
J RIO, 9 (V.A.) ;_ Dois a- graf ico, O JORNAL já di- í dou instaurar, com o máxi- Enquanto prossegue o

ru-,
vir aos Interesses do Parti-

eontecímentos de indisfar- vulgou com detalhes o auda- mo rigor, ficou provado �e I moroso caso do Reeife, che- do Comunista � sua cam

çável gravidade,' registrados cioso furto de armas e far- os autores da criminosa fa- ga-nos de São Paulo mais 1 panha contra. a solídavieda
em guarnições das mais im- damento nas un ídades.da 7a çanha eram membros' do ex- uma prova das atividades. de do Brasil às Nações Uni
portantes na estrutura mili- Região Militar, com sede no tinto P.C.B. e na casa de um dos agentes comunistas nos: das. ,

tal' do país: viera.m ref'or- Recife, por parte de elemen- deles foi apreendida g:�nde ,I c�rpos de tropa: a divulga- j Na al1:.i�ulação de�ses. �ois
çar, nos ult'imos dias, os pe- tos comunistas. -No inquér í- quantidade de armas so usa- çao de um documento secre- acontecimentos esta visível

rigos da aberta infiltração to policial-militar que o ge- das pelo Exército e cente-I to do Exército pelo jornal o proposto dos agentes co

comunista nos quarteis. neral Paulo Figueiredo, co- j nas de fardamentos das for-, extremista "Hoje", grossei- munistas de agir dentro do
Em amplo noticiário téle-

.

mandante da Região, mao-' ças de terra. ramente truncado para se1'- Exército como preparo de

�IRETOR
Rubens de

Arruda Ramos
GERENTE

DominfO$ ,
F.,

de Aquino

o �ais antifo Di:�·
rio de·S. Catarina

armas

mentos que rrao servir aos

primeiros golpes de traição,.
quer pela divulgação cap
ciosa de noticias militares,
para indispor os novos C011S-'

critos contra os �ojais,
criando um ambiente de
suspeita e animosidade, pro
picio às manobras revolu
cionárias do comunismo.

omun

RIO, !) �V.A:) - A propo- to quanto permita nossa si- de remuneração, constituem, I te, posso assegurar que o

sito do retorno de caPital.es-1 tuação cambial, essas restrí- a meu ver, um sistema satis- ; Ministério da Fazenda es

trangeiro, assunto que vem ] ções - que não existem ape- fatorio para a capital es-l tudará de modo apropriado
de ser novamente regula- nas no Brasil, mas se veri- trangeiro e que, ao mesmo! as que venha a receber, pa

montado, pelo presidente da ficam de modo geral em I tempo, se enquadra nas pos- j� ra superior 'decisão de s. ex

República, o sr. Horacio La- quase todos os demais pai- sibilidades reais do nosso cia.

fel' fez, hoje: �s seguintes ses - tenderão a ser elímí- orçamento de c.ambl,o.. I, O que n.ão padece dúvida

declarações a Imprensa: nadas. Prometer mais que ISS,) e que � orientação geral, ta]
E então todos os nacionais seria leviano e, talvez teme-i como precon ísou o presiden

"A tese enunciada pelo ou estrangeiros, sem qual- rario. Provavelmente não te Getulio Vargas, atende
. présideute Getulio Vargas, quer desci-imínação, pode- poderiamos cumprir. E'i-n! as nossas coveniencias cam

apreciada objetivamente e rão 'dispor livremente do questão de detalhes d.ecor-I biais e não afeta o clima

com serenidade, é certa, jus'- produto de suas' atividades, rentes de aspectos especifi- proprío à vinda do capital
ta e patriota. Garantir. em remetendo-o pal'a onde-bern cos, estou certo de que o i estrangeiro, que continuará

cinco anos o reto1�n,0 - PfOS- entendenem, No momeitto a presidente Getulio Vargas, I.!l- se'r reeebidojíe 'braços a

seguiu o ministro da,Fa$en� ,garan,tia �do;�etQ1.ÜlO, eJlJ_

c,Í}l-'l
qu� .s'e .cU\l}çte.};í?a.pelo"·�m- tÍlem;Qs s�mrire"qu� ,tenh� póÍ'

.'

da -� do càpítal efetivamel1- -co anos do :c_:.p1'tal, que"efet i- P�'Í1h�: el�� .S.o1:l'çM>�. éõr�ebÜ; t t1�)j,eti�:ó':'i;'íiih;tíàpa�ão fra
te entrado no país, é, sem' vamente tenha entrado no e patrióticas, exammara as

1
tórnal na grandeza que es

dúvida, tratamento Iavora- país e a segurança da .re- !,"Iugestões.,.'(1lle.,ll:te fOl:em <.1- .tar!lf,�Jf, pl'ocuvand9' eonstryirvel ao investimento do ca- messa de uma taxa r:;iZOaVel
I
presentadas. De minha par- () Bl'asil de amanhã",

pital estrangeiro. A esse

�'espeito Mnhuina objeção Churchill manif.estou-se satisfeito com, afoI jamais formulada.

de���as�t� :��;���:o:n�la�i�i� marcha' das conversações de Truman
oito por cento l'epl.·esenta WASHINGTON, 9 (D.P.) Iran, que recentemente de- sos comentários, alguns j'or ..

uma remuneração asseg�l'A,- _ Os problemas do Oriente sapropi�iou os,ínteresses pe- nais opinando que o presi
da superiqr à vigente em Media foram discutidos no tl'oliferos da Inglaterra.. dente Truman aceitará d<!
grande número de países do encontro de hoje entre o pre- Bradley deve tambem ter boa mente a candidatura de
mundo. O retorno, entretan- sidente Truman e o primeiro dado a Truman e ChurchiU Eisenhower como um ba
to, é diferente de remessa. ministro britanico Winston um relataria sobre os assun- luarte da politica defens!.
Sq pode retornar' o que en- ChurcÍlill. É passiveI que -o tos do Extremo Oriente, in· va da Europa e outros qU'3
trou. E o exce!,\so dos lucros

sr .. Harry tenha trazido à clusive o delicado problema "êste candidato-fantasma a�
.acima de oito por centq não baila � questão' dos compro- criado pelo reconhecimento inda não venceu o páreo".
deve te� por parte do gover- missas nas criticas areas do da China coinupista. A In- Os ingleses tem muito apre
.no a �ar�nti�, do retorno

_

a Egito e Iran. glaterra estabeleceu rela- ço pelo general americano
que nao fez �us porqu,e nao

I O general Omar Bradley, ções diplomaticas crm esse' e se preocupam sobre quem
entl'ou n� paIS.

. ., presidente da Junta dos país enquanto os Estados o irá substituir no comando
Produ?:ldo ,aqUI, constitUI, Chefes de Estado Maior Unid,ios desaprovando essa, supremo das forças do 'pacto

nã� ?á ne�ar, patrimoni.o participou da conferencia:�; atitude, recusaram-se vigo- do Atlântico, caso ele ven

dos, ,mvestIdOl:es e.strangeI- a sua presença I:)ntre os dois rosamente a seguir o mesmo ça as eleições. Os jornais da
ros, mas patnmol1lo de' ca- chefes' de Estado visou na· rumo.

'

Alemanha e da ltalia, cuja:;
rater. �acion�l, .igual aos turalmente dar "a ambos um I Após o te'rmino da sessão forças foram derrotadas pe

co�stltUldos .dl�name�te. no esboço do lento progresso' da manhã, Chul'<:hill decl?,- lo g,al. Eisenhower na ultl··

,

paiS por capItaIs brasIleIros
para a fo.rmação do Coman- rou à imprensa: "Todos es- ma 'guerra, não fizeram co-

RIO, 9 (V.A.) - Ouvindo suI'tar de-·tu/do isso o gene-
1" hOJ'e, pelo representante do IraI Estillac Leal contestou:que, por vezes, exp oraram do do Oriente ''-l'\1edio, doP ·tão satisfeitos e tudo está mentários. O jornal comu-

�u está? explorando Iramos qual o Egito, até agora, 1'10- correndo bem". A declara- nista francês, "L'Humani- "Correio da Noite", jl1nto ao - Não posso advinhar. Não

mdustl'lUIS ou cOm�l'c.la_ls cusou participar. ção de conjunto anglo-ame- té" nem noticiou o fato. Co-
seu gabinete, sobre os co- sei mesmo o que possa 1'e-

, sem�]h�ntes. A Con�tItUlça_o Essa nação da ,area do: ric�ma dizia o seguinte: "O (Continúa.na 6a pág.)
mentários qu� estão sendo sultar. Estou inteiramente

braSIleIra, em sentido eml- Suez tem sido teatro de mo- presidente Truman e o pri- ....._..._J"JOo�...._. I feitos em torno do discurso despreocupado,' na certeza

�ent.�mente den:ocratic.? .p_. tins anti-britanicos e o pre- i meir:o ministro. Chu_rchiI1. «POII"t·IC8'.ellerlor que p�'onunciou no banque- vdeer,�ê,r .cumprido o meu de-

h?eled,. consagra o pImC! sidente Truman parece ei?- contmuaram a dISCUSSâ"o dOif" .

•

te de confraternização das

pIO da Igualdade _par� todos tal' preocupado com' o peri- assuntos riljJitares, Revisa-' do' BraSil» forças armadas, o ministro _- ""' J'. - ....

dentro do �ual nao S�la b�m go de atividades comunistas ram tambem os problemas I .

da guerra general Estilac
O riso da cidade .

que o capItal estrangelr.o que se estão preparando. na- atuars do Oriente Media;') .

PARIS, 9 (U.P.). - Anu�- .Leal, fez estas declarações:
desfrute do tratamento pn- l' t b'

Cla-se que o embaixador PI- -"Sei que há muita "on-
. . _ que e se ar, em como . n0 Extremo",

. _ . , '

vlleglado em l'elaçao ao ca-
- ••"'"�•••. �.•J".....__-.-,�_-J-......_. . �

menteI Brandao, �r�sld�nte da' por aI, por causa do

pitaI nacional. I' d d
A CANDIDATURA DE EI- d(l delegação braSIleIra Jun- discurso, mas não tenho

Enquanto os lucros des-I�OD ena OS!, " SENHOWER. to à ONU e sec,retál'io ger>1l prestado muita atenção a

te não podem no setor cam- .#

, . > II PARIS" 9 (U.I:'.) - Os I do" Ministério do Extel':or isso. Estou, no momento,
bial ser usados livremente, . a mor e

"

. paises da Europa' ocidentalj do Brasil, fará uma confe- muito ocupado nó ministe-
ainda que para 'ol)ter moe- .VARSÓVIA, 9 CÜ:' P.) se mostram um pd'�C? preo--ITerwia, no dia �9"d� corrGJ�- rio co� diverso_s problemas
das destinq,das ao custeio de Cmco poloneses, acusados cupados c.om que Ira suce- i te, na AcademIa 'DlplomatI- complIcados. Nao me sobra
uma simples viagem de re- de espionagem :m benefi�io de�' se o gal. .Eisenhower a- ca In��rna.c�onal, sô�re o I tempo nen;. paI:a ler jornais.
creio, não é justo que os da- dos Estados Ullldos, e CU.)03 ,c�:l.Jtar a çandldatura para o tema PolItlca exterIOr do O que, seI me vem através

q_ueles, excedendo os oito processos foram . iniciados I proximo pleito p.residencial ,Brasil".. .

,I
de um amigo ou outro, que

por cento permitidos em lei, hoje pela manhã perante G I nos Estados Ullldos. No:,:! A notlcIas dessa conferel1- me procura e conta uma his
criam para o governo res- tribunal militar de Varsó-I meios politicos, como é de cia súscitou o .mais vivo in- toda".

ponsabilidades pela remes·_' via, foram condenados à praxe, nada transpira. A: in- tel'esse dos círculos latil1o- Como o jornalista lhe pel'-

. !!ia para o exterior. Tão pl'on- morte, prensa francesa tece dIVel'- americanos desta capi��l. I guntasse o qUê poderia re-

o cardeal SpeU
·mao Das filipinas INQUERITO POLICIAL-

A P O MILITARMANIL1"'-, 9 (U.. ) -

cardeal Francis Spellman Em f�ce da gravidade da

foi convidado para almoçar revelação - tra�a�do-se de

com o presidente Elpidio lum d?cumento sI!l'Il�so q,ue
Quirino, no Palacio Malaya- h:ansItava entre orgaos tec.
nan,

. I nICaS. - o comandante (1.1

.,.,. ""'_ _
� .,.. Reg ião Militar entendeu de

�.�. ssas�I·DI·O de um' tomai" medidas ilrásticas no

� 11 sentido de apurar quem te-

procer ml·D,el·rO r�a sido a p�ssoa ,qu.e, tendo
tido conhecimento dos as-

do PTD / I
suntos de carát.er reservado

, sobre planos VIsando o .en-

RIO, 9 (V.A.) - Um te- via de jovens paulistas para
legrama de Belo Horizonte' a guerra da Coréia. A mobi
informa que foi assassinado Ilização se fará sob a capa
à tocaia a tiros de revolver, de convocação para partici
junto a uma janela de cris- pacão das manobras de
tal; o presidente do PTB, no 1952. A fjm de 'despistar ,1

municipio de Bom -Despa- medida; c1� guerra, o coman

cho, o sr. Manoel Alves. Com 'do da 2a Região Militar de
ardeu: de abrtr Inquertto, cídiu, e" já iniciou. o Iícen
seguiu parà aquela locali·l€iamento; até i) Natal, dos'
dade, um delegado especial, conscritos incorporados ao

ft:omn.anl:la,do de. do isjnves- ,E�r{li�r em 1 de março. :A
tIgadores. .

, I respeito, o chefe do Escalão
........................ Territorial da 2a Região Mi-

Embal·xador ale" IEtar, e� ofiaio cü'cular se-

"
t creta numero 1.061, de 31

ma- A O t- de julho, determina às se

O oa r PU IDa ções mo'biiizadas uma série
BUENOS AIRES, 9 (U. de medida,s para a convoca.

P.) - O doutor Hermann ção .de milhares de reservis
Terdenge apresent'ou hoje, tas, no próximo ano. Diz ()

c!'ed�nciais ao presidente oficio que, em certa data; os
Per!?n, como o primeiro em· rl'lservistas receberão,. em
baixado!' alemão na Argen- suas l'esidencias, um aviso,
tina d�sde 1945. (Conclui na 3a pág.)
_�._......-..-_-.........-.w. ·.-.-.-_-.....__-_-.-.-......._.-...._....-_

11.326

A NOTA
SÃO PAULO, 9 (V. A.l

- Nó dia 25 de novembro
do ano passado, o jornal 'co
munista "Hoje" publicou "1, '

seguinte notá: .' ,

"A' reportagem do "Hoje"
colheu dados precisos que a

permitem informar aos lei-'
tores sotina de jovens para
a morte na Coréia, sob o

disfarce de manobras puras
e simples".
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Elnrtanôpolis, Quinta-feira, 10 de Janeiro de_1952 50 CENTAVOS(l;diçâo de hoje � k págs.

Declarações -do sr. Horacio Lafler:

o
TORNO DO

MINISTRO DA FAZENDA E O RE
I

CAPITAL ESTRANGEIRO

«Sei que ,há 'muita "onda"
por ••••

AINDA o. • DISCURSO. �o. MIN'ISTRo. DA GUERRA
NO. AGAPE DE Co.NFRATERNIZAÇÃo. DAS FORÇAS
ARMADAS - DECLARAÇÕES DO. GAl.... ESTILAC

LEAL

- Vamos fazer as pazes.
meu louro?

- Acho-te uma graçat
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o ESTADO

.&A. WLÁDYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTONIO nrs MUSSI

Clnarcla·Cl1alea Gar.l-Part.e
........._pl••• a.p.ctali..do ti.. DODCÁ'S D. a._o

................- .'to'o••• ,d.iaCJlH*feo•• ua�_.to.
"'U'OIOOPU - IIISTUQ - SALPlNGOGairi-À' _..: ••r••0-'

LIS.O BASAL

.......raJla ,... o.da. e"rua-.I.U_calad. "t.. UIVa
� e Jatra V.:rm.lio.

.c..••liórt.. a.. TraJ.... •• 1, 1· alld.r - IUiflal. •• •......
...

a.r.rta, n••• aa la 1I0r•• -, Dr .

Du 11 .. 111 lIor., - Dra.•u..i.

......... - a.. 8aDto. D_OIIs, I. Apto. L

CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA
.......u.ta eled"o 410 BOIIpltaJ de Carldad.. 4. 4J�.r_

llUltitatOl • C.h:a.

--

OUVID08. NARI� e GARGANTA
Tr.tamento • OperaÇÕes

JI�ONÇQ,SCOPlA - .SOFAGOSCOPJA .,

"ra'. •• _l')ÍoI .xtranbo. d. Pulmõe. • ••ota••.
--

·RAI,OS .I

....ra. •••relll. ...r. ,.dlocr.'la. d. Cab�••

1'nIIaI1••l••çlo, ..ra eOllkctl. d. ear. 'U 81•••"... lafr••
._..._

-

HORÁRIO DAS CONSULTA&

(Pela m.nbl - Hospital d. CariJade).
(A ..rd. - CGn.oltõrio Viacond. d. O.uo Preto. 111. ;. (Altoa

• Cua BeUo Hotizonte).
&e"'lncia Palipa Schmidt 101. Talefon. - 1.1180.

,_o

DR. A. SANTAELAI(J'erma'o P.Ia :r.cald.d. Na·
DR. I. LOBATO

FILHO
..... • ••dielDa .a UniYaral·

Doa.cu ti. a.arêuio ru.lr.t6r1.
.... do Br••11). TUB.RCÜLOS.

. ...1.. por concurao d. •..i.-
...... • P.icop.ta. do Di.trito

hMNL

Orarcl. '0 Tor.x

rormadO pera I'.euld.d� N.do-
n.1 d.. ..diein.. Ti.ioloclata •

_-tllteno '0 Hoapital P.I. TI.iocirorrilo do Ho.pital Nul.
�.i'Srie.; ••anie'mio 'JlIdid'rlo

"mo.. O.rao d. .ap.ei.U.aelo
IA Qaplul :rad.ral.

. , p.lo S. N. T••x-lnt.rno a b·
.-baierno d. Santa C..a da

•••i.tenta •• Ctrot.... '0 Prof.
1DMrle6� h ato d. lan.lro.

I Ueo Pinheiro Gaimarl••• (aio).
Oltat_ .'dlca - Doanea. Nar. ...,_ • - I' S h idt;- 18..

.
vun....... lp. cm.

�_ . Con.Dlta•• itiàrl.m.nte. Ia. 11
u._.lt6rlo. lI4Ilf1et. Aa'u.

à. 18 hora•.
II.... - Sala t .

.....neia. .b.nI'. aí. 8ra.. Rua DOCl Jaime Clmara,
*"" U4.

20 apto. 2.
Fone M. 802.

DR. LINS NEVES
DIr.tor d. ."t.rnidact.·. III.

tieo do �o.pital da Carlil.d•.
OLINICÀS D. SIINHORAS -

CIRURGIA - PAR'l'OS
A88IST.NCIA AO PARTO "
GP.RAÇO.S OBS'UT:JICAS
Doança. ....ndol...... ttroid.,

.,.'rio., IIlpo,'... .,c.
Di.tllrbio. n."o.o. - ••ten·

U"da _..:. "cim••.

CGn.lllt6rio: ana r.rnalldo ..-

""0, - Tal. l.�.
...... a. '1 d. Smmbro - UV.
Ona•• Bo... - Tal.•••.

o ESTADO
Adalal8traçlo

Redlíçlo e Oficina. l
rua Conselheiro Mafra.
... 1.0.
Tel. 1.022 - Cx. POt

. tal, 189.
Diretor: RUBENS A

RAMOS.
Repreaentallte,
A. S. LARA

Rua Senador Da.ta..
'0 - 60 andaI
Tel.: 22-6924 - Rio d.

Jaaeiro
RAUL CASAMAY08 ... ,.

Rua FeUpe d. OUvéir.
.0 21 -- 80 ••dar

,..J.: 2-9873 - SIo
PavIo

ASSINATUltA8
Na Capital

A.o. • • .• era 100,00
SemeBtre . -Cri 80,00
Trimestre . Cri 86.00.

'No Iaterior
ABo .:.•.• Cr' 120,06
Semestre •. CrI 70,00
Trimestre . Cre '0,00
AnCincio••edfaate -o.·

. trito,
o. oril'iaai.. meamo

.60 publicados, alo ....
rio develvidoll.
A direçio alo se �es·
pon8abiliza pelos t.oa

ceitos emitido. ao••.,..

til'o. alllliaado.,

DR. M. S. ·C1\VAL··.
CANTI.

Cltale. e:a.eha.i ....m.a'- .. art.

."e.,:; ,.

ali. 8.ld.nll. .arID�., 1•.

T.I.fOD. ( •. ) '7Ie.

Dr. Alvaro de
'C�'rvalho
Doença. de CrlaBcu
Consultõrto : Rua Traja

ao II/n. Edit. São Jorl'e -
10 andar. Sala. 14 • 16.
Reaídêneía ; Rua Brf••-

deiro Silva Paes. a/. - ao
andar, (chácara do Eap&
aha).
Atend� diAriamente .a.

14. hs. em diante.

DR.ALFREDO
CREREM

Cu.o N.eio�) > 4. , 'oa.ea.

h-dir.�r do Bo.pit�! Colonla
1a.,'An&.·

Doanç.. na"o.a. • III.Dtai•.

Impotaneia S.soal. .

a.a Tiradent.. II- ••
CGn.ulta. da. 11 .A. 1. lIor••.
rON.: •. 7�8.

a.;. au. Santo. e.ral.., 14
- ••tratto.

DR. MARlO
W&1I\lDHAUSEN

CIIDiea m6diea"'· ele .elul"'•.•

arianc•• •

COlllult6rlo - RD. J.... PlDIio.
1. - T.I.•. 7&1.

'

CGn.olta.: da. " •• II àor.a.

a••idlncla: .na •• te�•• JA-

1I10r 0&1. T.l. 811.

. Dr. Intimo·Moniz de Aragão
Comunica IA BeUB clientea e amiaos que rei·

alelou a clínica nesta Capital.
'

CONSULTÓRIO: Rua Nunes Maehado, .

(consultório Dr: 08waldo Cabral) - Das 15 à.
17,80 horas.

.

RESIDltNCIA: Rua Boclliuva, 186 - TeJ ..
fOlIe M-714..

Dr. Renato Ramos 'da Silva I
Advogado

Rua Santos Dumont, 12 - Ap. 4
.------------------------------------- -----0....1..... D•• 11 .. II

Itoraa.,Tel.fone.

4Je•••lt6r101 1.....
DR ARMANDO VA.....4111et..' 1..... • •

LERI9 DE ASSIS
MEDICO

.... lerri,_ de .CHalea lata.dl

.. ....1.U.d. M·.aleI.al • ___
.Ital •• Carld.d. ,
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----------------------�---------------------

DR.NEWTON'
D'AVILA

...,..•••ral - n.eacu de ...
....... - Preetolecla
.l.tricid.d. .Uica CAB • ADULT08

- Alerala-
CGD•• lt6rlol Ru.· Nan•••aeJa..

lo, , - Oon.ulta. .... 11 •• I'

• da. 11 ,. 11 hora.. I".14Incta. ali. ..r.ella' ·,GaJ.

Ut."'DI., I - 'on•• - '181 .

Oeu.lt6r1ol au. Vl"'r .atre
- .. 11 - Telefone 1.10'7./
0aa••1.... •. 11,.0 laor•• e •
....... 11 ÀOl'•••m cliaDte.
.oaid'lIcta • .Ru. '11") "'0•.

- 'f-w.•• 1.01.

Dr. José Mede'iros Vieira
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. caixa Postal 150 .• hajai •. Santa Catarina

CURITIBA I'tLf.CILlIfA., PROSEBIlU

.�-------------------------------------.�-------------------------------
•

CONDENSADORES
•

.

Crédito Mútuo Predial

OS MELHORES ARTIGOS! OS MENORES. PREÇOS! AS. MAIORES FACILJI)ADES!
. RADT9�\\- ELECTROLAS 7."""" A�LIFICADORES.'; - TRANSMISSORES � DISCOS .._ TOCA-DISCOS - AGULflA'S
ENCEnDEIRAS ._ GEtADmBAS :_ LIQUIDIFICADORES - .BATEDEIRAS - VALVULAS ALTOFALANTES - KE--

o mais completo estoque de peças para radio
Rua 7 de Setembro, 21 e 21 A - Florianó l10Jis

_." ...,_�

RESULTADO' DO 560 SORTEIO DO PLANO B, REA-,
LlZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 1951

CADERNETA N° 00.506

PR�MIO MAIO REM MERCADORIAS NO VALOR DR":

CR$ 6.000,00
.

Aproximação Superiores Aproximação Inferiores

Em Mercadorias no Valor Em Mercadorias no Valor

de Cr$ 1.000,00 Cada Uma de Cr$ 500,00 Cada Uma

Caderneta N0 00.507 Caderneta N° 00.505

Caderneta N° 11.700 Caderneta N° 1�.698
Caderneta, N° 17.392 Caderneta N° 17.390

-Caderneta N° 05.647 Caderneta N-O 05.645

Caderneta N0 04.611 Caderneta N° 04.609

O re�ultado acima é do sorteio do mês de DEZEM
BRO .de.. 1�51, . extraído dos cinco primeiros prêmios da.

extração da Loteria Federal de 29 de Dezembro de 1951.

Florianópolis, 31 de dezembro de 1951.

VISTO
.

Orlando L. Seara - Fiscal de Clubes de Sorteios
em' Mercadorias - Interino.

Dr.-Jullo Doin Vieira
Formado pela Faculdade de Ciências Médicas

Universidade do Distrito Federal.·

Especialista em doenças dos olhos, ouvidos, nariz e

garganta..
Ex-assistente na Policlinica Geral do Rio de Janeiro,

na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina.
Railway e no Hospital São João Batista da Lagoa.

Curso especializado em Tracoma no Departamento
Nacional de Saúde.

I Estágio no Instituto Benjamim Constant, para cegos
no Rio de Janeiro.

R.ÊCEITA DE OCULQS
Angio: - retinoscopia exame de fundo de olho para

diagnostico e controle da pressão arterial.
. Tratamento e Operações na Especialidade.

FAÇA UMA ViSITA A.

FABRICA DE MOVEIS
DE

Rodrigues
&\San'os

"'IUZP LIMA & lRMÃO�
Cons. Mafra, :37

I 'Jol'ianópolil'

ESCRITÓRIO DE.
ADVOCACIA

'DO 'SOLICITA!)OR WAL
DlR CAMPOS

Advocacia em ,eral
Funciona junto &oa Iuti·

tutol' e Caixas de Aposenta·
doria. Acidentes do Traba·
lho. Inventário8. Sociedade•.

Naturalizações.
Escritório: Rua Vitor

M.eireles,· nO 18 - 20 aadar.

Materiais de ConstruçAo.
Beneficiamento em Geral.
Madeiras \ para todos O"

Fins, Abetturas, Assoalhos.
Forro Paulista, etc., Madei
ras de Pinh�. Lei e Qualida
de.
Escritório. Depósito •

Oficinas - Rua 24 de Maio
nO 777 - Estreito - Floria

nópoli8.

. Viagem com segurança
e rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS l\ilCRO-ONJBUS DO

RA?IDO «SDL-BRASILEmO»
fhrianóp(;lis - ltajaí - Joinville - Curitiba

Agê�cia : Rua DeodoJ'o esqhliina da
Rua Tenente Silvej,ra

RAC'O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OLUB DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA DO MÊS D� JANEIRO .

, �ÁBADO DIA 12 - "SOIRÉE BLANCHE" DE 1952. UMA GRANDE SURPRESA PARA OS ASSOCIADOS. TRA- .

JE EXIGIDO: EXCLUSIVAMENTE BRANCO. DOMINGO DIA 20 - "SOIRÉE" COM INICIO ÀS 21 HORAS. SÁBADO
DIA �4i ._ INICIO DO "BINGO DANÇANTE". UMA VERDADEIRA NOVIDADE PARA A SOClEDADE DE FLOIÚANÓ

POLIS. DIVERTIMENTO 100% COM VALIOSOS PRÊMIOS.

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

t'i-,

Vida Sociall Segredos Militares em A lirandlosa Assembléia Legislativa
..

ANIVERSÁRIOS: I P d d' Comunistas
Verdade... Um' milhão de, cruzeiros

SRA. MARIO LUCENA, O er .

" OS Esse, no momento, o gran-
.

.

Regista a data de hoje o j
,."

de problema que cabe ao

I p'ara Pôrto 8'elo
ariíversário natalício da ex- i nos Sdegu1!ltes .t�rmos: Con- "Havendo a direção do' govêrno solucionar, para

. , '

.ma. sra, d. Henedina Pôrto � voca o a part.icipar das ma- jornal "Hoje" obtido de mo- que a campanha' se amplie, Presidiu a sessão de on- melhor combater o auxilio

Lucena, digna esposa do sr.. nbobl'as de 19_52". As _man�- do ilicito o oficio secreto de combate à peste-branca! tem, o deputado Volney CoI- ,ora em discussão.

�Vlál'io Lucena, funcionário Iras,
como nao poderão dei- número 1.061 do Escalão DIMINUIRAM AS OUTRAS laço de Otiveira. -I O deputado Bulcão Viana

"da Prefeitura de Lajes, ! xar de ser, serao o embar- Territorial desta' Região Mi- DOENÇAS CONTAGIOSAS esclarece que a oferta ao

. O ESTADO cumprimenta-
que para a guerra da �oréia, Iitar e relativo à segurança Com referência às demais Expediente 'Imotor foi anterior à àpre-

.a, cordial e respeitosamente. I A comprovar _os pre�arati- e defesa do país, foi instau- enfermidades infecto-conta- Constou do seguinte; sentação do presente proje-

FAZEM ANOS, HOJE: I v�s da formação tambem em rado o competente Inquéri- giosas agudas, cuja orienta- Oficio do sr. Osmar Cunha, to de lei e 'que por isto lião

SENHORES: I Sao Paulo de um corpo de to policial-Militar para apu- ção clínica é do diretor do convidando os srs. Deputa- há propósito da parte do go-

�
_ Luiz Carlos Medeiros,

tropas pa,ra .a guerr� �me�'i- rar as responsabilidades. estabelecimento, dr, José de dos pata os jogos de velei- vemo de combater o proie-

'Z�a do 'Banco do Distrito 11
cana, esta alll�a -a VIsita re- Intimados durante cerca Lerner Rodrigues, os dados bol feminino, a se realiza- to,

"F'eder'al.
centemente feita a São Pau- de 15 dias, os responsáveis relativos a êsse particular, rem na cidade de Toínvile. Apenas não há necessída-

\ _ Aloísio Callado, filho:
lo _pelo general Lam�rtine pelo referido órgão, não no Mospital "Nerêu Ramos", Auxilio a Pôrto Reno de de se conceder o auxilio

do nosso prezado colega-de- j PeIxoto. Paes Leme, diretor ! compareceram. que não é apenas sanatório, Em primeira discussão de um milhão, quando I) pro-

imprensa, JOl'Il, Martinho I do Sel:vl�o de Re,cruta�ento I Havendo indícios de que as epidemias, tão comuns na' foi apreciado o projeto de blema será resolvido sat.is

"CaÚado, alto funcionário dos' do Exército, que .1l:_specIOnou i na
sede do. jornal "Hoje'.' ou Ilha e no Continente, dimi- lei apresentado pelo deputa- fatoriamente com um motor

'Correios e Telégrafos. t�das as ,repartlçoes subor-' em suas oficinas encontra-se nuiram de intensidade, do Gallotti Peixoto, conce- elêtr ico..

,

_ Armando Vieira Ge- dmadas aquela Diretoria, cópia do oficio secreto em A febre-tifoide, por e-' dendo o auxilio de um mi- Esta afirmação do líder

vaerd.
onde se trabalha ativamente apreço e que os responsáveis xemplo, que em 1950 foi res- lhão de cruzeiros para o da União Democrática :;:.::t�

_ Ayrton Salles.
. no sentido de mobilização delituosos frequentam aque- ponsavel pelo internamento, munic,ipio, de '�orto Bello. cional provoca apartes c am-

_ Paulo Pedro Rodri- clandestina, havia transmí- le periodico, determinou-se ali, de 59 pessôas, em 1951 Indo a. tribuna, o autor re- pla discussão da matéria.

-gues, comerciante em Bi-
tido -àquele jornal e este os uma busca e apreensão bem apenas ofereceu 37 casos. quereu fosse primeiramente A certa altura, o deputado

, publicara. Assim sendo, o como a detenção. dos indi- Mercê da existência da Clo- .ouvida a Comissão de Fi- Francisco Mascarenhas, com

.guaçu. I Df' do di r
SENHORAS:

comando da 2a Região Milí- ciados naqueles locais, por romicetínai a percentagem nanças, � erm o o pe l( o, a Constituição na mão, deu

_ Solange Rodrigues Di
tal' ordenou se instaurasse! intermédio da Policia Civil de cura foi satisfatoria, o sr. presidente suspendeu um aparte absurdo, preten-

-u um inquérito Policial-Mili- deste Estado. 189,1010,
os trabalhos por 15 minutos dendo provar que dar �IILlCi-

Bernardi, digna esposa do
!{

>

S 1
tal' para decidir as respon- Além da cooperação das O tétano, doença apenas

afim de que. aquela Comis-' lio a um município é criar

.sr, a vador Di Bernardi.
-

_ Maria F. da Silva, dig-
sabilidades. autoridades policiais civis linfecciosa., mas de' dificel são se pronunciasse a res- distinções entre uns f� ou-

.na espôsa do sr. Harpares
BUSCA E APPREENSÃO . para executarem a diligen- cura, ofereceu 37 casos, sen- peito. .tros, 'cousa proibida pela

P. da, Silva.
Ontem à tarde, o D. O. P. cia, acompanha as diligen- lidO que apenas 1 foi fatal! Reaberta a sessão, foi li- Carta Magna!

_ Julia Calandrini.

I
s. n:ovime�ltou-se"par� ,� re-, cias a �romo�o.ria, Pública As demais enfermidades in- do o parecer da Comissão 'Ora! Ora! .. ,

SENHORITAS: dação d.o �ornal Hoje", ,na da Justiça .Mílítar, na

pes-I'fecto-contagiosas
- dif- de'Finanças, que concluí O deputado Mascarenhas

_ Odete Luckner, f'ilha
rua QumtI,n? .Bo��lU�a" e a soa?? dr. Durval Moura de teria conqueluche, varicela, pela rejeição do projeto. de vez enquando, tem dessas

-do S1'. Paulo Luckner Empresa Gráfica HOJe on- AraUJO, . etc. _. decresceram em
Novamente na tribuna, o tiradas ...•

_ Ol�a Vieira.' �: e�s�_jorn�l é impresso Il. , 5t9:� el!l8ão�!,�ul.?: � de �<0�Il}.i.�;:t�� ,.o. 9-u�_�anifes- deputado Gallotti Peixoto O que é que tem a ver a

MENINA:
fim de proceder a busca e jJanclro de 1952. \a) Corónel ta·,s,.,m'{(lhona ãa�p0pulaçãó esclareceu as razões que- O> concessão do auxilio a um

_ Suely, filhinha do sr.
apreensão �e. cert?s ?OCU-IMilton' Ce�!mbl'a - Chefe- sailÍtã.l:i�! ,'..

. levaram a apresentar o pro- município para que o mes-

-Cene Hams.
mentos. A dIlIgencIa fOI pre- d.o E. M. R. , Assim, o serviço que vem jelo, salientando que :Porto mo instale serviços elétt'i-

NOIVADO: sidida pelos delegados Fe�-I prestand�, desde a época da Bello é a unica sede do mu- cos, com a proipição consti-

Com a gentil senhorinha
nando Mendes Cruz e QUl- sua instalação, que data de nicipio que não conta eom tucional de se fazer distin-

"'d
rino de Oliveira, estando Descobriu

• no�embro de 1943, o Hospi- serviços ªe energia elétrica. ções entre municípios? ..

'''' ilia Maria Bernardes, O «VI A
funcionária da Penitenciá- presentes o promotor públi- .• tal "Nerêu Ramos" é dês- crescentou o orador que O represent'ante de Sã(),

,

d E
co Melo Freire.designado pe- rOI)" dO cAoes" ses que ieva a coletividade Porto BeBo estacionol,l em Francisco invocou argumen-

TIa ,o stado, contratou ca- ,

-samento o jovem Rosalvo
la Procuradol'la Geral do

I
• a bendizer a acão do Poder seu progresso porque 03 mu- to propositalmente em ca-

',Candemil, do alto comercio Estado, o promotor da Jus- Milão, 9 (U.P.) - Dra. Público, no qt1� lhe toca às nicipios de JOÜ1Vile, S. Fl'H'.1- sos identicos que lhe mere-

>de. Imbituba, tiça Militar, dr. Durval Mou- Clara Jolles Fonti afirma responsabilidades da saúde cisco e Itajaí lhe tiraram tc- ceram aprovação. E ·a. pre-

ra Al'aúj� e.o te�ente-coro'l t�r descoberto o ':VirtI8�' .do p�bl.ica e, anônima e silen- das as possibilidades de ::te� valecer tal argumento, os

nel do Exerclto Dlderot Tor- ; cancer e consegUIdo eXIto CIOsamente, aquêle modelar senvolvimento. , depi)tados, ipso facto, esta

riceBi Assis de Miranda que no tratamento da terrivel estabelecimento de moiés- Depois de outras conúdc- riam inhibidos de pleiteal'

preside ao inquérito, enferm�dadef vai ser chama� 'tias-infécto-contagiosas agu- rações, o orador fez um ape- qualquer melhoramento pa-

A diligencia teve inicio da a expor suas teorias di- das, vem procurando real i- lo no sentido de ser apro- ra suas comunas,

pouco depois das 15 horas e ante dos membros da Ordem zar 'em prestigio do Gover- vado o projeto porque Por- Bem diz o proverbio 'que

às 16,30 horas já dava en� dos Médicos de �ilão � ao no do Estado, trabalho to BeBo merece esse ampa- o silencio é duro .. ,

trada do DOPS um pedido que hoje anúncia, a impren- construtivo à população flo- ro oficial. Continuando em suas con�

de informações para o "ha- sa desta cidade, 'rianópolitana. Servindo-se do microfone, siderações, o deputado Bul-

beas-corpus'� em favor de
o deputado Bulcão Vianna, .cão Viana combate o proje-

cerca de 20 detidos que por
traduzindo o pensamento do to alegando que o mesm,)

sinal, ainda não o tinham D O I" -1-' dA"
Governo, depois de exaltar contraria os interesses fi-

sido, pois a diligencia ter�.
. r. c aCI 10 e' rauJo as belezas naturais. de Porto nanceiros do Estado, mas

minou pelas 18 horas. Para CIRURGIÃO DENTISTA
Bello pronunciou-se contra em oportunos apartes os

ave'riguações foram detidas Rua F I
a concessão de um auxilio deputados do Partido Social

e ipe Schmidt - Edif. Amélia Netto - Sala I -
durante as buscas na reda- F 1

de um milhão de crUZeÜ"Oil, Democrático provam o COI!-
- one - .430 - po'l'que • P f 't

' . . ,.
.

.

ção de "Hoje" algumas pes- Tratamento cir6.rgico e cur d P' , AI I ..

a re el ura Ja V�l trano, porquanto a despeza

l' h
a a IOrrea veo ar. adqUIrIr um gerador elétrI será p

" d t
- "

soas que a I se ac avam, ou Extração.C,irúrgica dê focos radiculares (por Apicetomia) co que d(Lrá àquela Coml..õ.na- 'm 195031
o açao proprIa .

.ali tinham ido, as quais ten- PartICIpa aos A '. I' t d'
' e •

do sido enviadas à Delega- F
.

.
'

mIgos � c Ien es que, no la um de a luz e' energia de que care- Stlbmetido a votos o pro:
cia de Ordem Politica e So- Pe�:reuo, �omi.ara ..

a �ncIOn�l: u� no�o Laboratório d: ce para não ficar em lugar jeto é aprovado cont�a o vo

cial foram depois mandadas r� ese, so a I�eçao .

e u� �emco .vI�do do UruguaI, de sombra perante os de- to da bancada da União De

em liberdade, por nada te-
"formado pelo maIS credenCIado. espeCIalIsta da América mais municípios do ESt.'ldO: mocrática Nacional do Pa"'

rem com o assunto. dI°t·SUl), em Dentaduras sem o Ceo da BOCa (Abobada

pa_'l'
Em aparte, o deputado tido de Represent�ção P�-

a ma . G' II tt' P
. .

.

NOTA OFICIAL' S
-

E t' d T' b'
.. a o I· elxoto mformou, pular e até estranhamente

erao xecu a os am em"
•. ..

" ,

A propósito, a Segunda 1 Pont M" 'F'
. que o motor eletnco haVia da bancada trabalhista

es 1 oveIS e Ixas.
.

d d d 'p" f
' . .

.

Região 1ifilitar distribuiu 2 Qual e T' b Ih A '1' d
'

SI o oa o a Ie eItura de, O presIdente exerceu .o(

� .

qu
.

r
.

I a a
.

o ClICO e emalS trabalhos pro- Porto Bello pelo sr. Gover- voto de de t f
hoje o seguinte comunicado: tetIcos pela teclllca maIS recente. nador d Es't J

t I d'
.
sempa e a avol'

o ano, a vez para o prOJeto.

tto.tem, a meu ..

sagem de
'Tromao

/

WASHINGTON, 9 (U. P.)
- Começou oficialmente ho
je, a 82a sessão do Congres
:80 dos Estados Unidos. A
l"eUnlaO foi muito breve,
-pois os trabalhos do Con-
'gres�o, propriamente ditos,
'Só deverão comílçar depois
,da leitura, amanhã, da mel1-

.sagem presidencial sohre o

""estado' da Nação",

.Reoosado O

RegistO!
mo, 9 (V.A,) - O Tri

�unal decidiu, ontem, por
'�manimiàade de votos e de

poiE de longos debates, re

-cusar registro ao crédito em

lilnas para pagamento da
<reneampação pelo governo fe-
deral do material, equipa
mento e almoxarifado da
I./eüpoldina' Railway. Ao

,W'opor essa decisão, p reIa

'tor, ministro Rogério de

'-Freitas, esclareceu que ela
·devia ser tomada, porquan
to o ministro da Fazenda
sonegara informações in-j-disPéllsáveis, s'Olicitadas pe-

I _ 10 -Tribuna], �
I
i

AVENTURAS DO Z.E-MUTRETA

11 :

••••

,

p..':!d':�·
4h�"
f """'

�

\.
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Aceita-se' todo e qualquer
serviço concernente a arte

Rapidez e perfeição
Preços módicos

Rua Cons. Mafra. 92 Florianópolis

4 Florianópolis, Quinta-feira, lO de Janeiro de 1952 o ERTADO

Será encerrado, dómingo próximo, o CamJeonato' Cnadino de
Profissionais, jogando os clássicos rivais·' Avaí x Figueirense.·

amanhã à noite jogarão· Guarani e Bocaiuv8. .

.

_.()._.o._.o._.o_()._.()._.()._.()._.()._.()._.()._.()._.o._.o._.(o , _.()._.()._.()._.()._.()._.()._.()._.()._.()._.()._.()._.o.-.()._.().-.(O

"Q Estado r, Esportivo"
ot-.........w.-.-.I-.............._._,._............- ....·;......-.-.-.· .................-_..- .._·.·_-_-.-.·.-.-.-•••••-_-••_-.-...

.

.·."..-_-.·.·......·_-."._·.-.-.·.·....-_.,._·_·.-_-...._..__- -.-..w......,._..,..__�.....,.........,._"........._,................

Campeões cariocas de futebul As atividades d.os principais Bsperacaler ViiÓ�� M��:i..
�

.

.

.

clubes desta capital em t 95 t ��!!�e s?nsa!���I�ta o Campeonato Ama-
1908 � FLUMINENSE - 7 vitórias e 2 empates -

III _ Pau'la namo� peleja realizada na �o�te de I' dorist� da Se�u�da Divisão .

.38 tentos contra 9. K � anta-ontem, no estádio da O conjunto trez ista teve a-
1909 - FLTjMINENSE - 7 vitórias e 2 empates 7j O ano de 1951 não foi, Paula Ramos 2 x Combí- rua Bocaiuva, o esquadrão, inda anulados tres tentos.

50 tentos contra 7. dos melhores para o Paula I nado da Marinha 3. do Treze de Maio logrou Cam a derrota do grêmio da
1910 - BOTAFOGO -.9 vitórias e 1 derrota - 66

',' Ran:os, o quenido �l�be da Paula Ramos 1 x Guaraní vencer por 1 a O o conjunto rua Conselheiro Mafra, as-
tentos contra 9.

. Praia de Fora, presidido pe- 2 (Torneio-início). da A. D. Caix� Econômica sumiu a liderança o Postal
1911 - FLUMINENSE - 6 vitórias - 21 tentos 110 esportista Waldemar For-> Paula Ramos 1 x Guaraní que vinha liderando sem Telegráfico.

'(;ont��l� _:_ PAISANDÚ - 11 vitórias, 2 empates e 1 �;��Il;�a�zo�i;�:,��ãOpel�� 1.
Paula Ramos 3 x Figuei-

..

D·wol�l
....

yWv·-I·s
....

a·-d··o':"···p·A;I··o
....

-M-··:···oNn··
....

t··e
......

·n
......

leJ".·u··
....

r·e.....
'

derrota - 63 tentos contra 12. jas. Seu maior mérito foi rense 7. ti A1913 - AMERICA - 12 vitórias e 4 derrotas - 40 d t b t.id F' i P 1 R 1 Aval' 4o e er a a 1 o o igue - au a amos x .

Noticiam os jornais de

I
teressado em' conseguir o

rense, deixando o alvi-negro Paula Ramos 5 x Bocaiuva
Curitiba que o Monte Ale- concurso do guardião Dolly,3 empates e 1 'b'l'd d d 1 Osem pOSSI 1 I a es e evan- .

gre, 'um dos concorrentes ao que há pouco rescindiu seu«lerrota - 25 tentos contra 15. tal' pela segunda vez o titu- Paula Ramos 4 'x Atlético
Campeonato Paranaense deI contrato c.om 'o Figueirense.1915 - FLAMENGO - 8 vitórias e 4 empates � 35 1

,.

4o maxrmo, .

Futebol, está vivamen te in- Será verdade '?tentos contra 11. E'
. .

s disputados p'aula 'Ramos 2 x Guaraní.IS os Jogo
�_ - - _._ ..J'.I" y._;,.

.

1916 - AMERICA - 9 vitórias, 2 empates e 1 der- pelo grêmio paulaíno 'em 3.. \

.rota - 21 tentos contra 13. 1951: I Paula Ramos 2 x Figuei-
1917 - FLUMINENSE - 14 vitórias, 2 empates e 2 Paula Ramos x F'igueiren- rense 1.

.

derrotas - 58 tentos contra 21.
se (Vencia o Paula Ramos Paula Ramos O x Avaí 3.

1918 - FLUMINENSE - 14 vitór ias, 3 empates e
por 1 x O, retirando-se do

1 derrota - 52 tentos contra 17. gramado no 20 tempo por RESUMO: - 15 jogos, 4 _ Pela vitória consegui- - Diz um telegrama da.
1919 � FLl1MINENSE - 17 vitórias e 1 derrota - não concordar. com a atitu- vitórias, 9 derrotas, 2 em- da domingo frente ao FIu- U. P. que Afonso Fernan-

65 tentos contra 18. de desleal de um jogador do pates, 30 tentos a favor e minense, cada jogador do dez, de Buenos Aires, bateu1920 - FLAMENGO - 13 vitórias e 5 empates - quadro adversário. Venceu 38 contra, com um deficit Bangó foi contemplado com um recorde mundial ao per-42 tentos contra 18. assim o F'igueirense por de 8 tentos. Principais joga-. 15 rrril icruzeiros. /'
manecer 12 horas e 15 minu-

1921 - FLAMENGO - 6 vitórias, 5 empates e 2 W-O). ", dores do Paula Ramos: For- /_ Jordan.vdo São Cristo- tos na agua, de pés e mãos
derrotas - 37 tentos 'contra 23. Paula Ramos 4 x rriraden� neroll i, H�lio, Carion i; Pau- vão, transfertu-se para o atadas.1922 :__ AMERICA - 9 vitórias, 1 empate e 2 derro- tes (T'ijucas) 2.

'

...

)0, Dinarte, Jaime, Cazuza, Flamengo. - Domingos da Guia foi
tas - 3 tentos contra 7. '

P�ula Ramos '2 x Guarani Chocolate, Lico, Joel, Au- _ Diz uma informação do contratado para dirigir o
1923 - VASCO ..:_ 11 vitórias, 2 empates e 'I derro- 1. .gusto, Arí, Abelardo, Miri- Porto Alegre que o quadro esquadrão do Comercial d�

ta - 34 tentos contra 1\1. Paula Ramos O x Avaí 3. nho, Luiz, Astro e Itamar. do Internacional, campeão São Paulo.
1924 - FLUMINENSE - 12 vitórias, 1 empate e 1 Paula Ramos 2 x Figuei- Técnicos: Waldemar Forne- gaucho, representará o Rio - O Coríntians conquis-derrota � 54 tentos contra 19.

rense 4. rolli e Francisco Carioni: Grande do Sul no próximo tou o bi-campeonato pauiis-1925 - FLAMENGO - 14 vitórias, 3 empates e 1 --•••••-- ......------ -- Campeonato Brasileiro de ta de bola ao cesto ao SUP(!-

den·������ie�t�������l� _ 14 'vitórias, 2 empates As elimioatorias cariocas d�, remo Ilruteb�l.Amédca suspendeu' ���II�S�:1�1u�:�e:: oT��t�o�e 2 derrotas - 70 tentos contra 37. RIO, 9 (V.A.) - O Con- o tempo de 8,e 47 .

o contrato do centro-avan- to. '

1927 - FLAMENGO - 13 vitórias, 2 empates e 3 selho Técnico de Remo, da Single-Skiff Venceu! te Heleno em virtude de ter - O Brasil participará doderrotas - 47 tentos contra 32. C.B.D. r:alizou domingo ?e- Francisco Medina do Bot�-! o jogador se ausentado do Campeonato Mundial de Te.
1928 - AMERICA,- 14 vitórias, 3 empates e 1 der- la man?a na La�oa Rod�·lg.� fogo,. com o tempo de 8

ml-lclUbe desde o dia 26\Iltimo, nis que será realizado em
rota - 52 tentos contra 21. de Freitas as provas elimi- nutos.

, não" dando noticias.' Bombaim, na India.
1929' - VASCO - 15 vitórias, 7 empates 'e 1 derro- natórias entre as diversas Outrriggers. a 3 remos

I _ O Fluminense foi pro-ta - 61 tentos contra 24. gua:'niçõe� c�riocas que de- com patrão - O Vasco cor-
_ Bigode, dispensado pe- clamado vencedor da "Ta-

1930 - BOTAFOGO - 15 vitórias, 2 empates e B vera? compe�Ir com gaucho.s. reu SOZIt:Ih� marcando o tem- lo Flamengo, não mais in- ça Eficiência", com 243 con-
derrotas - 60 tentos contra 29. pauhstf, balanos e catarí- po de 9.minutos. I teressa ao Fluminense. tra 220 do Bangú.1931 - AMERICA - 14 vitórias, 2 empatea, e 4 nenses para a escolha da Outrnggers a 4 remos'

derrotas.- 48 tentos contra 26. representação nacional que sem patrão - O Vasco foi

'I' ,._, .
,1932 - BOTAFOGO - 14 vitórias - 6 empates e 1 participará do certame con- o vencedor com 7'e 10" ca-

derrota - 59 tentos contra 24. tinental, de Valdivia, no bendo a segunda colocação,
1933 - BANGU - 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota Chile. Os resultados, foram ao Icaraí com 7'10" e 2/10. : Estabelecimento Gra'fico Brasil- 35 tentos contra 16. os seguintes: Double-Skiff - Venceu o

I

1934 � VASCO -'- 8 vitórias, 2 empates e 2 derro- Outrriggers a 4 remos Flamengo com 7' e 22". O Itas - 28 tentos contra 16; com patrão - Venceu o Botafogo foi o segundo co-

1935 - AMERICA - 11 vitórias, 2 empates e 2 der- Vasco com 7,24". O Icaraí I locado com 7' e 42". !
rotas - 49. tentos contra 20. foi, o segundo colocado, com Outrriggers a 8 remos

1936 - FLUMINENSE � 12 vitórias, 5 empates e 7,24" e 2/10. com patrão - Venceu o

1 derrota - 66 tentos contra 19. Outrriggers a 2 remos sem Vasco com 6' e 14". A guar-
1937 - FLUMINENSE - 13 vitórias, 4 empates e 1 patrão - Correu sozinha a' nição do' Botafogo, campeã

derrota - 65 tentos contra 22. guarnição mista do Botafo- carioca foi a segunda colo-
1938 .,.- FLUMINENSE � 11 vitórias, 1 empate e 'go e Flamengo, assinalando cada com 6'e 34".

.-..........I!'-...._••._._...._........- ........"... ._.J".J*J"......._-_-_-......_._........�4 derrotas - 39 tentos contra 18. 1950 � VASCO _ 17 vitórias e 3 qerrotas � 741939 - FLAMENGO _.:_ 16 vitórias, 4 empates e 4 tentos contra 2'i.derrotas - 67 tentos cont:r·a 34. Em 1921 Flamengo e América chegaram ao final em1940 - FLUMINENSE - 17 vitórias, 4 empates e igual numero de pontos. No desempate o Flamengo ven-S derrotas - 62 tentos contra 30.
ceu por 2 a 1, após 100 minutos de jogo.1941 - FLUMINENSE - 22 vitórias, 1 empate e 5 Em 1929 verificou-se o mesmo entre o América e o{'ferrotas - 111 tentos contra 48. Vasco. Na melhor de tres partidas houve dois empates19:i2 - FLAMENGO - 20 vitórias, 5 empates e 2 (1 a 1 e 2 a 2) e na última o Vasco venceu por 5 x Oderrotas - 87 tentos contra 29. Em 1936 a dupla: Fla-Flu terminou empata·da. No1943 - FLAMENGO - 11 vitórias, 6. empates e 1 desempate, a. primeira partida terminou em 2 a 2 e a ter-,derrota - 53 tentos contra 18. ceira 1 a 1 mas o Fluminense venceu a segunda partida

.

1944 - FLAMENGO - 13 vitórias, � ell1'pates e 3 por 4 a 1, 'sendo sagrado campeão.deI rotas - 50 tentos contr� ?-8: 'I Em 1946 'verificou-se Çl mais sensacioI}al empate de1945 - VASCO :-:- 13 vItorIas e 5 empates - 59 ten- todos os tempos, pois nada menos de 4 quadros chega-tos contra 15.
. , .

ram juntos, sendo necessário fazer-se um "super-cam-1946 - FLUMINENSE - 18 vIto.nas, 1 empate e 5 peonato entre Flamenv''),' Fluminense, América e Bota-·derrotas - 97 tentos contra .4�. . fogo. Desse certame .p Fluminense foi o vencedor, deITo-1947 - VASCO - 17 vItorIas e 3 empates � 68 tando o Botafogo por 3 a 1, o América por 8 a 4 e empa-·tentos contra 21.
. , .

tando com o Flamengo por 1 a' 1. No returno do "super",1948 - BOTAFOGO - 17 V1tonas, 2 'empates e 1 o Fluminense venceu ao Flamengo por.4 a 1, ao Américaderrota - 59 tentos contra. �4.. por 6 a 2 e ao Botafogo por 1 a O.1949 - VASCO - 18 vItonas e 2 empates - 84 ten- Nelson Maia Machadotos contra 24.
(Do livro em p-reparo "Estatistica Esportiva").

tentos contra 13.
191<1 - FLAMENGO - 8 vitórias,

Nota� Diver�a�

"''''

SEUS INTERESS:RS NO
Rio de Janeiro serio
bem def�ndido8 por

ARLINDO AUGUSTO ALVII8
advorado

, AT. Rio Branco, 128 - S..1&8 1303/'
TeU. 82-6942 - 22-8005.

Ag'entes
(INTERIOR)

CASA
Preciso em todas as ,cida·

VENDE-SE uma, de ma

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

des e vilas. Ambos os sexos.

Boa oportunidade. O'timas
condições. Escrever Cia.
Bl'asi'l. C. Postal 3717 - S,
Paulo. Il'êço.
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Cond"08 a Ação .

Cotollca os 'maiôs'
ikinBl
BNENOS AIRES, 8 (D.P.)

- A Ação Católica Argenti
'na acaba de condenar os tra-

jes de banho chamados "Bi

'kini", ou maillot .de duas

'peças, manifestando-se tam

bém contra a prática de se

banharem juntos na mesma

praia homens e mulheres.
«Com efeito, o secretariado
Diocesano da: Moralidade da

Ação Católica Argentina, re
-corda aos católicos as dis

posições do Episcopado ar

gentino sobre a moral idade
Assinala o episcopado que

I'4'não estão de acordo com a

conduta cristã: "Nem a pro
miscuidade simultânea de I
.ambos os sexos em piscinas
públicas de natação e em

-certas diversões de verão
em que o traje é completa
mente inadequado para exi
bir-se fora d'água nem 01'

'trajes incovenien tes de al

guns esportes públicos fe-

'mininos, como concursos de ).
ginásticas, concursos de Otirrtos lotes à venda prontos para construir.
'beleza, exposições de modas Tratar com Herculano Farias no ed, São Jorge,
Com manequins viv s, etc".. andar, sala 4, diàriamente das 9 às 11 horas.

««Não desejam I

'4) armístícte»
TOKIO,8 (U.P.) - "Com

-cada dia que se passa. há
'menos razão de pensar que
-DS comunistas desejam real
:mente um armistício esta
-vel", declarou o almirante
"Turner Joy, principal dele
.gado elas Nações Unidas na

I

-conferencia plenária de ar

misticio, ao chegar a esta
-capital.

"Não podemos - prosse
:guiu o almirante - conside
Tal' a segurança das forças
-das Nações Unidas como

'''um caso interno" dos co

tmunistas".
O almirante Joy afirmou,

-então, que o debate de Pan
.Mun Jom era sobre urna

-questão de vida e morte pa
Ta as forças das Nações U
vidas. "A questão não' é a

-de uma "interferencia" nos
, .assuntos internos" da Co
réia do Norte como os co

'TIll�nistas desejariam nos fa
:zei' crer. A questão é, na re

.al ídade e sem escapatoria
JJossivel a de uma proteção
:às nossas forças.

"Se os comunistas estão

.agindo de boa fé - conti
:nuou o almirante - dese

jam sinceramente a paz, não

:l)Qdem ter nenhuma razão

para construir aerodromos
"militares durante o armisti
cio. Se, pelo contrário, estão
<de má fé e se prepararam

,"para a guerra, a construção
de aerodromos militares
torna-se para eles de gran
.de urgencia".'

O delegado-chefe .das Na

-ções Unidas af irrnou que as

'restt-ições que estavam sen

do pedidas aos. comunistas
se aplicariam às Nações U
nidas.

-----------

•

:"1;;•. ; , -. ;., ..... r,

e suas compras •• ,.

com

Refrigerador
DE ALTA QUALIDADE

. ".

Um refrigerador moderno, como ALASKA, é uma

utilidade de importância vital para o Lar. ALASKA facilita

suas compras, permitindo adquirir e conservar os.
. \

alimentos sempre frescos, em quantidade para o
.

consumo de uma família:-padrão, durante uma semana,

A capacidade de ALASKA foi cientificamente estudada.'

Oferece o máximo de espaço útil, ocupando o mínimo

de lugar. ALASKA lhe oferece, ainda. uma garantia, de
5 anos; mas Você não vai precisar de assistência, nem,
visitas de técnicos. Devido à incrível simplicidade do

seu mecanismo, ALASKA está prãticamente "segurado"
contra desarranjos. É silencioso e de absoluta

confiança, funcionando com a precisão de um relógio!

12 PONTOS DE CONFIANÇA
1. Gabinete inteiriço, acabado com tinta

sintética, branca, resistente ..

2. Vedação rigorosa contra a urnidede,

3. Isolaçâo cdm. lã- mineral, li pro-va de
umidade e apodreeimercto,

4. Acabam.ento interno esmaitado a. fogo.
.;. Lâmpada embutida.

6. Compressor fechado e silencioso -

•

o famoso "Rol/ator".

7. "rate/eiras de aço zincado brilhante.

8. EJ:apo.rador de aço inoxidável.

9. Porta do evaporador, de alumínio.

10. Fõrma« para cubos de gêlo, con� extrator .

11. Moldura isolante de material plástico
resistente.

•

12. Fabricado pela Brasrnotor - Perfeita
organização de serviço.

�.CO�(7�
1&rasmot4r'

SÃo aEB.NAJU)(l DO CAMI'Q ... L II.........

-

Em exposição no Concessionário:

EGBERTO MOELLM'ANN & CIA.
Rua João Pinto, 2. Florian6polis

CONCESSIONáRIOS NAS PRINCIPAIS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO E' DE T8o0 O BRASIL

PREGUiÇA E. FRAQUEZA
VANADIOL

AGENTE LOCAL
\ Precisamos para venda
de Breu - Soda Caústica
- Tubos Galvanizados
Arseniato de Chumbo - Ge
ladeiras - e outros artigos
de nossa importação .

SQc. Com. e Exp. NEBRA
LTDA. - Caixa Postal, .•.
7133 - A - São Paulo.
ótimas comissões.

ComérCIO de Tecldos «JIOEI»
Agradece ao povo desta localidade a preferência

com. que sempre distinguiu os nossos artigos, auguran-
do-lhes um próspero e feliz ANO NOVO..

.

COMERCIO DE TECIDOS "JADEN"
CASIMIRAS - LINHOS - AVIAMENTOS

Pelo reembolso postal
CAIXA POSTAL, 10.021 - Belenzínho - S. PAULO.

Aceita-se agentes em qualquer praça do PAIZ.

MOÇAS DESANIMAOAS!
HOMENS SEM ENERGIA.

.. . Não é sua culpa:
É a fraqueza que o deixa cansado, palído,
com moleza no corpo e olhos sem brilho.
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as fôrças para o: trabalho.

VANADl9L
aumenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZA o sangue en

fraqueeido. É de gosto delicioso e pode ser usado em toda,

8S idades

PARA OS'· MALES DO
.<; FrGADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

Lotes .Canasvieirasem

o R E M E'D I O· . Q ,U-.E ..1°

1
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Florianópolis; Quinta·feira, 10 .de Jari,ei!,o de 19p2

JANEIRO
DOMINGO
SÃBADO

�OlliÉE DOS "BROTINHOS" (Juvenil) -. As 20 HORAS.
SOIRÉE·AO DEPARTAMENTO ESPORTIVO � TENIS -. BASQUETE,_ VQLLEY E ATLE-
TISMO _. ENTREGA DE PREMIO$ - ÀS 21,30 HORAS.

.

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

F" E V E R E I R O
SABADO - dia 2 - GRITO DO CARNAVAL - ÀS 22 HORAS -.

di 1·:)- Ia, "" ..

_- dia is

,;

Caiu ,o govêrno de Pleven Co_mba'e ii Lepra
)

.
'

_

. Vários leprnlegístas visítarãe, êste mês,PARIS, 8 (D.P.) ---:. o �0' governo que 00 vieram en- depois, que Vincent Auriol • .,. � ,
•

'

ve.r�o francê�, do pnm�ll:o! cont�'a):� na residenci� .

do J começaria suas. consultas às . diversos E� lados Para Santa CatarIna.mínistro Re�e Pleven cam LpreSldf;)Hte da República, 20 horas de hoje, recebendo _.
-

.

' ,
esta tarde quando a Assem- i deixou o Palácio do Eliseo. ,sucessivamente,,,o ;Bres�den·1 dr 'Ageo·o 'de Melo .

bléia Nacional recusou-lhê t "Acabo de entregar ao lte da Assembléia Nacional I (). r _

um voto de confiança. A vo- ,presidente da Repul:l�ic�, _de 11 Edouard �Herroit, o

pres�-l RIO, 9 (V.A.)':-· Ô dine- 10, os Estados do Paraná,

I
Silva, que assentará-as 'pr-i-

tacão oficial foi de 341 su- acordo com a Constituição, dente do Conselho da Repu- tor do Serviço Nacional de Santa Catarina e Rio Gran- meíras providências relati
fr�gios contra e 234 a f'a- a de�issã? �o governo - a- ',blica, Gaston Monnerville, o ! Lepra, dando inicio ao pro- de do Sul. Além dêsses, se- vas à calmetízação de co

vor. Pleven 'e seu gabinete �lU�C
.. IO.,U o. sr'- ·Plev.en ao: minis�ro de �stado,' .Henr� grama .estabelecido para. o guirá p�ra.o oéste de. M.inas I

municantes de enfêrmo de
centro-direitísta foram der- jornalistas: A?ho que o SI.' Quemlle, o vice-presidente corrente ano, deteeminou o dr. Cândido de Olívelra f' lepra,

. ;rotado's' nos .primeiros dois Vincent Auriol .começará I do Conselho ,Georges Bi- que vários médicos Ieprolo-
.

-votos de" confiança que suas con�l�ltas ,esta noite:' d�ult e René Mayer, e o mi- gístas seguissem, .ainda. es- 'BOLE11M SEMAN.ALo primeiro ministro solicitou Na Présidencia da Repú-] nistro de Estado Joseph La- te mês, para diversos Esta�' .

a respeito do seu orçamento blica, confirmava-se, pouco) niel. . dos onde deverão inspecio-
para o a11'0 cqrrente de 1952,

• / na; estabelecimentos de SEMANA ,DE 31 DE 'DE, os CIVIS abaixo indicados,
Pleven, ,para' equilibrar o b t 'I tconn a :e a. epra e en .rar em ZEMBRO DE 1951 :� 6 DE i que ocupavam os cargos de
-orcamento, pedira 10% de

Gra.nde Ccncerte de". Piano entendimentos com as auto- JANEIRO DE 1952 [Eacr iturários Cls, "E" in-:.auinento em certos impostos "dd 't" I
. ,

I
. ,

n a es san.1 �rIas ocals,.��- Apreseni.ação de O.ficial: Iterinos: Abelardo Anto.nioe sugerira'reconomfas nos 'sando aperfeiçoar os servi- Procedente do RIO de Ja- .Gomes .Herberto de F'reitas
.gastos nacionais. Os socia- Em beneficio da SOCIEDAD'E DE AMPARO AOS

d b t' d
. t ,.. '"

TUBERCULOSOS, dará um grande concerto, no Teatro ços e com a e a en emra, neiro, chegou à êste Coman- I Tibau, Arno Luz de Andra-
listas e alguns independeu·. 'Par�. os Estados do Pa- do no dia B do corrente.' o de Clouco Corrêa Gomes e
tes uniram-se aos degaulis- "Alvaro de Carvalho", a jovem pianista conterranea, se-

'l\'" h- P'
.

C
. , ,

, � nhorinha MARCIA TAVARES DA CUNHA MELO, no. r�, .lar�n. ao, . laUl. e ea- sr. CT "Dolmar Fernandes ,Tones, Celestino Vieira,
tas é comunistas na vpotaçao decorrer deste mês de janeiro. .' ra, seguira o dr. Joír Gon- Natário", a fim de prece- Outras Notas:
'contra o governo de leven. al d F t h f fi

.
Ao solicitar o aumento de Este concerto levará por certo grande publico ao ç ,:_es

. a . o,;, .e; .. : e e a der aos exames de seleção Da Capital da República,
, nosso vetusto Teatro, pois a jovem pianista ê um expres-

Seçao de Organização e Con- do Pessoal Subalterno e de onde se encontrava, regres-
impostos e economias nas, . trote

.. p.ercorrera os Estadas admissão a' matrícula ao SOII no di'a .� do corrente, o
estradas de ferro naciona- sivo valor da nova geração ycatarinense, sendo o espeta- d R G d d N t P

�

. culo dedicado ao seu mestre e orientador, 0- renomado o. 10 ..ran e o or e, a- Código Naval, dos candida- Sr. Contra-AlmiranteIízadas, . assim como. no S1';- raiba, Pernambuco, Alagoas, tos inscritos' nêste Coman- Carlos da. Silveira Cal'lleI'ro
i:ema de 'seguro's sociais, professor GUILHERME FONTAI�HA, figura sobeja- S· Bah' d T

'

In nt·e cc nhec'd 1 c
,. .

I 't ,erglpe e Ja, o r. o·, do Com·a.ndante do 5° DI·st.r"l·to
Pleven provocou desconten- e , 'I a 10 enano l1aCIOna e proemmen e mes- .

" .� _
.,

tr'e no ·INSTITU·TO ·"""E MUSICA, ela UNIVERSID.A H.E !R�z.. �o�,.p.eu ,Rosas..0 dr. Posse de Funcionários Naval.
-l·.a

..
mp.ílt·o

..pá.iã,quase. t.·odos os I
.

". ,.. .
v • ."-v

C·) M h d I-

DO BR SI elO. ann. q e Pau. a Mo- cr d E t' d
.

d
OIto prmclpaIs parbjios po-

,A L.
. ..

\ ta visitará Minas Gerais e
omaram posse .

o cargo s a sen o espera o no

litieos repl'esentado;s na As- Em _,se traü�ndo d� um �eneflclO; cUJa renda total·
Goiás, e o dr. -Agenor de Me.

de·· Escriturário CJs. "E" e próximo dia 8, o NA "Duque·
.:r;embléia. revertera para a refenda socIedade, e ele se prever um entraram no exercício do de Caxias", o qual, vem à'

sucesso 100% e reina mesmo grande espectativa entre mesmo, na Capitania dos esta. Capital, tral1sporta�do
os api'eciadores d:J, divina arte. . .

Portos dêste Estado: Armyr . pe�soiil e matel'ial. De, re- ,

Voltai'emos ao assunto.
.

Cborcb.111 r

' Faisca, Fabio de Lima Du- gresso, passará em São
I tra e Terezinha Costa. Francisco, onde, juntamente

"' t
Demissão de Funcionários: com o pessoal movimentado

C1·ne O·,·'a' r,·o maul 88 00..;,5(;... Foram desligados da C. dêste Comando, levará pma
.., m� I:a. Inglate.rra, nos meios PP. de Santa Catarina, no

Iturma
de convocados para

,. ,. ofICIaIS amencanos em Pa- dia 31 de dezembro p. findo· serem incorporados ao Exér-'

ris,· há manifesta preocupa- por terem sido exonerados, 'cito Nacional. ..

ção quanto <\0 que possa ::l.-.
conteceí' com o Comando do

Q. G. do pacto do Atlântico,
se Eisenhower vencer as e

leições·. A comunicação da

candidatura, entretanto;- não
causou surpresa aos ameri
canos. O jornal "L'Aurore"
comentou que o apoio dos
democratas a. Eisenhower
significa uma homenagem
"às qualidades de pondera"
ção e equilibrio" de Ei�enho
wer". O jornal conservador
Londres "Daily Telegraph"
comenta que "será dificil
substituir Eisenhower em

tarefa tão árdua" como a do
comando do pacto do Atlân-
tico porém "se ele for elei- M1-RMO�ES -E GRANITO

to presidente, certamente se Art�fatos de eIme,nto em geral.

empenhará, no propósito de Bustos, �m�gens, letreIros, escultura, Tqmulos, mo-

defender o Ocidente", - nu�entos e JaZIgos.
Qualquer trabalho concernente ao ramo.

27 anos de experiencia" '

BANCOS IGUAIS AOS QUE ESTÃO SENDO. CO

Tentou matar (} LOCADOS NO JARDIM DE FLORIANóPOLIS
CR$ 800,00 POR UNIDADE.

Chefe de Pol,icia END. TUBARÃO, AV .. GETULIO VARGAS, 2435-

BELO HORIZONTE, 9
CX. POSTAL, 97 -_. 'fEL. CALDAS.

(V. A.) - Tentaram matar I P d d T-, I·o chefe de policia, sr. Ge- er a 'e I· U O'Sraldo Starling, dentro da. r .

.

'

própria Chefatura. O fato Extraviaram-se quatorze títulos da Aliança da Bahia

ocorre? qua�do ali pene�r�u I
Capitalização S,, A., do valor de doze mil cru�eiros cada

o ex-mvestIgador Antol1lo um, de ns. de ordem 133.286/287 e 133.289/133.300, e ns.

Paiva, que foi pedir para ser de sO!'teio 12.496/497 e 12. 499/12.510, emitidos pela
readmitido. Como recebesse I Agência Emissora do Rio de Janeiro em agôsto de 1944,
resposta negativa, sacou de : pertencentes ao Sr. Milton Fett, residente nesta cidade,
uma arma e tentou contra o

!
com os pagamentos efetuados até outubro de 1951, o qual

chefe' de Policiá, que -com os declara nulos e vai.,requerer as resp€ctiva-s .g-egl:tnct.ltS;�
ele se atracou, dominando- vias.·

.

Florianópolis, 10 de janeiro de 1952.

"SUICIDIO POLITICO' ,

A maioria dos obsetvádo
Tes acredita· 'que Pleven,
'Que ocupou a presideli�ia
do Conselho de Ministros a

11 de g'gosto último,.
-

após
,

uma crise de um :t;ne:s de .du

Tação, começou· deliberada·
mente um "suicídio politi
co". Esta crença se baseia
110 fato de que a coalisão
-Que formava ó governo de Ás 8,15 horas
:Pleven vinha debilitando ca- 10 DE JANEIRO o. Amor, mêdo, cuIa, Estase,.
da vez mais dev.ido ao.'cres- A data de' hoje recorda. ódiO. e coragem -: as seis
cente .custo do programá de

n s· que::
. <

.
emoções do homem, contidas

d d I d
o.

� .

. ( 'f'l!defesa e a guerra a n o� _ em 1724, sao aprovados ,num so .

I,me. .

china. As medidas propos� os atos do ouvidor Rafael Arrancando dos braços de

tas pelo governo para a ob- Pires Pardinho praticados sua 'amada por uma força
tenção dos fundos necessa·

na correlCao que fizera à que cegava e sacudia bru.tal
rios para equilibrar o orça· ilha de S;nta Çatarina e às mente!
mento: de 9.628.000.000 de. vilas de S. Fràncisco e La- SOMBRAS DO MAL

dólares, provoearam uma com:
guna;

serie dt:: problemas que ro-
_ em 1744, é lavrada a

' Richard WIDMARK -'- Ge-
ram a énlminação de cinco Carta' de autorização para ne TIER�EY e Francis L.
meses de dificuldades, du� instituir-se, 'nesta capital, a SULLIVAN.
Tante os· quais o· gabinete Ordem Terceira de S. Fran- No programá:
esteve varias vezes à béira cisco da Penitência; O Esporte na Téla. Nac.
ue uma crise.

_ em 1843 o "Batalhão Noticiario Universal. N-

O.s, socialistas recusaram I Catarinense",' creado pelo. tualidades.
apOIar o p�an_o Ide, Pleven 1 general Antero de Brito, n. Preços:
para a reduça:o ,�os gastos cou, nesta data, pertencen- Cr$ 6,00 e 3,20
uo programa de se&,uros soo do .ao quadro do Exérdto, Imp. até 18 anos.

ciais.
, com o número 3 de fuzilei. ROXY

A decisão socia1isfa de' ros ;
Ás 8 horas

votar ,contra o governo era
_ em 1851 é aberto ao I TRES ESTRELAs E UM

suficiente pa:'a: assegurar a I público o Mer�ado do Largo " q?RAÇÃO
'(Jueda. �o: G�bmete Pleven. de Palácio; \ Techl1lcolol'.
Os s?clahstas contan;. com ..,- em 1861" foi criado o

I
No programa:

10� .votos. na AssembleIa, os, montepio
.

dos' servidores· Noticias da Semana. Nac.

quaIS, somados aos 219 dos deste Estado de Santa Cu- Vitor o Espertinho. Des.
·comunistas e degaulis�as, tari�a;, I Preços:
,ascenq.em a 323 votos, IStO

� em 1881 falece mais Cr$ 5,QO e 3,20,
,
� mais do qu� a maioria ab- um dos vetera�os da guerra Imp. até 14 anos,

"oluta, que"e de 3.14 votos. contra o governo do Par:,\- IMPERIO CE�streito)
-.:..\ Assemblela NaCIOnal tem guai: o capitão Manoel Ás 8 horas
ao todo �27 deputados. Marques GuimarãeS.; Douglas Fairbanks J1'.
DEMISSAO DO GABINE-

_ em 1881, foi instalada,

I'
eru:

.,

.

TE
, '

com toda solenidade, 3. co-
OS IRMÃOS CORSOS

PARIS, 8 (UP.) :_ As 19 marca de Blllmenau. Preços:
110ras, o sr. Renê Pleven, ,. I Cr$ 5,00 e 3,20
seguidos dos membros do André Nilo Tadasco. Imp. até 14 anos.

RITZ

Greve -da\lome dos Academi
cos da' Universidade Rural

Ás 5 e 8 horas'
ODEON

RIO, 9 (V.A.) - Os estu-l sidade Rural. Enquapto is
dantes de Agronomia e Ve- so, o diretoria elos academi
terinari,a, diante do aumen- cos de Agronomia e Veteri;
to dos preços da alimenta- naria iniciou varias demar

ção, cujo custo duplicou, a- ches, _que· culminaram com

pelara1ll para a greve da�fo-· o recuo do restaurante do

me, se recusando a procllrar SAPS, o qual voltou a cobrar
o restaurante int'erno do

lOs.
preços antigos,: cessando,

SAPS, instalado na Univer- assim, a causa da greve da
, fome.

Olica
.

Caldas

o.

'/
\
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Conscritos da classe de 1933
As solenidades da
no 14 Q. - Discurso do Coro,oe� o.
M. de 4·lmeida. - O embarque do
ContiDusnte, Catariuense deslinado

à Capital Federal

incorporaeão

de que se desencumbiu brilhar.·

temente.

Sempre desempenhando cornan-

7

lEdital r 21
!ORDEM DOS ADVOGADOS
DO. BRASIL - Secção de

Santa Catarina
De ordem do Sr. Dr. Pre

sidente do Conselho, torno

público que, de acôrdo com

a resolução de 4 do corrente
e nos termos do artigo 79.
do Regimento Interno, as

sessões semanais do Conse
lho Seccional passarão a Te

alízar-se às quintas feiras,
às !) horas.
Florianópolis, 7 de janei

ro de 1952.
- Waldemiro Cascaes - 10
Secretário.

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMACOES,
COCEIRAS

E R AS,
ESPINHAS, ETC.

F

Clube Duze de Agosto
CONVITE

A Diretoria do Clube Doze de Agôsto tem o prazer
de convidar aos seus distintos associados e, suas exmas.

familias para a grandiosa "SOIRÉE BLANCHE DE 1952"
a se realizar na noite de 12 do corrente e com início às
21 horas.

O traje exigido para essa brilhante festa será exclu
sivamente branco para ambos os sexos.

Não haverá reserva de mesas.

Cláudio V. Ferreira - decretário, Geral.

Conforme havíamos a- exatamente como deveis prat.icar dos e comissões importantes. 'oi
nunciado, realizou-se dia 7. desde já, sob as vistas de prof'es- sucessivamente, promovido a Ma.
no Quartel do 14° B. C., sores part ículares, como também jo r, Ten .•Cel. e Coronel pelo prin
com solenidade, a inco r- enconil'areis aqui no ,\uartel cu cipio ('e merecimento.

poração do 1° turno de na cidade - procurava aurn en- Como Coronel Comandanté do
Conscritos da classe de tal' seus conhecimentos e se p re- Regimento dos Dragões da Jnrle-
1933. parar para a luta pela vida. pendência deu ao Exército mais

ÀS 16 horas, presentes al-. Sua dedicação aos estudos fê-lo
uma das suas lapidares Iições

tas autoridades civis e mi- ingressar no S�minário Episcopal quando, para não servil' a deter

Iitares, foi iniciado o ato, de onde sahiu para assentar p ru- minado governo pediu em 1922
d a n d o entrada naquele ça no Exército a 5 de Abril de

passagem para a reserva. Belo

Quartel, onde também se en- 1884, no Esquadrão de Cavalaria exemplo de dignidade e compre.
centravam algumas Fami- de Goiás como 2° Cadete. ensão que nem sempre tem sido
lias, os jovens da classe de Em 1888 ingressou na legenda.' imitado, infelizmente.

1933, precedidos da Banda ria Escola Militar de Praia Ver O homem forjado de aço não no tocante a apresentação da tro
de Música e enquadrados melha, o laboratório onde se pre- sabia tergiversar nem aderir,

pa e ao seu adestramento para a

"por Oficiais e Sargentos. parava a proclamação da Repú- Afastado da atividade do Exér- guerra.
Ao transporem o "Portão blica, essa f'o rma admirável de cito e dedicando-se à agricultura Sem a atual caserna o brilho

das Armas" passal'am a des- govêrno que nos rege. e à industria em Três Corações, de nossa Unidade não só seria
filar entre alas de gradua- I o valor pessoal do então cadete deu mais uma lição de sensatez, ofuscado, como também não te.
dos e soldados, que os aplau- Espírito Santo Cardoso era de lição que deve ser seguida por riamos tido a gloria de envia,r à
diam entusiasticamente. I tal cu lto que ao matr-icular-se f'oi vós, conscritos, que deveis l'e- FEB oito elementos do Batalhão
Findo o desfile fizeram alto, logo distinguido com o encargo gressar para vossos lares, para de Florianópolis. O Gen. Espi r-ito
no centro do' páteo princi-I de auxiliar a instrução de cava-

vossos sitios, vossas ocupações Santo Cardoso faleceu repentinn
pal, mantendo-se em forma, llaria

e de infantaria, amparando seus pais e irmãos na mente no Rio, a 23 de Setembro
por Sub-unidade, frente pa- Seu l�r�stígio crêscla dia a dia luta pela vida, log! que termine de 1947, aos 80 anos de idade,
ra O Pavilhão-central, e,m

I
na tl,'adlClOnal Escola e seu nome

vosso tempo de serviço. deixando viúva a Exma, Sra. nn.
cuja sacada se achavam as

I
surgiu com destaque dentre ,os Mas a revolução de 30, tr-iun- Ana Fernandies Cardoso corn

autoridades civis e militares, que tomar,am parte, na consprra- fante em Outubro precisou de um
quem se casara em 1894 e 3 fi

e nas janelas as familias. ção preparatória do movimento homem de bem, de um cidadão de lhos: Gen. Cyro Cardoso, Cel.
Damos abaixo o discurso pro-I chefiado por Benjamim Oonstant, virtudes peregrinas, de um chef'e Dulcinio Cardoso, Sr. Jair do Es

ferido, ante-ontem, pelo sr. Coo. que culminou com a ação em que militar cheio de prestígio em f'un- pirito Santo Cardoso, 6 netos �
mandante do 14 B. C., Cel. Os-' se empenhou a Escola na jornada çâo mesmo <!e sua força moral e 2 bisnétos.
vaido Melchiades de Almeida: I vitcr+osa do dia 15 de Novembro ao gover-no só restou lançar mão De a cõ rdo com a sua últ ima
"Acabaes de transpor entre ma·l de 1889. Ainda em Dezembro de do solitário voluntário de Três vontade seu corpo foi conduzido.

nifestações' de carinhoso acolhi.: 1889 quando da sublevação do 2° Corações para i n tegra r a cornis- até a sepultura no cemitério de
, mento os humbraes desta Caser·

I
R.A.M. contra a República im- são de sindiicância que teve de S. João Batista por 6 praças doI

,

na, mandada construir pelo Gen. plantada dias antes, abafou o le- examinar os casos pessoais que 10 Regimento de Cavalaria, úlbi-
de Div, AUGUSTO IG'NACIO DO vante d!e São Cristovão como i n- se creara�l1 com a vitória daque- mo C01'PO em que servira ao E.
ESPIRITO SANTO CARDOSO, tegrante da força constituida pe

quando de sua passagem pela la Escola Mi lãtar.,«. Batalhão Ada·

Pasta da Guerra em 1932. i d ern ico. A ,4 de �anei�o de 1890

Por esse motivo e ainda por ou- pelos serviços l.neqUlvocal:1ent.e xércíto .» do, País teve ainda·Qo tiem na contemplação de seu ,'e-"
.' - -- .' - I

tros ainda muito mais importan- ,relevantes prestados à República Governo de nomeá·lo'Ministro da trato motivos de inspiração e pu-
'tes que marcaram sua vida notá- I foi promovido a Alferes de cava-

Cu.erra em substitUi�ão .�o Gen.1 triotismo no cU1�IPrimen�o d�s di.ve l :

e singular no cenário politi- i lar-ia, continuando na Escola Mi- Leite de Castro. Entao, j a tendo i ficeis deveres de chefe, e um

co administrativo do País, pelo i �itar como aluno e auxili�r de
reve:'tido ao Exército e sid� �r�. i bravo da guerra, o Sargento sn

seu civismo, sua honradez sem i í

nst.ru tor. movido a General de DIV1Sa,). vio Caetano Marques, condecora"
jaça e seu apoio' sempre leal e I Em 1893 durante a revolta da f prestou ao País os mais relevan·l do com a Cruz de Combate de la.
eficiel;te às gerações novas, é: Armada contra o Marechal F'lo- I tes serviços na, luta contra São: classe que em nome do Batalhão
que o contingente de 1952, esse: riano Peixoto, cumpriu arrisca- Paulo. No periodo mais dificil <la :'de Florianópolis reti ra a bandeio
contingente que foi tão bem se·

� das missões de vigilancia coman- h istória da República, o Minist,··) ra que encobre a efigie do pa
lecionado para melhor servir ao dando a cavalaria da Escola 1'0 Espirito Santo Cardoso foi o Ge- ! trono dos, conscritos de '1952, o

Brasil, tem como patrono o gran- se tor de Copacabana - Arpou- neral impetuoso que fez lançar: Gen. de Div. Augusto Ignácio dJ
de Chefe e operoso Ministro qu e dor. finda coerente .corn a causa violentamente contra São Paulo a

I
Espirito Santo Cardoso".I. , ,

foi o Gen. Augusto Ignacio do

I
nacIOnal e com sua própria congo massa da tropa necessária para i Vibrantes aplaui:los coroa-

Espirito Santo Cardoso. ciellcia, cumpriu missões de exe· debelar o movimento no mais ra111 -as ultimas palav'ras do
Para honrar seu nome, muit" I cução dificil, quer na Baia de breve tempo. ilustre comandante.

teremos que exigir não só de Guanabara, quer nas ligações que ConsegJid� a vitóri:;, foi o! Foi então, após o encer
vós, que vindes cumprir o deve1' ! estabeleceu com as tropas govel" maior defensor do PO\'O paulista ramento desta solenidade,
militar imposto pela Constitui-I nistas .que operav�rn no Paraná. que ele tanto queria e admirava, servido aos presentes uma
ção, como também de nós, coman-I ServIU em segUIda no Gabine· Quando, em 1933 se procedia à taça de guaraná com finos
dante e instrutores incumb;dos

I t� do Ministro d� Guerra, distin· inauguração de um dos novos pa· biscoutoS.
<Lo dever de vos pl'epal'ar para a: ?ao de,que d�c_lmou para voltar Ivilhões então construidos na Fá· Ontem, seguiu c_om desti
defesa da Pátria em qualquel de

i
a �scola MIlitar -- Em 1.895, I blica de Piquete, vi uma mulher no à Capital Federal e afim

seus aspéctos e vos

transformar�.
mais um eX�lIIplo .de coerenCIa

e, I do povo se aproximar do Ministro de serem incorporados à la.
assim em cidadãos.

_

lealdade, dlHS atnbutos que c,,· para pedir amparo para o filho R.' 1\'1., um contingente de
E' que o Ministro Espirito Sa� .. racterizam o soldado: - quand.} 'que havia perdido o emprego na conseritos da classe de 1933,

to Cardoso foi chefe de virtude,� : do movimento havido na Escola fábrica, por ter tomado parte II" pertencentes ao nosso Esta
CIVIS e militares tão raras e pre- I Militar contra o Presidente P�u. movimento do ano anterior. f) do.
dosas que só com, esforço Slll·' dente de Moraes e tendo sido, General acolhendo·a com simpa. O Contingente, composto
cel'O e sem desfalecimentos cor.-I desligados quasi todos o.�:alunos. tia e bondade disse·lhe: � "Vá, de jovens vindos de Laguna,
seguiremos seguí·lo à distãucia! pediu também desligamento por seu filho voltará ao emprego na Tubarão e Lajes, que se in
nas pegaGas do� ensinamentos' desejaI: partilhai' da sorte dfls Fábrica. A revolução de São Pau· cOl'poraram aos de nossa
que nos legou. 'I seus companheiros; foi erÍtão ser· 10 acabou há cincoenta anos ,e (j Capital, embarcou, com a
Conscritos de 1952 ! 'vil' 110 8° Jt. C. em São João d'Del governo nem se lembrá mais do I cooperação do 50 Distrito
O Gen. de Div. Augusto Igna·, Rey, Minas. Voltando à Escola que se passou há meio século". Naval, no cáes "Rita Ma-

cio Espírito Santo Cardoso lias,· Militai: em 1901 concluiu o cur- Em sua passagem pela Pasta I ria" ruma'ndo para bôrdo do
eeu na Capital da então Provínd:t

I s�
de

..

lnfantaria, C�valaria e Ar: I
da Guerra foram �peradas pro· ,Nav�o Auxiliar "Duque. d,e I

de Goiás' em 31·5·1867, e embol',' tJlhalla. Seus sel'VlçoS foram a ,fundas transformaçoes de grande < CaXIaS" que os condUZIra,
:filho dOo Brigadeiro 'Felicissillw: seg.uir disputados pelos chefes

i
interesse para O· Exército COl11ú I confortavelmente, ao Rio de

do Espirito_ Santo Cardoso e ,le maIS eminentes e mais represen- foram à criação da Fábrica de Janeil'O.
d. Emerenciana Vicente de Aze· tativos no momento. De Ajudante Máscaras Contra-Gazes, em Bon· ,Este Contingente embar-Ivedo Espirito Santo Cardoso, J)0C;. ,de Ordens do inolvidável Gene· sucesso, a Fábrica de ProjeteiB cbu entregue ais cuidados
suidores de terras e de estabi!" i ral Bernardino Bormann Coman- de Artilharia no Andarahy, as do Major Milton Pedro de Ilecimentos agrícolas, iniciou Sll� I dante �� Reg!ão do Para.ná, com ; Fá�ric�s de Jui.z de Fora e de I Carvalho, d� _ Esta�o. Maiorvida, como muito de Vós 11(1111 qUt)m Ja sel'VIra na ChefIa do K IItaJuba, a de Viaturas em Cu)';- da 5a. RegIao MIlItar, o Ipresentes para incorporação, nas M. e no. Gabinete do Ministro _da ,tiba, além, das Escolas Técnicas qual, juntamentEl.,,· com a:
lides rudes do campo. Aprende'l ' G�erra db governo Nilo Peçanha, ,I de Engenharia, Intendencia, ,Sa'l' guarnição daquele barco de ;
também o oficio de ferreiro, co· ;

fOI promOVIdo a Capitão e encaro : de e Veterinária, várias Caser- nossa Marinha, propol'ciona
mo iooualmente alguns d"e vós tam· t l'egado de organizar e comandar nas, etc .. O grande Ministro pro· rá aos jovens conscdtos ca
bém "aprenderam. O livro, no en· : o Esquadrão de Trem da la. Bri- 'porcionou ao l40 B. C. a com;· tarinenses, todo O conforto
tanto, nunca. lhe...sahia das mãos. gada Estratégic:a..e_di-rigir fi- Fa-

I
nuação da tradição conqlTÍstada 'de que se- tornam merecedo

E nas horas de folga e repouso, I zenda Militar de Gericinó, missão há, longos anos por esta Unid\lde res.

le movimentq.
Em 1932 nU.!!1 c,1l10me�to parti

cularmente grave da vida do E·

xércit.o. Agora, quando neste g2.'

bíuéte de trabalho, para que os

comanda�te do 14° B. C. encon-

•

BRiiê;iiÊ!]
fi••d.,. perf••to I

'j

BalDAS. BEUJlA '!'IB)fJ
• PLACAS BIJ'n.tYIOAl·

Elixir de Noouelra
M.tath .utllar ......

tamuto d. tdfm.

C.mila.. Gravata., Plja
me. Meia. da. melhor••
pelos �e.ore� preço. .6 ••

CASA MISCELANIA - Ra�
Co••elheiro Mafra

Curso de Humanidades

Com'pre pelo me-

nor preço da cida- "

de o seu refrigera-
t! dor NORGE, mo-

w;;
dêlo 1951, com ga-i
rantia real de

5 anos.
\

08011 6ama & Cia
Caixa posta', 239
Telefone, '1601

Rua Jéronimo
- Coelho, 14

FLOiUANOPOLIS
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A GRANDIOSA VERDADE Emqu8nfo Solre o Povo

QUE CONFORTA Q d d I d
A PERCENTAGEM DE CURA, NO HOSPITAL "NERÊU RA-

uanti a e incrive e

MOS", EM 51, FOI CONFORTADORA E INinCA QUE O PRO- é jogada ao
�

lixo!
.

BLEMA DA TUBERCULOSE ESTÁ TENDO MOROSA MAS
. SANTOS, 9 (V.A.) _ O midor a preços que variam! parte do pescado. já está' de"

SEGURA SOLUÇA0 - AS DEMAIS ENFERMIDADES I N- aumento constante do custo I entre 4 e 5 cruzeiros, Não! teriorado.

F E C T O _ CONTAGIOSAS AGUDAS DECRESCERAM, SE�- de vida e as irregularidades interessa, p-Jrem, ao inter-I É assim 'que se inutili-

DO QUE' DO'S 7 CASOS DE TE-TANO, MOLESTIA APENAS
continuas no sistema inter-lmediário, comprar 1.000 cai- :zam todos os esforços dos

no de abastecimento consti- xas de sardinhas, havendo ,! poderes publicos para nor-·
I .

INFECCIOSA, 3 OBTIVERAM CURA! _ MAIS E MAIS LEI-
.

tuem motivos de ínínterrup- outro peixe, que lhes dá em I malízar o abastecimento a-o

TOS, PARA TUBERCULOSOS _ EIS O. EN'IGMA DO PRO-
tas preocupações por parte 500' caixas, mais lucro do i limentar, para estabilizar o

do Governo. Estamos, entre- que as mil. i custo da vida, esforços es-.

BLEMA! tanto, nas mãos de temiveis
"

Daí o completo alheia- i ses que até agora não passa--

O ano que expirou', não ciosa e contagiosa como o é à competência do dr. Isaac tubarões que possuem a.f'or- mente; pois 'só visam aos in- -rarn do campo ideolog íco.

fui máu, parà a assistência essa, "tivésse aumentado Lobato Filho, 'contratado ça inquebrantavel do dirihei- teresses do seu bolso, pou-: Enquanto não se comba

à tuberculose. Não houve, a- consideravelmente. pelo então Governador Ader- 1'0, que nem os poderes go- co lhes interessando a mise- i ter o verdadeiro responsa-.

pesar da carência de leitos, O tratamento específico, bal Ramos da Silva para a- vernamentaís podem que- ria .do pescador e o sac rif i-, i vel por essas anormal ias..

principalmente no único es- cientificamente levado a e- tender e 'orientar aquele ser: brar, ou sequer, vergar. cio do povo consumidor. ! não. adianta falar em inten-

tabelecímento mantido pe- feito naquele modelar esta- viço subordinado ao Depar- Ocorreu com o pão; com o E. de tal maneira se acham I sificar a produção, p'oi�,
JI) Estado, na C�pi�al,. índi-I beleci�ento na parte ref'e- tamento de Saúde Pública do l�ite, com a êarne, com o ca- o�'ganizados os intermedi�- quando est� al�n:enta, ela:

t.;e de que a moléstia, inf'ec- rente a tuberculose entregue Estado, logrou êxito com- fe, com o açucar, com os ce- rros, em Santos. e �m Sao se perde e inutiltza-se.

-----------__,---,---�----..:,--. 'pensador no ano que acaba reais, enfim, com todos os Paulo, que essa atitude é

de expirar, com a percenta- géneros indispensaveis à geral- entre eles. As resolu

gem de cura clinica de doen- manutenção da vida. ções do complô são rigoro
tes que já se encontram no Agora é a vez do pesca- samente cumpridas, aqui e

convívio- das suas famílias do; ali.

_ 40%! Dêsses, incluem-se Fato lastimavel ocorreu Daí a revolta dos pescado- CURITIBA,'9 (V.A.)

os que tornaram ao lar de- em Santos. Dezenas de .to- res e' é forçoso reconhecer Forte temporal desabou so

pois de serem submetidos a neladas de sardinhas foram que essa gente tem sobras bre a capital, causando �_.
.

d Ii
.'.

I d
- . sados danos e derrubândo

t.islo-ctrúrgta, cujo movi- Joga as no lXO - incrrve e razoes para aSSIm maní- -

mento foi maior do que nos - por falta de compradores. festar sua indignação ofere- árvores dos parques públi

anos precedentes, O poder discriminaria dos cendo campo proprício a a- cos, muros e destelhando vá-·

O que revelam os resul- "reis" dos pescados - aque- ção dos agitadores e pertur- ! ti�s ea�as. O Circo Bufalo

tados apresentados ao ter- les que esperam a chegada badores da ordem: BIll fOI desmontado pelo

minar o ano de 1'951, está a das barcas para; explorando Outro meio usado pelos Vendaval, sofrendo prejui

manifestar que os elemen-, os pescadores que enfren- armadores para não deixar zos consideráveis. Houve al-.

I tos necessários à luta con- tam mar bravio, jogando abarrotar omercado nas e- guns feridos sem maior gra-·

tra a peste-branca, nesta cu- com a propria vida - ven- ppcas de produção abundan- vidade.

pital, cujo estabelecfmento ceu mais uma vez, fazendo te; é retardar a descarga
--------'-----

É a desproporção f lagran- trulhamento noturno. Como padrão é aquele nosocômío, com que o povo não tivesse dos barcos, sob toda a' sor- Eleito., Ueario t
te entre o retardado desen- acabámos de ver, títulos são satisfatórios, aptos a sequer, a oportunidade de, te de pretextos, de maneira

volvimento da polícia frente ma-is pomposos, mais ade- prestar os melhores servi- no fim do ano que se encer- que as embarcações ficam, 'Presideote da
a todos os demais servic�s quados concordamos, atri- ços aos enfêrmos do pul- 1'0U, mitigar sua fome com tres, quatro e cinco dias,

públicos do Estado, que l�OS buíções mais amplas, porém mão, restando,' porém, para um pescado mais fresco e com os porões. fechados. ·js5embléta
levou, desde há tempos, a somente títulos sem b acorn- que se ampliem os benef í- mais barato. Quando os abrem grande P S

O
AR! ,9 CU.P.) - A ses-.

fazer um apanhado geral da panhamento. de montagem, cios por êle prestados, o au- s pescadores, prejudica-
_ são ordinária da Assem-.

situação em que se encontra divisão, seleção, organ izu- menta do número de leitos. dos, chegaram a oferecer a blé N
.

a ORDEM PUBLICA nas ção de serviços, de elemen- Ninguem ignora, que à- 1 cruzeiro o quilo e nenhum

Full,·nada I' ho�:' �sa;I;nh�ra!�i aberta.

várias regiões da terra ca- tós, de materiais e homens qiiela casa-de-saúde acor- dos intermediarios se inte-

I
O
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_

sr. Edoual' Herriot, pre-
tarfnense, e agora focalisá- especialisados capazes de rem, diáriamente, pessoas ressou. Por fim, para não . .• sidente da Assembléia cujo
10 no intuito de despertar a afastar da nossa polícia a- de todos os pontos do Esta- perderem tudo, entregavam d

atenção de governantes ,e quela feição arcáíca de si8- do, rogando, até por míseri- todo o pescado até a 50 cen- O'
BLUMENAU, 9 (K)

-I' mand.�t� expirava e ú,?iCú.
goyernados para êsse cochi- t I'

.

I lo sé córdia, um"a Traga para que tavos o quilo. Nem assim
correu há dias nesta cida- ca� 1 a � ao mesmo posto,

.
ema po reia (O seculo pas- ,_, • de 'um doloroso acidente. A I fOI, reeleito. ,

10 que, convenhamos, impor- sado. se póssam tratar, afim de consegu iram vendê-lo. Não Ita em clamorosa e perigosa
. .

1 1 havia outro remedia sena-o
jovem domestica Asta Krum Antes, o decano da As-

Essa a razão que nos 1(;- que seja pOSSIVP. sa var a. .

d tili blé
-

P b l

jm.previdência, mormente na
"

id f A I
.

d atirar ao lixo, dezenas de
quan o passava roupa, u 1 1- • sem ela, sr. i!Jugene e e-

êpoca conturbada e agitaria
vou a fazer um estudo que

VI a. egião 08 que ba-
toneladas de sardinhas, em-

zando-se de um ferro eletrí- : l'ier, de' 85 �os ,de idade,
parceladamente iremos dan-

tem às portas do Hospital
b co, f'cifulminada por ter to- I, pronunciou o discurso de.

que o mundo está atraves- "Nerêu Ramos" ofer.ece um ora, como tivemos a opor-

sando.
do a publicidade na inten-

d d tunidade de constatar em
cado com os dedos nos polos 'praxe no qual, inicialmente,

ção de contribuir para o me-
'

.os qua 1'OS os mais como- de ligação. Sua morte foi traçou as linhas gerais de
Há vinte anos atrás quan- ventes e desoladores. Ho- excelente condicões de con-

-

lhoramento desse importan- ,�instantanea. Asta Krum um programa de austertda-
do a pop.Jllação de Santa Ca- mens, mulheres e até crian- servação.
tarina era de 940.000 habi-

te setor do serviço público.. - No entanto .. a sardinha es-
contava vinte anos de ida- de que lhe parece necessá-·

S. SURI ças, sao encontrados pedin- - de. l�io.
tantes, o policiamento de do, por amôr de Deus, uma tá sendo' vendida ao consu-

E t d 't d'd
.• ·."...·_..·.· .",._.._·.·.· �IItI·.·..·,;,c..-.·,.- ",. .• ,·_· ·".· _

..

•s a o era supel'l en 1 I) vaga!
.------

por um Chefe de PoIici;� f!
, Ora, o doente tuberculoso, José B. Penteado

uma Delegácia Auxiliar e Ouoramaumentar hoje em dia, não esconde Passageiro do avião da
d.ispunha, para o serviço. da U V máis . o estado real da sau- .

F� P' bl" t
"

carreIra da VARIG, chega-
orça u lca en ão com- o' preço d·os de combalida, porquanto sa-

Posta de DOIS' batalhões.
'

b
" rá hoje, a esta capital, pro-

e q).le essa moléstia é cura- cedent d R' d J
.

cavalaria e bonlbeil'os. Ho- ( f )' A t' t d
e o 10 e aneu'o,

OS Or05
. ve. n 19amen e, quan o a

I' J' R b t P t
je que o Estado já atingiu a

.. � . .

d
-,

o sr. ase o er o en ea-

mais de 1.600.000 habiÚHl- RIO, 9 (V:A.) Infor-' ����C:e�l: p:r�a� ����:e�� Cdoh' fcondhecDido, retvelistta e

t t't I d
. .' e e o epar amen o de

es, apenas os 1 u os mu. a- mam de S. Paulo que as m- bacIlo de Koch, quando era P' d d f'
ram pois em. vez de CheEe I dustrias de fosforas pleite- nula a assistência do Poder �ol�a:a�ha a �ma J.

d.e Pol,ícia temos um Secl'e- ,iam, na Secretaria do Traba- Público no campo dessa en- B
a �lr ompson o. of-'

t" d S I
f • raSI.

arIO e egur�nça, de De- lho o aumento do preço. Ale- fermidade, era a tuberculo-'
1

.

A
.

I
O ilustre visitante vem

egacla uXlliar uma Dele- gam que a fixação de 1944 se o grandé fantasma e o
.

a Florianópolis tratar de as-
gacia de Ordem Polítics. e já não satisfaz. Em face da pobre portador do terrivel
Social,' de Fôrça Públi�a' situação critica, dizem que mal morria à mingua sem

suntos referentes àquela

uma Políc_!9. Militar com so- cinco fabricas já foram fe- meio algum...
' imp!:,rtante firma.

ment�..L>M batalhão, bombe.i _ chadas. Os produtoroes que- M h' .
O ESTADO apresenta-lhe

/

l'
J! as, oJe, em dia, .mercê votos de bôas vindas.

ro�'e .c.ava ana que, conve- rem a liberação de precos das, providencias do Poder
'Ílhamos, já não estão· pres- na fonte de produção e o �u- Público, instalando hospi- Dr.. Rena"otan?o mais serviços cOJ!lo o menta no varejo, para 40 tais-sanatórios, conhecidos" •
:faZIam antes llllm valioso pa centavos a caixa� _

os resultados de que a tti- B b,.....,._._.'Y...................-...__�•••.,......_._._.....,._....._......_._...._........... berculosos. ficaram radical-j .

ar osa

.Ia O"lau''.3"1·'8 ',·s"81
mente. curados, o problema 'Encontra-se nesta Capital, des-

ti V" U U é outro - o da ·maior quan- de ontem, o nosso prezado' con-

tidade de leitos, para que se- ferrâneo. dr. Renato Barbosa, ad-

jam atendidos quantos ve- vogado da Confederação Nacional

'Inauguração I sábado. d'o retrato nha ma sofrer da insidiosa das Indústrias e brilhante cano

moléstia! sídico na Capital Federal.

do Ir T,cho Braba
-

Farp8nde" �Continúa na 3a .pág.� o ilustre homem de letras.coes.
I • \I fi. ., taduano, uma das expressõt"s 1a

.

Os exatOl:es federais de

I
nossa edição de domingo intelectualidade barriga-verde,

S�nta.Catarma, homenagea- proximo. O TEMPO exerceu, em Santa Catarina vá·

�a��.d� 12, sáb,ado próximo, Para. assistirmos �. êsse , . _ .

rios cargos destacados na adm:-

d
-

d rCh� B��h� Fernan- ato _estI�eram em nossa re- Previsão do tempo até:;'4 nistração pública e foi, em :14,
es" e eg� o IscaI do Te- daçao, a tarde de ontem, hóras do dia 10.

.

depu,tado à Assembléia Legislati-
SOUlO NaCIOnal, neste Esta- convidando-nos os T B va.

do, com a inauguração d E G /..
srs. empo -. om.

t te gon eraldo TIetzmann, Te1'Ylperatura - En1 PoJ' c.... Nesta Capital tem sido o' bri-
seu re ra o em b' C

.... ".
.

t
'

15 h
seu ga me- ,hefe de Coletorias Fede- vação. Ihante cultor do Direito . muítu

e, as oras daquele dia rais J 'S ·t . t J
- I·· .

D I
.'

F·.1
' ,ase aI OI a o e ase Ven.tos - Do qu actl"111 �e I cumpnmentado pelos Inumeros a·'

na e egaCla Isca dOI'
.

' ..

.

.
e Ivelra, exatores em Bi- norte, frescos. I migos e admiradores. '

Dessa hom�nagem àquêle guaçú, Walmir Salomé Pe- Temperaturas _ Exüe� O ESTADO apresenta-lhe votos
conterraneo Ilustre dare- l'eira e L

' .
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. . d t Ih d
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I
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upercIO. oao, de mas de ontem: Maxlma 27.8'j
de feliz estada em sua terra na-

moS e a a a notICIa, em Sao José. M" 243
- ..

.

.

t I I
lnlma ,. ta. '.

sardinhas,
/

Forte' Vendaval
em Curitiba

Florianópolis, Quinta-feira, 10 de Janeiro de 1952

Tudo 'Cresceu! Menos a Polícia
1

Oo.e,m e hoje

Ser prefeito de Florianópólis é um espêto! Ain-
.

da ontem oijvi de um agaloado udenista esta dolorosa.

injustiça ao dr. Paulo Fontes - "O nosso prefeito<.
vive às moscas!" .

Nada Imenos verdadeiro! O Prefeito, absoluta
mente, não pode viver à 'disposição dos, quintinhões
de quatrilhões de trilhões de bilhões de mo'scas que
infestam a capital, proliferando nos montões de lixo,

que fazem baldeação em diversos pontos. .

O diretor de obras, por sua vez, não pode pen
sar no problema do lixo! Não tem tempo, pois acu

mula as funções de motorista do, Departamento de
Educação!

O cel'to, pois', é dizer-se que as. moscas vivem ao>

prefeito, e n&o· estas àquelet
.
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