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A Holaoda prepa-
A historia da carreira po- jor-a �ri_ticando, ora. faze�ldo ra SDa�l' ',Rpa.,

'

l.itica do sr. Nereu Ramos I restrrções - as mais salien- ...�, l\

RIO, 4 (V.A.) - A"rep9r- 'aspectos do fenomeno comu- considero a' opinião -do ilus- foi .errriquecida algumas de

Ites
e mais harmonicas em HAIA, 4 (U,P.) � Com a,

tagem de "O Globo" ouviu n ista entre nós". O equivo- tre general Estilao.Leal co- suas páginas mais fulguran- seu sentido foram tecidas terminação do
. per�9-d.o de

na'manhã de hoáe, o minis- co foi evidente, como você . mo documento politico e tes pela atuação do ilustre em torno do trabalho. do retreinamento para os con
tro João Neves sobre \� im- mesmo, que lá esteve, pode I pessoal e em a�soluto catarinense corno presiden- presidente da Camara. Pe- vocados nos anos de 1945 a

pressão que s. excia. dará a testemunhar.

I
não considero e nem pode- te do Senado, na legislatura lo seu elevado critério na 19/19, a Holanda tem atual

respeito da reprodução nos Nem poderia .ter proferi- ria considerar õ general Es- ant�riol'. Todos devem es- direção dos trabalhos, por mente cerca' de 6�000 sol

j?rnais das dec�araçõe� q:le I elo_ :s:�� _c��..e�!�I��_j!_ ��� _�:a..c_�:�l_��_�o��r:i��a". tal' 'recordados das palavras sua notavel experiencia par- dados bem t·r�inados -:-:- a

fIzera na vespela aos leple- _ -07> & ..- w,,'"'''' '"-w,,::- , Ji!\W. - consagrator ias pronuncia- lamentar, pela energia que maioria dos quais veteranos
sentantes da imprensa e aos das, ao término dos traba- soube imprimir ás suas fun- da Indonésia. �

correspondentes estrangei- SucessãO . p'residencial nos
lhos parlamentares, no Mon- Góes de condutor obtendo da Cerca de 30.000' desses

ros de vez que o titular da roe, pelos representantes de ilustre assembléia um ren- homens se destinam à def'e-
pasta do Exterior aborda as- todos os Estados e dos di- dimento extraordinário, o sa terr-itoríal r e o restante
pectos relevantes da pol iti- t= t d U' ·d versos partidos, louvando a sr. Nereu Ramos mereceu 'Serão tropas de campo,
ca internacional. O chance- LS a ,os

.

n I OS ação e a conduta do eminen- os justos louvores de seus As seis unidades regímen-
ler respondeu que suas de- te coestaduano. Mesmo a- pares- e da imprensa em ge- tais de combate ora existen-
elarações verbais foram, em PITTSBURGH, 4 (U. P.) I, queles parlamentares que ral, que reconheceu o mérí- .tes, à disposição do coman-

- Earl Eisenhower, irmão

I t-geral, bem apanhadas pelos por sua f iliação partida ria o do trabalho patríotíco dante geral das mesmas,
jornalistas.

do general Dwight Eisenho- situavam-se em campo poli- S. Excia. tem desenvolvido, são suficientes para forma-
wer, declarouque este anun- I' d f --"Há apenas - acentuou, tico absolutamente oposto ag ubínan o es orç� con- rem duas divisões mobiliza-
c iará ainda este mês se a- . ..

todavia, o mínistro João Ne- ao do sr. Nereu Ramos, uni- [ugando vontades, nominan- veis.'ceitará ou não a escolha de '

dves - duas retificações in- ram suas vozes ao coro de o e influindo pela persua- As forças holandesas que, seu nome corno aspirante à
dispensáveis. São as seguin- elozios que glorificou o tra-

. cão dos proprios exemplos, se encontram prontas paracandidatura presidencial pe- '.' .

tes : em primeiro lugar, não balho desenvolvido pelo pre- numa convincente evidencia combate atualmente consis-
declarei estar de acordo com

10 Partido Republicano. sidente do Senado e Vice- das suas virtudes e da sua tem na Unidade de Combate'
. Earl, que é engenheiro da .

id do ponto de vista atribuido Presidente da República. A capaci a e de comando. As do 310 Regimento e nos se-"West Penn Power Com-
ao ilustre sr. Raul Fernan- imprensa do Rio não só tor- vozes autorizadas reconhe- gundos convocados de 1950.

. pany", declarou que "a me- N R Neles) para :"" compromISSOS, nou-se 'éco dessas palavras ceram que 1 ereu amos, os meses vindouros mais
d B '1 ONU Ihor noticia que me pode-

corno por si mesma apoiou e mais uma vez, em um novo serão formados com ose� e���'�vis�:a :�: ;eu lan� I riaI�
dar d�dq�e"D�ight não deu relevo á homenagem, de ,PO'lto. soube bem servir ao conscritos de 1952 e com os

tecessor teria concedido em ,sera �an I a o. cresceu-
proporções talvez inéditas Brasil. segundos conscritos de 1951,

1950 d ves I tou nao ter certeza se seu S C'
.

1
•

.

a um os nossos ,-

! irmão será ou não candida-
11a historia parlamentar do E anta' 'atarma mais ue modo que em setembro do

T'f'l"hnos. S0hre eRte assunto 't ".' f' 1:
Brasil. E assim as manifes- uma vez orgulha-se de seu corrente ano a Holanda terá

.

h
.,� f' esteraada o, por em, se o OI, se- o-a, tacões dos senadores, do filho ilustre. uma divisão pronta paramm. a OPUl�ao 01

pelo Partido Republicano.de forma divergente na res-
D

.

I t f .s; d 1" .s:
- mal s alto sentido d� jus- CD'A Noticia). combate.

o ta dada: por mim à Co-: ' WlgA1 ar a. ec ar aço�� es- ti ça, receberam a chancelap.s _
. .

. ,'te mes. CreIO que tenCIOna .• � \ 1
.. ' _ .-.- _ ....-.- _..

IDISF'aO munICIpal de I;'OltO f I tI' l' 10 d
(a opll1Ião pública, através.

aze- as an es (O c la e .

Alegre, resposta essa larga- eiou - que pretende partici: dos orgãos que a.l.·epresen-:fevereiro".

M-mente difundida na o.casião.
Contra, as aspiraçiies rar como aspirante a eanMi.-!,tarn, S(�b1'e-V'Íhdl? 9. n0,Y0 pc- E

.

M-INA�
,.

Em segundo lugar, thm-
de Taft ,,", ,dato n�S:. eI.8l<:�f'-;,"''',p\:jm�d�J.fn dt1J:IO láhi'amenlar,,_, O sr. Ne�-l. ��.� �.� ..

_ - >. _. .:':':-í-.bem não dif;se - e nem po- do::; Estados de Oh}!]. Pen'-! J'eu l:la1nos recebeu novoI'
.

deria dize-lo sem manifes- WASHINGTO�, 4 (V.P.) nsylvania e Minnesota. man'dato <;lo povo catarinen-!to desacerto - o que me a- - O lider republicano Ha- Em declarações que fez a se, desta vez para represen- Aumentotribui a resenha dum matu- rold E. Stassen iniciou uma "United Press", Stassen ta-lo na Camara. E nessa ca-ltino de hoje, emprestando- campanha destinada a com- disse que durante sua cam- sa do Congresso coube"lhe .

d d I t
. RIO, 4 (V.A.) - Telegra- ,que estabelece novos regI-

me a seguinte frase relati- bater as aspirações do se- panha politica, dará o má- es e ogo o pos o proemI-! d B 1 H
.

t' f .
. 'bI' R b' t t

.

"d'
. ma e e o onzon e ll1 01'- mentos na maglstrqtura e no

va á ultim� entJ'evista do mi- i nadar repu .!Can·o, .� e1' ximo de atenção ao probJe-. n1hen :'. a Pfres�denclaI' que í ma que o governador Jusce- ministério público. Os de-nistro da Guerra: "A entre- .Taft, a candIdato preslden- ma das relações interameri- e 101 con el'l a pe a vota-l r K b't h k
.

.

VI·St., e', t,ambem, neste par- j cial pelo I)adido de ambos. canas. cão
.

d
-

mo u I sc ec sanCIOnou sembargadores e o procura-·
"

D"
llnanlme e sedus .paress'j a lei de reestruturação dos dor geral do Estado passa-ticular, documento dum dos Para isso, Stassen anun- "Compreendo perfeita- e como se con UZIU . d d f

.

1"
-

'

,

E
.

t qua ros o unClOna Ismo rao a ganhar quatorze mil
,

• mente", disse 'ele. "a grande ,XCla. nesse pos o tem-no .

• � _.. _-.- .-.........................................
t

.

d
.

" d·t· d'; do Estado, bem como a leI cruzeiros mensais e os jui-• • •

l.mpor anCla a Amenca La- .1'0 a Imprensa o paIS a- I .

t
..

.

••
'.' 'I que reaJus a os venclmen- zes de Direito da quarta

Tr.e".·s tragedl·as· paSSiOnaiS
tina em aS'suntos internacio� traves de muItos comenta-' t d I' T.

rr'b Ih
. .

d
. . ·os a mesma c asse. am- entrancia, dez mil e oito-

nalS. ra a el com o fale- nos, os quaIS, maIs do b' f'
.

dI' t
.

. . . . .' em 01 sancIOna a a eI cen os cruzeu·os.cldo senador Vandenberg" I que
a SImpatIa mal1lfestada I

RIO, 4 (V.A.) - O ano O operário vVoll1er Gomes
em assuntos' l'elacionado� 'pela figura 'do parlamentar _ _ ....,._ _ -.._.

começou cheio de tragedias ! Matos desesperado 'com a I . i
.

com o pacto de

Dtesa MÚ-I brIlhante, resaltam os con- ! .

passionais. O comerciário ausencia da mulher e três .

d'
I

A d b-I" I d •

Caiubi Oliveira Gomes, de f·ilhinhos que deixara em
tua do Rio de .Jan iro. celtos e J.ustiça em torno cor o I Blera e aSSIS-Como se sabe, Vanden-! de suas atItudes, de seus

I'
-

27 ânos, depois de ter infe-' Piauí, sua terra natal, ati- .

f
-

.•-,l.icitado
.

Aurora rou-se à frente de um bon- b:rg foi membl:o da

�elega-lgestos, d�_correção de uma enCI8 mI I ar-
a Jovem

de çao norte-amencana a Con- conduta lmpecavel. No de,
ISousa Cruz, com quem .pas- em Cascadura, tendo

f
.

d R' d t
. . RIO, 4 (V.A.) - O gabi- Lei de Segurança MutuaerenCla o 10 de JaneiJ'o correr es e prImeIrO ano de

d M" d Esou a viver maritalmente e morte horrivel. De tal forma
S . t b Ih I'

. . Inete o Ilustro o • xte·· daquele país, "Mutual Se-
f"lh' h ficou o corpo do infeliz tra-

e tassen, sem ter compa- ra a os egislatIvos, mu- .

d' t ·b·· ,. .'

que possuia uma I lU a, recido pessoalmente à mes- meras vezes o nome dé Ne- ii rIor .IS rI UIll a �;nOprensa a curlty Act of 1951".
conquistou tambem com seu balhador preso as engrena-

ma, colaborou com o. sena- reu Ramos foi .posto em eVi-j'
segumte dllota: s lb'epr�-

............·-·-·_·.·.·_...·.w...........· ......

élxdil outra ,moça de nome gens do veiculo que, para dor em vários 'as'slmtos de- dencia, pelos testemunhos sl�ta-nteds 0EgotvdernoU l:adsI-Sueli. Esta acabou d�sco,- sua l'\)tirarla, foi necessário b t'l . I C' t d'
'; elro e os s a os nI os

o auxilio de uma turma do
a ·i( os naque a onferen- expon aneos os JornaIS, a A ".

. .. ', h'brindo a dupla vida amoro- cia. ainda mesmo aqueles orgãos',
a ,m�r�ca 11llClalam, ,0Je,

Me CaI'ubI' e sem se con corpo. de hombeiros. . . . . no PalacIO do ItamaratI assa ..' .
-

Acentuando a natureza maIS mtIma e

al'ralgactameIJ.-1 -

d t' d
'

,

ter, foi à casa de sua riva1.
"anti-Taft" de sua campa-I

te ligados ás correntes par- com"lers�çodes es ma das b�SurpreeIldido em casa de C t-
·

bo ..
. . conc usao e um acor o l-o . c· <

00 IDUa SOZID nha, Stassen dIsse que am- tIdanas adversas daquela t d'sua primeira amante, o co- -.. d
'

d
. \ ar, que evera prover a

da nao resolveu se partIcI- I e que e um os maIS pres- I t d'mereiario, em frente das
DO «PIJo'O '10-, ' . - .,. t" l'd '1 t I

ar, que evera provar a
para das elelçoes pnmanas 19IOSOS I eres o 1 us re -

I '1'duas mulheres, tomou uma
p" h 'bl' t' concessao (O aUXI 10 ,pordo artIdo RepublIcano nos omem pu ICO ca al'mense.

tIl
'

faca e terminou com a vida, 10,rorl·81» A t
.

. par e (aque e' paIS, para a

ti
Estados em que se apresen- COIl ,eclmentos de trans-

I d f d h
.

f"
.

perfurando o coração. tarem os nomes do general cendencia como acidentes
I de etsal A

o emls. er�o OCI-

Outro caso amoroso tam- LONDRES, 4 CU. P.) -

Eisenhower ou do governa- banais"no curso dos debates t:n a .

d'�s nedgoc_Idaçoes els-be� lameniavel verificou-se 10 rebocador gigante "Tur- .. '1
'

d ao sen o con UZI as pe o
.

S d dor da Cahforma Earl War- paI amentares, urante o ..

t d R I
-

E tcom uma normalIsta. e u- moil", partido de Falmouth
ren. 'periodo de atividades recen_,n:m1s 1'0 as _e açoes x e-

zida pelo individuo Edson para socorrer o cargueiro ! temente encerrado, serviram I rIores, sr. Joa.o Neves da
americano "Flying Enter- T t I' para que fosse foc I' d I'

Fontoura, e assessorado por
NoguE;)ira Miranda de 24 a- prise", à derivil no Atlanti- errelDo O em

I personalidade de N�::� �a� con('elheiros ci�7is é milita-
nos, casado, a jovem Maria. co, aproxima-se do 'local. 17zp.r'om t mos pelo critério e pela ha- res. A �elegaçao d�s. Esta�
da Gloria Siqueira, alu

..

na I Conseguiu entrar em con- I) .

bilidade diplomatica com dps :Umdos da Amerrca. e

d.o IllstI'tUtO de
.

Educac.ão, ·tacto com o "destróier John "NCARA, 4 (U P ) b' chefIada pelo seu embalxa
, '1

.

W k" ":'.' .
-

,que sou e agIr nuns e n'ou-
d R' d J'

-

desapareceu sabado u tImo I ee s que çontinua nas Trmta, e OIto mortos e' 92 .

tros casos.. 01' no 10 e aneu'o, sr.

de sua residencia. Procura-IProximidades do navio. A feridos e numerosas casas I . Herchel Johnson, assistido
da pela policia, foi afinal tripulação do destróier C011- destruidas - era, às '19 ho-! Esse pl:imeiro periodo da pelos representantes do De
encontrada e detida em PO-! seguiu enviar ao capitão ras, segundo as informações I legislatura atual encerrou- i partamento de Defesa. Esta
ços de Caldas com seu se- I Carlsen, q,�e e�tá sozinho � 'até então c_h�g�das, o ba-I se há 'poucos dias. E das ex-

!

é_a primeira das negocia
dutor. - l bordo do Flymg Enterpn-, lanço prOVIsorIO do terre-· tensas' referencias que a im- çoes que o governo dos Es-
Outro caso dotol'CTSO o�or- se",' ca!é quent�, sa.ndUi-·! n:?to que se verificou na re- fprensa do país fez aos seus tados UI�idos da América 1l'eu também nesta capItal., ches, CIgarros e JornaIS. I gIao de Erzerum. 'resultados - ora louvando, empreende nos termos da

"NÃO CONSI-DERO O GAL.
Istiíac leal um comunista"

o Grande Presidente

.�!
DlRETOR

Rubens de
Arruda Ramos

.. GERENTE,
i Domingos F.

� .de Aquino

........................JV'J"J'..................:j
O-mais antigo Di� ..

rio de S� Catarina

N. 11".322

. .

�' ..
'

....'

Previsão do tempo até 14-'
horas do dia 5.

_ • . >

Tempo __:_ °BÓiri,.'io\Cbm·"'né-
bu�i.êl_a.de variro:�l,,_. " ..

'

Téfup�riit�{rà�_:::_ Elevada
de dia e estável a noite.
Ventos - Do quadrante

norte, frescos.
Temperatura" - Extre

mas de ontem: Máxima 32,0.
Mínima 24,1.

Ano XXXVIII

r
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Ediçáo de hoje -'-- � págs. Flortanõpolís, Sábado, 5 de Janeiro de .1952 50 CENTAVOS

I
-. \.

l

do fllncionalismo'

a segunda vez:, que'
me engano dólõrosa
mente. A primeira foi

quando pensei que este

govêrno faria alguma.
coisa util. A segunda.
quando afirmei que a

foca era O' mais feio; dos.
animais!! !

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LERIO DE ASSIS
DR. NEWTON
D'AVILA

o.. Ierrt�OII 41e CUIll� lJJ,l••tll
MEDICO

DR, UNS NEVES
Dintor d. ."te�níd.d. • IJI'"

ÜCO do Do.pital cM Caridade.
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CIJwaGIA. - PARTOS
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.
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Doellç.. fll.ndular... tiroide,

""rio., hipopl••, .R..
....

,
.

o ESTADO
Ad.1n18traçt. .

Redaçlo e. Oficina. l.
rua Conselheiro MafÍ'a.
.0 110•.

'

'fel. 1.022 - Cx. Poa
tal, 139.
Diretor: RUBENS A

.

RAMOS.
ReprMent�Dt. �

A. S. LARA

Dr. Alvaro de
Carvalho

,�D.,ença•. de-.Crlançu
Consultório: Rua Traja-

110 I.'I/n. Edit. São Jor�e �

1° an-dar. SaJas 14 e Ui. '

Residência: Rua BfiJa·
deiro Silva Paes. s/. - 80
andilr. (chicara do' Espa
nha).
Atende díãrramente dali

14 hs. em diante.

DR.ALFRÉDO
CHEREM

Ru. Senador Da.tal.
40 - 60 andai. .

Tel.: 22·6924 - Rio d•.
Jueiro

___ o __ '. _ ..

_

"
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..lItal..
.

h-dlr.tor 4,0 Bo.pita! Colona
. "�t·:Ana.

.

Do.nç.. 1I.rTO'.' • mantai•.

impot.uei. Se.xual. ,

a". TíradalÍta. 11· I.

Co:nIUItal! da•. li ia 1. 'lIoraa,.
FON.: •. 7l1,8.
•••. alla Santol Sarai.... .�

7··ireho.

,

DR. M·ARIO
WENDHAUSEN

Clflll�" ll,lédie. de .�vlto.'.
criança.. .

Conlnlt6rio - :Rua Joio Pinto.

.1' - Tel. I. ']fI'.

Conluita.: daI! • ãl 8 Il-ora,_

R•• idênei.: !tu. ..tav•• it
oior .... T.I. 811 .

--------------------------------.-----------

C::UIlITlIIA

SISTENCIAS

Dr. ,nnt,"i8�Monil de Ariluãu,
Comunica a seus clientes e amiar08 que ret

aieiou a cl'inic& nesta Capita.l.
CONSULTÓRIO: Rua Nunes Machado,

(consultór·jo Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 ÀI!
17,80 horas .

RESID1!:NCIA: Rua Bocaiuva, 185 - Tele-
tou M-714.

.Advogado.
I
Rua Santo, Dumont, 12·_·Ap. 4

José Medeiros
.,

Vieira

Ramos da Silva I
I

----""'_._------�---- .....-.-

IDr.

AOV'OGADO
Caixa Postal 150 -. ltajaí·· Santa Catarina.. AaaI.UJlcla .MAllIei .

.

enqt•••.,•• - Deenêu 'e I... ..I�. lIe C.rlda.d. j
....... "r Proetol.... CLlNICA ·I.DICA D. c:illAN- -----------.....,---------�-.

.le�d.ct. Iédi.e. CAS • ADULTOS
o..•• lt6rio': aua Vitor .eire-I - - Aler.la -
.. a. li .... Tel.ione 1.'0'1. . COllllllt6rio� Ru. NlIn••••e...
O"•• ltall .",. H,IO hora. e

I.jlo;
, - Conaulta. éIa. 10 é. 11'

...".. ••• ã hora,. em di.nta. I .... 11 ii 17 hora..

I"'t'het.: ítu� Vid�I."mo•• ·

a••idlnei.1 .Rua .areeà'!ll O.t

•.__,..T...foJle 1:.U. .. Ul.nn•• I � I'O��I - '181. .:

Dr. Renato·

Crédito MútUo rrediall
RESULTADO DO 56° SORTEIO DO PLANO B; Im:A-·

UZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 1951
CADERNETA N° 00.506

PRÊMIO MAIO� REM ME,RCADORIAS NO VALOR DE;:

CR$ 6.000,00
.

. ,

Aproximação Superiores Aproximação Inferiores
Em Mercadorias no Valor Em Mercltàorias no Valor-
'de Cr$1.000,OO Cada Uma de Cr$ 50n�00 Cada Uma.

Caderneta N° 00.507 Caderneta N° 00.505

Caderneta N° 11;700 Caderneta N° 11.698
Caderneta Nó 17.392. Caderneta N1) 17.390

.

C;derneta N° 05.64'7' Caderneta N° 05.645
Caderneta N0 04.611 Caderneta, N° 04.609'

O resultado acima é do sorteio do mês de DEZEM:__

BRO de 1951, extraido dos cinco primeiros prêmios d�·

�xtração da Loteria Federal-de Z9 de Dezembro de .19510,

'Florianópolis, 31 de dezembro' de 1951.
VISTO

Orlando L. Seara - Fise-aJi. d'e Clubes de Sorteíoss

�m Mercadorias Interino.

FAÇA UMA VISITA Ar
FA:BR'l(!;A DE MÓVEIS

"DE'. I

!i'IUZP LIM.4 &.' IRMÃbs i

Cons. Mafra, 37
Florianópolis

ESCRITÓRIO D&
. ADVOCACIA

i
Materiais de Construção"

DO SOLICITADOR WAL- 'Benef<iciamento em Geral ..
DIR CAMPOS Madeira·s para todos Oillll'

. Advocacia em ,eral Fia.s, &berturas,. Assoalhos"
Funciona junto 8008 IDSti· FO'J.!l'O Paulista; etc., Madá.. ·

tutos 'e Cai4Cas de Aposenta· ras dte Pinho, Lei e Quali'd&b.
doria. Acidentes do Traba- de.
lho. Inventários. Sociedade..

.

Eseritério, Depósito .. '

Naturalizações. Oficina8' - :aua 24 de Maio
Escritório: Rua VitoJ nO 777'..;_ Estreito - FI.ori&�

Meireles, nO 18 - 20 •.adar. nótJe-fl&

Agência: Rua DeodoJTo esquina da - ':1
Rua Tenent>a Silv·eíra

"' J

, J

Vi-agem com· segUTatl_ça
e rapidez

80 NOS Cü'NFORTAVEI8 �ilCRO�ONIHlJS DO

. 8A?ID.O «SDL-BRASILEI,RQ»
Fbrianópülis' - Itaja! - Joinv.ille - Cüritiba 'i

. 'l
.�

���.----�---------------------------------------------------------

" A T.LA' N T.I·CA/ RA 0'.0
-

os MELHORES ARTIGOS!· OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES FACILIDADES! l

. RADIOS, ELECTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES - DISCOS TOCA-DISCOS AGULHAS.
ENCERADEIRAS '-, GELADEIRAS LIQUIDIFICADORES' BATEDEIRAS VALVULAS ALTOF�JL�NTEg.; - RE.:-

CONDENSADORES
•

.�
J

• t

:. .

\ o mais completo estoque de.peças para radio
Rua 7 de Setembro. 21 e 21 A ;_ Florianópolis'

\

, ,
/ i
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Cine";Diário

Inaugurado o Novo Mercado. Vid'a
.p .Jt>bl· de Palhoca . I ANIVERSÁRIOS: SENHORITAS:

U ,ICo
.

'

_

I
VIUVA HDEARCLILUI.ZO PEDRO Faz anos, hoje, a gentil

_ senhorinha Vilma Botelho,
PRESENTES ALTAS AUTORIDADES, FALOU AO ATO Inense. Nessa ocasião o sr. 221 metros quadrados e con-

Transcorre, hoje, o an i- filha do sr. Pedro Botelho.
'O SR. DEP. IVO SILVEIRA, A QUEM COUBE A IN!- Dep. Ivo Silveira, a. quem ta com compartimentos pa- versárío natalício da exma,

_ Crenilda Moritz.
CIA'l'IVA, EM 1949 - O EDIFICIO, OCUPANDO UMA coube iniciar a construção ra açougues. verduras e pes- sra. d. Co\'ália Luz, viuva do _ Aladir Gomes da Sil-
..\REA DE 221 METROS QUADRADOS, HONRA UMA do magnifico edificio, usou i cada, todos obedecendo as a- saudoso estadista conterrã- va.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA da palavra, informando da tuais exigencias da Saúde
-neo dr. Hercilio Pedro da MENINA:

sequencia de fatos e provi- i Pública. E' espaçoso, traba- Luz. - Wilca, filhinha do sr,

dencias que, agora, sob a: lhado com desvelo e capri- Muitas as homenagens de Pedro José Mer ig io.
admínistrácão do atual Pre- cho.

que; será alvo a veneranda CASAMENTO
feito, sr. Árí Wagner, se I Situado em rua central �a dama, às quais nos associa- Realizar-se-á, amanhã, no
ínaugura.. I' cidade, ele vem concorrer

mos, respeitosa e cordial- distrito de Corupá, do mu-

O EDIFICIO para o seu embelezamento, mente.'
'

n icípio de Jaraguá do Sul,
O novo Mercado Público! construido que foi sob a ori- SRA. JOÃO FICK o enlace matrimonial do es- '

de Palhoça, que está

situa-I entação
de competentes en- Ocorre, hoje, o aniversá-' timado medi�o Dr. Oto José

do à rua Caetano Silveira de genheiros e nos moldes da rio natalício da exma. sra, d. I Gustavo Freithaner, com a

Matos, ocupa uma área de moderna arquitétura. Dirce Noceti Fick, digna es- : prenda.da se:r:horin.ha Rit.a
,

posa do sr. João Fick,

fun-I
Fey, dileta .fllha d? sr. Rl-

Tribunal Suneríor �Ie·,torallcionário da Fábrica de Pa- cardo Fey, industrial e de

L I pel Itajaí. ,sua exma. esposa d. Ida
.

1 SRA FRANCISCO LAMAR-
' Koetzler Fey.

RESOLUÇÃO N° 42?5 . I . Resol�e o Tnbunal Su��- :
UE I Servirão de padrin�o.s,(Processo nO 2643 - Dístri- I' 1'101' Eleitoral que os part.i-

. �
. t d testemunhando o ato CIVIl

]'
.

d t ' Aniversar ia-se, nes a a-
.

'

to.dFederall}t' d ;ldOS po ltlCdOS. el�er_n er, Pde- ta a exma. sra. d. Cândida por parte do nOIVO, o sr. Cel-
Os part

í

os po I ICOS e- o menos, OIS lVlOS, sen o ,
,

di so Orlandino Lopes Coletor.

doí I' "R
.

t d C Rovere Lamarque, rgna es- ,
--vem pOSSUIr OIS rvros sen- um para o eg is o e on-

F' L Federal e sua esposa d. Te-
d

.

"R
.

t d tr ibui
�

A 'I'" posa do sr. rancisco a- 'v
o um para egrs os e 1'1 uiçoes e· UXl lOS', em·

hábil t t resa Cancio Lopes. Por par-ib
. �

A 'I' " -

I marque a 1 e compe en eContr
í

utçoes e U){I lOS ,e que os mesmos serao ança- . d d' t díá "

I te da noiva, o sr. Artur Sch-
"C' " d·

.

I' t t pagrna 01' es e la110.outro, atxa'. os nomma men e, e ou 1'0,
. .

t lei funcionário. da Empre-.. . , it I Aos muitos cumprrmen os '.
.O Partido SOCIal Progres- "Caixa", para a. escrr ura-.. O ESTADO

'

sul e sua esposa d. Mana
sista so!icita instrucõe.s. sô- ção de suas receitas 'e �es- os de

MARCOS :KONDER Fey Schlei.
bre os livros de contab ilida- pesas, comprovando a ido- CEL.

. .,. No religioso servirão co-
.

d I t.i Passa, hoje, o an rversarro '.de a serem 'adotados para a neidade aque as e a exa 1- ,.' C I mo padrinhos. os pars do
. -

f'
.

I 'dâ d t·
. natalicío do sr. orone

I
. ..

'1 Oescnturaçao mancerra (OS ao es as.
� . Marcos Konder atualmente nOIVO, engenheiro CIVl to-

partidos políticos. Sala das Sessoes do 'I'rfbu-
.. 'f" cal' Feisthaner e sua esposa

Na verdade, o Código 'Inal Superior Eleitoral. vlsltand? .

a EurOPt�·.e 19U-. d Nina Ana Feisthaner te-
e,

. . .,' 23 d ra de sólido pres 19lO nos

I
. ,

Eleitoral não preCISO RlO de .Jcmelro, em e. ...

t I tuai sidentes em Porto Alegre e
.

d 1951 A M meIOS SOCIaiS, 111 e ec .uais e
.quanto aos livros, para os fevereiro e .

-

. '. . .

d S t C t " da noiva o sr. Ant011l0 Sch-
Ribei d C t P id industrtais e an a a arr-

.fins de contabilidade, que 1 erro a OS a, resi en-
midt, comerciante e residen-

devem possuir os partidos te. - Alfredho MRaclhado Gui- �aÀRIA BERNARDETTE te em Joinville e sua espo-
Políticos, prescrevendo, con- marães Fil o, e atar.

CARDOSO SL •

tudo, que suas receitas e Fui presente, Plínio de :Frei- As cerimonias religiosasFesteja, hoje, o seu ani-despesas obedecerãO- a rigo- tas Travassos, Procurador serão efetuadas às 9 horasversário natalício, a inteli-
rosa escrituração (art. 143, Geral.

na capela do Seminário "S8.-
. -

d gente menina Maria Bernar-§§ 10 e 20). (Pubhcada em sessao' e grado Coração de Jesus",dette Cardoso, filhinha doIsto pôsto: 18-10-51).
I oficiando o Revmo. Padre

sr. Francisco Cardoso, a to

Dr:',J'�uli·o�.-.D.-�C;ln�...�,À'-'l,-·,'i.."eii-(i ;���:ionário �o Cabo

SUb1ma- !,:�!::.l:��,f�!r:�:12����-

� ,. Bernadetú'l, que é ap ica- �

da aluna do Colégio Cora- ler, entoará a Ave Maria.
da

cão de Jesuf;l, oferecerá, ho- O ato civil realizar-se-á

je; na residenCia dos seus na residencia do::; _ pai& da
noiva, às 10 horas do refepais, à rua Frei Caneca,

lauta mêsa de finos doces às rido dia 6.

suas mumeras amiguinhas. VIAJANTES:
O ESTADO wmprimen- DR. JULIO DOIN VIEIRA

Seguiu dia 3 do corrente

para Joinville, o Dr. Julio
Doin Vieira, que ali vae es

tabelecer-se com consultório
médico naquela cidade.
FALECIMENTO

Social

-� cidade de Palhoça, que ra Federal, "Dr. Hélio 'Rosa,
dista algumas horas de au- Promotor Público daquela
iomóvel da Capital do Esta- Comarca, Dep. Ivo Silveira,
-do, teve inaugurado of'icial-. Ú. Ari Wagner, Prefeito da
mente, às 10 horas do dia 30 quele próspero municipio, e

-de dezembro do ano recem- outras pessoas ali residen
findo. o Mercado

.

Público, tes, se efetuou a solenidade
edificio que teve a sua con s- da inauguração do Mercado
trução iniciada em 1949, Público, que é obra que.
quando à frente da adminis- honra uma administração
tração municipal o dr. Ivo pública.
Silveira, hoje deputado à �o ato falou .o sr. Wilmar
Assembléia Legislativa, e- Philippi, Secretário da Pre
leito sob, a legenda do- Par- feitura, sendo descerrada a

-tido Social Democrático. placa que.regista o aconte-
. Àquela" hora, presentes, cimento, pelo sr. Dep. Pro

-en'tre outras autorídades, os tógenes Vieira, Vice-Presi
;>1'5. Ten. Piraguaí Tavares, dente do Legislativo Catari
.representando o sr. Gover-
'nador do Estado, Dep. Pro
·tógenes Vieira, Vice-Presi-'
-dente da Assembléia Legis
Iativa, dr. Aderbal Ramos
da Silva, Presidente da fir
ma Carlos Hoepcke S. A., SF.

'Celso Ramos, 'Presidente da
C. E. do PSD., em Santa Ca
tarina, sr, Dep. Agripa de
Castro Faria, da represen

'taçào catarinense na Cârna-

I

RITZ

«Expurgo DOS
Institutos»

ÁS 5 e 8 horas
IMPERIAL

RIO, 4 (V.A.) - Subor
dinado ao titulo "Expurgo
nos In�titutos", o vesperti
no "Ultima Hora", tido ho

je como porta-voz do Cate

te, afirma que o presidente
Getúlio Vargas vem dando

especial atenção às ativida
des dos institutos de pre
videncia social, cujos resul
tados no ano que, findou
não obtiveram os indices

desejados. Escreve, ,então,

I que não há negar que medi
dáS destinadas a tornar es

sas organizações mais efi
cientes estão sendo reda

No programa:
O Esporte na Téla. Nac.

Preços:
:Cr$ 5,00 e 3,20
Imp. até 10 anos.

ROXY

Ás 8,30 horaf>'
-

Em uma longa viagem
'eles se encontram e se

madas e essa f!xigencia se

apresenta imperativa diante
. Formado pela Faculda'de de Ciên_cias Médicas

dos recursos financeiros Universid;de" do "j5istrító Federal' ,,,�,, � ',' .'

que serão atribuidos aos Especialista em doenças dos olhos, ouvidos, nariz e

institutos. garganta.-
. Em seguiq,a, o vespertino Ex-assistente na Policlinica Geral do Rio de Janeiro,
afirma que um dos primei- na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
ros institutos a serem atin-

Railway e no Hospital São João Batista da Lagoa., .

I t ta-a.gidos sera paSSIve men e, Curso especializado em Tracoma no Departamento
CELSO RAMOS NETOsob a direção do dr. Oscar Nacional de Saúde.
E' de f�stas o dia de hojeStevenson, vem despertando Estágio no Instituto Benjamim Constant, para cegos.-" .

no lar do nosso prezado con-criticas quase unalllmes,
no Rio de janeiro.

não só da parte dos traba- RECEITA DE OCULOS terrâneo dr. Celso Ramos

lhadores como também da .

f d d Ih Filho, engenheiro éivil, com
. Angio: - retinoscopla exame de un o e o o para

o transcurso do aniversárioimprensa e dos setores maIS diagnostico e controle da pressão arterial.
hdl·I'eta·mente ll'gados a esse natalicio do seu filpin o

Tratamento e Operações na Especialidade.
instituto. Assim' diz que 'a Celso Ramos Neto.

demissão do dr. Stevenson Comemorando o feliz ani-

:�:��,::�oEn!�nc�,:�,!�:uj:' Propagandislas Científicos ��:::����:�::7!j��::���;crescenta que a intervenção '., d ' 6 pl'opagandlstasFirma norte-amencana preCIsa e
miguinhos que o irão cum-do governo para desenvolver

para trabalhar com produtos cientificos junto àos m�di- primentar. Coodn"orado.essas organizações aos li-
cos e dentistas, nos Estados do Paraná e Santa Catarma, lJU .,mites de seu objetivo como
pagando bom salário.

J ,. FAZEM ANOS HOJE' d· f·· -, braé do programa de Vargas, a
Os candidatos deverão endereçar cartas a CaIxa Pos- SENHORES:'

'.

• OIS O leia S ..

começar pelo IAPTEC deve
tal n. 611 - Curitiba (Paraná), mencionando qualidades Id 'l R' L 1 -I

..

- Reino o e os eIS 0-

SI 81rOSservir de advertencla aos
que possuem, número do certificad.o militar, i�ade e es-

bo.
.demais orgãos de previdê!,l- tado civil. Os candidatos do intenor, caso sejam apro-

_ CeI. Antonio Taulois GUAYAQUIL,4 (U.P.) _ba social. E, concluindo, d f' d t I m na f d Eveitados, serão avisa os a- lm- e se, apresen a 'e
de Mesquita. 9 ministro da De esa o _

assevera: "O sr. Getúlio
firma.

_ Joaquim de Souza Viei- quador, Diaz Grenados, en-Vargas está firme no pro- �_w';'.-••"-oh......_.-&._.._......_.....
• •••-__....-_.-::;-..........·.................... ra. tregou as condecorações dapósito de tornar a máquina

PartlclpaçaO _ ApoliÍlár1o Silva. Ordem Militar Abbon Cal�e a assistencia social mais
.

b'l
.

. . .

iv 1 - Erico Czenat. deron aos maJores raSI el·efICIente e maIS al�besst e

OC'fA'VIO RÉGIS e IZOLINA ADRIANO RÉGIS ., SENHORA: ros Atila Gomes Ribeiro eaos trabalhadores, - 1 er an-
.

. I •
, d.

I
te�m o grato prazer de participar aos parentes e pes- - Jandlra Lopes Leal, I Elo. Homes, urante umado a burocracIa e os grupos
". -'

Ih f' f.

d t d
.

soas amigas o contrato de casamento de seu Íllho JACI

1
dIgna esposa do sr.

prata-I
I ecepçao que es 01 o ere-pnva os que a em eSVlr-,

.,.

d 'd pr' d Z M'N f' 'f'- com a senhorita Palm�ra Lopes Coimbra. S10 Leal, serventuarlO a Cl a no a aclO a ona 1-tuado de seut> 111S especl 1

Just'ica nesta Capital. lital' deste porto.coso Santos, 19-12-51.
.

\ .

_

- Na Trindade faleceu,
ontem, a exma. sra. d. Ade
l.aide Eduardo Foi-tkamp,
tendo o seu corpo sido se

pultado no Cemitério local
às 17 horas.

.amam.

Entre eles nasce um

-amor tão grande que só um

-crirríe poderia separa-los.
NOTURNO PARA TRIES

TE
com:

Jean KENT - Albert
LIEVEN _:_ A)an WHEA
"'ILEY e Rona ANDERSON.

·Ás 4 e 8 horas
ODEON

Ás 8 horas
Sensacional programa.
]) - A pedido em ultima

'exibição.
.AS AVENTURAS DO CA-'

PITÃO BLOOD'

com:

OSCARITO Grande
'ÜTELO - Eliana - AnseI
rtlo DUARTE.

3) - Inicio do mais alu
-cin an te seriado.

O HOMEM FOGUETE
1/20 Eps.
No programa:

Cine Jornal. Nac.
Preços:

Cr$ 5,00 e 3,20
Imp. até 10 anos.

IMPERIO (Estreito)
Ás 8 horas

�SPADAS E CORAÇõES

com:

Louis HAYWARD - Pa
tricia MEDINA e George
lVIac READ.

2) - Novamente para
'1natar saudades.
AVISO AOS NAVIWAN

TES

e

AVENTURAS DO 'ZE-MUTRETA .. • I!l

com:
,

Stewart
.Jean KENT.

Preços:
Cr� 5,00 e 3,20
Imp. até 18 anos.

GRANGER

"
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4 o ESTADOFlorianópolis, Sábado, 5 de Janeiro de 1952
----�--------------�------------�-----------

Em continuação ao Campeon"alo de Profissionais, defrontar-se-ão, hoje,
à noite, no Estádio· da . Praia de Fóra �igueirense'e Guaraní.

Esportiv
.".. ."J_-_ .- _.,.._ ._ .-..._..••..-_,.._,-.,.,.• ...,._._.. .".__."._-wI'\. -�..._ -w:'...,..........,...��----- �............,.�_,.--- _-� � _ _._"._.._._..._,. - _-�_.....-..._.."._",._,.._,.._,• .".....,.

Corrida de São Silvestre Nova goleada diante. doiA A. A. Barriga Verde l.ança
Continn� repercutindo em t relação dos atletas dos E,l. Ramos sofreu o BocalUva a campanha Pró-Novos SOCIOStodo o pais o br-ilho alcan- 'tados e suas colocaçoes.

çado pela Corrida de São 2° - Luiz Gonzaga Rodri- ',Em toda a sua existencia, I do marcar quatro dos cinco
Silvestre, que-o popular ma- gues - São Paulo. nunca o Bocaiuva conseguiu I

tentos do clube da "estrela
tutino esportivo "A Gazeta

,
9° - Geraldo Caetano levar a melhor sobre o Pau- solitária". Está em boa for

:Espol'tiva" promoveu na Felipe - Distrito _Federal. lIa Ramos. AI_lte-ontem a noi-I ma o valoroso "center" co-

noite de 31 de janeiro últi- 33° lugar - Joao A. dos

Ite,
no estádio da F. C. F., os lorad. O outro tento do Pau-

mo, em São Paulo.
, Santos - Ceará. dois clubes da Praia de Fo- la Ramos foi consignado por

, • ,41° lugar - Hermógenes ra efetuaram mais um con- Abelardo, cabendo-a Quinze
Abaixo damos a relação I Lopes -, Rio Grande do 1 fronto, tendo o Bocaiuva so- assinalar \

o ponto de honra
dos primeiros colocados na Sul. I frido nova goleada diante do quadro vencido. -

gigantesca prova, a maior 420,- João S. da Silva - da falange paulaína pelo, Funcionou na arbitragem
do mundo. Paraná. I

escore de 5 tentos a 1. No com regular atuação o sr.

la lugar - Erick Kruzi- 450 - Heitor de Oliveira primeiro tempo houve equi- Norberto Rodrigues.
cky - Alemanha. - Minas Gerais. librio de forças, encerrando- Os, quadros jogaram as-

2° lugar - Luiz Gonzaga 87° --: Moisés Silva -

se esse período com um jus- sim constítuidos :
• Rodrigues - São Paulo. Alagoas. .

to empate deLxl . Na segun- P. RAMOS - Helio, Di-
go lugar - Mihalic 'I'ran- 950 - Oswaldo Santos - da fase, porém, o dominio do narte e ,Jaime; Paulo, Joel

jo - Iugoslávia. [Bahia. Paula Ramos foi total, con- e Cazuza; Luiz, Ai-i, Mandi-
4° lugar - Raul Inostroza I 97° - Waldemar Thiago seguindo o tricolor praiano 'co, Augusto e Abelardo.

- Chile, ' '-, Santa 'Catarina. marcar 4 tentos contra ne- BOCAIUVA - Bube, Wal-
5° lugar - Ceraj Zdravko 101° - Dorgival Moura nhum do seu antagonista. dir e Theodoro; Lourival, .,._ _ -.. _ ._ 'Y'I

� Iugoslávia. - Pernambuco. A nota sensacional do em- Nelson e Zaidam; Carriço,
6° lugar - José CoB -, 110° - Arí Malheiros - bate foi, o reaparecimento Quinze, Início, Adilio e

lima0'ha-.. P. Ramos x' Ille'-tl·cOEspanha. '

, IEstado do Rio. de MandIco, no comando da Azan. JI '

7° lugar - Afonso Corne-
I

137° � Jorge da Silva - ofensiva paulaína, onde se Na' preliminar, entre os

jo - Chile. ! Mato Grosso, firmou como o melhor ho- aspirantes, venceu tambem
8° lugar - Curtiso Stone 159° - Waldemar Gomes mem em campo, conseguiu- o Paula Ramos, por 2xO. Amanhã os conjuntos do I juntos tudo empregarão P<J.-

1

Estados Unidos 1- Espírito Santo
' "

'

'

,

_ Paula Ramos e-Atlético fa-I ra conseguirem melhor co-- r.:;.. ',' •

.._"._,. _•••._,. _,..-_ __...- _ __ . _

9° lugar - Geraldo Cae-I 1870 - Elesbão Soares - .

"

rao suas despedidas do locação no certame.

tano Felipe - Distrito Fe- I Piauí.
, O Ferro rarrl-I üeste em Ca:npeon�to de Profissio- Não. deixem. de p.reseneiar '

deral. . 194° - Rubens .Ferreira '
"', na is da CIdade. o cotejo entre o tricolor da

10° lugar Kenjá Ishü ,_:.. Amazonas.
. Por"o Alegre Vai ser um duelo sensa- Praia de Fora e o tricolor

- Japão, I 2040 - Laurmdo Paute- • a cional, no qual os dois con- do Estreito!
11° lugar Felipe Luiz' ra- Maranhão.

I

_ Portugal. I 212°,- Cleomenes Antu- P. ALEGRE, 4 (V.A.) -

I campeonato oficial de Bue- _ -..••••••••- _ _ -.._ -...� .".

120 lugar - Alfonso Ne- .nes - Goiás. ,Deverá chegar a nossa ca-I nos Aires, conquistando

vens - Belgica.
. I 2140�. Severino IV!. Filho pital, 'hoje, via aérea, a uma classificação honrosa

h h b embaixada do Ferro Carril' na tabela de pcsicões, além13° luga-r Taka as 1

-,-
Parai ,a. '. .. Oeste, equipe argentina que de ser considerada 'como aJapão. 310 - Heho Ol iveira -

140 lugar - Gustavo Ro- Sergipe. Iaráurna temporada em-nos- "equipe-fantasma" para os

/ jas - Chile. I 2380 - Ocímar Reis sos grama-dos, devendo en- "grandes", os quais em sua

150 lugar - Laudionor Parâ, frentar quatro das princi- totalidade, pagaram' tributo

R. da Silva - São Paulo. I 2550 -:- João T. da Silva pais r,epresentações locais. ao combativo onze que nos

E agora publicaremos a - Rio Gran,de do Norte. Internacional, Grêmio, Cru- visitará, perdendo um ou

zeiro e Renner serão os ad- dois preciosos POl1tos, nos
.......,....._..."'--_...........-........�...- ••...,._..........,........_,..........,..._..---............ , .

f'" Pversários do poderoso con- prehos o lCIaIS. ara au-

junto argentino, que exibiT- mental' ainda mais a atra
se-á em campos porto-ale- ção do choque de domingo,
grenses ,com a mesma for- ,além da estreia de Camargo
mação que passou invicto e Luizinho, na equipe colo-

Excursionando, domingo I compareceu ao estadip do pelo Chile, quando conquis- rada; veremos em ação um

último, à vizinha cidade de 'gremio local, quer pela sua tou quatro vitórias empatan- quadro que passou invicto
Nova Trento, onde enfrentou ,movimentação, quer pelos' do um unico jogo ao enfren- em gramados chilenos, cuja
o Humaitá F. C., o Caxias I séus lances emocionantes. tal' a seleção chilena. campanha brilhante poucas

conseguiu de maneira bri-) Na equipe do Caxias to- Com os bi-campeões me- vezes foi seperada por clu
lhante empatar pela conta- I dos atuara ma contento, de- tropolitanos, o E. C. Inter- bes de seu país. Quadro dos
gem de 3 a 3, conseguindo I vendo-se salientar as atua- nacional terá a primazia de mais poderosos esquadrões
desta feita hOl1l.'ar o futebol ções do 'zagueiro central enfrentar o poderio da equi- chilenos foram derrotados

,

varzeano da Capital. Fausto e do center Toninho pe do Ferro Carril Oeste, p�lo Ferro Carril Oeste. Co-

,
A equipe local era franca, Que foi bartilheiro da tar- devendo medir forças cõm o lo-Colo, Universillade Cató

favorita, pois vencera o Ti- de marcaÍldo quatro tentos, conjunto portenho, no 'pró- lica, Audax e Santiago Mor
J'adentes, de, Tijucas, pela sendo um anuládo inexpli- ximo domingo. ning, tiveram a mesma' '801'-

<contagem de 3 a 1 e tendo eavelmente pelo juiz da par- O "ear,taz" do Ferro Car- te: baql�earam frente ao

como adversario -a equipe tida. ril Oel,lte é dos mais atl'Ften- quadro portenho, POI: esco-
caxiense que se apresenta- Funcionou na arbitragem te,s, pois salientou-se' no res convincentes.
va ao púqlico lócal com uma o sr. Tridapalli, éuja atua
equipe fórIl1ada de rapazes ção foi regular. Falht;lu ao

os desportistas locais t�- anular o tento de Toninha.
nham como certa a vitoria. Queremos, por intermedio

O per iodo inicial terminou' deste jornal, agradecer aos

eom a vantagem dos locais dirigentes do Humaitã F.C.,
pela contagem de 3 a 2, que, principalmente à figura de
coordenando melhor suas li- seu presidente sr. OnildQ
nhas, conseg�liram este mar- Da,kbosco, que não poupa'"
.cado!'. ram esforços para agradar J"_ ._ jo._ ..

No periodo derradeiro o atodos jogadores e torcedo
Caxias volta. melhor e pre- res, do Caxias.
siona seu adversario cons-

tantemente e coroou de exi- O Caxias formou assim:
to seus esforços ao conse- Walter I, Celio (Arman-
guir o tento de empate es- do) e Fausto; Adernar (Jo
te de maneira notavél feito sué), Benjamin (Adernar) e

llelo center Toninho em Delcir; Osvaldo (Cuica de
sensacional "bicicleta".

I
pois German01 Mangueira,

A pugna agradou à nume- Toninho, Seixas, e Walter

rosíssiIpa assistencia. que II.'
'

"O -Estado

Empatou em Nova Tren_o
,o Caxias

..............,, ....w.·_......•.................·_·_....•••..............• .....................

Adiado ((sine�die» e encontro
Avaí 'x Figueirense

.

I
quinta-feira última, foi, de

O prélio amistoso Figuei- comum acordo pelos dois
rense x Avaí marcado para Clubes, adiado' "sine�die".

Campeonato Amadóris'a
de futebol

, Prosseguirá, hoje e ama. América e Postal Telegráfi
nhã, o Campeonató Aml:t-dO- co x Iris e 'amanhã, pela
rista da Cidade, com a rea- manhã Bangú'x TAC e Cai�
lização da ante-penúltima xa Economica x Treze de
rodada do primeiro turno. Maio.

'

Hoj�, à tarde, teremos os 1 Local: estádio da F. C, F.
'seguintes jogos: Delefaz ,x com entrada franca.

'"

o
"

RECEBEMOS: .n ossa séde social, sita á
"Florianópolis, 2 de ja- I Avenida Hercilio Luz, 211.

rieiro de 1952, ! IAntecipadatmente grato
Ilrno. Sr, Redator, Esporti- i pela vossa honrosa presen-

vo d'''O ESTADü>". : ça, apresentamos nossas

Nesta Capital. I Cordiais Saudações.
Tenho a, máxima satisfa- Pela"A. A. BARRIGA

ção de con vida r-vos para as- I VERDE"
sistirdes ao lançamento da I Ayrton João de Souza, -

"

graúde CAMPANHA PRó-11° Secretário".
NOVOS SOCIOS, prornovi-.
da pOI; ,esta agremiação, e I Podem desde já .os dire
que terá lugar durante a l tores da A. A. Barr-iga Ver

primeira reunião social que! de contar com a colaboração
promoveremos no corrent,e do "O Estado Esportivo".
ano, que será realizada ás I Estaremos à disposição do
21 horas do dia 4 do corren- glor'ioso - clube da Policia
te mes (sexta-feira), em I Militar do Estado".,

Bangú X Fluminense, a'maier
b:!talha do 'Campe'ooato Carioca
RIO, 4 (V.A.) - Ainda IVITOR E ORLANDO, EM

que faltem dois 'dias para a óTIMAS CONDIÇÕES FI-
realização da maior "bata- SICAS
lha" do atual campeonato Os dois únicos jogadores
o Fluminense não se descui- que se contundiram na pele
da do treinamento de sua 'e- ja de domingo passado, con
quipe. Assim é que todos os tra o Bonsucesso, foram,Or
dias os tricolores vem se lando e Vitor. Ambos já es

submetendo a exercícios in- tão novamente em magnifi
dividuais dos mais puxados, cas condições físicas. Orlan
que constam de bate-bola" do até !>ntem queixava-se
corridas tiros ao "goals", I um pouco de seu' tornbzelo
ginásticas suec�, e treina- inchado, mas não deixou de
namento fisico respiratório.-; sentir-se contente ao veri
Ontém era dia de treino de

.

ficar quê o mesmo não lhe e

conjunto, mas, como o trei-
;
ra obsta'culo nas manobras

nador Zezé Moreira resolveu i de campo, como inclusive.,
dar

um,
descanso mais

pro-I
nos tiros em gol e corridas

longado aos seus pupilos, de- com a bola.
pois dos festejós de passa- '.,

'

gem dõ Ano Novo, as pÍ"i- ISURPRESA QUE O-FLUMI-,
meiras manobras conjunti- NENSE APRESENTARÁ
vas ficaram pàra ser efetua-
das 'hoje pela manhli.. Para o cotejo decisivo do
Aliás, ontem foi realizado camp�onato o Fluminense a-

o melhor exercicio indivi- presentará as grandes, SUl"

dual do lidero Os "chaks>', presas ao grande público
tricolores orientados magni- que por certó comparecerá
ficamente bem, pelo compe- ao "colosso do Maracanã".
tente treinador, submete� Nada roi adiantado à re

ram-se com entusiasmo fora portagem, mesmo' por que
dD comum, ao treinamento já não seria mais uma sur

individual em Alvaro Cha- presa 'ao público, caso fos
ves. Zezé fez com que os jo- sem dados à publicidade os

g'adores a seu coma:ndo cor- plal10s e projetos do Flumi
ressem muito atrás da bola. nense ...

Pediu maior empenhó nas Contudo, o tricolor além
manobras de contra-ataque de outras cousas, distribúi
nos tiros fortes e bem diri- rã mais de 10.000 bandeiri
gidos em gol e nas corridas I' nhas tricolores à sua "tor
para o arco adversário, e cida" antes do jogo.
enfim, tudo que se relacio- Com isto i o Fluminense
ne com o tl"abalho bem exe- II conta com os sens torcedo

cut�do em campo por uma res para a "batalha" decisi.
eqUIpe. .. va. '
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'JANEI'RO
.SÁBADO - dia 5 - SOIRÉE DE REIS _ ÀS 21,30 HORAS.
D�MINGO dia 13 SOIRÉE DOS "BROTINHOS" (Juvenil) - ÀS 20 HORAS.

.

SABADO dia 19 SOIRÉE AO DEPARTAMENTO ESPORTIVO -'TENIS - BASQUETE.- �OLLEy E ATLE;
TISMO - ENTREGA DE PREMIOS - ÀS 21,30 HORAS.

DOMINGO dia 27 SOIRÉE MIGNON ._ ÀS 20,30 HORAS.
FEVEREIRO

SAB.ADO - dia 2 - GRITO DO CARNAVAL - ÀS 22 HOItAS.

-Clube Onze' de Agosto
CONVITE

A Diretoria do Clube Doze de Agôsto tem o prazer
-de convidar aos seus distintos associados e suas exmas.
.famil ias para a grandiosa "SOIRÉE BLANCHE DE 1952"
.a se realizar na noite de 12 do corrente e com início às
:21 horas.

I

O traje exigido para essa brilhante festa será exclii
.aivarnenta branco para ambos os sexos.

Não haverá reserva de mesas.
'

Cláudio V. Ferreira - Secretário G<\ral.

Será !Danfida a �efrescanteltegaçao d� Iran � .: �l,
•

TEERA, 3 m.p.) -.o sr.

'Rui Pinheiro, ministro do
.Brasil no Irã, conferenciou '

-ontern de manhã com o mi
.n istro dos Negócios Estran
geiros, Dagher Kazemi, que
lhe afirmou que a legação
do Iran no Rio de Janeiro KOLYN05 perfuma o hálito
.será mantida.
Sabe-se que o governo ira

'n iano resolveu, por medida
-de economia, reduzir sensí-.
velmente sua representação
-diplornática no estrangeiro.
A legação do Iran ilo Rio

de Janeiro, representa a

Pérsia em toda a América
<do Sul.

. Dentistas e milhões de
Kolynos - istas compro-

o

varam que Kolynos per
fuma realmente o hálito,
r e Ir e se ando a b

ô

c a ,

Além disso. Kolynos
, combate efetivamente
as cáries e rende
muito mais,'

·CASA MISCELANIA dhtrl
huidora dOIl IUdioa ao.....
li lCtOJ', Válvulas e Diaeo••

Rua Co•••lbeiro.llafra. 1
1(-648

Estab e lecimento Gráfico Brasil
,Aceita-se todo e qualquer
serviço concernente .3 arte

Rapidez e perfeição
Preços modicos

Rua Cons. ,Mafra. 9:2 '
•. FlorianópDlis

I
Compre pelo me- I
nor preço da cida- Ide o seu refrigera- Idor NORGE1 mo

delo 19511 com sa- '.,
rantia real de

5 anos. !
J Osny Dama & Cio ,

.

Caixa postall 139 I
Telefone, 1607 I

I
I
I

. Rua Jeronimo
Coelho, 14

FLORIANOPOLIS

o Brasil
frigo

,Já utulzou.
cota de

a

WASHINGTON, 3 (U.P,) - Fontes do Departamen
to da Agricultura ,manifestaram que, a seu ver, o Brasil

necessitará de realizar grandes compras de trigo nos Es

tados Unidos, em virtude de sua anunciada impossibi
lidade de satisfazer suas- necessidades com a aquisição
desse cer.eal em outras fontes. - Acrescentaram que, por

tanto, não lhes causaram surpresa as informações pro

cedentes do Rio de Janeiro dizendo haver o governo bra

sileiro decretado 'a mistura de farinha de trigó com fa

Tinha de outros cereais, até a proporção cw. doze por cen-

to.
'

.'
•

Disseram os informantes que a compra de trigo nos

Estados Unidos pelo Brasil é unicamente uma- questão de

orçamento e não de fornecimento. Acrescentaram que,
devido a isso, era lógico que o governo brasileiro utili
zasse seus produtos nacionais, como mandioca e arroz,
para reduzir seus gastos em dólares com a compra de ')

trigo nos Estados Unidos.

Declararam, também, que, se bem 'que o Brasil.já
j �;-'

utilizou práticamente toda a sua cota de trigo, fixada pe-

lo Convenio Internacional de Trigo, para o ano que ter- r

mina a 31 de julho próximo, há grandes quantidades de

trigo nos Estados Unidos para venda fora do convenio

internacional e o Brasil o está adquirindo dessa forma.

A cota fixada para o Brasil pelo citado convenio é
de 13.288,000 "bushels", dos quais já comprou nos Es
tados Unidos 10.741.000 "bushels" e 2.461.000 "bushels"
ao Canadá, o que dá um total de 13.202,000 "hushels". Distribuidores

"
� Comércio - Transportes

C. RAMOS S/A
Rua João Pinto, 9 FpolísSEUS INTERESSES NO

Rio de Janeírc serlo
bem defendides por

ARLINDO AUGUSTO ALv.s
advo,ado

A"I. Rio Braaeo, 128.- Salas 1101/'
Tel!. 82-6942 - 22-8005.

\

Conde Slerza
,. hospitalizado'
I ROMA, 3 (U.P.) - O con-

de Eforza, ex-ministro do
Exterior e atualmente mi
nistro sem pasta, foi Obl'iga-jdo a recolher-se a um hos

pital, por ter se agravado' o
Barros seu estado de saúde.

, O estadista italiano sofre

I
de perturbações da circula

ção manifestada há alguns
meses pela

-

flebite.

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS C�M

Exime de_ admissão aos ,ginásios
2a ÉPOCA EM FEVEREffiO

BENZOMEL
Curso sob a orientação da Profê, Antonieta de

Fernando Machado, 32 - Fone 1.516.
Matrícula aberta das 16 às 17 horas.
Abertura das aulas a: 2 de janeiro.
Mensalidade c-s

'

80,00 (pagamento adiantado).
,

Falcatrua Da Lo
teria da Espan,ha
SEVILl'A, 3 (U.P.) - O,

grande premio da Loteria
.

de Natal deu azar ao geren
'te de três agencias de venda
de bilhetes _de loteria desta
cidade.
Com efeito, o gerente Mi

guelEscamez Arquere havia
autorizado a impressão de
vários bilhetes com o mesmo
número. A "sorte grande"
de 15 milhões de pesetas re

caiu sôbre um dêles e sua

manobra foi descoberta. Ar

quero foi preso assim como

dois de seus cúmplices.
---

,
----

APARTAMENTQ
Aluga-se com 3 quartos,

sala e demais dependências
à rua Santos Dumont n. 12.
- Tratar à rua Nunes Ma
chado n. 20, diàriamente das
15. às 17 horas.

fl'Cin.p""u.., I"�oujore. de CorOo

são FRANCISCO DO SOL para NOV4 fORI
InfoJma�ae. oomo.· Aoente.

e . ilOOPOll{t- C.rlo. RoepckeS/A -01- TeJekN' 1.2l!l ( EJJd. telei�
� (J -r.nciilco�:) Su'-C"rlo. Hoeneke SA -CI-Tell!lone 6 MCOREMACK

'1".
I
..........................------ ..

GA�I'-rA'1......
r.bl'loante e cUltl'lbuldol'e. cla••fam.da. 00.=

7171 f.agS.. -DISTINTA- • RIVE1'��POllue am I..a.'
cI. _.tlm.ato d. ICllemir.li IleoCldo••' 11.1••
boa.'. baI'Clto.= algodS.I. 'lIIodDI ......am.Dtaa

..... III.. .Ual.'.I. qu.' .eo.b. cll.lt:ameate •••
e I".' Oo••,al••t_ eI. late.lol ao ••:atldo tI_�lhe ro.e.em _ .ma
Flo.I.lltpo!�••:. lFIlalAI8 .111. Blam.nau � Lai••.

".llao...!ttdb,loall A C••• -,a CAPITAL- iham. II "·at••,I. 11.011
•1.1'. ant•• ã••f.tu�I'.1D .ual:� aomp'Glli UA'I'RIZ :e•

I
I

, \

. "
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'

II A Pofonia querasqua I n I petrilleo IraDiaDO
'«Nada' iodlcíL 'que o custo d·e vida TEER_�, 4 (lI.P.) - A

,vAJoba a b_81"xar»· Polonia fez uma tentativa
-

no dia de ontem para con-
Pôrto Alegre, 4 V.A.) - almente, não concordar com

seguir adquirir meio milhão
Em entrevista conéedida isso. A unica maneira ra-

de toneladas 'de pétroleo
aos "Diários Associados", Q cional e eficaz de combater

iraniano. O representante
senador Alberto Pasqualin i, o comunismo é tirar-Ihe a

polonês no Irã, Kazimierz
afirmou que 1952 será um razão de existir. Não deve

Smiganowski, sugeriu ao
ano duro para os que vivem tambem o "comunismo" ser

primeiro ministro Moham
de salários. Inicialmente de- pretexto para impedir as

med Mossadegh a discussão
clarou : \ justas reivindicações' das de um acordo pelo. qual' � I"Nada nos indica que o classes proletárias- e, para Polonia fornecet-ia ao Ira
custo de vida possá baixar organizar a sociedade em

artigos manufaturados e in
em futuro próximo.,Ao con- bases onde se elimine ao

dustriais em troca do petro
t.rár io, a tendencia é para máximo a exploração econo-

leo. Não foi explicado porém
subir. O povo deve ficar mica.

como o combustivel seria
prevendo para não esperar I Interrogado s� o tr�ba- transportado da Pérsia pa
I) milagre em vão. O progra- lhismo não poderia real izar

ra a Polonia, que é a segun
"ma de empreendimentos pú- essa tarefa, respondeu o se-

da nação comunista a tentar
bl icos que se pretende rea- nador Pasqualini:

a aquisição do petroleo ira
Iizar tenderá, em sua pr i- - "Sem duvida - Mas -

n iano. A outra é a 'I'checo
meira. fase, a aumentar a acrescentou depois de al-

eslovaquia que já ·en víou
nressão inflacionária. Não guns instantes de reflexão

uma delegação para discu-
�stão sendo tomadas medi- o "verdadeiro" traba-

til' o assunto.
das para compensar ou neu- lhismo, temos ainda muit?
trn lizar esse efeito. Há duas que andar para chegar ate

maneiras de realizar o de- lá. E oxalá não cheguemos
senvolvimeuto economieo do tarde demais ... "

país: ou com as sobras dos E, finalmente, in�er�'oga
mais afortunados ou com 03 do sôbre a que atribuia os

!'ac,riflcios dos menos

faVO-\
dissidios e lutas internas no

recidos. Ainda continuamos PTB, declarou:
:t adotar a segunda solução. ".<\usencia de trabalhís-
Para os que vivem de salá- : mo ... "

rios, 1952 será muito duro. I -------

Devemos nos preparar para I \ l t I H I (
,

Eo pior", I V ,-

Depois de afirmar que o
ALEGRE E FECUNDA

povo está sendo �scorcha�o, I com nervos ,fortes e saúde
o senador peteb ista abor da

f it ?'

. per el a.
o problema do comumsmo,

GOTAS
principãlmente no que se re-

N ELINASfere as infiltrações .no exér- ME O
cito, dizendo: '�s gotas da Juventude"
_ "Não sei s� existem Dão vida 110"3, aos fracos

tais infiltrações. A tese que e nervosos, de ambos os se·

sustento é a de que, se mu- xos, cedes envelhecidos pe

darmos de rumos, não tere- lo excesso de trabalho ffsíeo

mos por que nos preocupar e m.�ntal. ,,_

C.0111 o' comunismo que, em Nao tem contra-mdlcaiao,muitos, não passa de um

I �as farms. e drogs, do ra

sentimento de revolta, con- s il.

'�ra as injustiças existentes. ------.-------,-
Se, porém, persistirmos tei- A Iu'ga sen-:osament,e no erro, tu�oen- -

tao poderá acontecer. Aque- Aluga-se uma casa bem
1es que pensam que o comu- confortavel, à 'Alameda
nismo pode ser sufocado pe- Adolfo Konder n? 6.
la força cometem um tre- Tratar ao lado nO- 2, no
mendo erro. Em prímeíro armazem.
'lugar, pode a força parali- __.-.• .,..........-...... ......

sal' a ação, não a idéia. Em I 'IlRIDAS. REUMATISll(;
.•v..- __. ..-_ -

segundo lugar, os que vão • PLACAS SIJ'U,I'l'IC.AI
aplicar a força são homens

r IJlix·,r de Nogo"eiraque tambem sentem e so- I) tl,
frem as agruras da hora lIedieac;'o amllar.�'"
'Presente e poderão, eventu-, um••to da .ifilia

Fala ••

CAMINHÕES INTERNATIONAL

Greve gerat dos
empregadOS no
comercio em
Santiago
SANTIAGO, 4 (lI.P.)

Não se tornou efetiva a gre
ve geral de empregados no

comércio, anunciada para
hoje pela Confederação dos

Empregados Particulares,
embora tivessem deixado de

comparecer ao trabalho al-

guns grupos.
O diretor geral dos Cara

bineiros informou ao Minis
tério do Interior que conti
nua a greve no Banco do
Chile e na grande comercial
Gath .& Chavez; a maior da
cidade.
Por sua vez, fi Confedera

cão dos Empregados Parti
�ulares diz que a greve irá
se generalizando aos poucos
e atingirá o máximo na pró
xima, segunda-feira.
Alguns grevistas desfila

ram hoje, de manhã, pelas
ruas centrais desta capital,
mas a situação de Santiago
é perfeitamente normal.

H:OMENS FRACOS
HOMENS NERVOSOS
HOMENS ESGOTADOS
HOMENS DESMEMÓ-
RIADOS

\

Fatores decisivos para o

êxito. na vida atual.

GOTAS
MENDILIN4S
"As gotas da Juventude",

Dão nervos fortes, ídêías
claras e saúde perfeita, aos
fracos e acovardados, cedo
envelhecidos pelo nervosís-
mo,

Não têm contra-indicação.
Nas farms. e drogs. do
Brasil.

- ••

NOVOS

'\

.
'

,rigorosamente TESTADOS

I'
!

CONSTRUIDOS PARA, TRABALHOS, PESADOS

�ãe 'e filbo morreram
carbonizados'

P. ALEGRE, 4 (V.A.) -.!mo�te's, além de um ferido,
Verificou-se' às .jn-ímeiras nada foi possivel conseguir,
'horas da madrugada de ho- porque, os mortos eram 10-

je, no morro da Gloria, um c�tarios novos do chalé si
violento incendio, que, des- n lstrado. Ao lado das duas
truíndo completamente dois residencias destruídas, en

chalés além de prejuízos centrava-se o Armazem Ro-
,

, I •

d d dmateriais totais, ocasionou cha, de proprre a e o sr.

a morte de uma anciã e de : Moacir Rocha e que, apesar
-seu filho.

'

'de não ter sido atingido pe-
Tão logo tomou conheci- lo fogo, tambem sofreu con

mento da tragíca ocorrencía, sideraveis prejuizos.
, a reportagem do "Correio do Os moradores do outro

I I d ID
·

5 t' .-bu .-d r da auPovo" dirigiu-se para o 10- chalé sinistrado eram um 0-

rromperam n�vas utas ,a, I r o �,-'cal, apurando que dois cha- perárío e seus. quatro fi-
Ilés da rua Martim Mínaber- lhos, sendo dOIS menores.

�OII"Cl�a egt"'p_c·.-a cont�� ,OS I'- tomo'vel"5 al'emâesTi, daquele arrabalde foram Embora as chamas tampem
_

....�

completamente destruidos o destruísse, não 'houve vi�

I .ti Ipelas chamas, sendo, que em timas a lamentar. '

. Inu eses na zona uO cana J' Procura-se firma�'do ramo desta praça com capaci-um deles residia o' sr. Mar- Faltam detalhes da tragI-' CAIRO, 4 (U.P.) - Um comunicado egipcio infor-j dade financeira comprovada para importação direta detim Bacelar', inspetor apo- ca ocorrençia que trouxe mou que a policia enÚou em luta, na tarde de hoje, com carros alemães de marca mundialmente conhecida" tendosentado da RCP e contando luto e dor para duas fami- uma força inglesa constituida de 1800 soldados, tanques garage, serviço e organização de vendas. Oferta com re.'53 anos de ida{le, e sua ge· lias pobres residentes no c artilharia na área do Canal de Suez; Quinze bdtanicO's fel'ênciàs bancarias para representante Rio de Janeiro.:nitora, contando mais de morro da Gloria. teriam sido mortos e quatol'ze egipcios ficaram feridos. 'Caixa Postar, 1450 -End. Te!. Dospoll _ Rio.setenta an,os de idade. Am- A policia e os bombeiros O porta-voz inglês disse, porém, que não tinha nenhuma
'bos pereceram honivelmen- compareceram ao local, di- noticia do incidente.
te carbonizados. rigindo o comb�te às cha- O comunicado egipcio foi transmitido pelo ministro
Embora a reportagem pro-Imas, o delegado de

Plantão,
do Interior e dizia que a Policia do país acorrera, em so- que contrá as inglesas em face da "continua agressão"

'curasse obter maioTes deta- dr, Licurgo Cardoso e o as- corro quando as ,forcas britanicas "abriram fogo" con- contra os civis inclusive trabalhadOl'es que se encontra
lhes do sinistro que aCllSOU !Pirante a oficial de Brigada tra as obras de uma ferro,via estadual egipcia nas proxi- vam em seus ,barracões. As comunicações tele'fonicas com
.Q tl'agico balanço de duas Militar Ariovaldo Vargas. nrídades de Suez. As, forças policiais, entraram em cho- I Suez teriam sido 'cortadas .

.:' \

CAMINHÕES [i] INTERNATlONAL

totolmente

Ao No'ft Linha "LU de Caminhões
laternational foi' especialmente pla
aejada para oferecer-lhe o modelo

adequado que .lhe garanta não só o

máximo de economia e eficiencia,
mas. também, corresponda às suas,
aecessidades de capacidade de carga,

proporcionando maior durabilidade
e menor custo de operação e ma

nutenção.

Quer utilize caminhões de pequena
ou grande tonelagem, V. S. encon

trará' omodelo adequado na Linha"L"
de Caminhões International.

Conces stone eios nesta cidade

COMÉRCIO E TRANSPORTES
C. RAMOS S. A.
, Rua João Pinto, 9

FLORIANÓPOLIS - Santa Catarina

NOVAS linhos externos

NOVA Visibilidade exterior
\

NOVA Cabine CORfo-Visão

1H·2-51

NOVA Super·maneabilidade -;

'ii

NOVA Acessibilidade 00 motor
,

., �

NOVOS Motores do sarie NfripNca
Diamante"

NOVOS Eixos traseiro. paro qual
quer serviço

NOVOS Sistemes de freio, hidrc5ur...
co ou de ar

NOVAS Armações de aço especial

NOVAS Molas com ação d. "berço"

..

. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAon ,Florianópolis, Sábado, 5 de Janeiro de 1952

C,LUB' DOZ,E DE AGOSTO
_ ' PROGRAMA DO-MÊS DKJAN:EIRO '

DO�n��O DIA 6 - TARDE DANÇANTE EM HOMENAGEM A EQUiPE FEMININA DE VOLEIBOL, DAS 16 ÀS 21 HO
RAS. SABADO DIA 12, - "SOIRÉE BLANCHE" pE 1952. UM,A GRANDE SURPRESA PARA OS ASSOCIADOR TRA
JE EXIGIDO: EXCLUSIVAMENTE BRANCO. DOMINGO DIA 20 - "SOIRÉE" COM INICIO ÀS 21 HORAS. SÁBADO
DIA 26'·- INICIO DO "BINGO DANÇANTE". UMA VERDADEIRA NOVIDADE PARA A. SOCIEDADE DE FLORIANÓ-'

'POLIS. DIVERTIMENTO 100% COM VALIOSOS PRÊMIOS.

-'

I'armacías tomerClo oe Tecidos «JADENn.de Plantão
5 __:_ Sábadoo'--:'-- Farmácia Agradece ao povo desta localidade a preferência

Noturna _ Rua Trajano.
com que sem"Ql'e diatinguiu os nossos artigos, auguran-

6 - Domingo _ Farmá-
do-lhes um prospero ti feliz ANO NOVO.

cia Noturna - Rua Trajano. COMERCIO DE TECIDOS "JADEN"
- �2 - Sábado - Farmácia CASIMIRAS .:_ qNHOS r: AVIAMENTOS

Esperança _::_ Rua' Conse
lheiro MaÍl'a.

13 - Domingo - Farmá
cia Esperança - Rua Con�
selheiro Mafra. /

19 - Sábado - Farmácia "

da Fé-s-Rua Felipe Schmidt,
20 - Domingo - Parmâ-.

cía da Fé - Rua Felipe
Schmidt,

26 - Sábado - Farmácia
Moderna - Rua João Pin
to.

27 - Domingo - Farmá
cia Moderna - Rua João
Pinto,

O serviço noturno' será e

fetuado peras Farmácias
Sto. Antônio e Noturno si
tuadas às ruas João Pinto e

Trajano n, 17.
A presente tabela não po

derá ser alterada sem pré
via autoeização dêste Depar
tamento.

1

,,1,- I.- -y> 11".0 S
DIREITO

,

'

': '

CI''''
Noções de Finanças e Direito Fiscal De Plácido e Silva 100,00
Comentários GÓd. Proe, Civíl: "":"'4 vol, . ,' :. - De Plácídcse-Silve 48.0,00
Normas' Jurídicas de Contahtlídade ': ..

�

:.:, .. rr: De Plácidó e '�ilva 150,00
Comentário cód. Penal , ,.- . .- .. , _ .. �. -, Ribeiro P(}ntes. 130,00
O Divórcio :�.: .' .,. : _ :. " __; ÉricoMaciel }?o. . . 50',00
Teoria e Prática do Processo Fiscal _ : .. - Roque Gadelha de

, ,

:M:éio: . , .... , . . 65,00
40;00

_
Pelo reembolso postal I

CAIXA POSTAL, 10.021 - Belenzinho - S. PAU
LO.

Aceita-se agentes'em qualquer praça. do PAIZ.

O Suicídio _ ... , . , .................••..........
- Napoleão Teixeira

'ROMANCESISífilis Dinheiro Graúdo " ......................•... ,
- John dos Passos ..

Manhattan Transfer , , .. '.' . . . . . . . ..
- John d0S Passos. ;',

Aventuras de um comunista , , ".
- John dos Passoa .".'

3' Soldados , , , ,
,_ John dos Passos ..

Parahlo 42 ,. , .- , . , , . .-. , , , . , ,
_ .John -dos Passos, .

1!H9 .. ". � , . , , ,
-'- John dos Passos ., ,

Joshua Lieb'mam .

André Malraux ..

45,00
45,00
50,,00
50,00
25,00
45,0'0
30,00
30,00

Ataca todo o organismo
EM SI�ILIS OU REUMA
TISMO DA MESMA OH.l

GEM?
USE O PUPULAR PREPA·,

����.�. RADO

I·§I. t:Jl:&il r:J
Aprovado pelo-D. N. S. P., como auxiliar no

tratemento da Sifills e Reumatismo da mesma

origem.
I

'

•

Inofensivo ao organismo" agradável corno H-

Paz de Espírito , , .

A. Esperança "., , .. , , ,.

BIOGRAFIA
Augusto dos Anjos ', .. , , .. , , '. . . . De Castro e Silva. 25,00

Pedidos para Representações A. S. LAR,A LTDA. _ Rua Senador Dantas.

40-00 -- C, Postal 1268 - Rio de Janeiro. Acompanhado de vale postal ou

cheque pagável no Rio de Janeiro.
, , �,

cor,

Canasvieirasem
,VENOE-SE�

Dois lotes de terra situa
(lOS na rua Demétrio Ril)�i-
l-O, nesta Capital, sendo um • ,
de esquina próprio para Ifconstrução de casa de co-

mércio ou resídéifclâl.--
•

f'':'''�'', '_-,
,;

í\
A tratar na mesma rua (l, '--;Jt38, com VBel..

�v �

Bts: '

C O N Y A L E S C E N ç A S
,

.

� �f7cJ..w,. r
�MI,uI�

, ��#tIV��
nO nôvó BANeo AGRleOLA

A' eOope�ô.tivo., de eré�;to n! 1, do BRA�IL!
SEDE PROPRIA

'

�cr�Yl�1b
FLORIRItOPOLlS - ST� CRTRRII1R

AGENTE L,OCAJ.
Precisamos para vends

,

de Breu - Soda Caústica
-- Tubos'" Galvanizados _;_
Arseníato ele Chumbo -'- 'G>?
ladeiras - e outros artigos
de nossa importação.

Soco Com. e EX:;J. NEBRA
I�TDA. _ Caixa Postal.. .

7133 - A - São 'Paulo.
ótimas comissões.

Re�édio
REYNGATEAgentes',

<INTERIOR)
Preciso' em todas as cida

des e vilas. Ambos os sexos. (Inclusive para o Carnaval) procura-se bem rela

Boa oportunidade. O'timas cíonado com a clientela do ramo, (varejistas e atacadís

condições. Escrever Cia., tas). Exigem-se referencias de firmas representadas.
Brasil C. Postal 3717 - S, Cartas à "Bijouterias", Caixa Postal, 4206 - RIO DE
Paulo. JANEIRO. \,

,

CASA
,VENDE-SE uma, de ma

terial, com 9 peças, área de
91 ms2 e 'grande terreno,
com área de 800 ms2, situa
da à rua Rio Grande do Sul,
10. Tratar no mesmo ende

rêço.

REPRESE�JT &. r: T '·BIJUflRI � s- "A Salvação dos Asmáticos"
As gotas que dão alivio

imediato nas tosses rebelo

des, bronquites, crônicas e

asmáticos, conqueluche, su
focáções e ansías, chiados e

'dores no peito. Nas drogs. _

farmácias.

Pilulas .

'DEWITT
para os Rins e a Bexiga'

,

III vidros de 40 e 100 pllult1s
O !lrande é mais e<onõmi<o

o Sabã.,,,

ilVIRGEM' ESPECIALIDADE"
.

da
era,w F'f1.EL ,INDUSTRIAL-JOIN V [LL €'

11

TJRNL\ A ROUPA BRANQUISBl-'-'
---------------------------------------------.-.--... ,..._-_.__ ...... �._,..

.

•

•
.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o petroleiro Sane-55, adquirido há qualr,
meses do .Japã«

.

foi destruída por víeleato
� .

incêndio na tarde de untem
P. ALEGRE, 4 (V.A.) - f irmou-se pouco. depois das

i ser localizada a ultima vi

Cerca das 13 horas de on- 1.5 horas, quando foi encon-I tima que teria morrido, co

tem, i rrornpeu um incendio trado o primeiro cadave r. mo seus companheiros, car- ..

a bordo do petroleiro "SaI- Iri'econhecivel' e completa-rl bon izada no porão do petro.
te 55", pertencente ao Con- mente cargonizado foi re-' leiro.
seIho Nacional do PetroIeo, movido para o necrotério do

corporação.
Terminada a jornada, an- que se achava atracado no Instituto Medico Legal, por

tes de regressarem ao lar novo Cais dos Na_:vegantes, determinação do
�

delegado
Dolorosa ocorrencia vem Ontem, os seus filhos Au- "

ltura da rua Sao Pedro d P T
. . resolveram ir à praia f'ron- a a ura , de plantão, r. OrupIIO

de se registar, à praia .da rélio e Pedro Cardoso, aque- tei 'P
.

d Bandei esquina Voluntários da Pa- Fernandes" que comparece-
r> d Bandei t 1 idade.e

ê eira a raça a an eira, I .

,- raça a an erra, nes a e com 9 anos de 1 ade. e es-
t t d t I tria Tratando-se de um na- ra ao local aco.mpanhado dos

r< it 1 1 d I t t 7' que a .empera ura e on em' .

v.api a, evan o o u o e e com ,san'am, como. sem-
t id vio cuja carga era inflama- 'inspetores Vilson Araujo e

d 1 d humil ,.. es ava a convi ar a esse es- -

a OI' ao ar e um urm de pre, as prrmerras horas da
. t E b t� di Ivel e havendo presuncao de Bibíano F'lores.

militar, o. cabo Aristides A- manhã, para a faina coti-I P?l'
e. am os, en ao: "dll'l- que ainda estivesse carrega- Mais tarde, cerca das 18

jiolon io Cardoso, da ·Policia I diana da venda de jornais, dglramd,-seCPal:at a� prdoxlmp.I a.- do Ol·l·g.l'nou-se verdadeiro
lVITt .

' .,

b
es a api ama os 0.1-

-a horas, outro cadaver, nas

1 1 .ar. em CUJo mister am os pro- I dI' d 'panico entre os moradores mesmas condições do ante-
•••••••••••••••••••••••••••••••••_ tos, a o su, jogan o-se a

. . - até mes-
.

.

água, bem à desembocadura das imediações e,
_

rior - irreconhecivel e car-

do. canal da Avenida Herci- mo, entre � tnpulaçao. de bon izado - foi encontrado

lio Luz, que ali começa.' outros barcos ali ancora.d�s. proximo à porta de saida,

E, em pouco tempo, a tra- Enquanto uma. multidão na secção de maquinas do

gédia _ ambos se viram de currosos acorria ao local, navio, apresentando, ainda,

mal, desaparecendo o mais du�s pront��ões dos bom- as pernas mutiladas do [oe
velho. Aurélio Cardoso, cujo beires, auxiliados pela lan- lho. para baixo. Tanto o pri

. corpo foi às 12 horas en- cha "General Petrazz i", en- meiro como o segundo, sur-
, , -

p ran di 1 f versá rio natalício.
---------------------- contrado e retirado, com sa- travam em.açao na.es e -

preen Idos pe o. ogo quan-
Florianópolis, Sábado, 5 de Janeiro de 1952 d d ar rapIdamente do dormiam teriam tentado Augurando à Redação. e·

cr ifício, com o auxilio de re- ça e omm \

uma' fuga desespe rada, sen-
demais auxiliares dêsse brio

de. Pedro o 'mais moço, este as chamas que se alast.raram "

11' d', . .

t idade cobrmdo o do. colhidos pela morte de rante órgão a Imprensa
foi salvo, ainda em tempo.': com inensl, catar inense um Novo Ano,

Tão. logo se ver-ificou a navio desde a popa. a.te a maneira tragica.
-

t Reunidos os tripulantes,
muito feliz e próspero, subs-

triste ocorrencia o pai 'dos proa em questao de mmu o.s.
íncluslve os fer idos, o co- cre. voo -me, c_om a estima e a.

Morreu esmagad b menores cabo. Ai'istides A- A canicula reinante teria ,_

1.

O so as . ,

'1' d b tão. alas mandante do "Salte 55,,'che- consJ(. eraçao d,.e sempre,
'.

. . polon io Cardoso, residente auxi la o a co.m us '..-
, _

.

I
muito atenciosamente.

ro�as de um' cam·,.·.oha-o no Morro do' Mocotó, provi- b'ando-�e o fogo com incrr- gou a cOhn�lusao dd� que tres
Udo Deeke".

'

�J deneiou a remoção. do. corpo
vel rapidez.

..

cornpan erros po Iam ser'·· -

do filho, trágicamente rou- Apesar ,da difICuldade de dados corno mortos: o. 1° co-IM d
.

d Iem Ptrahetraba bado à vida, para o. Hospi- tacesso. ateto llo��l o.�lo.dep:�- zinhdeirS?'ILeoPofldo. . VterJis�i-1 U ou-se a e e�
. tal de Caridade, afim de que ava o pe 1'0 erro,

.

- mo a. I va; � OgUIS a çao. gao··I"" remona'l'JOINVILLE, 4 (E.):__ Joinvile e de Pirabeiraba fo.sse po.ssivel salvá-lo, o: longamento do. no.vo cais de NazarIO da Silva e o. moço I ii yl
Cõmo a. 'última trágica óco.r- andaram no encalço do. mo-. que, infelizmente, não con- saneamento dos Navegan- de cónvés ·Carlos Card-oso. I Mudou-se, ontem, do. edi
rencia do ano de 1951, nes- torista, que foi pouco de- seguiram os médicos. tes, enorme massa �o.pul.ar da Silva. Valendo-se de ele- ficio da Secretaria da Se-
ta cidade, verificou-se, dia pois detido, quando abando- Às 14 horas, o. cadaver da se conce�tl'ou nas. Imedla- mentos superficiais dois, de- I gurança Pública onde sem-

31 de dezembro último. um nava o mato em que se re- infeliz criança foi remo.vido ções, obrIgando a I�tel'Ven- les foram identificado.s: o, pre fôra localizada porque,
acidente perto da localidade fugiara. Em seguida foi re-Ipara o. necro.tério da Policia I.Ção policial, para Isolar a co.z.inheüo. Leopoldo Verissi-{no centro da Capital, para_
de Pira.beiraba, do qual re- movido. para o presidio, tEm-I Civil onde o·dr. Fernando E .. parte .onde se �c�avam .os mo da Silva I'l o mo.ço de, con- a rua José Jacques, com

sultou a morte hO,trivel de do o sub-delegado de Pira- ,Wendhausen,. médico legis-I bombeIros em atlvlda.de: VIS- vés Carlos Cardoso da Si 1- fundos para a .Avenida Her

um homem. beiraba lavrado o ato de pri- 'ta, pro.cedeu a autopsia. to que as chamas e a l�men- va. cilio Luz, a delegacia i'egio-
Cêrca das dez horas da s�o em flagrante . .o moto-I Na manhã de hoje, no Ce- cia de alguma explosao com Até a meia noite de o.n- rial de policia.

.

noite, trafegava pela estra- nsta chama-se João Pade e ! mitério do ltacoro.bí foi da- a sobra da carga de- compus: tem ainda não havia possi- Repartição despro.vida de

da, nas prpximidades de Pi- é natural de Jaraguá do Sul. I do à sepultura o corpo do tivel ameaçavam os que ah bilidade de ser feita a bus- meio.s de conduçã;o para 3,

l'abeiraba, o 81', Edmundo Na cabine do caminhão, I pobre garo.to, cujo enterro. I
se encontravam.. ca no. interior do navio, de- tender, à hora e com a u1'-·

Niehls, �asado., residente na fo.i encOIitra,do um litro. COl1- (teve grande acomp'anhamen- Ao .ent.ml' em c?�tato co� vido ao calor resultante do gencia que os "casos de po-

Estrada Mildau, em Pirabei- tendo. aguardente. Presumin to. o co.mandante do :::salte 55, pavoro.so. incendio, muito licia" estão. a exigir, a dele-

raba. Conduzia uma carro- do-se que o motorista se en-
' capitão Jo.ão Manoel de Cas- embora as chamas tivessem gacia regio.nal, onde se en-

ça, tendo ao. lado um seu fi- contrava embriagado. por 1
tro, a repo.rtagem :do "Cor- sido debeladãs totalmente contra desde 'o.ntem, podel'á.

lho menor e regr�ssava pa- ocasião do desastre, João reio. do Povo" apurou que o àntes do anoitecer de ontem. melhor servir a coletívida-
ra casa, de uma pescaria. A Pape foi mandado a exame Deleua"·'8 R fogo teria se originado pela Por este motivo não pode de ...

certa altura da :s!rada,. a I toxicológico, não. tendo ain- ... _!,.•• c?mbustão de, l'e!'iular quan-
carro.ça so.freu VIOlento m�- da chegado as mãos da poli- . Oe PoliCia bd�de de gaso,lma q�le es-

pacto de um pesado caml- cia o laudo médico. tava sobre a agua,. Jogada
nhãc, que vinha em sentido. O inquérito policial está fora do. barco para a limpe-
contrário.. O animal que pu- correndo na Sub-Delegacia Vem de reassumir, ante- sa do.s tanques. Uma ponta
xava a carro(}a mo.rreu ins- de Pirabeiraba.

.

ontem, o exercicio do. cargo· de cigarro aceso ou um fo.s-

tantaneamente e o veículo "'" _ .-.......
de Delegado Regio.nal de foro. mal apagado atirados

foi atirado para o lado, ten- .

CamisaB. Gravatu. Pij. Policia da Capital, do qual ao rio teria sido a origem
do o.S dois ocupantes caido mes Meias da. melhor... fôra afastado para presidir da, impressio.nante ocorren

ao. so.lo.. Edmundo Niehls foi peloll menores preçoa .6.. a inqueritos na cidade de cia que resultou na destrui

atirado ao. leito. da estrada GASA MISCELANIA _IRu. Chapecó e Lages, o dr. Nev ção quase to.tal do impo.nen
e seu filho caiu -na margem r,oIl8elh�i1"o Mal"A. de Ai'agão Paz.

.

te petro.leiro., recentemente

da mesma.
.._.w ·_ _· .r..- .-.·.·._· � adquirido do Japão pel(l

O motorista do caminhão,

C
. Co.nselho Naciona' d€ Pe�

julgando. ter passado por ci- onscrlt.os da classe de 1933 tro�eo. pela elevada soma de

ma de Niehls, freou o veí- U 9 milhões de cruzeiro.s. Des-
cu lo e em seguídl'!- deu mar- I I·d d di'

�
- de que fo.i posto. em trafego

cha-ré. Essa ,manobra foi 1115 80 8DI a e e ncorporaçao DO em águas nacionais encob-

que vitimQu Niehls, po.is as 140. BC. no prOII·mo d.·a 7.
trava-se o "Salte 55" al'ren-

rodas trazeiras do caminhão dado. à "Shell-Mex", fazendo.
passaram por sôbre o seu

Convite Esp8"I.dl
a linha regulai' entre esta

corpo, que foi esmagado.. O ti capital e Rio Grande.
moto.rista do caminhão, ao. TRES MORTOS E SEIS
perceber o que acontecera, Recebemos, com muito prazer, o co.nvite que no.s foi FERIDOS
fugiu do. IQcal mas não pou- dirigido pelo Sr. Co.ro.nel Oswaldo. Melchiades de Almei
de ir muito longe, po.rque o da, muito digno comandante do. 140 B. C., e que abaixo
caminhão. também havia si� transcrevemos:
do danificado,_sendo impos- C O N V I T E
sibilitado de prosseg.uir. En- "O Comandante do 14° Batalhão de Caçadores,
tão, abandonou o veiculo na convida as autoridades civis, eclesiásticas e milita-
estrada e internou-se no ma- rE;S, os representantes do povo, o próprio povo em ge-
to, pro.curando eximir-se da ral. e, em especial, as exmas. famílias dos conscri.
responsabilidade. tos, para assistirem as solenidades de incorporação
A po.licia local, cientifica- .do l° Turno da classe de 1933, que terá lugar às 15,OQ

do do oco.rrido. pela sub-De- horas do dia 7 do corrente,_no Quartel do 14° Bata-
legacia de Pirabeiraba, Ihão de Caçadores, quando será inaugurado, no ga-
transporto.u-se para o lo.cal binete do Comando, o retrato do Ministro General
do acidente, fazendo.. remo- F;spírito Santo Cardoso, patrono dos conscritos a in-
ver a vitima para um do.s corporal' no corrente ano, e autoridade que na sua

hospitais daqui, onde foi de- passagem pela Pasta da Guerra determinou a comI.
yidamente necropsiada. trução da atual caserna do Batalhão de Florianó-
Niehs havia so.frido várias polis".
fraturas, inclusive esmaga- Ao tornarmos público êste convite, o fazemos na cer-
mento. total do abdomem, o teza de estar cooperando na consecução do.s ideais civi
que mQtivo.u a sua morte cos de nossa gente e nos congratulamo.s com a nossa Uni.
instantânea.

. . I d�de do Exército que tão alto mantêm as tradições glo.-
Elemento.s da polICia de nosas da terra barriga-verdf). .

Ontem, Iragedia
v-

__

a

Encontrou a morte quan
do procurava banhar-se!
RETIRADO DO MAR o CORPO DO INFELIZ GAROTO, curavam ajudar o. pai, velho.
ÀS 12 HORAS DE ONTEM - OS DOIS IRMÃOS, DE- servidor daquela tradicional
POIS DA VENDA DE JORNAIS, FORAM AO BANHO

A PRAIA FRENTE A PRAÇA DA BANDEIRA

lo oltllDo dIa' do aDO
----------------------------------

Até às 15 horas, quando
as chamas ainda lavraram
bastante altas, a espectati
va era intensa, po.is, além
de· seis tripulantes feridos,
cujos nomes damos mais a

diante, tres outros. eram da-I
dos como desaparecidos, ha-

.

vendo quem o.S considerasse
como mortos, pois, à hora
em qúe ii'l'ompeu _

o. fogo a

bordo varios marinheiros se

achavam reco.lhidos aos ca

maro.tes na parte superior e

no porão do navio, por ser

habito sestearem fo.go após
o almoço. Evidentemente, o.s

tres desaparecidos, ao ten
tarem escapar do inferno de
fogo, teriam sido interrom
pidos pelà.s chamas e pelo
calor insuportavel.
A tr\ste presunção. co.n-

Agradece o dr.
Udo Deeke
Do ilustre conterrâneo dr..

-Udo Deeke, recebemos a se

guinte carta':
"Blumenan, 31 de dezem-

bro. ele 1951.

Redação do "O Estado.",
Florianópo.lis.
Cumpro o. grato dever de

externar a essa-ilustrada
Redação os meus melhores:

agradecínrentos pela gentile
za da publicação. feita na

edição de 29 do corrente,
com referência ao. meu arri-

(.
,

j

J
\ \i

r � ''rj
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/ Quem, à noite, passar aH pelas proximidades da::rl:stação Agrono.mica observará uma feérica ilumi
nação, bem ao centro da velha chácara.

E se fôr cU,rioso e quiser' saber para que tan
ta luz num lugat ainda deshabitado; ficará sabenào
que é para que a construção da casa de S. Exa., O

sr. Governador, não pare nem de noite.
A grande obra -- por sinal a primeira - do

no.vo govêrno pro.gride à luz do so.l e à luz elétrica.
Os operários no.turnos, evidentemente, ganham o dô
bro, ou seja, salário extraordinário.

B enquanto. o. palacete de S. Exa. caminha a

passo.s velocissimo.s, Santa Catarina dorme a espe
ra de solução para o.s seus pro.blemas.

O dr. Saulo Ramo.s tinha razão em apoiar o. can

didato udenista. Para curar. v�n�mo, l:ão�á co.mo

veneno. Para acabar com o mdlVldl1ahsmo capita
lista o certo é dar-lhe o govêl'llo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


