
_PLANIem DE YUCÇA, I mica apareceu sobre o obje
'24 (U.P.) - A bomba atõ- tívo às 11,15 horas. Outros

,

mica de maior-potencia pro- dois aviõe� ,B-50 que leva

_

- vada nos Estados Unidos ex- varn instrumentos voávarn
,

" �lodiu nos terrenos de pro- de ambos os lados e logo à
va de Nevada, às 1:2,30 ho- retaguarda do prímeiro bom
raso A explosão atômica foi barrleiro. A 16 km de distân
transmitida 'peja televisão e .cia ia um quarto avião, tam
.eafcula-se que foi presencia- fj-em com instrumentos. Ca-
da por cerca de 100 milhões da avião despedia uma colu
·de pessoas' em todos os'

ES-,
;);:1 de vapor com propositos

tadoa Unidos. f) avião B-50 de identificação. E' duvido
:que conduzia a 'bomba atê- 80 que, sem essas colunas

:,

voavam à grande altura e

1'1€.
Nevada. A expÍosâo o,' - ,'rÇljig'gar a

,:,eguiam um curso deterrni- ,:omo a de um gigantesco parecel'" iiriY"":b,rrà:lrte;;co pa

nado previamente. "flash" fotograf íco ou como -aqucdas. Var ios minutos se

De repente, à hora

anun-I
� explosão a distância de .passaram r:;'\tes que se sen

dada, um imenso relarnpa- -rma bomba de fósforo. A ti'!_se o ruido da explosão.
:5'0 iluminou os céus. Havia :_;igantesca labareda só du- -Em r.J:1S Vegas os residen-'

explodido a bomba atômi- rou alguns instantes e de- tes dessa cidade que pre

ca de maior potencia que se pois começou a elevar-se ,;enciaram as explosões' an
provou em territorio eontí- sobre o deserto já a famosa teríores manif'estaram que

nental norte-americano, 30 "nuvem atônii�a". A medida fl "sacudidela" de hoje foi

segundos depois Uma nuvem que Q nuvem subia, manti- muito ligeira; comparada
,'e cor 'alaranjada começou nha-se como iluminada em com as anteriores". Antes

1\' elevar-se sobre o deserto. interfor, até que se ampliou do momento culminantes da

operação "Big Shot" '_ co-

fo,..
......· ......_.._------·'-·,.-�---·· mo a dclnominoll 0- exército

1'\
':: � f-izeram�se explodir duas

Omêis antrgo ..... ii:- :: cargas' de altos explosivos,

�. rio de, s, (atarina � uma às' 10,31 e a- outra às

� 11,31;

A XXXVIH, � Quando se sentiu o rui-
, no I J do da explosão parecia co-,�

..
_ � [mo que centenas de canhões

, � N. 1-1.381 ,'dispar�ndo ao m.�sino. tem-
.. po, urussono. Seis mm utos
�-__...................('............... , depois da explosão, -a nuvem

___ , -- ! atômica separou-se da eolu-
Ploríanépolts, Quinta-feira, 24 de Abril de 1952 80 CENTAvos ! na que a sustentava, e como

,I I um gigantesco alvo que flu-

Faleceu Stattord Cripps O Itamaraty relirou-sei;::;:�::;,é��:::;,:'0�::�
ZURIQUE, 23 (D.P.) -

f I
CARGOS

d C I'"
·

d , b Ih'
'Nestes n�ora.entos" ,uma nu-

Sir Stafford Cri��ps: que fa- S8Y MacDonald o agraciou, De qualquer maneira, a 00 erenCI8 'o ra a o I "t'em de po do �teserto, enc1_lt1n-
1 . CI'" -.

-
, -rava-se a mm O maIS a, ,;t-

, eceu ante-ontem na mica em JD30 com um alto cargo Cr ipps nüo poderia ECl' ex- c ,- 1,·.·' ..
"

..

Bíroher Benner, após longa e o título de "Sir". pulso do Parlamento, _e RI�), 23 (V,A.) - O ; ta- ,será o representante bl'asi-I ra q}-1e ,as montanhas VJz:�
-enfermidade; tendo à sua Os dias da Erente

POPu-IWinston
Churchíll fez uso marati:ret.irou-se �(1 'la Con-' leiro '8. �e:união _do .Bureau i l�h�,S-. A s 1�,4�, �o�a� �aml:

cabeceira sua esposa, Isa- lar encontraram Crípps co- de sua capacidade, em 1040, ferenc ía Internacional do i Internacional do Trabalho, i
nhoes do eXer?lto d.lrlg�ram

bel Swithinbank, era consi- operando entusiasticamente corno embaixador espeçial 'I'rabalho.e-ern Quita11d·'11"i-.a:;l em. Genebra. Assim não e'1- 'I
se para as trínchaíras onda

-dezado em seu tempo um dos .�om os comunistas na Liga l,iünto ao governo da União O .raotivo da retirada Pfcn-! tehc1;eu, entretanto, o minis- se encolltrav�m ,50� ,SOJd�l:
mais habeís

:

politícos da Socialista e na fundação do Soviética em 1942, cerno lor- de-se á questão da presiden- I tro Segadas Viana pois. o i dos, Os -soldados informa

Grã-Bretanha, -e por vezes semanarfo "Trfbune". O Par dedo Selo Privativo e líder cia do certame, que em áua i
que- é.de praxe, é que o mi-] ram que tudo corre.u bt>m,

falou como um P9te:lcial tido 'TI'f;l-balhi�ta o expulsou da Càmara dos Comlins, e segunda fase ,deveria' caber, nistr�: do,Trabalho presida tendo uma verd�:de]r.a ch�- ,

primeiro ministro. 'de SlHl,S fileiras em 1939 em de 1942 até o finÍ ,da guerra, segundo entende o Itamara- o cert-a�e. Em face disto; o
va de pedra, e, p� caldo �10·

" ':, "vista de sua ultima ativida- ,como ministro da Produção tí ao embaixador José Ro�- Itamaratí resolveu 'l"ctirar- bre suas trmcheu'as prote.
No entanto, como Ci't\lnce- âe. _ Aeroriautica.' b�rto Mace,ço_'Soares, qué' se da :ç'o�ferenda: gidas. Caminhões evncua�

,

,lei do Erario bdtanjeo du� ...
'

... ... _ ...
'

11'\_"'-...
-

, > ,
'-' ,

ram membros [das forças :tê·

r,ante a'campan�� deoti�1a,da �E··�hU�-l-oO��h·iil--�-;.·e'-'·m--
..

7,�.:�.,..Ó-;, "'!'..-.........,:,J"o,-'!"'"':'........��.....��.....,;..........--........W'..h..;....-� rens que p,articipq,ram n�
,3 por um, paradelro no. gaso:. - aq, 4!J� _ "-''''' �-.:'fi; .,�-, " � ") ,j ftftfi°-

. --
,� ,,-,� � ,c,,, ' �'-,

� --;..,.• ' '.' -�< i - � �a!t��_W',t:fM�J,ed� ,- q'tl-�

,�fJ desmesur��5t:df .. ,�01,��_.e".�::., ''!-1X:��er;<-t;ôuil'"�O-,';,:0'or'-"��"'-- '. �- .:--" �; la-ji"'A""'f���e! 'a'
--

,'-.8'"", -\a -re�1iz;ú·"S"e. �e�tró de' 1
-SQf�,.mna..,:n�8'&stM _n'e1"" -UD:'t': U lU U-'::III,.-;, -("O' _

IJ t.iIU,UOI ,IIObu" hora. - e OflCHUR e solda�
vOsa ,que'? lévou v:'fisar du- P. ALEGRE, 23 '(V.�.) - Ipela.

chefia do, Executi'l? o Qneram'lsta'
,

'no tir'u'"ua·.- dos do exército, No �omen':
:rante mUlto temp.> preso a 'segundo colhemos o general pre!-\ldente da AssembleIa. (i Y to em que se produzIu a ex-

um leito ,em sua casa, su� Ernesto Dornelles l'1ealiza- Neste caso, verificar-se-á, RIO, 23 (V.A,) - Segun-I MONTEVIDEU, 23 (U. plosão uns sete aviões das

j�ro a dieta rigor,-,sa duralt� r� no principio �e mll,i? ,pro- ipela p�i:neira ve� na croni- d? noticias pol�ticas, hoj.e! 1:',) .- O Cons�lh� Nacion,�} forças-aéreas estava� :,oan...

te a qual nem metlm� furr.al Xlmo sua anunclada VIagem ,-::a' pohhca do ,RIO' Grande, dIvulgadas, maIS um partI- aceItou a -demlssao do ml- do em ,torno da pla�lcle.
lhe foi permitido.' ,ao Rio d(l Janeiro. Marcada a circunstancia de um ude- do acaba de ser fundado nistro das Relações Exterio-' Esta foi a prova 'mais di..

Ciipps se viu em face do inicialmente para o mes de nista nó governo - sr. Vi-! nesta capital, por um ma- res, sr, Daniel Castellanos. '�ulgada tanto das' realiza
tItanico trabalho de ,dirigir março ultimo, teve s. excia. tor Gràeff, que é 'o presi-

li
jor e militares do Exercito. Parã o .seu_posto f'oi 'nomea- das 'nos

E.
stados Unidos co

a economia britanica atra_ de adiàr esta visità à capi- dente do Legislativo do- Trata-se de Partido Nacio- do o sr. Frutuoso ,Pettaluga, mo em Eniwetlc. Numerosall
.'I1es do isolament9 financei- tal da República, em virtu- grandehse 'na sessão de naI' Quererrii�ta, que não fo?e CasteUanos deixou a pasta câ:qlaras de televis�o e fo.-
TO que significtlu o cancela (le de encontrar-se, naquela 1952" I, sabe ainda a quem apoiará, ,alegando motivos de s_aúde. tografiCas foram ,errl,Prega..
�nto do auxilio em doIa. épo�á. _ empenh�o na' ela-- das. Es-sa é a primeira ex-

:��;etd��E���.�:i;: �:�r.���;:'��:;:��; ÃFIRM"ACÃNROãEFi��IE!�t;.�:;�:��E:!ra::
valorização do esterlino e,

I
Legislativa.

-

'1100
milhões de norte-ame-

-finaline�te,. de - consegtül' De acordo c,om a \C�nsti- I

--
J

' - ricanos viram subir ao cel1

<com 'qn.e �s',:eservas em do- tlli�5.o :-lo Estado.,durante a -�,'E,.sl·a
'

-l·,nfl·ltra"a-O e' ,tt'l�"'"a
.a gigantes,ca nuvem atômi..

�D.res da Gra-Bretanha \'01-1 ausenC1R do governador Er- ..". > '

.... :a....
'

ca.

tassem a um ponto' seguro.

J
nesto Dornelles -resp.onderá '1-d

-

di ..

' 'd' " ' Por motivos de seguranc;a
,

Em �enos _de um ano, as
.

•
• reo 1 a e reInen a .as manobras de forças ter-

�rva8 britanicas de 'doIa .. -- -- -.uu -- � ...n'.nu' -" restres e de paraquedistas

�:'���;�I��a���t!Sa�e::;:e�· D""·o�P··r-e-s
..

-.,n,·a·�r-g-a-�Sor� .FORT.,\LEZA; 23 (V.A.) nista nó Exercito, e a su,a-,muIíistas introduzem-se sor- �:��:�::x:�!s:O�:ra�::
- Declara o generl'l.l Can- resposta foi quase que ime- rat'eI·ramente elll toda' par-ve inido o auxilio prestado r -

'

provar se flavia raio de acáó
> ' - -

S I 1 d
. robert -Pereira- -da. Costa- :q�-e diata, proferida. em tom fir- te. Isso, eu digor e repito. 'I . -

pelo Plano Marsball. ao, - a ec o-na- 0-
-

a infiltração -comunista _ no íne, denotando }i)lena conv.ic- Qualquer um de nós, na
perigoso. Os peritos em 1'a·

ti . diações, equipados com COll-
BIOGRAFIA B ii I

Exercito é uma realidqde, ção do que afirmáva: rotina de todo �dia, pode
ras .. ro

. tadores, penetraram na zo..

"Mr. Austerity" como era·. li frizando que sorrateiramen- "Esta infiltração é uma constatar sobejamel)te esse
na de explosa·o en u nt '

te os agitadores vermelhos realidade tr,emenda. Os c.o-' fato".
-

., q a o

;eonhecido, nasceu sob teto RIO. 23 (V.A.) - O pre- (C«Itin'"8 na 6& pL., ).
-

V "se,· introduzem por toda' ..
.

li",.

2ristocratico em 24 de abril sIden'te argas enviou a de� a

_...;. 1889. FOI' caçul-" da famI' _ legação do Brasil que aca- parte, _."_ -..... _..,._ _�..,, _ --
-- - -......'

,

.:� Q. �
....•",.-r..... ,.�......-,...,•.,.,...

lia do primeiro barão Paru- ba de,conouistar, em Santia- Encontrando-se nesta ca·

O d
-

I
'

GOT. Na idade propria foi go do Chiie,o I Campeonato !Pita} em viagem d'e inspeção S etentos amotinados I caram o riso ela �idade.-..
:t'n.viado à escola Winches- Pan-Americano de Foot-ball, à Zona M}l�ar do N�;te, SO? �;

-ter e ao colegío Dniversita-, o seguinte' telegrama: Iseu eoman o, o an Ig,O ml- mais de cinco· dias sem } L' JTÍ'O de Londres, ond� estu- "Queiram receber as mi� i nistro da Guerra não se fur- ; .. ......,

t!QU ciencia. nhas vivas felicitações pela itou a declarações a nqssa re-' alimentos e agua �
Em 1913 mudou se-u modo con�uista do titulo- de cam� I portagem, n.o moBmentoA em

)

jI" "'e!'!""'" e t.OJ''10l1-Re advo� I
peões pan-americarlO�" con� que percorrIa a ase _�erea RAHWAY, Nova Jer.sey, prisão, os quais foram con'- � E:l

�a-do" trabal�ou iú�m'l uni-!
ferido como j�sto premio ao de Cocorote,

23- (U.P, ).-:. Os 231 convi- servados como refens. � n \' ,-

..dade de Cruz Vermf\lh�t;' ,na ;a:l0,r deSp?rtlvo co:n que se, "Até agora tudo vai cor� tos (lue haviam levantado A respeito do a�im:nto, for ,

' I
-

'- :J] I';' ��;- Fran_c:a, em 1914, mas 'foi i lP-Z, aplaudIr. e �d:nl:�r o se-I rendo b(;'m -- disse.-n'os, 80- uma barricada no dormito- dado o '.le�inte comunic:-tdo, /1 � HJ! IfitLI. /
,

e�nv]?ado a dlir auxilio na I
lecIOnado blRsLelro .

I bre os resultados da inspe- rio da pHsão estadual' de oficial pela direção da peni- I
,,,",

I �\ _/)dL--.k!-:_ L,

d1:eÇao de uma usina qui. ---I"-...............N.•,.,.:;.....- ....-.,..' I
cão� Posso, dizer. qu-e estou :Ràhway, desde quinta-feira tenciária: "'J'erminou a de-I \ _;í

/ , -..,_

''!Juca até O fim da guerra. I R I.
I 'plenamente satisfeito com o à noite renderám-se ,hoje ás "lonstr::!ção ria prisão rural i

)

No cnr<lO d;l, decada de I' e- e..... I que pude verificar nesses autoridades: de, Rahway. Os oito guardas "",...

1920 a 1,930. Côpps fez for-' � -';U (primeiros contactos com as Os prisioneiros, que ,parti- foram postos e mliberdàde A.�.,o; �

tuna �a8 acabou _ desü,ti'1- � NOVA YORK, --23 (D.P.)
:
guarn ições, da zona norte". I ciparam .

do motim, estive- pelos detentos. A direção UDENILDA -:- Você l"u.-

�o d? sua fonte de rendg, e i
-_ O sr. Robert McLean,'

Iram pratIcamente 115 horas da cadeia prometeu que não be, (':rOven'lÍldo. qR9

��g�:lt seu pai. �derindo ao
i �resi?en,�e d? "Phi!adelphi.a Indagamos então do g:. sema!iment<?seag.ua. . 9s ap!ieará corretivos corpo- nestas ocasiões é preci.

:P:at't.�� T:.�bal�J�t�. ! ",Vf'llmD.' • fOi !c,elc,Ito�reSI- n�ral ,��nr�b�rt sobre a tao I �mo!1tmad�os conseguLram ral�, aos detentos amotina- t 80 pôr tudó em :pratoQ
O !> dmelr O-r:11ü!Sdc"I_) Ram- ,,d':üt,e _,da, A:i-s(_}('.l:�ted l"re83. dISCUtWH mflltraçao comu- prender OIto guardas da 1 dos. J limposn!

de vapor, os aviões tivessem
podido SE r percebidos a o

lho nú, Um avião B-36, em

que se encontravam . as câ
manas f'otograficas milita
'1'e8, aproximou-se

'

tambem
do objetivo às 11,15 horas,
passando sobre o lugar em

que se encontravam concen
trados os correspondentes,
a 16 km do objetivo. O bom
bardeiro que levava a bom
ba e os aviões de escolta

-J

,$

---, '------'-----,-------,---
r

Edição de ltoj�',.c_ 8 pags,
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�' "�irurlia Get�l - _'Ita Ç.i�tIrgia ::-:- Moléstja� d� S,enOO",A�
....... 0fIeIIIU I

.." : '. .7" Cirurgia dos Tumores - '�;\", '

,.. CéU......,..,... Da'�atuldaQe dê MediciflA,da"Unjver8i9�t.J.e {,h}'�!I>�"_
li- 1""

.

,

Paulo.

,.el. (1011 _ (la. .... Ex-Assistente de Cirurgia dos Professores AIl);.íl;w.,. c, ,,' ,

'Correia Neto e SyUa Matos.
I

tal, 189.' ,

'
.

Diretor: ,RUBI:N8" Ciz;urgia do estomago, vesjcula e vias 'biliares. inte5-tlnoo� .

ltÁ,lfns. ,

delgado e grosso, tiroide, rins; próstata, bexiga, útero, "

'

Gérente: Dómmlol F., ovários e trompas. Vartcocele, hidrocele, va.ri�es a hérni_"

de Aquino. Consultas: Das 2 às 5 horas, rua Felipe Seltmidt. 21>,

ri.ePU."UUIldl (sobrado) - 'I'elefone : 1.598;'
,Ubll'..... ud..i......... at-

Representações A. ,S. Residência: -"- Avenida Trompowsky,' 1 -:- 'felefnri. �.'�

:llp.
Lara, LtdL' M 764.

,
_1 n•••. II. -__-_

"

l:.�.t(>•• ':�.�_�_�__._
.. -J'"

.

�,'.•,U,l,�.':;..�� ':.:":, Dr.' bsé
i
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_""''''', __ lIIl.to, " .1t'Oe..;é".,.,." ...", !.I,Ú,.Çill fi" ,... ·,11h., • -.nr
'

,

""'�"" ; '
' �"

'

•• "1 lIó.l;i� ti) v ,

"Dr., Alva' ro 'd, .3'.',' ":ePlrel!oJ'd.".L�at:...t_. M � D I C.O
_'l!I'O�'-'''''''''f. "J.'l".�t;' �"U'l"'Oll(�.'."I ft ....t) � '" _ �n',& ..

w".o 'AUL' C Jh
nO 21 - 68 andár {;\ínica Geral - PEDIATRJA

......___,. ,., .d••••,...••,"',,-•• ,.......1.... fltt""

"

arva O ,
Tel.: 32-9813 - 810 Rua 13 de Maio, 16 - ltajid

'.'1"_ . 'j,i:fft y a.
"

Paulo PUERiCULTURA - PEDIATRIA -

"'-.<Ai'....,..., ,.�,.....� l. l' •••• ,. -_ tw.tf'I�.;�,.,:íõ'�... ,

DoeIaça •• '� tl8SINATt1KAft
,

GERAL'
,

CotI6ultóriu: Rua Traja· N. ea"ha' Consultõrío e Residência - Rua Bulcão Viana o" 7,'
lO I/a. EdU; 810 Jorp - Ano r. - - .. Cr' 170.00 (Largo 13 de Maio) - Flor,ianópolis.
1,0 a.dar. Sas•• l4 • 16. Semestre . CrS 90.00 Horário: 8 às 12 horas -.,Diáriamente. '

a••id.acia: Roa '''ri,.. NQ t.t�r1M
d.Jro Snva P.... ./. - lO

.. ... ..._:.._ .. Ano. . . .. Cr$ 200,00
Q""ar. (eU4KaTa ..... 1PJo.-pa.o

I Semestre- • Cr' �lO.OOaba r ,

• Aila• .,ioa m.d,l•• '" 1tf\It�
At.ead. dllrtam••u ••• I
"'_ d._

"'Ato.
i' .... 001 _atL C. oria1a.ta•.�

! ' alo publicadO", .10 ...
i rio devolvldoo,

I I 'A difeÇlo "Ao" r... '

poasabm.. pelo. ,.,.

MitoA emí�d':'J .... .."'.
'

lj�!l ....iUiftHl
:; Olt, M A R J O '

r.WENDHAUSEN

Da. LINS14BII8 i
,

" .' ',!
" Cornuuica .aos se.us clíen- !

tes que se encontra em via- I

gem de estudos ao Rio -de IJa;�eiro. devendo'
'

reÍtlicillr .

sua clinica dia 11 de abri!
próximo vindouro.

o E��A,DO tD .
..' .e·,

-�----_.---o DR. M.'S. CAVAL
CANTI

---,�------

\

.. � .1�A'tl\"SLAV',\ WOLOVSKA MUSSl

',:
'

.
" ,

.,.t: A':�TÚNU',. orfl 'MPSSJ
...._

CLINICA \.

JIt>'

lI_"'''' l_ t, ••,... _. 01' Il......

f1tu II II a..,... - bft. .Dê. __

....... h...... .. DIIII1II_" I. �....
r

•.

,,_..... ,

b,.4itk.o,.,ü, BOI,itaJ, <'Alio.
• .'

.• ', Ç,". �

, .....4 ·

Doe n_.....tal...

laJOtáeIa lena1.

Octacilío 'de ,Araujo,
ClRURGlAO DENTISTA

.

Rua Felipe Schmidt - Edil. Anlélia Netto - 8�la J -

Tratamento círúrgico e cura da Plorréa A�ollfr.
Tratamento cirurg-ico e cura de AbcesSos, Granul'l)oo•.

mas, QÜÍstos r8rlicuk�. etc.
ATENÇÃO: - Grande l'eduçãõ de preços QflS DENi'�,

TADURAS, para a.: pessôa:s que vivem de ordenado.
Laboratório Protétíiiloos.ob a direção de' Técnico Cf)!I1,_

tratado especialmente no Utugu'ai, formado sob ,8 Ol'i-eI'<JH-,
tação de um dos mais credenciados especialistas da l�m�""
'rica.

Dentaduras sem o Céo, da Boc4 (Abt)bad�' Platina>,
.

'

; '.

.

Pontes M'Ov�is e Fixas
.

Todos os' derp,ais' Trá�lhos ProtéticQs pela Téenick..
mais receote.. 'o'. ;'

"i ',,; ':: _', \

,Dr.
OLHOS - OUVIDOS -,NARIZ E GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
,

Especialista do &!'Wital .

Moderna ·Ararelhagem.
Lampada de Fenda � Refrator _ Vertometro' etc.

,R' X, . (radiografias da 'Cabeça) _ Retirada de Córpos
Extranhos:,do ,p;ulmão e Esofago ..

_Rec,eita para uso de Oculos.
Consultório .....2 Visconde de Ouro Preto nO 2 _' (Al-

tos da Gas� Belo Horizonte). .

Residência - 'Felipe 8chmidt, 101. -:- Te!; 1560.
"

DR. ALFREDO
CREREM

,

Cu.. Mario'" .. .......
\,','

Dr. Tbeodocio MiQu�1 A lberioo
ADVOGADO

Rua Trajano nO 12, 10 and., sala nO 1 - Edi!;<'io São
Jorg1l (Escr: Dr. Waldir Busch).

.

TelefoQe - 1340. "

'

Viage'm COm segur�nça
O A tA

.'

M'
'. íI � -'

,I

, , e," rapidez
'

,
.

r.· ,1I0!t0it�!! dragai .•. s�NÜÂ;;o��i�Ri4iliEIRO:no
Consultório, João Pinto. 18. FI')rhi.llóp(�liS hajai - JOlriviHe Curiti'Í)i; ;�i
Das 15 às 17 diáriamente .

Menos aos Sábados.
Res.: Bocayuva 185.
'Fone M. 714. -

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

Dr. Dalmo Bastos Silva
ADVOGADO,'

. RUA HERGILI_(); LJJZ. 36 ,-' ',:�' I�AJA1
Edificio D. Dora, -:-, sala,

.
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F!oriat1.óA>,olis, Quiuta-feira, 24 de Abril de 19;)2 3 <

Vida Sacia I o Cardeal .Câmara Adverte 'o Clero
'N!VEIlSARIOS, - Sdoã" Carla, Moríts,

' Quanto ao Pe�igo Vermelho A, t:iTo�r"'·U'.!'. Jm,.'; de Lerner Rodr]- comerciário. � -

Ás 8,30 horas
gues I -"":,Sr. Paulo Marte da Sil- Q Arcebispo do Rio de Ja- 'há alguns dias ter' sido êle! da campanha conjunta de Sessões Chies.

Ocorre, hoje, o aniversâ- veira. neíro reuniu-se' com altas procurado por altas paten- c o m b a t e ao comumsmo Larry Parks _ num dos
· rio natalicio do dr. José de _.- Sra. Maria Lamego, es- autoridades do clero no sa- 'tes do Exército, tendo à' tendo ele assegurado toda a

mais luxuosos e deslumbran-·

Lerner: Rodrigues, diretor posa do sr, Mário Lameg.o. ,',IãO da Federação Arquidío- �rente' o Ge.neral Jua.r�z Tá- : cooperação. da Igreja. tes musical 'em maravilhoso
· ,do Hospital "Nerêu Ramos", -- Sta. Norma Ort iga cesana do Rio de Janeiro e vora, ,que foram solícítar o I (Transcrito da Ave Ma-

Technicolor.
Presidente do PTB. éatari- Couto, filha do sr. Eurico fez prolongada exposição 30- . apoio da Igreja para o inicio

1

ria). , TROVADOR INOr.,VIDA-
·

JilenSe
.

e Médico-Chefe do Couto. bre o perigo' comunista no I
r ."'-•• "'.M_9V....·.·,, ��-W-.·........��

VEL
�"Scrviço do Ambulatório do _. Sta. Eunice Maria 'Fer- Brasil A certa altura o'LIDA T11!'NIS CLUBE No programa:'·IAPérc., nesta Capital. .

I' reira.· �' Carde�l Câmara decl�rou i . 1"·'.' i.! I· . '. Noticias da Semana. Nac.
As homenagens .de que se-, - Jovens Alberto Schmidt nãó ser impossível que ain-I EDITAL DE CONVOCAÇÃO A Voz do Mun:do. Atualf-

· 1'& alvo, nos associamos, cor-
'

e Durval Melquíades de Sou- da �m 1952 i�:ompa.a rev?", De ordem do senhor Presidente, ficam convocados to- dades,-dlalmente. i
Z'l, Júnior. luçao. comunista .no Brasil.

dos os sócios quites, maiores de vinte e um (21) anos Preços::::Br1'l. Afonso lU. C. da 'Veiga VIAJANTES
.

Por IS�O, aproveitava a ': (Artigo 36 do Estatuto), para a sessão de Assembléia Ge- Cr$ 6,20 e 3,20:T'I"'DS;·,o'·.re, hoje, o ani- " Prof, 'Antônio Lúcio portunidade para advertir
di Censura .:_ LIVRE.--, , •

. ,

.

,
.

ral a, realizar-se no último domingo do corrente mês, la
versário natalicío da exma.:' Encontra-se nesta Capí- ·os arquidiocesanos. do gra- 27, com início às dez (10) horas, afim/de eleger os mern- IMPERIAL

'

\ sra. d, Arnerica Gonçalves' tal, em demarches do 2° ve perigo vermelho para bros do Conselho Deliberativo e seus súplentes, de con- Ás '8 horas
,

-da Luz,Veiga, dig�a esposa C?l; 1\;'2SS0 Nacional dos ��'-l noss� pátria. Patético, ex- iormidade com o que preceitua a alínea primeira do artigo Merle Oberon e Paul Hen-
-do dr. Afonso Mana Cardo- :r1.1(1):1IOS, o sr, Prof. Antônio

I clamou: "E se houver uma
37, combinado, com o artigo 39 e parágrafo único do Es- reíd"o�da V�irsa, Chefe da SeC-'(;"eio. nosso colega ele im-'Irevolução, eu serei uma das tatuto do Clube, I'

•

em:
·'Çi'.o do Fomento Agricola,: prensa '�m Jo-içaba.

. I nrimeiras vítimas". l<im se- Florianópolis, 18 de Abril .de 1952,

,HERDEIRO
SEM FOR'rU-

'ne'}ta Capital. - . I 'Pref",i.to Paulo Prets
.
'guida, transmitiu ínstru- ,

. João Gasparino da Silva 'NA
O ESTADO cumprimen-' K'1cO!1tra-se nesta, CapI-1 cões aos dignatários' da 'Secretário Geral No programa:

. 'ta"a, respeitoeumente. I tal, .nara tratar de int�r�s-; Igreja, presentes, no senti- J Cinelandia Jornal. Atua-
'}C}.ZEM ANOS. ,HOJE: ,ses l;r;ados à sua admínís-: do de úue sejam expedidas -- �- 'Jidades.

Sr. Joe1 Mancellos . tracã..o, o sr. Pa'.llo Preís, i ,circul:u:es a todos 'os bispn-I Proibida p!ela. policia'. uma Fox Movíetone 34x8� A-
.1';'!:olira, do comércio local., I' �l'efeito de Criciuma. . : dos e arcebispados regula- tualídades.

1 Sr, Nicolau Bado ..' res solicitando Que do núl- .

I da Isrei
'

P,,.. •. ·�.Ar".r�"';""'�pV'''''''''''''_·I' De Nova Trento chegou,l:pit� todos os padres escla- missa, c�mpa a greJa Cr:/�,�o�� 3,20
m ; to 1 f)'1t··m. o sr, Nicolau Bado, i reçam seus fiéis sobre oe .

, Imp. até 14 anos.�� ti ,',
. 1',.,fllif'lte p:'ó:e.r do. PSD: Iverdadeiro,s . objetivos da Catelíca Brasileira

.,

ROXY'
. I ',9f'1'ele l11umCIpIO e indus- \ doutrina .comunísta, cha- .

, "Ás 8 horasRasgar estradan na Ilha
i tríal. imando-sua atencão paru o

. �10, 23 (V.A.) :-: F�i no- /
ser celebrada pelo B.Ispo de

J Michael' Oshea e Nancy·"de Santa Catarina, pQnto, Sr., Venâncio Borjes perigo que corr�m seus la� tlclado que a poliCIa lmpe- i Maura, chefe da IgreJa Ca- Coleman .

exuherante.?c marav�lhoso� I I'ptá Aem. Florianópol.:is, o ll'es, Apl�rou a repo�t�gem d�l'a a realização de uma! tólica Brasileira.
"

em:'
recant.os, eIS-, em poucas pa 1,1'. VenpnclO' Bo:r.ges, fazen- que motIvou essa declsao do missa campal em Gamboa, O delegado de Costumes, VIOLENCIA
tav'�'�s. tudo um g.randioso ':I.e;'·o e i:of,inente pi:ócer'pes- Cardeal Câmara o fato, de em hOlua de São Jorge, a sr. Cicero Bi'asileiro, escla- No programa:
1}rün:ra:ma' para h,ilortalizar �"d;st'-t �m Rom Jardim. mu- � 'receu as razões de sua -ati- Esporte na Téla. Nac.
'um administrador. ricinlo ()f"São Joaquim. ••••116........... tude: P \'.'

,
.. reços:Está nessas palavras, pal- Sr. Domingos Albino

f
'

,

- "O bispo dom' R08alvo Cr$ 5)00 e 3,20
·.pHant;ddeatua!.ida�e,a�l�': r.� São JO:lDouin: Cheg�ll';iNa-o plante ma",;�u-l'...

'·

SIla cas""a CosltaRego,codmIPare�eupes- Imp,até14anos.
' qUNicla a asplraçao maXI- '1'1t0m, o sr. , ommgos ......

'

...:ll'
. soa mente a e egacla e so° IMPERIO

ma d(}s q'Ue a habitam
..
Coro

I hi'1().,' fazendeiro, � . e�.pre-l •. . . ,

.

i'
.

licitou provi?encias p.ara _ Ás 8 horas
t..a:t�, em to'dos os senhd�s" I fsito rt'1(�_llole rnu�lcIplO. E;stá se usand.o nas 'gra!ldes capitais que fosse eVl.tada a .mIssa Fyank Lovejoy e Dorothy
i1U_ mp.s:,o, com uma. estra- Dr. Ivo

Gmlhon'l "O PAPEL DE PAREDE" campal refenda, PO!S .

se

I
Hart:

,.
. r{hcperff.'lta, macadarnJ.zada e Enco�tra-se nesta>.CapI- Para sala de jantar,' copa, quarto de crianças, etc. -- �ratava de �ontraf.açao. De FUI CQMUNIST.APARA,ob-em larga, esse pe<!aço de }�l. u SJ�, dr. Ivo GUllhon] I' d ' P dl'olláO'ens. '

'

"

' �ato, estava, \:lnuncIada uma
_

. ,..c.\:, F. B�L_'-.

d f ' . .

d 1 V
.. ún as a. '"

'.

l'
_ 1 _. ,

. '.e_:1ao e que 1I0S u_anamo�. r',i7. dtO! Dll·:!tO � ",a.. ara,( Representan.te e�'Pis�i4:?11'iderl:-�'tef't;.e.Rst�,:-
-

'-. j�lSSa cat? 'lea e uma prOCIS- No programa: .tl�lmdo Q""..,.'Wl.:af)._.�.QJ!I.,i!�u:.s �Íl·enm:ttca'· de__';LnJe�. ..

-

IVANDEL GODINHO "ao catollca em honra de Cinelándia, JornaI. Nac. '

·toda a rrandiosa realização 'FAr,�rT"fEN"20, •

f'
Rua Pedro Ivo _' Al�eX() Depósito Florida. São .Jorge. .

. .' Preços:que nos falta. �',lh",!'to Porto Lon"s :••�"'.""""""_.""""""�""""""_""-'''.'_'.'''. �.....�""".".r"-'."é,.'. ' '_ ••,,,, .•_......,..... Nao tendo a Curla ArquI.-, Cr$ 5,0 Oe 3,20lncl�nHvar·-se-ia o turismo .

V1ti!T1� de Ja""E'!1t§'vel de- " '

diocesana autorizado tais' Imp. até 14 anos.
,!' �l desf'nvolvimento do itttt�" �aptre de cl1minhão, :>'1t�- 'Par'.tI",·,.ele.pc�·'l!O:)a-oO'

cultos compete apur�r, a.' .

ríol' seria certó, à proporçfí,o
. ,"\Y'tem,' na estrada de, Ctn"l-

'.
�-t eclebração, mesmo feIta pe. ...... ..... _

-que fosse o nosso hhúel'land fiJ,(\nos, faJecel1. o \iovem lo Bispo de Maura, seria.

d C ('
.

,E,T.-,"{"ÊNIO· DOlN VIEIRA E ESP,.OSA·, .conhecido e admira o. ,om �ilherto pôrto Lopes; filho .l • •

.

mha contrafàção. Daí ter a
'1')" flJrasteiros que para aqui 10 saudo"o conterraneo sr. Participam a' seus parent�s e pesso�s de s�1as re- policia impedido que; sob o
dessem, teriamos aumenta- A..i·jsteu Pôrto Lopes. lacões () nascimento, ocorrido a 16 (leste mes, na título de "culto catolico" se
rlas 3S nossas' possibilidades À 'eVTYl<l. familia enluta'Ia, M�t"ernid�de "Dr. Carlos Corrêa", de seu prim'o': realizassem os atos em ques-
!:'omerciais, com ° processa- O ESTADO 2presenta a ex- genito, Que recebeu o nome de

tão.
'mento rle medidas necessá- pressão do seu pesar. FRANCISCO AFONSQ

,
Eu próprio expliquei, á

das 'ao crescente desenvol- �omissão de féstejos: se ti-vim<:>.nto de indústrias que, Lira Tenls Clube t ' HeG'J•.,e.ee�e$f:Ilf,4?i06J$(;!1II$4!��
vessem anunciado tratar-se

.

fiOS poucos. fossem sendo

A d' 'c
·

e 'nto de culto celebrado pelo Bis-
movimentadas. Entre essas, Com o.intuito de propor� gra e' I .

po de Maura, a policia nada·',1·01..1ar aos seu,s associados .

'

.

'-poderiamos contar com a da .

.

.

teria cbm is'so. Nossa inter-
b· a prática. do nobre esporte _

'1 d P d' Oth i�1.djgfl do pescado, tão a un- Marma Peixoto Pedreira; HI degar e, relra;' on ferencia' apenas foi deter-
,dante em todo o litoral. ia esgrima, o L. T. C. avisa

::l'Eça, senhora, filh03,'génros e'nói'a; Oswaldo Horn e s,e- minada, c'omó disse, para e-'1'08 intel'essados que se achâ .

.

N tt'Teriamos, l)e_c,essáriamen. nhora; AJmiro Pedreira, senhora e filha; Mál"lo oce 1, vital' uma �ontrafação".t�" �I iD.�eresse despertado lbeda a matrícula para o
senhora, filha e genro; Carlota Peixoto; Armando Fer- .... "-... _

"poJ:" capitalistas, ávidos por
'l'i,neiro períono de ap(en- ;'eira Lima e família; João David Ferreira -Lima e famí- CASA JlI8CBLAlf1A ..""",,

�nc",ntr;lrem outras terras' lizagem até o dia 30 do cor-
lia e demais membms das famílias Pedreira, Santos e btddora do. RUI. IlO.A

·onde· fincarem bases para
rente. Peixoto, vêm agradecer. �{, todos quantos os confortaram Vletor.Vilftl... Df'IOI"
Os sócios interessados ,

.

1 b d ft",. r4)'!Il!ttt.lJ.il"� y.,t..."i.ídústrias . ainda. por sc,rem .' ...
'

')01" ocasião do fdlecimento do seu sempre em ra o ma-

"aqui exploradas. Mas,' para (ueiram· dirigir-se ao Sr.
"ido, filho, irmão, cunhado, tio e pi'imo, quer pessoalme,n. �'..._ ._.....,..... _...,.,....,........._............_.,..._.......,_....�

.esse trabalho, 'que viria be- Milton Ara.ntes Ramos,
te, (lUer 'por meio de telegramas, cartas, cartões e corôas � I -

", $neflciar, sobre.maneira, a ,Florianópolis, 23 de abril
-

b �' Dr Tolenl·IDo de Carva\h�' �;gente do interior da Ilha" (I
de .1952, iune'E:.e;;essam ainda o [leu agradecim'ento ao exmo. sr.

� .• '. l li!;, �,primeiro pa�so seria, incon· Alvaro. Acioli Vaseonee.-
Governador do Estado; aos Presidentes e demais membros I[

'4;estavelmente, abrir estra· los, Diretor Geral desportos. dos Egr�gios Tribunais de Justiça e Regionar Eleitoral; Aperfeiçoamento em parto Alegre e Bu__ : I -:
tl!a,;l, mas boas e satisfató. • I d I lê' h Assemhléia Legislativa; s1's. Secretários de Estado; à � Ayres

"

$
!"Í:iS estiadas. Sem essa COfi- ItO as � ng S Cflmura Municipal de Florianópolis; aos s1's. Juizes de I

NARrZ GARGANTA �
-rltçil.o pl-imordial, terá a Ilha PRATICO E TEOR�CO . Direitos das Varas e das Cl)J:Jal'Cas do Estado; u@ sr. Co- $ OUVIDOS - .' -

,J
'� �u€ SanLa Catarjna o que Professor Bonson mandante e Ofici:Iis do 140 B. C.; aos 81'S. Senador Ivo, de $ Cuosultório _ João Pipto, l� _ 10 andar :: ,I

",.�mpre teve ,- miséria nos Av, Héreilio Luz, 61). Aquino, deputado Agri'pa Faria e VéreadoJ' Gercino, Silo � Diariamente das '15 às 18 horas ','"'bres dos pescadores, ·do" Diariamente. va _. pelas líomenagens especia,is tributadas ao querido � ,
' .�

'r,!'(!n�110S agricultores, 'qu� f)lI" � �� J2 €' rl?l.Q 14 à!O l? . morto. •••�_"..I'",-�""".�.••_.".-", ..._q.�"��.....,/\,,........n•.ft".�.v'';-''-�.''''�W''.''''''''''

---'......_ ---. . _..,..�,_._,._,_

CiRe-Diário

f

"

Ji'n,r'am.os um esforco 110

"<:"H'.:.l, ,l,,, ." ... - ""nH7ado esse

gfluH1':' P'Tlnl·P€lldimento.
1.'�.'·'�""lÔ G �]8tradas, .ligando
,:'li Hh:l ri� no.rte a' sul" pura
f,me possamos ter incentiva. ,

,,d{} o bJl"i'3mo, Det'ois ({isso II

�:e;',?!lH)� 1,.l!U �()nc� nw�s dc'
"íl'r"'turâ.. /, \

R� n8,Q cHsta'rá ��.iHo 'P!,f'
.q='�fl/."'l� cnr""t 8·�!!,;"f"). :1esse 1(ar-.
"'Ú,:�:C�1Jnr. Será, a�1t�n11S .. tIU':;Ç; ...
i,f,c, ,l� tnmtHl � dis\)'.lsiçã5:o
'�.:.�� n t.,... .... "r;n,�,. '.

'c:!,:q I� �� :\'UGUSTO

DO
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TRIO FO BRASILEIRO 1
no Panamericano de Futebol

Terá, inicio' no próximo domingo
Campeonato

I

Estadual de futebol
o

4 Florianópolis. Quinta-feira, 24' d.ê Abril de 1952
t
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I

Domingo, passado, em da contenda, toda ela se de
Santiago cumpriu o selecío- senrolando num clima cor

nada brasileiro o seu ultimo dial, de respeito mutuo. Ze
compromisso derrotando a zé Moreira,' substitue' ime
equipe chilena, séria candi- diatamente o dianteiro vas

data ao título.' A enorme caino por Pinga. Cortz, su

multidão que compareceu ao bstituido por Rejas. Contí
Estádio "Centenário" pas- nua a pressionar a equipe

.

sou pelas .mesmas emoções I chilena, sem contudo arnea

da assistencia que lotou o çar a meta brasileira. Lorca
colosso do Maracanã. Como e substituído por Menendez
aconteceu em 50, com o Bra- e Diaz por Lopes. Castilho
"síl, jogava o Chile pelo em-

contunde-se e é substituido
por Osvaldo. Aos 40 -minu
tos da peleja Pinga, encer
ra definitivamenté- o mar

cador, amortalhando as es

peranças da "hinchada" chi
lena. Ipojucan substítuia
Baltazar e faltando 1 minu
to para o termino da- conteh
da o juiz Mister Dean dá
por findo o tempo cornple-.
mentar.

De acordo com a tabela ] portos x Campeão da Liga
de jogos do Campeonato Es-! Joinvilense dé Desportos.
tadual de Futebol, corres- Em Críciuma - Campeão
pondente ao ano de 1951, da Liga Atlética Região Mi
será iniciado domingo pró- neira X' Campeão da Liga
ximo o importante certame,
com QS seguintes encontros.
.Em Joaçaba - Campeão

da Liga Esportiva Oeste Ca
tarinense x Campeão da Li

ga Sel:rana de Desportos.
Em Blumenau - Campeão

da Liga Blumenauense de

Desportos x Campeão da Exibindo-se- na cidade de

Liga Riosulense de Despor- Lages a convite do Aliados,
tos.' campeão local, o pelotão do

Em Cacador - Campeão I Avaí, desta Capital, colheu

da. Liga Caçadorense de Des magnifico triunfo pelo es-

- , '-

Tubaronense de Desportos.
Em Itajaí - Campeão da

Liga Itajaiense de Despor
tos (Estiva) x Campeão da

Capital (Avaí) .

I

Impressionou bem o

em Lajes:,4 x 3,
Avaí -

core de 4 a '3, sendo os ten
tos do campeão. ilhéu obti
dos por Saul, Paulinho, Mo
rací e Mário (contra):

'

O

conjunto alví-celeste deixou
ótima impressão na 'torci
da" lageana que não poupou
aplausos a conduta tanto
técnica como disciplinar dos
players "azurras".

Ó esquadrão avaiano for
mau com Brognolli, Beneval
e Danda; Míriela, Jair e Ne

nem; Walter, Moraci, (Me
nara), Amer ico (Paulinho);
Niltinho e Saul (Morací).

\

pate, enquanto ao seleciona
do nacional só intereseava
a vitoria. Houve, entretan
to, uma diferença o Brasil

naquela tarde inesqueciyel
foi traido pela chance e o

.

'Nu'm ambiente sadio, on- Policia Militar e na data de
Chile nessa tarde de 52, de imperaram' as normas de

.

aniversário dessa Córpora
jamais ameaçou o triunfo I "bomtom" traduzidas, 'nos' ção. A escolha do nome' do
brasileiro. Depois de ven- repetidos gestos de fidaI-: Dr. Salzano é bastante acer
cermos os uruguaios, cam- guia e cavalheirismo tão pe- : tada uma vez que o ilustre
peões do mundo, ratifícan- culiarea.aos encontros d'ar-'j Vive-Governador do grande
do as a soberana classe mas, realizou-se na noite-de ,Estado bandeirante é Ten. Firmado pelo sr. Indio Ás 8,15 horas - Corrida
de nosso futebol, numa ba- sábado e durante o dia de': Cei. efetivo da gloriosa Morais; Secretário do Espe- de 2.000 metros - Em ho
talha e mque fomos superio- domingo competições de es- : Força Pública de São Pau- : ranca F. C.,· agn-emiação menagem aos srs. Secretário

....... T��, .pela ,�iolencia .

e .p.él� grima promovidas pelo B.a.�-ll0. Justa, portanto, a home- i fundade e orie.ntad� pelos do Interior e Justiça, Educa
técnica, nao nos fOI difícil r iga Verde para a classlh-Inagem_ que lhe prestam os' reclusos da Penitencíarta do ção e Saúde e prefeito da

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

apesar dos fatores adversos cação do sseus esgrimistas. seus camaradas e 'irmãos de Estado. recebemos ofício co- capital.
-- campo e torcida - so- nas .tres armas e as quais farda- da valorosa' milícia municando que, em comemo- .Ás 8,30 horas - Corrida vara - Em homenagem aos

brepujar o quadro andino, ficaram assim distribuidos : barriga verde.
.

racão ao "Díà do Sentencia- de 100 metros - Em home- srs. diretores dos jornais.
J11�nos té�níco que o time FLORETE - 10 Cap. Rui Na quinta-feira da proxi-] dé, a exemplo 'dos anos an- nagem aos srs. Secretário "O ESTADO", "A GAZE

:>rlenta�, Jo_gando à b�se de Stockler de Souza, 20 Leo- ma semana, dia 29, terá lu- I teriores, fará realizar no dia da Fazenda, comandante do TA", e "A EVOLUÇÃO".
l�provlza\ao. e entusiasmo, nel Pereira, 30 Ronald F'itz- : gar um torneio de florete 126 do corrente grandiosos e 50 Distrito Naval e pres i- Ás 10 horas - Corrida de

�Ta prehmmar o "onze" gerald, 40 Benito Nappi, '50! entre os cadetes do 30 ano
I sensacionais festejos espor- dente da Câmara Municipal )..000 metros - Em hornena

peruano venceu ao mexica-IWaldorriiro" Simões, 60 Mil-! do Curso de Oficiais da Po- tívos, constando do progra- de Florianópolis
. I gem ao;> srs. diretores do

no pela contage mde 3 a O. ton Arantes, 70 Fernando llicia Militar. Esse torneio ma àbaixo:
-

Ás 8,45 horas - Co.rnda jornal "Diário ,da Tarde",

-Prar� a partida principal, I de Souza e 80 Ten. Manoel: será a noite e a entrada Ás 8 horas - Corrida de do Ovo -, Em homen�gem i Rádio 9uaru�á e Juiz da 4!t

en�_ armr: em campo os se- Homes. '

I franqueada ao público. Ca- obstáculos _ Em homena- aos srs. Comandantes do

I
Vara da Capital.

. gumtes Jogadores; SAB�E � 1� Leonel Pere-1 pela e Zizimo são O!) favo-' gem aos srs..Presidente do l14b.�atal�ã.o de Caçadores, Ás 10,15 horas - Jogo (te

BRASIL -'Castilho, Pi- ra, 2° Cap .. RUl S. de Souza, I ritos da prova, entretanto Tribunal de Justiça, Preaí- Policia Militar e Base Aé- i futebol entre Esperança ;ru-
30 Fernando M. de Souza e lOS outros se preparam com dente da Assembléia Lezís- rea. ! ven íl e Tamoio Esporte Cru-

nheiro é N. Santos; D. San- o'

40 Ronald Fitzgerald. afinco e dizem que o torneio Iativa e S.ecretârio da Segu- Ás 9 horas- Corrida do I be - Em' homenagem MS
tos, Brandão e Eli; Julinho, S h r

ESPADA - 10 Cap. Rui vai dar surpresas. rança PÓblica. aco - Em omenagem aos 'srs. Juizes da la e sa Varas
Ademir, Baltazar, Didi e Ro-'
drigues.

. S. de Souza, 20 Leonel Perei- srs. drs. Antonio S,antaela, da Capital.,
ra, 30 Ronald Fitzgerald, 40 FraJ?cisco Câmara Netto e Ás 13 horas - Jogo de
Fernando M. de - Souza, 50 '. , .

\
presidente do Conselho Pe- futebol entre a: 2a Divisãa

TG�I'ln.b·eMrtaonSoI:llvaH.omes e _6 cap.,.Porto Uo,·a-o no CalDeu-nato nitenciário. ' do Esperança e o Alex Es
Ás 9,15 horas - Salto em porte Clube - Em homena-

Informações oriundas

de,'
• altura- - Em homenagem! gem aos srs. Juiz da. 2R Va-·

fontes fid�dignas dão-nos a
. Estadual de, Atletl·smo aos s,rs., drs. Nilson. Vieira. ra da Camtal e Sub-diretor

A presença de ,EU no <;on- saber que o Comando da Po- Borges, Fernando Ferreira Pen�l da -Penitenciária do-

junto brasileiro deve-se' ao licia Militar, por sugestão de Mello e Vitor Lima.
.

Estado.

:'1t.eresse demonstrado pelo de oficiais seus, cOl;l'vidou o Damos abaixo as marcas União com 4min20seg.3/5. Ás 9,30 horas - Salto em Ás 15 horas _:,_ Principal
Presidente do Chile, diante CeI. Erlindo Salzano, Vice- dos melhores valores' no es- i fazendo 300m em.9 mn. 308.,

. ,distrânçi� - Em
.
homena- partitla de futebol entre 8.,

da solicitação. do pessoal da Governador de São Paulo, porte-base, da 4s,osciação: e 5.000 em 16 min 50 sego g·em .aos srs. drs. �belard.o iR "Di.visão do Esper'ança' e
lôrônica esportiva brasilei- para patrocinar, e ,presidir La�Eo Soares, de Porto i 10.OOOm. - Juracy Pires. da SIlva Gome�, AUJor AVI-lo Ulllv�rsal Esporte Clube

ra, tendo o Congresso induI- 'um encontro de esgrima que Umao. feom 37 mm.
.

J l�_ da Luz e Romeu Se?as- 1- .Em homen.agem ao sr.

t?-dos 'os "players" Miguez e. será realizado em homena- ,HOMENS Salto em Distancia - Sá. tlao Neves. I Governador Irmeu Bornhau-
Eli. gem ao mesmo e para o qual 200 m - Lauro' Günthel, tiro, com 6m.50. I

Ás 9,45 horas - Salto com' seno
" -

serão convidados equipes de com 24 sego I Salto em Altura - Cle-

C'
-

d
-, --------.

A enorme torcida chiléna

I dinvadiu completamente o civi�, da Mar�nha, Exerci- 400m - Sálvio, com ..". mente/Desorde, _com

�m68"I' oroa a e sucesso ii excur�
to e AeronautIca. Ao que 523/5. Salto com Vara - Ben-

estádio, confirmando a 81-

Jconsta o homena'geado ofe- 800m - Edgar Bitencourt 'zouski, com 3,m20. . sa-o do' uveo,') dA Ubl"r#'lI.taatração que "1xerce cada vez

I '" h
mais sobre- o povo andino. c�rá. um rico trofeu

.

que se-I
com 2min9/10.

..

Salto· Tríplice - Sátiro

Desde os, primeiros ins-
ra dIsputado em varlOS anos 1.500m - DarclllO Assun- i com 13m40.

,
Voltaram novamente os em basquéte a partida nã<J

. sempre na sala d'armas da' ção, a revelação de Porto Arremesso de 'Disco -. punilos
.

de Rubens Lang.e, ter:minou, pela
. a'dl'anta�'-'tantes, a seleção nacional, ... U1J

I
.

32 metros. dinâmiCo presidente do Ubi- dá' hor.a, estando. () placardca mamente, predominou no
...

.

campo, tendo Ademi; :vos 9.
----------�--- �-- Arremesso de Martelo � ratan a excursionar pelo es- acusando 23 a 23.

minutos de jogo conquista- d
31m95. , tado, desta feita visitando

do o 10 tento. O segundo fUD ada a federação Arremesso de Dardo La-guna.· Defrontaram-s� na Domingo pela manhã vol-

tento' de antoria ainda de 44m70.
\.

histórica ciâade catarinen- taram, outra vez, a vencer

Ademir, aos 19 minutos, de- Gaucba de (es'obJ,1 400 com Barreiras _ se com os Escoteiros, na os escoteiros pelo escore' de

fine a superioridade brasi- Noticiam os jornais de abandono da FARG, mais
Heinz Hey, com 583/5. noite de sabad-o, em volei.e 2 li 1 e em basquete, assina-

leira nos primeiros vinte Por�o Alegre a fundação, preocupa com os 'filteresses 110 com Barreiras - Cle- basquete. Em valei os ra-Ilaram expressivo triunfo; al-
mI'nu'tos. ','".etr'a"'se o can- t d F d

_

G di'
,mente Desorde com .... :.. pazes metropolitanós v.e.nce- cançando a contage mde 3S

:.n.- çr 0'1 em, a e eraçao, au- o at etlsmo metropohtano. .J -

junfo- brasileiro e passam os cha de Basquete, entidade 18seg.2/5. ram pelo escore d� 2 a 1 e 'a 14.

andinos a atacar, sem contu- especializada,' encahegada
do ameaçar o arco (lefendi- sómente da direção ,e desen
do por Castilho, diante da volvimento do 'c�stobol em

soberba /atuação da defesa uagos gauchos.. Possue o

nacionaL Julinho faz a sua Rio Grande" além de Porto
melhor partida. Termina 'a Alegre, núcleos Ide basquete
ta fase, deixando a convic- de projeção, como Pel{)tas,
ção que disficilmente pode- Rio Grande. Santa Maria.
rão os brasileiros perder o Cachoeira, Santa Cruz, São
partida. Logo nos primeiros LeGjJ)oldo, Uruguaia,na, Li
minutos da pugna, Ademir, vramento e Cruz' Alta. Ou
num gesto impensado, influe t1'os' de menor impol·tancia
para modificar a fisionomia desapareceram em fac� do

E�GRIM
'

'I>�J .' . A

Em comemorecão ao
.

\(Dia do 'Sentenciado)

CHILE Levingstone,
Farias e Roldan; Yori, Saez
-e Cortéz; Hormanzabal, Cre
maschi, Lorca, Munhoz e

Diaz.

A 'medida que agora' fina- MOCAS. A' I
-

d d1j�a uma ide iH de dois. anos 100m - N�{de Cavalhnni, Sp eçao e ama o�es ar,.".
nos con�orta, porque duran-!com 14seg. .'

b· d d C'-
te todo o ano de 51, não des� Distância -;- Lub Colita, lrazou O com 10a o . e �ao
cançamos em ,ap�mtar ao I com 4m40. [

.

7 1'-Rio Grande desportivo, a I
.

Alúllra - Neide cavalha-l ourenço por x "

necessida.cte de 'se es?�c�al i- i 11i, :om. lm35.... I
O Co�i�é Olimpic.o.ainda, dores cumpl"Íu O,ntem� mais

'l,flr a entidade que dlnglsse! Peso � Juha J.\1.el0 'com: não decIdIu da partIcIpação • um teste, contra o combina
o b_asquete dos' pampas, ll- .j9mlO. ! do Brasil nas Olimpíadas, i do de São Lourenço, vencen
tentas as peculiaridades di) I Disco - Lub Gollta, com: em remo, polo· aquático' e I

desporto da cesta e. o seu

12�m40. '. ! futebol, adiando·o seu pro-I do-o pelo escore de .7 a 1.
intenso .incremento em solo.

'

Dado - Tereza Celniski
.

" 'mciamento para o dia 9
I marcando Larry quatro ten-

farroupllh(\. com 25m. : de l'faio. A seleção de alna- ,tos.
i

'

, I
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,

'. TelegramasQuem achou 1, Farrnacias retidos'"
Um relogfo vde ouro LOd. de Planta-o Relação de telegramas =-.gines, pequeno, com corrente

,

'

tidos durante o per iode de'
também de ouro, pesada, es- 26 - Sábado - Farmá-

14 21 d t'

E a, o corren e:
tilo antigo, provavelmente era sperança - Rua Con-

did L selheiro Mafra. Senhora Carvalho, Ernes-per 1 O-- no argo' 13 de to Wunderlich, Loja Popu-Maio • 27 - Domingo - Farma-" . lar, Jósé Vieira e Cia.. Zelia
Entregar' à rua Alves de cia Esperança - Rua Con-

B it ídencía .selheíro Mafra.
e Gessé Pereira, Huss para

rIO, n. 20, resi encia do '

..

dr. Artur Pereira e Olivei- O, serviço, noturno será t)-'
Laura Pel.iast, Otimar Ma-

ra. f fetúado pelas Farmácias
chado de Souza, Laura Po-
thastt, Sr; Lucídío Loureiro,

ra, a quem será gratificada Santo Antonio, Moderna t

bem, por se tratar de obie- Noturna vsituadas às ruas
Fermino Polidora Gomes

João Pinto e TraJ'anO'nOI". á/c da Enarco,Lucia Dutra,
GO de estimação. • Nazario, Denervía para An-

toni'o Acioli, Edemir Nestor
., .....� Ca.bral, Zico, Dr, Mal'cilio

Motta; Odete Barbosa, José
Pires Santos, Perbez, ,Pas
choal Alerc� de Souza Lu
eio, Mexprodux, Amalia Les-

MOÇAS 'DE8ANlM,AOASl
,ing, Cid Loures Ribas, Di-

HOMENS SEM ENERGIA. 'larte, Barbo.sa, Isaura Viei
ra, Dietric? f'Jugg Valdez':'
Waldir Lopes, Jo.sé Vieira
C ia. Ltda., Terezinha./ No
vais, Isaura Bragé Similma,
Armazem, Joaninha Batista,
Liberatina Souza�

r'·\,

Sa.bão

\7irqem [.Specialidade
,da Ci�, \WffZEL INDUST81IL-Jolnville. (lDarc'a 'registraja)

,

T,�' roa a rou'pa b'f'f\?1'1�1�fJ:f\';�'1 �1A.'
,.' . ,."'--,------_--I.._---_.._...:.:.._---_...:..._-------�----------_.....-_,

No�, butidores do 'mundo 'IVolfará à,:
_, 'I,"

'8 Escocês e o Babaçú' s.p�uL��r�1
, deputado. Marino Machado,

Por AI Neto I "Para plantar uma roça da bancada do P. S. D. este-
Lá nu' Maranhão tem um, de mandiosa, queima outro ve, ontem, 'nesta capital

,

-ditado que.' diz : pedaço, destruindo umas' tendo se avistado com o. go-
Babaçú, babaçú �O palmeiras mais. " vernador Nogueira Garcez

,

Si não fosse o babaçú, "Geralmente tem animais, nos'.Camp'os Elíseos.
Todo mundo andava nú. e derruba pelo menos uma

, Ao que se adianta" o sr.

Ess�( quadrinha popular palmeira por dia paM ali- Marirío Machado está na

--"�xpressa bem a importancla mental' os animais com o. íminencia de ser convidado
-do babacú para a economia palmito 'd C

.

d> '"
•

• • • I para uma as arteiras o
-do estado. do Maranhão. "Ca�a caboclo dest-roi 'Banco do Brasil.vou para o

Thomas Moses, um esco- cerca de .mil palmeiras POi": Tribunal de Contas. Caso a
-cês que há-25 anos vive no ano. E mnguem as rePlan-" ceite o cargo, abrir-se-á uma

--::Maranhão, explica-me a ím- ta. '

vaga no Palácio Tiradentes,
'''f)ortilIl;_cla do babaçp. "Já houve tempo em que convidando o presidente Ne

"O babaçú � diz êle - o numero. de palmeiras era reu Ramos para preenche-la,
.representa 66 por cento do

I
calculado em muitos bilhões como primeiro suplente, o

-orcamento do estado. de pés. Hoje, garanto que. sr, Cirilo Junior atual pre-
"Pelo menos _200 mil .pe�- ! nã_o terr:�s mais de úm bí- i sidente da seç-ão 'paulista do.

'soas, no Maranão ,e no PIaUl, lhao... ,I P. S. D. ,

trabalham na extração da11----------......._- _

"amendoa e do oleo desta paI-I"meira maravilhosa.
"Neste, momento, as difi- II' p====:,;.-culdades economicas que os

I'maranbensee enfrentam re-
1'======

-sultam do fáto de cue. o ba- 1

'baçú não está send� vendido I
.ao estrangeiro". I

. Pergunto porque não' há
-exportação. I

Meses explica que o preço.
,.10. babaçú e muito alto. Não
"po.dem competir no, mercado
Internacional, com 'o de ou- I

'itros CÔCo.s.
Olho para o homem senta

-do na minha frente. Alto.
"Magro. Nariz energ ico, Fal
·,ta-lhe um olho.

T-homas -Moses foi pastor
--protestante. Pregou a dou
't.rina cristã aos índios-Kraos

Atualmente, êle trabalha
:na compra de materias pri
'imas para uma companhia
'norte-amer-icana. "

Além disso, é uma espé
-cie de embaixador extra ofi-
-etal do Maranhão,
Veio ao Rio de Janeiro a

'fim de obter auxilio.' do Pon
'to Quarto. - a Co,missão
J't'IiRta Brasil-Estados Unidos
'- par'a o Maranhão.
Neste sentido, 'mostro.u-

me uma carta do governo do
"�sÚldo, Eugenio. de Barros, I

-,ao embaixádor norte-ameri-
--;cano. O gov�rnadoT, a,o en- I

�:arregar Moses da impor- t
· tante missão, el'ogia-o em
-fo.rma decisiva.

Com duas filhas nascidas
com mol�za no éorpO e olhos se� brilho-.

'no Maranhão, este escocês A fraqueza atrllBa a vida porque roub.
, ,<'!,t.udioso é tão maranhense as. fôrC8"1 para o trabalho.

que chega a cansar o o.uvin- ,VANADIOL "
.

t.e com as 'historias c' coisas lUm�nta � gíób�l�s Ii��gt�inec.s' e vtTALJZA f) saDgue· en-
daquele estado. Com êle, o

'
,

I"aquecido. f.: de gosto delicloao e.' pode ler usado eo. lod.�
assunto é Maranhão, e Ma- '

,

'l'anhão e Maranhão.
,

fi.' Idadea
T.anto é assim qjue. Tho- ,

·

m:!s Moses anda. preocupa- Cam'peo'o'a'to, S,al. Amerl·,c'a�Dodissimo com o futuro. do

ba����� �oéê _ conta ele
.

de Basquete:,Feminino
llcrvos�mente - o caboclo' Resultados dos jo.go.s tea-, lO lugar -:- Brasil e Pa-
'�stá' acabando com a prodi- lizados: . raguai, com O p. p.

·

giosa palmeira marall;hen- Brasil 26 Argentina 21. ZO lugar - Argentina,
'Se. Argentina 37 Perú 21. com 1 p. p.
"Ele vem, e pelo processo Chüe 32 Bolívia 26.

da' q\leima ,abre um claro Paraguai 33 Per'ú 25.

para. construir uma casa. Argentina 33 Bolívia 24.
Quantas paI!neiras.

I
Bra.sil 34 Chile 31.

i

"De'Dois, o caboclo derru- . Brasn 28 Bolívia 19. I

lia nela menos 250 outras Paraguai 31 Chile' 28,
'['·,lmeh-as para t!rar a� fa- Cl:l�sificação dos países
lh:1.R com que vaI cobrIr ii >urtlelpantetrpo.r pontos per
," ." l;dns:

,

�'. ,

'\ ,"

'\i� ....e

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL'

...Não é sua culPa:
"

f.: a fraqueza que o deixa cansado, p.Jido.

8° lugar - Perú e Chile,
com 2 p. p.

'

'

- 40 lugar - Bolívia, com

3 p. p.

A cestinha brasileira co.n
tinua a ser Coca: com 23 po.n
tos..

t
:
,;

i
'{

C latadlral.dlS
t, de, 1953"; '.'

I Como. 'êste matutino teve

oportunidade de noticiar em

" uma das .edíções da semana.

passada, o "Grêmio Contado
.rando de 1.953" fará reali-
I zar no Clube 15 de Outubro
i
uma soirée no próximo dia
i3. Procurando atrair grande
número de estudantes e só
cios do clube, a Diretoria
do Grêmio houve por bem a

nunciar um "Bíg Show"..
com inicio' às 2'2 horas, pre

:;:,*,� ceden�o às danças.
tm ASSIm, um excelente nü
W�' mero de artistas 'locais, tais
i�:t� ! como o conhecido e cômico

Wi!�; i Zécatau, Tibio - o cantor

s,ffj I que cada vez mais testifica
:9' 'suas qualidades incontestâ
Ir veis, números de piano a

:�:,� cargo dá srta. Hilda Moraes
v:

Lima, Marona e Trio, Luiz

I I�f!�{�ij��bg)
l_����._&:.J·lfBH;E!:��t�:�

Comandante. O concurso pa
ra Rainha, que apresenta
duas candidatas, srtas, Val�RmAS. UUlIA!'I8J!O
mira Cordeiro e 'I'ereza Olí

• PLACAe 8I.rIL1Y!C.4u
�t 111- "

d!iI ; = veíra,
. �fere�erá � primeira

�j!Ux�r e h ouueH a apu:'açao h�.Je, cu�o resulta

t{�di!!açà,() ...%luã:r"!ir. I
do este orgao tera o p.razer

t:l.W �t-ll d i"t"
de apresentar sexta-feira.'Oi \ a .,,' ,I.' "

. P.'J.

(
! ,�

o meu fraço
no dança
é o samba .....

De ordem do sr. 'Diretor-Geral do DER. faço público
que serão aceitas propostas, até ás 10 horas do 'dia 30 de

abrrl, para compram dos seguintes veículos, já inserví
veis para os serviços do. 'Departamento e no estado em

que se enco.ntram:

1) - Um (1) Chassis KB-5, com motor "Buda'; Mo
delo. nO CRB273, Série nO 4207, yalor base Cr$ 15.000,00.

'2) - Um (1) Caminhão, GMC, valC'r oase .. , ....

Cr$ 20.000,00'.
, 3t - Um (1) Caminhão Marca Ch�vrolet Giga�lte.

n� 58,-ano 1942, motor nO 678.129, valor base .

Cr$ 15.000,00,
'

4) - Um (1) Caminhão marca Chevrolet Gigante nO
60 Tipo 1942 motor nO 8.678.072 _. 85 ,HP - rodado. du

plo, valor base Cr$ 15.00Ó,OO.
5) � Um (1) J-eep Willys, chapa 8-42, motor T128066

pertencente a Diretoria' de, Terras, 'valo.r base .

Cr$ 8.000,00.

v, d
l' As ditas propostas serão abertas à8'--16 ho.ras do. mes

,

en, e-se mo dia, caiu a presença dos interessados que ,quizerem
Por Cr$ 45.000.00 1 ter-l compar:cer. .

I'
_ .';.'

din,d' 35' 't d·
MalOres mformes poderao ser obtIdas com o DIret(,)1'

reno me o me ros e
d D"

-'

Ad
.

" t t' d 'DER à A'• t . 2� d f d 2
a IVlsao mIms ra lva o "

", rUf1 rCIprestes,
�ren e

POli 2<>b e un oS'd' Paiva nO 1, diáriamente. ,
'

,re!dlt�s c, °Tas casaCs .

e
. 'ID. E. R" em Floria'hopolis, 15 de abril de 1952,

'"11a eIra, a rua ereza 1'1S-
'

tina. Joã() �ei�eira da Rosa JúniC!r '_ Diretor da Divi-
Informações neste jo.rnal, são Administrativa.

l.
1
•

{

r
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

Florianópolis, Quintll-feira, 24 de. Abril de 19-;)2
'

Assembleia Leuislativa'HOTlCIAS DO ESTREITO Explodiu .. a Ma,;�JP:oa�rosa
EXPEDIENTE '.

' Bom�a Atomlca .. ,_
,

o -exp�dienteconstou de mensagens do sr, Governa- Of? LADRõES ESTÃQ, porque sabem, qu-e não ha \
um helicóptero, dotado tam- cidade teria ficado destrui-

dor do Estado/uma cedendo, por 30 anos, á RQDOPLAN AGINDO policiamento.' bém de instrumentos ne-' da". O tenente general Jo-
do Rio Rio Grande do Sul, um prédio de propriedade do Em a noite de terça-feira CALÇAMENTO, NEQESSI- cessárioe, voava para a nu- t sef Swig, chef'e do VI Exer•.
E,{tado, situado no município de Palhoça; outro para ser 22, os ladrões visitaram a; DADE PREMENTE vem de pó que se levantou cito disse que a prova "foi

I l',;:gulamentada a lei de Organização Judiciaria, e a ter- importante casa A SOBE- O calçamento a paralela- sobre o deserto. I um êxito completo do ponto
ceira para que seja a Secretaria da Fazenda autorizada RANA, o maior estabeleci- pipedos do trecho da estra- Depois da explosão, teve de vista militar e é. extre
a receber. por doação, um terreno no municipio de Itupo- mento comercial do "Canto" da geral, compreendido eu- lugar um salto de paraque- mamente importante para o

ranga. Oficios de diversas prefeituras agradecendo . a do Estreito. Não foram avul- tre o Canto do: Estreito e a distas na "zona bombardeá- adestramento de tropas. OS'

comunicacão de ter sido eleita a Mesa, e circular do de- tados os prejuízos sofridos Escola de Aprendizes Marí- da". De acordo com os ofi- homens que tiveram a hon
Iegado catarinense da Associação dos Municípios, infor- ! pela firma, propríetarla do nheiros, é providencia que ciaís nortesamericanos .esta ra de estar na linha de fren

mando a realização 'em São Paulo, do segundo Congres-
.

�stabelecimento, pois os la-: se impõe como necessaeía, é a primeira vez q�e se sai- ) te na explosão atômica 'n!<l'

se das Munieipa1id�des conclave que já conta com o,' drões não�eram prof iaaio... inadiavel.. ,I
. ba, que paraquedistas sal- terão temor desta nova ar-.

: põío do governo -da União, e ainda pelo do jornal O TE- nais d? ,oficio: 'limitaram-se Um diluvio de pó levan- tam na' zona 'qu�' foi expos- ma e transmit.irão seus: co
L.(;jGRAFISTA, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, no a J!btl'bar cousas de pouco tado pelos veicules que por ta a ataque atômico. O pre- nhecimentcs 'e' exper'íenclae
Ho'ntido de ser dada uma publicidade no valor de ..... ,. prtço, e mesmo não conse- ali transitam, em louca dís- sidente da Comissão Nacio- a seus camaradas em outros

('r$ 500,00.' . ; g,�iram penertrar no salão parada, obriga muitas vezes nal. de Energia 'Atômica, acampamentos militares",

O DE;PUTADO LUIZ DE SOUZA NA TRIBUNA" I comercial, em conquista da aos comerciantes manterem Gordon Dean, declarou que

I
.Depois que saltaram os.

O deputado Luiz de Souza informou à Casa que dei- I Caixa Registradora, pois es- semi-cerradas as portas dos "foi a explosão mais espeta": paraquediatas, exatamente.
:'.. ava de prestar os esclarecimentos prometidos relativa-I te se achava muito bem fe- seus estabelecimentos e os cular" que ele viu e adver- I uma hora e 18 minutos de

riente ao discurso do deputado Lecian Slovinskí, porque' chado. transeuntes levarem as tiu que "se ali houvesse uma pois da explosão, soldados
este ilustre colega lhe pedira, a fineza de transferir seu Pelo estreito lugar onde mãos aos olhos, protegendo- ele infantaria avançaram pe-

d:scurso para segunda-feira proxima, por motivo de de- passaram para penetrar no os contra a infern'al poeira, la zona onde o "inimigo" fi-
ver ausentar-se da capital até aquela data. prédio, tem-se a impressão Quem demanda a capital, :COB.RA cou para lizado pela bomba

CASA DO PROFESSOR de que se trata. de uma vindo -do norte do Estado, ! atômica. Os soldados exa-

OCUp1H'.do a tribuna, 01 deputado Elpidio Barbosa, quadrilha de �enores, in- 'ao passar "pela frente .

da M' n' d;J' da
. ?'

r

! minaram as a.rmas que. ha-
,

.rl
.

d I C' E 1 d A di 1Y.'T' H ó (,ii II
(h'pois de referir-se ao apoio recebido de todos os nobres r II encia os pe, o mema.

I SC? a e . pren . izes J.? rr- í viam sido Instaladas antes

colegas, pela fundacão Casa do Professor, e ainda após I Todos as noites, de certo nheiros, calçada a paralela- "RIO, 18 (V.A.) - O sr, I da explosão 8 então conti-

(']\,lltecer' a import;llcia. da referida instituição, dirige tempo a esta parte, dãó-�e p�p�d�s em toda a. sua exten ... Horácio Lafer declarou on- i nunram avançando para

un; apelo a seus pares no sentido de conseguir fosse a- roubos no Estreito. Ora suo sao, fica persuadido de que, tem qüe o aumento do

fun-I!
unir-se aos paraquedistas.,

'r"'ov9do um requerimento visando à emissão de apolices as galinheiros visitados pe- dali para diante, dísl isará cionalismo será devidamen- ,
,

por parte dos Munícipios Catartnenses, a :!lavor da gran- 10'5 "amigos' dl\s penosas". -sobre uma faixa de' cirnen- te estudado pelo Ministério
de real ização do magistério da nossa terra.

.

ora sã? casas de familias ou to, tal como acontece, al- da Fazenda, após a entrega: II
· ai...

O requerimento foi aprovado por unanimidade. comerciais, de CUjOl interior guns qüílometros à entrada dos estUdOS. que
a Comissão

I' (flS. un.. passauD
r".� DISTRIBUIÇÃd, DE P�OC�SSOS .

os míltantes surripiam �ou- de Porto �Ie�ié, mas. ,�OgO Governamental está reali- 24 DE ABRIL
O deputado Cassio Medeiros sugere sejam os preces- sas de valor ou de estlma�. se decepciona ao verttícar zaudo nesse sentido. O au-

. A (131,n do? hoje recorda-'
sos encaminhados à Mesa, copiados e distr íbu'idos pela ção, na falta de dinheiro, I que o calçamento não se pro menta, adiantou, deve ser' nos que:
Secretaria, antes de serem entregues às Comissões. que é sempre o maior objetí- I longa até o Estreito, passan- de acordo 'com os interesses -- em 1.61G, .

a povoação.
o QUE: HAVERÁ. EM: URUBICí? vo do roubo,

I
do a transitar estrada poei- do Tesouro Nacim1al. E de São. LOl.l1"I':nco de TiJuco-

O deputado EsHvalet. P,ires, depois de ler um tele- Como não sé!" assim, se o renta, quando não enlamea- tambem não. deve, sel�vjr de I papo. -em Pp.r;1ambuco, foi
�rraT0a quO -recebeu como lider do' Partido Social Demo- Estreito' vive ,completamen- da. pretexto para, agrtuçoes. A te::J.azmente :::tacsda porWil
nótieo, sobre casos que estariam ocorrendo .em Urubicí, té despolkiado? ,

A p.�tl·�da geral "lo Estl'ei- pressão que por acaso 'pos- 1em Lambertz, sendo defen·.
l"equ_er se dirija. à Casa ao sr. Governador do Estado Então uma cidad.e de vin- 'I' to precisa de �alcnJ'Ylento sam fazer frisou o sr. Hora- did::t pelo Sin'geTJfo-mór A

para que se digne de i)restar informações a cerca do te mil habitantes, futur� sé. melhoramento. que deve ser' cio Lafer, não TJroduzirá ne- g'ostlnho NU"1E'<;, 1'1'e3 aR,;a!
aS�\111to, para posteriormente, com melhor conhecimen- .

'1.8 de. um município do Esta- I
proT'ol'c;o!lado ao fufm'o nhum efeito. E finalizando: tos foram re,)elidos, contan-

t.o da materia. voltar à tribuna. . ,10, pôde ser devidamente pa- "'l\1nieip;o sem m::C.!ores de- - Mais uma vez afirmo do os deff:'llso-res com o vu-

/APELO DA PRESIDENCIÀ '. tl'ulhada por apenas dois 011 lO:'7as, que o Ministério da Fazen- lioso auxiEo de suas espo-
O presidente deputado Protógenes Vieira dirigiu um �rc3 soldados do clestacamen Q!.le os poderes publicas d'tl �ubordina a solucã.o des- sas;

"
.

. apelo aOi:> .lideres das divei-sas bancadas, na sentido de' to local? ,municipais proporcionem ao te e de outros probl�mas à -·em 1.731>, TI!.'" arredarei!
.!'ler feita qmblo an.tes a :�ll;)ição dos presid�ntes das Co- O 'EHtreÚ;o, de ha muito. Estreito tal beneficio, que, prelimina�' de� �v�tar. o,>_,ual-I da Colo:lia, 00, SaCl'�mcnt(}\
mi�flr)es Téenicas ih A,,",eml:iléia, passo' necessário para deveria pO'lSuir um destaca- 's,obretu'do, dará. a todos que quer aumento ou mflaç...w e I deu.-se o Wd,!3:ctr ('ljr1T,:li�Ct..
() bom andamento dos processos encaminhados à Cas�. '11.e:'.1to de nessa PÇJlieià Mi .. se dirigem ·à nossa capital, do eusto de vida". I d}1 CO'1cek�:). IH' (",,',1 sai-

\;tar, composto de um. sar� ;:indo do nor,te do país, a O Sr. Ministro Lafer, fa- J'am as tropn brasiJeiral'!,
'rento e uma de7.ena de' pra- maior -impressão ,ao chega- zendo declarações a respei- venepdén·;1S. ,,"oh o 'rom:rdo'
o;as, para o, patrulhamento rem às portas da llustre ci- to do. aumento do funciona- dos CaDitRe� Teodorico GfI)'l ...
diurno e notur.no..

•
dade de Florianópolis, lismo federal, fez duas ad- calves'N"",do e Inácio Pe-

Como manter patrulha- Correspondente. vertências que, de certo mo- reir8. da Sil"�l:
':l1E'nto dun�nte a noite" ape-

.

do, o colocam hierarquical - em 1,763. tendo o GO'-<
:Ias eorn 0 SOldados, cansa- mente em superioridade ao vern,qdor ElIí1 d0 MnAlíl'"ira-
dos das diligencias diurnas,' Sr. President-e da República. h' d d'

�

f AI'
con ec�me:nt') 2. ren 1.çao

atigados d., andar de Hero-

ugo S� Depois de adYertir que o de Ranta 'Tereza, abandonou
jés 1).ara Pilatos, a ICaC.a de -.

'-, 't!mento "na-o dev'e servI'r' t- ,"1 -1 T'>' r' 1" ,'a ·en ao' • J. a uO .t..10 \7r811(le.
I.adrões o.e galil1has e de to, ,Aluga-se a éasa n. 30; si, de )lretexto para agitações" que foi ocnnada pelos hes-
1::1 a s�rte de "bagunceiros"

I
tuada à rua Vidal Ramos. {lembrete ao sr, :rl'iinistro da punhois',

..

.

que perturbaram.a ordem a- Tratar na rua Bulcão Via- .Justiça nu ao Chefe de �Ó-I" - em' L8e3, no Rio de Ja
qui. ali e �colá? _ '. ! na n, �7 (ailtigo Largo 13 iicia?) menciolloU que o já neiro, nasceu o U'rande ator
Os ladroes estao agmdo" de MalO).·· ·)l1.cruadíssimo aumento so- ,T05,0 Caetano' dos �anto!l,

mente será concedido de u- falecendo J'essa mesma cr
côrdo com os interesses do dade em 24 de Agosto ·de..
Tesouro Na.cional. 1863;
Além- de,. tel' subido além

,-, em 1.812, em Cor:riell-
das suas tamaneas ministe- !:es., travou-fie o combate dé
dai-s, o iltistl'e Ministro' tra- ,TnT'f'iu; no flua1 Cap1tão Ga
tou a cabisbaixa e sofredo- briel Machado

.

derrotou
ra 'Classe dos Barnabés com uma força que o atacou e
um desprêso e �uperiorida- que éra muito. mais numero
de que certamente só os seus sa do que a sua;
milhões lhe permitem.' A' 1 S,>A' f I- em "�''',. a eceu na:
''tão ser assim, as 'surpreen- T" 1)" d J

.

. lJuca, ,...10 e anelro, ()
dentes declarações e.a poli- "'sciJItor frances AUl!usto:
cialesca- advertenda atin- Taunay, um dos fundadores
gem diretamente a'ol S1", Ge.. da nossa Escola de Bela�
tulio Vargas que, afinal de Artes;
contas, mais de uma ve'z en-

.

- ""11 J ,9.:\1), foi inau I!ura-
careceu a nece,')sidade dó f.'l.::l So�ied.'l.de de Me�FCin}'t
aumento como a urgencia na do Rio di> .Taneiro fundada.
concessão do mesmo. desde 28 dI' Maio de 1829;
Parece j� fler. oportuno - em 1.866. Urna ho.rrivei

que o func�o�ahsmo aqui o?�plosii(} verificou-se na AI
d� terra ,so).�eIte· os bons ofi- fandeg-a desta então Dester
CIOS do l1'rlq�lieto 'sr.

saU_j ro,
causando muitas vitimas

10 ·Ramos, afIm. de que S, e dest"uindo n nrÉn.io. Nes-

., A
� �x�., quel'S� intitul: �e;fen- se V;J'Yl"'O �1, Alfà!i'r'lev.". e�ta-

�ti'lif['Í) .'.
n. t°'\.;IX é,,. .OI da,p�.It.ca 0:Conomlc�, d.o �V'l. Rlh8(!ft :10_]()(;f!} O!l�B ho-

'Il\,o.j; ;" ..
'

" .•• i::'I :,;: ..:. �; 1.-' sr. Pre�ldente da Repu,bII- J ie está o '�Ul l'orh 'Hhtel'·;
, ca, explIque esse comphc::t- ,_ em l.W�3: () Tenente d ...

PROGRAMA PARA O M�S DE ABRil. do 1:a50 co�·. l:ll1. daquel:es r Cavrdaria ]\!a�oel Joanui�
DOMINGO""':' Dia 27. "Soirée" das 19 às 24 horas.

seus complJeadlsslmos dIS- ]\JTac.hado, Governador deste

T�d ".,' - . ,

cursos com que deixa a Ca- R'1tado. publicou um mani-
,

o as as seg,mdõ.ts-feIras, sessoes de cmema somen- mara em suspenso espec;."l- f �t .'." d
.

"e para maiores d 14 t d d
'

l' 't
-

d '
.

" '-.. € .. o UOE..t:lD, o no mOVlmen-·.

d J" ed· Manos, a en en o a. 80 leI açao o mente. os decifraõores de j.() "re"r,l"(';o""�r;o do ''';1·''�xmo, sr, r·, LUZ e 1 enores..
'

, .1 ,.'
' ." � .. '" - 5'. L

� .' . Pr. .avras (',rUza{L<ts grandes GrnndA do �'J + ' ('
�(Jdas a:s__ q�arias�feiras, bin('o ,dançante, -com lirldos, .'l,dmiradore::: do 11T�strê �;ar-' ",

«
.. v

; ',\' �I. ('()�. la () :0-
� vabosos pr":!mlOS p,ara as dez partidas,· Início' às 21} ho,.• \�'ne:ntar.

> n��no d,) J.t·.Iech�l Flona�
•
raso �.

Ia

dente, ')

Sindicato - dós Empre'gados
no Comércio' de' fpolis

ASSE�'i:BLÉIA GERAL EX. ,A reunião será realiiada
TRAORDINÁRIA nos salões do Democrata

(Conyocaç'âo) Clube, gentilmente cedidos
'I\UM:ENTO· DE SALÁl;UOS flor sua D.iretoria, na pró-

Convoco os associados xima segunda-feira, dia 29
rlêste Sindieato para a reu- do corrente, às 20 horas, e

ni.ão de Assembléia' Geral umá hora após, em segunda
E'dradrdinária, que terá por convocação, na hipótese de
ordem do dia a apreciação não haver número legal pa
(la proposta de aumento de ra funcionar à hora apra
'ga1.ários, apresentada pelos 'lada,
Rindicatos patronais desta'
Capital.

O presente convite é ex

t.ensivo a todos' os comer

ciários de Floriànõpolis.

Caixa �s�al, IJ9'
Telefone, 1607

, I
Compre pelo me

ft«;J' ',preço,da cida
de o seu refrigera
clor NORGE,; mo·

dilo 1952, com ,••
rantia reai de

S anos.

'Florianópolis, 23 de abril
de 1952.

Ivo Gandolfi - Presi-

DR. GUERR'EIRO DA FONSECA

..

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

Especialista do Hospital
Rec'eita de Oculos - Exame de Fundo de Olho para

ClassificHç'ão da Pressão. Arterial.
'
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Florianópolis, Quinta.feira, 24 de Abril de 1952
--------------------------------------------
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Velocidadê "Permitida ...
•

'. �. t . -: ;

(Alvarus de Oliveira) � oôn íbus pára no mero do ca-

De pa!?�gem pela'�Rodo- I minbo durante meia hora,
via Presidente Dutra,' vimos' para' descanso. E o tempo
tombado" Q carro tanque a- que' atravessa

.,

as cidades

balroado .pelo Onibus da Ii- l com rtrâfego atra:?alhap�?
nha Rio-São" Paulo. O õni- I Meia hora pára sair de Sao

bus fizera ,inúmeras vitimas IPaulo e du��aJnei� �elo me-:

como é de domínio .púhlico. jl!os para s,alr do R.lO. É -pos- CASA JIIISCSLAi'l4<> III ,-""

Isto nos trouxe observa- I sível prometer viagem em boldo):. 401 JUdio« 1..0• .1'

ções: - No Brasil as leis I seis horas' obedecend� . a'�s Vletor, Vilnlu • D1..0i
são feitas para ingles vêr.. 80 quilometros perrnitidós a•• 00•••11Ie11'0 .ana
Ninguem pretende cumpri- na estrada '?

_\.

,._._.

las:'Mesmo porque não exis- Ou a marcaçao de veloci- ma. Com perda de vidas a

te fiscalização. Há guardas dade máxima está errada" lamentar. A�ora pergunta

postados pelá rodovia afora Ou a lei não � feita pára �os: -:-QuaIs foram as Pli?
controlando a velocidade? cumprir-se.

A' .IVldenclas to���as.-. Q�als
Não. Bastava postos díatri- i O desastre. de ônibus fOI ;f.oram as pumçoes recebld�8
huidos por determinados lu- advertência, seria,. serissi- !pelos transgressores da lei?

gares e marcar-se. a hora

para 'ver no posto seguinte
se se abusou ou não.
Os motoristas, gostam de

F
. .IUPOTtCA�.contar vanta.gem-:�- aço j

Rio-São Paulo em seis ho- AVALI!'CÓ(:;
���������=

ras, Vo ua Caxambú em 3lf2 llUADrOI>ORO'J'

horas. .. Para isso certa- rlOllIA_U:' '�_'A c",rAQ"'A

me-?te tem que .voar, por v�_,1 CASAS J\. VENDA
locidade de �al.s de 120 qUI-. RUA BOCAIUVA � com 4 quartos, sala de
Iometros �orár.lOs ... Se se visita' sala' de jantar, copa, banheiro,
anda a mais de 100 para

que,
. h 400.000,00

o letreiroo à. beira da e.s�ra- COQ��lfR�S
etc.

3 ��'a'r't��:' 's�'l�:
.

';;z'i�h�:
da de. velocidade permitida, .

banheiro. etc., ,....... 90.000,00
80 quilometros ?

A • ISACO DOS LIMõES, RUA GERAL - 2 ca-
A empresa de ônibus que ,,' de madeira novas com terreno de

1· R' S- PI'
SuS

H.{a 10 a ao au o anun- 14 x 55 � . ;
"

, .

ela nos jornais ostensiva- RUA TI�NENTE SILVEIRA - 5 quartos.
mente: - 6 horas. sala de visita, copa, sala de jantar, ba-
É confissão tácita e' com- h t 400 orlOriheiro, cozin a, e c. .. . . . . . . . . . . . . . . . ,00

provada de que a lei não é AV. RÍO BRANCO , . 100.000,00
cumprida. J

RUA DURVAL MELQUIADES (Prolonga-
Senão vejamos: - Rio a MENTO) _ 2 casas recem construídas

S. Paulo do' quilometro .ze- com 2 quartos, sala de visita, sala de
1'0 da estrada ao mesmo pon- jantar, cozinha, quarto p/empregados,
to da capital bandeirante banheiro p/emp., tanque e quintal ii ., 200.000,00
são 500 quilometros. Rodan- RUA BENTO GONCALVES .

'

� 100.000,00
do-se a 80 horários, isto é, RUA SERVIDÃO FRANZqNl- 3 quartos,
dando mais. de, 80 para des- .

sala, <cozinha; chuveiro; etc. (desocupa-
contar as curvas e outros da) .. �

' ..

especilhos que se encontram
I TERRENO A. VENDA

pelo "c.ainin�o��. l�-s�*,- SACO DOS, LIMõES ",-,-RUA GERAL _.. um
mais de 6 horas. Pois bem lote de 33 x 50(} ....•. , "

.

PENSA0 A VENDA

C·IDO ESTREITO-Rua GAL. GASPAR DUTRA- Por AI Neto
.

com 10 quartos, varanda, cozinha, .etc. 18.000,00 ;o. No Parlamento Austra-
COMPRAS. DE CASAS, TERRENOS. CHACARAS E

Iiano existe eonsíderavel\
D ICO "Temos ,émp,e' ;nté��:;:: em comprar casas, ter-

controversla sobre ai os tra-

,.: ;::":" \ .

� '. renos, chacaras e sitioHSjpOT1l'CAS �:��:rd:e���:d�s�evem ou

. . q
.

. A !Australi!\' ainda não
Recebemos e apliéaljlps qualquer, importância com ..

garantias. hipotecárias. possue estaççes nacionais

ADMINISTRAÇõES DE PR�DIOS ou comerciais de televisão.
Entreanto, algumas concés-SI' d b 1Mediante modica comissão, aceitamos' procurações, ellle'n e e ce o apara administrar prédios, rec��mos' aluguel, pagandó sóes já fóram féitas e es-

"
.

.

t· t pera-se 'que em futuro ,não FAÇA' SUA ENCOMENDA DE·tmpos os, .e c. .
' .

t
.

t 1
-

d
.

'PROCESSOS' IMOBILlARIOS'
'

, ren:o o- a m.s a açao a pr�-
, ,'o ,

PERA _ BAIA
O
.' . b'I-'" I t' ,meIra

televlsora tenha lu- d' d�' 'd'
. .

h tI' d'

rgamzamos pçocesoos Imo I la1'IOS, para os ns I· ,', e proce encla 1 onea e caprlc oaamen e se eClOna a.

tu�os, Caixa Econômica, etc., temos também possibilida- ga�. t
' � > kg. - Cr$ 360,00 - Prod. Resp.: GUSTAVO ADAM.

Psaio.:,e,t�:óii,iifJ,J�f,!;;�l�� '. dl1s ;i� cOllSeg�ir qu�lquer doci1tn'�n,tQ sôbre imóveis. _: ._ IJléaIfor c�rre� e e Opl- (Reg. na Sec. de Agricultura)
_te, fCHIIICI cri"��;�::�v.'ce� ,FICnÁIUO', .1l10E)s aVOlave a,qu�.?S DISTRIBUIDOR autorizado:

.

.Iojam no. ort��ru,� GJ O cliente que desejar co�prar'c'asa,; terrtmo, sitio, :'deoa!es 'da Cama;a, sejam E. Fiss Jor. - Morrp Redondo ,.:.::_ 'Pelotas
'. <'lIclo"t.,. d�r.'/:�! i1�,�.'.m. e chacara, poderá vir na séde dêste Escritório e preencher ,te�evIsados: Convem not�r Rio Gr;ande do ,Sul

,

-Ollfr� __oI., .. dO\�,itfr'�
.

!t�bri�� uma3icha dizendo Q que ,4esejoa ad,quirir e assim quI,'! ,COU' : que desde}pl?o dei 19:6, ta�� EX;ecl.1ta eneome9das PQt REEMBOLSO' a . partir de
A. Pal\la, De Wl....,.I'I� ..di't�ment. seguirmos a'Vizare,nos ao interessado, sem despesas para I d�b�tes sao _Irrad ad s, p. 1250 gr. - Vià Aérea - sem acréscimo de despesa•

.J

�obro o. rin., �"'4!r�!l\d?!" •• o o cliente. '

" I varIas es�aç?es de .radIo. _
,

��o,o�6o nOfu"��:':1�i;fJ:r:t:r�1 do. '

,

. JNFOBMAÇé?ES . , IS?gtindo mdlcam �ar.!os le-
''''tJ.Clruo. do ���:""I"'II,�:. Sem compromls,so, para o chente, damos qualquer i ���la�or�s australIanos, a __ , _.....--------,----------_.....__

O trotOlMnto. CI""DPiI#�\�ve Fc· informação dos. nell'6cios imobiliários. Illrad:aç�o dos deb,!ltes tem
.

z., 'V,oltár OI ri#.·;� "�: ..todo
'

I contnbUld.o grandemente ,I Parlamento Austrahano de transmitindo. uma série de
_,,,,a'; Ci.i'lli":i•.;\H1.r r

•.
,

CU'RS'O BOSCO
I para �levar a linguagem .e

a

I'
haver se tran�formfido �m entrevistas com' personali-

fi1trodo p;!�í4 -ilritcw:E por
.

.

maneira em que os mesmos uma casa de debates sérlos dades ligadas á Comissão
mo qu.::::fpt1�:ia�:::b. \ViU, .

. .' são conduzidos'. Os depUta- em' estúdio de rádio. Mista Bl'&sil-Estad'os Uni-
eOnl.guoaa do. 1I11.io, . (AULAS DE TAQUIGRAFIA E PORTUGU:eS) .. dos, :sabendo que ° qUe'di-1 Estas' 'críticas indicam dos. Estas entrevistas tem .

.

no� moh ,.�Id.s �a'O$.. O Cu'rso Bosco, registrado no Departamento de Edu�'1 zero está sendo' ouvido. por qúe alguns deputados em lu- 'por ôbj,etivo eBclare�er os

cação, habilita profissionais em taquigrafia. A partir do 1 milhares de pessoas, cui- gar de empregar ° tempo es- ouvintes sobre a aplicaçãO'
'dia 5 �e maio serão ministl�adas aulas de Taquigrafia e r dam ..sé mais, tratando de tudando os pl'Qhlemas na� do Ponto Quarto »0 BrasiL
Português, sob a orientação da Prl)fa� 'Ester Melo. Lentz. I mostrar aos ,:,otantes que.:es- cionai&, ;estão empenh�os O' chàmado Ponto Quarto do

�atríCiJ.la até 2 de m�i� na Livrarià: Líder (ex-Li- li' tão fa.zendo jttZ aos votos em ,e,studar modulaçõ,es de Programa de Governo dO'

v�arla Rosa) ou na ,secretarIa do Curso (Grupo MOdelo'1 qu�,recebera�. .' ,_ .

'voz e. �toma�do pro�essores Pre!'1idente Truman, foi con
lhas Velho, das 19 as 20, horas.) " E também CUriOSO notar _ de rádIO a fIm de qJue pos- cebido a fim de-proporcionar

p��a'i:�S��n:o! l�ip�:!�a ,.

Aos.�ue concluirem o curso de seis meses serão ·con., que alguns:;ic�mo salienta, o san� fa�er_bonita figura nas ajuda ás areaa menos desen-
, . fendos dIplomas., ,

"
"

" .', correspondente Roy, L. Cur- transmlssoes. . v.olvidas economicamenteO !uan4e é mal$ttonõmi(o I " •

___iiiiii________ .

OsvaI�o, F. de Melo Filho - Diretor.
'

'thb�s, atllalmerl,;te\aC:I.Üiattl o .

',-ii- A Voz, da:,America está, r\) mundo.
,'-;, ,"., )', !

\

Seja qual fôr seu problema, Compr.1.'o, dotado do
mel, famoso mocanhmo
de r."'tlcroçô'Q COl\h••
ddo.' Ultra-potente ."

econômico.
'

Frlgidaire é lndlspeneêvel ao seu
/'

- lar, Na conserveção do!! -alimen,

tos, DO confôrto que lhe oferece e

nu. economia qUf' lhe proporciona,
Frigtdetrc é o refrigerador líder
em todo o rnund: ...Agora fahricaJo
DO Brasil. com liuhas ultra-mcder..

AMPLA GAVETA
Esmo(tcldCf. Snb o CCPl"

O&IQdol�. Construido
espec;almente poro ....�

nas, dotado de "Poupa-Corrente"
eceservccse de carnes.

- o W:liR engenhoso .mecaniemo
t!c refrigeração J�é hoje construí ..

ào, montado numa unidade sela-

PRATmlRAS

da - com a tradicional garantia de

J690 de :5' .-protf?l.ir�s< :
.

,.forço';lls, resistont.i
à ferrogem, porm'�i"do
dl�ifljbulçõo

.

C:��'ie�.nltinto dos clJm�.�'�t

���.'!:�.������rinQ··1
.:

zenfilgem do higidCltre
� ::::ê:j" :

é �f. 7:� ia's" ·cúbk�.. --

�

,40.000.00

5 iHlOR, asacgurarla pela Ccneral

Motora do Brasll, li'rigiJuire
desafia qualquer confronto paro
demonstrar-lhe que, de fato, e

ESTILO .

H
r I

Visite o
I

Concession6rio

O, linhos ultrt:?�moder�.
nO"1 desonhcdo por
famosos estilistas, é de.
fJno ocobomeAto ••

OU l U X�

GARANTIA

Frigidaire
mais próximol

A uftldade .. tado "'oupo�S:o".nt."
te'" Q Goron'lo � Sonos. contro de ..

f.ttos do moterlal 00 4e _ao " 01>1".

FRIGIDAIRE M4RCA REGISTRADA GENERAL MOTORS
.

Concession6r;g, autorizodo em f/orian6pofis
Sociedade Distribuidora de RAdias e Refrigeradores lida.

,

Rua Arcipreste Paiva
'

65.QOO,00 No munoo d011
18.0�0,o�- rádio e� da TV .:AVIS O

,

COLETORIA ESTADUAL DE FLORIANóPOLIS
Taxa D'Agua e Esgoto

.De ordem do sr, Coletor aviso aos senhores contri
bui�tes da Taxa d'Água e Esgoto que está sendo cobrado,
no corrente, mês, as citadas Taxas referentes ao 10 tri
mestre do corrente ano .

.

Coletoria, Estadual de Florianópo,lis, 19 de Abril de·
1952.

- . ..

.

'

, .

;

Julio Pereira Vieira - Es-cl'ivão.

Pilul'as
DEWln·

\
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'No Tribunal R. Eleitoral Fogueira em. meio· à ,Estra'dEleitos' o seu Presidente 8 ViC8-
Presidente, res\pectivamante. os

Des� FJávi'o Tavare's' e
Bercilio Medeiros

Em reunião ante-ontem, o' vice-presidência foi eleito o

colendo T<!'ibunai Regional sr, .des, Hercilio .Medeíros.
Eleitoral elegeu' seu presi- Ainda em sessão recente,
dente, na vaga' aberta com tomou posse naquele Tribu-
0, falecimento do saudoso nal, o novo juiz, sr. des, Os.
dos.' Edgar-Pedreira, o sr: mundo Wanderley da Nobre-

) des.:F.!á\;'io Tavares'. Para a ,ga. /

..........."..",........
- -�.._...,.···..····-_...- .....-.�.........�..�."..v

l"Jor'ianópolis,' Quinta-feira, 24 '(te Abril de 1952

em Urubiçi l'
A' .hora regímenal," sob' a: presidencia do deputado

Protógenes Vieira, realizou, ontem, a Assemblêiá Legis
lativa, mais. uma sessão ordinária, com .a presença ua,

quasi'totalidade dos srs. deputados. .;
,

Continúa na 6a 'pág,

��GIla�ilao·
Sábado último, o sr. O. P. Machado: ,pl·oprietá-·

rio do Lux-Hotel, reuniu um grupo, de amigos em

tÔl'110 de uma brasileirissima feijoada, no aprazlvel,
Saco :dos Limões, à sombra das bananeiras, debàixo,-·

dos laranjais do nosso velho e prestimoso - Rafael

Dig'iacorno.' ,

O ambiente, politicamente falando, era zooló-,

gjco : espécimes de todas as raças. O ato, convem-.

adiantar, nada tinha de ragíal ou discriminatório..

muito embora o dono do Lux anunciasse que a fei., ,

joada era à baiana,' o que impediu a presença do nes-.

so José Elias.'
'

Lá estavam, em, comum acôrdo, udeníldos e pes
sedínos, a demonstrarem aptidões garfológicas,

Os drs. Aderbal R. da Silva e Artur'Pereira ,t.·

Oliveira largaram juntos, que nem barco a' dois,
numa voga de chegada. Quando o primeito arvoro�\
nos dois .rnil metros" o segundo se transferiu para..
um esquife, e se foi... Os srs.· Virgílio Mafra e

Abilio Moura, altos comissários do' povo para' os' na- .

gõcios da Caça e Pesca, afrequentaram os' panélõea-.
de .minutos -em minuto, caçando linguiça é pescan
do batata doce. O Professor'A: Machado, -sempre.

substancial, perdeu muito tempo oferecendo c0pl'"
pensações crésicas a quem conseguisse levar 'o ceI.
Aldo Fernandes ao seu gabinete dentário... para.
substituir pontezitas, nomais! O Digiacomo.. que an- '

te-madrugara, estava exausto! O nosso João de As

sis, 'vendo-o' de poita ao fundo, substituiu-o no �()- .

mando, distribuindo, pelo irmão avariado, pratos e,

gentilezas de anfitrião. E pilhérias também.". Por

força, por força ... O Mundinho, que por J conve-.,
niência ouve pouco, nessas ocasiões, por comimên
eia (credo! cruz l) fica mudo! Também lá estava O<

Delegado do Ministério do Trabalho, que ai�àa eon
tinua à ser - homem duro! - o. dr. Raui Caldas. Os
trabalhistas araquaneacos chegaram ii -conclusão de

que, para firá-Io daqui, só há '(lois caminhos : ou

conseguirem que êle adira ao dr. Saulo Ramos ou
extinguirem 'a Delegacia em Santa Catarina ..

A reunião, como" se vê, estava animada e sim
gela. A' despedida, os siso O. P. Machado e Baidíce- .

,
1'0 Filomeno receberam abraços e felicitações ele to-"
dos, com excepção do sr, Manoel Melo, que ficou a:t'e-

nando nara 'o'; retirantes, de garfo €'" cunho. Pude- '

1':1, não'! Ele f'ôra o primeiro achegar.:.
GUU.,HERM� TA L _" ,.
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