAsos 'CI"V'IS e" 'mo, '11'I't8' res'
'

'co' 'm'unl·sfas· Iti���,\D�
realizar a aterl'il5sagem. O 1 I IW:MA, 24 CtJ,P.'1 - As

avião, que era de . gnnde ! "
,sras. Maria Ba:stos e Coes�

porte, est�va voando muito! RIO, 2,1., �'V.�,) -. Con- 1 a�guns membr()s da direto- Goes Monteiro, chefe do Es-. mados, .sua funç�o er.a a .de I
naud, funcionárias da ONU,

baixo e chocou-se contra vá- i forme notwlamoS' ontem, as ',rIa, , tado Maior d_�.s FOl�ças 'Ar- fazer uma l'elaçao mmuclO- foram vitimas de lima leoli-
rias ár\',bres d"e um bosque I autoridades do Serviço Se- Entre os sargentos pre- madas. ' so das entrevistas e confe- são de' automóveis ocorrida

, t' d la R '�, M'!'t " 'E 1 t t't"" 1 G I, ,

vizinho, eàindo eIp.seguida lcre
o ,a, _ egIaO"I J"ar,!��s',encont�:a�se. {) que,�ser-.

,
,sse e emen o "cons 1 Ul renc.Jas,quf o genera , oes rperto'de Gênova.'

ao solo, com 2 de seus mo-
e da DIVIsa0 de"PolIcla Po- ! "'la.:como motorista id,O ge- um dos principais' comunis-l

M{)nteiro mantinha.. cOm os I A' sra. Bastos teve a b:i:'
tores ainda fnnci�nando, !'liti:,a �st�o em dnig��cias, inera] Pedro Aurelio dé itas. Segundo estamos' info:-- demais membros, do Exerci-I ',ia. fraturada e sofreu uma

A visibilidade era muito a f�m de ·esfetuar prIsoes e! co.."......._.._....__;.."'._�--..__............-.;.._.,, ' to. I '-,pcração que ,:1 obrigará a,

,€SC�lSSa e o'.aparelho preci- desbar�tar celulas c?mun,is-
'

5
.

, D'. 'I -d'
,

/'

..

'

T - i r�ermanecer'no leito"dura,:!'e

pitpu-�.e/osobre o bosqu� de ,tas ex�s:e��es no ll:tenor er'a ISS,O' 'y,1 O' o ' �OVAS PRISoES ,lh:es meses.. Quanto a sra.

'Meu Elsenburg, onde, fmal- ! dos quaItel;> do Exer�Ito, co- ,

. ...
,

Agmdo lado a. lado o, Sel- ! Coeflnaud, (1ue teve (1 maxi-
mente; :perd,:u dois moto,res I m� por exemplo �. 1 ��ta- ,

'P 'J
,"

t' � • '_ -

I VIÇO . S.e�reto do E.x�rCIto ,e! 131" tr::d:u J''J (lo, seu esblcto-
'e. com tremendo estrondo, 'jlhao d� In:fantana BI�nda- .

. a,r ame,. o � "'PElO a, Dmsao de PolICIa Poh-l melhor�i dia a dia,
c,aiu no solo, à apenas tres j da (BIE) e o 30 Batalha0 de. CAIRO, 24 (U.P.) -

'AI
to uma lei sobre o julgarnen- tlCa continuam efetuando, O fato acorreu há diaf',

quilometros dQ citado aero-;
Carros de ���bate'(B,CC)·: impr:nsa anun'cia a proxi- to Cios, ministros. Vario�� I prisõe� de militar:s_ e civis .J".�."_<:.........r,�-���..........w.�,���.-.?'''''.�.

·13{}1·to. .

.. .

i Fontes resel'vad,as nos �l:-' ma dlssolução do"ParIamen- membros .do preçedente, ,go- CO:nur:lstas; IA pl?SaO do_s «DI8 do' Mu-Grupos de salvamento ale- fo'rmaram que novas dlh- to. verno serIam acusados e JuI- pnmen'os e
\
mantIda em 81-, ; ,

rãe�, ,do l:jX�:rcjto e das �ol'- i genci:lS f?�am efetuada�, ° C:Quselh? de MinistI'o:; gados, '. " gn�, nada ',revelan?() �s au- nicipio) ..

(�s aereas rrorte-amenca� I' ontem, 'Vel'l;flcando-se
a pl'l- devera reUnII1-Se ' amanha .�

I
tondades quando mtel r()ga- I (_

'nas acorrera�., in:ediat:v- i
são de novos militares adep- p�l�a adotar importantes :1�- , ?utra D;edida qU� parece, ,das pel� reI>ortage�. ,

1 ,Co:memor�-�e....., a�'lnha, ,�
mente ao local doacldente e !tos do credo v:ermelho. En-!ClSOeS a respeIto da pollt:. lmmente e a expedlçao de Acredlta-�� mesn,o ,que d:a do. MUnIClPIO :: efeme

e�seguir�� ti!'d�' !do. int:-I tre os .24 ,sargent?� pre�os. ca interr:a, ,

.

.

um decreto-lei. p:ra anular i entre 08 �l1lhtal;e� . dehdo� " nd: q'�e te� po:: fIm dpfel;-"

,rIOr do aVlao_pnco soorevI-lnas pnmeIras dIlIgenclas l Alllll1C)a a reVIsta "Akb,- ,todas. as promoçoes excep- l,encontram-se OflClalS de, VR- i d:l. a lmpo:,ta�lcIa �o mun,-

,�e?Jtes"Un: d:stes ha�ia so- ! e�lcontra-se.: ao que se anun- i bar, EI Y0�" que logo apó3Ic,iona�s de funcjonál'io� rea-l rias cIas:jles, armadas.. ; :,lPlO .1�1� �jda ."�acJO?�l ,e
fndo' hOl'rIvel,s ,quelmadu- I Cla, o preSIdente da �asa, l a d�ssoluçao 40 Parlament,o i hzadas ,SOb, qualquer forma I -

. _ ,', .
l,lmpell�1 qt,� a }-qpec�l.\ a 31t-

xas e morreu quando era I dos Sargento's do BrasIl - e sera promulgada por decre- nos ultImos dez anos. i�ontuma na 6a pago i tonomw seja absorVIda.
.

,), . ;

>

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FIQrian'õpolis, Terçi�feira:,. 25: cfe� de 1952
--------------------------------------------�-------

.-.,. t,

\ DR. LINS NEVES

Ausente a'fé 10
de abril

/ .

DR. M. S. CAVAL-
••A.. WLADYSLAVA WOLOVSKA fiSSf
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CANTI
.
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I

OR. ANTONIO DIB MUSSI
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��te�rl.s.a·l.. •..mo Dr" Octacílí« de Araujo! "o pulJHeadoa. do ... CIRURGIÃO DENTISTA

I
rlo�. Rua Felipe Schmidt - Edif. Amélia Netto - Sala ) -

.

A di� .Ao.. ru- Tratamento cirúrgico e cura da Piorréa Alveolar,
J)O._b�Hsa pelo. .0.- Tratamento cirurgíco e cura de Abceseos, GranllJ�
e.ltM emit4tto. i.,. ar· I mas. QU,ístos radiculares, �tc. ,

"

ti� ue:IJIad�. I ATENÇÃO: - Grande redução de \

preços nas DEN-
'_-- --, ..--:---__,_ Tf\DURAS, para as pessôas que vivem de ordenado.

DIJ,.· M �.R.I:O Laboratório Protético sob a direção de Técnico cou-

WEND1lAUS�' tratado especialmente no Uruguai, formado sob a orien-

Clbh.. �_ ._ .4.'... a tação de um dos mais credenciados especialistas da Amé-

..na.....
1. rica.

. .

('..o•••� - ......... Pta.. ,
Dentaduras sem o Céo da Roca (Abobada PI�tina) .

I' - Tel... MIt.
'

Pontes Mov'eis-e Fixas .....

Colla.lWI !l �•• �.n.. TodQs os demais 'fràbalhos Protéticos pela Tecnica
........' ...... 1.- mais recente.

CitaI...1"1.......111...... erl·

......
It.. �1•••Il. ..n.�. II.
T.l.to.. ( •. ) ,...

Dr. Alvaro de
Carvalho

1Je..� •• CriaatM
Coasultótio: Rua Traja

.0 a/.. Edif. 810 Jorl. -
l° a.dar. 8al•• 14 • 11.

,Rellidheia: Rua Bri,...
d.lro Silva P.... 1/. - .. i

.adar, (chiear. do ••'''11aha).
Ateade dilriam.at. •....

16 hl. em diaate.

DR. ALFREDO
CHEREM

C,.,.ó HaeloD.l ...-....

o E$TADO

:u ",i:"! t .-\i.nJ

.""

1P..!;·G!!O!�:!�aE.�?��n�!. .._ Cirurgia dos Tumores -

.

. Da Faculdade de Medicina da Universidade de São·
.

/Paulo. . .

Ex-Asstatente de Cirurgia dos Professores Alípio
Correia Neto e Sylla Matos.

Cirurgia do' estomago, vesícula e vias biliares, intest.inos,
delgado e grosso, tiroide, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varicocele, hidrocele, varizes e hérnia.

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

'

Residência rc-c- Avenida 'I'rornpowsky, 7 - Telefone:
M 764.
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Clínica Gel'31 - PEDIATRIA

Rua 13 de M�io, 16 - Itajai

PUERICULTURA - PEDIATRIA
GERAL

", CLINICA

Consultório e Residência -- Rua Bulcão Viana n. '"I
(Largo 13. de Maio) - FIoríanópolis.

Horário: 8 às 12 horas - Diáriamente.
,
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ATENDE A TODOS OS CASOS CONCERNÊNTES À
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.

� ARTE DJ!lN'l'ARIA' ,

1Una.. I - r.II., -' ,Ia..·
.

.

\._

.

.

Horário·: Bae 9 às 12 h�PaS e das 14 às 18 horas.

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

nhares, nO 120. - Trindade.

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

Ortopedia
Consultório, João Pinto, 18.
Das 15 às 17 diáriamente.

. Menos ,aos Sábados.
Res.: Bocayuva 135,
Fone M. 714.

Dr. Renato Ramos da Silva
Advogado

Rue Sanb.l' .Dumont, 12 - Ap .. 4

___ ....... "',__ -.1 _

Dr. J.sé
.

Medei,os
"\,' '.", .

Vieira

ADVOGADO

DB� ANGELO F. FONSECA

ClmJRGlt.k(} D>EN.1' 1ST A

!tua J'erôoimu Coelho. D. 18 .�).
Aluga-se.
Aluga-se uma loja com I)

portas; situado à Rua Pa
dre ,Romá, esquina da Con
selheiro Mafra, n. 182:
Tratar com o sr. Antonio

Aposti}Io.

CASADr.. Cldrnu
G .. 6alle.fi
- ADVOGADO ..!_

R.ua Vitor MeireUes,
6Ô. - Fone 1.4615. - Flo
r ianópol is .

U.M,\ em Coqueiros'
rua Pasthoal Simone nO>
3::!5 (Praia da Saudade) com

varanda 'envidraçada, sala
de jantar, tl'es quar,tos, ba
nheiro, cozinha, instalação
completa para empregada,
dispensa, etc.
Tratar com o sr. Gilberto

Gheur, na praia d:=t Saudade
em Coqueiros.

DR. JOSÉ ROSARIO
ARAUJO

Clínica Médica - Doenças
de creanças

(Tratamento de Bronqui
tes em adultos e creanças)
Consultório: Vitor Mei-

reles, 18 - 10 Andar.
,

Horário: dás 1011'2 às
111;2 e das 2% às j3'h horas.
Residência: Avenida Rio

Branco, 152 - Fone 1640.
.__.-_'._-- --...,.--�

Lotes à' venda
Na praia da 8-audade, em

Coqueiros. ao lado do gru·
.po .escolar "Presidente Roo�
�evelt", com 45 metros de
frente e área de 400 m2.
Todos os lotes servidos

de água encanada e luz.

tnformações no local com
o sr. Gilberto Gheur .

\
\

',-_. _._. -_.__ .__._----.,..--------------- ------ --------------�--------_._-----_..

OS MELHORES ARTIGOS! OS MENORES, PREÇOS! AS MAIORES. FACILIDADES!

R.\DJOS - ELECTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES - DISCOS TOCA"DISCOS AGULHAS
FNCERAnF:IRAS - GELADEIRAS LIQillDIFlCADORES BATEDEIRAS VALVlJLAS At.TOFALA..VTES - RE-

.�"." ',.

.!:1;':;.�1�
.::�

SISTENCIAS CONDENSAOORES-
•

RA 1:).'.0
"

\

\

•

O mais completo·es� ., peps para radio
P�l®· 7' �··,�t�mhr@l. 2.l � 21 A - Fló:rianépolil.

\ (

, \
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. Florianópolis, Terça"feira. 25, de Março de 1952
----------------�------------------------------------------- ---------------�------------------------

O�TADO

Soe ia II o Miuislro Lê reesias... 'I Ex�lo1'açã� dos raios CÓS-/
. Luiz Abs da Cruz inlpedil' qualquer movimento II miCOs por ·três países

o Sr. Ministro da. Guer- de Iorças . em uma unidade NO�<\ YORK, 24 - O AI-, '. Seis investigadores' cíen-
,

ra, Oeneral EstilàC' Leal, 'militar. I mirante Alvaro Alberto, tificos brasileiros já se eu-

'respondendo', a inte�'pelação - Foi efetuada a. prisao de I presidente do Conselho de coti.'tram lia Bolívia, tendo
de um repórter carioca, so- sargento 'motorista do Gal. Pesquisas. do Brasil, decla- iniciado à tarefa preliminar

.

bre a situação, nacional" Gois Monteiro, Chefe do Es- rou que, antes de terminar para a montagem' do obser-
respondeu-lhe que tudo ia ti do Maior Geral 'do Exer- o ano em curso, estará fun-' vatórío, Alvaro Àlberto-par
bem. E que. ele, 'Ministro, cito, o qual era enearrega-" clonando em Chalcataya, na tirá de Nova York a 25 do
passára a tarde lendo poe- do de vigiar os passos e as Bolívia, o observatório de corrente para . juntar-se

,

a

sias , . . .conversações mantidas .pelo raios cósmicos patrocinado eles. Centiriuando 'suas' de-
Magnifico. 'Explêndido. I illlRtre militar. conjuntamente pela Bolívia," clarações, disse o almirante
O país todo está alurm.a-I 'J General Zenoblo da 'Cos- Brasil e Estados Unidos. Ao que o governo da Bolívia es-

.

do com a conspiração co;-'

,'.
ta, fiel ao seu passado" en- mesmo tempo, o almirante tá muito .interessado no, pro,�

munista.
.

,frenta uma. terrivel onda e. Alvaro Alberto, informou, jeto, prestando-lhe SUá mais
.... ..'

I
sem se arreceiar de cousa que estão em curso conver- ampla colaboração. Em re-

Foram efetuadas prisões alguma, se determinou a sações: com um representan- lação a uma cooperação
in.úmel'�s �m Porto Alegre"1 fazer um.a li�peza em: regra te britânico, destinadas a mais intima com outros paí-.
RiO. e Recife.uerrtre- .sarg'en- nas suas, unidades, '

.

" ampliar ainda mais a cola- ses. Alvaro Alberto infor-
. Narbal Pereira'] tos e oficiais. .': As eleições do Clube Mi- boração internacional em mou ter-se entrevistado na

'II' • • .

. I Foi constatado 'desvio de Iitar tornam apreensivo. o assuntos relacionados com Embaixada . hritanica com
.,ANIVERSAIÜOS , apreço, de seus conterrâneos armamento bélico e "desco- proprio Catete, acompa- .a energia atômica. sir John Cockcratt, presi-

Dr; João B. Bonnassis I e da simpatia com que lhe .tertos complôá revoluciona- nhando o povo c,om/interes-I". 'dente da .Oomissâo de Ener-

r 'I'ranscorre, hoje, o aní- registamos o aniversário. rios. ! se patriótico a reação da I O projeto de Chalcataya gia Atômica do Reino Uni-
'''VersáJ'�o do nosso prezado O ESTADO, respeitosa- Foram localizadas células 'C1'�1Zada. Democrática. I permitirá 'talvez mais am- do, discutindo sobre o modo
c". 'Ti·'neo dr. João Batis- mente o abraça, desejando-' comunistas 'no' Esquadrão I

.

Tudo indica a gravidade i plos estudos do que ,os rea- de promover-se' maior apro-
tta __ Bonnassís, bril�ante ad- lhes todas as felicidades. Blind.ado e em outras

..

guar- [-da situação nacional,' e

iS-,
lizados até agora

sÔbr.'e..
de ximação e intercarnbío cíen-

.

vugado nesta Capital, ,1<,\t\ZEl\!T ANOS, HO.TE: nições. ' ' 'to apenas no que diz respei- raios cósmicos, e desses es� tifico e' tecnologico entre

I Sra. Etelvina Luz Foi' verificado que; den- to ás' Forças Armadas. tudos declarou 'o .almírante, orgãos dos 'países .que se

! Whor, viúva do sr. Paulo tro dos planos da estratgéía Mas, Sua Excía. e Sr, Mi- "dependerá a descoberta ocupam de assuntos atômí-

li Whor. revolucionária, quatro sal",- .n istro Estíllac, passou a dos segredos mais íntimos I coso Declarou que serão es-

I
- Sr. Lael io Passos da gentos; apenas, poderiam tarde .lendo poesias. .. da natureza"; Em recente I tudadas as bases para um

I Luz.
.

visita a Washington. o al-'! Intereambio' de Investigado-

I -- 8tH. Amazonica �astão. � .-.. ........,._�_ --- _• ...,._--)............ .,p mirante Alvaro Ãlberto de- \ res, e especialmente para

I
- Sr. Milton Batista da clarou que, em companhia! visita de jovens investiga-

!.f_>mha, músic� 'do l40B. G. M,·n I·ste"rio da AD. r,.o'..na".u tica..

do .cientista bl'a.sileiro ce-l.dores.

.lbrasileiros ao centre
- Sr3. Mana -de Lourdes :L sal' Lafes .entrevistou-se com I atómico de Barwell.

Brito. .'
"

' funcionários do Instituto I O almirante terminou di-

I ,- Menino ·Cesar Edmun- Naval de Investigadores,' zendo que outros. membrosQUINTA ZONA A.ÉREA
c ·1 b Id C 1h d P

.

elo T.eixeira :Moreira" fi:ho. DESTACAMENTO UE J�ASE AÉREA DE tratado .?a co a oração.ll?r- .? ór�se o e, esqu:s��
1 do dr. Edmundo MoreIra, . ,FLORIANÓPOLJS te-amerIcana 'a brasIleIra} vlsltarao tambem a !taha,

I advogado. '. I O Sr. 'Major Aviador _ Comandan,te do Destacamen- sôbre o observatório de Alemanha; França f' Países
, NASCIMENTO

""":"""..;

to de Base Ãérea de .Floria'1ópolis, avisa a quem intére'i- Chalcataya" para _cujo p1'O- escandinavos, interessando-

I Engalanou-se festiva:men- sal' possa que, por ordem superior, foram súspensos até j�tú aq,ueIe i;nstituto p1'o1:>o1'-, se em �aior colabor��ão in-
I te, no dia 23 do corrente. o' segundá ordem. os exames de admissão à Escola de Es- ClOnara eqUipamentos de e- terna�lOnal e;n matena

..
de •

I ventl!I'OSO lar do nosso COll- pecialistas de Aeronáutica, marcado para. os dias 26 e 27 levado valor. energIa atomlca.

I I tel'rúneo Coron:� �aulo.Gon- do cOl'rente mês.,
. '.

.

.

. I ,.� o ..
!;alves Weber 'VIeIra da I_t�- 11'10L'ianópolis, 21 ele ,março de 1952 '. ".

'I��: ���.�e��o�o��,n:o�h� II
"

Carlos da Costa �antas - 1° Tenente-Ajudante,

CI·\O·"e DI-arr·l·o·i nascimento ,
de �lm r??u.sto �. •

i garto que ria pIa batIsmal )
.

.

I .

.
.

P(��������t��r���(������i���\J;���e�·!��n�:��S:le 0�0��1:�_, Tr(Jnsp�QrJe�." Aéreos f..,I�"Z.J..
' �,.

-

.

.. ...• '

...

d,d'·. nraca entre. as quais, pTlmentos respeItosos ele. O

C t
ti" -

.<-,,>-.� _'

-S
-

�A'
.. ,_-

. .t Fox Movietone. Jornal.

C���l�s·.I{�e�cke S. A. ' Co- 'Estado" q,ue formula ao ,ga- 'a arlnense ..'
Ás 5 e'S horas Cr$ 'G,ZG �e�2()"· -. �":

�:�ér.rtC.e·,i.�. Ae.'e'rIenodsústcraiat'arr_�·:�l:�
.

��:,tes;úo:: el��l{c!.��.�,:s,v����
.

"I, As :'�oX�ras ' lmp. ai��E���s
pV '.'

1 ASSEMBLÉIA-GERAL ORDINÁRIA S
-

d Mo a Á 8 h
�

.. " A. I,.'I'A.C,).. membro ,do petuando o tra.dlClOna no-· ,essoes as ç' s s oras
-

d d d tacadas '2a Convocação }\fel'le.OBERON - Char-. Sessões' das Moéas4",0" �el110 DI·ret.ol· do Banco . .n.le . e." u.m"a , a,.s. es.. "

"
. , -

'c_ !.�
• b . d São convidados os Senhores Acionistas desta Socie- les KORVIN e Claude

I'
.'Fred ASTIRE e GinG'er

';i�'. "'.t-'.e'.dl·.t.O Popu',ar e. Agn- i famlhas aIIlg\l-\T_el, es.,
.

, '"
'- c v .

f d�tde para a' "Assembléia _Geral Ordinária" a reaJizal'-;;e RAINS ROBERS .

eo1a. \le S�nta C�tal'ma" o! ,. J._•••_ _- com qualquer número, em sua. séde social á ,Rua Felipe em:
' ,

Hu.stre aJ1!versnnante des-' Sehmidt, m. 14, ne�ta cida._de de Florianópolis, no dia :·n SUBLIME INDULGENCIA '! V;:�DO PARA ° RIOfruta, no.s meios sociais e

��.
& � �;::V�='."

de março de ·1952, ás 15' horás, para deliberar.em sôbrl' a No programa: , I..'
.

politicos catarinenses, de �\ !,Ii\�.�- .

següinte:
.

,

1 N
No programa: \

,

d � . Cinelandia JOl'l1a . .L ac. 'Cine'Jor,nal. Nac.vt;,f,to círculo de �mlza es. .......
ORDEM DO IHA 'I i

d
.

'

.

.
-

. Preços:
.

"PI'e"_os '.E�,".mento destaca o no selO 10 L
.

d'
- -

d b 1 "

, ...

I
. ) - eltura, ISCUSSao, e apl'ovaçao 4) a au- Cr$ 1,50'- 2,00 - 3,20 Cr� 1,50' � 2,00 -,3,�O,'·do Paxtido Social Democra-

ilçao 8UPL ço, Conta de Lucros e Perdas, Relatorio da Diretoria IMPERIAl i '!'

tieo, exerCet:, l}U Cãmará Jt '.

e Parecer do Conselho li'_iscal, relativo no exercí.eio. Ás 8 "hora;' "!'mp, até 14' anos
.:. '. "._.....

'}\,I[nnieipal, na última Jeg:is-
(limpa por dentro e por fora)

.

de UJ51.
,,'

Mais um grande lança- Prês'o (J ChIO'I-latura,o mandato de Vere,à- � k 2°) - Eleiç.ão do Cónselho Fiscal e seus' Su- mento
'

{\o�', eabendo-lhe a. lideran- , $: :��ôva.e
-

;� ',plel1tes�
.

. , Turnhan BEY e Lin BAR! leue de ,.61s'Ç?. d'a bancada ;majoritária"

�
- 30) -- Assuntos de interesse Social: O MISTICO'''<)nde prestou leais serviços ,. '. ,: "

. Vlorianópolis, 22 de março de 1952. No programa: (De "O JORNAL").
à eoleth�idad.e, ' Cavalheiro,' \'� ,:: '" � '�\�, Luiz F' l'uza Lima. - DI'retol' Sllperl·,l·}. tellflent,e.. '

d S N RIO 2.1 (V A")' E t••,..��� � W \il� - Noticlas a ·emana. a.c. ,_ .. .n. _. 'n re
· ...dv·oO'ado c.tllto e cidadão de �_,=��...-::õiÍÍI �,� I .

'C.< I:> � A Voz do' Múnd{). JornaI. os sargentos que, po'r ordem

�.����a�;��?��!:.t�:� - ['0-
...
·
..

'

...· .....

·,··-I·il-·e:��I··.".,t·I:�I·
...

IA��d···e
...

�····c··
..

·a-
.....

v···
..

a·
..

·'
..

·h71·1 cir�!{f�:!�o�
.

.

iii�i�i.:::ú:�:::�.e;iE� .

ie qüe assinala o seu ani-

P' .......
-

-: • , "

ODEON mente, como -chofer do get"v�n;;árjo 'nata]iciô, ver-se-á ar.IClpaçaO �
-

,.....
"

,

, .
'

. 'I Ás 8 horas
'

lueraI Góis Mo'nteiro. Inqui-�Jvo de expl'ess'ivas e cari- .: Apçrfeiçi)anlento em ,Pôrto Alegre e Buen-os I,. ,. E o sucesso continua. rido a resp�ito pela repo.
'1'-

nhosas manífestaç�es� de a-
t Paúlo Vieira da Rosa � Ayres � Píe-r ANGELI e John E-ltagem" o' Chefe do, Estado

,

'1[)�j7,qi'le. dos seus 111UmerOS

I e

I' � 'O;; RICSON . Maior' Geral das Forças Ar-'�mígos e correligionários. Tilinha Vieira da Uosa:' OUV'lDOS -- NARIZ - qARGAN';I'A çl ·em:'.' . "., ·lffiàft.as informou, ontem à
O ESTADO, cumpl'imen-I t'

. . 'I .

'.. .

par lClpam o naSCllnen- .... COllsllltórlo -- .João Pinto. '18 - 10 8ndlll' ," TERESA tar.de, que' nada �abla acel'-
·t
..,.ando-o, desej.a-Ihe fel.iC.l,·da-1 t' d f'lh' JOSÉ I IN') d

' -

f
.

·0 e seu lO· ,a � , :Oiari�mente das 15 às 18 horas' ,} (A Historia de uma olva
..

ca �ssa prlsao; que nos OI

,�::. querino Perei;a Bento
I �: �oa���r�t�'��:s��ã:f.· ! :...w : .:� � � ti� � v,•...! t N!�·i��o�:a��ana. 'Nac. t�::fll'1n.ada em"outras

fOll-

Alt1Versari.a�se�: hoje, o'
....

1v)<'8ü c.ontel'l'ãneo, sr; Cn-

r :!�;." t'\""l'�i..O .P81'oira B�n_'
'to, oficial l'eformadr, iI'ô F:-

xérti.to Nacionfl L Filnn'�

t��aicional11os nOf'isog meios I
''Sociais e militares, o' .miver
aariante de boje, durante
e8ses oitenta aBOS de exis
têneia. tem :'lido um- exem-

, .pIo d� invariável 'iledicação
'à nOflsá t€l'l'a e d� honra à

digna clnsse crú que in'gres
.

'GOll ainda no vera'or dos a

-:,v]<)". JM:eJ'e('�doi'. fie faz, paI'
'Btl:lY grandes qualidapes, do

ida
\"":"'

DESMAIQ ,Q'ALMA

o vento' batendo, rua iluminada,
Na noite parada, chorando estavas
.E antes contente na ta�de, enfeitada
.Mulher adorada, de mim não lembravas.

'
.

...Agora apareço, me' pegas nos braços
Nos tristes pedaços, de vil palidez .

1\1_as .quando eu mirava da fita teus 'laços,
"I'eus meigos abraços, não deste uma v�z,

Ê tarde ela noite, estas despresada,
iii vens fàtígadal a mim te clamar,
'§i eu a te ver nesta hora parada,

. l\tinh'alma covtada, te vai afagar.

10-2-1952

"__-�;-'-.

,

.!.
L-_.___f-�;;- .�]__.'--..... "_-"'--"'-"""'�_-'- .__� .... ,J,Q.. ..... 1\

. ".
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Amanhã ': Portuguesa S'antista
e Cruzeiro, de Porto A,legre

.
-

.

Com três líderes
Torneio Rio-São Paulo

o

(

.Plortanôpolís, Terça-feira, 25 de Março de ·19�2 .

s- O ESTADO

.:

_-
- - ....-- -

f! !l1ril' U�, O�: [8 arillen�e�
Aute�ontem, em' Vitoria, perdendo no tempó regulamenta.r per 1 x O� os eatarinenses
reagiram com . valentía e vontado, aeabaade per vencer os, capichabas na prorrogação,
.pela contagem.minima, tente de ·Teixeirinha. Parabens à valente turma barriga-verde.

"_4._
_','"' .... _._._ . .,.. .• "'._. w ._ •• _"' __ .,

.....
. �.; l ..� ,

.-- .-��

ala eu reu ar O�
.

aiaoo�

"O Esportivo,"
���« _

- _- -
_..· · · __ - ·..-Á-.:'".-..-.. -..-

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

"Estado
/

Domingo, nesta -Capital o f· jogo -entra catarinenses e. �aianos
SEGUNDO TELEGRAMA RECEBIDO PELA FEDERAÇÃO _CATARINENSE DE :FUTEBOL, O PRIMEIRO COTEJO ENTRE' AS SELEÇõES DE 'SANTA

CATARINA E BAHIA, PEI,O CERTAME NACIONAL DE FUTEBOL, TERÁ LUGAR NESTA' CAPITAL, DOMINGO PRóXIMO.
É BEM PROVÁVEL A TRANSFERENCIA DA PEI.EJA, CONSIDERANDO-SE' QUE DOMINGO PRóXIMO SE REALIZA A TRADICIONAL }�ESTA

,

\ DE I\ASSOS
'

<,

,
JI. _._._._• ..,.••_._,._•••..- .",_ - ••••_••••-.-.- .",..., -. w _·.-. ..""..,. N..

· *_.. - ••J" ...., -....... �••_.!' _ :-.._,. -

.---:
I' '.

SABADO:
No Pacaembú:

Nesta Capital, à noite, o Iateressente interestadual 1.
Portuguesa 2 x

I Quadros:
entre os usos sannstes e os atvt-cetestes -gauchos,. Portuguesa - Iv!UC3 ..

N0'

AvaÍ X Cruzeiro, sexta-feira possivelmente. ��O�i���O�h��c�al\��·�i.���;�J�
Julinho, Renato; Nin in ho

Pela primeira vez, se não
I putando uma partida que I Referüuo-noa aos esqua-' Sexta-feira novo interesta- (Bota), Pinga e Simào.

nos falha a memória, 'dois desde já está polarizando as I drões da Portuguesa San- dual Botafogo - OS\'::1 [do, Ger-
clubes de Estados diferentes atenções da "hinchada" b;'JY- 'tista, de Santos e do Cl'w!'�;- -son 'e -Santos ; Ara-ti"I.Ruari-, a ser ...nresa f'acil para .. lW1

1·
-

t C
.

I di
.

d h C Iit Robe .to : BI'� ;:;;ube paulista, 'gw arrasou
pe ejarao .nes a apital, 18- rrga-ver e. !'O, de Porto Alegre, duas :'". Ontem tivemos oc�sião de in? e ar 1 � ,;), �," '. .;�

-

gremiações popularíssimas conversar com' o nosso co-j guinha (Paraguaioi. Ge::-L c<.;mpletamente.} quadro ai-

'h D' Otá Z
.

I ) . vi-rubro carioca, O tempoem todo o país, possuidoras lega da imprensa gancha, (n o", nno, aVI? �e;.cm 10.

de elerrientosde escol do f'u-: Rubens Sampaio, que aqui 'e Jaime (Braguiuha i. in.cial terminou com a van-

b 1 b dei
, I O 1° tempo t"j''''1110l1 "0""1 ta.',.'.(m de 2 tentos r,J�1J:a () al-te o an eirante e ga ucho, se encontra desde há alguns ! '" ...,' ,.,

Amanbã será efetuado o dias tratando do prélío en-. o escore 'de 1 x 1, tentos de vi-negro paulista dE: apto-
.

.

D' 1730 ' e ria de Colombo aos is mi-encontro no estádio da rua tre Cruzeiro e .Portuguesa
t

�no? aos
", r;'illl�"o,;_._

Bocaíuva, sob-as luzes .los Santista. Disse-nos o dís- Pinga aos 23,30 mmllt.o�. 1\0
possantes refletores!" í

tínto confrade'que é pensa-
2° tempo, .Santos, que joga-

'�a terceira I)1',)\'a '�a tem- 1'1);ú volante pátr,». A luta entre os lusos "an- menta do Cruzeiro, de Por-. va esplendídame-ne, chutou

ro);{th interna�: mal sula- J A máquina n.rv», entre- tistas e os alvi-celestes por- to Alegre, efetuar uma se-
contra o seu �rop"j0 arco,

m-. �·:I.�lna de autonobrhsmo ta.ito. no decorrer da pro- toalegrenses promete' os grmda.. exibição nesta carj_IU�la bo�a "de Pinga que ha�
r"al',:;�;,da no Urupl!.i, .r lI11D V,'t, f�lhou lamentavelmen- lances mais sensacionais f. tal, sexta-feira próxima, ,:]1-

Via ?ahd.o em Osvaldo. ()

l'I'.illlUé,1 Fangio, �.LgE'.l1tino, t.:'. não podendo �.-tJ1(li mnll- arrebatadores,. faz�ndo ':OtI! frentando o conjunto do A-I c_oteJo fOI um dHf�h ':)utre a

..:aml'eão mundial; sagron-.sf� b'," com Fangio I) dueio, que que um grande público pas- vaí, campeão da cidade ':} I lI; I �a da .Porttl ..rueSi\. ,e a

r"ll� l:erceÍlia vez n veoe:c- lh,,� r.gnardava.
. '.

se pelos am�los portõ�8 da Cplldidato ao título máximo ISOl::l�. de!�sa do, �ilvl�ne�r(:
(1;)', "eguido do br:lsileÍTo �\ melhor volta fOI cOllse:. praça (;'sportlva da PraIa de do Estado. .

calloca, Ja que sua 1mba e ,No Paéaembú:

:F':'é,li< iSI?O

..
l..andí, '(Q'i - quem gu I!L-l por Fangio, que l'o'r .. F,ora,

.

Aguardemos, .

(: Íll'Op.er.ante.
'.

. Palmeiras 2 ,� Va;;.,�o O .

.

d,,�l(,';liavam �os (L_,sP')l'tIs-· ;:let0u as 65 vol':.1-; ÓO j)l'Y- '. R,enda fraca: ,_ ."....

.

Quadros:
t

.. .
"
,.

Ih 28 r <1/10 Cd!;' 14477000 Palmeiras - Fabio, Rll-:

;?t:� ;������;����a:st�]�ll�l���r;:�· ����i ��a�s�ôs r: ;�;�C�'"/.(h� As' parti-das" de basquete NoM.�.radanã:' N'
'. 'bens e Juvenal: Wa1dem:,lr '

.:.inI' Lrasllell'o 'PI1ut:mdo a I chegada com' Ih.29m.6/l0, II Flummense,t4 x ;jaD Pau- Pn.i.me, Luiz VH:a l' Sarno:
1

.

d 4500 'J' '" d I 'f" d
.

1 O Liminh::l, Moacir, Ponc(� de:crrun e. ('J ln"ra as, c aSSI Jcan o-se E:m tel'<:eij'o

t
- •.. ,.

'1·' I
o , .'

J�nnninada "Pi',>sidente lugar o frances Rohf'l't Ma- . erao IOtCIO as 4as�iiJ eiras ,Qu�dros: .�,

'Leon, Jair e Rodrigue$_
-Val'llas"; oferta (lO :>upl'emo son, com 1 volta atruz dos

"

. .: ·.f '"
'.'. Flummense - ,_;a,;tdho, 'Vasco - Barbo",:::, Loia

. �;t;';';ftlado da: Naçi) ao fa primeiros colocados. ., .' .�_: . ',,, "';' .. �"

...

.

',:. ,Pindaro e. Pín.qeiro: .Ja�r, ,(Augusto) e 'Chue: (\1I/i!-
Em re'Ullla;o. reallze.da, 8a- gel,..JS d� 'coIo��a'l e:<taQj.) I Edson e BIgode; Tele (Joao son); Eli: Oldemal' e J(;>ri'{e:

C�·.q.uet"el.:o... I.•e·r'eel-do a'. I-m·pre.,nsa·
b�i(lo> resolveram 0:4 dirigen- "S:a�ta Cljttari?a' elu, t(,d .. ,s lCa:-Io_:'l), �ilal�bo", Ma�'inho Noca, Ademir,. Friaça, Ipo
tes da Federaçã'o- .Atlr.:!tica os Jqgos que se realIzarem i (Slmoes) Roblson, Qumc'ls iI.":'.h!1 e Jansen,
Catarinense permiti;:,

.

a0S n0< ta temporada de 52. I (Raul Klein). ,'OgOll melhor f' Pa lrnei-
estudantes, com a api;esen- S- P I P

,

P' d f11!<. Não se acerto,! a ofen-
e 'falada oferecendo-lhe um

ao au O-O!, e .e

tação da cart, escolar, aos Decidiú-se tambem t'ralH- Valsa e Mauro;' Baner, Al- síva ae Vasco, Tentos de
cock-t'ail ao qual compare- militares e aos que labutam ferir as partidas :J.; basqut:- fredo e Turcão: �1aurinh;} I'()lh'("de Leon ao; 1G nii
ceu grande número d_e na imprensa' e l;:.í.diD, com::t te de terça para quarta-fei- CA.lcino), Moreno, Albeja, n·.fos do 1° tempo e '!\Ioacú
jornalistas, hem como de apresentação da ,�arteira ra afim de se at;:�l.; " mai0:� Bibe e Teixeirinna iMauri- I.i.,'g ] 6,30 minuto3 déi. 2a fa:"
esportistas, tendo usado da profissional;.o in

.. ,l:;l.'.P.S.S) Jlas IlúJl1ero de as·úsl;elltes. ..! nho). . ..,.-
, ':>�

, .

zeiro, de Porto Alegre,. ;\01' 'pala.vra, .na ocasião, os I!O- '" d I<' , l,'W' , O 10 L f li �,<�raa, apesar la :;·,U\'it.

'::ll:n:��f:::�ae:��S C���t�t �ee�:s S������o� �l:�:: A��: Não'�i:dijpàrééeo .

'o' Lira �l'. � enc�::lo° o i)tlri::',��t:���� ç{ (':�$ 613,325,00.
Prestaram signific,�tiva hQ- 'lito XTeloso, Odenel' L'U'Cl'ü e I-O :...,.,0_

. .(.," .romlsso de .sábado
.i H"l\ü, de autorei: üe Vda-

.. ,,/v ;['!'/,"", 30S 44 mbutn" :t\ .. 2c .� 'tIi ..
.menagem á imprenta escdt'll Antonio Mello.-
;

.

.,
. '. p'?X;<,do domina t'am os t�[l

V d'Os·. baia'88S' pro'x,-'m-os· .

Niio se rea�iz�"am �'S Pl1I-IP�;O n�o .compal'el'imel1to d- �Jf.�l;�� çom �cnt�� d;: �:-lé
f en· e-se

tldas de volel, .lU 'cnJ! e f�- ad"el'SarlO estava'f' aSSl!D ,('o .�;�,30. mmut·., :::'Ul.v( � "

.

.

adver!lários do,. catar-IDe'DS.ft'JS'ndPino, por não ter, iJ:t�xpli- cOl.iStituidos: 11��';;'l�t�S�ll1utos �HOS 41,l;.l Um lote por cinCb mil cru-u .Il f.j cU"elmente, comp�' re<':I':,o [: S
.

d L' 1.>(>' r'a de CI-(' ')C\" 'J' 7 -)(. zeiros, Várias ca!'las desde
eqmpes' o Ira. DeSnI1S1- 12 DE AGOQl'O __ ''',.1<>.1.'-

... ,.l_ ,,� �,' L .. .l ., .

O I' d b" 32"
).,) c , sete'.mil cruzeiros, em tua'

.

se �ClOna? ala:)') que

Iper
x ,no te',n't;o regul:'t- drrando a assis��n<:i't e o ;;;;::" .Cleónia, Mar'ia de, LOll;"-h d b tJJ m nle lt 2 O DO"'''IN'GO servida por Onibus, agua eaVIa SI o a ° e :,en 1 ar e x na prorroga ad.vcrsário presenlf!:, l) Li- dp,;,. Dulce,. TeI·'ll,.�\"'.·ll.1," J."r�-

ln': .

"

d t
- ". "J.> fi It\z, e vários lotes 110 Estl'ei-pl'OprlO re 11, o ,pe!o'l Pl,l'R- çao, ante-ontem, apresen- ri'! T. C., deíxou ,�Rj dúvia'a l'i� de Loul'cles '->'·'�'�I·... " �:r

1
" ........,,�, ,'Iv" lY.lara<.:anª-: to de d 'il '

naenstes:l por 5 XC]) .J�:1"1gira.:n It ",. .

-

o alto conceito de qu,� gosa juvenil - Jeo\'��1 .TOI;;]=- {:,,'�';Mians 5 ',';: Bangú O. Tr��a�:.B�� ir�:oe.I�::-
--

�e!lc.e �(O em ,fi ['I' tJ'\, nos an;,o-se aSSIm. CV'!,!' adver- n) meio amadori"b local. dil', G,ilberto, Milton, E'ricl)
.

(d
!.\Nl"ll1{.OS dos ar'til':H ,. ,�1JI(lR. f.ano dos bal'l'lga-verdes. Os quadros VI;)!h�lldürJF!) e Cal;los. (...)1 �;���a::�\- ('abeç�l,-"

I �:��.o� sobra�o,. com o. sr .

Murilo e Julião; Idár ío,
Goiano (Lorena) <' Icoberto :

Claudio, Lnizinho, Baltaznr,
Gatão (Jackson) e Colombo,
Bangú - Arizona, Djnl

ma e TOl!bis; Mirnn, Pingue
la (Lito ) e' Barbatana � Me

nezes, Moacir Bueno, Ver

melh�, Decio (Cal ixtc) e N1-:
vio.
voltaram os m i lion ários

nutos e Baltazar ;11)S 36 mi-·
nutos, No tempo c-omplemen
tar

. entregou-se:1 Barigú, .

marcando Baltaz r- mais 3

tentos, aos 28,30, :�0 e 3'1
m:nntos.
Renda fraca -

..... _ , .

Cr�; 147.792,50 .

INova vitória de Juan Faogio
Chico Landi, em 2- logar -

Sábado ultimo, no .restn-q
rante do Clube 'Doze de A
gosto, oS.,ciubes Portuugesa
Santista," dê Santos e Cru�

. ,
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-..,

',�' ,,, ...

, ,��1!( • , ":J.� ...�(.;,' "

to-o'"
-

'ç'-.··a;eo·�··· Visit�,rn a lnauquraçao da ddade em .mlnleture
(I' "

'

IATlAN,T-IDA, na Praça 15.'�e Novembro, 20-2,.
andar (alto do, Restaurante Rosà). 'Entradas Cr$ 5,00 e Cr$ 3,00.
,DlarlO fJd. '��'ropole"

Alr�D.A o JÔGO
1I8fÚf-SE

.

DA
-,

'PRISÃO DE VENTRE 'OMANDO os

_ O
GRAOS DE SAUDE DO DI. FRANK

f

(Alvarus de Olíveíra)

li�, p::'au;�a;e;�{ :����1:pe� :;�C:e �a��ed���a�:utar e Agri�
jPediu, ,8 Vargas, por carta, o Vende-se

Dm leitor de .são Paulo nas no papel e é absoluta-
,

d M·
'.

t d F d
' ,

-nos escreveu carta critican- imente impraticavel; que va- J S_OCIEDADE COOPERA- Jaslo e lOIS ro a azen a 'VENDA DE CASAS E

:;��:.������ ��fe.�:g!.a �:��� 10l� �i��� est; rendendo a'al- !TIVALI��D:E�;���B.I- f: de ULTIMA HORA, de ,dadão , Brasileiro, a mij�;a· �::;f:' ;:��D��E
rávamos certamente haver guem. A alguem que o per- Assembléia Geral Or�JDarla ante-ontem, o seguinte: nomeação para o cargo de, DE BIGUAÇU
VtJZGS dissonantes no nosso mite. E quando o jogo assim: F.2a CONI,VOCAÇ�� i

f
"Eis aqui, talvez, ii mais Ministro da Fazenda. a fim Vende-se, na Cidade de.

A t-' rbl! rid ieam pe o presente een- o ".

Ii ,1 • .,ponto de vista. ques ao e pu ICO e persegui o e
d S 'h IA, ,.' currosa carta ja recebidn de rea Izar um programa ce Biguaçu, os seguintes lmo--muito complexa e o falso, desaparece por algum tem- v�a 0: ��B eu ores

_ e:o- pelQ Presidente este ano. recuperação nacional, de ét- veis:'
1Hlritanismo ainda é força: po, vai para casas particu- nistas o an;o fe Croolt"G Está assinada por um certo cordo com a politica demo- I '_ Uma grande área de
considerável a dominar o lar.es, para .lugares escondi- POPtll�r ? ��neo a de SÃ- .senbor Silo' Gonçalves, resr- crâtico-trabalhista 'd� V. terras, com 491.000 metros
:Brasi1. Nf:o se pode fal�r. na idos _ ond� a falta de fiscal.i- ta a r�rma f pa�.Il. � , ';;-11 dente na rua Conde de Bon- Excia., e sob -os auspicios de quadrados, sendo parte em
questão pelo lado pratico.! zaçao ainda o torna mais sembléia �oera,Ir �r-d�a�a. fim! 962, (Distrito Federai) Governo. dos Estados

. c:li- pastagem limpa e cercada,
Perca o governo, perca a na- [noeívo. que se rea rzara Ia. ' ,e 'e diz, textualmente o se .. dos. Certo. da patrtotíca e parte em capoeirão e 1'0-
-ção, porque o povo, mas que Quem perde unicamente M�rço do corrente, as � 1� guinte : "Excelentiss ir.io Se- compreensão de V. Exe ia. ças,
s epreserve a' tradicão .rle é a nação' não recolhendo (> horasT ell_l sua sede soclal a nhor Presidente da R':!pú- subscrevo-me de V. Excia, II _ Duas casas em per-.

.

.-

di h' d
,.

d d Irua
rajano nO 16 delThe- '.1- R

.moral, embora esta seja ma- 10 erro os VICIa os, os '
.

'
. a.1I<:a_. espeitosas sauda- atencioso admirado!' c (�O!1- feito estado de alvenaria,'ieável . ' , que possuem demais, em be- rarem a respeito do segum- ções, Tenho a honra dI' 80- cidadão. (a.) Silo Gonçal- grandes, à rua CeI. Emídio,

O ministro da Justiça I' neficio. de muito caisa �ue
te:

ORDEM DO DIA' licitar a V. Excía. como Ci- ves", Amorim, frentes do terreno
chamado a falar sobre o as- o Brasil precisa. As entida-

já citado.
id d h itai 1) - Exame. discussãe esunto, disse: _ "Não se po- des de carr a e, os osprtais

'

-III _ Seis galpões,' de
-de regulamentar algo proibi- a própria Igreja, podem re- julgamento do relatório, ba-

S
'

f' I
· madeira, sendo um grande,-do por lei". Dentro da lega- ceber muito, do jogo. Como lanço e atos ,gestivos do �

I ,- I S próprio para beneficiamento
'Jidade, dentro do direito es-' está, não. ,O jogo prossegue cdOoneSxeelhrOC1'cdl.eo Addemli9n5islt:�pã:,

.

,

'

de madeira, oficinas" etc., e
ta' certo. Mas que valem as como sempre prosseguiu, em e .... ... -

d t
' "

recer do Conselho Fi�al;' os outros e menor .ama-
'leis quando não possuem todos os tempos, com todas Ataca todo o organismo nho. J'senso PI'E.tl·CO? As leis. de- as proibições. E quando fos- 2) _ Composição do Con-

,

T
'

Cid d." ,Oi
•

-
.'

selho Fiscal;
.

EM SlFILIS OU RECMA� ratar na mes a 1 a e,
vem ser modificadas quan- se possivel acabar com ele TISMO DA MESMA OHJ- com o sr. João Pedro Mar-
-do não acertam, quando se "aquí, os viciados iriam pa- 3) - Redução de Capital;

GEM? tendal, à rua CeI. Emidio
verifica que são inúteis na ',ra os países visinhos e le- 4) - Outros assuntos de

Amorim.interesse da Sociedade. USE O PUPULAR PREPA-
'prática. / variam nossas divisas...

FI" 1° " RADO
V·

.

1 C' E' te Iei d rd com orlanopo JS. ,19 tte mar- '

�
laJamos agora pe o ,ar- XIS e eI e e aco o '

d 2
'

�� � � I
._....

I

I 'E t'
, .

M'
.

t
-

'd I ço e 195.

I' : .�l
'

,

"IlaVa, s lvemos em varIas o n1lS TO nao se po e e-
M' I F-- ',Lo. "

:Cidades. E vimos com ilos- galizar coisa que a lei proi-! �noe lluza Ima,'
�

.' ��
-::;0;; o' lhos, o J'ogo campean- be. Mas não será maior con- Pres�d�nte d_o Conselho de -
_.

AdmmIt' Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar no.,r.-',j�_'o, CO..-vIO nos tempos da fusão de incapacidade
-

do _
s raçao.li u .

tratamento aa Sifilis e Reumatismo da mesma.
-permlssao. . . próprio Governo não poder L....... ._ origem.Se o Governo não tem for- fazer valer a lei?

Inofensivo 'âo' organismo, agradável como 11.

IMOVEIS cor.

I N G L ErS A
[fi ;'i,�ri' 'I.]
T õ' N' I C A . A P [ R I T , V AVENDE-SE COM URGEN·

CIA:'
Uma fina mobília entalha- :

N A'S ; 'e o N V A L E S C'E N Ç'A'S

Magnésia 'Bisurada'
ção.
Tratar 'na rua Blumenau,

'n.67.

Parficipação

I '

ANTÓNIO,MODESTO E
,S;ENHORA

participam aos seus pa
rentes e amigos, o nasCi
mento de seu filhó MAR-'
CO-ANTôNIO, \ ocorrido,
em 20 do correnté, na

Maternidade "Dr. Carlos,
Corrêa".

J
,!

1:

i sio ·"BANCISCO DO SOL 'para NOI' ,IOU
I Inlormao&e. oomo.�Agente.

'ti fIt ....Dóponl- Cario. HoepckeS/A - 01- "TeletoD' 1.112 I '80d; tel.:
S"I,'" 'r.rJ i,�(I tio SIII-O.ulo. Soepcko 81\ -;-CI-Teleleme 6��OORB"AC"

!

....mAS. BllUJlAYI8KG

t A<iRADECJMENTO -!�i!!1!;
.

" l" e MISSA � talHa. '.IUi!t�,
"

I
,I
l

"S'abãô'_"

\iirg'em, ,Eslleci�lidade
da Cia. WITZIL INDOSTI11L-;dolavI1l8. '(marca regist,rada)

Torna' a roupa braaquissima
--���------------�------------------------,�--�, -----------. -------------- -------------------------------------------------------------

Orlando Podiacki e família; Mádo Podiacki: e famí-·
,

lia; Roberto Podiacki, Gema Podiacki;, André Maykot e

F'
' '

famBia;' Nilton Amorim e família, 'agradecem sincera- armacêatic::omente, a todos 'que enviaram pêsames, flores e que acom-

panharam a sua enfermidade e até a sua última morada,. DI�plom'ado�ua inesquecívd mãe, sogra e avó 'o,

' ",

IDA FEDRIGO PODIACKI .

.
Procura�8e (respopsabili:'

Outrossim;' c.onvidam os, parentes "e amigos' para as- dade). ,

sistireru a missa de sétimo -dia a ser Celebrada na Igreja InformaçÕé's é cait�-s ��:ra
N. '8. de 'Fátiúla no Estreito, às '7 horas dó dia 26. li, ç: Brand'(ls, "

-, "

li ....
-

�

,S�6Ã��!RCtAt
Esp rCtAUOAOE
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Prêsos
• •

filiiitafreslCIVIS e
'<,

, f<,
__ o ••

,. \ í ' ,

comunistas !
'I'ambem as autoridades' Outra diligencia foi rea

da Divisão de Policia Polf- Iízada pelas autoridades da I
tlca e Social' 'continuam! Divisão de Policia Politica, I'mostrando-se reservadas a: em Ricardo de Albuquerque
respeito das diligencias le-' em uma das grandes depen- .

vadas a efeito contra díver-] dencias do Movimento Bra-
, sas celulas do extinto Parti- I aileiro dos Part.idarics' da
do Comunista do Bruail, Sa- Paz.
be-se, no entanto, que va- \'Sul'preendidos, dezenas
rias prisões foram efetua- de comunistas foram presos
das no dia de ontem, apesar em flagrante, quando pro
do sigilo que a respeito vem Imoviam uma reunião. Igual
mantendo as 'autoridades mente. farto material de
competentes. 'propaganda foÍ apreendido.
A ESCOLA ERA UM AN- e encaminhado ao cartorio

TRO VERMELHO daquela especializada,
As autoridades da Divi- Os vermelhos foram au-'

sào de Policia Politica' real i- tuados e, posteriormente,
zaram uma f�li€' diligencia trancafiados. no xadrez da
na ('Escola' 'do POVO", onde Ordem 'Politica e Social,
se dizia ser um eatabelecí- que, se'gundo se informa, es
mento de ensino. Há muito, tá totalmente supeclotadc, Iinvestigadores da Policia PROVIDENCIAS DA PO-.,
Politica vinham observando LICIA MINEIRA I

o referido colegio., Compro- Em Minas, as autoridades
vado que a escola servia pa- l de Delegacia de Ordem Pu
ra ,3. reunião de elementos I blica distribuiram a seguin
aubversivos, as aut?ridades I te nota oficial à imprensa :

marcaram uma "batida" na- "Elementos comunistas pre
(1 nele local, �ue foi real�z�- I t�ndem �omem?rar, nos p::o
(la com o mais completo exi- ! ximos dias o vigesnno qum
to. I to aniversario do Partido,

Cercando todo o colegio Comunista 'Brasileiro. A de-
f

os policiais penetraram no Ilegacia de Ordem Publica
estabelecimento, lá encon- solicita ao publico que se

trarido apenas meia duzia abstenha de se aproximar
de alunos, enquanto, em ou- de quaisquer manifestações'
iras salas varíos elementos que os agitadores preten
reconhecidamente verme- dem fazer a fim de que ne

lhos planejavam ,a comemo- nhuma pessoa venha a so

ração ao 250 aniversario do frer consequencias ida
J

re

Partido Comunista do :81'a- I pressão policial a tais ma-

s il..
'

, � li nifestações". "

I
, 'I'ão 'bem orientada foi' a I Tambem identicos avisos
dí llgencia policial que, não

i estão sendo levados ao co

se vertticou nenhum caso: nhecirnento do publico.
de fuga. Dezenas de cornu- :
n istás foram detidos, e en- j--------.----
caminhados para a Divisão I ,

_

d: ,Policia Politica, ?l1de rReperCUSS8p.a in da se encontram

detJdos'I"�r h.�Ta I
referida escola' foi ain- 'fi fi 4. ln u t fi"

ua e,ncontrado .f'arto mate-
I li' t d '11' Ed, d G.

I d d
cuS 'a, o aUXI ar waru. .

x�a e propagan a comu- Miller, que Acheson espera
n ista, _ .,. .' r

,

' T' reauzar sua vla�em ao re-
25 DE MAR"OPIXADOS OS MUROS DA dor de 20 de abril. Caso se- -.

""

CIDAnE .

f' d d t A data .de hoje recorda-
,

I)U con Irma a a a a, o no- ,

Na manhã de ontem" apa- �o embaixador só disporia Inos que: ,
,

r-eceram píxados varies mu-I d A

di
- em 1557, o assucar f'i-

, ,

.

-"
e um mes para, lspor seus . ,

l'OS da, CIdade, notadamen�e assuntos privados e vil' a,
eou Isen�o. de pagamen��s

�" da zona rural onde mais W
. ," alfandegárros por Alvará ;',',' ,

, ashíngton, caso projetasse

I
,.," .

forte é a campanha verme- h A h
'- em 1158, a antiga al-

lha ,acom�an ar c e8011 em
deia dos Pauxis, no Pará.

,

', ,
sua VIagem, .

" , .'. dEm letras garrafais ha-! Nos clrculos oficiais nor- � fO,1 elevada a categoria �
se disticos comunist�s, éo-' te-americanos se indica que! VIla. com o nome de Obí

mo "Salve o 25° anrversa- I' a designação de ,:Moreira Sa- ; dos;
" d P tid C

.

t ,',
em 1800 tomou posse1'10, () ar 1 o omunis a .les seria muito apropriada J -:-. .' ,,"

Brasileiro" e "Viva Luiz l ,. -" .' como Vice-rei do RIO de Ja-:>"'" '

l nas circunstâncias ,atuaIS" ,

'

,,'

Carlos Prestes" ! E B '1" neiro, exercendo-o ate 7 de
-'

, '

'

spera-se que o raSI Inl-"

Mas, não foi só na ,zona í cie negociações com o World , mUl:ço de 1806, D, Fernando
rural que 08 comunistas pi��iBal1k com o fim de solicitar: Jos.e de Portugal e Castro,

xaram muros e pal'edes.lempréstimos para seu Pl'O-; ma,Is tarde Marques de P:--
'Tambem os suburbios e os grama 'de fomento durante

�
guiar ;

'"

bairros da zona sul amanhe- os próximos meses e a gran- 1 -:- em 180.:., inaugurada,
.

d ".'. 'I foi lançada a pedra funda-ceram tom seus muros prxa- e experiencia :fmanceIra ,

t I dI" d' S'dos. de Moreira Sales, seria. ' de \men a. a gre.1�
_ e. ao

Nàs proximidades do tu- grande utilidade nestas es-
i FranCISco. na en.tao, cld.ade

, nel Alaor Prata, em �otafo- tões, .

'
� do Desterro (Flor.lanopo1ts) ;

0'0, lia-se em letral:l g,arra- DI'z s'e' q M '. S 1 I - em 1821, fOI decretada ,

... - ue ore1l8, a es,
I d d" d G

..

fais nas paredes, vários dÍs- possui u�a'das maiores for"'! a 11 epen ,encla, � recla;

tiros vermelhos' alusivos á tunas do Brasil, e é atual-! .- em 182�, fOI Jurad� n.o Idata de fundação do Jlárt.i- mente diretor do' Banco do! R!o de J�nell'o, a C�l��tItUl-
do comunista no Brasit Bl'asil e inspetor geral da! çao �olítI�a do I�perlO d� ,

TAMBEM EM RIC,ARDO ISeção 'de Moeda e Câmbio,'
BraRll. C?.18 SOlel1ld,ad.e ,fOI

'D� ALBUQUERQUE do Ministério da Faze�da. rel)roduZld� em ,behsslma
, tela pelo pIntor frances De-

.

.....�Y'-.-.,.... _--""'lJ'A---_._""--.- ..... _-_w_---- ._1 bret;· �>.'

t·
...

�

.4
..�-

.r·�I_�·s"
.,or_

..

·s"�
- ..

"A--�h
hh'

relO M:�n����' n�n:c!!�����' ��i:��íi��j�����o�:��
,

, I til Homem de Almeiqa Bra- .1908;
,

.'

� i
' ,! ga, doutor em direitos, jor- - em 1845, o grande" sol-

.
L, �" [_ , '

1
__ ,.

:
'
__., ,,_o, I nalistas � poeta, fa1,ecido na d��o Lu�z Alves �e L�ma e

,i mesma CIdade em �5 de ,In- Sllva, fOI prómõvldo a Ma
r lbo de 1876: rechal de Campo e agraciaI
_ em 1838, foi inaugura- 'do com o titulo de Conde de

, I (to no Rio de Janeiro, o Im� Caxias;A famil1a de ,�OAQUIM l\1�URA JUNIOR convida,' peria! Colégio ':pedJ'o II; ',_ em 1855, o Goverpo do
�,"Pr; parente:;! e a,nllgos pal'� a mIssa que, em intenção à, "- em 18M, eni Lage do Paraguai, en'tão uma SOIP!'ua u.lmd, ,_mao;da ceh:_brar, as _7 horas do dia 29 do cor- T Canhoto, Abg:oas, nHsceu bria ditadura eclesiástica,l'':)Dte, na .li�reJ,a .de S,ao FnIl1CI�CO, peh passagem do ��e-I 'Fl'anciseo d,a Rocha Calado' 60m a chegada de 'uma Di,g'undo I1mVerSHno, de �:eu faleclme!.lto, J vindo a falecer no Pqsto de , visão da Esquadra Brasilei-
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CONVITE

"
,

f
t
J
l

rar a Assunção. declarot!;.se 'I
'

pronto a re�eb�r � EneaáF:� neÍl'o, :faleceu o Marechal
gado de Negócios Philipp�\ I En�as Gustavo GaIvão, Ba
José Pereira Leal, a qhem irií;o do, Rio Apa. No Gover
havia elltregue 'passapor-! 'no de Flotian,o 'Peixoto, du,
tes; rante a .Révolução de 1�93..

em 1867, o 3{) Corpo foi Ministro da Guerra; I

do E,xército, sob o Comando '- em 1944, foi inaugura
de Osôrio: atrávessbll o Rio da a Ponte sobre o arroÍG

í,Jl'ugrlai para o Éstll,do de Chuí, na fr(mteira Brasil
Corricntes: ' Uruguai ligando estradas de
- em 1871, foi immgúra- : l'o�agem;

,

I ,',' �, ' ,

'la a Biblioteca Pública do I � o dia de ,hoje é consa�
Pará; ,< I gorado a CRIANÇA,
- ém 1895,J!.Q Riu, de Ja- I André Nilo Tadasc&

..... --.��.
�_k.___
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