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.., PACT� Bf..lA'ER� BRASI�-ARGEITlII Glli�=:�:N��Oc�!��cA::
�UEN� AI�ES, 17. ('!l. fe do Exercito Gal. Alfredo �_as neste primeiro cantata tamehte possível a :eali?ia- ME, FAZ BLAGUE -:

NOVAS ,
DECL çô��

P.) � A convite do MInIS- Avales, o chef.e do Cerimo- nao falaram sopre o .�o ção de um pacto militar de .
ADVOGADO LEOP�DO H R

tro da Defesa da República nial do Estado embaixador Brasil-Estados Unidos. Ã- caráter defensivo' contra á
' .

Argentina, chegou ante-on- Gal. A. 'Margueirat, chefes e crescentou, que era perfei- agressão, entre 4-rgehtina e RIO, (V,.) _ O cri- adian que a policia a

tem, a Buenos Aires � Ge- oficiais das forças �rmadas
•

o Brasil. de acordo com o me 40 b.ancádo :Afrl,l,nio Le-. aí est obeando

�
,••••••••• 11 .

',ller�l Góis
Monteiro, hefe' do vizinho país e funcioná- principio ínter-amerlcano de mos não saiu da ordem do' O advogado Leopol o-H

do 'Estado Maior' das For- rios da embaixada. Vale a Sa*o Borlja o defesa; "d� getal ao parti. dia. Pêlo contrário e o as- tor voltou a falar BP'Je.

- eas Armadas do Brasil, a- IMPORTANTE ENTREVIS- J cular se pode dizer, que se sunto predileto de toda
.

a ou tudo quantq_
.

companhado dos membros TA Á IMPRENSA Prel VarlRs
'. está robustecendo dentso da imprensa e de todas as 1'0- antes, adiantando que

de sua comitiva, Tte.-Ce1. BUENOS AIRES, 17' (U. .

I( • , Organização' das Nacões das, algumas até dei. ando acha oportuno ainda �l>ll

Ernesto Geisel e os' capí- P.) - O General do Exerci; RI'C.?, 17 (V.A.) - O sr, Unidas, uniões regfonalspa-
em segw;Ldo plano a ação do sentar às autoridades o

tães Cyro Ca.etano Po:to- to Brasileiro,. Góis Mon�ei- Ge�uho Varg�s. costum� pas ra a exclusiva defesa co- sel�cionad� ��asile�ro. no Imistel:io�íssimo .

consti

carrero da SIlva e Jaime ro, em entrevista concedida sal seu na�ahcIO, que �Ians-. mum, como por exemplo a I
Chile, O místêrío, prmcIPal-1

te; pois ISSO serra urna

.

, Machado Marinho dos ,5an- no Hotel Plaza, expressou a corre n� dia 19 de �b:Il,. em dos Estados Amertcanos,
mente para a polícía tonta,. cipitacão, já que e�t

tos.
esperança de conferenciar lu�ar discreto, na

intimída- pontos suspensivos, adernais I'para a policia desnorteada, rta-o criminoso aos 1*&

Ao' desembarque de S. eom .o presidente Juan Pe- de d�s se.us. Este an�, ao existem 'tambem outras 7.0- quer�ndo as vezes bancar Frisou então que .. em o

Excia. encontravam-se o .ron sobre o pacto bilateral, que se adI�nta,. o, presidente nas de maior importancia
tiradas cinematograficas, ..uo oportuna apresenta

Ministro' 'da Defesa Gal. 'brasileiro..norte-amerlcano 'da Republlca Ira para sua debaixo de aspectos de defe- contínua ih;tp'êne�ráv.el, fe- o homem, primeiro à re

Humberto Sosa Molina, o e outros assuntos, ·num pró- est�ncIa, .em.S. Borja,
como

sa permanente e temporâría chado, 'Sem prespectívâs. tagem e, depois, à poüe

embaixador <],0 Brasil sr. Ba- ximo encontro. Disse o che- cogitou fazer na Semana e há outras de interesse r.o- E�sa polfcía . até 'testemú-j E como para botar mai

tista Luzardo, o comandan- fe do �sta�o Maior d�s ��� Sant�:... w �•..-_••••__ mum conjugados � que se
nhas já inve?-tou� testemu-I to�e��da �e �'Ul'iosidB: .

te de Operações Navais Brí- ças Armadas
. Braaileiraj; � _ Ao.

comnletam como eXPTU.p1&, a nhas que seriam rscas para [opiniao pública, o. crmu

gadeiro Gal. Carlos F. Mau- que teve uma �ordial palE!B- Presldencla Al·genti:u:a e o BraSil",' i
tirá,r o 'crimino�o da t�.... lista �on��uiu afil'Pl&!f;dó n

rmo o comandante em che- tra com o presidente Peron,
d TSE'

G' dfs.sEf ainda .g�l'e. o' MaR, pmo d.lsSeIJl,'�.OTI- p.od?1 adiantar �e_ o se:l c.

" '.__ ....,,__,.;_-:;....._,.-......
................................

�.............................

O ••• ·trata-ão d-e defesa ..com. : 2B t�m, novê suspeito havíâ
SUl' tIt�Inte era .011 nao crt.,l_\Il

I
: J:'ull'a'I''enlo

'

.

Lei- '1'91íte aI�u!!n�i�Ad� -��:i:��� ��a��d���d�i;���g�lE!�b!I�;�-.s,ft���m�d�Zn��: ;�:.��:�:: l����� d�.::
•

,

Edgar Costa� .presidente do que é puramente defensivo"', f!l!.
as .óJe, J� esta. tu o es- I In

ue amen�e no cr�me.

lTllibunal Superior Eleito- porquanto não havia consi-
clarecldo. GInO Blanco. na- j

.,........� .

.
.

.

. I'
.

d
. da tem a ver com o crIme'

'.'4 nítld d d P Ir I I ; ral que se encontra enfermo,. erado o tema com o preSI-j"
"

'

T I
-

�á" -

lO VOUV O O r. a oe 0.11 assumiu aquele cF\rgo o mi- dente Peron. Frisou qÍrn se- ;e�dobapenas amigo ?O lll-
I ri 110' ""r

�.

•.iJlrI
'..AnJO...... i nistro Luiz Gallotti, substi:- 'l',i,a falt� de 'ética discuti-lo I

e IZ Gflncarlo Afra�llo �e.-! a
.

.

. �.�.,. ��" . I t,uto na mespla, corte dó mi- 0'8 jornalista�, antes de mos
..

mo achou mUlta gIa- ii'GII
, JôSi. fi. ii! �Dl' - llis'ko l:Ian�írtán Gldmarães, I· ar com o presldente Pc- c::de

dIsse q?e nunca ez;rt sua,. '1>.10 17 (VA) _ O""

. • ;;r;u. •

'�},,:;�i' li
_ . '..j:;

. VI a eSPQrüva mere,!eu tan- f
.xv, • •

.".

eg, i,ttã�'. venmil9, NO LF'Nt�., ..'

JnIU�' e��.Q .

.' ta JLten�� À QVo. ::- '/PO:' gentes dã Divisão da 6rd

q� () !I'r�b.ltnal � JU1':ltlÇR tInha ,c_mpet .16 .
�itt·

. �1ft!���J.f,:�•.��ea ê �ial\ p

�lâ�o pe�i�?' �at):�lQ��bt� s:t="���� c,:�ra ato

.• ttib"
' , veI CI'ube - pilheirou o vo;'

onf��faro�

.a
�
:ls.em ela eJ!J� a lva o .8 ••'� .q�e, se, � corn- O �

.., ·cor. lante ..t:- me nr�entei ,com Riu o .e"_del>�utdo com

}letencla para decldu' �a con�tItu�ronarldade .de le�:;j ela- JI".
.

t' �I'U Utn,.,-uJile�". "'- .

,ta Trifino Correia, a �

bol'adas pela Assembleia LegislatIva do E�do, nao po- I,
.

�

EE'· 'UU A �d'
• -

: �prO'e.lH'Q .iihf.qr.:mam· j

Q! o Tribunal .d� Justiça deixar de ter competência; tam- cODviclado a visitar o� I:.. mo j:Otr�:::�r'n��l:��� :�:
.

chegados a'O govern

bem, para �ecldlr mand,ado de segurança contra atos da '

.

•

.
. d d r..êO ;roo H' se e'n.c(\ntravam há dia

mes�a As�embléia. E, preliminarmente, ainda, 'eÍltendi íno, 17 (V.A.) - O ves- ,Estados.
Umdos ainda .este 10 a V?g_� o. po

. e!- ...,..

S b' o fato está

que era cabível no caso o mandado de segurança porque pertino "O Globo'�' registra ano.
- ! tor,

cl"Immahsta de prestigIO' • o
.

I e
.

..

.' . ! , -'

�.
.

.

D' . h
í 110 Rio que disse ter rece- mantIdo o maIOr SIgilo

de um lado a aprovaçao e a promulgaçao da lel contra- o seguInte:
, O sr. ean Ac eson pre-.'

, 'd I
.

da d' R 1
-

,

. d d
.. 1...:do de intermediário dtr e ·egaCla rua a· e aç

a -qual se recla� constituem atos, sem dúvida nenhuma" ,

Itende
em ver a e InSinuar � .

..

'
".

,;'

� de outro lado, esses

,atos
�riam ferid,o

direito Iíq,uido
- '.'Os cirC!ulos oficiosos que a �tJlhor d,ata

seria �n-. 1(làfe�der,o'cn�!noso� a�r_e- TU�:,ma H�ra ap�rhudq

e �el·to de um cidadão, o ciiiàã'o investido das' funções confirmam a noticia de que tes das '_prQ:dmas el,eições senta�lo a �ohcla. Como nso �
mo s.� I e;c;m:f

a

-ae Governador do Esta,do.
. \.

. .... presidenc\.ais americanas, P?d.e�Ia. deixar de ser, essa es a. eap1 a ,
.

e en o

No mérito# votei pela constitucionalidade da lei nO o sr. Getulio Vargas' será que se realizam.�novem- nO�lcla estourou como u;a man(�tyr�sonr:ta.�!á:'
19 e consequente denegação da segurança impetrada. Em convidado para visttar Qs bro deste ano".

bomba e de todos �s la os _

"ua �

, primeiro lugar, o legislador ordinário pOdid, como ri Jez,
.

., ,_
. . �',;:..� 'If""".��-;.,.. �.. _--.-----;'-.,..--�

t'égular os casos fie, i�pedimentQ dp �QVern�dQl' do � _
i.·

\

tado. Nãó os regulando, o .legislador con.tufnte
-'_ ijut

lo' tA"" �1·· t
'

,��:����:op��st�i�l::O�����ário��ix�:{d:�����e!�= .

'I�P', ,S81l. a·, 'amlea ·pu '1fl.8'; .' 8Ul810n,
. dente seria, ainda que a Constituição do Estado não con-

111 .,

tivesse. como contém, um dispo�tivo -'- o art. 21, nO 1

-- que dá à Assembléia LllgisIatfva dO Estado competen- À'
. d t' I terç�-apareceu. Tampouco a de- ; ze':�� notar que o apa:t

eis. p�v-a'·decretar as· leis orgâhicàs inqispens'á.,veis à com-
L S VEGAS, 17· m.p.)

- ,o �ran ? espe acUo o,
apa- �onação foi, sentida

com f.or- fOI d��parad? a uma

�a observincia da lei fundamental do Estado. Em se-
Espera-se (file tenha lugar, [feIra, dIsparando um. . 'ç"em Las -"',egas, 120 quil.o- I,. de mUltQ m,a�or do�ue

.&d� 'lugar r.egulando através da 'lei nO 19 os cásos na próxima semana, a pri- !relho que'lançou a maIS brI- ��tros ao 1 do- campo de quer 'Outra. ,

de imp'..d.f1n�nto do Go;ernador do Estado, O· 'legislador me.ira" explosão
atômica "pú.-Il�ante bola de fogo jamais b' d f' I

':W!'
bl d t sobre os campos de provas. Os o serva ores 1- ...,..,..,._ J'.,4I..f"JIt.�ô'!iJ'IJ'\I't

-ordinário não feriu nenhum dispositivo da Const� do Es- Ica, sen o �es�o. POSSl-
VIS a • ,._.-..._

-, _ I
.

lado, QOmo o demonstrou, magistralmente, luminosame�- I v�l que a mesma seJa. tele- provas. Aqui, de baixo para

V I oI 8 S_I o· ... ..

te. 119m seu parecer sôbre o assunto, ° eminente ju'riscon_lvlsad� para todo o paIS: As cima, partindo do desolado I a •.• UI. rISo 1ila· ...r"II__�

imIto Ministro Francisco Campos. e�taçoes de Ty da Cahfór- tetreno de tiro do deserto.

O B .. 11-.8-.
Ao art. 49 da Constit'\l�ão do Estado não se pode dar �lla do Sul �ehbera�am con- A C.�A pr.efe�e. us�r o ter� lIu.." .

.

.a interpl'etaçã�)lue lhe .dá o ilustre im}:!etrante. lJUg�� �uas ln�talB:çoes pa�a �o. ap'arel�? • ao :;xvés de RIO, 1'1 (V.A.) ;-.0 sr.,
--�

.

"Não e da licença da Assembléia que resulta o :permItir UJU msplrado?-, es- ar�a: ou bomba,. para IFritz 'Dellers, embaIxador

I'
.

impedimento; o impedimento re,
sulta do fato de i p�t�culo, nas telas de tele- quahflcar os no�os .�nstru- da República Fede1;'al da �- I

que, sendo territorial a jurisdição do Governador, a.!Vlsao, �e costa a costa. me'!tos: O referIdo apare- _lemanha, no BraSIl, c?ntI-

sua ausência do território, sem deixar substituto, ,. A ;Comissão de Ene�ia
lho fOI lançado de uI? bom-

nua realizando uma sérIe de I

cria' a f;lituação, a um_ só tempo singular, parado�al e Atômica anuncia quE\, '(tma
bardeiro 'da força aerea. viagens pelo interior do

p;rplexa de \Ulna juris?ição �e� a?�cyidade ju�is�i- explosão, "pública"N�rá lu-., Vista do monte Charles- Brasil, e no intúito de co

clonaI e de uma autorIdade JurIsdIcIonal sem JurlS- gar no curso da }>rO:klma se- ton, de 2.400 metros de altu- nhecer de perto o nosso

,

dição"; (par.ecer do Ministro Francisco CaJl}.pos). mána, com os "pxesentan- ra, situado 64 quilometros país estabelecendo con�s

,Nem se tire do art. 22, nO I, da ConstitulÇ�o do Esta-' tes autorizados da impren- além do campo de pr�vas,. a que possam contrib,uir. pira (�:

áo a conclQsão: de .q'ue a ausência do,Governador; fio Es- sa e do rádio assistindo ao explosão pareceu uma enor- o alargamento do intercam- l· fW

tado,.. po� me��s de vinte dias não importa na interrup- espetáculo, no campo de pro- me \
bola vermelha de f�go, bio entr«; � doi� PQvos. I"

'

t;�O do exerclclo das funç�es, .porque tal cónclusão leva-' �as' de" FrjI1chmans
' 'Flát. iiul! sé manteve po� um ,Jns- No p��o dia.24. o c�e-I

, ru� _. outra: de que a ausenCla do Governador, do Esta- Cêrca de 7,000 soldados, in- tante -sobre ó hOtlz.onte· c fe da Mlssap DlpIomatIca

Id? pOI! maia. d� ,vinte dia.s i�portaria na<1:ue�� interruR- clusive um grande co:tl'tin-' depois se partiu ·em .duas. Alemã, partirá yull\O ao .R�o

çao, o qu.� vaie dIze; que o legIsJ�dor co�-stItUl"b�te. de San- gente de fuzileiros, partipa-' Uma- nuvem
pardacenta obs- Grande do Sul, com o �bJetI

ta

catarma,
teria s�do.. t:.edund�,n,

te, �uand<;l ,re�,gm o art. rão. da prova, que· tTlióbem, cur..eu � bola de fogo.

�de
...tUda� as lo_C,",dade,

I�, nO I, da Constltulçao, POIS,' setI demaIS todas as será assistida por numero- dentro de' alguns S'eguà.Qs. a�s aproprIadas'
a mstala-

palavras que, no dispositivo em aprêço, se escre'Vham ete" sas autoridades civis e �iii-l111as
a nuvem em forma de dos consulados de seu

pois da palâvra ."funções". ,E tal l'edundãncia seria um tares.
.

cogumelo que costuma a- �ís e tambem as condições I

�bs go.
-

,

:A CEA pr�parou-se para companhar as explosões não economicas da região. ,

•
•

el

. (Ciclo: �.,itt!
.ro! Noivac1o-! Cas

fo! Nelslm' Ca

rol) --. (.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

TERRENO A VENDA rÓ,

SACO DOS LIMõES - RUA GERAL - um UM PRODUTO 'SOUZA CRUZ
lote de 33 x 500 : 18.000;00,. (

ESTREITO-Rua �!����st;:���R-A- t ,
/ Um.' espada das cruzadas Ida GRUPO ESTOFADQ

com 10 quartos, varanda, cozinha, etc. 18.000,00 ' '

f ·1- E-" h
' Vende-se rim novo. em

qOMPRAS DE CASAS, TERRENOS" CHÀCARAS E aml Ia lsen ower C?!' grenat, preço de oca-

,

SITIOS siao, pnr falta de espaço .

.
Temos sempre interessados, em comprar casas, ter-

Ver à rua Araujo F'igue- Farmacêutico,
renos, "chacaras e' sitios. ANCARA, (Press Conti- nhauer, que com ela Iutou redo, 25., ,

'HIPpTECAS nental) -, Existe nesta ci-Inas' Cruzadas. Um rnovimen- ',-: IDiplomado '

Recebemos e aplicamos qualquer importância com dade, em poder de um dos to tendente ao seu ofereci-
garantíae hipotecárias.' descendentes do Sultão Sa-Imento ao Comandante do' Procura-se (respo'1sabBf.J'.'

ADMINISTRAÇõES, DE PRÉDIOS ladino, uma espada perten- Exército Europeu, terá f'ra- 'da;de)'."
'

Mediante modica comissão, aceitamos procurações, centes a 'um dos. ancesh:ais cassa.d�, diante do alto cus-

I N G L E S A I Informações e cartas para-

para administrar prédios, recebemos aluguel, pagando do general, Dwíght EI�- to exigido pela mesma. !' IH. C. Brandes.

impostos, etc. ---------

PROCESSOS IMOBILIARIOS' Ct»mpre pelo me- [ãJI., ,'r "II] �� -

Organísamos processos imobiliários, para os Insti- nor pr�ro da dda ..

,

)I 'd \ i.
I'

f•.�\:',
�1�!O�eC:��:,e:l��n��!�qa�:l�cdO!����t�a�::: f����ii;:da- de ° seu� refrigera- T Ô N I C A . A P E R I T I VA ,��" €'o"''''r>">e�7:

,

'

,qu� v..5.
'

, • FICHARIO dor NOR'GE,
-

mo- ��
deve d,:;cbr;P.,...

" .'
- '�IIII .. ese ... v", ... SIJ� ,

O .cliente que- desejar comprar casa, 'terreno, sitio, di, ���1Wn. ClihI4
""

, checara, poderá vir .aa séde dêste Escr�tório e' preencher e' ê ° 1952/ com 9a-'
Uma ficha dizendo o que deseja adquirir e assim que con-

t iilQ, rantia real de TAC:,- 'CAT�RINENsa
�e����:z.s avizaremós ao interessado, sem despesas para 5 a,:,05'-'

.

Sem compromi,::':!MoAS?,�. damos quaâque
' Osny Gaina & ela F'�!�I�RU!y:M! Cartp,jra p� rdlda

,.

informação' dos nezôcios imobiliários. Governador Juscelino Kubi- Pede-se a quem, encon-.

Caixa postal, 239 tschecky autorizou provi- trou, entregar na Emprê-.

�.".''í""••""" - on.- - J"w"Y'J*_ � dencias para a realização no
'!ora Auto Viação Biguaçu •.

'

�

O T' I ,- 'd C' Ihof'� 1
.Telefone, 1607 próximo ano nesta, capital, que será gratificado, lima,

.. �� r.'
.

o en ln'O
.. '

e a,rva :': de um, Festival Internacio- t
Carteira de Motorista",:,'

-,

Rua Jeronimo I i c,'
',', '"

Ides
! terte,ncente a Francísco.

na c e mema. nos -rno 'es, M:�chado.
'

�,' AperfeIçoamento A_eyrm,e:orto Alegre e Buenost.,. �
I

FLOCRoleA'hNoO',140'LI'S· ���areece�l��:ll�:d�:s��'v;J:J 'V'
: ,;'

d'
-.

.. � ,P qual dever.ão particip�r_prp" ' 'e'n ,e-·s·....� , OUVIDOS - NARIZ _ GARGANTA
,(

.. I dutares, dIretores e artIstas \-
....

'r; , � i -: . ._._-'
'

. internacionais especialmen- V IJnde-se a ·caf;.a à' Av:eni-

� .

Consult.óri.o -, João Pinto, 18 - 1° andar �. I •
,'� I"� .' I 1":';'_ I te �onvidados.· Sel'� pedida da Rio Braneo';no 144.

'

, < Dlarlamente das 15 às 18 horas � - ", =. 'I a aJuda do ExecutIvo e do Tratar com Orlando
"

' � fl".M.,u�IjlD.od.'•• J4J.Lo ••à.' ',.. 'FONLs..O.õU41.llJC4.iuf."0J,..5�, IL
.

1 t'
.

f d' C h
-

• <
-

_"DI�I_:"
1> egls a lVO e eraIs para un a na secçao de Fen-a-

-y _ _._,.....� _ _ _ � -"'-t'.........,
- ..�, - nUCRoUI"'J'1I0",I;IIKAS r' f'ABA!I.&!- essa simpatica inici�tiva.- gens da Casa Hoepcke.

2
. Flol'ian_!)polis. Sexta-feira, }JS de Abril de 1952

...

açãl .Iatêressaute
,

.

! .•..��
�1(âOv'() .. 'IIt

J

RIO, (ARGUS) - Na la'. seus colegas, muitos dos

Vara da Faze�da Pública quais, ,aliás, seus superiores
corre 'uma acão interessan- hierárquicos. Alegam os ma

te. Os magistrados do B'ra� gistrados que, uma vez que

/ sil inteiro demandam contra a 'lei estabelece serem os,

a Diretoria do Imposto de
Renda a fim de se isentar do seus vencimentos írredutí

pagamento. daquela contri- veis, salvo quanto aos im

buição. E o Juiz, Roberto postos de caráter-geral, não
Bruce, também, interessado havendo ess� caracteristica,
na questão, deverá pronun- estamos aútomáticamente,
ciar-se a respeito da tese de isentos"

,

....._..,......,..,...,. _._,.,.?__._.-.:..- _ -_ _-_•••_-_- _ _w_...,

Isto dizem �il'líares de

pessoas acostumadas
com o aromo, a pureza

e o gôsfo inconfun

dível dos cigarros Elmo!

COMPRA�
vtnOA OI!.

CASA,! Tf8llno�

�IPo�tCA:;
AVAll�Ç(;[ S
lE6AlISAÇOES t======�"'=�"";;;;;""""';;;;;;;;=�.
ADHIHI5ulACÂO �'�nr�,"",,�.�·:.....--q...

"'...,.D�rO...DO�Q...O "",J'!"".....--_
DE fMÓVEIS M. 7,. rH1I1/A.ftOPOl.J5 � SAnTA CATAR,,.,A
'"

CASAS·A VENDA
RUA BOCAIUVA - com 4 quartos, sala de

visita, . sala de jantar, copa, banheiro,
cozinha, etc. .

' .

COQUEIROS - 3 quartos, sala; cozinha,
banheiro, etc. .

,

SACO 'Dos LIMõES, RUA GERAL - 2 ca

. sas de madeira novas com terreno de
14 X 55 , .

RUA TENENTE SILVEIRA - 5 quartos,
sala de visita, copa, sala de jantar, ba-
nheiro, cozinha, etc. . .

AV. RIO BRANCO .

RUA DURVAL MELQUlADES (Prolonga
MENTO) - 2 casas recern construídas
com 2 quartos, sala de visita, sala de

jantar, cozinha, quarto p/empregadcs,
banheiro p/emp., tanque e quintal à ..

RUA BENTO GONÇALVES :.;
RUA SERVIDÃO FRANZONI - 3 quartos,

sa1a, cozinha, chuveiro; etc. (desocupa-
da) , i •••••••••••••.•••••

400.000,00

90.000,00

40.000,00

CIGARROS

400.000,00
100.000,00 ��� ,'. o':ELM'
200.000,00,
':too.óoo;óo

.

.65.000,00
'

(.88,184

•

•

'Asas a Servi
ço da Paz
RIO, (Press Oontínentalj

:_ As estatísticas da Diví->

são de Trafego da Diretoria"

de Aeronáutica Civil rev.e-

Iam .que durante o 'ano de-

1951 cerca de tres milhões e" ,

meio de' pessoas serviram-se
da aviação no Brasil, :en--,
quanto foram transportados.,
cerca de mil toneladas de

correspondencia por via u&.
rea.

,

Entre os BG aeroportos co
merciais do Brasil destaca
ram-se o de São Paulo, Rio- I

de Janeiro e em ordem des-. ,

cendente Belo Horizonte e'

Pôrto Alegre. Segnndo ain-
da essas estatisticas, tran
sitaram pelos diversos aero

portos nacionais 676.137 pes
soas.

Alugá-se
ou vende-se '

A casa sita à Rua Presi-
dente-Coutinho, n? 34.
Ver e tratar à rua Alva--

1'0 de' Carvalho n.o 27 .

- �.-...._.•••.,..�._........,._.........v_,..---�

Novos arcehís-
pos no Brasil \:
RIO, (Press Continental)'

_. Foram criadas duas no-

I vas arquidloceses no' Brasit.,
Uma com sede na-capital po
tiguar que será i'eJSída pelo
Bispo d. Marcelino Dantas"
e outra na capital amazo-,

I nense, que será regida pelo
Bispo d. Alberto Ramos. A-·,
lém dessas 'arqufdioceses emz

Natal e Manaus, foi ainda
criada a diocese de Mar-ília, .

no Estado de São Paulo, pa- '

ra a qual, no entanto ainda
não foi nomeado o seu Bis-,
po.

-

""_liA COMPANHIA
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Florianópolis" Sexta-feira, 18 de ibrÜ .de 1952'
----------------------------------------------------------- -------_.----------------��----------�---

3

'ida Sutial IUlDenla a participaçãl da Ilelanba na ,I 'queslãl da selagelR B� Im
JANIV'ER8Á�IOS'. , l·nduslrlaaIJ·zaça"D.' do'S p�ises' sulomerl·canos "Fl:::i:�����i�, 16 (te abril �:���t�:�::����:o ed.�a��:'

,
Sra. Wtlmar DIas ... de 1952. achando eles que bàstaría

Ocorne ,:h(iij..e, o aniversá- 'Sr. Diretor : uma, visto tratar-se do mes-

-I'io natalício da exma, sra.j HAMBURGO, 17 (U.P.) gleses esperam que a Con- projeção do governo federal mo documento" consultei o

,.ii. Alcínoê ide OHveira 'Dias, - No relator ío da Socíeda- ferencia de Moscou traga I fazer valer os seus direitos 1. Na_ edição de ontem, Sr. Inspetor da Alfândega.
t digna, esposa do sr. Dep. de Ibero-Americana dé Ham forte incremento do comer- ao tradicional comercio ale- teceu êsse, jornal algumas havendo S. S. respondido
'Wilmar Orlando Dias, advo- burgo-Bremen,' referente ao cio ingleso com o leste, ve-I

mão com o leste na medida considerações em torno da! que' esta Delegacia estava

-gado e representante do P. ano de 1951, realça-se a dado aos alemães. Constituí- em que lhe seja concedida atitude do Tesoureiro desta' procedendo' corretamente,
� S. D. na Assembléia Legis- participação da Alemanha ria' uma missão de grande a soberania. Delegacia, sobre a exigen- pois, de acordo com a 01'-

-Iativa do Estado., ,

na industrlalização dos pai- cia do "sêlo de apresenta- i dem nO 43 (D. O. de .

I As muitas homenagens de ses sul-americanos como í ---.�.�."""-""•....-v:''''
_ -••�.- _._

, ção" e pediu o pronuncia-: 26-3-39), a taxa é devida em

''Que st'�l'á, alvo, juntamoa as problema central do desen-

H Assemblé,·a Legilslall·va menta de quem de direito, i cada ato 0�1 contrato, ainda
,'<Iie O hSTADO. volvirnento das relações co� a ' , 'fi por entender que se' tratava quando - 'exarado n� mes-

,Sra. Felipe Gama d'Eça inerciais entre as duas areaà .'
'

, de uma exigência- de ordem ma .lauda ou fnlha e em. se-

...
Passa, hoje, o ani,versaTio economicas. Em primeiro lu- I,

,

Ordem do DIa
. . _ pessoal do aludido Tuncio- guímentode outro que já te-

r..J1atalieio da. exma. sra. d. gar dever-se-ia pensar, no 'A ordem do dia- constou da constituição das Cornis- nárío. nba pago", (grifado) e de
. ,

Eurídice Carneiro da Cunha fornecimento· de maquinas, sões Técnicas da Casa. 2. Inicialmente 'desejo in- aeôrdo com a Decisão do 1°

'Luz, d'Eça, digna espos-a do mas tambem na questão de Em nome do Partido Social Democrático, o deputado formar a V. S, que 'não se Conselho de Contribuintes,
',sr. Ten. Felipe Gama d'Eça, uma participação de capi- Eativalet Pires, líder, encaminhou à Presidencia, a rela- trata de exigência pessoal, e o 'têrmo "documente"

oficiai do Exército Nacio- tais alemães. A mecaniza- ção dos representantes, daquele Partido. nas referidas
mas sim ,de norma adotada (grifado) "se prende ao ato

I

'-nal.'
"

ção da agricultura sul-ame- Comissões. pela Delegacia. 'a que o impôsto do s.êio su-
"

O Estado cumprimenta-a, rícana oferece otímas pos- Por sua vez, o deputado 'Paulo Marques indicou os 3. No mérito, permito-me jeito ao tributo" (Taxa de

'n�RJ)eitosameúte. sibilidades de cooperação nomes' dce representantes petehiâtas e o deputado Bulcão esclarecer a V. S. e aós lei- Educação e Saúde), "podeIl-,·
da Alemanha. .Viana, dos representantes da União Democrática Nacio- tores dêsse jornal, que a e- do um mesmo papel repre-

':1<'AZ,EM ANOS, HOJE: A� importações alemãs da .nal.
.

, "_ xigência do "sêlo de apre- sentar mais de um docurnen-
t- -''C' Sr. Edgar Schneider, America Latina atingiram Devolvendo insinuações injuriosas ao�ep. Osvaldo ,enta�:ã.o" -decorre do dís-, to", esclarecendo, finalmen-
=rcsidentc em Joinvile. em 1951 um valor total de' Cabral,' pôsto no art. 34 da tabela te, que- a apresentação da

_:_ Sr. Braulio Silveira. 338 milhões de dólares, en- Na hora das explicações pessoais ocupou a tribuna
anexa à Lei do Sêlo, sempre conta é um ato e ° recibo

.. _ Sra. Maria Salem da quanto que as exportações o deputado 'Valter Tenório Cavalcante, que se referiu a
que não tenha sido .pago o outro.

c;Silva, esposa do sr. Fran- para essa area economica axpressõea injuriosas à sua pessoa, usadas pelo deputa- sêlo proporcional "(sêlo de 5. Grato pela publicação
«cisco Roberto da Silva, in- totalizaram 376 milhões de do Osvaldo Cabral, em sessão do ano passado, quando a- contrato).. do presente, apresento a V.

"dm�trial em Biguaçn. dolares. O aumento em rela- parteara o orador e só agora publicadas ')10 Diário da I 4. Na oportunidade, dese-I S. as minhas cordiais
- Sra. Rute Pereira ,de ção a 1949 foi de mais de Assembléia. jo esclarecer, ainda que, I Saudações

r,Campos, es-posa do sr. Alva, cem porcento nas importa- O nobre parlamentar, com elevação e serenidade, .re- tendo recebido ,reelamação Telmo Vieira Ribeb;_o
ro Campos Lobo, do alto co- ções e de mais do' que 'o de-. peliu as insinuações do colega udenista, o qual, na sua dé alguns fnmecedcres, no I Delegado"

.

�'niérciq local. cuplo nas exportações. No maioria de querer 'fazet' �raça para gaudio das galerías,
__ Sra. Ondina Climaco ano passado o comerciá com n40 s.oubera respeitar as convenienelas que o .parlamen- ,

:"Ma(�lJco, esposa do sr. Wal- a America Latina perfez cer- to exige. .." E'sp''1-a'ndo a �are"'C111' da Luz Macuco, Coletor' ca de 10% de todo o comer- Nestas condições, convidava o deputado Osvaldo, .......a. • •

:'E,,'tadl1al nesta CapitaJ. cio exterior da AI�manha. - Cabral a elar explicações sobre ° casó, co.nfirmando ou O "Grêmio de Contãdorandos de 1953" fará realizar,
_ Sra. Bl'aulina Connick '1'etirando as referidas expressões.

'

dia 3 ·p.v., nos salões do Clube 15 de Outubro uma festa,
-'Ribeiro, esposa do sr. Cit�o COMERCIO COM O LESTE Indo à tribuna, Q deputado Osvaldo Cabral fez um

que denominar-se-á "Soirée Estudantil". A finalidade' da

''Costa Ribeiro. .

COLONIA, 17 (U.P.) -

grande introito para" declarar que, de forma a-lguma, ti- mesma é angariar numerário suficiente para que a 101'
_ Sra. Mm'ia Isabelr da A atitude reservada, que a vel;a a intenção de ofender ao digno rçpresentante,de matura dos referidos Técnicos' de Contahilidade seja

i.:::osta . Souza, esposa' do sr,
Alem,ll1ha Ocidental tem Curitibanos.

'

digna dos maiores encômios como tem sido as anteriores.

-Lúcio Veriano de Souza. mantido. no set� comercjo, Ficou, assiml encerrado o incid�nte. Para mais brilhantismo, e visando aliciar 9 maior núme'-
_,_ ,Sta. Solange Schmidt ?om o leste, nao d�ve s�r

.

AS ÇO)USSôES' 1'0 de estudantes possível, teve a Diretoria do "Grêmill

"C ,,; .� f'lh d sr João mterpl'etada como renunCIa Comissão de Constituição e Justiça Cultural 'de 1953" a feliz iniciativa de eleger uma rainha�u"mataefl, 1 a 1).
:l f' 't'

,.

t
- , ,,',.'

R'b R
' '

.

"P:mJo Guimarães, '

" .. e ;lll lva a ll1 ervençao ne�. DeputadQs Vargas Ferreir,a, WIlmar DIas, I as a- de festa, cujas candidatas serão i1presentadas pelas dl�
,

_ Sta, Ivone
-

Madnh.o ga _lmpo�'�-ante area eco!lpI_J1l- mos, Ivo Silveira ,e Ténól"Ío Cavalc�!!'...t�,,\,�dQJ>SD_; BQ..l.�fu:l versas séries da Academia ·de Comér.cid, bem.. comó'.llma
"'Ferreira. 'filha ,do sr. Ma- �a que Ja, desde sempre, re- Viana, J. J, de-x,SoLlza Cabral e Coelho, de Souza, da UDN: ,aluna -que representará o CU1'SO NQi'mal do Instituto Dias

:núel Marinho Ferreira. presentou um dos seus gran- Volnei Collaco de Oliveira, do PTE, \,' Velho. Deve-se salientar a presteza com que to'das as

_ Sta. Zita Flores. des mercados. Com estas pa-
_

' Com-issão de Finanças
'

classes acolhei'ani essa ótima idéia, esperando-se, 'pois.
_ Sr. Paulo Manara, es-

I,avras\ o Instituto Industrial
f Deputados Ylmar Corrêa, Tenól'Ío Cavalcante, Go-

que essa parte se coroe de pleno êxito, As apurações, em

"PoJ<tista.. Alem�� em Colonia comen-Imes de Almeida, Rodriguei:l da Nova e Ivo Silveira, do n(lmero de 3, l'ealizar-se-ão nos dias 23, 29 e a- última na

_� Sr, Manoel Dias; al'tifi- ta o fato de l1enhuma indi- PSD; Celso Ramos Branco, ,T. .I. de Souza Cabral e Fran- ,àata da �ohée, ocasião em que será coroada a ven,cedora.

ce da Imprensai Oficial do :vidnalidade em destaque da I cisco ].\'lascarenhas, da UDN; Otacilio Nascimento, do Os convites poderão ser _adquiridos com a diretoria' do
�E

' .1 economia alemã tornar parte PTB.
"

(�rêmio, l'epliesentad,a por, seu presidente, sr. Francisco_;I-l'ta1..lO, C f
.

E
.

NASCIMENTO, d!la M
on ereEnCla' ,c01dl0mlca Comissão de Agricultura, Br�a, mediante a apresentação d,a caderneta ou carte�-

'Está em festa o lar do dr. ,e oscou, < sta atitu e COl'� ,Deputadof! Siqueira Bello, Lecian Slovinski (� Olivio J:il de identidade 40 Estabelecimento que frequentam. Po,
Eugenio Doin Vieira', ,alto responderia a uma Vlsao Nóbrega, d,o PSP; Romano Massignan e Frederico Kuer- clem constatar, portanto, os leitores, tratar-s0. de uma re

fu!tcionário do Banco do justa das necessidades poli� ten, da UDN.
.

,
. união exclusivamente para estudantes, extensiva, é na-

�BmsiJ desta Capital, e de ticas e ao desejo de "por Comissão de m�nas, terras públicas e estâncias tural; aos sócios do Clube 15 de Outubro.
.

,

dAI urna .Iel1ldade incondicional Deputados \Valdemar Grubba, Siqueira Belo c Var-
\

As mesas poderão, se1.,'" rcservad*,c no B,ar MaraJ'á,,<l,a exma. esposa . nge a .

d"f'
- 1"

3fafÍa :K G, Vieira, com o
evItar e cnal' actores que gas Ferreira, do PSD; Frederico. Kuerten e Barros Le- junto ao Clube, com o 81'. Valter Silva, a pa-rtir do pró-

l'l.áscimento ocorrido às pri- 1Jossam perturbar a politi- mos, da UDN. ximo (lia 19.
na externa e economica do

.

Comií3são de Contás'Municipais· í"
,
·Espera-se portànto, a colaboràção de todos os estu-

I;overno 'fedeul". Pór outro Deputsdos Gomes de' AlmeIda, Olivio 'Nóbrega e G�l� dantes florianópolitanos, para o melhor' resultado, dessa
'lad(), a 'Gl'ã-Breta'nha fa:z-s·e lotti Peixoto. dô PSD; Francisco Mascarenhas e Renau, soirée, monetária e,..socialmente falando, porque, além de
r-epresentar em Moscou, por Cubas, da UDN, visar lucro, propende a ,mesma a unir- mais a cla1se esl!"
uma delegn;ção de 30 pes-, Comissão de Educação e Cultura tudantil de nossa Capital, o que é de grande importancia!

1ft '4-· .

,-

O I i\Oas. Na opÍliiâo do Institu- Deputados Olivio Nóbrega, Bahia Bittencoul't eSi-' Passoni Júnior

,:\r8",r.I,�lpaça, tto I,ndus,tt'ial Alemão os in, - qUuDeNi�':a BelIo, do PSD; Barros Lemos e Nelson,Brasil, da N., R. - As candidatas que tomarão parle'no con-

curso para Rainha da '�Soil'ée Estudantil" serão as se-
,ADAIJ.JTO DIAS E SRA. Comissão de Saúde PúbJica guintes:

participam aos paren- A..tne "O ESTADO" Deputados Bania Bittencourt, Fernando Ollveil'a 'e Representante do Normal do Institnto Dias Velho �

tes e pessoas de suas 1'e- Ten6rio, Cávalcante, do PSD; Barros Lemos e Nelson Bra- Srta. Mercedes Peluso.
..

!ações; o nascimento, a 13 sil; da UDN.
,

'

Candidata única da Acad'emia de Comércio: Srta.
do corrente, na Materní- l_III·,'altas t-or

Comissão de Redação de Lei� "

. Walmira Cordeiro.
,çade "Dr. Carlos Corrêa", V," Deputados GaIlotti Peixoto, Estivalet Pires e Go-_ --'-------,-----------__
(!e sua filha Sonia Regi- tOgU81'85 pI'r." mes de Almeida, ,do PSD; CJelho de Souza e Celso Ra- 'OI.HOS - OUVIDOS - NARIZ E G.ç\RGAN1'A
l!\\:íll Dias. mos _Br:anco, da UDN.

'

O Irasll Comissão de Viação e Obms públic.l,ls 'DR. .GU�RREIRO DA FONSECA
------------

I ,

Deputados Fernando. dê Oliveit'a, Lecian SIovinski e

LISBOA, 17 ,(U,P.) Gc)mes de Almeida, do PSD; Romano Massignan e Fre�
Partiu hoje para o Brasil o derico Kuerten, da UDN.
navio ita'liano "G1ovana'�, Comissão de Peiição e Estatística
tendo a, bordo tl).jl emigran- Wilmar Dias, Ivo Silv�il'a e Ribas Ramos, dQ PSD;
teR portugueses. Nelson Bt'asil e Fréderico :Kuerten, da UDN.

Primeira Regiãd I
'

''', '

meiras horas de ante-ontem,
<Ha 16. de um robusto garoto
QUfl, tomou o nüme de Fran
dsco Afonso.

,�lrllloo\ ,Corrêa
tlresa
:jYlaiol' da
Mmtal'.

Salienta-se, não havia.,
('o;;túdó, ordem judi�ial

� r.mmdando prender ao se

'nhor 'l'rifino Correia, Ce
m.enta-se, que ,a ação da po
licia deve' como um resul-

, t3.do da campanHa que vem
flendo efetuada contrá a in�

, Nitração comunista nas fi
leiras, do Exercito, com o

"f!ual estaria - pensam as

autoridádes - colaborando
o conhecido dirigente comu-

1ds�a, aliás �-capitão do E-'
:>:c1'.:{,..it() NacionaL

Especialista do Ilospjtal
Receita de Oc�los - Exame de Fundo de Olhô para.

Classificação da Pressão Arterial.
'

Moderna j\parelhagem.
Consultório - Viseonde de Ouro PrElto, 2.

•

D,C) ZE-MUTRET,A, ...
I

,K:
_ ... -

,

,

f

".
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.Esportivo"
4

Por 4 a2 o·Drasil derrotolJJs campeões do mundo) TJ3J��Çi�mJM'�Ronald
. numa ....conll·rma,ça- o 'da classe d,o futeb.ol nacl·'ona' I

19; às 20 horas, as

competi-IFitigeraJd
e Carlos Hugo de

ções d'e esgrima promovidas S"ouza; em espada e florete

pelo Barriga Verde, afim de Manoel Zomis; em, espada'
Venceu o Bra��l e venceu , . l,", .

"

,

'

I
VidaI e entra R�mon, Aos classjficar por lugares os Gilberto Silva e em florete,

com

sup.
erior ídade, movimen ,B:'andão e EH; }<"'r�aça, Di- contage� para

..
os na�ionaís. 36 minutos, Pinheiro co�- seus esgrimistas das tres Benito Nappí e Mílton Aran-

tando-se sempre com desen-ldI, Baltazar" AdemIr e Ro- No 2° tempo Loureiro en- tunde-se e Gerson o substí- armas.. tes Ramos:

voltura; sempre superior drigues.
.

; trou no lugar de Julio Pe-I tue. Pinga, recebe de Didi, As' competições realizar- Contam os' barriga verdes
nas disputas individuais, URUGUAI Maspolí, I rez, Aos 5 minutos e 45 se- 'e fecha, o escore nacional se-ão na sala d'Armas da com a participação nesse

como na melhor feitura de Matias Gonçalez, Rodrigues: gundos Abadie conquistou o conquistando o ultimo ten- Polícia Milítar e processar torneio' dos esgrimiatas Cap,
suas jogadas. Descontrola- Andrade, Duran e 'Ferreira; '10 tento e o Uruguai cresceu! to. CosteIo entra no lugar de se-ão na seguinte" ordem: ! Euclides Simões 'de Almeí
rum-se os .jogadores uru- Gighia, Julio Perez, Mígues, no gramado. Aos 23 minutos Abadie. Vílches agride Ade- Florete com início às 20

hO-jda,
Dr. Waldomiro Cascaes,

gua.ios que chegarãrn a con- Abadie e Vidal Migllez agrediu-- Eli e os Imir que continua mancando, ras de sábado; espada às 9 Tenente Carlos Alcides Lou-

I tundir, propositadamente a Desde os primeiros minu=, dóis fora mexpulsos. ,Bauer'lllltando pelo Brasil. Aos 1 horas de domingo e sabre' as th, alunos Walace Capela e,
Ademir. Os quadJjos entra- 'tos a seleção brasileira co- I entrou no "lugar de Friaça. minutos dos descontos, .Sun- 14 horas de' domingo, Zir'imo Moreira, João . Ma-

ram em campo sob as ordens meçou a predominar nos a- I Reagiram os brasileiros
.

e

j
derlànd apita um penalti e Já se inscreveram: nas ckowick e Alceu Santiago,

de Sundcrland, formaram taques. e aos 22 minutos Dí-I aos 31 minutos Baltazar, Costelo converte. E assim tres armas os esgrimistas ,Consta que no próximo
assim :

'

di abria a contagem, Aos '38

'[num
centro de Brandãoaínho termina' o espetáculo, onde, Rui Stockler de Souza, Leo- dia 5 de maio data de an'i-

B�ASIL :- Castilho, Pi. minutos Rodrigues, cobran- conquistou 0,30 tento, Balta� cerca. de 50.�00 ch_ile!lOS a- nel Pereira, Fernando. Mur�- ver�árío da �olicia Militar,
nheíro e Santos; Santos do �ma falta aumentou a zar sal' e Pmga entrá. Sae p'laudlram os braSileIros. lo de Souza, Valdomll'o SI-I sera promovida por essa

Superioridade técnica.' dos Espetacular trilnfo abtid. pelo Treze de Mail,�:�o�;n�I!��:�;i:�
catatinenses sobre os baianos '

, I da Força P:lbl�ca de. São
.'

'd'
. R l' d

,.

'It' T d M' '1'

I
bIt iPaulo que e Vice-Presiden-

Publicamos hoje rversos reação brilhante. A exceção ea rzou-se ommgo u l-I reze e aio e piranga, sou e u ar, sem nunca se
do zrande

•

.,

da I b
. . - S d L'

_

doi Ih ," b t
te o grande Estado bandeí-

tOplCOS a rmprensa aiana, dos zagueiros que sao reba- mo, em aco os II)1OOS, O,lS ve os rrvais, sou e- en regar, IN'
,.

do d ' ,
.

't"d' tó' I t d f" d O d f
I rante. lesse torneio def'ron-

��, propósito o seglun_ o edn- tedores energlcos: a. defe� matiS uma par. �'da" aJ,'ms lS� Iam, �� a 'tron., a e err�at' e! . .� qua ros ormaram

aS-I' tar-se-ão civis versus milí-
contra entre as se eçoes e procurou construír Jogadaos en re as �gueIII_ as' e va �- ,v7ncel', ... ex asiar a, àSSII'l! en-j 'sIm.. '"

.

Santa Catarina e Bahia, rea- á base do verdadeiro fute-. rosas equipes 40 Treze je ,cla presente, deleitando-lhe . TREZE DE 'MAIO -:- Le- tarNers... .' .,' _'
. , '

..

C'
..'

' -Nota-se muito pouca acao
l izudo em Salvador, no dia bol "association" com bo- MaIO e Ipiranga F. "lo al. fuma grande tarde esportiva. lo, Natalmo e Alvaro (Jo-. " . '-no
ó do corrente: :;:,

' .

,':.', Ia no chão, passe�' rápid�s e A partida agradou Plena-l No final do espetáculo a sué) : Astrogildo, Amauri e'
da parte .do Lm: e ose

Do "Díárío de Noticias", bem endereçados. A 'linha de mente à numerosa assisten-, vitória coube ao Treze de Osní : Sadi, Guedes, Cabelo, qua�to a ll1stala�ao de su��
.-

. -,.,' ;' "
'.

'

E t 'do 'M' .' d
,. f Ch ' -':1'>.1 secçoes de esgl'lma descUI-

de Sao Salvador: _"TecnlCa- ataques catarmense teve pe- Cla que aCOl'leu ao saIO: alO, pr,emlan o, aSSIm, o anes e va mor. .._

mel1te á seleção '�ataí-inense la frente'"uma"defesa sem� e;ntusias:g:l,�ndo" com seu a-! que soube melh6raproveitar IPIRANGA - Ico,. Flávio
do que nM se comp_reende

, b ,',
. I

'

l't' t
. I t'd d ' I V t '. , , .

B t Ih
uma' vez que esses dOIS grlln.

Jogou melhor do qu'e a ala- pre mascula e en,erglca.'Mes pauso os I 19an es. Ias opor unI a es, e en UJa, �l"l, o e o e
d I b' .' .

O t· I
. � . . N t t d t' ! C· 1 t'''( 1 t i'D 'C d' J' M d'

es c u es assumIram peran.

na.. nosso lme va eu�se �o aSSIm logrou ,exlto, prm� ,

o ��-se, le� .

o o

f �a�si '

alU, � es t�I e, �e at sexd
a

an!�,. u u'Valme:l
an 1- te' a 'sociedade catal'inense

maIs uma vez do ace11�rado ,clpal,mente .por Jogarem os C?l:el ad?e e�adum f e o
i
vez cO�l�eC? lV�, �m. 1'0 e

coO �m� e

f
enaCIO.

a responsabilidade da fun
l:<.mor as cores da Ba'lla, a... do tIme baiano ge1'alme:p.te VIS

I
080, �s�)Udado pa tmJ?t a

; SIe:IS- proPFflotsb 'lomClmblOs, os. enChos oram marc�- dação da Federação de 1';s':'
tuando. os n08S0's pebolistas pelo centro, Assim, quando {la' mo, eXIgm 0, oS.a e as j pIranga" u e o

.

u e, em- dos por . an,es (2), Natah- .; d S . C' .

com fi-btf1�e �isposiçáo. N�o a bola ia para as estremida- -o máximo empenho ,e �e��i- ,bora lutando de.;'lespel'ada- no (de pen�lty ).e-Sadi p�- �; •.;.....��::���..........

há n0:Te� .. ?-� ·destacar, uma eles, os catarinenses',estavam mento, em busca da yltona .

mente, '

'1 ra o T-:�ze,de �aIo e Mand�-" Sadi, Guedes ,e Chanes,; na

vez qH� todos fitaraJil a vi- senWl"e senhores da situa'ção para. as suas cores,
_ \: I De _parebe�,s, ,p'Ortanto, o co (2)_te Venacalo paJ'a ° I�l- Ipiranga: Ventura, Dunga.

tória, Agindo. com boa mal·- e podiam criar pel'igo para Tambem no panorama tec- Treze de MaIO, na pessoa I r,anga.
'

, Jaime e Mandico.

ca,�ã; '�f'azendo excelente. o reduto final, da Bahia, nico a partida agradou, pé- de seu digno Presidente, sr. Os melhores elementos no A arbitragem esteve ft.

('obertura não fugju coutúdo' Bom trabalho dos meias Ni- lo jogo rápido e produtivo, Albi Pereira, por mais este,; Treze foram - LeIo (o' cargo dos S1'S. Oswaldo SiI
:lO observadór, a segura mar colau e Teixeirinha, este se� empregado pelas duas equi- belo triunfo, alcançando'melhor dos 22 jogadores), veira e Orlando Teixeira.

cação de Leça acompan'hado veI<amente vigiado por 01'- peso frente a um adversário que Natalino, Amauri, Josué, que se saíram a contendo.-
deB�am�rt�Inn,OnMa� �ndQM�� j��� �iãs, �---------------------------------�

e Raimundo na defesa, apa- que 'teve performance consa- Su'cesso; -Ihv'Diga'r o regl·slra'do pel'a no'velrecendo no ataque Israel, Je- gradora. trabalho este que
. '..

,

., I

.

.' '.
.

,

•

r,eco, embora tenham Isalti- impressionou pela sua ob-
,

no, Mituca e Antonio Mario jetividade, Os dois extremas

L-Igal
J

81It'll·ca DI'umenanen'sedado· conta das' suas ;possi� tambem foram elementos

l<.il41ades. Entre os catal'i- que, dentro do plano tático
nuenses, Adolfinho, um bom do conjunto, estiveram impe A competição realiza'da

,

'

'd' t E t d
guardião. Agostinho, 'Oali� ráveis, enquanto o c�ntrQ- '.

novel LI'ga Atle"tl'ca I t,l'do
po ena p-res ar o s 'a n

co, Pati'ocinio, yastão .e Ee- avante Den não revelou qua-
pela por Karl EngeI, com Verde. Curt Jaegei·, superou para efetívacãó do estadual

neval destacaram-se na jor- !idades técnicas. sendo, no
Blumenauense alcançou su- tI,75 m" ultrapassando' . de de,muito o recorde de pon- de 51. Agua·rda-se esta se

nada chefiadqs por Teixei� entanto, esforçado' e combar
ce'sso imprevisto, tendo ob- '3 cem, o recorde de Milton tos no decatlo, perfazendo,

rÍnha 6 maior 'atIéta do time tivo"."
- tido durante o� seu desolver Veríssimo., 4.388 ,contra 3.734 de Silvio! rr:ana, de S. S., uma palaVl·a

. ' ci�co record�s, I, No revesamento de 4xl00 Ney Soncini do Lira T, C. fmal. oue poderá dizer da
'í'isitante, jóg,ador por de- Da "Tarde" de Salvador.: ...... 'b'l'
mais perigoso para qualquer Está ,Pbois de para?ens o os atletas ,Norma Teles, 1\,0- O esforçado. presidepte do POSS] I Idade de v��mos. 0&

d€fesa. A 'seleção catarinen- .08 CatatÍne.nses em R.e'vis'- esporte ase pd'J' maIS este ne Schneider, Mony Hens- C, D. R. havia sugerido uma atuais atletas 'catàriíHinsé�
, êxito alcancado em Blume- chk e R.uth, dó' Olimpico, fi� reunião na semaila passada compe.tir,em em Flodanóp'o-

:>.e não' esmoreceu e-m nenhu- ta >

. nau por uma entidade a cUJ'a zeram o percurso. em 59 seg, para discutir 'o auxilio qlle liso
ma fase do jogo, mesmo ADOI,FINHO - Fez o •

d 1 111
. fÍ"ente se encontra o sr. Re- e 8 dec. contra os 60, 4 se- • '''''.-.-----------....,.,...,,---------.---------__.

;�:�rá�i� :�:c:� o.l�én�re� ��l�ffa�:�en�: Sc:l���,e'�e �:� ��!�i!��:�o, s,eu dinâmico �:o���sJ�:r�!��a�:!�i�rii�� ·Sol.Jiil8ríêà�õõd8I'trel,na-hoJ;eho
fiQS sem duvida um grande, neira alguma, culpano dos '

Concorreram a êste cer- e Terezinha Hodtch, do' BaSlioat-bol 'fl·�Uel·renSequadro d<;\ futebol: riais tentos que deixou pas- tame, -realizado'nos dia's 5 e Germani E C Na prova de (J " I

Do' "-Estado da B'ahia") de sar, É um elemento expe-
' . c

,,- •• "

", 6 do cOl're:ate, no Estádio SOm com barreiras; Carla Fellllídl'o":- " , _

O
'

igueirense dará mleIa
Sa'lvadol': "Encontrai a Ba-- riente e bastante seguro.- do 23 R. I., as equipes 1'emi- Gaertner. cumpriu o percur- IUIUI.:",' h�je à tarde aos .seus pre-
pia um adversário a altura, BENEVAL _:_; É inegav�l- I ., ,

adversárIo 'que ,tombou' de me�1te o melhor jogadol�' da nina. e masculina dos Grê- so no tempo de 16,3 segun- Na 2a !ôd�qa: ,do� campe?-' pa-rativos pu'ra; a temporada
mio Esportivo Olímpico e' dos contra os 17seg.2/5 de nat-o de has.q,lIete fi;�i,riino; '(fficial do corrente ano, ,Ao:

maneira honrosa e que se defesa da seleção cataril1en- ." '

• ,

bateu "'·,-,alen·�o.·......'eJ}t.í>,' -", com' ,,;
.' :' '. ,G. E. DuqUe de Caxias, ten- . Wiltrudes Punche'l, da Gi- sul-'amel'Ícano, que :est-il ",se. que apu.ramos, varios novos

p., "".... "" s:e, IfltO "'ol'que,tem v-erdadei- '
. , ' ,

. '" . . l' 'do se sagrado vencedor-na 'nástica de Jóinvile, Norma realizando' no Paraguai, a elementos serão submetido!;)
técnica' a'pl'fmora(Ia' e arro- 1'a noção de iagueiro cen-

. parte feminina o Olimpico Teles e Ione Schneider 'pu- seleçãó argentina venceu a a experiencias. ,o loc�l se-

jo incomum, por um,_re$ul-, trai, não dando chance, a
que completou 174 contra 36 ,lando 1;35, fizeram compa- peruana pela contagem de rá o estádio da rua B'Qcaiu-

tado I)1ais positivo"/"O con- que Mituca se espalhasse 'd d f
'

h O
junto c'atarinense foi aqui-- muito dentro do campo_

pontos do adversário, e, 'na 'nhia à Irls Colin, rec'ordis� 37 a 28, e na partl a e un� va, com mício as 15 oras..

parte masculina o Duque de ta da pl'Qva. Waltrundes Ca- do, a andina: venceu a boli- tenente Carlos Dantas' difi-lo que a!.Iunciamo�. Entende- O�NI - Atuou regular- Caxias que conquistou 282 bral, arremessando o disco viana por 32 a 28, Amanhã girá o exercicio coletivo d�'
se perfeitamente. fl;á' com- mente, Bastante .esforçado, l'

,

, contrlt' 236 pontos do àdver- > a 21,32 m., illtl'apasspu a ,o· Brasi Jogara contra
.

o alví-negro.
pleto entl'q'samento entr.e a joga para!J conjunto.

-
'

sário. Os melhores recordes, ! m;;nca de 20,77 m., de Ivete Chile. .. -."...,. yoJ._ ,.... ..

defesa e 'o àtaqne e tambem CALICO' -, Teve. uma 'a- ' Re t· Cl b C
, em. saltp em altura, foi ob- Gevael'd da A. A. Barriga . ..

- : crea IVO U e on-
,bons valores individuais, fuação desta�ada, oferecell- Cancela'do o

I

Sua rehiguai'da é solida, O do uma marcação por de- SO-;;l� f�i·�ie�;;t�'·�ú�;:--'I
•

TÉjXÉiiúNHA�i�ho-' , córdia
�;rio final parece ,mais, p-1'i11- mais. tigorosa em cima de 1'0 um �a retaguarda cat�ri- me:n- .p�·incípa'l do a�aque ,C:l� .pre'I.•-o .A'v:81'"

A Diretoria do R. C, C,on-

cipalmente o zagueiro OSl�i, Isaltmo, anulando comnleta- nense. ttannense. Tem nocao da no- , _
. .

córdia avisa aos seus assb-

que é um element.o de grun- me.nfe o pont.eiro da s�leção I PATROCINI? -. Bastan- sição que ocupa, -poi�, ���,X �ruze"lt'O cia�osr e exmas.' .!amili.as�
de futuro, O"desempenho da baIana, , te esforçado, mtehgente e uma' c,obertuta p€rfeIta el1-" ''''" '

que sabado, hav�Ia baIle.
espinha dorsal do quadro se AGOSTINHO � Centro- impetuo!,o. Grande futuro;ltre'a defesa e o ataque. on-', Foi cancelado ,o interesta- com inicio às 21 horas, e,

projetou mais' no segundo médio bastaríte vig�roso e I p.ois conta apelias -21 anos"
' teml volt�u 'a exibir-se de�-

I
dual Aval 'x Cruzeiro: de .P. I �omingo haverá domingu,ei-

1"fleio tempo, quando Gastão, trahalhador. . NICOLAU _ Atuou regu- ! tàcadamente. I Alegre, que' 'estava progI a-" ra.

5�í. livre da marcação· que GASTÃO - .Tog-adol" que lal'mente. 'I RENÉ - Elemento muito Imad<\ para a noite de ante-

'I
AVISO - A diretoria do

Jel'éco sobre .ele exercia, po� possui reais <,!uali-dades na DEN - Sofreu seria mqr- perigoso e que forma com
I ontem �1est-<'1. Capital, tendo' Cl.ub�, cOl1:dda a,os intere�-,

ele se ag'igantar no gramado posiçã(l que ocupa'de médio cação ,�e '.Bacama.rte, não i'l'eixeirinl�a u�a boa, ala o �re:nlo gau�ho. :etorn�do Isados, que �aver�.barr��Ul
f'. lutall como leão, levando' volante, tanto ataca como ter:do chance, por COllse- I c,anhota, E u� :Jogador mte- aos p,.tmpas _VI� �erea dlre- nh�s, em fle�te a, sua sede�
seu q:'ladro à ofensiyà, uma defende a contento, Ao nos- gumte, de aparec'er. Illgente e mahc-lOso"., '

' tamente d� Gunbba. hOJe, amanha e sabado.
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-Romo ,à Europa SegUiu a

Missão -Econômica

Cine�Diário

:RIO, Hi (V.N.) - Che- f'astar todas as duvidas ...
:'fiando a Missão Económica Um 'dos principais efeitos
,�Bl"a'sileil'a 'o ministro João da nossa missão será o alar.
,Alberto seguiu hoje para a, gamento de visão da menta

'Europa em viagem de estu- .'idade produtiva, Viérl�Wos
I do e de observações. Dando o que fazem e como traba- "

'.ü roteiro da missão de que lham as' industrías euro
vaÍ incumbido, disse -o mi- peias, que. são'atualmente os

'-nistru .João Alberto: n-ossos maiores concorren-

- "Em dois meses ape- tes no campo' internacional.
'["IaS faremos todo (j itinera- Será uma grande oportu
udt); Suíça, Alemanha, Ho- nidade para examinarmos
: Iarida,' Belg ica, França, -Di-: as possíbilídades novas' de,
rnamarca, Italia, não' iremos importação; desde-que ada
,'um ou ílometro a mais ou a: taveis às nossas necessida
�men�s - devo fr isar para a: des.

--"__' --��---------

" a v.,

RITZ,
Ás 5 e 8 horas

Bettv DAVIS - Henry
Jl<"'ONDA e George BRENT

'em:
ZONA PROIBIDA
No programa:

Noticias da Semana. Nac,
-Preços.

, Cl:$ 5,00 e 3,20
Imp.' até 14 anos.

'IM1?ERIO
I '. Ás' 8 .horas ,

I 1) - Randolph SÇO:TT,
em:' ,

\
DEVASTANDO CAMINHO

· 2) - Inicio do Seriado
A TRIBU MISTERIOSA,
,No programa:

Cine Jornal. Nac.
Preços .

· Cr$ 5,0l> e 3,2'0
Imp. até 14 anos.

·

(

em ;

JEZEBEL.
'

N o programa:
O· E�porte nà TQla. Nac.

,-

Preços.
Cr$ 5,00 e 3,20

. IlVIPERIAL
As 5 e 8 horas

Mais um super lançarnen-
'�o' -,

IAN,JQ OU DEMONIO
, .com:

Maria Antonieta PONS e

. ",-�tonit1 PARVO
;_-.,)O p rog rama.:

.

Noticias da Semana. Nac.
A Voz do Mundo. Jornal.

I Preces.
Cr$ G,20 e 3,20

ODEON
r Ás 8 horas

Uitrtna exibição de 2 ati
'}!IlOS filmes a pedido.

1) - Charles BOYER e

�Tean ARTHUR

EI'imine a-s

E-SPINHAt
A causa Coalhllda no 1.0 Di.
Logo á primeira aplicecão•.N�x�.
i.rm começa a eliminar a� espi
nhas como si fosse por m ag rca,
Use ,Nlxoderm á noite e V, vera sua

pele torr-ar-se lísa, macia e limpa.
Nixoderm é uma nova descoberta
que combate os .paras.1tos
da pele causadores das aspínnas.
frieiras, manchas vt?rmelhas,_ acne,
impíngens e erupções V. .nao _po
derá libertar se, destas a f e c ç

o e s

cutâneas a, menos que etímme os

germes aue se esconilem nos mi

núsculos poros de sua pele. li'ortall
ta, peça Nixoderm ao seu far-!l1a·
cêutíco.. hoje mesmo. J'., nossa ga-

• t , antía é a

MlXoder- sua ID'!.ior
rara II 111C�lel C.lbN' proteção.

Em:

_A rIISTORIA COMEÇOU A
NOITE

2) - A grande maravi
'Iha de Walter -Disney.
-VOCE JA FOI A BAHIA?

'I'echn lcolor
Pato Donald - Zé Carío

-ca -- Aurora MIRANDA e- ) ',l!,nuitos �O\1tl'os.
No programa:

Cinelandia Jornal. Nac.
Preços,

o-s 5,00 e /3,20
lmp. até 14 anos.'

ROXY
Ás 8 horas

pltim,.a exibição. '

Burt ' LANCASTER
"Pau'l IfENREID - Claude
}>"Al�S: - Peter LOR�E e,

, '

''''i''

I"
I

....

}<'lorianõpolis,. Sexta-feira, 18 de A:.::b:r:.;'i::.l"..:d:e:..:l:9.:5:.2...,__·_',"__'��;;;;;_-;;;;;_'_��_:_��:;;-,�;;:-'===;,;;:;;=-= 5 ,,_,_

.
, �(J�Ot(dl#lJllldl/ltl· .tie.t'dUl/'l'tlr·

t1111� BURROU . H
e pôr seus trabalhos

,"" 'de cálculol em",�d;al

Sim, esta pequena maravilha resol

vera com absoluta precisão e rapidez
os trabalhos de cálculo de todo o es

critório. São modelos simples, leves,
fáceis de transportar, que completarão
a eficiência de seu sistema contábil!

",

Modêlo 9 10 01, manual -

somando e subtraindo até a capa
cidade de 999.99�.999,90.
Mod€lo 9 08 01, manual

,

somando e- subtraindo ãté
cidade de 9.999.999,90.

\

a capa-

��--------�-----------7--------

!_�ra' snmár �

, ...�$t.q, ,�(tqU;".9 c9ft1pl,�q,
-

,de operação elétrica I
Modêlo 9 1 o 5�
Soma - Subtração 10' Colunas de ca

pacidade, totalizando até ... 999.999.999,90."

\ "

Modêlo 9 08 53 -

VELOCIDADE _ EXATIDÃO _ SIMPlICIDA"DE
Soma - Subtração - 8 Colunas de ca-

FACILIDADE DE OPERAÇÃOpacidade, totalizand,o'áté - 9.999.999,90.
..

·

�--------IIIIIÍ-- � "Fácil de adaptQ�"m.:,,'i!'I.q" ��r� op,!raç�o monval.
�,'

.._ ..

.ONDE HÁ NEGÓCIOS HÁ LUGAR PARA AS MAQUINAS IURIOUGHS

"', ", !'AliA: INfORMAÇÕES SOIlRE ENTREGAS
CflAME O REPRESENT�t-n:E 8URROUGH5 /�rroughs

R.p'.5.nfélnt�s Exclusivos pu. o Est.do de S."tél C.t�f'/"�
MACHADO & CIA. 5. A•• COMÉRCIO I 'AGÊNciAS
C.,•• Post.'; 37 • 1.1",. ""'RIMUS" - Telol.a•• : 1361 - 15GO --

/

,'-, -- J ,_

flll.,... ..ãquljla. 8urroulI'" para qualque" n."e,lIldoelo ,ele cálculo,
Inclu.lve ..aqulna. eI.' 'io'�àr �Iit,lcal o ""anu..;., d. caleulat, "..
••"lab'lidaclo, d. o.fafl.Ueo e ••I.a., r••�fr.dor;"I; lervl�o d.

... flo,ianópoll� . Santo Colarln .." ..."vten�õ. o ,ac.I.õ,loI.
,Filiais: 51.lIienau • ROII 15 de, Nev.",br., 1316

""ial • Ru"- H.rcllto lu, �
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.'HOJE·�NO 'PASSJtP'O-'Exp()sla '. aes
".

18 DE ABRI.L I quem' devia a sentença ser Sabotadores
A data de boje recorda-. aplicada em" toda a, sua in- O COMUNISMO NOS

nos que: f ! tegr idade, e, o Alferes que,. MEIOS MILITARÉS
- em 1.630, um destaca-

.

antes se mostrára grande, Nas forças armadas o
mento holandez foi surpre- pela sua serenidade. e e'le- Servíco Secreto da la Regiãoendido junto das Cacimbas, vacão moral, tornou-se aín- MiIit�r prossegue �o de�en-Ina Ilhà de Santo Antonio, da�aior pela satisfação que volvímento das Investiga-.
pelo Capitão' Francisco Go- 'exp�imiu aos companheiros ções, com a colaboração, de'!
mes de lVf�l(l; . 'Sabendo Que somente ele se- doi� .inspetores da Policia II- em 1.648, o exército ho- ria a vitima da malograda Politica, do D. F. S. P. En
landez, que fora aumentado empresa: quanto no Supremo Tr ibu- Icom tropas vindas da Euro-

- em' 1.848. faleceu o nal Militar s-e encontram em !
pa, saiu de Recife, afim de' Conselheiro, Saturnino de. andamento Iúmeros pedidos Idar batalha aos que' os si- Souza e Oliveira, Segfldor do' de ",habeas-corpus", nos!
tiavam ; , .

r Império e que' se batera em quarteis da la Região con- !
- em 1.736". saiu' da, Co- defesa da Regenci'a (17 de tinuam detidos vario� ,ofi-!.I

Ionia do Sacramento o Alfe- Abi'il de 1832'\ e presidiu a ciais, dentre 'QS quars ()�;:
res João Batista. Ferreira Provinoia do Rio Grande do majores SebaJ(Üão Dantas .e 'I'indo até o Porto das Vacas, Sul, durante a guerra dos Fortunato O�mara � �a Oh� londe se apoderou 'dos arma- "Farrapos" de J,839 a 1840 veira, da �A:B; capl�a� �o�-Izens dos espanhóis, bem co- e de 1841 a 1842, respectiva- auim Inácio Felicíssímo
mo de dois' navios ; mente; êardoso, ajudante de 01'-..:__ em 1.760, foram expul- - em J .870, a Brigada do dens do general Cunha Cruz I
sos da Bahia os jesuítas que Coronel Francisco Lourenço atualmente no comando in-jali serviam; de Araújo, voltou triunfal ao terino da 2a Região Militar I'-- em 1.792, foi lavrada a Rio de Janeiro, após as san-' e 'guarniçã� de' sãô Paulo; e"
f'r�';!�e:lça eont,ra o Alfe:es de i I!l;e!ltas_ �utas no;" c_ampos do 0S tenentes da' Mar-inha de ,j .Mil icias, Jose Joaquim da; Paraguai. Constituía o quar- Guerra Raimundo Elias e o
Silva Xavier - O Tiraden-l to contingente a regressar outro, de nome Clemente'.
tes - que dela' teve ccnhe- I do Parazuai e compunha-se Todavia podemos assegu-
e;r�lent� no dia ime�ia�o, I dos 35 B'atal?ão de �ohmtá- rar ser bem maior o

numerc.1cuja leitura teve a duração rios da Páh'IR, de. Sao Pau- de oficiais detidos nas tre�,clt> duas h01'8f1. Os Inconfí- lo, 4,2 de Pernambuco e 46 armas. Os pedidos de habeas
dentes, ao terem conheci. da Guarda Nacional da -Ba- corpus vem sendo retarda-
monto de sen teor, entrega- hino dos, em virtude das investi-j";m-se as. desespero, incri- André Nilo Tadasco gasões e diligencias que ora
minando-se uns aos outros i

se processam. F'iguram nes-
com a atribuicão (lp culnabi- --......,---.

ses pedidos, oficiais, sargen-:lídade. Somente Tiradentes
tos, praças e civis,

.

todos
se conservava calmo e irn-

N \ confessos de atividades c()-perturbavel. Horas depois
. ove.... munistas. São eles: Moisés

de ouvirem a leitura da sen- ,

, Martins Rodrigues; Evaris-
tença tiveram conhecimento 'Amanhã -: .s�b�do -:-' �s to Pereira dCI SO]..1za; Mariode que a clemencia real lhes 119 horas, sera iniciada, .maiS lVIo"hüra: .Mario"" Rodriguescomutara' a pena de morte, uma vez, a novena de Nossa

Martelo;
.

Ata:rd�' � Pereira
em degredo perpetuo ou 'I Senhora do Sagrado. Cora-

Barros; Sebastião Rodri
mesmo temporário, com ex- cão, c�J"respondente ao mes

gues dos Santos; José Au
ceção de Tiradentes para' de abl'll. ;-

gusto dos Santos.; Felicia-
no Tavares da Silva; Rauli
no Pereira de Mesquita: A
.driano ,de Magalhães Frei
re : .José Carlos Ferraz Men

donça; Adão Pereira, da
Â G:. D:. S:. A:. U:. Luz; Alfeu Barbosa Pena:

Ben:., Aug e., Resp:., e SubI:. Loj r. Cap e. Jorge Nepomuceno Duarte;,

"REGANERAÇÁO CATARINENSE" Valdir Arantes, Eloi Bar-,

iDe ordem do -Resp i. Mest :., e de acôrdo com o �ue bosa Ferreira; Rubem Ga
dispõe o .Art. 18, do Reg:. Part :., convido a-t�d�s os IIr.:. ver Wanderfey ; Obedeval
regulares, do quadro desta Of�:, p�r� .as elelçoe.s gerais Miranda; Eneas de Olivei
às duas. administraçiJes qu; i1'ao dmgu os dest�l:os}as ra Filho; Anfónio Paulo An
Uj:. Rs:. e Cap :., no perrodo d: 1952x1953:. CE .. '\ .. ), (11'ea:'.zi p. mo T.&1'l'es.

'

hem como para as de deputados as Assembleias Federal PRIS.�O PRVENTIVA
e Estadual Legislativas, cujos tl'ab"lhos eleitorais terão Êrn' virtude do& ultimos
j ;'gal�, no próximo' dia 19 <;lo corrente mês, às 15 horas, d;poimentos tom�áos, SUI';-,em o nosso templo, à Rua Vidal Ramos, 80.

gIram novos elementos, o
01':. de Floria�1ópolis; 9 d,e Abril de1952. (E:. V:.) que {lossivelmente e:dgirá o

C,:. V:. P:.
, desdobramento do processo'

a ,fim de se não pre.ir.tdicar
;a ação da Justiça. Por outro10 Brasil cODsfruirá UPJ lado, aguarda-se a deáeta-
ção ,çla prisão preventiva da-

"reator atômico que,les aue se encontram Je-
,

tidos há mais de vint� e ciri-RIO, 17 (V.A.) - Regres-j �os americano!>, atrav�s de
co dias.sará depo�s de .amanhã a. e�- ',um la.rgo pro�r��a de inter-

ta Capital, viaJando por 'Vla cambIO CIentIfIco. '

:marítima, o almirante Alva� f Quanto ao professor Ce
ra Alberto. presidente do sal' Lates, que tamoem este
Conselho Nacional de

pes"'l've
nos Estados Unidos e a

q.uh;as, e, que, desde dezern- c?mp'anhou pa:te das nego
hro ultimo 8e achava nos cIaçoes do almIrante Alvaro
Estados Unidos tratando d.e Alberto, antecipou seu re

problemas rf!lacionados com I grêsso ao Brasil, viajandq
o desenvolvimento dos tra-; por via aérea. Entretanto,.

balhos c'ientifiêos em nosso
I
tendo descido na Bolívia,,

I.
't b

.

dpaís. " "pai'a VISl ai' as o ras e

Entre OU�l'Os pontos'impor montagem do . observatório
tantes de sua missão na A- de raios eosmicos, qúe por
mérica do Norte, destacam.. concessão do governo'daque-

•
se a aquisiçã'-o! de um ciclo- le pais está sendo instalado
tron a construção de um em Chacaltaya, pelo Centro,' 'o,

reat�r atômi'cu" e tambem a de Pesquisas 'Flisi�,as é pos- .:t
possibilidade de fisicos bra- sivel que eSse cie)ltista so- \:1sUeiros' se' esp'ecializarem mente sábado possa chegar '"

nos grandes ceThifros atômi- a esta CapitaL

•

CAMINHÔES INTERNATION4L.

Edital de Convocação

, Sec:.
�--""�--

IOS-SOFRIDORES
AUra. b. (.ALBARDO

ex-médica do Centro EsplTI
ta IJuz, Caridade 'e Amor
comunica a mudlU\�,do Mil
consult.órif, IMI1l � Avea.i._
N; S. .Copacaba�a 0° 540 ,

Ap.ntamento nO 70% - RI,
de Janelrq.

"

,

NOVOS

-

•

•

\ . totalmen'te

1
.

rigorosame'nte TESTADO$
I '.

"'\ 1

�'?'� -..;-:-��
..... :.e.- �

.•� ')._
";4; ,

\
'

CONSTRUIDOS PARA, TRABALHOS' 'PESADOS

,
.

,

NOVA Vi.ibitidod.......

NOVA Cabine COftfo·V"tsh

NOVA Súper·lIIoneobilidad.

NOVA Ac_.sibitidade CM�

NOVOS Motor••
'

de ..n. ""':1".....
Diamante"

.

NOVOS Eixos trasei,o. 90'0 ......
quer serviço

'NOVOS Sistemas de, freio",,�....r... , ,:
co ou de ar

NOVAS Armações de oço' ••�iatl
NOVAS Mo«n'com (IÇa0 d. ",.,,0" ,

,
\

I,

CAMINHÕES. fjIINJfR�TIONAL '

Ao NoW Linha "L" de Catninhõel
.

�l foi especialméote pla-
'aejada. Pua oferecer-lhe o modelo

tadequado que. lhe garanta não SÓ o

IDÚimo de economia e eficiencia,
_•. tamb�, corresponds às suas

lICCeSSidadcs de capacidade de carga,

,pcoporcionaódo maior. durabitida�c
e menoc custo de operação e ma

lltItenção.

Quer \Jtilize caminhões de pe9..�
"oU grán'de 'tofiéfa,,,:�.m, V. 'S: eticon
tr�rá omodelo adequado na Linha"!."
ie Camínhões Int�nationa1. �

"

Conceniona(i()� nellta cidad.
COMÉRCIO E TRANSPORTES

C. IAMOS i, A.
Ruo Joõo 'Pinto, 9

'FlORIANQrOUS • SGnto Catarina

'I

-----,--------------�--�----------�--

,VOVó'DAS BONECAS, IR
·

'taq�eía'Vel�inha."u� até,.al� . ��e.·a'l S·' .0tas horas da n�)lte, 'per&lr,- ! '

Iraria as residências das mt)is j , . /':�
.

,

. ricas familias, vendendo bo- ' d' :fi::" trabalhosnecas feitas com retalhos,! seus IS ormes
.'

. . .

lt' ;.
f

. , .' d' Aquela 'nl-ulJier;., qu.e dess.umu lcores, OI () mo",lVO a i .'. ''''', ' ,

capa 'do úJtimo número .da;maneIra Slmp'lf.1s l' A'BRIC�REVISTA: 'ESSO 'de um I,VA. ela mesmR" no seu ea

quadro a �leo deWilly Zum: sebre ali, na Trindade, as

blick; pintor conterrâneo. i suas bonecas, "fôra, quando
',,' i -."oça. 8,�\mdo testemunho

: Vamos nêste ca�lto de pá-
.

de pessoas' de nossas rela
gina, fal�r 311enas da vel4.i- çóes de amiiad� rica crea

nhn., que, cOlíheciamos" 'ã, tura. Fôra' éla descende�te
�,n08. quand,ó àinda era. a de �amilia de grandes pos-

aIég.ria das meninas, com os
.

ses. Hoj� esquecendo o seu

)

passado, dêle não tem sau

dades; ante a sua atual
situação d(qiida, em que, 8&
fim dos anos de sua existên
cia, BRINC •.\VA fazendo
BONECAS' : DE PANO. ,E
fIa, certa' f..eita, rev�lou-n9S
que o" destino a t,ransforma
:ra em operária e vendedora.
ambulante, porque fôra. e�

,duca�a no sentido de se ne

(�essário" trabalhar até mor�

rer ...

. _,Exemplo ,de .estoicismo e:

de resignnção, d!l:,'llo de re
gisto.

'

CESAR' AUGUSTO

,Dia 21 - Segunda-,Feira - Soirée dos ,Estudantes
- F. C. D. U. - Entrega de premios - das 19,30 às 24
h"i·as.

_

Dia '26 .:..:. Sábado - Soirée - Inicio às 21,30 horas. i
D.ia 1° de Maio - DIA DO TRABALHO - Cock-Tail!dansante das ,9 às 13 horas. '
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J
fl WRTADO Florianópolis,. Sexta-feira, 18 de Abril de 1952 7

_______________________________-l-- ----.'"- - ...... -

Regr�ssou a, '�i.ssão C. Lusa
RIO, (ARGUS) -. A bor- .xecutando em nosso meio um

__

RIO' DE JINEIRO: Ar. BARIO_BE_!.EFÉ,�J�O PAULO: RUA ORIENU, 57 * PORTO ALEGRE: RÜa GASPAR MARTINS" 28'
do do "Ve1'a Cruz" retorno trabalho de divulgação dos
a Portugal, a Missão Cultu- mais. valiosos e meritórios. Vende.-,s'e" CANDIDATO A"O ..Aulas de Inglêsral Lusa, era em, visita ao A presença' dessa Missão _ PRATICO E TEORICO
Brasil. Os Íinteleetuais por- Cultural e suas atividades ,i O prédio n. 9, à rua L,a., p A .. N h I d P-rreene O e a aZ Professor Bçnson,tu.gueses, 'que nesta capítal: literárias e sociais no Rio cerda Coitinho (antiga chá: ( »

, \
'

i
"

Ed d H )
..

'

I
Av. Hercilio Luz, 66.

-eemo em São Paulo, realiza- re em São Paulo vieram dar cara uar o orn i, edif i- .

Diariamente.
ram c.onferEmcias muito �-! ensejo a u� m�ior cO�heci-1 ca�o há, poucos anos, tendo RI�, ', (P.ress Continental) I do Brasil Econô;nico",_":,P�s- , Dás 8 às 12 e das 14 às 1�.
lllaudIdas sobre fatos e cor- 'mento de coisas ,e costumes tres bons quartos, sala de --. Iniciativa do deputado I saporte Uruguai-Braail", A I __".

sas de Portugal, deixaram a lusos, que despertaram, o .visita, sala de jantar;' cópa, maranhense Paulo Ramos, maior .crise mundial", "A nB�A8. JlEUlL\'f'WJtO
melhor impzessão em nossos maior interesse em nosso cozinha; quarto para empre- ,'que, se dirigiu por carta à personalidade diplomática» PLAC.A8 �iJ'.iLl'lICü
meios culturais e sociais e- país. gadav.banheiro, dois W. C"1AC�demia da Suecia inscre-' do'Visconde do Rio Branco" EI"I'x" i.r d'e '4io'OU'el, r�água qquerite e 'fria, t�nqÍle vendo-o, foi .indicadbo Con- e "O 'Estado Mundial", ver- l t, I ti

, lrman.2ad'e 'do ,Senh'or J... d',o's para lavar roupa e quültaI. sul Geral brasileiro �r. Hen- tido para o inglês e que 'do- ••cI1�.�'o. &lIn11u •• w'"

U • Frente para'daas' ruas, am- rique tle Wasconcelos ao cumenta sua inscrição à tam�lltó ãr. IlfiíPi"_

'p
,

H' d C
bas calçadas. A tratar à rua "Premio ,Nobel" da Pa,z de grande laurea. _,..

, assos e', ." e aridade' Visconde de Ouro Preto, 48. 1952. .', I Ànteriormente, foram can- Exposl".ão 4nro�
\ 'Diplomata de car1;eira, a� didatos brasileiros ao "Pre- \J Y

Fundada em 1765 F'
.

P
·

.. raq'uezu" �m 'g,�"81 ' tualmente 'servindo na Afri- mio Nobel" (da Paz) o sr. If)cuarl!lELEIÇÃO .DAS DIGNIDADES ca do Sul, o sr. Wasconcelos Oswaldo Aranha; (de Lite-
If ' li

. De ordem p.o '81\ Irmão�P:rov('!dor, 'para 'cumprimento .Vinho ere"o.sotado possue vários liv'ros publi<: ratura) Coelho Neto e Gil- CAMP'o GRANDE, CMt)
�os dispositivos dos artigos. 23 e 24 do compromisso da - (Pl'ess Continental)
lI'm d d I

- . (S,'lve,'ra)
cados - "Primeiros passos berto FreYl'e., P

.

,

an a e, ..convoco os srs. rmaos eleitores, para no dia rosseguem os preparatIvos
2 de maio, às 17 horas, comparecerem no Consistório da para a XIVa. Exposicão A-
Irmandade"afim de �e proceder à eleição das Dignidades Arrr.�a fie C!:IC...

gr�-Pecuária e FeiI·a"de A-
para o biênio de 1952 a 1954·. u

,
I

. ". mostras de Mato Grosso. Ini-
Informo que é permitido aos S1"S. Irmãos eleitores, Vende-se uma arma de ,,�_, lf.J I�

..

-iíl-
..

I-'-
..

lI·-íl-,'III·-·�rI"'-�'"'I'S�' ciativa da Associação dos

!:�e�ã�op��.eI��:ã�o����:��; ;�rs.:a:ti:�;�as:,if(�:��� r:� �:��s��:; 3�;����g.16, doi� 'k"lII f" �l...� I i r.A' �:;������i'��ã�u�o� aE1t:s��
carta fechadá e'assinada (Art. 28 do Compromisso).

�

'Tratar com Ten. Guima. (O REGULADOR VIEIRA) ciação Rural de Campo
Consistório, 15 de abril de 1952 • rães - Av, Hercilio, Luz. A mulher evitará dores Grande e sob o patrocinio
Luiz S. B. da Trindade - Secretário. 1Q5 - A.

ALIViA AS CóLICAS UTER�NM
dos govern�s Fedel:a� e E�-

X".o\ ') tadual, essa Exposlcao-Fel-,
.

� Emprega-se com vantagem T'IllrJ, d' 'I'
'

"

�'
,

.

-', .) 1'a que evera rea Izar-se
'/ ,." combater as �ores Branca'!, Coll

entre os dias 25 e·28 de maio
,��Ó (�,�" ,cas Uterin'as, Menstruaes e sp 'Il ( I nróximo tem contado cm'"

t D á'
" o

�... ,par o, e ores nos ov r!O�.
o interesse geral, eyidencia.

; 'j,. F, poderoso calmante e, Hel?uls d� no numero de inscricõ s

�1.:�, \
_., �# . 'dor P.OI' excélência. de agricultores � ,pecu�ri:�

. ;)) J,! ��-I "'"" . "'LDXO SEDATINA, pela �U9 CIlOl tas regiona,is " intereSf'8,

;t"��.�';!
". .•0

<.
< � ,/. l)J'ovada cficacia é receitada POI. aliás Que se extende aos E2-

...?_ F(LH �,;� f;\,;;f .

r
. médicos ilustres. .

tadofl limitrofes de S. Pau-
FLUXO SEDA>TINA encontn-a-l; ew· lo, Goiás, Paraná e Mínas

toqa parte. \ Gerais.

-fsteurn» .. em
sos �a praça" ,

titulos tal-!

RIO, (Press Continental) pi1eira que ídetrtifícou o cri- I

- As Emprezas de crédito minoso expediente do. seu

desta capital' estão alarma- ex-sócio, pela .sequencia de
das diante da perspectiva de títulos recebidos de estabe-

.

um "estouro" que ascende a lecímentos bancários, por:
cerca Cr$ 17.000,000,00 em intermédio de seu advogado j
títulos falsos e cheques sem apresentou queixa-crime .

à Ifundo. Polícia centra o estelíonatá- I

Segundo foi apurado, o rio. Ao que parece; no en-»
autor 'desse "golpe" é o in- tanto, esse teria deixado
dustrial Armando da Costa inesperadamente o país. A
Ribeiro, que foi recentemeri-,!, Polícia está interessada em

te - desligado das firmas

I
l'ocalizá-lo, para pedir sua!

Gunther, Wagner, Ltda. e da extradição e devido
.

jUlga-I!Emnreza Co-Brasil. A prí- mento. ' ,

, ' ,

��f,�t\t ;o(
':i;" l. "'" "')} '. WASHINGT,0N, (Press .

'�. '.,
.

.

' '",
.

rI!! Continental)
- O decorrer

i
..

'

'::'1",:'�J'r.l'1Av ��7��e.d�ê:u:::,�: �a;1:��a���11 1.,171' , ta WIllIam Hilman, arrugo

1,�,1... :
.'

"�"";''11
pessoal do Pre.sidente Harry

" .' .. ,

, ..

' ,,'t::ifl:. '''/1 'I'ruman, destinado a mos-
'

..·_.·····:A.·t:2"J\4 t�'ar os con�e�imentos histo-I
:

.�U . rICOS do Presidente dos Es- i:·u· tados Unidos. O autor de-
tA

.

't
4 •

ti' I' '"
d

.clara qjue esse livro 'foi ela- '

IfTl oçoo. ln o erove· e 'os ar ores
'.,

Iproduzidos ;pelos distúrbios dó bex.igo, borado na' base do "diário",
.devem ser combctidos, logo de inicio. memorandos', ,discursos .e I'Sendo a bexigd o porta de saida das- notas de serVIço do fl'eSI- I

.substônçics tóxicos e impurez�s que os dél,lte, destinando-se ri pro-I'rtns separam da sangue, sofre-se dores var, couquntó nínguem te':
t:Tu�i�ntes quando esse dei içado orgão nha até 'agora "�olltestado; osesta .hflamado, devido '00 contacto com .

'
• ,. I'!ais su�stôncias . o ,exagerado deseio co.nh:clmentos .hlstoncos do.

,

de allvlar a beXIga, os arderes e as PI estderrte. ". I

Irritações das vias. urinárias d'evem ser
.. ,

combotidos, tomando, ainda hoje, as

,'Pilulas de Witt para às Rins e a ·Bexiga." ,

5uo ação calmante e ontiséticc, ícz-sa C h�enti! logo no bexigo, nos' rins e em ac '0rro
+odos as vias urinárias.

'

\ P I-
·

'1As Pilulas De Witt sôo I o b r i- ,O]C]'a,cados e s p e c i o lm e n t e poro os

--doenças do. Rins e da Bexiga ...1""'\ ,

-

Desapareceu domingo, �1�.
,

timo uma cadela iTolichtl"Pilulas
DE,WITT

I cinzento-escuro, 11 .meses,
atende pelo nome 'I'abíra.

.

Pede-se a pessoa que sou

ber o paradeiro dela avisar
para 0' Rins e a Bexiga

Em vidros de 40 e 100 pilulas na rua Silva Jardim 220;
o grande é mais e(onõmi�o ' '(prainha) que será gratíf i-

-..,,;;;";;;';x::ot�._p:_c.;..;o.;,<;;........;__...,......_a .cado.

PARA .fERIDAS,
E'CZEMAS,
INflAMAÇOES,
COCEIRAS,'
F R' I, E ., R A 5 I

�I��S, ETC.NU.NC� EXISTIU IGU�L
'-"___-wr-;.. =w_ ...... _".;.....�;..;..,I

/ As terras- "calvas"
morrem

mais' depressa

N� Brasil Império, existia. uma lei proibindo a derrubada
das matas situadas nos cabeços dos morros ... pois já na

quela época se reconhecia que as terras sem ,., proteção
das árvores, expostas diretamente à ação dos ventos' e das

enxurradas, morriam mais depressa sob os nocivos efeitos

da- erosão. Assim, desde os anos mais remo-tos, o reflo
restamento é uma �ondição básica da estabilidade mate

rial e econômica da agricultura. E- para' os trabalhos de
reflorestamento da sua' fazenda, V. obterá maior efíciên
da e rendimento utílizando os modernos tratores e' equi-
pamentos mecanizados" ",,"+--c �, ,"","': � ,�':_, ..,"';: "<1'

'

.';, " "

• A Internattonal Harvester oferece
aos s�ulÍ clientes o melhor serviço
de peças sobressalentes. Co'opera
também, po desenvolvimento da in-

ilús'iria local, ortentande e auxlllan

do o fabricante nacioDal a suprir pe
ças que não pod'em' ser' importadas.

-c,

Consulte o Concessionário I. H, mais próximo

INTER'NATIONAL ,HARVESTER'

MÁQUINAS,.S'.A.

ma

·IH
�. -

FORÇA INDUSTRIAL INTERNATIONAl· CAMINHOES
INTERNA TlONAL. TRA TORES e MAQUINAS
AGRíCOLAS Mc-CORMICK INTERNATlONAL

,

"

._

')
r
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EXPOSTA' AOS SABOTADQ.RES
Comunistas a'Central ,do Brasil

UMA CÉLULA QUE CONTROLA os :FERROVIARlOS, INCLUSIV}<j MA,QUINIS-
. TAS - O COMUNISMO NO EXÉRCITO - PRISõES

'

\

RIO, 17 rV.A.) - Publi- 1.200 ou 1.300. Estão eles ferr�via, através de um sis- Enquanto isso, prosseguí-".
ca o "Correio da Manhã". espalhados por todos os pon- t�ma telefonico. O posto de

I
rão os agentes sabotadores»

, "Há dias trouxemos a pú- tos. O� mais Mirrados agi- sinalização é outro' ponto co�u�lista� agindona nossa:

bl ico a denúncia do perigo tadores, gerando de segura fraco' deixado à merce dos principal ferrovia, acoberta-
t 1

-

d
.

h gem conseguem ' �,_,abotadores. ,A conservação
I
dos pela insensate.z'õ dos ,di''':qUê re'presen a, em re açao apa rm a

" " _"-._

aos sabotadores comunistas, evitar a sua transferencia localizada no bairro de Sãq rigentes, que r-eceiam dar"

o estado de negligencia em do Dtstrrto Federal. Cristovão enquanto abri- ! publicidade às demissões

que encontramos o Cais do CÉLULA COMUNISTA gar antes' comunistas, acar- !que se vem verificando entre

Pôrto, onde um 'só homem, Os ferroviários'da Central ;etará desastres, com a' a- lfuncionár:ios pilhados' em"

bastará para determinar a do Brasil, ;10 Distrito Fede- �ravante de não vil' a
. se.r I flagrante, dÜi_tr�b.l1_indo l�rocõmpleta paralisação dos' ral, são manobrados pela cê- descoberto o agente cnmle' pagarida subversiva. Cabe-

serviços. Agora, chegou a lula Falcão Paim, que con- nOBO" Ali n50 faltará ao sa-I tambem indagar l'e l'ealmel�-
-ez de apontarmos o mesmo ta como principais dírigen- botador oportun idade de de- te estes comunistas, em n�- ,

'I!�rigo na Central do Bra- tes, entre outros, Francisco clarar "em bo'as condiçõe« Imero basta!1te elevado �1t:�,
si!. de Assis Coelho, Janserico deuso" um vagão ou uma 10 mamente, e'st'ã(Y'sen�o �en:I-'.O número de funcionários Daemon, José Alba Sanches comotiva que tenha sofrido tidos, após a compro açao
da \.�entral do Brasil, que e João Dias. reparos. Mais tarde esse va- das art:ividadés -dé 'propagan-'..

mHita� ativamente' U0' par- A célula Falcão Paim, cão ou essa locomotiva po- da,
tíde comunista ascende a tem cerca de 300 contríbu in- derá vir a causal' um desas-

teso E os comunistas na Cen- tre. (Conínn'ià'na--::�a"'pág.).:.tral do B�'asil ocupam desde .,.....w....--..�....,..._._.J"• .._.._...,...,......,.r-.,..·....,""..r«:.........-,.-..·""··...�·· "

N P I, '-a os serviços da administração Assembléia Legislativa
a' o lei aos postos' de simples gra-

,

�

,'x:eiros. Entre os maquinis-
Desordeiros no Xadrês tas, está um perigoso agi- CODstt-tu,-das. ID,''tem��" aSt;tador vermelho, Ra imundo 7 I'Bebados e promotores de

ProJ-etos do 'Dep. Elpl-.dl-O desordens estão sendo devi- José dos Santos.

Comíssêes Tetoica.s"damente punidos pela Poli- PONTOS FRACOS PARA
!

,

,

Barbos'a d PSD cia, que ainda ante-ontem, OS SABOTADORES
Com a presença do número legal de deputados,' Tetl."'-O •• f' d po 6 verdadeiro ponto n,evral t A bléia Legíslativa 'Õ segunda sessâo. \. . . ,

tranca lOU ,no xa res, r. ..' lizou, on em, assem 'v, .� •

Para melhor conheclmen- j-e Industrial de Criciuma :
� esses motivos, os indivi- gICO .da Central e °d,Sf�l�tIVdO' ordinária do presente período legislativo.to do �ovo, publicaremos I

- Sociedade Amigos do. duas: Adão Rosa, ,Fran- funcionando no e I !CIO a,
,

'

Expedientenesta coluna, os trabalhos Estreito; I cisco Carlos-de Souza, Joa- gare de D: Pedro II que O expedi&nte' constou de ofieios do sr. Go�e:'��Hlor"apresentados na Assembléia - Associação de Canida- uim Manoel Vitorio,' Fran-: cont:ol� dI:::etame?te todas
do Estado submetendo à apreciação da Casa, -dI \1:e.TSOS,Legislativa pelos deputados de "Sagrada Familia", de cisco Antonio da Cunha, Ca- ,á� sinalizações, ate Bar:'a do
projetos de lei e ainda o teor de conven ios a ser�m fn'ma"'-'

do Partido Social Democrá- São Bento do Sul;' milo Nascimento, João Gui- PIl'aI e, os :,a1'1Os ram�Is. � dos com o Governo da União relativamente a nrteresses
tico e atravez dos quais se - Associação Catarínen- marães. Jacinto Santos e centr�hzaçao d�s s,er_vIços � agro-pecuários do nosso Estado; oficio do EsperançaFü-patenteia o interesse que' os se de Combate ao Câncer, João Manoel Felisberto, perfeIt�. TodaVIa, nao_ esta teból Clube para o festival esportivo � que real:zara na"
mesmos devotam aos proble-- dOe Florianópolis; Até parece concurso. . . ! ao abrrgo da penetraça_o de, "Dia do Sentenciado", e diversos proJetos de leI de au.",-
mas de interesse coletivo. ,Fugiu com o Dinheiro I sab.otadol'es,: qU,e poderao 0-

tOl'Ía do deputado Elpidio Barbo�a. . ,"
'

,Citemo�, hoje, os projetos - Cur�' de Expansão Jacó .Cunha, por certo, icaslOnar cat,ash_ofes em toda
, (Contmua na 6a pag.)

....de lei encaminhados à Casa ICultural da Biblioteca Pú- t d a longa text'ensao' da ,ferro- .,..,..,.,
__ u UU�U_---"Y'W��""""""'" •

::�: :e:;!":;:a!l��:n!::: ���:r�: ;E,'ado de Santa ��::l:�::i�!;�:�: :é;;� �:;,,:::� í�:f:::!�té�
,

F---ve-
-,-

-

·e-
- -

-Q' ia 'n, ;1rar de u�iIidade pública, as -; Caixa Telegráfica Be- como ve,ndedor de pao do sr. lesp_Ito a tudo o que, se
, Useguintes entidades civeis: neficente de Santa Catari- Werner Schmidt, estabeleci-' passa em qualquer pontoda,

"União Beneficente dos na; do á Rua Jer:._onimo �oelh�,
------.

O Diári� Carioca, na sua seção.O que se diz, P�,l-Trabalhadores de. Blume-I
- Arquivo Histórico E- 5, oll:ou aquel.es dOls :nI1 De, lar·lpa' C '

blico ante-ontem: .'
, Inau; , clesiástico de Santa CatarÍ- crUZeiros que tmha emmao.s. •

:.. QUE, nas comemorações das bodas do ca-,
- Aéro Clube de B'lume- !na;' e ac�ou melhor tentar a '1;1- 'aria' sal Adernar de Barros, em São Paulo, ante-ontem.,nau; /

-. Soci�dade da _Divina da em Santos. Para esse' ,

comparece.ram à missa, pe'la manhã" cerca de seis-- Diretório -Academico Prç>VIdencIa, em Fpol.lS,. fim embarcou no vapor Car- Regressa, hoje, à Capita]'
ceatas pessoas, enquanto que no banquete, os pre-.da Faculdade de Ciencias Todas essas sO;-iedade.sllos Hoepcke. Acontece., qu� Federal, após alguns , dias sentes atingiam a mais de seis mil. , .Economicas; vem prestando reaIS serVI- ° prejudicado deu queIxa a de férias parlamentares, o,

'

x x
,
_:_ Tenis Clube "Boa Vis- ços à nossa terra, nos

diVer-j Policia e esta está tratan- 31'. Dep. Agripa' de Castro
x,ta", de Jóinvile;

,
sos setores em que atuam, do' de localizar o empregado Faria,. da bancada catari-

I .... �.UE, c�me�tando o !ato, o deputado �!na��,

-, Sociedade Criciumen� eí �ss�m, bem mere.ce:n o infiel, prera os devidos fins. nense, na Câmara Federal, do Cerdelra terIa dIto que sao poucos os que vao ,ase de AssistEmcia aos Ne- amparo que lhe pleIteIa o Agredido Perto de Casa eleito pelo P.S.D..
missa do Ademar, mas muitos os que váo ao almo.,cessitados; , llustre '-deputado Elpidio Quando ia chegando à ca- Ao ilustre patrício, O ES-

--;- Associação! Comercial \Barbosa. -"

sa, na Servidão Franzoni, o TADO apresen ta votos de

I
ço, ..

. .

f l'
• �r< ,

sr. Francisco Farra fOI a- e IZ VIagem.
x......................................... gredido por Joaquim Silva. ---,--'- Segundo os jornais, um senhor de nome Ap(1o<'

residente.á mesm� rua e po:- Corso de IXDan-' 10n"io Teófilo Bou,i-et, é o presidente recem-nomeado'
este motIvo queIxou-se a I ,- O I I da Comissão de Abastecimento e Preços de Santa.
'Policia, que vai averiguar sao· ii fura ' "

Catarina.
o caso. '

Rêáliza-se hoje, às 20 ho- Que a Comissão entre logo no fogo, sào os nos·,
A Culpa é do Automóvel -

�. t'J 'F' h 'J
..>. ras, no salao de conLerenCIas sos vo os.

"

,.ose ISC er r. propne- do Instituto, Dias Velho, Casos a trata'r não falta-ql, O povO' já está can-·
tarro do carro de chapa ... .-

r' d sado de ver baixarem portarias elevando os preços."4' • '83 d P ,

t"
urna reumao p1'e lmlnar os ,

.

'd d 'E .,'±'" , o amna, �� a r�; inscritos, tío Curso de Ex- �! Comemos aqui o pão maIS �aro, Q,mun 0, lS�'
vessar a Ponte Herclbo, Luz, _

C 'lt 1 f' d 80 porque o tabelamento data do tempo da farinha &.'•

d' t d ,pansao u ura, a 1m e
qt�IS passar a l.an e, e uIl!-a debaterem assuntos gerais' e seiscentos cruzeiros! Depois, houve a baixa para,
carreta condUZIda por .Ioao . ..

,- duzentos ... e o preço ficou!!!1\K h d N'- t 't que mUlto cont1'lbUllaO pa-
.....ac a o. 'ao evE' mUi a .

b 'Ih t' l� x x't' b
.

b l'a o malOr 1'1 an ISP10 ( es- -

SOl' e na mano ra, pOIS a-
d' nt ( x'

" se empreen Ime o. "

\."J
,.

dI' Roo
• teu numa roda trazelra da-

N-
.'

d b' t" O 'deputado ,Osvaldo Cabral era farovável a ,"'_Tf""ose e ..erner ngues " ao' sen o o rIga 01'10 o
Pl'esI'dente em 'exercI'cl',O quele velCulo e fICOU com o .

t l"t entendimento na :Assembléia, contanto-que o dept�-,.1
"

. compareCImen o, so ICI a en-
.f'llira ama: amassado. Depol'l t t ht' d'

-

d C tado Volney Oliveira não fôsse l�eeleito.' O eniench-.
d· "

d
'., '1'e a o a lreçao o, ,urso ,! ISSO am a querIa que o .

t d 't d 1 mento foi feito sem esse aspecto odios�mente persa., ,, ,

• .

'

o 11) eresse, e o os pe a
f dpropl'letano da can'eta lhe._

ft . ,
.

nalista. J<':: o deputado Cabral anda jururú, a asta, o. '

pagasse o prejuizo. Como re�l1l�0 que cons I utra. o

da Assembléia, do Governador, da et€Í'na vigilância!prImeIro passo na efetIvasurgisse discussão, o solda-
do João Batista do Carmo ção dêsse certame cientifico

e literário.
'

levou os dois para a Inspe- Fpolis,., 18 de abril detoda de Veiculos e lá, de-
.

d'd t
,1952.

pOIS e OUVI as as par es,OHAMA, Estado de -Ne� I tl'eteve com os governádores ficou apurado qu'e a ctilpahr.<lska, , 17 (U.P.) - O pre- ,os Estados atingidos pela foi do automovel
sidente Truman dirigiu-g� I cheia, o sr. Truman apelou Esbarrada
'Para a:s:zonas do país atingi- no sentido de u,ma ação.ime- À rua Esteves Junior ve-
das nelas �nchentes dos diata, dizendo que já se per� rificou-se tuna esbarrada
rios Mississipi a ,fim de en- deu muito tempo. O tenen- entre os carros 2�04-29 SC, Do 81'. dr'.: Romeu Sebas
trar em contacto com os go- te-general Lewis Á. Pick, conduzido pelo sr. Otavio tião Neves, diretor da Pt'ni
vernadoreR Jocais s,obre as chefe d?s Engenheiros do

I' Móntel1egro de Oliveil'�, e o .tenciá,ria 40 Estado, recebe
aç�es imediatas a ,serem to- Exercito. que assistiu ao de ,no 10-22, SC, dirigido pe- mo., gentil convite par;� parmadas. O "Indenendence", encontro, disse aó pre�iden-Ilo motorista Franc��co Car- ticipul'_mos das. fes_tividad�savião presidencial, 'deixou te que as �nchentes nao te- i do'lO - carro oficuü. (me ah se reahzarao no dla
Washington, pela manhã .e riam ocorrido caso ,se tives� I' Para apurai ref'l'lons;:tbili- 26 do corrente para assina
realizóu um cruzeiro ,por so- se segúido a risca as reco- dades, ambos foram intima- hr o trHnscm:so do "Dia do

' bre as areas assoladas. mendações ,dos tecnicos 'em' dos a comparecer à Inspeto- PreRidiário".
Dmante a reul.1!ão que en- '1916. ria' de Veiculas.

'

Gratos.

i'

Caíu·de Podre &
•••

S, JOAQUIM, i7 - Por vava carga, o que não po- I

Incrlvel que- pareça, a

�col:-I
dcría deixar de causar ,pé-'jrência que levamos a públ i- soo

.

co, se -verificou, em dias da, Mas, porque caiu o ponti
última semana, na, estrada lhão? Claro que de podre.,.
que liga a séde deste muni-' De tão velho, de tão usado,

I cípio à Urubici. sem fi conservacão necessâ-
Nas proximidades do mor- ria, ao menor pêso, foi abai-

1'0 denominado fI'igre, um xo. Que conheçam deste fa
caminhão em sua viagem to .as autoridades para que
inaugural, quqase 'levou a possàm agir no sentido de

breca, com o desmoronarnen- melhorar a.' sorte dos que
to do pontilhão, qu caiu de transitam por essas estradas
podre! '

I

longíquas do interior de Sta.
Ora, não hã dúvida que Catarina, necessitando, a

o fato pode ser considerado cada passo,' do favo)," dos
acidental. Pódem alegar, responsáveis pela admin is
mesmo, que Q caminhão le- tração pública ...

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

Plor-íanópnlis, Sexta-feira, 18 de Abril de 1952

•
:u/� BANCADA PESSEDISTA' NA, ASSEMBLÉ�A '

Parti�o Trab., Brasileiro
CONVITE

o' Partido TI'�balhista Brasileitlo: pela sua Comissão
Executiva! neste Estado, tem a honra de convidar as au

toridades civis, militares e ,eclesiásticas, bem como Q po
, \TO em geral, para assistirem no dia 19 do corrente,. sá
bado próximo, às 8 horas, na Catedral Metropolitana, a
missa' de ação de graças que manda rezar pelo tl'anscur�

i

RO) do aniversário do seu gránde Pr�sidente Getúlio Var-
gas.

"

, '. :� I ,

Truman visita a area atia-
gi,dal pela éncheDI�

DIA DO·
':

Presidiário

x x

x x

'x

o inventor da guilhotina também morreu
.

ne
la.

x x

A Mensagem do sr. Governado'r afirma que, an
tes - nos nossoS ominosos tempos, naturalmente' "
os fiscais dê faZenda quanto menos tl'abalhasse:rn,

,

'mais gaI�havam!!!
x x

, Em compensação, eu conheço um fiscal. que {::,
meu irmão que quanto mais ,trabalha mais ê apo-,
quentadopelo Secretário da Fazenda e presidente da
li, D. N.'!!! '

xx

O deputado Oswaldo Bulcã.o Viana divinizou-se:
na Assembléià é lider, vice-preside:t:J,te e membro da
comi,ssão permanente. Tres carg0s 'numa só pessoa!:

,

GUILH'E�ME TAL

, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


