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en.ará. �'mais anti,o�.iá- �! a 20',de.lb,rll
.

•

fiO de S. Catatfna � I RIO, zír (V,,Á..')'1'_:_:__ �COtPO .

� A�o' ,JO�?<Vllj, � 1:�!,,��.,�;;.:·�;m��!OEP":�;�, '

•
"

- ,�"",ól;.te'-�n1(lt�k,alí?,�. �eJ1hor :'5 N. 11.359 .·1 Dean Acheson, vrra ao Bra-
:

"

" �, sil na segunda q11fuzeila de
••.- .;. �'

.

'abril, �léveIido chegar nes1a
capital no dia vinte daque-

8.0 CENTAVOS 1e mes.

Um porta-voz do Itamara-

ti, falando à reportagem ho-
-,

Ije sobre os objetivos dessa
viagem; disse que era

�

ne-

I·ces..sário que tivesse Ache-
son com os braaileircs en

tendimentos sobre inúmeros
I

'

e importantes assuntos de
interesse comum, principal
mente sobre o recente tra
J:?_do militar, assinado pelos
dois países:

&dlçA.o de boje -7 8 págs. Plortanõpolís, Quarta-feira, 26 de' l\far,ço de 1952

O·ssolvido' 'o Parlamento EgiUVio
e 'Convocàdas Eleições 'para Maio

CAIRO, '25 (U.P.! - O por ocasião dos incendios e tas. Mas a, intransige�Cil\'! Socia'is, Abdel ;atah, foram
rei Farouck dissolveu o motins do Cairo. Em conse- dos ultimos tornou duvidoso' presos quinta-feira pássada.
'Parlamento, que em domi- .quencia desses motins, Fa- o exito do governo e f inál- Não foram apresentadas

_ nado pelos wafdistas e con- .rouk demitiu o governo de mente Hilaly assumiu a 2 de queixas formais contra. os

vocou novas eleicões gerais el Nahas, Seu' sucessor Aly março. Doe, dos mais desta- mesmos, mas. Serag e1 Dín,
para o dia 18 de"�aio. Esta Maher, tentou uma politi'Ca. cados lideres do Partido cujo ministerio controlava
medida foi solic.itada· pelo de 'negociações com os in- Waf'dista, J) ex-ministro do apolícia, havia já sido acu

gabinete que é agora COIÚl- gleses ao mesmo tempo de Inte -ior -Fuad Serag e1 Diu sado pelo governo de "res
fítuido de polítícos indepen- conciliação com os waf'dis- e o ex-ministro dos Negocios ponsabilidade administrati
dentes. O decreto do rei Fa-

va" nos íncendios c motins
de 26 de janeiro. Além disso
Hilaly, em recente discurso

pelo radio, acusou o Parti.
do Wafdista de estar plane
jando uma campanha de se�
dição que viria. "expor o

partido à anarquia e à des

truição".

..., ·
..·.W ·_ ·.·..·""' _· - ·_.. IoII ...

Caiu o avião
mililà,r

-

. RIO, !?5 ("f.A.) Tele
grama de São Paulo infor
ma que às dez horas de sa

bado um avião de treina-
rouk 'ordena," ainda, que a mento militar caiu na fazen-

:r��::.7i::::��::::::� a Infiltração Comunista no Exército e as �:�����i;í�o��:�:i:'iEii� .

�qelhl:e�.lafa?:oP::_i�:�o1i�1�EI Dificuldades Encontradas' para Reprimi'·la E:r:��;��!rri!�:::��:�
,

se aérea de Cumbica,
qualquer providencia para RIO, 25 (V.A.) - "O Glo- t\1Iio. y�rgas: O comal:dal?te I

-

Na SU� ca'rt�, a? pl'esi�en-I to mesmo. de ligaçõe� .

com
Ao que se' apurou' o te-

.a suspensão da Lei Marcial, .bo" insere hoje, em grande demíssíenarío da Primeira .te - adianta O Globo -, os comunistas, Verif ica-se
,

-' ,I .

'O nente Decio Dimes, pilotan-'imposta 'a26 de janeiro, 10- destaque, a seguinte nota i Região pretende tornar pu-:o general Zenobio.rla Costa I'deste modo - conclui .

, ',' . do o avião ,de prefixo APT-
go após os desastrosos mo- "Podemos informar blico os seus termos logo [aponta diretamente o c.hefe, Globo" que as diligencias

. ,., "

. 61-447. fora a. 'I'anuva a fim
tíns no Cairo. Adiantou, to- com segurança 'que o gene- que lhe seja concedidl;l a e- ; do serviço secreto do_gabi-I em curso em torno da infil-

. de conduzir àquela cidade
davia, fi, ue- o governo vai IraI Zenóbío da Costa já es- xoneracão solicitada. Os' nete do ministro da .Cuerra tração comunista e que tem .

"" 'j,_ , • ,

"umseu colega de farda. Ao
toornar 'todas as medidas p,a- creveu .uma longa missiva amigos, entretanto, estão tenente-eoronel Moura e sido noticiadas, estão sendo

�

-
" " ",

1 levantar vôo, sofreu uma' .

• ra assegurar a rea lizacão I
ao chefe d_o gove, ruo, ,expon-, procurando demove-lo do, Cunha, como elemento de I rea .izadas à revelia do ge7

IS - 'I I f' pans o motor do aparelho.
de eleições livres. O minis- do as razoes que o levaram propoaito dessa divulgação. 'grande tolerancia�C)u sl,lspei- i neral Estillllc Leu. "\ .

, .

' A 'despeito dos esforços, do
tro ela Propaganda Farfd '" a solicitar a exoneração, en- ' '

-. -

N ca I'· I J á piloto para pousar, o avião
Zalouk declarou, ontem à··�re as quais predomínam, amara OOI"lpa dA, arago," u

�

caiu !to s010, espatifando-se.
noite. que a Lei MarCIal se- ,realmente, a infiltração' co-
ria ",�lsPénsa para o período

. m�nlsta no Exerc\to e as di- .....W_.....A-.-_.......-.-..�_·_-_-.·.-..._.

da elei.çáÓ.. '_. ' j ;�,Cl���;���i_1:s�()�:·::�:al�:� A.,_�provado_ "�, p�r ,uP,âpimid,;,ildl/lé, v_otn 'C9Dg,ra .. Im' ;'DGP�-o. um�A. dlSsoluçao ,cto Parla�. s,;omo se depreende É um -

'�.
t 11 11 i;

�"'iÍtcret�-àa )�ois tàocumenfo- irirPrés�loliante; ',' talatór,j", a�',' ,'S"r� �N,e,reu - Ramo,s' t -:
'

'ra'v'oto 3'0- .0..1?i�'S. depois de terem. s�do o' general Zenooió daC08-' U (II U
Jl1Icladas �s .conv�rsaçoes ta _entregou-a ao. general Ci- JARAGUA DO SUL, 25w')1, P,éll' rho,;:;vo ..'e :;;ua br;,� Ver�ador pelo PSD".' 8u ti'en�re Pash�: M�l�any ?o em-

,0 do Espirito 8a�to Cal'��- (O' Estado) - O Vereador "h
nte re"�3jçà,) 'L�_ elevado Este n,rvl\!e('jlnento não

,. a ema a
baIxado!' bntal11co Su HaI- .s�, chefe do gabmete mlh- Àlvim Seid�l" do P:S.D., :' .J!arg? deA, presidente da (;- "e;rill: tão irppoi'(Jante,

A nntr;. CIDAD� DI(GUAT_E1VIA
ph' Stevenson, procurapdo tal' da Presidencia da Repu� pl'esentoll, a con$làeraçao gL'egIa Camara Federal, a-, CiJ1l;:;lderalH!f; que aCamam

lLA'
25 (U.P.} -:- Tem-se co-

, solucionar as exigencias blica, a fim de que fizesse dos seus' pares, a' indicação! pojada' por �odos os part'i- p,stá CO'.11postit )101' 7 verea- mo cedQ que, dent�ro @m

bdtanicas no sentido de que clregar às mãos do sr. Ge .. abaixo, referente à in.serção dOb,,? .qu:. b?Í!l ,I'eprodu�' o d01:es �ld,"n;"la" e apenas �; muito'�l'ev_e,. um movi.m;nto
os ingleses se re'ti1'em

'

dó em ata, de um voto de COH- iyrestJglO IlmutHc,o do marof lf'ssedlstai; '\ "''5,;�r.to mud", revolUCIOnáriO explodIra 'na
S'uez e devolvam o Sudão ao

.

....,...............- ................"'!o..............""'!:-"'-" gratulaçp.es e júbilo ao dr.. }i0mem público catarinens'3 de figura. Em g'll'al é im- Republic.a de Guatemala. A,
dominio exciusivo do Egito. Nerêu Ramos, face à sua,-re-l ainda vivo. Sendü api'ovadü ), maSOl'ca seria chefiada pe
Uni porta-voz da Embaixada Reconhecerá. eleição à Presidencia da Cã- e,:tp met� r,"(;;do, solicito

I]:,:,ssivel COl:Si'.i!l.:H apl'�v��- la Centrl,'tl Geral dos Traba-
declarou que as,eleições 'nào mara Federal, o que logron Rinda se.l!,' c"Jej;(Tafado, ao Ç30 de qu<tlqver propOSlçaa lhadol'es guatemaltecos 01'-

afetarão as negociações, que O 8r'asit �1l1ânime aprovação dó p'!e- lJUstl'� homf.'�1a)r::do, ?em I (i:,t'
não �eja �!e" utoria"tide- ganismo esse complefamen-

se encontram ainda na eta- nário: :;OTf,O, a Asser".blf.la �eglsla- l' J:::ta, tal Ij OOllJ com ,que 0:, te contrcílado pelo poderoso
pa inicial. Por .outro lado, RIO, 25 (V.A.) - Ainda

"l�
tlva do Eflta::b txtérnandc

flldl�nlstas
1106

p.erseguem,
Partido Comunista.' Sabe-se

-
' esta 'semalla,>ô, Brasil reco- '- �'Sala das SeSSÕp.8, ,1<:: L G

entrétanto, não foi possivel .

S a p,re'seI1te "'.!l,nlual resolu; ma" desta ve:: e!(:·:; foram 0- que, ante-ontem, à noite, os:
nhecel,'á o nov,o . governo; Març0 €le 1952. Exmo. n ':. .' .

obter-se' qualquer comenta� , . ..:':0. Aten'3:('�a3 ;5�udações brigados '3 Ehlregul' os pon- elementos filiados àq,ueJa.cubano; à cujz frente se a-, Presidente' da Câmara Mu,
rio autorizado sobl'� os pos-

cha o
.

general Fulgencio nieipal, .Tnraguá do Sul, se (a) ,Alvim St>idel te!:','
,.' .' Continúa na 6a. pág.

siveis efeitos da eleição nes

:;Ias c.onversacões. Os obser- Batista: Presado S('nhor ,Presidu1te,

vadores 'polihcos nia�: fa- Essa informação, foi COll- A�provei.tandf a oPQrtunlà!::�
.milial'izados com o probl�- seguida pela l�eportagem' de tenho o prazer de solici-

"

ma ressaltam, contudo, que' junto ao Itamaratí, na ma- t�l' a V. S Beja ip'3ert� úm
, nhã de hOJ·e. O embaixador a' t �,m '.'6':: [li" 'cngratula·

a saida dos ingleses, satis
cubano aqui já apresentou cões 'e júb:,'" i',') 'pl'eclanfazendo

-

às' inspirações 'na- ' .

;;ua- renunci? ,q,inrinell se D'" X t réu l�a'
cionalistas egípcias, viria

,."..,..,....�_.,._....................... ....,..-._.........._-.-••_...._•.-................-••."..
dar a Hilally uma posição f' ,

privilegiada para vencer as

eleições.
'

,

O Partido Wafdista, há I

duas semanas, decidiu reti- I Il�ar todo e qualquer apoio ao i .,.governo Hilally, em .vista da I �

suspensão do Parlamento I

por trinta dias, a 24 do

cor-I
-

' '<

,

rente mes, adiantando- que .

travaria dali por diante vi-
'

.

.

g'OI:OS3., �ampanha contra � Esta Semana- r
r"Jrrupçao do governo. Ja
é é esperava, desde alguns
dias, a dissolução do Parla
'mento.

Foi um governo wafdista
r- o Pasha l\1ustanha El Na
nas - que', em outubro do
3,no passado, ordenou a 1'e-

,tirada dos ingleses do Egi
to. Isso provocou uma sede
de motins. e baüí'lhas, 'as

quais culminaram com a

morte de 67 j,}es'&oas e gran
des danos de propriedade,

C'O,NC,LUIDO .C)' ,INQlJERI,TO
" ,confra O sr., Benjamin Cabello

RIO, 25 (V.A.) -

Infor-I
Tanto é assim que, antes povo que viessem a inte

mações vindas de Presiden- mesmo de ser constituída a grar. essa comissão pudes-
te 'Prudente" S'ão ,Paulo, in- Comissão Parlamentar de sem examina-lo para 'Ó ini':'
formam estar concluido o Inquér,ito, eu mesmo, com a cio do trabalhp. Quem assim
inquérito parlamentar qu� melhor demonstração de res, agiu, está claro, nada deve
ali vinha sendo realizado a-' peito ,e acatamento a essa tel'ner. Quanto· ao mais, 'já
cerca da iIltima compra de ,ilusÜ'e com�ssão fiz a en- disse,- aguardo os resulta
gado efetuada naq�ela re-II trega do meu dossier com o dos com minha consciencia
gião p�la extinta Comissão documentário completo à absolutamente tranquila;
Centrar de Preços. Essa Co- ',Câmara

dos Deputados, pa- ' ;._• .". _

miss�o rec.eberá. a Íllcuin- l'a qUtl os repl'esenantes do
bencra de lÍlvestlgar e apu-·

• _...�-_.•_-.........-,.,.....-........ O "50 da c;d�d� ..

tal' a aquisição de vint.e mil
IHort.·culto'rescabeças de gado destmado' ",

ao abastecimento do merca-l para� a Para-Iba '

"
do carioca, fato já noticia-l .

Ido na época. devida. RIO, 25 '(V.A.) - Infor-
A propósito do termino_do \mam de João Pessoa que

trabalho aa comissão de ill- (che'garam àq�ela caPI.·tal 0,8quérito em Presdiente Pru- S1'S. Fl'ancis�o Nakan.c{ e

dente� o senhor Benjamin Sakae Mark,i, téenic'os japo
Cabello, presidente da:Co-l nese'S, que deverão e�tU(l�l'
FAP, declarou o segllll1te;' as bases paTa' a loeahzaçao
.:- "Nada recei'O quanto -aos I de familias 11,iponieas' ali,
result1fd�s, pois tenho a ('onde, se dedicarão ao plail
consciencia tranquila c()m � tio de hortaliças e de outros

Irelação aos fatos que deram
I conformy o plano traçado

'margem ao cas(') tão' rumo- I pelo g"overn,f) estadual para '

rosamente explorado. I e incêntivo à produção. J

/

------------�------....-- /

, '

Dua� Importantes 'Mensa�'
-

�eos' ao Congresso
RIO,25 (V.A.) ,- Na pró- técnicas �as companhias L1e

xima semana, possivc>.lm'f':i1- seguros e capitalização
_

,-'

te, serão enviados ao CO'1- dOls',impol'tantes atos do
gresso os' projetos de leI :"0- Presidente Varg�s 'dentro
bl'e o reajustamento da di'- rde seu'arrojo e corajoso pro
v.ida dos pecua.J;istas e :lOhl'e grama ,de desenv'olvimenb
a aplicação das reservas economico. '

'

ma-

fôsse

,/ .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. 'LlNS NEVES
,

,

Comunica' aos .seus ellen
tes que se encontra em 'via
gem de estudos ao Rio de

Janeiro; de,vendo reinicia}'
sua clínica dia 11 de abril
próximo vindouro.

DR" M. S. CÃVAL
CANTl

Cliat.. · 1••1
'

..

••,.a..

I.ua Saldall.. ..rta•• , '1.,

Dr. Alvaro de
Carvalho
Deell_ ti. cnaaçu .

.

Couult6rio; Rua Traja-
4Q &/11. Edif. Slo Jar•• <-I
1° ••dar. �ala. U. • 11. IR.efdIBcia: au. Bri•••
deiro Silva Paea, ./. - ..
..d·ar, (ebieara fie ..,...
aba). !
Ate.de .dJàr1am••t. I••

14 U. em di..te.

DR.ALFREDO
CHEREM

....... ,

o. ESTADO�

JDr.' Roldão Conso ·

.

A� Cir'urgia Geral _:__'Alta Ç'ir'urgia - Mi>lésti�8'cÍ.eSenboll'
a-i••� '..

.' - Cirurgia ��� Tumores. - ". .

na� ..,....
Da Faculdade de MedlCllla da Umv,e,rsldade de Sã

�� �� ..

'

Te!. 1__ C1. r... Ex-Assistente de Cirurgia dos Professores l\lipio

tal. 1..
Correia Neto e Sylla Matos.

Diretor! JUJ_lIJII8 .A.. Cirurgia do estomago, vesícula e vias biliares, in teRt;nü

�A)!08.
. delgado e grosso, tiroíde, rins, próstata, bexigá,' Úler"

�: DeIa�_ F. ovários .e trompas. Var,icoceI:e, hidrocele, y.ariz(s e hérl!)�
de-� Consultas: Das 2 as 5 horas, rua Felipe Schmidt. ��

f

�.. , •• ,,(sobrado) -.- "I'elefone : 1.598.:, ,

'RePHS�_ A. S. H�81�encla: -. Avenida T'rompowsky, i - feJefone
� liWL

1
M 764. ". .

ao. !5eaadór H••tao.. O" -J '

B�b-;--S'
�',

0·1'����:'IUo..
.

r::' ose,"" a 1'8" '.

'�' 1 'tencou
.s_.... ·

.

, o--' �jor.,'Aiit.á. M É D I C o
h�� .. Oimdra

.",p. 2J - .. Mlda!'

�:'; ii!2-eM3 ..;..... SI•

,P_1o
ASSlMAlTUJle
N. ·c.q,ttal

A� .� •• _� Q$ 1'16,00
�_ . el$ �.oo

N'-t,\ laterl_
Anti) •• _ �. �.I'$ 280.00
�e. . '".,., J.lt)"OO
Aá1iu_ JIIIIIIt4ia.......
tJ'1M.

,
.

o..'o� .....

.Ie�",,-.A....
rh��

.

·Ad�.� ......-

PH·!'J.�·� .(Ml..

eeltoe �� .......

tipa�,
.

....... " .•. �.__ ... ""l" •• _,.....',._._...-..-

D@. 'iI A Ifl·" ti'
.

WEN1l11AlJSENi', ,tratado �:;peeialmente no Uruguai, formado sob a orie

C}bMa � _ .1lIM �'tação de um dos mais credenciados especialistas da Am'
rica.

Dentaduras sem o Céo da Boca (Abobada Platina) .

Pontes Moveis e Fixas

Co.....lu.: ...... _ .. "1"&. Todos os demais Trabalhos Protéticos pela. Técnic.
...� .._( ......:.,... mais rec.ente .

: <ri....!>.
'

, ec...��, - aa.... ,.... "'••

• '1' .... 8a._ "�at... ..

-"mi".
,

-

Dr.Antônio MOli'llle Iralãl
Cirurgia rrl'e��

. "Ortopedia.
Consultório, João Pinto, 1&.
Das 15 às 17 diáriamente.

Menos aos Sábado&...
Res.: Bocayuva 135.

l"o�le l,\'L 714.

. ,

J'C!Taldo paI.• r.eal�.41., !II.....
ui •• .Mlei... Ti.iolost." •.

=:�ra�;":��;:�t Dr.' Re'nato lamB,s lia Silva
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Oro Pillll.lro 'G.ill\art... <.le). AdvogaOO
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ue '.nto.
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I

Residencia: 'Rua Felipe
--",""'._...- �.._--_ ..-._- _ .......__......._ ..._,-� -----

Residência: Rua Bocaiu- Schmidt -no 103.
va nO ·13,4. .

,

ft.._ J'Q. M. 802.
�...........�'-"I·"""I, I.........·t

'--_._-�--�-

-....N.....r I.... ', '

........... 1_ 011..� VA- �l
.. , ,LERIO DE�ASSIS' ti
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D'AVILA .

-- .._--------�-_......._--------,

••II!.w.it,

h-4tH�" •• Ro.plta.! Colonta
,'-II!"AII"

DoeIlC.' ••n_ •••• tala.

1a,._lIela BenaL

'11.... i tUCh'llta.. o·"

(10o.olta• .ta!. l' •• _l.' ......�Io.

P'QWh •• 7111.'

Dr.
, ,

ADVOGADO I'

Caixa Postal t53 -. hajaj-··s. ta., "

CIRURGIÃO DE N 'f' J S'l'A

j,
" "..�IAUU

, ,

Clínica Geral - PEDIATRIA

Rua 13 de Maio, 16 ____: Itajaí
.

PUERICULTURA -. PEDIATRIA r:': CLINICA
, GERAL

Consultório e Residênéia - Rua Bulcão
(Largo 13 de Maio) - Florianópolis.

Horário: 8 às 12' horas -'- Diâriamente .

.....---------'--------_._-----

Dr, Ocíacilío de
J

Araujó
CIRURGIÃO DENTISTA'

Rua Felipe Schmídt - Edif. Amélia N€Ho .- Sala -,
Tratamento cirúrgico e cqra da Piorréa Alveolar.
Tratamento' cirurgíco e cura de Abcessos. Granul

mas, QUÍstos radículares, etc.
I ATENÇÃO: - Grande redução de preços nas DE

I T ,

DURAS, ��ra as, :r:e�sôas que v�vem de ordenado,
LaboratorIo ProtetlCo sob á dIreção de Técnico cou

Dr. Tbeodocio· 'MigU�J 41be,rino
.

. ADVOG.A.I20 ,

'

Rua Trajano nO 12, 1° a�!d." sa;hulo 1 - Edifício Sã
Jorge (Escr. 'Dr. Waldir Bufich,).

'

_.\ -

,

I I r,
,Telefone - 1340.,

.

',.
'

\

Dr. Dalmo Bastos si1Va
, ,ADVOGADO

.

RUÁ HERCILIO LUZ ITAJAí
Edifício D. Dól'a, � sala, 4 Santa C,�tarina

J '
,

------'-.,--,--

I Dr - . Clamo
6. ,G�:II\e.ii·

IC'A S'A
UMA em Coqueiros

rua Paschoal Simone nO
825'(Praia da Saudade) com

varanda envicll'açada,
'

sale.
de jantar, tres quartos, ba-'
nheiro, cozinha, instalacão
completa para .empregada,
dispensa, etc.
Tratar com o sr. Gilberto

Ghenr, na praia da Saudade
em Coqueirps.

'

, -
"

ADVOGADO ,;_

Rua Vitor Meirelles,
60. - Fone 1.46l!1 .

...:. Flo
rianópolis.

DR. JOSÉ ROSÁRIO
ARAl)JO

Clínica Méqica - Doenças
d.e creanças·

(Tratamento de Bronqui. 7
_

tes em adultos e creanças)
Consultório: Vitor Mei

reles, 18 - 10 Andar,
Horário: dás 10112 às

11% e da� 2% às 3'12 horas. Na praia da Saudade, em

Residência: Avenida Rio Coqueiros, ao lado do grn

Branco, 152 - Fone 1640.
-

pp escolar "Presidente Ro,o-'
-------,__,e'--__ , c;evelt", com 45 metros

.

de

Vend'e-SE frente e área de 400 m2,
Todos os ,lotes servidos

de. água t;ncanada e lu.z .

rnformaçóes no local com
o sr. Gilberto Gheur.

Lotes à venda

,
.

Casa.de secos e· molhados.
Tratar à rua Lauro Li

nhares, nO 120. - Tríndade.
�---_ ..._--

�
----,-------

, ,

',ATLA N"TI DA RAC'O
OS ·MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! ,AS MAIOREs FACILIDADESl

. .,

\...
. .

.
.

.
RADIOS

.

El.ECTROLt\S - AMPLJnCADÓRES' _. TRANS� - DISCOS TOCA$f)ISCOS, AüVLf-L!\S
I

o:, FNCERADEIRAS - GELADEffiAS ,�.Ll'Qtn;nIFI€A:B0RES - BA_EmAS - VA.LVUL.-\$ ALTOFALAN'fES - RE-

. ,

" "",�
SISTENCIAS 1,--

co

O' mais� 'completo estoque de� pwa radio
_R;.:�.a, 7<d4! Seteinhro. 21 � 2�, ,&\ -- �riBn6polli I

1

. ,
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Socialllviso a Renato Barbosa-Carlos HoeJcke S.I.
I

. MEDEIROS dos SANTOS ·C8Ie'rel-' e lo'du·'str·l·a.ANIVER8ARI08: _ Sta. Silvia Noi·onha. Pessoa de tuas/ amizades e que me distingue com

DEP. WO SILVEIRA - Sra. Odair ,Martinelli. certas 'atenções, ligada à indústria, hoje me telefonou.
Ocorre, hoje, o aniversâ- --c. Sra. F'ilomeno R. Líno, Queria saber porque .razão você, pródigo de talento, fôra ASSEMBLt=JIA GERAL ORDINAiUA '

>;,clO natalício do sr. Dep. Ivo esposa do sr. Ico Silva-Lino. tão avaro ao escrever "ASCENSÃO INDUSTRIAL", com- C O N V O C A C Á O

'Silveira, prestigioso inte- _ Sra. Alvina
..

Gelbcke, pI:imindo êsse magistral trabalho dentro de 92 páginas. São convidados os senhores acionistaa da Cark>s

-grante da bancada do PUl'� esposá.rlo sr. Walfredo, Gel- somente. Dissé-me o 'amigo comum que quando' ia em Hoepcke S. A. Comércio e Indústria, a comparecer à as

tido' Social Democrático na bcke.· crescendo ó ·entusiasmo e progressivo interêsse, a leitura. sembléia geral ordinária, DO dia 31, do corrente mês, às

..A�;5embléia Legislativa do _ .Sra. Maria Evangelis- se finou na última página:
' 16 horas, na sede social, à rua' Conselhelro Mafra n. 30,

'. Estado e um dos, préceres ta.
'

r Embota, sem procuração, ademais você prescinde' de nesta Cidade, pára deliberarem sôbre a seguinte:

-dessa agremiação partidâ- _ Sta. Lea Cunha. procuradores, no que afeta os problemas culturais.. Pl;'O- ,

'
,

Ordem do dia. I
"

'ria no próspero município _ Meninas Ana 'Mariâ curei dar urna explicação ao amigo comum. Disse-lhe: ':0 ,. 1)' Exame, �íSC1�8s-iio>e 'aprovação do balab'c;o e das

"<le, Paíboça, Luz, �elisbina 'I'aboas
-

'e livro que Renato escreveu não é uma encic1o,pédia davin- contas, relativas :lo ano de 1951, pareceç.do conselho �i�-

·

Na vida politica, em que Dulcinea Silva. ! .. ,- ,Clúsh:ia, rrlui-tó menos uma antologia dos induatriais. É, cal e l'BJatóriÇ> da diretoria. . .

'

"iú,gressou desde moço, o Bodas de Prata: se me não engano, uma síntese das coordenadas que vem I' 2)' :Eleição dos" m�mh:r.os;"do,conséfho'fi�'CtÚ�;e 'seUS

'ilustre an iversariante exer- Festejam; -hoje, cinco ius-' seguindo a nossa índústríá.:
. suplentes para o .exercícío de 1952., ,

-ceu elevados cargos na ad- tros de feliz consórcio o ASCENSÃO INDUSTRIAL, pela quantidade de pá- FloriaÍlóPolis� 22 de nianço de 1952.

mln iatracão pública, tendo nosso distinto conterrâneo ,ginas, é um livro pequeno. Outro aspecto tem se atentar- Dr. iAderbàl·RamoS da Silva, diretor-presidente.
"cSido até 1950 Prefeito Muni- sr.. Pedro Vieira 'Lbpes,· mos para o arrô]o de 'suas ahpnações ..

e para :1: profundl-' (Publicação . �ehfl'dada "por -falta, de espaço).
' ,

cipal em sua terra natal, em competente funcionario do dade da anâlise., É um trabalho de diminuta superfície,

cujas funções sempre se Estaleiro Arataca e sua ex. porém de muita profundidade. Quem baliza as artérias

houve com elevado espírito ma. esposa d. Titinha Viei- \ do progresso se não preocupa com as variantes e tangen-

F
r

I
'

I ,

público, servindo à sua gen- ra Lopes.
'

I dais de relativa importância. Também Renato Barbosa l·r·ICa "e Rendas e"Blrda....
te e engrandecendo a sua Possui o casal os seguiu- olha 'para o alto, e 'para frente, desprezando certas minú- U I n.

; terra. A sua atuação, no Le- tes filhos: Nílton Lopes I cias que estão-subentendidas no esquema geral de seu I k··S a
..

,-g�slatÍv(J
,

'cata,rii1en!3�,. há l,.representant� neste Estàd� 1 trabalho.
Não poderia êle

� t�anscrever gráficos estatisti- ae·pc e ...... ;

,'sIdo em proveito para, os da Gessv S, A. do Brasil, ca- r cos, transladar, para as pagmas de seu trabalho as opi-

::seus eonterrâneos, sempre I sado com Olga Machado Lo-
I niões divergentes, que não são poucas, sôbre qual o sen- ASSEMBLlUA GERAL ORDINARIA

-se conduzindo dentro' de pes, possuindo uma filhinha tido de nossa escalada industrial, pois então teria 'de en- C O N V O C A ç Ã O

.norrnas democráticas, de- de um ano; Neusa Lopes trai' no exame das áreas geográ#Gs e na pigmentação Convidam-se os senhores acionistas da Fábrica de

. fendendo, com ardor e con- Neves; casada com 'a sr. A- "social. Na equação dos fenômenos econômicos, o elemen- Rendas e Bordados Hoepcke S. A. a comparecer ãassem-

viecão, os problemas que bimael Neves, funcionário to humano é um dos têrmos de mais alta expressão, mas bléia geral ordinária, no dia 31 do corrente mês, )l.S 1.4

.�jzêm respeito ao seu Esta- dós Correios e Telegrafas e sempre tendo em vista as áreas geográficas, se nã'o 've- horas, na séde social, à rua Felipe Schmídt. s/n.;' nesta

'do natal. Neraíde Sorria, de dois 'anos
iames : (Morria LlewellynCooke) ..A' industrialização Cidade, \para deliberarem sôbre a seguinte

,,,,,,,E•.hoie, � SI'. Dep., Ivo de idade. das áreas de de:envolvimen�o retardado, .cóm o incre-I ' . Or�em do dia I

.z:ilLVell'a Bera alvo de home- Para comemorar o aconte- mento da produção da energia .natural que ela acarreta, 1) Exame, discussão e aprovação do balanço e das

.nagens dos seus corréligio- cimento .o casal organizou parece .constdtuir o eixo do progresso mundial. As áreas' contas relativas ao ano de 1951, parecer do conselbo fis

'uári'os e amigos, às .quais uma festinha em sua resi- que ainda dependem de modo acentuado da agricultura cal e relatório da Diretoria;

nos associamos, com prazer. dencia, à qual por certo estão grandemente e em muitos casos desnecessártamen-
" 2) Eleição da Diretoria; ,

FAZEM ANOS, HOJE: ' comparecerá grande número te, tolhidas em seu desenvolyimento; em confronto com 3) Eleição do conselho fiscal e seus suplentes para

_ Sr. João Batista d'A- de parentes e amigos. as que lograram graus mais avancados de industrializa- o exercício de 1952.
.

- -

,

lasc1o, sócio da firma Bi�an-. O ESTADO cumprimellta-, ç,ão. Um certo grau de indus'triali�ação é possível em Florianópolis, 22 de março de 1952.
,

,.no &' eia.
_

os, almejando muitos' anos quase. todos os países do. Mundo, porquanto as fontes de Rudolfo"Sdteidem.l\ntel, d\retov�presidente.
__ Sr. Bráulí6 Lima. de �enturas,

. energIa, O PRIMEIRO REQUISITO PAfI,A A INDúS- ' (f>ublicaçá'O retardada poi' falta de espaço).

_ Sr. João Pedro Nunes. \ VIAJANTES: TRIA, abundam por tôda parte. E é a energia hidro-elé- ..

_ �ta. Zulm� Guimarães. SR. LUIZ FIUZA LIMA trica� �1ais 'conveniente e,éf:tiva de tôd:"s as fo�tes de

__ "ta. Al'aCI Rosa. Chegou, oútem, do Rio de energm, em suas con.sequencI3s econômicas, esta, pelo"
.Ianeiro, via aérea, o sr. Luiz ';lenos potencialmente, à dispositção da maior p,arte -das

Fiuza Lima, 'ger'ente da are!1s que carecem !los benefícios de avançada industria

Transportes Aereos Catari- lízação. J;>ôsto seja a energia nucleal' aplicada aos uso!;'; FEDERAÇÃO' DAS INDUSTRIAS DO ESTADO ,DE

nense (TAC).
dos tempos de paz, tais desenvolvimentos se tornarão SANTA CATARINA'
Uluito mais fáceis".. ' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRE-

.. É delgado o -Úvro q�e 'lo'ce �screveu, Renato intitll� - SENTA.NTE�. ..

l�do. ASCE�SÃO INDUSTRIAL. Mas, também, � ascen-
Nos te�mos dos Estatutos, fica, pelo presell,te edital,

sao mdustnal no Brasil não é lá essas coisas de muito convocado o Conselho de Representantes de. Federação

gl"and�. Acho mesmo que, se nos utilizarmos de um bi- das Indústrias· do Estado de Santa Catarina, para uma

nóculo, para :rêr seu volume: as leiltes rlê8se ·aparelho reumao ordinária a ser realizada a 31 do corrente, ás

dev.em ser mUlto possantes. ,porém, se nos ut.ilizarmos de 15 horas, na séde social, ,Edificio Ipase, ,4° andar, a fim

u_:na fita métrica, eu acho, que ainda SObl'â um pedaço de delioerar sobre a seguinte .'

tao grande que daria �ara �nforcar os �giotas que. pr-e. 'ORDEM DO DIA

tendem vender o BraSIl. 1° - Léitura, discussão e votação do Relatório e

,

)t pe�a, Renato" que v.ocê' me tenha dado somente um
contas da D'iretoria referentes- ao exercício de 1951 com

,"olum.e. �I? se,u liv:o. Os ami�os aqui tanto o pl'O uram,
o res�ectivo Parecer' do Conselho Fiscal, de -acord� cOm

que eU J�,l1em seI para quem emprestei aquêle, com o
o artigo 28, letra A do Estatuto da Federação.

qnal voce me ,condecorou çom uma dessas dedicatórias 2° -:-_ Discussão �".votação da, pl'imeira,)retif,icaç�o
que' sõ�ente. se faz às pessoas qúe. dispÕem de púlpitós

da, pl'eVISaO' orçamental'la para o exercício"de 1952,

n�s �TDl:V'ersldade$, de �racas nai'. indumentárias e de r , •

3° - Discuss�o e aprovação da proposta orçamen�

se�:l1tos par� as apJa�d::., El�, todavia, al�m de não pos-
tana para .o .exe:cIC�o de 1953.

�Ull..; na�a d�ss?" aqm Ja flll elogiado. com o' título de Florlanopohs, ,25 de mal'ço 'de 195;2.
Jo�o-Nmguem .

. CeI,so Ram�s - ptesidente.

�aturalmente por não haver requerid.� salvo-conduto
.

��":::�;�el:';�:"n1;��'e�a:::,�s:�': :,�:eie�:;':;bi�:��...............�-,.........;

SAO I�DyST.RIAL para conhecer qual o progresso de:! Dr ·'1111·"-11 'de Clva'·..J �
��S=�l'�l��.ustna e se não enganar com os áutor�s de. nos- :; .,

. II,:' 1.

Enq",�nto '''0, ';'eu os," P'ofe,"o, Renato B.,ho.a ; A.edeiço.......o'em ,i'Ilrt. A!egre � 1Id__ �
eu aqUI fICO dIzendo: "Viva a Pátria e chova arroz !;'

'

�:. . Ayres ' ',' t

Na, c:âm&ra Municip",
,-

I C.��;!;�:en�:::�:�.�;gR:E.:dar i
Iselçãl de 11I.,sIIS, a Hateis��....-....;.._.J

HOJe a nOlte, ,conforme a- "Consta da ordem do diaa-t"-':'-d-:;-----:-·d:-:·:-:-----:---:-..:..----------.
nunciamos, convocada pelo, ri

.. . _

ernllna as con lçoes, a

lentte
nós.

presidente ÀlIraro Millen da
� melrà ?ISC�SSao do ,pro� ponto de oferecerem r�al Esse projeto, na Comis�ãQ

Silveira. haverá nova ses-
J�to �e J�l que concede lsen-I conforto aos hospedes e pos- de Finanças obteve parecer

'Ião da qamara Mlmicipal,' _�:�de eCI�:::P.Po�.!��cahamhotei8, 'sam, contribuir para o. de-I fav'Oravel d� rc'lator Vitorio
de- senvolvim�nto dp. tllrlsmo Cecheto; lideI' do PTB.

\
_�yENTtJR l\S�' Do" 'Z��M" tTVJt!T '"

����.,.,-�.��-��
....

,

' ,.""..
. ..'

• , "'t,

"Vida

,'-

••

" tine-Diário
RITZ

Ás 5 e 8 horas
ODEON

Ás 8,30 horas '

JOh11 PAYNE - Sonny
TUFTS - Ellen DREW,..

em:·

jUfRONTANDO A MORTE
No programa:

O Esporte ni:t Téla.' Nac.
Preços:

'

Cr$ 5,00 e 3,20
Imp. até 18 anos.

, IMPERIAL
Ás 8 horas 1,_"So�(ln.tinua o gran�e Sllcesw S, " AO MISTICO \ "',I ,',. •

com: ' Recebemos e �gl'adece-
Turnhan BE'Y Linn . mos: ,

RARY �. Cathy O'DON- "Tenho o prazer de levar
"�"ELL I

ao conhecimento' de V. Sia.,
No programa: d t d h

.

'que, em a a ,e o.)e, assu-
,

Noticias da Semana. Nac. mí a secretaria da Socieda-
Pl'eÇOS: de de Amparo aos Tubercu-

Cr$ 6,20 e 3,20 losos.·
lmp. até 14 anos Esperaildo poder contar

RO:XY c'om, a. valiosa colaboràção
Ás�8'horàs' do presado am{go, n'a divul�

Em ultima e?C,ibição. gação de· notas alusivas ao

. '. T�R�SA desenvolvimento da nossa

4,A HIstOrIa de uma noiva) I sociedade, subscrevo-me com

,eom: /

as expressões do mais ,alto
·

Piel' ANGELI -
.

John apreço e distinta consid'erà-
·

ERICSON - P�gg�' Ann ção. ;

'GARDNER
'

Atenciosamente
No programa:

'

Acy Cabral Teive".
Noticias da Semana: Na�,
Fox: Movietorie. Jornal� "

IP�'eços:
Cr$ 5,00 ,e 3,20

'

'

Imp. até 14' anos
.

, IMPERIO
Ás 8 horas

Paul 'MUNI - Gen.&
TIERNEY e John SUTONN

._ ..... ��-':

1
-----_,;..- I t3$ �

.....:=::"_:� ---

�j

·em:

O RENEGADO
No programa;

/ Cinelandia Jornal./ Nac
-.

Pl;eêôs';-
. ,� _.. .".

j1Cr$ 5,00 'e 3,70
.

";1mp. até 14 alLOS .

/.
'.
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ADO�FINHO,' FIGURA' MAXIMÀ
ADOI"FINllo" CONSTITUIU.SE NA; �IAIOR . FIGURA· DO MOVIMENTADO E' SENSACIONAL PRÉLIO ENTRE CATARINENSES E CAPICHABAS" DO
MI'NGO EFETUADO NOS DOMINIOS _DESTES ULTIMOS. O· MAGNIFICO GUARDIÃO DO AVAl, PELA SUA ESTUPENDA ATUAÇÃO, RECEBEU ES-

TRONDOSA OVAÇAO, SENDO FELICITADO PELO GOVERNADOR DO ESPffiITO SANTO
'

..........)-..<,.....o..:._o��(����I��() M..' ��������,...
,

.

'." ,"

,- .

.... -

, -

·'0 <Estado, Esportivo
"

.

A'. I

.........-_......'J'.....,...W'."...,_......f'...........:-:....._.........._-...--·_",........-of"__.......--.-w-�.......---_....·.·_·.,.......__..·.·.............· .....··

'Portuguesã',Sanlista ?{. eruzeiro
Estf"n'ml.e a 'sensacional peleja entl'el paulistas e ganchos

Hoje, à noite com ímcio,
'

.'

I
nos. próximos certames pau-

�s 20,30 horas, o estádio dá �prélio em que medirão for- no contrôle da "esfera". esquadrão local para a de-. dos litigantes, mas pelo que lista e g'aucho. '.

rua Bocaiuva será palco de ças duas agremiações do I Há'muito que se aguarda fesa do prestigio do nosso
.

nos informaram, estão em-. _.

um cotejo que pelo seu in e-
. respeito no sul do Brasil - : um prêlio de tamanha en- futebol e sim. duas equipes í plena forma, pormados os I Aguardem o prélio sensa

dítismo vem despertando in- i a Portuguesa Santista, de' vergadura, O público, na- de dois Estados não muito: seus esquadrões, com novos cional e eletrizante de hoje
. terêsse desusado nos .drcL{'- Santos e o Cruseiro' de Por- turalmente, se dividirá para distantes um do outro, pele-! e valorosos elementos, de- sob as luzes .dos refletores.
los esportivos da Capital. : to Alegre, possuindo ambos aplaudir quem bem entenda, jande em campo neutro. I vendo ambos apresentar-se Todos ao estádio da F. C.

Quererqos nos referir ao elementos experimentados! pois não estará na liça nm . Não' conhecemos nenhum I como candidatos derespeíto F!
�

.

•

,

Caravana,do Ir contrai Não pagarão ;ingresso� , O l!hiratan, desejoso de rea-
.

.. I � C?l:forme. já c?mentámo;::.Ico.rp�rações mi'lit�res, agre- l'zar um quadrangularLI-ra· a segu'nda rodada I deCIdIU a diretoria da FAC 'mlaçoeS' estudantis grupos
. - .

. L .'
,

.. I'
_
..

' j':lão cob.rar mais ingressos I.escolares o seu ginásio. �fjm S.egulldo lI!-form�çoes ��"e i do Ub.rr,aL�l1 e de �utro ;1�1-
_

.

'
as gerars dos estudantes, de que os mesmos realizem obtivemos, ainda nao c.ondr- lhe da Capitat a ser convida-

'.
. militares e profissionais da seus certames internos de!mad�s, pretende .0 Ubiratan ! do oportunamente,

.

Reveste-se de invulgar franqueou seus 'portões ;<0,," imprensa e rádio, os quais basquete ou volei, ressalva- realizar em Abril ou MUlO" Sabemos/ também, que �1.

mteresse
"

o centronto .
ele t d t ilitar l' _ deverão apresenta rsna car- dos os dias previstos para U!l1 quadrangular de bas- FAC aprovou plenamente a
" es u antes mm ales e nro , .

tícíuacã "d" I tdid d f'
basquete entre as equipei' fissionais da imprensa e fá- teira escolar ou prof iasio- treinamentos ou jogos ofi- quete, co� a: par l�lpaç�i.() 1. ela exp en 1 a o seu, '1-

do Caravana do Ar e Lira l dío. nalo ucartão de identidade. dais.
.

do Palmeiras, de Joínville, Iiado e pretende dar-lhet.o-

'I'en is Clube, marcado para I A partida terá início às' para terem ingresso n� dO Bandeirante de Brusqut'. do o' apoio necessá��: _

hoje.' 19,30 horas com o. eonf'ron- magestosa quadra do Está-' Pretende a FAC real izar

t P
/ /

...

Aguarda-se unia' assisten- to entre aspirantes das duas dio Santa Catarina, por �C' um campeonato de volei e Campeona O ,itnamerl-
tia numerosajá quea FAC poderosas associações. .

casião das partidas que SE' 'basquete, tipo popular, ao

de FuteboI _

------------�--------_. realizam .quartas-fetras ,e qual poderão concorre)" d�-
. cano I

Conselho .·R. .de ·O.e·sportos
"

sábados.. '.
_,

'. bes-f.ilíadeaou não filiaflóf:;' u N las 'f' - -

_ Com as partidas rea lza-l
'. esta c aSSI icaçao nao

É pensamento da FAC, com a condição de não po- das no domingo passado, en- i está incluido o Brasil, por
, ,dentro de um programa. que derem jogar os atletas Jl1 tre as equipes <1,0 Perú e do "não te}' ainda estreado nes-O Conselho Regional de, Nenhuma entidade des- - -

sê traçou, oferecer perma- inscritos em outros torneios Panamá e do Ul'uO'uai CO!l- te cert.ame.Desportos do Estado de San- portiva poderá funcionar C
,. '"

ta Catarina .leva ao conhe-
I
sem que tenha obtido o d0-

nentes 'de �ad�ixas as aato- oficiais da �clética.. i tra o México em que fo'ram
. rfdades federais, estaduais _E os "reum.atic.o,.s" PO(k-.I,·ó.nC�'_'oI'es O'" 'qu'adro.s do Treino do' Selecionado Na-(;iment�. das entidades ,des- vido alvará (item 10, reso]Lt- _

v'-"'ti u

e múnicipais, rao t.ambem partiCIpar, SI P"I't'L e do Uruguai, é a se- cional.

pOl'tivas (Fedéações, Li- ção n. 20/43.) P
-

ç

. orá à disposição das desejarem e puderem. g·L.',I·n.te ,a clas'sifI'cação entre Zezé 1\1:o1'ei1'a afirmou a
g�li:; e Clubes), sujeitas ao A falta de alvará de fmi- -

regime' estabelecido pelo' cionamentO' sujeitará a el1- os países concUl'rente's: reportagem carioca que 6

decreto-lei n. 3.199, 14-4-41, tidade à multa de .. ,......
1° lugar - 'Chile, Perú e treinamento do selecionadG,

que a partir dest� data até. C1'$1.000,00 (um mil cruzei- Fede'raça-O Ille'·II·c·a Calarl-ne'nl.sel' Uruguai, sem ponto' perdi- :b��tl:::t�� no 'dia 1° ,de
3i de maio p. vindouro, r.e- 1'os), (letra a, dO' artigO' 13, A do.

c",berá os. pedidos de aIvara do. decreto-lei· 5.342), além '2° lugar - México, com S4lecionado A contra ()

ce �uncionamento. de suspensão de suas ativí- 2 pontos perdidos. América,
Entretanto, as entidades' dades (parág'rafo único, dI)

, Nota
.

Oficial h. l,7/52 3° lugar - Panamá, com Selecionado B contra Q

que virem a ser
. fundadas artigo 13, do decreto-lei n. • . ,4 !l0ntos perdidos. . Olár,ia,

"

após 31:-5:52, poderão re 5.342)., , '. I
Resolução da Presidenc�a: Iças para as Quart�s-feiras

B fll' A
'

. t�
-

.'
Querer apos aquel,a data, Flol'lanopohs, 13 de mal'- a) - Nomear o Sr. Major ,as Rodadas do Campeonato ra,§1 e rgea IDa c:ampeoesAs entidadés deverãó obe- ço de 1952. '. Domingos da/Costa Liuo So- 'de Basketball da Cidade. .'

I
"

"

" ,
. ., .. ,

d�cer.as n.·ormas�.esta�,e.leç.l·.
' Con�êlho �egi?nal "de 'b�inho para �xel'cer as i"un-', .

b) - Multar o Lira

Te-, ,., S·ulam·e�;c.'·'O'S' de,,··,N·'81'8I'-a-8:";-:<�: ,:,:,�,:
das. pela l'E1sO'!uçao 'no '2.043, Desportos: ,I çoes (Je supermtendente des- 1118 Clube em Cr$ 100,00 de ". .

.''& Y ".

de 7-1-44, dO' CoáSél,no Na:- E'duardo Vitor Cabral, Ita Entidade' com as atribui- ! acôrdo com artido 31 combi-
I

Grande a expectativa, do- platinos: Venceu, entretan..,
ciona-l de Desportos, para presidente. I ções de orf.(anização e de-; nado com o artigo 90 do CÓ-Imingo passadO'. para O' reve- to, a equipe argentina, em-

obtenção .do respectivo al- .Liberato

.C.ar.ioni'
secretá- .senvolvimento das

mOdRli_jdigo
de Penalidadês da FAC samento 4x200, homens. patando assim" lira8ileiro� e

vará. rio. dades desportivas mantidas po-r nâo ter r comparecido E isto, porque, o Brmül, portenhos, Na categoria fe-
. pela Federação: com sua& Equipes de Volley depois das magnificas vitó- minina venceu. a argentina,.

O Rio' S Pau'lo ('em' numeros hl - Aprovar as suges- Ball, Juvenil e Feminino, rias de Okamoto, Celso Kel- nos saltos classificou-se fi
'.

.

.' -. • ..'
.

"
. :' tões s�guintes, apresentadas para a Rodada do dia .22 de ly,'Mobiglia, no Monteiro, Rrasil tetra-campeão' e . no

ClasS'ifica�,ão: ' Pacaembú--'-'·-.' ... ! .'-., :' .. ' -pelo Sr. Superintendente;-'- Março passado.-· en-contl'a-se 'a-frente, com ·poJ{l-aq-uát.i�o vencetl o qu�-
Cr$ 8.06.1..98{!"o0.:

� 1 -.consecuçãQ' dos 'meios

II C).
� Recomendar, que 147 contra 137 pontO's dos dro platino.

'

1° lugar, com 6 pontos Maracanã, - , . , para a realização _do' Cam- não há Representantes de ..
'

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

perdidos' - .'F1uminen,,(�. Cl�$ 7.126.9'58�OÚ" ..
' peonato Estadual de Atletis- Associações junto à Mesa Camp'. Bras,.-lel-ro ..Ie Fu''eh'01POl'tl1gue�Í\ e ;v:a-sCo. 'rotaI. -,Gr$15:H�8.938.{)O. mo marcado pará os dias durante as' partidas; U

2<> Iugár; . eO'm S pontos ".,Gt.leiros:·· 26 e 27 de Abril;
.

d) - Multar em Cr$ 50,00 Surpresas estonteantes 0- 2, tendo, entretanto, perdi�
perdidoS: _: Corlntiaul'l" Pai . �ais vàsado :_ Manga _. 2.:.._ incentivar os Cam- (cinquenta' cruzeiros) como fel'eceu a rodada cumpl"Ídll Ida na prorrogação,
meiras, Santos e São ·Paulo. 18 tentos. '/ peonatos, da Cidade ora em incursos no artigo 30 do C� 11' ooltimo domingo:

.

- Santa Catarina, q,Uê.
3° IUgSl';:' com 9 pontos Menos vasado - Osvaldo dispüta, tornando .gratuito digo de Penalidades� por', - A Paraíba que havia' apesar de jogar mal, impô!>-

perdidos - Bangú e Boha- - 8 tentos. o ingl'ess,O' no Estádio San- não te't'ém feitó â indicação perdido domingo retl'azado 1 Rua classe RÇ> Espirito San-
fogo, ' .' Ataques:. ta Catarina para; d�·Juizes a que' alude a Cir';' 'em 8ua.terra, .empateu cth to por 3 a_O,. perdeu a 28 !)RI'-
4° lugar, ... com J2 pont03

.

Mais positivo.:_ Porhl- I -, Seühol'as; cuIar de 12 de Março do co!"- RecitEf pom o esquadrão per� tidi1, vencemlo· JO'l;{ayia �

perdidO's - Flamen'go. . guesa � '25 tentos. \ .n ..:_ Estudantes; rente, anO', as seguintes' As- ná'nibll.é�n%. prorrógáção.pelo es'core' "11-
Artilheir_Qs:

. '.

, 'M�ilos po�itivo - Botafô'... III _:__ Militãres não grá- sociações: Associação Atlé-: •. . nimo.
Pinga, com 8.tentos.·

I
&'0 -,io tentos;' duados; , tica Barriga. Verde; Lira A BahW, que havia - O mau tempo impedi�

Baltazar, 'il'om 7 teiüo;;. . 'Saldos.: '; '.

<

I, IV - Gráficos.
.
'Teu'is Clube; Caravana do pecrd�.do f�'�gól;�s4triellte: .

'(ta ii :partida, entre Sergipe e.

'Rodriltues e Nívio,
.

com. A ;favor - Por·tug,qesa -. 3':__ marcar as Reuniões Àr E, Clube; Ubiratan E. "b�: terrâ;' por 5xl, v.eneeli Alagoas, q_ue será }'ealizarl�
6 tentos. ' 7 tentos� .

. "

. ,

I do Superintendente conjun-· CI{lbe e Taubaté K. Clube. com superioridade O' sele-::in- hoje.
Rubens, com 5 'tentos. çontra' __:o Flamengo - 7 tan'lente com o. Conselho Flol'ÍanópoHs, 24 de Mar- nado pal'anaense por 3 x 2, - O 1° caso escabrostl
Defesas:

.
.

tentO's. 'T&:nico ,as QuadascfeÜ'ag ,ÇO' de 1952.
,

na 2a partida e 2 a O na foi entre os cearenses e Og

Mais positivas - Botaf,)-
.

A rodada dehoje: às 20 horas no Estádio

san-J
(As.) Nívio Pinto de An· prorrogação,. mal'anhen'Ses;� q'Ue pare(:e,

S[8 � ,10 tentes. NO' , Rio - Botafogo x ta Catarina.' drade - Secretário.
'.

- O Guapol'é que havia desta feita, .será decidido
Mellos positjva

.

.:;_ Bangú Btrngú.·
'-' --- --. .. -

2 - l1esoluções do Co-o:
.

'VIS'l'D:
- - --

'1
perdido, em seüs pagos--rnl- 'R' 'f:rvor tla selec-ionado .Ia -

� 22 tentos.
.

E_:n SãO' Paulo - Sant6s selho Técnico: .' ,,(1\8.) Osmar Cunha - �a o.Amazonas, venceu a 2a terra de Humberto de Cam-
Rendas: x Sao Paulo.

, a) - TransferIr de Ter- PresIdente. partIda em, Manaus por (3 x poso

.

f' .'
"

,

v' ..·.". _·_.....JI4...·_·,.,..,..·_. .,..."..�.·•._·�,..· •__ .-.·....-.__ -.-.-_,,_ ___..,._,.;.-••...,. .1- ""._- ",
_ -.t ",.._ ..-r,. - w. _·.w.,._._..,. _·.,*.?.-• ..,.' .•- ••_ .._._,._. ..."......,. J!-

-- -, ,
'

. "

\

I

-
,

\ \.
. \
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�xífaDsã� -Ou"a-I'ral dO,.Trlgo ,

o presidente tia Repúbl i- I,
ca aprovou o plano de fo
'.mento e, expansão do trigo
para o corrente ano. O pla
:no contará com recursos 01'

-cameutâr ios num total de
" 'trinta milhões e quinhentos
=mi] cruzeiros. Terá,'. assim,

,

.a cultura desse cereal um
,

�.amparo efetivo por parte do
.govern o nas proporções que,
'possam vir a satisfazer aos

:interesses do pais" atenuan
'<lo em boa parte os gastos
,-de divisas com essa impor-
"íação e também as clificul
,.rlades que tivemos este ano.

'

As dotacões orcamentá
zrias deter�inadas

.

para 'a I
'·,cultura do trigo não serão
'hastantes para operar o mi
'iagre da 'auto-suficiencia,
'nem o governo está crente
de que assim ocorrerá. Aín
-da temos que trabalhar mui
to até alcançar essa meta.
::"'�ão resta dúvida, todavia, Ique 9 novo plano trata o

'.pr?bl�n:a com op.iet!vidad:, I
pois alem da assistencia
'técnica e distribu ição de se-I
'mentes, ri cargo do Ministé- I
TÍO da Agricultura, estabele- '

-ce a instalação de al'mazens

:gra.:'1�iros, construção de
pequenos moinhos e silos
metálicos' pre-f'abr ioados.'

Cv.rnpt'omete-s'e também o

·�.governo a incentivar a re
'venda de máquinas agrico
las com o objetivo de am

'.pliar as áreas de cultivo.
N'eeessitamos aumentar a

�'pr('dução do trigo este ano,
como diz o 'titular da Agr i-
-cu ltura, em vista da queda
"da produção na Argentina,
"e l/rincipalmente pelo fato

,

/ >de estar' o nosso país a re-
.,/ -correr a outras nUI;ões, que

"operam em dólares, agra
vando, desse modo, a nossa

'situação cambial.
Resolvendo-so a questão

-do armazenamento e a dos
-tra.�"lspo]'tes, assegu rar-se-á
'à cultura do trigo as. bases
:,,;;ólida.,s para' a sua rápida
-expansão,

/

"

..
' ,

•

".

DO CAMINHA0

Maior quilometragem, maior capacidade
de carga, .rnaior resistência - eis .0 que
lhe oferece o Caminhão Chevrolet. "

Inteiratnent� planejado e construído

para suportar as mais rigorosas
condições de trabalho.r o /

Caminhão Chevrolet realiza
econômicamente o transporte, I

das mais pesadas cargas.
O motor de 6 cilindros,
o .chassi reforçado e os

inúmeros detalhes! técnicos
, ,

do Caminhão Chevrolet
reduzem as despesas
de manutenção e garap
tem maior economia.

,

,

- Eixo traseí-

•
ro hipóide,
sendo fa
cultativo o

de 2 veloci
.: �dà'des. .,'

"

"'� .. -

• .Ttansmissãc
reforçada de
'quatro' velo.
cidades.

X \
- �':�'�::::i;�
visibilidade. '�

- Assistên,cia, Peças e Acessó· I
. rios sob o emblema G; M.

\

GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A.
CONCESSIONÁRIOS EM TODO Cl PAís

•

Trcmsportes Aéreos
Cctérínenee s. Ati' EN'SI'N'O"

.

C"AROASSEMBLÉIA' GERAL ORIÚNARIA
\

' <,' ".

2a Convocaçâo (Alvarus de Oliveira) .. INos países o�tro� o ensino
São convidados os Senhores Acíonístas

'

desta Socie- Falamos em outra C1"0111- e apenas despesa: o gover-
-dade para a "Assembléia Geral Ordinária" a realizar-se ca, da tristeza de ver alguns ,110' gasta para que seu povo I'-com qualquer número, �� sua séde social á Rua Felipe i escolares sem banco onde; se eduque, aquí, ao contrá�,;Se};midt, nr. 14', ne�ta cidade de Florian.ópolis, ,no ?ia: si I sentar, e outros que, por! 1"10. o governoJanha as. cus
-de março de 1952, as 15 horas, para deliberarem sobre -a 'falta de recursos, não po- tas da educação do povo.
.seguínte :

. dem prosseguir os estudos. Muita gente abandona o
ORDEM DO DIA E essa tristeza é maior quan est udo por não pretender

1°) --Leitura, diseússão e aprovação do balan- do se vê em certa posição prosseguir, cumprrndo com
ço, çonta de Lucros e Perdas, Relatorio da Diretoria dos 'estudos, que

v

muitos de- seu, destino. Mesmo porque
e Parecer do Conselho Fiscal, relativo 'ao exercício -sertam e seguem trilhas ou- nem .todos -poderão ser dou
de Hl51. . ,

.

',. .

trae do, caminho 'fird�lO da tores �"há outras atividades,2°) - Eleição de Conselho Fiscal e seus Su- vidac , .

'

humanas necessítando de
plentes, Há, porém, outJ,�!> .faceta renovação 'de valores. Que ,

3°) � Assúntoade interesse Social. do raso.
.

'isto aconteça est�' certo.

t'_"I'S'SA.·'
�

, Florianópolis, 22 de março de .1952. \
/ ,

.

Este"ano muitos, pais 10- Mas que êste : índice piode
.' " ',,' ,

"

, T"uiz Fiuz�, Lhn� - I?iretor. Su,Perinten.çlentfl· ",.:.".:_ ram obdgados,:a' tirar o.s fi- qe.yhto ao alto ,custo do en� .
.

.

'.
'

- "

.

.

,

',_ .

<

lhos dos educandários .por ,�ino,:;es.tá_ errado !
"_�::::::::===:-"i:...." Comp,e pelo m.- f�!ta de recursos. E Isto por-,I' E o preç'õ dos livros? E '

ni li PrMo ela cicia.. 'que 09 preços. cresceram de cQlp.o de m-rida;:,li�. eompen-' C O N V lT E
..J

..,

f
IÍ . maneira assustadora. dios cada ano! Até parece

.G�' O seu r. ,•••,.. Houve protestos., Hbuve ·que os colégio,s:o\1,.quJ�JIlpãQ A familia de JOAQUIM MOUlt.Â";n;';�IOR:cqnvid8 .dor NORG�,;,. ' ..... inovimentós:de paÍS'� de,alu� sabémos, sã.o SÓC.i{)s d9,i1, e9.h, ..seus parentet;>'e'.,anÜgos ,pá-rW·.aJl}is§l:li q)l�;i�ní, inten:çij�) à
dêlo 195', COft,l i,a_ r.o,8

i co�tra os
'

.. a,um�nt�R .. tçres, do� livros d�.dá.�ic�s,�
.

8U� atrila; ffi!lt,l,;di éé.l��t4r;;r,à§::o/,',,�Q,",'r".�� • d"Ô,,/4t�:,*�;;'d�{��,Z;-
.

\ Mas. CUIDO em tudó, a ma�lO- O ensmo no B�asIl e ln- rente; 'ná Igreja, dtdi'ao ·FTg.riC]SCo'�'Pe.la'-p�ss{l;�em'do ,se-rantia real, de .

r:,!,ção �(,VOll a melhor. ,dús.t�·ia 'lucra'tiva. � mElio� de gimdo 'anlversãri() de sçu· ,f,áleei��nh):, ',,' .', ....
\ ..

,

"'.'5 anos. o Era,sil é, dps poucos :pal- receIto Pl;ll'U o gov�rno. Em; . ...L.. '-r .

se,
S, 'do�univ:ei'so, onde a édtl� bora isto custe a mu.ito

bra_l:
" 'ft_-.•��.__�,

O "O' t.. Ili é�íção' representa parcel� a sileiro que tem vontade' qe , '_ .. I
"

SOf Dia "',, a S()f considel'ada no orçamell- educar-se, a quebra de um
, '

, ',oNas J"<':�". (4úr•.P.....U..'. "d J
.

1 d d a""III..,«�o1"...,.... ul.r· ••"". ''o � - ....to do Estado. E sempre re- I ta, e a contrUl'IeC a e e .

•

'

""84"A':_.. •

' ."

,., • CU'1I11"" "''''UCJu,,wA PROSE;BRA ...
. C&J.ta e bem consldel'uvel. uma tende:ll::,c=.l�a:..:. ..:. .:...�__:__:_

.

_-,- .:.-:._-:--_-:-::====-

Diario . da Me'ropole VIVER! MOR:RER!
,.ngue-... o sangue ê;·. ,'vid�

'l'onírique-se co-m SANGUE
NQL que contém excelentes
elementos tõnipós, tais como;
Fósforo; Cálclo, Vaaadato e

Arseníato de Sódio, etc.

' ..

, ..

Caixa po�tal, 239
Telefone, 1607

Rua Jeronimo
Co'.i;ho, 14-

·fLOrUANOPOLIS
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Florianópolis,' Quarta'-teiraL 26 d,� Março.de 1952

Carlos "" Hoepcke "�.A. lürita dti"Relias e-Ber.ades I VERDADEIRA IGREJA
Com"e'rC·IO e IDd'u�strl'a Haepcke S.I. ' Jonas H.-de Oliveira

RELA1'ÓIUO DA DIRETORIA ' Na memorável palestrá de Jesus com a mulher sa-

RELATóRIO DA DIRETORiA Senhores acionistas, marítana, junto à fonte de Jacó. essa, depois de ver em)
,

'

Senhores acicnistas. Atendendo aos dispositivos legais, submetemos 'à' sua aprecia- Jesus um profeta, apontando para o monte Gerizim, onde

'. .';'�l'�z.me .s�bm��e{' à apreciação de V.", ss., de. aeôrdo com a�'! ção o balanço geral, referente ao exer��cio fin?o em 31 de de- os samaritanos tinham o seu templo, pondera: "nossos

(l,�pOSlçoes legais, o balanço, a conta de lucros e perdas e os do zeznhro de 1951. . pais adoraram nesse monte 'e vós dizeis que é em Jeru-

cumentos e papeis relativos ao exercício. de 1961.
\

Plnrtanópolfs, 31 de dezembro de 1951. salem O lugar onde se deve adorar", ao que Jesue lhe

Florianópolis, 31 de dezembro de 1951. Rudolfo Scheidemantel,' diretor-presidente. replica: "mulher, crê-me, que, a .hora vem, em que nem

Aderb.1 Ramos( da Silva, diretor-presidente. Adolfo Beckmann, dire'to r-gerente,' neste monte nem em Jerusalem adorareis' o Pai. Vós ado-
Acelon Dá:rio de Sousa, diretor-gerente. Acelon Dário de Sousa, diretor-gerente. "

I
rais O que não sabeis, nós adoramos

o.
que Srílb.

emos, pois
Rudolfo Sclteidemantel, diretor-gerente. FABRICA DE RENDAS E BORDADOS H�EPCKE S/A. a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é.
ROOoifo Weickert, diretor-gerente, BALANÇO GER_I\L 'ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1951 em que oa.verdadeíeos adoradores adorarão.o.Pai em es-

BAI,ANÇO, GER�\L. EM .31 DE DEZEMBRO DE 1951'
"

A T I v 'o' , I, , pirite e em verdade; porque o' Pai procura.a, �ai� que as-
, "

- À T: I V O
.. '. <,

Imobilizado sinr o.:ad,oré1)1�, Deus'é espírito' ê' importa qu�;:os':que o

Imobilizado Imóveis ., ..... ,.................... 510.222,50 "�o adoram O adorrem em espirito e em verdade" (S. João.

I'roprieda<!e.s , '.. . 7,.989.045,20 Tel'T�os' e Casas de Mor"dia 114.000,00 624.222,50 4 :2Q...24).
P;;y,i:;arcaçoes . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 1O.G67.327,70 18.556.372,90 ----- Como a mulher samaritana, há muita gente que anda

--'--- E!ltável
'. Pl'eocupada com. .o lugar onde deve adorar a Deus, ou,

. .Máquinas e Motllres \ 1.177.910,70 ' '�'l etn oÚtral' pâliitr'à:s; em saber qual a igreja verdadeira,
5.477.483,50 Móveis e Utensílios .,.............. 36.364,00 1.214,274,7ó ,A adoração a- Deus não se circunscreve a lugares ou a

--_.__. , I templos, como respondeu Jesus à. mulher samarttana �

I .. Dlsponível
. ;

.

i "nem nesse monte nem em Jerusalem, mas em espírito e

! Cauta ..... . . .... . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. .. . .... . .. .. 30.362,40 em verdade". Contudo não faltam igrejas cujos chefes
i Realizável a curto e longo prazo arroguam a si a exclusividade de tal privilegio e não
: l\>lel'cadorias : ,. 3'.1íll8.293,30 titubeiam em reivindicar a qualidade de uníca igreja ver-
: Devedores , . . . . .. . 7.881.339,30 drtdeira.

1:373.952,20 95.481.564,20, Obrigações de Guerra 108.500,00 lUí'78.11l2,60 Haverá, para o pesquisador independente, interessa-
-----�- ------ do apenas 110 descohrimento da verdade, um criterio para

13:446.992,20

!
a determinação da verdadeira igreja?

-----

.

�A revelação especial de Deus nas Sagradas Escri-

turas veio ao mundo através do povo hebreu, que se re

sumiu finalmente à tribu de 'judá, donde o nome de ju-
4.45t268,00 deu. Jesus Cristo veio através dêsse povo, da descendeu

cia de Davi, cumprindo as profecias. Deus conduziu êsse

novo da escravidão do Egito para Canaã com "mão ror

te", operando rio' meio' dele verdadeiras maravilhas; deu-.
lhe o Decalogo, ordenanças e instituições. -Esse povo du

rante muito tempo foi como um farol, foi o veiculo da

Revelação de Deus ao mundo dominado pelo paganismo.
a idolatria e as trevas espirttuais. No entanto, o que lhe

sucedeu? Permaneceu fIel a Deus, guardando os manda

mentos e os ensinos de Jeová? De modo nenhum. Antes
se afastou de seus principios,

.

como clama .o profeta
Isaias i "Porque o Senhor disse: Pois que este poyo se

aproximá de mim, e com a �;ua boca e com os seus labios
50.040,70 10.868.154,9� me honra, mas o seu coração se afasta para longe de

mim e o seu temor para comigo consiste só em manda

mentos de homens em-que f6i'instruido" (Isaías 29:13).
2.578.837,30 i Como conséquencia não houve classe a que Jesus

I . i --.-------

: mais' censurasse, para com a qual se mostrasse mais in-

,Conta de compensação Í. I 13.446.992,20 I tolerante do que a dos escribas 'e fariseus, justamente
Caução da díretoria •..... , . .. '.......

.

100.000,00 - nas mãos de quem estava a direção da igreja judaica no

------1, Contas de C�tnpe�sação seu tempo. Para eles as mais duras palavras, a mais ve.-

Cr$ 119.6)5.420,60 I Credores em Cz Caução , . .. .... 20.000,00 emente condenação. O capitulo 23 de S. Mateus é como

------ 11'ítulos em Cobrança .. .. . . . . . . . . 4.421.268,00 4.451.268,00 urrr raio fulminante partido de seus labias contra essas
'

Florianópolis, 31 de' dezembro de' 1951. ----�- duas classes. São dele as expressões: "serpentes, raça.
Aderbal Ramos da Silva, diretor-presidente. Florianópolis, 31 de d ezemb ro de 1951. de, víboras", "sepulcros caiados", "ai de vós, escribas e:

Ac�lon Dárió de Sousa, diretor-gerente. . Rúdolfo Scheidemantel, diretol'-presfdellte:' fariseus -hípocr itas 'r pois. .que percerreis o mar e a terra

Ru4o)fo Scbeidemantel, diretor-gerente. Adolfo' Beclnnann, diretor-gerente. :
para fazer um prosel ito e depois de o terdes feito o fà-

'Ro�lfo Welckert, diretor-gerente.
' Acelon Hário de Sousa. dí reto r-gerente. : zeis filho 'do inferno duas vez,0,S mais do que vós".

Heitór de Souza, Lima, guardu-Iivros, reg.

n,
()

I
;,\Ivàro, dt> Lima Veiga, cOlltador, reg. 48..J30, l Ora; se a antiguidade fôsse ó critel'io para a deter-

c. R. C., sob n. 0039. na D. E. C./0.067 -no C. R .. C.. I minaçã.o da verdadeira igreja. a judaica sê-lo-ia; e nem.
\ '.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
j.

PARECER DO CONSELHO FISCAL i mesmo o fato de o proprio Deus tê-la instituido atrav€i
Os abaixo assin�/d�,s, memb�os .do CO,nselho Fisc�l ,la "Carlos

'lOS t;l;aixo assinados, mem.h,·os do,Conselho Fisea:� da "Fábric!� ! de lVíoisé� e d�s profet�s, foi-lhe. gal'an��a dêsse tituht
Hoe:pcke S. A. ComerCIO e Industria", tendo' procedido ao exame de Rendas e Bordado� Hoepcke S. A.', tendo procedido ao exame I sequer ate os dIas de OrIsto.
rios livros, balanç,o, inventário e demais. documentos; especialmente l dos livros, balanço, inventário e ,demais doclllne.ntos, especialmente I .

Mas qual o critério, então, para .�. deter;mil1aç�� da
.:los negócios.e.

operações sociais, refel'entes ao exercício de miL �o-I' dos negócios � op�rações sociai�,. referelltes ao exe,rcício de. m�l ,'igr�ja verd�deii'-à? Nã� pode ser outro senão o. dado pelo '

vecentos e .pn,cocnta e �m,' declaram ter achado' tudo em perfeita novecentos e Clllcoenta"e um, declaram ter as:hado tudo em perfel- pl'.oprio CrIstO: "Se vos permanecerdes na mInha pala
(J')'dem, clareza e regularidade, pelo que são de parecer sejam

apro-l'
ta ordem, ciareza e regularidade, pejo qne são de parecer, sejam I vl'a, verdadeiramente sel'eis meus dis.cipulos",. "sereis

"Hd()s pelo� s�n�01'e8. n.cio.nilltas.
o balanço, contas e, atos pratica- a�rovados pelo� ,senhores acio.nistas, o balanço, 'co�tas e atos pi'a- II meus amigo� se fizer?es .0 que vos man�o" (ê . .J0

..

�o, 8:3�
dos pela ])IretOTlB da SOCIedade. tlcados pela Dn'etorl:a da Socledacle.

.
e 15 :14), EIS aí o cr�t�l'lp dado por CrIsto.�. fl.de�ld�de a

Flo�ianÓpÔJis,. 18 deJever�iro de 1952. Florianópolis, 20 de fevereiro de 1952. ! sUâ·palavl'a. Não pode ser igreja verdadei'ia aquela que
','"' Joáõ Batista. Bonnanis Joio·'BaOsta Bonnassis l se afasta. da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada,

:�Jalme ,(-in,hares Entídlô Cardoso Júnior I Jesus, na semana da sua paixão, contou, para DlOS-
,

Adolfo. :8eek,lUllun Jr.ime. Linhares ! traI' aos judeus que o Reino de Deus lhes seria tirado po-r

t-b--�--Q"""e-,:-·,;.,""tI"''-'-'"e''';-:·''':��:''';'�·�'-:-'·'l� A601l1A, DA IM"IN'E\NTE U'MA''''
� l�:ou:�r�� k::�e;:��t��éi:�: ;f:��,Ol:n!�à�:�:a:o::

_

. : lavradores e partiu. Na epoca certa enviou varios de

velculos· ",;APSMCA.
\ ,/

.

REV
- !seus servos para buscar do fl'uto da vinha, mas os 1a.-

Ás 10 horas 'da'manhã �dà .J:JIíIl ..�._: M
, .'

,

i·
•

, OLUGAO i v�adore� espanca�'am:n{)� ·e der:pedira.m-n�s "azios: Pnr

ontem. na e�uina dl!'�lt�"J.��1: ...1.vl.'••• '••C., MI...., central sindic�l juntamen- já �er tempo de 'lutar cón_!Úm e�vlOu seu pr�prlO fIlho, dl.zendo. terao re�pelto por

:tipe' Schmidt' e TrAjano, vé.�· . Ein'potiéo§ minutos a' ·p.ova re� te com outras ex.:tida�es de tl'a o bOI,chevismQ, sem m�l.Ío-1�eu fIlho.

M.
as �s la,vr�d��es, pen�an.d

o ein apoBsar�se da

!.'ifieou.se 'violento choque :mrl�:s':;!;�:. �1�=��S�: classe que lhe sao afms, es-I res delongas. A essa reunião '\lInha, ma�ram o �e}delIo. Jesus. per�untav�o._frm d�

d
.

1 80S e os ataqu'es da asma ou bron- tivera� r,el.1nidos sob, 'a di- compareceram cerca de .... p�rab�Ia: Q!le .-f�ra . o -dono da �mlla: � Ira, ex.�er-e veIe\! os. Q,uite. Em pouco tempo, é posslvoe!

I
/ I dor ma e d ra a vmha a outros

Aquela hora o automóvel dormir bem respirandO livre e b,- reção de lideres vermelhos, 6.000· fe.rroviar'ios, qu.
�

.

a- nl1nar� 0,8 avra
. e� .: ?s. .�. .

1
.'.

• ,

• , .'
,
cilmente. M ...dllco aUvi.-o, mes- aos m"'amo tempo 'que outras' plaudI"'am calo'.osamente as

Nao vos enganeIS,. lteItol., 19r eJa verdadeIra e aquela:
1-] 8-33, dll'lgldo pelo seu, mo. que o mal seja �ntlgo, porque '" .. •

d Pld D
""'oprietário Jàcob

.

Origes dlssol'Vé e remove o'�ucu& que organizações'classistas, não oalavras dos dois lideres an-
que mantem, em sua �n.egn ade, a

.

a aVl:a _

e eus: o-�
...'. ,.' obstrúe as VUlS r�spb,atónas. minan- • • .•. • , sacramentos e o padl'Bo. moral da VIda CrIsta. Examma:t
dono da A TRIUNFAL de do a sua enetgl8, arrulnando sue ComUnIstas, OUVIam os seus tl-comulllstas Alberto Mar- ,,," . .

. •
, ,

-

SIIúde, flJzendo-o sentir� prematll- che"'es que' lhes declarar'am
-.

C I 'D t O
as ESCrIturas, lede dl1'etame:n,te nos Evangelhos os eUSI-

mandava li Praça 15 quanQo ramente velho Men6aco tem tldQ

f
,�-, roqUln e ar os uar e, u-

C
.. . .

1
. ,. ,

'1·' d
f'Oi' al'r"ltam'ente ,colhI'do pe-

tanto êXito 'Rue.�. o:te�c<! !;Oro .e.. tros oradores' frizai:'am .,
n.OS 4e nsto e JU gal .vos meslpos qua. a Igl'eJ�. ver :t-

u • garantia de.-dar'ilo·paéiente t'8sp_lra· _ .
'W' ti' ..

'
.

lo jeep 1-2Q...56:,,'do sr, Si!'" ,çlio Uvre e fâcü rapiclaroen,ll? e coin-
'

.

necessidade de se apor um
eIra.

,.-

ple_to .Utio do sofrtme;?t0 �"I!. ,38m!! '. d'. . \.. _'--:o :--
1Vestre Blaszezyk;. .

.

�:�C����àl= t�.l.m'1'l!��j:.Y.' f dique alO .cI_edscente aumento
� CONVITE

Com o illesp�rado ,"em- GOSta gaI'llntla e a Bua'Ílroi�ã;: �"'. �': 'I'po'gr',a O
o .l)O( eno "os comunistas Convi�amos o .leitor a est.udar conoscO a Palavra de

""U1Tão", o auto foi .]'6.gado
'

'" .. ,
, ',"."., nativos. . .

.t' , _,_.. --�----_. _. " Deus e � óÚvir a"pregaç.�o do, Evang-elho, hoje, às 20 ll()'-
sobre o passeio' da Livraria AO"5 � SO"BBDORE'S" (lt,npressorp''ae,p'eClo)rtador de

ras, na rua Joãn, Pinto n .. 37 e amanhã, às 20 horas, na.
Record, quasi colhendo uni f' nua Visçonde de Otiro �reto 11. 64.
:grupo de moças que .estava A Dra.- L. GALHARDO ,I Precisa-se dQ.,_ um, compe- Aluga seJ:el'to de uma vitrina. Por ex-médica'do Centro Espid, tente, de preferencia Rol- .

•

:verdadeiro milagre, nào ta Luz. Caridade e Amor, teiro, para trabalhar em Ca- Aluga-se uma IQja com fi
•

}louve acidentes pessoais.' comunica a mudança do sel! çador.
.

portas, situado à Rua Pa-
Os agenteR ,d� trânsito to- consultório paTa a Aven..id. Interessados, JJlVOl: \ pror' dre Ro.ma, .. esquÚl.a da Co'n-

1'11aram imediatas providen- N. S. Copl}cabana nO 546 - curar Schnorr - Rua Feli- selheiro .Mafra, n. 182.
c.ia;; para apurar respol1sa-, Apartamenio riO 102 - Ri. pe Schmidt, 42 - Sob Tratar com o sr. Antonio
biliebcles. 1ft' Janeiro, Florianópolis. Apostolo.

{.i· ixa: em moeda ccrrcn te e em Bancos

Realizável a curto e longo prazo

Vevedores 38.562.170,50
JlEercadol'ias

�[atériâ prima

49.683.350,70
3.922.078,90

••• 0'0 0.0 •••••••• 66 ... "0

I'articipações, Bonus de Gnerra e Apô-
lices 1.940.011,90......... , "

.

Diversas contas

Conta de compensação r

:Al.!ões caucionadas 100.000,00 '

----- ! Contas de compensação
Cr$,119.615.420,60 .Ações .Caucionadas " . 30.0'00,00

PASSIVO

---o-- : Devedores em Cz'Cobrança .

I 'PASSIVO

I Não exigível

, Capital . , , .

Fundo Aumeuto do 'Capital . ' . 3.000.000,00
2.000.000,00

91.117,00

4.421.268,00

Não exigível
Capital . ' .' .....•........

'

.
, 20.400.000,00'

Reserva 8.000.000,00 ) 3:000.000,00
Fundo de previsão .

Fundo para flutuação do ativo .

Fundo para depreciação de imóveis e

4.500.000,00
8.400.000,00 I' Conta- de Reserva _. .

Reserva Compulsé ria Dec, LeI 9.159 .

I Fundo p/Móveis, Utensílios e' Imóveis

I Fundo de Depreciação de Máquinas .. ,

! Fundo para Devedores Du�idosos :
57.577.490,50 Fundo para Máquinas Obsoletas .

.! Fundo para Participações ..........•

, I Lucros Suspensos , .

,I, E" I
L I

.
Xlg'IVe. a curto e longo prazo

61.937.930,lo I Credores ,., ..•............. , ,

embarcações .. , .

Fundo para part icipações .

9.987.478,60 6fiO'.586,50
1.940.011,90 782.074,30

780.000,00
395.836,40
108.500,00

Fundo de "aux'il.io 500.000,00
Fundo para contas duvidosas 3.850.000,00

EXigível a curto e longo prazo

Oredores . 58.7,70.847,60
Díversas coutas

�
' .

Dividendo " ,.,.•...... , ..

Ul31.082,50

1.836.000,00

•••••••••••••••••0 .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



V.ende-se
,'[ .

Ym�DA DE .CASAS E
I

.

'GRANl)E AREA" DIj:
T:E1UU\.S, NA CIDADE

DE BlGUACU
Vende-se, l�a 'êiáade de

Biguacu, O,"; �:;egi.lill tes imó
veis:
I - Uma grande área de

terras, com 491.000 metros

quadrados, sendo' parte em

pastagem limpa e cercadaç ,

e parte' em capoeirâo e ro

ças,
II -'Duas casas em per

feito estado de alvenaria,
grandes, à rua CeI. Emidio
Amorim, f'ren tes . do terren o

já c�tado., '.

III .:_ Seis galpões, 'de
madeira, 'sendo mh 'grande,
próprio para beneficiamento
de madeira, oficinas, etc" e

os outros de menor tama
nho.
Tratar na mesma Cidade,

com o sr. João Pedro Mar
tendal, à rua CeI.' Emídio

\

��__?�� �_�� �
!�_i_�_�o�� Quarl��k� 2�������,�:�*e��c.�.t.�.���('.������Q

Emóora V. nio pou .. v ê-Les, as

bactérias penetram na sua bôc., .• ,

e trahalh"m dia' e noite p"ra fo,·

'mar as cáril!s'que destroem os dentes.
"

I • I'

Defenda-se
�dessa" invasão" usend«

KOL YNOS 3 vêzes �o dia,

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

Mae, Ârll1ur <Critica
. ,

, ,

·g(}vêrl1tf 'dô's tstadó$' Unidos
01

I
JACKSON, . Misaiss ippi, I Os Estados Unidos, '/30118i-, -'óNão ouvimos nenhum

24 (U,P,) - O governo a ..

, derando como "inviolavel" clamor da parte dos euro

tual conduz os Estados Uni- ! o solo. da Chi�a comunista peus, 'pelo qual empenhas
dos "para a guerra na Euro- ._ disse MacArthur -, ter- I serri sua própria vida, sua'

pa", e, no' interior, para a minarão pelo "abandono nó própria fortuna, e sua Pl'Ó
çriação de um "Estado Co- ririal de contas, de toda a Pl'ÜI honra, a fim de defen ..

munísta" - consoante o ge� Asia continental ao comu- dorci-i suas próprias Iiber ..

neral MacArthur, afastado nismo internacional". dades".
como se sabe, no ano passa- Quanto à, influencia que

do, de seu comando no Ex" a politica do governo 'I'ru- Para concluir; MacArthur
tremo Oriente. man, ou que biliões de dóla- afirmou que os desembolsos
O antigo comandante-che- res de despesas puderam ter realizados atualmente pelà

fe das forças das Nações sobre os espir itos europeus, administração
. americana

Unidas na Coréia, que fala-' para que se lancem verda .. representam "a' maior 01' ..

va diante das' duas Câmaras 1 deiramenta em um progra- g ia de despesas de toda a

reunidas do Congresso do ma de rearmamento, o

ge-l
história um fenômeno f'an

Estado de Missíssíppí, 13n- neral MaeArthur acha .. a tástico, que é um
.

desafio
çou-se em acusações contra muito pequena:

.

lançado à razão", '

a admin istração de 'I'ruman,
.acusações das'mais fortes,

__ .. -v-;.....j_

até 'agora proferidas, desde
o seu retôrno aos Estados

VUn���:. administração _ a- í,ag'em' com segurança'
firmou MacArthur entre ou-

.

e rapideztras coisas - "assim como i
'. '.1

nos lançou sem preparação S(l -NOS CONFORrrAVEIS l\tTCRO-ONmnR DO
na guerra da Coréia, neste

I R 4,"IDO «SlIL-8R 1�ILn'RO»'momento está a caminho de II f fi� IJ
nos levar a guerra na Euro- j' Fl .

'I' I' i J' ru
.

C 'h 'Ipa",.'enquanto que no irite- r�trlanopf) .IS - naja -- OID�.v1 e - Jur·itl. �
rior, a-pclética levada a éfei ..

Á

II-A. ...

ir i _ -r.�;;-Deodo'''o esquina da' I,to pelo governo "nos con- ',genCla. Rua 'Tenente Silveira
duz à criação do Estado 'Bo.. .

,

I

preparassem nosso

caml-,nho".(,
.

E o general se referiu,
p�rtjcularmel1te �s negocia- t

'

e MISSA,çoes para o armistic io na I
.

'

Coréia, cujo único resultado Orlando Podiackí e. família; MârioPodiacki e famí'..
. parece ser, para ele, até o Iia : Roberto P(j)diacki, Gema P"odiacki.'; André Maykot e

, momento, que aR tropas d.as faJUília; Nilton Amorim e família, agradecem sincera
,Nações Unidas continuem a mente, a, todos que enviaram pêsames, flores e que acom-

.c�m:bater e a, maneI' por pnnhal'am a sna enfermidade e até a sua última morada,
coisa alguma. swi inesquecível niãe, sogra e avó
- "Fizemo-las combater

.

IDA }'EDRIGO PODIACKI. !
- disse êle - até EJue uma Outrossim, convidam 'os parentes' e aml'gos para as- !.
situação de paralisação, 'to.. sistirem a, missa de sétimo dia a ser celebrada na Igreja I
tal fosse ati:n:�ida na penin- N. S. de Fátima no Estreito, às 7 horas do dIa 26.

. l
sula, e deixamo .. las assim

' I
em uma guerra de posições '1
e .,de usura, enquanto nos _� '.

.'

I
empenhavamos mil diama-

p.�5''$
,

'. I
�as, �1egociáç��es de

.. ':�c.essm:, ... .. '... ..
'...

'COJJ.ogo , que' sao ulTlversaI-

S'mente interpretada; eomo , .

uma súplica de n08S.::I pRr- 1 / ,II '..
te pela paz. Essas negOCia ..

,�
"

ções pro�se.guem há oito me- �- . DURANTE TODO, DIA
.

,

;:S��d� l����;e�:�u�t��l�e�u� 1/ I "" nos VA/)�JiJs
.

/'que o lmofilgo ganhou tem., .

po

pa.
1'a tr�zer reforços e

D�"R�' "�.�f;_
I

para a.pel'felçOal' seus meios "�;;->
de comunicaQões, isso tu.. "'_'''»'' g � �

.' - � �.. �
do para ganhar o poder Oll-! Z

�.,,_ �
de sua fraqueza, era mais ,/1 �
pronunciada".' .

{

I
I

. S,abã'o" "

\?irgem Espeéialidade'
dà Ui II., WF.1ZEL INDUSTRIlL .......Jolovllle. (ma reli regis 'rada) . s"eÃ���l?otA,

T
'

b
I ESPr:C!AL mt.r.r:-

"

.' orO(l a roupa ranquis;sim_ô_'_"_,_'._._.__�_,m_,�'_'''_,;..
.....

"_T
••.

_

... ,,

_

t
r

i
fi

.. fi· ,;;" f..

.s.lo FRANCISCO DO SUl, para. NO' 4 VOBi r
Info·mcsc&.'" Gomo. Aq.nt."'i r

.cóp�n.- Cerlol HoepckeS/A - Cl- "TeletcDf I :ll} (. Rod. teler. i
'''''P'.IICO do Sul-Cu10' .H�pc�e S� -eI -TeJ�lone li MOORRMACE_ i

SOU UM,

HOMEM
AIIVD .

Vontade de trabalhar
eu tinha I Nõo ho.

via era disposlcôo. Per.
nas bcmcos, dl!só'nimo,
dssolento. Era o orçc
mismo debill+odo, eram

gripes u[l1QS opôs ou-ros,
,na a ameaço de ruber
culose p.:a magreso EI

pelo .::botimento g5rat.
A.s I�inhas FaC9s esto"
\(om pól:dos, emogrl?cio a

olhos' vistos. A'Quélrl me

aconselhou Em�I;õo oe
Scott e os resultodo< Fo.
ram ext aordinórios, Nõo
há dúvidas de Qua e o

t'onko d. fõrrtfu a mais
P9rF9ito, combino cõo ide
eH das vitaminas do óleo
de fig.?do de bacaihõu
com cólcio '

e. fósforo:

Apraaível vivenda recém

construída, em Serraria, mo
biliada" com luz própria,

VENDE-SE COM URGftN- terreno de 15xlOO todo cer-
elA:

'

cado, com frente para a es-
Uma fina mobilia entalha- trada geral e fundos para o

da, estilo antigo e estofada- mar. Tratar com Abelardo
em couro; um roupeiro de Andrade, 'Rua . Felipe Sch-.
cedro; duas estantes para mídt, 36 ....
livros; uma cristaleira com ===::�:-- _

espelhos e vidros; tudo em nBlDA8, UUllA'r18.0
perfeito estado de conserva- • I'UC.A8.. lUru,rrIO.AII

Çã�i:atar na rua Blumenau;
,I bltr de Nogueirá

n.67. .e4I.e -uDlu .....
---------.

,
lUtltl .'

,Vendem-se Aulas dfl Inglês
. PRATICO E TEORICO
Duas. casas, à Rua Padre Professor Bonsen-

Roma, para melhores ínfor- Av: Hercilio 'Luz, 66 .

mações tratar nesta reda-
J Djaria.me�te.

ção. Da;; u a" 1.." e UIlS 14 às 19.

Está cientllíc�
mente provado
que, KOL YN.OS

. comóate: as,·cJ
ries. Além disso,
KOL YNOS p..r-

11'1r. �

. ;t:ll'�

mos,4
Pedro.

, Par.icipação
Paulo Vieira da Rosa

e

Tilinha Vieira da Rosa

-partícipam o nascirnen ..

to de seu filho JOSÉ, a

. 23 do corrente na Casa
de 'Sáúde S, Sebastião,

Vende�se
Vende-se um quarto para

I .asal, completamente novo.

Ver 'e tratar a Avenida Rio,
Branco, 191. -.

.

MOVEIS

"
: .. -

o sr,

Amorim.

. fraqu�z.� ttm 91',.,1

� i'nbo ereOIOtad j
'(Silveira) "

Perdeu-se
A Cautela N° 3,089, emiti

da pela Caixa Económica
Federal de Santa' Catarina .

Vende-se
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Mal Instalada a Delegacia Porqú8, HD·carec� a Vida IDe CustodlD de Campos
Regional de Polici� ,

.....' ',.,"!
- -

Re�io��1�1�Ç�O��i�e�:g;��� :�::�'i�:���d: l'������?::l: 'Caso IIPICO na praia doMercadol TIROC'INIUM
-

LI.T' IHU'M'ca 15 para a Rua Jose' Jac que o prédio não se presta' b I II�

-

A nossa reportagem o - 'ê conselhos, para conv;encer
" .ques, nã'o foi muito bem re- para as finalidades da De-

servou, 110 Mercado um pe- 'o nosso homem do sitio das O sr. Prof. Custódio F.
cebida, porque ia se situar legacia. Não tem acomoda-

queno fato que muito signi- vantagens qU8' conseguirá de Campos, lente do Colégio
numa zona exclusivamente ções amplas e suficientes fica nesse angustioso mo- vendendo ele mesmo o. que "Dias Velho", desta Capital,residenciál e cujo sossego, à para que os serviços cor-

mento de carestia da vida. colhe, uma' rei assim daria acaba ele publicar mais um
noite, forçosamente iria per- rarn normalmente. Um 'cidadão parou na otímos resultados... interessante trabalho, n e-
turbar.

praia com dois balaios de cessário aos que estudam a mais entusiastas.
Apesar dessas adverten- E a Delegacia Regional bananas _ banas maduras ' Iingua matar da 1108sa . "Ti- À gentileza da oferta com

das, a mudança se realizou.', de Policia,_pela sua impor. e grandes. Agressa-O rocin ium Latinum", coletâ- que nos mimoseou, O ES-·
Não só os que lá traba-I tancia/ e movimento, bem Imediatamente a fregue-

'

nea, organizada em pontos,
.

TADO se confessa grato,111um,' entretanto, como' m..erecia melhores' instala- ,

f"
.

de ve d O idi t h� zia interessou-se pelo artigo a
e ,:er80S e VI 10, rec os

quantos acidentalmente vi- ções. 1-;
e a venda estava sendo fei- .0ca de César e Cícero, acompa-

�"""",_"'_'_...._.w____""""'-....-......_..- ..�--""
ta normalmente, a ces 2,00 O motorista da linha de nhados de um vocabulário B I LHETE
as bananas brancas, e ... " onibus Saco dos Limões, completo .e precedidos dos

'.

.

,
.

Cr$ 2,50 as banas-maçãs: Orlando Martins, esteve na rudimentos da sintaxe e da ao Prefei'()
De repente chega o dono Delegacia Regional de Poli- métrica. '

Encontra-se em estado cre-de um ta/bole, iro' instalado ela para COmtlnl'caj que um O ilustre professor, com .

. completo abandono a partena praia e pergunta: - Olá tal Joaquim, funci nário do mais esse publicação, fruto '

da Paraça 15 de Novembro,'

amigo, a como é o-cento ? . .. Serviço Nacional da' Malá- conhecida como Praca Ma-Or homem pensou um pou- da: o agrediu' de faca em ·Sr. Hugo loiAl-, rechal Guilherme, d�vido �
co e disse, querendo bancar ,punho... U estatua ali .erguida àquele
o ladino. Isto até parece a epidemia ImaUD' grande heroi eatarinense, e-
- Já me ofereceram doze de faca.. .

que é ponto dos on íbus Cir-.

1 S· - ,

t'
�. cruzeiros 9 cento mas só Vitima de lamentavel ací-A

A.
cular e' Agronomica.Pe O ao ,ecre alIO: vendo P?r cat,Ol:Ze.

(

. dent� �e automo�el, nas
l!á varios meses M opera-

.

d'a
.

- Feito, -- disse o outro. * Há várias ruas da Ca- proxlm.ldad�s da CIdade de rios da Prefeitura andaram:Segurança E comprou as banas todas * '* pital que estão viran- Blumenau, a tarde de ante-Ipor ali arrancando o resto-
.

.

. {l�e levou para o seu tabo- do bomIocal ara asta- ontem, q_uand? .regressou a I, de grama que ainda cobriaO J.ORNAL DA SERRA, i possa fugir calmamente, sob leiro e começou a vender a, p
p Pb t

• esta Capital, veio a falecer,! S' c rteíros e depois dis-.
em seu último número, pu- I as vistas c' a proteção da c-s 3,00! . g�tm. ara, co�protv��, as�a! em consequencia de violen- 10 anna·da '

A P"e' f'el't'
�

.' ! .'. 1" . ICI ar a proprra ar ena onne : h' d
·so... ."... 1 urabhca a seguinte nota: Ipropna po reia. Vendo aquilo, pergunta- P feit t

.

ldê [to c oque, o. nosso preza o não mais cuidou daquele''O
.

it Ii
.

1 O"' S tá d S '
. o re er o. em sua resi en- I t' d tAU

'.L ,

mquerr o p�. ICIa pe- esr, ecre ano e egu- mos a nos mesmos: Que ne-!· O t t" d'
e es 1m3 o. con .erraneo, sr.: (. t' h .entral da CI·"·:IO

.

C Ih d Páblt
.

d h' .. ,cla. ma o es a crescen 0., 'H' M II d
' can In O\:. .(.. uaue,la morte de sm oe o e rança -u rca, que arn a a cessidade tinha o homem do; d É I tí

.

I
I ugo ,1 oe mann, um os

e devia ser como recánI .,

d
.

d ". d
. . . .' I crescen o... as imave e

I eH t d f" 1\1: I
i e qu � I., S -

Campo]s co�tlOuRa . orml lo o.

P1ouco, exammou

l'
. e. VISdU, sdItlO de vender as bananas I

chocante tal situação. (, ;re or&es C' a dIrmt3 r oe - i

to dOI lagradouro, o nosso
·na De egacia egrona sem a guns casos

.

po IClalS e e uma vez se era cedo e as., P d' d 'd t
mann ,la., es a praça e

�< ·ta- de "isJ'ta. .' . tIL d t
.'

d .,' .

. o ena um os re a 0... d d't d t d" I I
,�al o • .

que haja motIvo para a ages, e ermlOan o agora e:>tava vendendQ mUlto, . d DIARIO
"

t _.'
. escen en e e ra IClo.na O neI'OSO crover>1adol' d"',.

di' .. 'd' b?
'

I
res o , In erelSsa -

f T b
.

Ad' o>, . � - «.

emora.

I
energICas provI enCIas a em-, . . .

d d f A d d" ,

aml la arrIga·V.,r e. cidade dpve mandar "oDe-O ... I
-

d 't d t't
. -

A" d
.

I
os na e esa a a mUllS- T- l' 'I . . � -

.prazo a Co.nC usao � respel 0.. como a es I Ulçao SSlm elXOU e e de ga- t
'- .

"1 Ih'
ao ogo veI<:� ou a m·, rar" es'" pl'aca ao menos:inquerito é déterminado em: do sub-delegado criminoso, nhar 'mais uns dozé a ,quin - ratça� 1

mumclpa '. 'NcoO-TeII fausta no.ticYd do seu passa- pal'a "se'""com"ell"d'a' l'-D00 'me-I' d
4' ,.

t
'

I 'd' t d'
"

d
. ma ,ena para uma -

t
.

d d I 1 d'"
" .,

,eI Equan 0/ r�, esda s�. a l!-,,� la a�e�lesJsa. o �n- ze cruzeI�'os so eVldo � es-
f CIA, percorrendo algumas me� '0, a �oe�e ade oca, � lhol' aos olhos dos fOl'a�tej-,t-o. quan o. ,a o

.
ecre o quento ao. •. . lUZ e, e- se comodIsmo que domma o : d qua era es aca o e presh- ros que nos visitam, e tam-d

'..

t' .

d' h d"
essas ruas. .

b AI.e pnsao preven lva 0.) pra· maIS or ens comuns nessas nosso ornem . o ,mtel'lor, O MI\TERIAL • glOSO mem ro. aque e con- bem para justificar eRsazô � ôutro, porem mais cur- e�e,rgellcias,. pr�stará ines- q�asi 'sempre vencido pela MATO�..
' no. cas'O, e

terrâ�eo., fo� tomad� de ver-
,propaganda ofic�al sobre oto. tImavel serVIço a ordem ao. lei do menor esforco, .. e' dadeuo pesar, movlmentan- . ." li"1• ,

,
'

•
. •

>
.

• ....?'�......JVV'......._...._............'" •

. futuro "j;unstIco de
I 0:-·.Ante esse fato, solicita- mesmo tempo que isentará amda contnbuiu para enca-'D A f .- do·se afIm de conhecer das . ..

l' \

D J. r n 0010 " . . n.anopo l8 ...
mos ao Exmo.- Sr. r. UlZ a sua responsabilidade de recer, sem necessidade, o _ mInUCI�S da dolorosa ocor- • _

da Comarca que seja toma- eveútos possiveis, de gravi- custo �a vida... G II .. ,-
rência que o vitimou. II I f d ddà uma providencia energi- dade, uma vez que' faça Casos 'como estes se 1'e- a o. I . Comerciante dos 'mais a- 1,a, 03 10 88 os.

ca para se coilooir abusos cumprir essas deteimina- petem, todas as manhãs, com Desqe ante-ontem está catados, cidadão dos mais
nm Baton DO .....

que somente v€w eD_'- detri-Ições. O clima de Lages ain. gran.de prej�iz() para o con- nesta capitál o sr. dr. Anto- probos e pi'estativos, o sr. f.j ,
. Viii

mento dos sagrados mteres- da é· carregado. por obra sumldol', .POIS quando vamos nio Gallotti,. vice-presiden- Hugo Moellmann desfruia· Estão fundeados no Rato
ses da Justiça.. 'dos desmandos d'o Delegado, 'comprar 'verdura ou 'frutas te da Empresa "Ligth, a�d va, na sociedade catarinen- nes, os seguintes navios Na-
Aí fica a nossa reclama- j que exorbit� das suas fun- dã terra, já as adquirimos 'Power", no Rio de Janéiro. se.. de sóBdas amizades da. ciona-is:

ção". cões e continúa com, prisões do primeiro ou segundo -Ín- O ilustre c'onterrâneo tem' das às suas qualidades de Guarassú - da Cía. Cos-,
I O q�e ma!s se estranha,. de pessedistas a 'torto e a termediár�o... sido grandemente cumpri .. coração, de homem afeito ao lteir.a de Navegaçã� - car-

nesse caso, e que o Sub-De- di.reito. Ainda há tres dias :Uma leI que favorece o mentado pelos seus inúme- bem.
. VOeIl'O a._ com destmo a Im-

leg!ldo Lino Paim, de Pal- uma das suas vitimas foi re. peqUeno. �gri�ulto�' quando 1'013' amigos e admiradores. Os s�us restos modais I bitl�ba, .

. .

melras, autor da morte de tirada da prisão ilegal por ele proprlO VIesse vender O ESTADO cumprimen, foram transportados, na Slderurglca 4 -, da Cla�
Osni Coelho, filho 'do Inten- ordem de habeas-corpus. seus produtos, mas uma lei tandó-o, deseja-lhe f.eliz e3· madrugada' de ontem, para

I
Sidel'urgica Nacional -,

�ente d�qu�le Distrito, con-, ESp'eremGs as .providên- .acompanhada de instruções tada em seu Estado natal. estB; Ca;pitaJ, �pós as for: c�rvoei�o; com destino aJm-tInue amda no seu posto, cias do sr. Secretário da Se- ......... - ........'.-"••----.- _- ..........".'"01".............,.....•_�_w..,..,...,
.

mahdades legaIS e dadas a, bltuba. �
prestigiado como autorida· gurança, 13epultura, com grànde a- 1 .

Em transito: .
_

.. ,

de! Há mais de 2 meses, êle Instl·��to de Apo'sen'':>1:.. adoréa-' e companhamento, à tarde de I Nacionais' - Sideruygicà,
e seus capangas. perpetra.

A I'· _ ll" <!lntem, no Cemitério Públi-! Cinco - saido onteIJ:l de Im-
ram o crime. O inquérito po· r.q'ueo o.�.,Ia' Pe,aso-es dos Com'e'rl'l-a'rl·os

co do Itacorobí. Ibítnba com destino aO Rio,
licial, posto que concluido, � "O ESTAD� apresenta à levando carvão.
continUa na gaveta do De- 'Tivemos conhecimento, �xma. família\enlutada as Siderurgica Dois - saido'

leg�do de L!lges, qua?do .iá por notícias que se veiculam
A V I S O expres:,ões do seu pe!;lar. l0?-tem, de .Laguna, com des-

deVIa ter. SIdo remetIdo ao n08<.,meios culturais', de que FIN I\NCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA C I\SA .

tmo ao
_

RlO, tambem levall-
M. M. Ju�. Com essa demo· um grupo' de estudiosos e

�.
,

.

.

�

I"""_ do carvao.
ra" d.ésm�nda·se a' auto� cientistas da Capital e do

' .' PR�PRIA '

" Ma'as tratos' Extrangeiros. - Almagro-
ridade, relegando a plano Estado, está cogitando da O DE�EGADO DO IN:.sTITU!� DE A�OSEN,TADO- ! ._ chileno - Deu entrada.
secundário o cumprimento criação de. uma entidade de RIA E PENSÕES DOS COMER�IARIOS, NO ESTADO Em virtude de protestos ontem em S. Francisco, pro-
do dever, para atender,. pri- pesquisas arqueológicas. �E SANTA. ,CATA.RIN�, comUlllca Aaos seus .segu!·a.dos de particulares que provoca- cedente de Vitoria..
meiro, OS chefetes udenistas Essa instituição que, aO q�le, a partIr d? dJa tres (3) do

�
mes de .a�rI.l' prOXlmo ram a intervenção da Poli- Canopus - {lrgentil1o

:que prometeram impunida- que consta será denominada vllido:lro; estara aberta a Ca�telra. Imoblhana para o cia, fôram detidos Nilo Val- saído ontem de Itajai para
de ao criminoso e temem "Centro Catarinense de Pes-. re�eblmento d� propostas de f�nancIamento para as se- :rp.is da Silveira e Valmor Paranaguá.
que contra o 'mesmo seja quis,as Arqueológicas", reu- gumtes modahdad�s.d: operaçoe�: '_ Alinto da' Rosa, por infligi- Pekla - dinarpal:quês -
decretada a p,risão preven- nirá em seu seio os mais ].0) B-l.:- aqUlslçao de tm'reno e construçao de casa rem maus tratos a um ani- de B. Ayres em viagem para.
tiva. A demora da remessa eminentes pesquisadores ela pata moradia do segurad? e

.'
mal domestico.. . Itajaí.

do inquérito à autoridade arqueologia, paleografia, to- .

20.) BA2 -::- construçao de. casa e� terreno de pro- ..,_,_...,..........,.. __ - - • - - __ , - - __ - - _�

:'':P:��. '::p:u:r::'ad� �:::;!�a� g�:r;:�:d:' ';�::Ci�� p:
...";:� ::,::g�::�;;'i�::ae::::r;:�r':�:�'a ""ocia�o que i?t.1.e-

or. -

·G�-Il=-a.�ii�..J()-. '

criminoso ainda no exercI'- nad.as com h' t' "
. t' Ja tenhfl. obtido fmancIamento do InstItuto, nem aquele

,, .. IS ,ona e an ,l- "

r
., .

.

.

cio do cargo, 'ponha ,em 01'- guidades.· q�e Ja
.

01'. p.ropnetano ou pl'<;>mltente-comprador de pr.é-
de .' I T- I 't h

. dlO resldenclal.
. ns as suas COisas, para, . ao ogo en amos notI-.

"
.

.

.',. '.. ,
no caso de vir a ser decre-I cias oficiais a respeito do .

Os _seguI�dos IesIdente� nos mUl1lC_lplO� de. Flohano-
tada a prisão preventiva, assunto, voltaremos a ele. pohs, S�o Jose, Pa�hoça e Blguaçu, s�rao,at�ndidos nesta

.\ DelegaCIa, das 11 as 16 horas, nos dIas utels, e das 9 às
••.,.)•..,• .,..,. .......••- ............-••-............-.-.-.-_.....,_-••,-_• .,._-_••�-v-� 11, aos sábados, na. 'Secção de Aplicação de Fundos desta

U
-

R 'I
,.

I"d
.

'1 Delegacia, enquanto que os segurados residentes nos mu

m..... ecor e para ser .1 o pe o nicípios juriSdicionados às Agêndas do L A. p, C., em

D ..J E
Bl.umenau, Joinville, Itajaí, Laguna, Lajes ,e Joaçaba, se-.

irefor .,e. ,dUC81'ão I rão atendidos nas referidas Agências. ,

V Uma vez encerradas as inscrições, o segurado ficará
obrigado a apresel,1tar, dentro do prazo improrrogável de '"

trinta (30) dias, a documentação necessária para instruir
o respectivo proee�so, sob pena de cancelamento da res-

pectiva inscrição.
.

No ato da inscrição, serão fornecidas aos segurados
instruçõe!3 detalhadas quanto à documentacão a .ser a.

presentada. . .'
,.

-. •

Gabinete do Delegado, em FloriatlóPolis, 25 de março
de 1952.

'

Francisco Câmara Net� - Delegado.

de longos e pacientes e.:l-,

tudos, vem de prestar ser- .

viço utílissimo à atual ge�-.
ração estudiosa, 'que nele,
têm um dos seus mestres,

Flortanôpolis, Quarta-feira, 261 de Março. de 1952

Pal'a qu� a diretoni. ue contra o professor E. Br'lRil
Edu�ação

.

leia,
.

mesmo em I nãb permitindo que ,12 cré
sua camionete, tra.l1screve- anças frequentem a escoh.
mps, do' Jornal da Serrcl, o Pedimos a atencão de
seguin te: quem de direito pa;a est�
"O Dr. Chefe do DiretorÍD fato afim-de-que uma J)l'O-

,Udenista de Campos Novos vidência energica seja to
está primando pelo seu de-!mada ou, qu-ando nã0, ali
samor à instrução públic�. ,se proceda rigoroso inaucl'i
movendo forte campanha Ito sôbre o alarmantá fato". GUILHERME TAL

Para os mártires da imprensa - esses bravos.
jornalistas do Diário - que se exaurem na defesa..

do Gov�rl1o, o fator tempo é o maior. Dele e por êle
devemos ésperar, como quem diz: "O govêrno ainda
não começou a S'0vernar. Esperem mais um pouco e

vocês vel'ão uma coisa;'.
,

O, tempo, na verdade, é tudo. Podemos, hoje, di
zer até que já' se foi o tempo em que o Diârio conde�
nava h.ospitais, maternidades, grupos escolares, abri
go de menores e colonias como obras de fachada e

que hoje, estamos no tempo em que palacetes para ,:;

govei'nador atual merecem elogios daquele jornaÍ
como 'obras necessariás e úteis! "

In illo tentpore, o candidato prometia somente
aplicar os dinheiros publicos em obras reprodutivas.
o. solar da Estação Agrpnôm'ica foge ou não foge a

êsse propósito? Peçam a 'resposta ao povo, e verão,
que tempo quente!
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