
" -

R(�c()nstitucion:alizacãO (ia B
.

"_'"
LA PAZ, 6 I(u.p,)

-I
nas, sob o regime do :M:ovi-

l·do
novo 'governo, Hernan I fiou, uma bem sucedida

re'l
.oncedida a e;-:ta CO�T�RPon-, poder, no golpe de Estad()

CO:UP1eta l�berdade pol�t�ca l�eüt.{) Nacional Revolu?i?- Sile� Suazo, que,. aos trinta Iv.o,lta que depôs a Junta Mi- dente, declarou S, i i e s:; de 1951 promet.emos voltar,
f'01 prometida aos bolivia- no, pelo chefe em �'Xel!CICIO e nove anos de, Idade, che,-' Iitar. Em entrevista ontem -"Quando fomos roubados do ;

vencer e perdoar, pois vol-
. ,

.

� taITIOS. yeneernos e agora. va·
�"'''''''.'''�''''''..�'"", ._' .... .-. .....�-"... _ ....... ...; � 4 ... '. J .. i .

.

d ,;

�
,

. ", mos perdoar.ca to os ,

}Omais antfsoDiá .. � i
A entrevista foicoil'cedi-

�
• • � ,.

da na casa (lo governc, atra-
rio de S. ('ata ra ti. ii i' ves de cuias janelas pode-

i
If. �

} ! mos avistar o posto ,onde seu

I Ano XXXViii. � �amigo, o:' coronel Gualberto
1 ' .: ; Villaroel, chefe do ,gover'lo .

� N 11 "16 � 1 em 1946, foi enforcado pe-

� • b� � .Ios revolucionáhos. Este.

\....Y-.........,..,................._........,..,.....À. posto está agora enfeitado

,com flql'es. Silos "af irmou
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80 CE'-N-T-A-V-(-)S--- I que
os 'planos imediatos do

;..._ ------_.--. governo dependem da che-

PRISÃO PREVENTIVA
..

DOS a Câmara e ·seu rresidente:�;:��l:::'�������;;i
lS .,- A d d' C

· i que Esteusoro e ele próprio

I,d itares cusa OS e nmunístas A reeleição dr sr. Nel'eu, Ramosy�m a preC�sid.e11cIl'a I����; eP'�·�c:;�:���ntt��:��
C� H' - Denutados veio prestlgiar essa aScl c o

, \. ,

RIO, 16 ,(U.V.) - Está Estão em eurso.rno Supe- I. Váe-íos outros nomes se- da amara aosI'
-

.'
1

. .' pectivamente. Adiantou ser
•

" if icarnos pelos eomentartos (a lm-! '

sendo
.

aguardada para as rior Tribunal Militar numo- ,'1'&0 ainda arrolados. para os Congresso, como verr I <" '

,',. :,. d .,' também nosaível que as e�

proximas vinte e quatro 'ho- roeos pedidos 'de habeas-
i

depoimentos exigidos pela prensa, que só não está per�o�ngo �lSU�Sl:It�;��I'i.��ei::� .Ieicões para o Congresso se

zas <l decretação da prisão corpus, Os pedidos não tive- comissão de inquérito, Mui- Gurgel do Amaral pelo sr, UI e mete <1 .

. d
.

realizem dentro de breve.
'.,

Ii
' s'>cretaria da Assembléia. Há, mesmo quem �reten a

'tempo Estas serão real iza..•preventiva dos mi itares ram nenhum despacho, por- tos acusados - adianta a =:
" R

.

d AI id projeto que ',,' .

. :J .n

acusados de atívídades co- que aguardam a", diligencias respeito "Ultima .Hora" � vincular a vitor-ia do sr. 1 U1 e mel a ao
",

f" 1 das com liberdade completa
•

I '

to' d ndo aos deputados cambio o ICla
.. ,

,

'

..'

munistas. que se encontram man

..
�adas fazer J' «rito.às

aU-1 es. tãoo, mesmo .foragidos.", A
ele apresen ala conce e,

,.. I' para todos, "Os habitantes
,

. t;- d automovels Dal chegam a guns, - . , .

detidos ha mais de" 25 dias. torídades encarregadas do polícia,' tanto do Exercito, para a Impor açao e
.

'

.'
.

1 ,(lo campo, os agricultores..
.

. criticos a denunciar a íncoerencia da Camara DeSSas (uas..
I ,i

•

di n x.
Está em fase de conclusão inquérito anti-comunista, como a civil, trabalha. '(la

"

.

',. 1 de inspiração nobre que fez escolher me usrve os in l?S, ,q,l!-'� nao

'dos trabalhos da comissão Os habeas-corpus são im- ',captura desses' elementos atitudes, justapon o a jns >

_
'.' gozavam nestas f'ranuuias a.

N. R às preoeupaçoes subalternas, que a- , ", ,.".'
-encarregada' de apurar a petl'ados indi.stintaménte ',deSanal'eCidOS' desde_que se o sr, creu amos,

" ..

.

I despelto de constItUlrem à
·1 Úib'Je"1 ai, v:Jt" l'Íara a p1'lmen'a secretaria, . •

d
.

1
- '1 l'infiltração comunista JUtS' por oficiais, sargentos e sol- iniciou a repressão contra a "

- .,
J', "-. • ,maIOrIa a nopu açao )0 ,-

forças arIl!-adas. Dentro de dados, todos acusado,s de infiltração comunista nas Não creIO, porem, que es-
i vi:ma, podel:;;,O votar" - a-

poucos dias os processos se- servir à conspiração verme- forças armadas. tejari1. certos os ��omentadO,- ; firmo� '0 chefe pi'ovisório do

i�ão rernçtidos á Justiça pa- lha. Eis 08 nomes dos impe- re8, A prefel'enCla pelo. sr,

I
Exé'cutiv0,

'

l'a . os competentes julga- tI'antes: Moises Martins Ro- •__•......,..._.. Rui de Almeida só me:'éce- Siles reite��u' a a:fir-mati�
mentos.. clrignes, Evaristo Pereira ria os ataques' que esta 80-

. 'la (lo micl ist1'o do Exterior
Confil'ma-s'e/ a .prisão de Souza, Mario Moreira, Mário Nom.3ado P·re,/s,',. frendo se não houvesse, pa- I d� que o novo governo res�

vaTios oficiais' 1'-ecolhidos 'Rodrigues Martelo, Ataide li Ira a sua
_

escolhà, nel1h:ll�a. I peitará' os compromissos in.

aos qual'teis da Primeira Re- .Pereira Barros,', Sel;lastião don10 da Colap 'i outra
razao que? do ploJe-

I ternacionais da Bolivia e

gião Mintar, Entre outrÇls, Roç11'igues Santos, José Au- (I. (I .

,to dos antomoveIS: .Mas ,a 'manterá relac'5es amistosas
estão detidos os majores da

�
gusto Santos, FeJjciano Ta, 'do S l1ata .,·'ua v�r4�de é;que ,o deputado I

com todos, os' países.· Qnan-.:
��eronáutica Sebastião Dan- vares Silva, R'al.lÍil1o Perei- ti • Y 1-'

.

Vlt?qOSO e :nal� atuante e Ito á politléa em geral, Siles
I tas e Fortunato Câmara de 1'a l\fesquitã, Ad;lltô'-�i:aga- RIO, 16 (V.A,} - ° sr. ,mals comUl1lCatlvo que

,

o I mencionou o obj.etivo do

,.
", O��veira. ° capitão Joaquim lh-ães Freire, José Carlos P}'esidente da República as- sr, Gur.!?el do .Am�ral. _E._ o MNR como sendo "reco'1.

Inácio F'elicissimo Ca'l:doso, Y[endol1pfl., Adão Peretra sinou decreto, na 'pa:sta do v:rda,delr� ,mot�vo oa el:lçao quistar a economia do pais
ajuàante de ordens do ge- 'Luz. AJfHu B;1rbosa Pel1â, Trabalho, nóm�anao Apolô- nao e, alIas,. esse pa1alelo

para os' boli:vianos, ele sor�

n�raL.junha ,Cruz, eomall,- 010 ,Torfe,51� .Jw:ge� Pu�rte" p.ío,Teófilo Romet pclra e-o eI?-tre as quahd�des dos can-
te Que todo.o povo possa ter

'lhinte, i.ité:rln�í'�la 2a. Re�iilô :y aldi'l','A,,",i);if�J!S;:.,El oi 15M,;,;'': ll,:<:€;;é�!"'\i:�i..t�i,l '�,m�i
'

.. -�o i�l��ll�o��::. (vnte?,e�,�� qu.,�,. ,,:.
. t,meJ,iJ.or EOl't�, > <H:versificar' a

Militar é 'dt( guarnição . de 'la Ferreira; Ruberrl'VaKi:1a+:.: d� Pif.êsÍ(l�rite dà "C
" ,sãó",-1J3" d�t�!# "tf�!:-tld,oXl ";:J4t;'�,���".", ':' ,*(ltlnpã;o'�.aS#g,lJL�r,@:Q,.

.a tt»-.
c São Pauio; e os teÍlent�s da rei" O?erval MiriU1�a, Eneias de Abastecimento e Pl'eç<:s itr�m em di:V1ç!1l' e,�nf('a�lte- _ idos os boli�ia11ó1 a�1jbe�d�-

, M:u']nha, Raimur.ldo ElIas e 10hvell'a � Al'itOlllo Paulo jílO Estado deSanta (hl:�al�P ,c,e.r � p.,a.;tId� ,�l�b�lh)stpa. d.es pl'ometldas.na C�mflbtUl�
:Clé�ente <te Tal. AndreazZJ. na,,'· ..,�e ha ,,?Q!� ,can(hd�v�s do. .

.

I çáô. '

,

,

r., B., .e c.laro �ue as oU�las "
. '. I Anunciou que não ha ne-

-\-I--f-.---------B----------�---�----------�- qNmlliç®SVM��ênr9a�m��!�cleao�e �e,n9humprisi��������.

Iria' o ri- I ade,·r'o Ilves' Se'-CO'
,

• ,hão. é :n�comendado �ela pr�pna dlreçao ,0.0 Partido T��1.- !nem vindictas e chamou a

-

_
' .', '

,\.' 'I balhi�til:'. l:ie no Pal',tIdo Soclal Demoél'atIco ou na Umao
atencão nara o fatp de ane.()

DeJllOCr8tic�\. Na�io:dal. -aparecessem oub'os Il?meS para
governo �ã.o imnôs estado de

.

Ha C'IIUDI·smo na I'erloa"u'1·lpg " "competiJ: cOlll. ?S dos .8r:8, Nere� ��m�)�, e .�os; ,Augusto, �itio nem lei marcial, nem

« ,

..)�'
,

�,�,� �::l:t;�aa���O:o!��i,;:·r!�? NU(} ma eLe azer

0. que tiee��=;o!O��: a.�:n:�l:�lb���
RIO, 16 (V.�,) ,- ° bri- t ..

'

, i e'nvolvidos, em· atividades, >' ,A ��!meí.r�l s�e.�eJa�'ia da Camara ?a�'ece, que estlmu.- despachos para a imprensa
p".d.p;1"f) J\lv"" Seco. chefe � sendo processado:'! pelas for- subversivas. Disse áiitda que 1� rivahdad�s ou conflltos na econonuu ll).ter·na dos paI, 'fora inicialmente determi
ii'!), �stado Maior da� A€r�- !

ça� aér.eas - àdiant�u o los 'oficiais e' .subalt�rnos tidos. Há alguns anos,'. nUma eleição combinada entre os nada por um 'funeionario
..11autlca, em declaraçoes fe1- bngad€u'o Abres Seco, e com i presos se er;contram nos es- vario� elementos dfl. Assembléia observo�l-se. o mesmo subalterno do govern'o. nlas'
tas ao vespertino ,oficial"A, a conclusão dos autos serão I tabe1ecimentos nlÍlital'es .. Ne fen'pmeno <le cOTJfpetição de candida!os. dentro,de um

em seguida suspensa, Di�,se
.

:N.oit�", admitiu que "há. co:'! enviaa.o� a'O Supre,mO"Tr!bu-ll�h:1ll1 está em poder da po� pe.qüeno grupo de deputados, o PartIdo' RepublIcano. A
que os jornais contrarios ao

mumsmo na AeronautlCa'-: nal MIht..ar, que Julgara os bCla,' maioi'ia' da 'Qamara preferiu, tambem, o candidato 1'ebe1- MNR estão com a liberdadé
acentuando que os focos

� �.l•••••_"'___.••..__.....;.,.�_w � .,.� de. No fvnela, se o Pl'Opl'\O partido não é suficientemente, de circulação assegurada e
mais i:nwortan�es dos ver-

, ,

eoeso para evitar dissídios de�sa especie, não espere dos receberão do governo todas
/ melhos se localizam no no1'-

(. 'f' t I "V""" outros que Jhe vão sel"l/ir de comissão correcional.
.

A
as garantias.

-deste e., no Rio Grande, do aru ii
'

or .",Q eza oauora ,ten?enc�a é s:inPl'e para eXl?loral' e arnplia� as divisões e
>

VIAJOU ESTENSQRO
Sul.

.

I \.
desmtehgencl3s dos comp<:tIdor:es. Se o proJeto dos auto- B; AIRES, 16 (U.P.) -

, Ad,ianthu o brigadeiro Al- SP<?KANE, 16 (V.P.) .- 1 ctelro pesa�o do mundo � moveis entrou no caso, !fOl apenas como elemento secun� Vitor Paz Estensoro' embar-
•

·"1€._8 Sêco que't0tam ef'etua- Um'gIgantesco- bombal'den'o I tem um ralO de vôo de' 16- dario para acentuar melhor a.s simpatias que o sr, Rui ,'.8"0 hOI'as des·ta m"-
B-36 'f' 1'1 'I

' . '.', cou as ,o . '<',

das prisões de oficiais e St1� espatI ou-se no so o, mI qUl ometl'os �om sl�s de AJmeida encontra entre os seus companheIrOS de As- nhá para La Paz, a fim de
ealternos nesta capital e qu.ando levantava voo da

i qua.tl'? motore� a Jato e. seIS 'sembléia. assumir a chefia do governp
nos Estados, Quanto ao nú- ba�e 4.a Força Aerea ,em a p1stao. Os dOIS SObl:�vlven- boliviano. ° lideI' naciona-
mero de militar.es presos, o Falrchlld, matando qUInze; tes do d�sastre de/hOJe, qUH Quanto ao ·sr. Nereu Ramós, o voto da Cantara foi o lista partiu do aeroporto de

- brigadeiro Seco se' negou a das dezessete pessoas que se I .
, reconhecimento das altas qualídades dp candidato. Mas Moron' em voo sem escalas

Ycvelar , exclamando: encontra_vam a. bordo, � a-lé �_segundo qu.e ocorre,com é interessantH recordar a. 'es,Pecie de revolta qU,e se ob-. (lê 7 hOl:as, pondo termo, as
..IAh! Isso não posso dizer" ... parelho lllcendlOu-se apos a

laVIOes dess� tI�o ll?, aero- servou no Palado Tiradentes quando o eminente l'epre- sim, 'ao exilio politico de
Tendo o reportpr lembl'a- queda, . porto de FalrchIld, flcaram sentante de Sallta Catarina começou' a dar. sinais de sua .

. - seIS anos.
, -do ao brigadeiro Alves Se- O B-36 é o maior bombar- seriamente queimados. .' severidade ou de sua firmeza na direção dos trahalhos le-

-"1.

.co' que há poucos- dias fa':. _ ..,;,..- -.i't..- ��.........................................................
gislativos, Muita gente me dizia qu,e ele não conseguiria

180000 a "A Noife" o coro- chegar ao fim da sessão, tal a irritação qu-e se notava nas O riso d. cid.... �

.;.-=e.1cloaA.rr�a�r��a�OqPl·IReo��tf�o�r�a'�deelssem�:aidna�_- Re·ou·d·la'do Pelo's' Flae'I·S I ��v��:n���a�::h��:�lQh�:i::d:��:.lh���. s��: �����::;
lU _, _ incisivas, quando não, á�peras. Mas, no fundo, a queixa
l ,�lada a rede comunista 'das RIO, 16 (V.A.)·-' Tele-l da à igreja, receioso de aI� maior era o desconto inflexivel da parte variavel do sub-

,forças armadas" e se em gralna de' Fortaleza informa gum contagio.- .'. sÍdió.
vista disso a sua ãfirmativa qúe o padre Isaac S'aido, há Vendo-se assim isoJado, o

-de 'qlte "há comunismo' na meseS' do leprosario de An- padre Isaac resolveu voltar
.aeronáutica" não podéria tonio Justa, no· Ceará,· de- ao le,prosario, .onde foi ca�

. fiel' "s,ubstituidà nor,,��Houve,! pois de considerado curad� rinhosamellte' a.c91hido pelos
eQIDunismo", o chefe do Es- pela sulfona, regressou à II hánsenianos. Os iornaifl· de
i:adó Maior reafirmou: Fortaleza' comentam a tris
"Aeredito que a rede comu- sua paroquia. Mas nfto' foi I te ocorl'encia, pondo em des
nista tenha sido desrr:-alltela-j be�1 rece?id{) pelos paro- � taql�e a 'paci�!fcia e � resig
·-da.,. mas ha comuJHsmo na I. qmanoR, ll1credulos .de sua lllaçao com-que o bom pastaI'
A-eronantica".'. >: � .

- fCl11'ri/; Qu:ln:dcr "celebrava, a f suportou o· repud-io',do seu-

Varios fnqueritos estão. missa, o' povo não cornE_are-! rebanho.

• {r.
, I

',�,'ll'9 .J
. rt��t

�•.-.-..;....,..-..-�"""""_"'WJ".·.
-\

..

1. D1RET.Q�
.

�
.�_ ,Ru�ens de �
{ Arruda ·Ramos �
) " \

GERENTE ::
Domingos, F. �.
de Aquino �

.----,

I
Edição de hoje - 8 p8�S,

, A praxe ex\stente .era' a de deixar como .let_ra morta

o desconto. Faltavam 08' deputados" viajavam, as vezes,
para QS' seus ,Estados, iam c.uidar, de inter,esses pessoa�s',
'ou eleitorais, mas no nm do mes lá estava todo o subsi-

/'

.'

/:
, I
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OJ�HOS _ OUVIDOS _ NARIZ E GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista do Hospital

.

rModerni Aparelhagem .•

Lampada de Fenda - Refrator _ Vertometro etc.
R X. (radiografias da Cabeça) _ Retirada de CÓl'pOS
Extranhos do Pulmão e Esofago.

Receita para uso de Oculos.
Co:n.sultório:.__ Visconde de Ouro Preto nO 2 � (Al

tos da Casa Belo Horizonte):
Residência _ Felipe Schmidt, 101. ._ <reI. 1560.

Dr. Tbeodocio MiQUdl 4iberíoo
ADVOGADO

Rua .Trajano nO 12, 10 and., sala nO 1 _ Edifício São
Jorge (Escr. Dr. Waldir Busch).

Telefone _ 1340.

Dr. Dalmo ·Bastos Silva
ADVOGADO

RUA HERCILIO LUZ 36
Edifício ,D. Dora, _ sala, "

lTAJAI
Santa Catarina

OKr1. LOBA.roFILHO
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DR. LINS NEVES

OBSTADO

Semestre . Cr$ 90,00
,No Ist.rior

Ano . . . .. Cr$ 200.00
Semestre' . Cr$ llO,OO
A.aaeioa media,'II .•o11-
vito.
O. ori_'aal.. m••mo

alo publicado.. .10 ...
rio devolvido•.
A dlreçlo alo.. r.a

poa8abilis...pelo. lIoa

uittol! j8m1�d". ao. "1"-

Gua. Na.toaal ti. ._.... I ti.o. .1.fJII .. If�•.
__tai•.

'

'! DR. M A R_lO
•-:tIl1'etor •• Ro.pial -Polo'" !

'

..;:::;. a."o.......1alL I Ül��.���!,.
_,o_.eIa 1Iex1lal. I d1...."...
a•• Tln....... a· I. I . OOllul«Il1o ... - a•• J.... � ....

Coa.alia• .ta. li •• II ••r... : 1. _. Tel.•. 'fM

,"ONIII a. 1... CollaIlU... : ••• 4 ".r••

..••••• fia......,.aj..... u a..Mllldal lha " •.

_ lia.,..... ..I.. , ., ·h!.. 'l�

Comunica aos 'seus clíen-.
tes que se encontra em via
gem de' estudos ao Rio de
Janeíro, devendo reiniciar
sua clínica dia 11 de abril
próximo vindouro._

DR. M. S. CAVAL
CANTI

.

Olul...1(.i.ai....... .. 111-

.......

a.. hl'.alla ••nalle. li.
T.íafOIl. l •. f 'l'1t.

Dr. Alvaro de
Carvalho
Do."(U •• Crlaa�

Coaaultôrfo : Rua Tr..ja
.u) _I.. Edit. 810 10r,. -
10 ••dar. Sal•• 14 • 11.
Relida.eia: Roa Bri.a

d.iro Sllva Pua, ./a - ao
..dar. (ch�c.ra do ••p....
aba).
At.�d. dlll'1atn.a� 'al.
l' h•. em df••t..

DR. ALFREDO
CHEREM

o ESTAl)O
............_. ..

....... Ofldau •
na c......1re llalr..
•• III.
"I'el. t011 - eX. r..-

tal, 11'. •

Dir.to'r:. RUBBNS �
RAMOS.
Gerente: Domincos F.
de Aquino.

lI.pr....taIl'••
Represe,taçóes A. S.

Lara, Ltda.
Rua S..adoy D.......

. �u - aO ...dal,..
Tel.: 12-692' - &10 ••

"....
ReprejoT Ltda.

.

al1. F.Upe ti. mb.tr.
.

\. nO 21 - 60 andar
Tel.: 32�9873 - SAo

P..ulo
ASSINATUR.A8
N. Capital

Ano Cr$ 170,00
.

Dr. Antônio Moniz de Dralãl I
Cirurgia Treumatologia

t· '/. Ortope4ia
Consultório, João Pinto, 18.
Das 15 às 17 diáriamente .

Menos a{)s Sábados .

Res.: Bocayuva 135 .

Fone M. 714 •
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Dr. Renato Raios da-Silva
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____ ••
.__'_o._'",.

. Dr. José

.ora••• ,.Ia "...1t1......... __....;...__
.... •• •..lei.... Ti 1otrla.. •
�rrIb ,Ha1 .�.
...... C.n. ••••,..us-.a.
tele .... 'T, Ik-tll"q•• Ib� I

.......... Ora.... .PnI.
U.. Ptümo hbtarha. (1Je).
c.... , .r..u•• 'eluDida. •••
c.••�J� lIária...... lu II

ta 1111.,...

Resjdencia: Rua Felipe
Schmidt nO 103. .

...

' J'OIl•.Jl. 8�" .,'
.

l, , .v,·
-

:�.
.

;";

DR.· JOst ROSARIO
ARAUJO

. Clínica Médica - Doenças

li . de l!l'eanças IDL ARMANDO VA· Caixa Postal 150 .• ltalal.· Santa &alMa.. (Tratamento d� Bronqui-
LERlO DE ASSIS

'

I I tas em adultos e 'creanças)
IODJCO ......., ;.._� -I Consultório: Vitor Mei-

a. ......... GIbtI_ bduIII freIes, 18 - 10 Andar.
.................leI....._ DR. A..�GELO F. FONSECA Horário: dás 10% às

IA" .. ÇuIAIaII. 11% e das 2312 às 3� horas .

OLDIJo. mIDICA n. (lmAJl. CIRURGIAO D'E N T I,S TA Resitlência: Avenida Rio
OAI • AJ)U�'l'O' Branco, 152 - Fone 1640 •

. '. -�. - '. .

Rua Je.r6nimo Coelho. D. 18 ·(Soltrado).
tl4J.......mr a.. • /

.

..,; , - Oeual 1 U ATENDE A TODOS OS CASOS CONCERNENTES �

.... lt .. n llar...· , ARTE DENTÁlUA.

........ a....,......... 1
'

.-....... • - .•'
•••• - ,a. Horário: Da! 9 às 12 horas e das 14 As 18 hora..

'.

I

Mede·. I-ros, V·· ) .

.. le"•.. ',_

ADVOGADO, ..

'

,

�D.

·r'. Roldão Consoni'
:Cirurgia Geral - Alta Cirurgia - Moléstias de Senhor..

- Cirurgia dos Tumores -
Da Faculdade de Medicina da Universidade de Sã�

Paulo .

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

Cirurgia do estornago, vesícula e vias biliares" íntestinoe
delgado e grosso, tiróide, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varicocele, hidrocele, varizes e hérn ía-

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

Residência: -e-e-- Avenida 'I'rompowsky, 7 - Teiefone':
M764.·

.

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

Dr., Jase Bab,ia· S·. <BitfenC,Dur�,
MÉDICO

Clínica Geral - PEDIATRJA
Rua 13 Ue Maio, 16 - Itajaí-o'

PUERICULTURA - PEDIATRIA _ CLINIGA
GERAL

Consultório e Residência - Rua Bulcão Viana n. T
(Largo 13 de Maio) _ Florianópolis .

Horário: 8 às -12 horas _" Diáriament.e.
'

Octactlí« de Araujo
CmURGlAO DENTISTA

.

Rua Felipe Schmldt - Edif. Amélia Netto - Saia i
Tratamento cirúrgico e cura da Piorréa Alveolar,
Tratamento :cirurgico e cura de Abcessos, Granulo-

mas, QUÍstos radiculares, etc.
,

ATENÇÃO: - Grande redução de preços nas DEN�
TADUKAS. para '8!;: pessõas que vivem de ordenado.

Laboratório Protético sob a direcão de Técnico con ..

tratado especialmente no. Uruguai, f;rmado sob a orien-.
tação de um dos mais credenciados especialistas da Amé-o
rica .

Dentaduras sem o Céo da Boca (Abobada Platina ).
Pontes Moveis' e"Fixas

Todos os demais Trabalhos Protéticos 'pela Técnic�
mais recente.

Dr.

Leia "O'ESTADO"·
. Divulgue "O ES'IAOO"

Vende-se
. Um lote por • .liico mil c,u,
zeiros. Várias casas desde
sete mil cruzeiros, em rua..
servida por Onibus, agua �

luz, e vários 10tes no Estrei� ...

to .desde seís mil cru2íeiros�
Tratar a avo Mauro Ra

mos. 4 sobrado, com o sr.•.
·

.

Pedro.

Lotes'à vendil

Dr. Clarno.
G. Gl1letti
- ADVOGADO
Rua Vitor MejreJles.

60. - Fone 1.46!S. - 1<'10·'
rianõpolis.

-Na praia da SaUii ..de, em
COqueiros, ao lado do gru
po escclar "Presidente 'Rõo-.
sevelt", ,com 4õ metroS·"'d.
frente e área de 400 m2.

,
Tôdos os lotes servido.'

de agua encanada e luz.
!nformaçôes no local eomJ

o sr. Gilberto Gheur.

Casa Je secós e molhados .

Tratar à rua Lauro Li
nhares. nO 120. - Trindade .

, -

---------------_.

A T L. A N, T I I:) A RAC10
os ,MEI..HORES ARTIGOS! os MENORES PREÇ�! AS MAIORES FACILIDADESl

.,

'o·':' . :"",�.,_" �.". ,. ..
_

BADJOS -''''ÊLÉOTBOLAS' - AMPLIFICADORES _;: TRANSMISSORES __ DISCOS _. TOCA..DISCOS ,."
J!GULfl..t'-S

ENÇERADElRAS -, GELADEIRAS _' LIQuIDIFICADORES ,- BATEDEIRAS - YALWLAS' ALTOFALANTES1 -:-.�'
-

···f �:;�:�t�
SISTENCIAS _ .. CONDENSADORES '

•

o mais completo estoque de peça para radio
Rua 7' de Setembro, 21 �. 21 A - Florianó ;roUl

.

/, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_,I.\) ESTADO
I

Fto���_��.�s, Qu1ntà.leh:a, 17' de _A_b_rl_·I_d_e_l_95_2_'__":'::!'�""E::;.__,:__;_ -:--__.....�......g-'-:--__...;,:.=;:-,,-::'

Vida· Social FLORIANÓPOLIS. iCenlr.o. de Estu�o$ e Registo ..:
,

'f�rnl\'EllSARÍOS r'-.dade. de flo'r.-a'.DO r- Defesa, do Pefroleo.··
I

Ô ,n,oticiário, dos '. jornais
DR. WILMAItDIAS" ,

.

"
,. tem víndo, ultimamente, re-

, 'OddT, �Tilmal' Dias, brí- �RESItJENTE 'DE HO�,RA 'João; de. B,arros, I?r, Jorge .Icheiado de ftÍ'rto� erouboe,
! ihallte"atlv.�gado e deputado ANDRÉ NILO TADASC�)' General Artur Carnauba, da Cunha, Dr, Luiz Baum- uns que denunciam malva-

,'ã ASRenl'oféia Legislativa do •
General Leônídas

.

Cardoso, feld, Jornalista Luiz 'Domin- dêz, dos seus autores, outros
"f tr d t' Quando a 6 de Setembro de 1893 urna grande parte ,General Antônio José Hen- gues, Sra. Maria- Helena, F'í- perversidade das mais grt-

, ; Estado; .az-anns, nes a a a,

Advogado ,cdIto, ,profes� da Marinha de Guerra do Brasil, sob o Comando do AI- n íng, General Jonatas Cor- gueíredo, Sra. Mary Emilie tantes. Várias dessas OCOf-

'I mirante Custódio José de Melo, se sublevou contra o reia, General BOl'J'a Buar- Tuminelli, Jornalista" Moa- rêncías, nêstes últimos dias
ser dos ma.is capazes, -O 1 us- �u •

. ,
'"

'" desd Governo Federal, dois dos navios da Esquadra rumaram que, General Vicente de, cir Werneck dp"Castro. Dr. de p� e harmonia, na esfé-"tre aniversarrarrte, «iesue
'moco 'l'evelou"se verdadeiro para o-Sul, vindo atacar a nossa Capital, que foi toma- Paula Vasconcelos, Senador Nissim Castiel, Sra. Nuta ra política, há, regístadó a'

•

c prolmgn-ador'das.,c-amra's no- da a 29: daquele mesmo in�S e ano.,
r •

Matias Otimpio.: Desembar- Bartlett James, Dr, 'Pedro Policia Civil.
.

, r bres e justas, "amrgo :ae Nos tres Estados sulmos, Paraná, Sant� C�tarmá, e gador João Pereira Sampaio. de A'lcântaru Tocci, Jorna- O assunto merece algum

"";'tIu-a!ltog�dêle se aeer�dlIq:J'a"':; RioCrandé �õ Sul, a Revolução se achava vítortoaa, te�- Preside�� - General Fe: [lista,Edmar Morel, Sra. Nie- comentário, nêste REGIS·

'''Ta lhe 'merecer um Óbs,éqüio, ,{}'o estabeleCI?O emr'l4 de Outubro de ,1�9�, nesta entã? licíssimo Cardoso. ..

,

.

.ta Campos da Paz, Tenente TOo E é.o, que pretendemos.,
, tornando-se, por

' isso, 'pre-s- Dest�rro ,a sede d� �m Gover�<;_ Provisórío e aclamado Vice-presidentes '_ Capí- Ulisses Ramos de Melo, Dr.' uma vez"que já:' prestam,os
ii;ativo e-credor 'da amizade, If're�Ident� da Repúbl'ica o Capitão de Mar e Guerra F're- tão de Fragata Alfredo de 'Valérfo . Ko,nder, Jornalíst .a noasaceíaberação an'Ga

,;.dà

c.o.TI.sideraCã.o
e 'do reS'P'éi-1 d.er:.ICo

Gu ílherme d: Lorena,
.

'
. _. .

Morais Filho, General Elias Fernando Segismundo, Nel- binete do Secretário, da Se:'

reta'de ,todos,·' ",

No entanto muito em breve a Revolução começou a- Lopes Cardoso, CoronelHil- son, SOares, 'Eng. Enzmann gurança Pública, quandoos
: Elfúto' deputado à Assem- ; �nf�·aque.cer, surgindo divergericias entre os Chefe� e a d'ebranClo Pelágio Rodrigues Cavalcanti" Eng: Vicente de roubos e os furtos ocupavam'

'bléia neloPartido Social De- 1 indisciplina começou a desfalcar a stropas. Aproveita-se Pereil'a í Coronel-aviador Pinho Pessoa, José, Masca- a atenção 'das 'autoridades.

'moci,itico, desde logo foi' desta situação, o Govern� Legal, ,pass�nd� a env�dar es- Salvador Correia de Sá e renhas Sampaio, Oscar SH� policiais, lá pelos anos de

:-investido' na vice-liderança fOl1yoS no sentido de dO�lllaI' a sttuação, cOl��egtllnd� e�- Benevides, ComandanteHel- ;va, Jornalista Jocelyn San- 1936".

';,(la suá bancada, manifestan- te Intento- e� 16 de abrfl de 1894:, qua�do fOI" posto a PI- vécio Coelho Rodrigues, ca-I
tos, Jornalista C. A, da COS� Já àquela época, à. dele

iodo, nessa oportunidade, os qu� o formidavel Encouraçado AqUldaban.' .urn dos' pitão Antônio José ,F�rnan- ta Pint?, Modesto de Souza, [gacia auxiliar da S. S. P,

-seus profundos conhecímen- ma�s possantes vasos ,de guerra de �ossa Mann.pa ��que- eles, Deputado EuzeblO' Ro- Dr. LUlz 'Fernando de Car- nao contava com· elementos,

"t " de' Direito defendendo la epoca e qúe se encontrava sob o Comando do entao Ca-

eh.
à, Deputado Saulo Ramos, I valho" '. I'

necessários a, elucidaçãd de

,. '(;�:n al;'d�r e u;'gumentos in� . pitão de �rag�ta' Alexandrino de �lencar, que pr,estava Deputado. Ca�pos VergaI,
I

"

'

'

furtos e roubos. Os gatunos

'soíismáveis, os elevados-in- seus servlço� a causa ,da Revoluç�o,
" Deputado 'Roberto Morena, .'

'

eram prêsos, ,muitos até em

'.iei'êsses do seu povo e de _

O :'AqUldaban" fOl posto à pIque, na n'Oss� Barra Deputado Orlando ,Dantas, ': Incldenfes flagrante, aguardando o

C
' -, Norte, ,lunto aos "Ratones"" pelo Contra�torpedelro "Gus- Deputádo Al.lrélio VÍaná, I .

_ ' pronunciamento da Justiça.":;Santa latal'ma. Ass.lm, vem ,

emQ. E d
'

,�le cuml'n'indo, cOm
-

altivez tavo Sampaio", Caj)itanea' da Esquadra Legal, que se)en- Deputado PIínio Ramos Coe-' , UI.O
'

", nem to o�, por .lsso,.e�
contrava sob ü' comando do 10 Tenente Altino Flávio d.e lho, ERg. Eud,oro Prad,o Lo-

I QUITO, 1.6' (UT,P . .'.' _ Unla,
Ta
•.
,� levados, a Pe,D1.tencI�-,-e nobreza de atitud�s, o " _

.

1 t 1 t' Miranda Correia, sendo eomandante da Esquadra o A1- pes, Eng, Fernando LUIZ Lo-: f'... t
..

t' jna
... Mas. os tempos soo

,'maI)C a o e e lVo. que opovo· ,

C
.

E H
' ,pessoa 01 mOl'.a e, rm a e .

'

"ih' 't
' mirante �onça�ves, "bo ,arne11'o, ng,. ugo'Ee- '

t f' f 'd ,. d' _
outros ,e cOlltmuamOs\ na ,/

f" ou .orgoll, D 'd t I b N rt
.

,

f d
.

'd R' J 'I' t G
. S'e ,e Icaram en as, uran- b t d

o

"T d'� 1 h '.
p " epOlS e en l'ar pe i} arra o e velU

_
un ear Jun- gIS os eIs" orna IS a xen-' t' t ,'t ' 'd' ,mesma, so Q pon 0- e,vls-

J.'O lafe OJ€, .. lnque\e, C
"

E' d "A' '-b" '1'''''' '&. J' J' d eosallosocornossa-lt d Ih lhJ..·
't, c

.

f l'
.

d ta t.
LO a

.

anaSVlelra o ncouraça o qUlda, an que,

8.en-.
tI '.rlioronlla, .UIZ ose o

b d
\, .

't t'
. a e me or apare Rmento

'rans orrer e lZ a na a- ,I '.
'

"
'
-'

P
••

G I
' D', a o a nOI e, en re grupos P 1"

'

'-",,',. . "p ur'l "O tmdo-se cercado pelos "caçadores aV,ançados da Es�; atrOCll1lO a lottl, ra, ; l't'
.

t
' ' com que a o ICla possa con-

ll_J.a, o SI. ep. nI mal r-
d d FI' d' d f' .....h f "M"

-

A t T'b'
, ,

M' po I ICOS equa onanos ,em t" • �\

":S<>rid D' , b' ,: d I'qua ra eO OrIano e epols' e con erenClar com o '-, e e
;,
arla ugus a 1 Inça 1 1-

C A I t
' .: _

ar para a ·sua mlssao pre-
:<.':' �o, ,las, ldec� ela" ,os do Governo Provisório, o Comandante Alexandrino ten-! l.'anda, Jornalista Nilo

.

da I uend�a, ,s u aEsd ll'ldOmSpe-1 ventiva e repressiva; .

·""eé!� a.mlgos, os seus paI es 'Ih F 1 d S C f I
! ,

S'l
.

W k· Q
, , ! ram epOlS que J nar o a- I P f,.,' "),.,,, ., , }"

, ii tou art!
.

ar a Ol'ta eza e a11ta ruz, re 'orçan( o·a c.om ,I velra ernec, Ulmlco '1 ' G
.

d'd t ' j arec�.nos que se a�

::' J.".�" "e11s.
cone IgIOdnarlO�, duas peças retiradas de bordo e cplocanclo outras dU.as .' Rubens 'Descartes de Garcia

.j' �'dzal ,�olmdez, pc�nt_Id a dO prAe�'I'
mistéra criação de uma D

..
E.�.'lneqUlvocas provas, eaml-', ,.'.., . , '.

' 131 enCHI o. ar 1 o - a - C'·' M
.� '.'

.

.
, .' t;los Ratones Grandes, e maIs duas na Ponta Grossa, e, I Paula, Dr, HeIlO PIres Fer-, l' 'D . t'

,

J'
I..EGA IA DE .COSTU ,ES,·ZUne, as QuaIS nos assocul,- '" ....-,,' . .

t
-

d t di'
. : lanca emOCla lca as e el-

.

. ... I" •

. (j' d Ih t d
' no seu a.La , ImprOVISOU a cons rUÇaO e .orpe 'os· na reu'a. '- 'd 10 d

..

h h' . para que seJa posslve maIor

, :nf':�;':id··�dse.Jan 0- e .o as a§ I Fabrica de Santa Catarina, aproveitandÇl tubQs de fer-
I
'Secretário Geral _ Pl'O-1 çoeCs e. e J�n 0, c: egolU combate a êsse crime, Seria

f".l,.. <o es, , .f d'd d E t d d' F' I b't b··.. I d f' ,':YT" M"d
a uenca. em excursao (el d DL' d,,'

.

, �'o ..:un I o a s ra a e erro, m 1 u a e. ançan o I. es�or ..hennq11e Irun a. f d' O "1'
o caso e o sr. ep. UIZ' e

. , -

d b
'

tT
'

'

.

d' I' I 10 S
.

,.

D B ptopagan a, s partu arl{ji' S
r

S t" d S'SR'J'A, ROMU,D A BRISI- üh1UO de
Olas lme a Icas; la< l\g�l1IZa Ee mmads exd-p (}:llv�s, en-I' '.J eAcredtardlO

- r,

ue-, de Salazar, e os de ,Tosé Ve- 'I' OUZR1 e.x-.
ecre ano

� � , de.•GHELLI
'? en o com e as o c:;:tua .. '.Las a squa ra ' o �..... mlrante no ue .. n 1'a e, r II, d'd' gU,rança, ora no exerClClO o

Gonçalves vinha apertando o cerco e-à noite, foram dis-l 20 Secretário -+- Eng, Pe- j dasco d )a; ra, C�ll ,1 ato

m-I mandato que lhe 'foi 'confe�
OCO:TI�. hoje, o aniversá- parados tiros de artilharia, ., dro Coutinho }<'i1ho. . " ep;�t en e, en r;l:m ,em "rid�. propôr ao Govêrno dn

rio nataUcio da ,gentilissima Na noite de

1.6
de abril de ,1894 a frota de "cac.,.;ado�j

. 30 Secretário -- Sra. Lu--,! �O,nt 1.�,
o

_ qu�.. e1��l1l�O�l ;

E.stl!..d�, atrav,éz df um�
�ndj-

,

'senhorín;hã Róinilda�'�Br1Si� 'reg» -d'a>'Esq'liadta Legal'ista, aprov.eifando��e' d1l e.�cúri- �ia Martins. .

- ,

I ta m enb,el�çao cf. pO I"':la., 1:- cl cação, '�Slse'
.

inelhora�e�t()o
'

.

"

f' 1-" '1
.

f
\

b" ( J
10 m'

, J' 'J' 1'e as alxas ",:)guram CIVIS 'Q' .. ,' b' d" "-

glH!lll�, � 11}p.a do saudoso pa" r ao e com o maXImo SI eneIO, orçpu a ana e procurou ."
/1 esouren'o --

, ,da' '1·'" A t
_

d
'. lIe� sa e a ce o,_..

-

'trielo sr. Ubaldo Brisighelli ,3erCal' o "Aquidaban", desviando 'as minas esparsas 'pelo, Rocha Neto;
, de ,po1lclallsf::_ eS' aça� e ra- CESAR AUGUSTO

'f" d' I f
. "

d T " "S'J' d"" 20 T
'

I"d d
10 oca ICOU' serIamente

'-e . mo ornamento a socle� :�ana
,,' o�'am se aprOXImar: o as orpeüell'as 1 va O.' ,eSOUrell'O - !. uaI' Ú

d T d'
,

"tlade locaL , (Comando do' 1° ''ren, Amintas José .Jorge) e o, Caça-. Freitas de Almeida, anLlca a,

As ,homenagens, as de O torpedeiros "Gustavo Sampaio",
. ,

! Hiblil)tee�rio ,_ F.ng. Er-, �:!r!':�=
l!i�TADO,

,

Dado o al,ar�e ? "Aquidab�n" derLl ,uma salv.a ger?l, 'nesto Pouchaín,' IL . d' Vietor, VAlval.... DI.l8ol1>F'AZEM ANOS, HO-JE: pass,andO""sem atmgll' os alvos que, rapIdamente, se dlS-

I
. eooar O 1l-a. é,'-Ollfl4lInef"'r. llli-d'""

--, Sr, Gercino dos Santos tanciaram para, em seguida, voltarem ao -ataque, Só uma Conselho Consultivo ., .
. ,

':.Bütelho, sombra cautelosa "continu�va a a,vançar a:pro:ciinando-�e Dep, Ben,:ia:111!l Farah, Ve�
.da Vinci r ;""__ ... �.:

.
,. �'.

_ Sta, Ester Mari� :(VIa ia, da massa negra que pareCIa movlmentàr-se, Era o fl'a- reador AnstJdes Saldanha, I '

.

.. 10' o'al' 8'aI13'Bd- Sr. Alziro ,s, D'Agosti- gil "Gustavo Sampaio': que o valente Tenente Altino, Dr. A:lberto Pizal'ro J�cobi-, Em comémoração do quin- f ; ,.
.,

.

'")[li. ,�om a coragem de que éra dotapo e a calma cons�iente do 'na, Dr, Angelô Filpi, Eng·1 to centenário do nascimen-I VO°",too a IIAmab"a- Sta, LOllri p, de Olivei- ,::umprimento de seu dever rigava a marcha'r' de frente, Antonio Coutinho, Econo" !
to do genial ,Leonardo da ti

.

:.1':,.l" torpedo em riste, contra o inimigo!" mista Aristóteles Moura, Dr, Vinci, /proferirá o ilustre FRANKFURT, lt; 'CU.P.)
� Sr, Al'istoteles Fr,eitas, " "De repente, ouviu-se um tuido surdo, Á frente,' -deu- Armando pa;iva de Lncerda, l'escritor Marqu�s Rebelo - O antigo genera] 'alemho
- Sr. João E. Machado. se uma 'explosão e, tnrbiJ)lando, a agua precipitóu-se em Dr, Arlindo RibeÍl'o, Pl'ofes- uma conferência na Casa de Adolf Gallalld q,ué m:{ui che
.:_. Menina Mânia, -filhinha torrente dentro do monstruoso rombo produzido pelo tor-. SOl' Bayard Demaria Boiteux/ Santa Catarina, a 17 do cor- gou recentemente para 'visi-

, d.o dr, Fernandino Caldeira ped,o e encheu todo o c_omparti�ento. de vqnte. Esta�a Sra. Branca Fia,lho, Dr.1 tente, ás _20 horas.
.

tal' 'a s�Ja. patria, vindo da
, de: Andrade, residente em fendo de morte e agolllzava o ,AqUldaban", mas 3ssm1 ,Campos da Paz FIlho, Eng,,!' A sessao, promOVIda pe- Argentina, declarou que
, Curitiba,

. 11�eS!l10 i'irocurou continuar na luta, ° que lhe foi impos- ,Carlos Taylor .rla CI;nha M�-llo I!Il:,>tituto Histórico e (�e�. "ainda há muita simpatia'
- Sr, Ari Osvaldo Macha- sIvel.

. ,.

"

'r I lo, Sra, Consuelo Tavora FI- f gl'UfICO de Sant� Catflrma, pela .Alemanha",
,do.

' , ','
'.

I
Com esta perda, havendo o Comandan.te Alexandri- lha, Inácio Tavares de Sou- ,ê pública, não tendo para Gálland foi um dos m�tio�

_'. Sra. Lieaste' Mac.'hado,
:10 de -Alencar, .com seus Oficiais se lançado�nos sertões za, Jorn�lista

.

.JaiI' PereÍl:a' ela. havid� eonvites ,espe- res ases alemães da aviação
.:tligna esposa do sr. Osvaldo de Santa Catarma ,em busca das forças do General Sa1- de Amonm, Manuel Bastos, \ cials. na ultima guerra, quando
'1'-1achado, do alto comercio gado, o Governl? Provisório abandonou a Ilha do Dester·, " 1 servia na Luftwaffe, e a-

"1ocal.' "O, com'seus partidarios, ocultando-se no continente,' _-".-----------'lIiy'.--.-.--- .. ---.� .. -.----� tualmente emprega suas ati-

, �:::;���,���i,��::. g::; ceiO:',:Ud�,:::��;";;u�� �::.h�;;.:n:���a��e �:;:;�:� ,r-D�'j�tiôÕ�'dénê�;;âlhol-I �i�r�:!���e�;:��.�i�::,-- Prof. Jo,sé Gonçalves. Floriano ,Peixoto, Pre'sidente da República, mud�u dé no-
�

. ! gressar depois de passar
NOIVADO me. passando a ser chámad'a FLORIANóPOLIS" ou seja < Aneriéiçoamento em Pôrto Alelre e BuenoS" t! seis sen!anas ..

em .visita ao'
"Com a gentiJissima senho. CIDADE DE FLORIANO, cuja mudança foi,adotada ofi- I. ':Ayres »;;seus palS, .A ImprtmSa,. d,a.
.,'

"I[
.

B I
.

di! ,:ialmente pela Lei m'.l11 de 1° de Outllbro,de 1894,.sen- .. '�tAI'ema'nha oc'iden't·al .....s·"".·"·

nn::a 1v aurma o SOl1I, ,e-' , .. OUV'DOS- NARIZ GARGANTA'
<0_ "'"

b-l. ;filha do �r: ,José Bols'OllÍ, d? Governador ,'deste Estado o eminente estadis1;�, Dr, :: ,l. ,,- . _.
.,., , �, I procurando dar um signifi-

'

·,d.o alto comercio 'de' Jtajaí, 'Hercilio Pedro d�'Luz, O-projeto de Lei foi motivadô"por � Cunsultório - João Phíto, 18 _' 10 andar � 1 cado especial à sua viagenl"
aJustou núpCias: a 13 do um requérimento feito pelo Desembargador Genuino Vi- � " Djariam�ntê

.

das ,15 às, 18 ho'r<13
'

.' , '% i mas' Galland dec1ar�u, por

correrite, o ·sr. Edio Tonóni;' daI ao Congresso Legislativo deste Estado, logo após a,�, _

I'
,

,':. ;. I duas vezes,. qUf' ela 'e pura-.
· acad,êmic9 de Dil'eito, vitóda da Legalidade,

"

, ;.__."rI" �J' J"N_'Y'�w•...,._ - ..-.- ,"p...,_h n.r,l'tJr:n1,l1r, "

-,

RECREA '1'IVO CLUBE
CONCóIWIA

-

'r�tç:�:
IL �

i�' Diretoria do R. ,C, Con.-; �
I' _� •

J 'f
•. ,�l'}ft:,·

'C::,�';11a, aVlsa aos seus ��so-I '�f _�
Cl.;uos_. e exmas. �amlb��ll;J" .

" ....1'1.12, sabado, lTavera' balle�, I
,-com inicio, às 21 horas, e I �,

'domingo haverá, dominguei-j'ra. . c

.AVISO - .'}_ d'il'etoria do I;:Crüb'e, êóri'-i;-{diL: aos 'il1teres- "

, h' b
. 'I �.

'Sl:'úOS, que, avera . arraq'Ul� 1, ' �i
" -I \fl!' " <1.

nh,:�, 1:':"1 frente à Bua séde, i �L f'!$
''llnje, mnanhã e sábado, '

' I ��

AVENTURAS DO .., ..

.._,_.-__-:-_-J·J"l
)_

,

..

í,

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Terá o Estr,eito um clube á altura Campeonato de Tiro ao Alvo
.

, . . ,'. Conforme esta progra.ma- ·gi.sttâdos, por ordem de elas

do des I· t'
do teve lugar; no "Sstand" sifieação, os seguintes 'pon-

O seu· 'esenvo VImen o da Polida Militar, o carn- tos: 409, 373 e 372.
,

'.
.

.

.

�, \ ." peonato de tiro ao alvo, in- Campeonato de pistola 22.

Ocupa a associação 'fun-. portiva catartnense, por : dente da histórica entidade, fbOlãO e tiro. A secção de es- ter-sócios, patrocinado pelo A 50 metros, livre, 15
J
tiros

�ada por Antonio' Bitten- seus 1empl'eelldimentes de !para informar ao púelico da grima será 'criada imediata- Clube de Caça e Tiro ;':Cou- em tres séries de 5 tiros, em
court, Gentil João Barbato, cooperação, lançando os a- renovação que se processa I mente, devendo o Atlético; to de Magalhães", cujas pro- 6,minutos cada série.

· Orlando Gomes Ramagem, Iicerces do esporte' em nossa no tricolor, principalmente' pedir filiação à Federação i vas se desenvolveram dentro
.

Campeão Antonio Mendes
·

Silvio Bondim, Ticho Brae rechã. Fundada em 12 de na parte administrativa, im- de Esgrima, depois de atua- i d.a maio� animação � cordia- de Souza com 83 pontos,
Fernandes, Arlindo Pinto da Outubro de 1929, apresenta pulsionada pela atual dire- l izados os seus Estatutos. Iídade, fato que muito enal- tendo alçado' os segundo e

Luz, Geremias P. de Ol iveí- fases de' singular atividade to ria. tece o alto espírito despcrti- terceiro lugares, os atirado-
·

:ra, Odol'íno Acioli Lins, decaindo em seguida, para REUNIÃO PRELIMINAR vo da equipe de atiradores res CeI. Lara Ribas e Adí

.Magno Alves Carriço, 'Wal- mais tarde"eomo a Fenix da PLANO' QUINQUENAL _Estão sendo convocados do "Couto de Magalhães". Silva, com, respectivamen-
-demar Cordeiro, Oswaldo lenda, ressurgir com forças Reconheeendo os atuais todos Os sócios, fundadores Inscreveram-se para as te, 75 e 56 pontos,

.

"Marques, Angelo Soàres novas. Extranhando esta dirigentes não ter a socie-
ou não, simpatizantes, para diversas provas, os seguin- Campeonato de revolver.

Ferreira, João Fernandes descontinuidade na sua e- dade uma base solida para a reunião preliminar a rea- tes desportistas: Srs. Nilton Arma livre, a 25 metros, 15

,'1108 Santos, Hermiuio da Ro- xistencia de reais serviços eu�priJ: os objetivos sociais- lizar-se quinta-feira proxi- Selva Gentil, Claudio de tiros, em tres séries .de 5 ti

�a Luz, José Valerio Cou- prestados ao+desportos, e desportl.YOS, ll'esolveram, pa-, ma, às 17 horas, a rua Eurí- Vincenzi, 'Walter Jorge Jo· ros, em 6 minutos cada uma.

vea e Luiz Bezerra, " lugar que procuramos o Cap. Pau- ra terminar (e uma vez eom
co Dutra Estreito' na qual i sé, Mário Garcia, Dirceu Venceu esta prova, sagran

-de destaque na historia des- lo, Mendonça, atual presí- a' solução de continuidade serão .debatidos o; itens do; Heitor Jendiroba, Adi Silva, do-se campeão da cidade ()

., em. sua vida ;I�sport�v::, _pl�- programa quinquenal e a-! CeI. Lara Ribas, tenentes veterano Antonio Mendes de
nejar llm� serre de in'iciati- dotados as provideneias pa-IGuimarães e Francisco Sch- Souza, com 113 pontos, ten

va�, reunidas em 11m plano I ra a grande cruzada 'da cre- ramm, Srs. Antonio Mendes �tO obtido os segundo e ter-

O ,8.ras,·'. de'rrolou a�; arge'ol-IDa quinquenal,
.

denciada entidade do Estrei-\de Souza, Osvaldo d'Acam- ceiro lugares, o CeI. Lara

_

. SEDE SOCIAL to. ,

-

pora, Orlando Salum, Neu- Ribas e Aà.í Silva, com a

Por não terem chegado os I sileiras tomaram a dianteira Cônscio de que somente. . Ides.
Dias Plm�ão, �anoel contagem de 112 e roi pon-

.bolivianos para o jogo de es- para vencer pela contagem os clubes que tem séde so- A DIRE.TORTA ATUAL Pedro dos Reis, Amim Sa- tos. '

'tréia, no Campeonato Sula- final de 26 a 21.
.

cial, podem sobreviver, man- O Clube Atlético cujos ti- lum e Ronaldo Salum.
.

· :mericano de basquet efemi-! Os quadros disputantes e ten.do'um quadro social re- t\110s de .benemerencia es- Os resultado.s das provas Provas Extras: Estas pro-

nino, que está se realizando! as marcadoras: presentativo, l'esolveu. o es-. port�v� são
. �lumerosos e I foram os segu1J1tes:.,. vas, constituidas por tiros

-em Assunção, jogou o quin- BRASIL - Aghê (4), A- portista de escol que dirige qualificados, tem eomo pre- Campeonato de carabina rápidos, (provocam extraor

t.eto feminino nacional con- nésia, Coca (6), Ferrari os de�tinos -da entidade do sidente o Cap, Paulo Men- 2� ..Este campeonato, CO?S- dinária dmocão em quem as

tra o conjunto argentino, (6), Nair (2), Aparecida Estreito, acolitado pelo- dis-· donça, como. vice o 'Ten , Pe- tituido �: duas provas,. tll'.O executa,' proporcionando ao

-conaiderado um dos mais Cài-d�so (3) e'(Nivia (5). .

to d
.: . l'et 'como orador oficial o de precisao, sendo a prrmei- atirador o desenvolvimento

cermmen o o Vlce-preSI- ., .'.
.' .

.

d dfortes concurrentes ao cer- ARGENTINA - Carvero <lente, Ten. Peret, colocou' Tim. Andrelino, como lO. e �'1 deitado, arma Iivre, em de notaveis qual ida es e

tame. 'Surpreenderam as Io- eH), Passowne (4). Nieolini como ponto fundamental, a_12� Tesoureiro, os sagb�. Fa- 'DO _e 100 .n:et,ros : a ,se,gu:t)d� -:lest.reza e -golve de vista.

gadoras brasileiras impon- (3), Boneti (3), Marcheso-
pesar de afustadd,.âo plimo ·na e Speck e como cllretol' a� tiO metI os, nas tIes POSl- pOÓ8S0 mesmo sempre des

_, lafI' t' (')' I �2' E G T M
.

c e t d pettam grande atenção. Sa-'Uo-se na .ase pe a conta- 1 �), rma \' ) e ,ma ar-· quinquenal, a construçiio de dos esportes, o eu. I esqm- .0 s, eve c�m1) vence 01' o

-gem de 12, a 6. N.a 2a fase cia (4). , �·'d r. '. 1 d',' ta. CeI. Lara RIbas, que, dessa graFam-se vencedores, no
sua ...e e SOda, on e os 0.0-

f b"- T' I D f PI·'-reag'iram as argentinas, che- Sábado prOXlmo, nosso .

.

d
_

t· l'
' .orma sagrou-se I-campeao Iro (e e esa . essoa, plS-

CIOS po .e1'ao .er as c lVer-
.

. . III'}gando a partid� a. igualar-1 quinleto deverá preliar COl1- -

"ecl"n1 d' l' E t JUBILEU DF.] PRATA da CIdade, nesta. modalIdade to a ou revoo ver, (l.e ca I Ires
soes 1 - ". a as pe os S H-

d' 1
..

1 l'dse com o placal'de de 14 a tra o campeão sulamericailO, tu tos: Prebi!nde, tanibem, fi ahud e �;ro. A cal'l?aram os se- permItI( os, a vo e surpre-

1.4. Daí para diante as bra- o IChile.· '. ! diretoria. h-gcar as diretri- gunoo e terceIro lugares, 'za, serÍes de 5 tiros em lI}

DEPARTAMENTO FEMI�.;zes para;'eom�mora,r ? j�bi-l·r�specti:ame�te� ,os desp,ol'- e 8 segundos, o CeI. Lal'aRi-

,
NINO E JUVENIL 11eu de prata.' a efetIvar-se i.lstas Waltel .Jorge .Jose e bas, alcançando os segundo

Considera o esforçado I no dia 12 de Outubro; de N: Selva Gentil. Nesta 'pro- e terceiro lugares os atil''l-

procer atletieano, como pe-, 1954. I va c�m 55 tiros foram re- dores Dirceu Heitor Gendi-

dras angulares do monu- \ roba, e Adi Silva, e no Til'!)

mento ,a sel' edifieado, a

T·· f
·

d
.'

h
·

tiros em 105 e 10 segundo'3,
criação e desel1volvi�e�to I l.anS erl a para oJe cada séde, venceu Diréeu
dos departamentos femmmoI· ,

Heitor Gendiroba, que é uma

e ju�eni1, estrlltura& indis-I .
A r?dada �e basquete que rav�na do ,Ar, tera como. autentica revelação dOR no-

pensaveis a formação de I de_verlll. real.Izar-se .onte:u, arbItro os senho�'es Nunes e vos atiradores.

uma consciência social ca- \ fOI transfenda para hOJe, .Capela. Na partIda de Iun- Campéonato de Tiro' ao

pas de dar ao elube 'Hm� i em virtu�le da r.ealiz�ção no do deverão funcionar c��o Cervo na Corrida. Nesta di-

coesão impl'eseindiveLa con-I mesmo dIa, do Jogo mtel'es- juizes os senhores EllCO fici! prova, houve uma sur-

seeucão dos seus mais'. altos tadual de futebol, - entre o Straetz e Milton. preza; pois el.e foi eonq'uis-
objetivos.

.

Ci'uzeiro de 'Porto Alegre e tacto pelo novissimo atirador
.

.0 Avaí, desta Capital. Horário � Preliminar - Manoel Pedros dM
.

Reis,
AUMENTO DO QUADRO A partida preliminar, de 19,30 1101'3S. tendo alcançado o seg'undo

SOCIAL aspirant�s, do Taubaté e Ca- Princil!al � 20,45 horas. lugar o velho caçador Amim
Concomitanteme:l)te com

.
Salum ..

as provideneias' � .s�rem t_o� LEoorme·'·' en"usiasmo DOS .;.

madas pela �dmmlstr.açao', ..

_

.

A _ . Nas provas de carabina
para .a conqUlst� dos Itens meios academlcos 22, destadamente, os �esul-anterIOres, sera lançada. , . tados foram {)S s·egumfes:
uma gr'ande calnpanha para MOVImentam-se entusla�-l temJJro, na eldade de Be-

N t
. � 1-0 I. , . .:.

.

.. as .res poslçoes, ugar
o aumento dó quadro social tlCamente os estudantes dos lo HOrIzonte.

C 1 L ' R·h··· 20' '>0,

d'
. e. ala 1 as, . eu,

prüicipalmente, entre os nosso� cursos ,S:CUll anos
respectivamente, \Valter J.

moradores do Estreito, visto ,em torno da pl:oxlma temp? ,O :rORN�IO INAU�URA4 ,Tosé e S�lva Gentil. Na po-
deseJ'ar ser () I'epreRelltan- p-orada esportiva, que tera I Como dIssemos aCIma, os .. -

d't d
.

"O 100, \' .

. _ ,_. . .

t.- 1 fuça0, el a o, em iJ. e .

te esportivo do adeantado sua maugul'açao no proxl� Jogos mauguraIs e1 ao u-
t I '�.

. - ..
, .. I. .

-

..!. D' d T', d t
me ros, c aSSI.Ylcaram-se eln

dI'st,'!'to floI'·1·ano'polit.a>1o mo dia 21, ou l>eJa, dentro gal no Ia·.e na en es, 10 20 30 I • ...,L .' , ,
•

.

I' d 1 h- , e. ugales, lespec-
de alguns dIas. ! rea 12:an o-se pe a man a o t·'·, t·L . R'b

..

N

P rd S t C t
,.

"

AT.IVIDADES A'l'UAIS' ., ..

d t
.

d f t b 1 't d
n;amen e, ara I as, .

: e 'e-·.· .an .a
...

·.a afln'a ·um � 1
Os preparatIvos, mIeIR os ,Ol'�elO ed· li elo'bela abl'}e Selva Gentil e Wal.ter.I. Jo-

Os esportes atua mente. há algumas semanas, vem se os Jogos, e vo �J o e o a
" ,

... ,"' ....,>'"..�·.ra·'n°d-·.,odes,partl·'sta
'

.

pratieados peló Atlético .não

Itomando
mais intensos 110S .ao cesto.

.

d ,se. .. ,

� sofrerão eom este acúmulo últ�mos dias,
I

pois que ,as I As tabelas organIza as - As provas de tiro aos prá·-
'Esta :fo ha solidariza�s� Ino

campeonato brasileiro de ae responsabilidade -admi- Associações Atlétieas dese-. peia Federação Catarinen8e tos e de fuzil fomm adiada.s ..
',as hornenâgens prestada ao basqquete. '. . nistrativas. A' sociedade jam apresentar-se capacita- 'de Desportos'U,!!iversitários ,. Al�m dos atir-àdor.es elas
'(;ap, J�ime de Paiva Bello, ,Aproveitamos a oportuni- inserever-se-á no Campeo- das a brilharem intensamen� �.egtii.o assim constituidas: sificados', dest.acaram-se nas

·.que durante muito tempo o� dade para transcrevermos o "nato citadino ·de futebol. te.
I

i' .
FUTEBOL 'competições os desportistas

eupóu as árduas funções de telegrama que o distinto des No atletismo, em franca à- Já se estahel�c�u aé�!1�,. 10 jogo - Direito x C. Claudio dé Vincenzi,· Fran
;Presidente: da Lanc, sediada portista patrício dirigiu ao tividade, tOlDará parte no tuada rivalidade entre' as ,EconômiCas.

.

.. cisco Schl',amm, �'Iatio Gal'
em Joinvm�; alêm. de ter,·si- presidente."d)l .FAC agrada- 'campeonato cestadual a rea- três Fncúldades, apesar de I 2° jogO - C. EconômicalL cia e outros, CÚjo3 pontos
,do um dos pl'oéeres "do Gua- cendo a mensagem de pesar lizar-se nM dias' 26 e 27 do que as d·isputas sã{) reeen-lx Fal'mácia�Odontologia.

. alcançoados mu.itõ fle aproxi
':rani E. C., fi,. que, por .. Ulo�. e agradecimento dirigida ao corrente. N(j,basquet� e vo- teso ! 3°, jogo - Direito x. Flll'� !m&r�m .daoueles que COllse-

·tivos profissiQnáis," afasta- atual, presid.ente da Lanc, lei, 'flpesar, de,;por motivos -

Não só coletivament.e, mas'mác·i31'dont.ol{)giia. . 1 gUll'anl' coloeaçãó. ,

'f\e
.

do rincão • catarinense. por motivo do afastamento 'imperiosos, não partieipal' tambem . individualmente, j VOLEIBOL' ..
.

j Ellt.eve na dil'eção técnica
Perssonalidade 'pujante,' ,a�

..daquele ex-dirigente joinvi- dos campeonatos da FAC, cnda elemento deseja apre- I 10 jogo - Direito x Far�l das provas, ·a:.uxilia�o por
"firmando-se P!lIa "sua inteli- lense. continua a desenvolver suas Rentar-se no melh{)l' de sua.már.ia-Odont?logia.�.{, . 'empregados d.o "Stalld", o

'gemia e capacídade'4e. tr·a- ráti'cas_ - forma, -pois que OS" dirige:q-
t
•.,''2D�•.. -, 2Ven��0 ."1{) x· Si': � '�Mo d'Aeampora.•

'D!:llho, o Cap. Bello 'possue "Agradecendo' g,entilezas 'I

.

'

t�s1,d.� 'FBBU "'estal"..ão aten- ·C. 'E-e kflS. ":.,,:, � ". ':' ·;·t digno �'e8idente do "�Couto
.

predicado dos mai, raros, e confian,a minha gestão RUfOS no DF.8PORTO A tM, afiiu dê ,elecionarem os I BX!lQUETEBOL·

f!
Magalhães", o qual nã. '

';sua excessiva modéstia a· Lanc apresento-minhas 'fies- ... -SEREM CR11\i}OO -atlet:rs'-qt1e -replTes"ênt:nfw j' --1;0';-01\'('\ -==-Fa1'1llácta-Od'o:H t'liu- l'fa-C1'�S'-P"<Íl' 'âl::"':-
- ...�

·contrastar com os serviç9s pedidas ao prez�do ·amigo S�perada á fase, da con.s- Santa Cátarina nos' XI Jo� ! toJ<,gía x C. ECQuômica8. can�ar bom êxito na comp.e-
reais·:'Pres�4oli., ilO esporte. bem como "demais membros .truçáo da séde. serão ci·iàÇl?fI. goos Gni�"e�8it�1'�os Br!lsile� ';".2�.;-'iogo "iI'i..,,�ne. do 1° x ti.ção, merecen®� POri8�� a

bal1tiga-,��r�e, tão potentrs. FA.C. 'cap. Bello" , 08. dep�rta:m.€nt.e8 ,.de ;.t'�p�s,., ros, a. S�.,reà}lrza'rem em se--. i)irelto. >ifJ�" ...
,. '. ,'��plausos. �'.- "",:::. -

f
4 Florianópolis, Qliinta.feil'ü,,17 de Abril dE! i952

��.. _�4�.�.. _�.� ����.. �__ �.• �_I�.������������==��� c±s

.z-. n Il!WI'Ano

"O ·E·.·
. -

..

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

studo.

"

.

•
" 4,. '-r

\.

�. .'
�

'.

"

..:
I

'

-;' ._.

Quasi'4 mil'vitorias pOSSUem
os G.lobetrotters

RIO, 16 (V.A.) - A maio
-ria dos torcedores de todo

,

mundo, aeh'a .impossivel que
�s Hai-lem Globetrotters
pe'rcam uma partida. Toda-

·

via, . isso já aconteceu nem

'duas vezes, mas num total
<exato de duientas \ e cill
<luenta e duas partidas. IrrÍ
sodas, porem, são as. del'ro-

. tas, 'se .lembrarmos o total
do outro 1a(10 da coluna, que
$eusa para as 'vitorias, o

-numero de tres mil novecen
tas e oito. Quasi quatro mil
vitorias em muitos anos de

atividades, que lembrarão
logo os p'�tíses percorridos,

·

Para eles, que vivem quasi
·

'sempre viajando, na maio
Tia das vezes em onibus,

· 'Sempre de maleta na mão,
'�nfrentando toda espeeie de
'adversarios desconheci:dos,
·s ti as recQrdações de. viagens

não se contam comumente

por pajses; é m'ais ,facil con
tar por quilometros, e, en

tão, veremos que os Harlerp
G1c4betrottres viajam� em

media, sessenta fi cinco mil

quilometros por ano. São

viagens e quasi só vitorias,
sendo de ressalta,r-se que
por duas -;ezes já consegui
ram se manter invictos por

longo tempo. Na primeira,
transcorreram noventa .ío- .

gos con!';ecutivos sem derro
ta, e na segunda, o numero

de triunfos seguidos atin�
giu a eento e quatorze. Po
risso, os recordes já não

signifieam muito para os

'Harlem Globetrotters e eles
tem certeza de 'que'o futu
ro ainda reserva muitos ou
tros resultados dessa espe
de para a, turni.a.

/

!
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GOOOYEAR
i!!I;:,·.i!:i!I.·::·:��T-:::�.�����������-

/ Onde V.S. avistar o.

losango Goodyear, lá
encontrará também um

amigo de seu automóvel..
É o.RevendedorGoodyear
que, pronto para' lhe
'prestar os mais valiosos

serviços de assistência
técnica' especializada,
sempre dispõe de pneus,
câmaras de ar e demais

Onde houver is'•. símbolo,
Na cidade ou na estrada,
Seu carro encontrará um amigo:

)

acessórios 'indispensáveis
à vida de seu carro!
Para milhares de auto-

mobílistas brasileiros,'o
losango Goodyear, quer
na estrada, quer na
cidade, é sempre um'

símbolo de proteção e
.

hospitalidade a serviço
do transporte.motorizado

. i

nacional.

Pneus - Regulagem -

A1inhamento das rodas -

Ro�ízif,) - Assistência e

Serviços gerais.

,

o REVENDEDOR GOODYEARI '.

•

I ,
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Na· . assembleia· legislativa a <'tamara e seu presldenletíiAfEiiis�ã.UiÊ
Isto só o futuro nos dirá, Registremos, por hoje, a 'Dessa tolerancia resultavam alguns inconvenientes. .. , d tboa disposição de todos na primeira sessão ontem reali- serios. O primeiro era o da injustiça de remunerar da DIa 21 Segunda-Feira ,�olree dos Estu �n ea

zada com a presença do númeroTegaf de deputados. mesma forma o deputado que não faltava as s-essões e 01- F. C. D. V. ----;: Entrega de_ prémios - das 19,30 as 24-
O expediente- constou de oficio do sr. RosatoEvan- outro que estava cuidando de seus proprios interesses no I horaDs., '''6 Sáb d S'" I'.'

" '21 "O h '<, .

li id f
-

d V'
" I

a I O
-

d
. .

t dia,," -, a a o - 011'ee ,- 111<:10 as "u OI as.gel ista, cor?u;ll.can o ter assurmoo as
. �nçoes e ICe-' Est� o que :o e egera; segun o mconvemen e era o e

D' 10 de lVlai :_ DIA DO TRABALHO _ Cock-TailConsul da Ltál ia em nosso Estaéo: OfICIO do dr. Báyer registrar, nas folhas de pagamento, como presentes, to- "la ,

o
,

.

, '

Filho, comunicando estar respondendo pelo expediente dos os deputados, quando não havia numero para as ses- dansante das 9 as 13 horas.
da Secretaria da Justiça, Educação e Saúde; telegrama sões e o trabalho parlamentar se atrasava, interrompi-

"'''-'''''''''''��'''''''''''''''''''".,,'_�'''''''_''''''''''-''''''''_'_''..,;t'<Jde agradecimentos da Câmara Municipal de Guaramí- do pelas verificações de votação. O terceiro inconvenien-
rim ; telegrama do Serviço de Expansão do trigo, dizendo te, e talvez o mais grave .de todos, é que a- escassez de nu

não' ter sido Pl'oibÍch a 'exportaçãão da farinha de trigo mero obrigava os lideres a transtgir, para evitar pedidos
mista: oficio do Serviço, de Proteção aos_ Indios, prestan-, de verff ícação. de votação. Muita medida absurda e desas
do esclarecimentos sobre ocorrencias verificadas por trosa teve exito diante dessa ameaça' quando parecia
questões de posse de terras; oficio da Câmara Municipaf melhor ceder. a essas imposições para que passassem J!la
de Vlamão, declarando-se favorável ii regulamentação do terras de interesse público, sacrificadas às dificuldades
ji)gO; ofício da Comissão do Imposto Sindical, encami- de ,] ]1�;p"n na Assembléia

,

l� hando cópia de Resolução aprovada em sessão s-obre .re-.
, Ain�a' podíamos notar outro aspecto. Os deputados

serva de parte do imposto sindical para destiná-lo à cons- assiduol\::'ca!1sam de comparecer quando verificam que os

trução de hospitais para tuberculosos; oficio do dr. João outros 1150 sofrem nenhuma sanção pela ausencia aos

Colin, comunicando ter assumido o expediente da Secre- I trabalhos legislativos. No fim de algum tempo, todo!'!
ta ria de Segurança' Pública: Relatório da Comissão Per- passam à categoria dos faltosos ou dos negligentes, uns

manente sobre suas atividades durante as férias parla- Dor causa de seus interesses pessoais, outros como re

mentares, o qual, de acordo com o Regímento, foi colo- i,resaliã contra � injustica dos abonos sistematicos. E é,
cada em ordem do 'Dia para julgamento do Plenário. afinal. a ,Camara que sofre na sua ef'iciencia e no sen 17 DE ABRIL tropas com que o Generaf

Novos lideres' nrestig io, pela tolerancia ou fraqueza de' seus presídcn- A datá de hoje recorda- Manuel Luiz Osório havia
,

Em oficio ii Casa, o Diretório, do Parbido 'I'rabalhista tes.' nos que: desembarcado, na vsepera,comunicou 'que, em virtude a eleição realizada em sua Para corr-igir, entretanto. uma situação dessas, só um _ em 1'824, Pedro José em a margem direita do Ri(.�séde foram escolhidos o deputado Paulo Marques, para homem com a inteireza moral e a austeridade do !'1]'. N e- da Costa Barros, nomeado Paraná" Os paraguaios so
Iider, o deputado Francisco Neves para vice-líder da ban- reu Ramos. Os- obstaculo8 são imensos, '01'1 protestos vee- primeiro Presidente da Pro- • freram fragorosa derrota,
(' ada durante o ano em curso. mentes, dessesperadas as reclamações. Mas, aos poucos, vincia do Ceará, tomou pos-] perdendo 500 mortos e feri-

O deputado Bulcã,o· Vianna continua na liderança t.��or-; começam a -yer Que as" sessões se tornam mais pl'�- se desse cargo ; ,I dos.' A respeito deste feito
Ao contrário do que havíamos noticiado, o deputado veitosas, que o trabalho parlamentar avulta e que. ::Jfl- I _ em 1833 no Rio de Ja- ,de Osório o Coronel oríen

B ulcão Vianna foi mantido na liderança da bancada da n� t .é a proprla Assembléia ,ue, se fortalece na opinião' neiro,v :stalOt; uma .sedição i tal:��Ilej� escreveu em �euUnião Democrâtica �;.tcional., Para vice-líder for esco- pública. .

" : promovida pelo Partido rea-I "Diário": - "Hasta, ahíra
lhído o deputado Coelho de Souza.

'

,

, I cionário ou restaurador, I e1 bravo Osório, ha heeho,Ainda a lei n. 19'
,

Onde e�tão, agora, os revoltados do aJ1� passado ('01'1-
I com o fim de.depor a Regên- el sólo, el gasto com susInscrito para falar, o deputado Wilmar Dias, comen- tra a energia do, sr, N�r:u Ramo�? A v�taça? ,fique o ?Ol:- I cia; , Brasileiros" que se han cu-

tou a decisão do 'I'ríbunal de Justiea que julgou incons- sagrou vale por unanimidade. Não chegou t1

n,').VAT
d'SF,]

'\" 1839 tã M biert d 1
.:, ta t-

,

.,

.

di 1'� . tiv
- em ',o en-ao a- IeILO e gona, ,an o ayertitucional a lei número-Lê, onde se regulamentava avsubs- 'dentes; quando-muito, alguns. ISCO o" e p01 mo 1\ os nem.
F'

.

P dr d A h' t·· I
,-

I., 'h
.

, d ..
- b' .101' l'anCl'SCO e 1'0 e - como oy; _Jus ICIa a nlel"l-

tituição do sr. Governador em suàs faltas e impedimen- ilempre apre�entavCls .. Mas, .ndo I econ e;Iment� Q t!.1

<1'-! breu, 'mais tarde Brigadeiro I to"; ,

tOS, lho benem�rl�o de seu, pl'eSI ente, se e grau e � parce-
e Barão de, Jacul sofreu I _ em 1894. o AlmiranteT, 1 d d

. -

f' t d I la de prestJglo que toca ao sr. Nereu Ramos maJor sem '

'

I""
-

'Lemoran o que a eClsao 01 orna o pe o voto de,: ,
' ,_

'

.,'
'

,

'
.' com suas tropas uma del'l'o'- Jerommo- Gonçalves reto�

miner\'a, acha o o!'adol' que deve haver embargos, tanto dÚVIda. n:Ulto maIOr e � parte que corresponde,a propl'la I ta junto de uma casa exis� mou para a legalid.ade estamais que recente jUl'isprudencia do Supremo firma pon· Assembl�la quando aSSIm eleva e' exal� aaquele que SOl:- i tente na barra do Cam-aqui, então cidade de Desterru,to de vista de t,odo favora'vel a' 'I,Cl' em l'efel'en'ci.a, tambe',lll, he coraJosamente, expor H sua sItuaçao nessoal e sacn· ,
L

A

d P t d I h
'

Fl-

" ' '. .',. :','.na agoa os a os, quan o que passou a se c am(ll' 0-
conllecida por LeI' ,rias 24 hOI'as.

, f'c,ar as SImpatras faeeI,s, de que se ahmentam tantas I t G'b ld' f' 'd
'

'1' h'''t
"

-, . . ' , . a acava an a 1 e Jcan o nanopo 18, como omenagemConcluindo o orarlor faz um apelo ao presidente, no, Cl'Trelras pohtlCas. para serVll' a causa do Poder Legls- f 'd M "h 1FI' P;J 4

1
'. -' '

I
en o;

"
'

, ao - are" a orlano erl{�-sentido de ser quanto 'antés nonieado advogado por conta atIvo '
,

1866 T t C t Ch f d G 1"-

.

B b L' '�b" h
- em ,o enen e- 0- o; .I e e o overno ega,, __, 'I 'I t' f' d h f't t" l' , ar osa lma "o rIn o '

'] B '1; B 't
uO' egls a,IVO, a 1m e acompan ar o 'e1 -O a e JU gamen-

.- 1'one _ aZllO. em. ez, com
t • •to definith·o.

' '

(",JORNAL DO BRASIL",; de' 16-4-952). 14.00q paragu'a,lOs, atacou as' Andre Nllo 'J':l(hHWl\
Interesses agrícolas

I,
'

() deputado, Enori Teixeira, Pinto leti um discurso c-
·

0-'
, •

;��'l'e a impOi'tanlia das trilhadeiras na produção do tri� Ine..;. IariO: '

o problema (la tuberculose '

() orador seguinte foi o deputado Francisco l\:1asca- RITZ I
h h As 5 e 8, hora.s '\}'e:1 as que se ocupou da campan a contra a tuberculo('3e.
Em aparte o deputado Waldemai' Grubba informa que

,ODEON

o MinistériO da Educação já autorizou a construção de As 8,30 horas

uma ara no Hospital de Joinvile, com capacidade de GO O maior exito de todos os

léitos para tuberculosos..
,

" tempos.
Por sua vez, o 'deputato JO f:.o José de Souza Cabral Bette DAVrs - Henry

dá ciência ao orador de providencias adotadas pelo atual FONDA e George BRENT.

Jgoverno catarinense no" sentido de tomar m<lis amplo e em:
mais eficiente o combate ii. peste branca. JEZEBEL

,

O deputado Braz Alves em ,vista das conclusões do No programa:
orador sobre D, ato do Ministro do Trabalho que nega, O Esporte na Tél�. Nac.
aplicação do fundo sindical em beneficio dos tubel'culo- Galmon Bl'iths. Jornal.
sos, considera-as uma critica ao titular daque�a pasta e p,reços:
v€,m em defesa do Ministro 8egadas Viana, figura de Cr$ 6,20 e 3,20
proa do seu partido. ". IMPERIAL

I ,Há, ainda outros apal't,es, todos demonstrando que a As 8 horas
campanha da tuberculose está se desenvolvendo de uma Ultima exibição.
maneira auspiciosa - o que deixa o orador um tanto s(�m Charles BOYER e Barba-
a,l'gumentos paq\ continuar no tom patetico do 'sei1 dis- l'a RUSTI-I
curso. Teve sorte, porém, porque a campainha. dn pre- em:
l'idencia anun'CÍouu que estava esgotada a hora do expe- O PODER' DA FÉ
diente. 'No programa: I. Eleita a Comissão Permanente -

Noticias da Semana. Nac.
Afim de �er p�úce?ida a eleição da Comissão Pel'ma- I \Galmon Bl'iths. JornaL

nente, a ?re�ldencla suspendeu .os trabalhos afim de se-,' Preços:
Tem confeCCIOnadas as respectIvas cedulas.' , Cr$ 6,20 e 3,20

Reabertos os trabalhos, foi feita a votação" cujo re- I Imp. até ,IA anos.
sultado fqi o seguh�te: '

"
!

'

! I{OXY
;

.

Membros Efetivos , I Ás -8 horas .

Deputados Lenoir Vargas Ferreira Walter Tenório i Randolph, SCOTT e Jane
Cavalcante, -João Ribas R;mos, Manoei Siqúeü:a BeBo.WAYT
Ivo Silv�ira, do P.S.D.; Joã� José de Souza Cab-ral, Os� I em:
n,ldo Bulcão Viauna� Frederico Kuerten, da. V.D.N. e DEVASTANDO CAMINHO
Volney Collaço de O1,iveira, do p.r.B.. '. t Cinecolol' 1_

, Suplentes No programa:

I.

Deputà.dos l?ªhia Bittencpui,t, Antônio Gomes de Al- O Esporte na Téla. Nac.
rnelda, FeTIHtl1do Oliveira, Elpidio Barbosa, Olivio Nó- Cr� 5,00 e' 3,20
,hre!la, do P.S.]),,; Francisco Mascarenhas, Coelho, de I Imp. ailé 14 anos.
Rouza, Nel"on �;'asil, da V.D.N.,' e Francisco Neves, do IMPERIO
P.T.B..

,

'

I
As. 8 horas

" Que que há?.. Lon Mac CALISTER e
O de�lltado Osvaldo Cabrfll, que recebeu um voto\, Peggy Ann GARDNER

'pant; preSIdente da Assembléia, não tem comparecido às
,I

em:
sessões, llem à da instalação solene do Legislativo, A PANTERA

Será que também quer tornaI;. assento np Cemitério Te-chnicolor
'dos' Viyos?, . ,

,'- '

\
-

-

"
' No proh'ama:

,
A propósito _t.;onvem notar que o ilustre parlamel1-11

, r.inell',ndia Jornal. Nac.
tal', recebeu também um voto para suplente da Comissão Cr$ 5,00 e 3,20Permanente, '

Imp. até 14 anos.

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA
_

DR. GUERREIRO DA, FO�$�'CA"
Espedalista do Hospital

Receita de Óculos - 'Exame de Fund6 de Olho para
Classificação da Pressão Arterial.

Moderna Aparelhagem.
Consúifõl'io,;:_ Visconde de' Ouro Preto, 2.

HOJE NO PAS,SA-DO

": I

::.-::_

. -;::.

.... -

.'
.

�
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,A�íVIO IMEDIATO !OporS!�etePre���,!a�!:'a n.al
' I Cidade... Despelidada

Divorcio é coisa de que orientadas - diz, ele - que (Alvarus de Oliveira) ,

lexiste
mais funcíonârios pú-

o Presidente 'I'rurnan não querem' corrigir a atual si- , Agrava-se dia a dia o pro- blicos do que deveria. E não

gosta. tuação mundial com a guer- _ para dores blema do policiamento da, parece pois nos teatros, ci-
� "Não gosto de divorcias 1'a",,', metrópole que se acha qua- nemas � campos de futebol
- diz Truman - porque I "A guerra é a mais terri- de lum,bago! se, sem exageros, entregue os policiais aparecem em'

acho que quando a gente fe-l vel solução a que se pode- à sanha de malfeitores .. , boas doses ...

, ch� um C�l, trato, deve cum- ria recorrer para o proble- I Diàriamente os jornais re- O povo está procurando
nri-lo, 'ma atual. gistram fatos que vem ilus- defender-se pelas proprias
-

"O contrato de casamento I "Não é ela que soluciona ,
-

t!
' trar a nossa afirmativa. mãos, o que não deixa de re-

é um dos mais sagrados do i a crise, mas a moralidade e !. Há dias no Senado o s r. presentar' seria perigo. A
,

mundo, e não deve ser feito I as idéias".
.

, Ismael de Gois Monteiro, justiça a moda do "f'ar-

levianamente". 'I Explícsndo o objetivo do Senador por 'Alagoas; levou west" está seudo't praticada
A opinião de Truman so- programa de rearmamento ao conhecimento daquele 110 -Rio de Janeiro, uma vez.

bre o divorcio está contida norte-americano, o presi- Leg islativo, acusações gra- que o seu habitante não tem

110 livro O SR. PRESIDEN- dente declara: ves ao nosso desaparelhado garantias. E foi o que aCOl1-

TE. "Nós sabemos que os rus- aparelhamento policial, nar- teceu outro dia:' Em Bento

Este livro _acaba de apa- sos são ur-ra ameaça, e é pc. rando episódio ocorrido com Ribeiro populares prende-
recer nos Estados Unidos. risso que estamos ampliando o próprio Senador: - Fora ram um latirão e·o amarra-

Você amigo leitor, poderá nosso poderio - não para Com Emplastro Sabiá o ,alívio é rápido em sua residencia assaltada por rarn ao poste ... Não é fato

ler uma condensação do marchar contra ,êles, mas "amigos do alheio". No dia digno do diário de uma ci-
dores 'reumáticas, contusões. nevralgia, terce-

,

,mesmo no próximo numero desanimá-los de marcharem seguinte registrou queixa dade eivilizada, capital do

das SELECÕES DO REA- contra nós e contra o mun- duras. Traz calor para a parte afetada e sua- na Delegacia competente, país, mas o car ioca chega a

DERS 'DIGEST. do livre". Voltou inúmeras vezes, po- êsse desespero e procura su-
viza: os centros nervosos.

Trata-se de uma obra de Ao apresentar uma con- rém nenhuma providencia prir, êle mesmo, as falhas

extraordinária .importancia densáção em portugues do foi tomada e o representan- do policiamento da sua que-

porque é uma autobiografia livro O SR:. PRESIDENTE, EMPLASTRO te da mais alta casa da Lei rida cidade maravilhosa ...

surpreendentemente sincera as SELEÇõES DO ,REA- do país desistiu Quando
- --_ ,

do homem que governa a IDERS DIGEST prestam um S J& -O·I·.� isto ae�ntec� a �l� Senador OOIlPO EST8F4DO
mais poderosa nação do mun graude serviço ao publico � � da República, ao pobre João

I V J
'

do atual. _! brasileiro. Ninguém serve de consôlo .
enc e.set, 11m nOd'·o. em

I' C
. 1 d cor grena ,preço e oca-

Como presidente dos Es- . .irero que em iniciativas
��

e ao mesmo tempo (e eses-u+ ..,

f lt 1
•

' I 'P h I
SJaO, por a a (e espaço.

tados Un idos, Truman tem' como esta, acha-se a chave I
'

nero , . . arque se um 0- "T' A' F' ,

, . . ,er a rua rauJo Igue--
influencia decisiva no

curso'INJT':1
o tremendo exito de "753

•

,', • mem com o prest.ígío meren-
d 2�

ii!! historia. As decisões que SEI�ECÕES, essa revistinha \ te das StWS altas funções
re 0, o,

,fie toma pOde.m.afetar a vi- si''1n:\tica ?ue apareceu aqui tElelro _ Técnica Industriá e' IH'�" consegue. imagine-se (\ 1-lo-'-a-s-d-t.._-'I-n-g-I-ê-s-·-da de qualquer homem. e� em fevereiro de lH42, temI· ,resto. . . I" V

qualquer parte do mundo. hoie uma tiragem de 400 C ,. it, S ,. d dA"
Embora o carioca pague

I
PRÁTICO E TEORICO

Q.ue especie de homem é, mil exemplares mensais, e omerclo oele a e DGDima caro pelo seu polieiamento, Professor jlonson
afinal, Harry Tn�man?

.

I � Ji:l�. princip�lment:, . por I ASSEMBLEIA PRELIMINAR DE GONSTITUIÇAO
Dois pos:_ui a ci��de vária.s J Av. Hercilio Luz, 66.

Para ter uma Ideia cabal IlllcllVlclnos
de instruções se-

.

la C .
� -ornoracoes no genero, o CI- I Diariamente.

.

, , '. onvocaçao ,

sobre ele. basta _ler O SR. cundárias, casados e paulis- São convidados os subscritores do capital da "Ele-
dadão rien se está abandona-

I Dás g-às 12 e das 14 às 19.

PRESID�NTE. E um

I:etr�-I
tas. -

tro-Técnica Indústria e Comércio Sociedade Anônima" a.
do à própria sorte. os la-,

to autent co pOI· 1 f f drões sabem disso e procú- 1V n'ele se'
. 1. qt e OI ei- comparecerem à, rua Trajano 'no 33 sala 4 2° pavímen- e-to. pelo jornalista William

I
-

I to, J10 dia lf� de maio do con:ente a�o, ás 19 horas, afim r��. tir�r partido. _

da sua I -

.

T��1Jr:nan com. tl:echos de um I de elegerem os peritos que deverão proceder a avaliação prfvileg iada posiçao .. :
E Vende-se a casa à Avení-

diár-io do Presldent_:, eom, dos bens ofereeidos para integralização do capital social,
não agem sómente à noite: da Rio Branco n? 1:44.

==: e declarações d.o i Florianópolis, 14 de abril de 1952
a cidade. as ruas da decan- Tratar com Orlando

proprro 'I'ruman. Das 80 mil : (Ass.) Leonel T. Pereira _ Fundador tad_a :"'eid.ade maravilhosa" Cunha na secção de Ferra-
palavras que o livro Tem 65 ' -

-'�P"'","" - "':'-",-��;.- r--.• ""-� ..,.-�
,

,
estão cheias de malandros,

-gens dã Casa-Hoepcke,
mil foram ditadas ou escrí- i .lrmaadade do Senher J. dos

Em pleno dia roubam-se vi-

tas pelo Presidente. I ,u trínes. assaltam-se senho- Carl'el" ra' p.ll rd'l·d�A fim de que este livro n.. H C
ras, furtam-se cadeiras... l ii

pudesse ser publicado, Tru- rassos e. "de aridade Enquanto isso o aparelho
man rompeu eom uma ve'lha policial está ocupado .. ,

regra da Casa Branca, se-
Fundada em 1765 com o jogo do bicho, com os

p-undo a qual o· Presidente ELEIÇÃO DAS DIGNIDAD,ES vendedores ambulantes e

dos, Estados -Unidos não po-
De ordem do sr. Irmão Provedor, para cumprimento com os namorados! ...

de ser citado textua'l e di- dos diHpositivos dos artigos 23 e 24 do compromisso' da 'Não se pode falaI' em fal-

retamente. Cacho'rro'
Irmandade, convoco os, srs. Irmãos eleitores, para no dia ta de genté na terra em que

Harry \ Truman, tal como
2 de maio, às 17 horas) eomparecerem no 'Consistório da ------------------------

f:''ltá retratado no Üvro O
.

, Irmandade, afim de se proceder à eleição,das Dignidades
--...........;.---.....,,......---------------

SR.,PRESIDENTE;é um ho- P 1-c· 1 para o biênio de 1952 a 1954.
...

mem que, quando era estu- O I la Informo que é permitido aos srs. Irmãos eleitores,
flante, levou cinco anos 0-

q'u,e não. poderem comparecer, por motivo justificado" re-

Jhando parà uma mocinha Desapareceu domingo ul- meter ao sr. Irmão Proveddr as suãs chapas, dentro de

"em ter coraJ,rem de falar timo uma cadela "Policial" carta feehada e assinada (Art. 28 do Compromisso).
(:om ela. Finalmente falou" cinzento-escuro, 11 meses, Consistório, 15 de abril 'de 1952

'

ua.ssou a ciÍl'l'egar os livros atende pelo nOme
.

Tabira. Luiz S. B•. da Trindade - SecretárIo.
dela 'Para a escola, e dois Pede-se a pessoa que sou- '.RU).AS, UUMA!'l8.t. V -'--do-

----

acapa'ram .casandG-se. bel' o paradeiro dela avisar • PLAQÀI' 8I.rILIYIO� r en e-se·
. Hoje em dia, o principal na rua Silva Jardim 220, III d N

,"" -

sonho de Trumal1 é preser-
. (prainha) que será gratifi- n Itr e ogdelra:' o préd.i� n. 9. à t�a L�

var a Pl;j.Z mundial. cado. .edi.......mllar...... cerda COltmho (antIga e?�-
tamató da IWll.

cara E?J.Iardo Horn). edIfI
cado ha poucos anos, tendo
três bDlls quartos; sala de
visita, sala de jantar, cópa,
cozinha, qual-to para empre
gada, banheiro, dois W. C.,
água qquente e fria, tanque
pani lavar roupa e quintal.
Frente para duas ruas, am
bas calçadas. A tratar à rua
Visconde de Ouro Preto, 48.

Dia�io 'da Mefropole_

12.;4-1952

Pede-se a quem encon-,
tron, entregar na Emprê-'
sa AIÜO Viação Biguaçu,
que será gratificado, uma
Carteira de Motorista,
pertenc€Í:lte a Francisco

.

Machado;

\

BELOS f DEMAIS

AfECCOES 'DO

COURO CABELUDO.

I
.

.t� ...

, ,
.

;;..-
pora

MAGROS E f'ftr\COS
VANADIOL

.Particip,acão
Guilherme Hoffmann' Augusto NecbeIVende-se

E iJ'?,dfcado,llOs casos de fraque V�nde-se uma'máquina de
za, palidez, mag=e7,� e fastio, porque engenho de cana com todos
em sua fórmula en\',am substâncias seus pertencente;;; ;3 cilindro;;-

taIs, corpo, Vana,dato '::Ie sódiO, Licl' de ferro, uma caldeira de
tma, Glh,:t�l'Ofostl:j.tos, ,r>€.nsina. noz
d

r assuca'l'i: um alambique ca-
.

e cola, etc., de ação pronta e eficaz paeete de cobre 2 mancais de
nos" casos de fraqueza e heuraste- f

'

, erro, pesando 50 Cltlilos ca·
nias. Vanadiol é indicado par'il. ho. da um, qu.em se inieressar
mens, mulhe�es, crianças� s�ndo'fo/- pode procurar na residencia
n:u1a conh�l�a rx:1os grandes me.• do sr. Manoel Sevirino de
ti1CO� e esta I hcenclado pe�a Sande '0.liveira. na Freguesia da
P11hl]l"a, L�--·

__________________�----�-- --------�.--- 19oa.
.
""" '"1. , .... _

-----:---_;)_-------

e

Ma_ria L. Hoffmann
e

Cecilia S. Nechel

partieipam aos 'parentes
e pessoas amigas o con
trato .de casamento,· 'de
sua filha APOLONIA,.
com o S1\ Ruy Hof-
'fmann.

particip;am áos' parentes'(
e pessoas amigas o con

trato dI'! 'casamento de
seu filho, RUY, com a

srta.. Apolonia Néchel.

Arma de caça,
Vende-se tllna arma de

caça Belga palibl'e 16, dois
canos, Cr$ �.OOO,OO •

Tratar com Ten.· Gulma�,
rães - Av: Hercilio Luz,
11':- 'A' ',,:>,'
<:lO -:, •

Apolonia e Ruy
noivos,

Farmacêutico
Diplomado
Procu ra-,se (re&ponsab ii i

dade).
Informações e cartas para

H. C. Brandes.

"SelDenle de ceb�lq
.

FAÇA SUA. ENCOMENDA DE
PERA - RAIA

de proc�dêneia' 'idonea e ,caprichosamente selecionada.

kg. - Cr$ 360,00 - Prod. Resp.: GUSTAVO ADAM.

(Reg. na Sec. de Agricultura)
DISTRIBUIDOR autorizado:

E. iiss Jor. - Morro Redondo - Pelotàs
Rio Grande do Sul

Executa enco'mendas por REEMBOLSO a pa·rtir de
250 gr. - Via Aérea - sem acréscimo de despesa.

\

/
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M8noralropelaotliAcidenlado o Dep� Gallolti Peixote
eu IBdterucadO DO

_......-.......... Quando procedia de Ti,;U-, ° automóvel ficuu com-

e . cas para esta Capital, ante- pletamente danificado. .Fe-,

iioracio Li�bares, moto- Exonerau-se on�em; o deputado Gallotti

ll�zme�te
o deputado �allot-;

rista da Cia. Souza Cruz, às Peixoto, r��r�sentante �a- ti P�lxotO e es demal.s pas-
.

12 horas de ante-ontem, ao RIO, 16 (V.A.) _ Afas- que�e mUlllcIplO. pelo Pa�'tId.o I s.ag�lros, ape]la� . �ofrera!rr:'
transitár. a rua Silva Jar- teu-se do cargo de embaixa- S.oclal Democr.atlCo, fOI V�-I ligeiras esconaç:_,oes, .

le-,

dim, atropelou Otília F'ir- dor da Bolívia junto ao nos
tíma de um acidente de ver- I vando susto, nao ,�lve-,.' ' ,cllos', I rarn grave consequenclêL

,

mmo, de cor preta, com 17 só governo, do qual pediu I, •

,� I
c '

GRANOF: PAREO anos de idade, residente em I exoneração o SI'. Pedro sil-I Um ca�ll1hao da. U.B.L" I .
,

. ,

-

'�

C·' t d dt �n f
.

I
'

. que rumava em sentido con- I ° motorista, que vmna-

d C
.

-

apoeiras.

I
ves .re, es e que 01 uesrg- .. "I -

'

�., ,«Palácio o afete) ., Atendendo à vítima, aque- nado para o mesmo posto pe- t�'arlo e com exc�sslVa vel?� I contr�-m�o � n,ao possura

le motorista internou-a, in- la situaeão deposta em seu CIdade, colheu, .vlOlentamen- i carteira prOflSSlqn�.I, encOll--.
. / '

continenti no Hospital' de país. 'E�bora a sua renun- te, o car�'o do Ilustre parla- trá-se preso �m TI.1UC:S, u-I preseot,am· se oa pista os' caudi- Caridade, onde recebeu o .cia tenha carater irrevoga- mentar, impressando-o con- guarda.l1�o � ínstauraeão do,
tratamento que se fazia ne- vel, aquele diplomata 'fez tra um barranco, necessarto inquér ito.

,dato� à grande corri'da cessário, não apresentando lestas declaracões: - "Não �."'. ""'_••__"'._-_.�""'•••••""_''_'"''W''''''''-••'''''''''''''''*'''''''

de o seu estado -de saúde gravi- acredito' que 'haja na Boli-
A ('1'

.

L
.

I
. .lUO, iPress Continental) j qoverno dos problemas
t__ A::"en38 com um ano de i ordem economica e social, dade.. I via qualquer homem. escla- ssem ela eSls a �Ya ,

� ;_'etar�lame-nto do Governo de i q�ie se apresentam com g ra-
.......,.......-......--_,.-.-.........----..-..-. recído que não queira con- '

,

J) t 'ge problema ela vidade cumulando em de "* O l)JAI'JO d-, 9 d I
tinuar, sem qualquer alte-

-O I d "d 1'1' t
'

u ra, SUl 'o 'i a" ., '-.,;. t
� " �lt � co�- racão, O mesmo ambiente de rgan za A, emo"ra "ameo O �'sucessão no Governo de' sordens, que facilitariam ".' ren e. em sue o a prr- . '

h' t'�,. .., II II (1, iii:
Vargas., ! medidas de emergencia .ca- . .; . ! amizade que ouve a e aqui,

r
· -

'p t fi b
'

Naquele, no dia seguinte
I

pazes de prejudicar o pró- �;�: pa!l�:tog;:ou�:u�n� I nas' relaçô�s' diplomaticàs omlssao' ermanen 8. m ara0',,

bI m fOI' co _
.

democrático l ,« • ' •

I
com o Brasíl. Penso que' à '

à L'· 19
a pOS:';G, o pro e a - prro processo . 'I o CIO �osso sair com.os pes pa- mudança do. governo não a-' 81 DJOCR<b "em seus devidos ter- de governo- . ra o alto. Por castigo, no en- i t .' . � , ,.
mOR" P- o país foi desgover- ,.........,...�.......--:""-...,........... tanto, o mesmo DlÁRIO, I

e �la as ne�o�laçoes em
A sessão de ontem, da Assembléia Legislativa teve',

nado durante quatro anos,' Ite Manaus desde aquele dia por fren- CUlSO_e os

I tr�bal�os_ e�,e-. corno ordem do 'dia a, composição da Comissão Perma-
em' função elos interesses de A, te, vem publicando, à quín- xtecBu:ao'IPBe aI' ?�lSSaO x IS-

nente da Casa.
, to em conseguir ,'t' .'. '.'.

d
a IaSI - o rvia.;

F
.

t'd t tic 1, alt e ipi -it In com
uns cuant s RIO,16 (V.A. )-; A Com- a pagina, um anuncio na -c-' , o: man 1 o ,��s e par ��lLal, o. o S I U (ç

, __ '.sua indicação pal'a o Cate- panhia Nacional de Navega-' REAL com a metade do nú- O d.
- preensau �emo.cr�tIea que se observou quando da elelçao '

te, em flubstituição ao "po- ção Costeira pret�nde am- mero do telefone de cabeça I, SOIS sao da Mesa, ISto e, foram reservfldos lugares para l'epresen-,
bre velho". pliar a linha do norte do para o chão. ... - tantes de todas a� bancadas.

,

'

.
".Ao eompletar-se o prim,éi- país, levando-a àté M<>naus, I Parece que as posições de, IguaIS.

. ,Esse aco:ltecllpen�o, como o da �sco'lha l�teT-partI-.1'0 aniversário do Governo tendo pa�'a esse fim envia-! CAREÇA. PARA BAIXO e, Quem ·apoiar a atitude do' �al:la �lo. preSIdente, na� dev�. �er. conSIderado con:o acor
do dr, Getúlio Vargas, eis' do um navio ao Rio JU,liá em

,
de PÉS PARA CIMA são as', c?munista José Mal:ia Cris- ao. p�htlco, em�ora mu,Ito se mSlsta. a ,esse resP,eJ,to.que se ascendem os ânimos

viagem de experienGia. I �esma�! J plm, por ter rompIdo com
,

Em pale.s�la com alguns deputados d� PartIdo 80-
e ao a.mbição de uns tantos .__._•.........,..r.I'�_........... Logo, não há o roto rir do: Luiz Carlos Prestes, para cwl Democratlco, a nossa reportagem OUVIU a declara-
se dimensiou-a em manobras 'ábrl�a dÔ'lo"o' rasgado. - ! fundar um partido n'acional- ção pel'entória de que � distancia entre a sua grei e (J.,
políticas com tal objetivo, li _U li

-

Para que a nossa,confrci-! comunista, 'estará faz,eudo o situacionismo continua a mesma d? al�o pas�ado, a me--
Os desmentidos"os gestos de motivas' am ra A GAZETA, não fique de; jogo da desagregação da pá- nos que os apelos pro-paz do Governado!' .fUjam da "ta--
mOQ,esta reprovação mal es- ,II " fora. _a sorrir, com'o TER-: tl'ia e da morte da democra- tica comunista" e se objetivam em propostas claras e em

conde:r- s,eus propósi�os. 'S Paolo' · 'fIUS. convem lembrar que, : cia. Crispim, discordando I
atos convincentes.

lI't�c'osssl,memeeqrUgeemnoSamlcaenlOdsoPI'ao: I ,;'C)NN, 16 CU.P.) A
em sua edição de óntem, no-

'

da formula "Russia, mãe-pá- f
Cont.inúa na 6& pág,

•
- s ticiando uma .revoada' de tria" não se libertou das i- i '

das pela "dedicação" de "a- Fábricas Krupp, de Essen, aviões, em homenagens à déias compressoras da liber- I O (!\•••••••M�·�<C....migos", o,> nomes dos S1'S.

J
segundo revelou uma auto- '�emória dQ saudoso Minis-

1
dade humana. Apenas, mudá '�" -

'

·José Américo, Juscelino ridade da empresa, estão ne- tro Salgado Filho. derivou. de fórmula.

��
Kubitscheck, Nogueira qar- gociand? o est�belecimen�o o preito :para o dr. SaÍgado.1 O -í(omunismo, como dOli- \cez, Agamenon Magalhaes� de sua mdustna no BrasIl. de Oliveira, meritissimo trina. e um só, na sua essên-

"

'Adhemar de Barros, Ama- <\ fábrica prov�velmente se- Juiz ç1a comarca de, Bigua- eia. Tanto faz com Stalin,
'

••
• .

1'al Peixoto e Ernesto 'Dor- "á 'eonstru,ida em São Paulo, çú.
-

com Tito ou com outro qual- <_,_� .'.
nelles'; e há ,até. aqUe.les que ,:om, materiais ale�lães e de

�

','
Por sua, vez, ainda este i quet'. A doutrina visa domi,- \��-::::-\lestão fazendo :Sair de seu 'l�oIdo �om seus plano:..10rnal, ontem" na coluna do fnar o homem pela, força, '

�

honrado silencio o general DIsse, amda, que a capaCI- nosso Guilherme Tal, me-' transforma-lhe a' personali.úutra, na tentativa de ridi- dade produtiva anual. será teu uns verbos no plural, dade, submete-o à vontadecularizá-Io levando-o tam- de sess�n!� locomotIvas, deixando o sujeito no' sin- soberana e despótica do Esbé� a candidatar-se, quem '::?'!Il: possIblhda�es de acres- ·gular. Erro imperdoável, por I tado. Tito defendendo aso-I'sabe?! I clmo_ para.° �o.b�o. A 'cons- isso que o sujeito lógico da I bel'ania da Iugosláv.ia, afas-Nã'O atina ess"a gente nas truçao sel'a dU'lglda por en- crônica era o deputado Sau- tândo-a do domínio da .Rúsconsequencias que tal pre- genheiros alemães, mas a lo Ramos, que é sempre sia é igual aos outros noscipitação pode, propiciar, propriedade da empresa se-I SINGULAR�,
' I méÍ:odos e nos fins. '

�:�.:�::�i�.�� �:�n_ç�: .�o_:�_ �l�aS�l:�r!� __ .. _'� � __ 'j ��� .. ':"""��� ,o���á \::;:::etec:;o:ti��,
.

Periôdtt�-dê·c;fa·h.h
..h�h ..

tReunião . �::��� ::r:�:P��Vi�:.U��::
d.o. S Jl T ao Brasil não intel'esSa a-I

,

U' .�.. plaudir o incidente. O que

De' I· da Maio a, 15 da SO'1em". De ordem da Exma. ,Sra. nos cabê é defender a nossa
li ,'D IJ.l.V Carmen Oliveira, Presidell-I democracia, os nossos ideais

0. Dir.etor �'da Div.isão �e ; qu� o
. pe:ioQ.o para eMa de. \te da Sociedade dt! Amparo I de 1iberdad�, os p�in�ipiosCaça.e Pesca" pela ,portaI,I.a'l am�B;ls',�Ilves�res em.t9,do 'o ao:s Tu'berculosos, convoco! fundamentaIs dos dlI'elto do

nO 90, de 26 de março últI- terrItOl"lO llaclOnaI, sera' de todos os membros da atual! homem. Crispim e Prestes
�o: �ul:?liéad:: no Diário O-,]JO de máÍ<'l a 15 de ·setembro diretoria d,à sociedade" pa- ; se igualam. Medem-se pelaflctal· da"U,nI,�O, ,<le' 3, de a- do corrente ano.

,

.

ra uma reunião sexta-feira mesma bitola e são prejudi-bril 'corrente, determinou'
, dia 18 às 20 horas à rua: ciais - tanto um como ou-,"'''' w ·;,,·.· • • _·.·.· ·•• ••••• �

J'oâo Pinto, 42, serão trata-
: tro à tranquilidade pública

do assuntos de gmnde in- e à ordem sociâl da nação.
tel'esse.

.' i (Diário Carioca de 1-4-52)

Esse campeão de taciturniâade, que é o dr. Au,
jor Avila da Luz, ao passar pOl' mim, há dias, gutula�-'
rizou uns sons que não entendi, más que me parece-",
ram (mongólicos, e lá se foi, com seu jeito de filó ... -

sófo oriental, deixando-me às inãos o seu livl!o, @s.,
Fanáticos,

Dessa mistedosa oferta, já olhei tadalS I;j;f'" ftgn--,
'ras, aliás notáveis, e já li diversos capítul�. O pá�
meiro, relativo à terra, como no livro de Euclides da
Cunha, é de leitura cansativa, pela impe�'ffiutável'!
exigência da terminologia técnica. Os seguintes, já- t
empolgam. E revelam, no autor,' excepcionais qua-.,
lidades de escritor, como a forma natural e 'lhaJla"
das narrativas e exposições; a segurança dos co-"

nhecimentos com qque versa 'O- tema" sob aspectos, ,.

históricos, militares, antropológicos e sociológicos; :'
a 'djstribuição da,matéria, em. sequ�ncia perfeita.

O livro, tão .logo penetre, os meios estudip,;los e_,

pensadores, no Estado P. U.I) país, terá, sem II menor"

'

.

.'

" n'ois t"becos provocaram dAS8,r'd��I""'s' O HOIII Mais Rico �8 Brasil ��v�di�:it��n::oi;7r�';�t�!f�:Õ·:r��!:s, t���oOb�:"
" ti ti que, apressaíi'.:is e de sentido retieencioso, já come�,

SA.Bdo CI·,·tu'rados' a, ·1.9,a�os ao ,.t, b,-Iho-e- da' crozel'ros a fa,rtou'a ç:m. d� _;ú·r'�jar por aí, opondo-lhe, antes das exce-,
li V li

't ii ti U lenCla�,' os embargos exib-icionistas da concorrência,·

'ladrAs iiara eIPIl�aço8.s pesosoai de Ademar de Barros'!
e ;?fSu���l��sie�::�r�:e:se::.ae!�::,d�rpOUCq engala-,

. '

"

J,(itdas com as Digressões Antroponímicas,. de Henri-.-Às ,20 horas de ante-ou.; prietário daquele ,estabele-
,

l' t t C' ,.y:rque Fontes, voltam a rejubilar-se- com Os' }I'anátieos,_tem, estêve em põlvorosa '0 cimento l1a contillgencia de RIO, (Press Continental) .1'101' pau IS a, e -c.. omen- :r"'" ••

L
"

Bar Marítimo, à rua Fran- chãmar a Policia. - De acordo com o vesper- tando' essa prosperidade, (}
de AUJor uz,

.,.'
,

I d t �'
{I' Voltaremos ao assunto, com maIOr vagar. 'Porcisco Tolentino" nesta capi-I

' Após alguns momentos, o tino "O Mundo", que até JOrllad es al�at q:l,e ex-
0- hoje, fiquem aqui as nossas homenagens e' a nossa�al., ',I dr. Zani Gonzaga, delegado pouco tempo defendia ardo- ve.rn� 01' pau 181'a. �o RSSU':' admiração pelo autor, que, na- auspiciosa estréia,Alberto Zacowsky e Kü'ler t regional da Capital, acom- rosamente 'o sr. Adhemar de mn' o Gohverno .0: O�rigado conquistou um lugar de alto; e:�merecido destaque no�: ',j aroz, ambos de' nacionali'- I pap.ha'do dê p'olici�is, aterÍ- Barros, é este, na att�alida- a empen ar tas d.lOIa� da es- nossos meios intelectuais.

' '

,dade tclÍ�ca, residentes aque Idendo à gravic1adli da ' si- de, o homem mais rico do posa para a en er

ia
despe-

'

la'rua, provocaram pessôas 'tuação, e-ste�e no Bar M?- Brasil, com uma fortuna zas urgentes". Iase. eviden
que, calmam�nte" se,·�ncon.· ritmó,"pnde não mais se en- pessoal que 'ascende a cerca cia a �l'ande capac idade fitravam naquêle bar, com ex- contravam os provocadores de Cr$4.000.�OO.OOO,00 (qua-, nancelra do sr. Ad� emar depressõe,s ofensivas ao Bra- daquelas desordens. Mas, tro bilhões de cruzeiros) 1'e- . I;sU, conforme apuramos. Em indicada a su� r�sidencia, presentados por fábrica" de Barros que em tão 'curto esrepressalia, os hràsileiros um dêles' foi preso enquán-! chocolate, eimento, tecidos, paço de tempo (qt�latro a�ali no momento reoelh'am as to o outr,o,\ ,desàp_areceraj: laminadoras de aço, emp,'eza I nos) logrou constr�llir umaexpr�ssões desair�sas,' o ql,le sendo, t.ainb'em capturado" de aviação, terrenos e imó-! fortuna verdadeirp.!iimente fa�
provocou o pandemônio. A- no Continenti e reeolhido ao veis na capit.aI pal�Hsta e no

1
bulosa que lhe

'1ssegura
açucareiros, mêsas e cadei- xadrês para as providências· Rio .de Janeirô, fazendas' a- média de Cr$ 500 00000 <liã-

Tas voaram, ficando, o pro- que se f�zem necessárias. ! gricolas e de gado no inte- rios. •

I
"

,

•.
.

.!

Florianópolis, Quin.ta-feira, 17 de Abril de 1952

: '

•

Slrurí 'II- Bar 'Marilil8

.\_
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