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"NãO vim aos fstados 'Unidos·· Para Pedir OinheirBl5 ,.

.

\"�ASH!NGTON,. 18 (LI· "discurso. 'I'odos os congres-

I
ra vos pedir ,dinheirp. Que- i midavel ajuda que recebe- tempo e' auto-disclplína para

P.) - O premier britanico f sistas norte americanos se 1'0 frisar-vos que tudo que mos não gastamos apenas conseguirmos' esse objeti
W.in�toll ,ChUl�chill, sob' fO,r� .!p��zera� de pé par� apla�-, foi dado a Grã Bretanha, de i conosco mas princlpalmen- vo",' Mais adiante, Churchill
midâvel ovaçao, entrou as I dir o famoso estadista bri- acordo com o programa de! te para os outros parses a- afirmou que não.' .se

.

deve
12 horas. e 115 minutos na i tanico de 77 anos de idade. empréstimos e arrenelamen-: liados. A Grã Bretanha con- menosprezar o poderio do
sala de reunião do :ongres-! C�u'tchill, .

ao iniciar' seu tos, jámaís será' esquecido" tinua realizand? e�forço& império britanicopara fazer
80 dos Estados Unidos, pa- discurso, dísse : -.,. "Não pelo nosso povo. Tambem para sua rehabílitação eco- frente à agressão das 'forças
ia pron unciar importante vim aos Estados Unidos pa- quero declarar que essa for- nomica. Mas precisamos de cOImmist�s �em qualquer
_ ·.,.._,._._._..w.w.,..· ·.- ...,._. w_-_� _.•._-.·_· .,_..-�· -.- __",._- _-. -...-.- _ ..- -*:,':'•••,• .-••,.•••� �� _._

. . .

�

l;al'te' do mundo. Mas admi
tiu que a Grã Bretanha tei-á->

qü'e fazer face a problemas
f'orrnidaveis-para rearmar-se
de novo. E que, para isso,
necessit� de contar com a

ajuda dos Estados Unidos.
Depois disse que arrtígos :1-

- .

f:dfçào de hoje - ., pãgs.,
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... -liadoa converteram-se. em
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I �,.,,�., � .... .\. "�' . '. l�o:;�!��.'::�·�to��:�;�t�e:I:i'r 'ül'iÍlligós e antigos inimigos

R�O, 18 (V.�.) - O ul

I' ..

.

.

';.. .

',',
,

.. ll?b .a,te; que, ,,J?,el�·é:ev.ol�Jçaé) China estão prontas para
converteram-se em aliados.".

timo dO,s menclOnad��' as- �pn�o.ra_mento das' nossas Estadq� M?��rn? ,permltn', .I�.,nw:�: 19 da n�ces;;ndade.,:'ê- comprar todo o' algodão e-
Muitas nações foram escra

s�ntos. e o que s� re�erfl <1P ,mstItu�c.oes, tornando, -des- de .olhos ínadvertídos e de J<l :f!t�OS? tra�:sfol'ma-l0. gípcío disponível", segundo
visadas. O mundo ocidental

anunciadas eXIJlicaçoes do I sarte, Impotentes os gOI,pes braços Cl,'u�ados que se Ih.;;! ,t.tern;ma: \f,en�ando as-
o seu correspondente em

não tem culpa de existir a,·

sr, Flores da Cunha, sobre I dos que as tentarem avm- venham rmnar os seus 8.1;-, 'SlTI1; .C,"VldaS e:1hlechtadas as Moscou. gora: uma brecha 'que' o se-'
.

a sua aproximação depois de gir, Para que se não enf'ra- cerces de cultura moral e af'imações peremptórias e. para d'os países atraz da

longos anos, com o S1'. Get�- queçam as forças democrati-I cívica".
. .' ',," . firmes d� Sr. Getulio V.l1·- ,"a�����cee:.���õ:j��:�rc!�: cortina de ferro. ":Mas não

Iio yargas: Falou on.�em nao cus em que. elas .se escuda�: 1 .

A segul1': pondera: ' Mal:-. gas, DO discurso. pronuncia- 'entre o Egito e a União So- 'el:cio ,que a. Qhina será. se�.
de ImprOVISO, como.e

costu- s�mpre est1�e disposto..nao·1 h.do:
em toda a ?lellltud;,. O· (l,) no bar:quete das c�asg"s ; viética, in'iciadas em novem- pIe, U�.y�ls .comu�l>;ta,me seu, mas lendo uma ora, 'so a �a� apOlO, como mesmo chrerlto de �roPFledade, com armadas e· �ue.:r0solvl ace- bro ultimo, indicam chegar- POI, f�lll:. �?s.se q.:le �

SI .�lOU
pão p'reparada na vespe}'a, transIgIr,. com os que antE-'s a so exceçao, alta e louva- .lel' ao convite lI1stantem�n� I 'd I t

ver .almlsbclO na CoreIa e

P"orque como afirmou "não combati no' terreno das c:m'- \'el do interesse social. sen ..

'

ü> fi!-ito pelo-",meus nrezados a_ udma .conSIter�ve ex en-
si esse ai:misticio :ror viola-" .

• _. • -. '.. . • '.""." >< ,sao as Impor açoes e expor-
.

quero deIxar �sca�ar '1m petIço�s pa�'tldanas e ate brno-nos, Igualmente, obrl- D,?IgOS Osvaldo. lI'7anh�, I tações entre os 9Qis pàfsês". do, a. respost.a dos aliados
pensamento que. nao elesG- peSSOl;ilS. Amda .. que 'camjJÜ gados a d�fender a cons<>y- 1);1;1�0l1 Coelho e MIguel T€.J-I .

'. . ....
'

.

<

•

será' imegiata e eficaz.
iasse emitir". .

. ab.erto e li�re p�ra todas i1S vac,.ào. do 110SS.0 sistema c' 'IXéil'a: para assistir �:�bh1·�r I.·••••••�•••�.(II...,.., ��:...-.__
E, aSSIm, af.lrmou que contro-,rerslas nao pode o Cf>!."JJr>ICO de Vida, pelo m,"- r·afÜo no almoço da 'IIJ1ICIl:' ':9 M' ",- .'

-

D·
'

..

d"não foi só forçado, como
.

.

.

. a ODOpO 10·S�: esasf·re· e
diria Madame de Chateau· O -I R·d

· ·

t'
�".. .

'H '.'
• ._.".,,'. :'

bri�nd, pellt fórç.:t de SOI,- "'a I, .wa�V ,.,'�I;:-�II .. "i�U::�;->_Dª�_Ds�la.. r. -.' �;.' AVIa-ça�:'"�,. ,-." .. " ,��

_ cit�_çõ�s... q�le �{lo�.par;�C}'a,. f;:.. - -
- ."-,

_ .....�-" .::.+��L '.ii. '. MOSe'OU, 18'f "(V.P.)":__ .' CURITIBA>"18 (V.A.)
ao alr_n�ço._ da .'rIJuca. Ao ..,

d
-

t: "f
.

t"
Vias Nichkov, presidente dó O mau tempo reinante nas

contrarIO: ,n4'sp.era amen e O' ron IMonoPÓlio Russo de Expor- últimas 41 horâs em todo o
. tação de Madeira. num ar· Estado do Parariá acúretou

- Deliberei, diRse, com SEOUL, 18 (U.P.) - O manoQraram tão mal seus

I exeI.'cito
enfrentou apenas tig'o publicado pela revista tres acidentes de. a\iiação.refletido apoio da conscíen- genet'al Matthew B. Ridg- 'aparelhos, ao serem perse- um. pelo;tão veI;melho. Os J "News", editada em ingles Nas proximidades de Come ..

da e do raciocinio. way, supremo comimdflnte guidos, que cairam. Ao que- vasos de guerra aliado�, diz' que "é importante eJi- lio Procópio, ocorreu maisIsto 'porque, "aceitando das forças aliadas na Co- pal:ece, os aparelhos "Mig" bombardearam as posições I minar a's 'barreiras que di- um desastre em que pereceu
com reserva muitos dos a- l'éia, visitol1 iriesperadamen- desenvolviam alta velodda-' vermelhas; nas duas. cQstas ficultam o comércio" mun- carbonizado o piloto do apatos praticados pelo atu'll te o ftont, hoje, tendo em se- de. Um outro aparelho ver- da Coréia e os aviões da Ma-' dial, particularmente 08 relho o capitão do Exercito
governo", declarava não guida conferenciado com os melho a jato foi danificado rinha bombardearam as 'li- da ma�eira e celulos entre: Cicer� Amarante Ibuzeiro.acreditar mais "na possibi- representantes. aliados nas numa das tres batalhl!-.s ae- nhas ferroviarias', e postos os Oriente e o Ocidente"� O avião sinistrado, de prelidade de vir o' sr. Getulio· conversações de armisticio, .'reas que se verificaram, ter- de abastecimentos, na quàr- Dis Nichkov que a Russia fixo PP-DOP, pertencia a
Vargas a faltar ao juramen- Não foi fornecida nenhuma: iça-ietra, pela manhã. Não ta-feirà. Pela noite, os pilo- está' disposta a aumentar Cià. de Combate a. Broca da
to de resp'eitar a Constitlli- razão para esse aeonteci� há informações quanto a 0- tos aliados atacaram no 'mi- suá' exportação de produto.3' Lavoura.

.

ção e de fazê-la cumprir".' mento. perações nas frentes terres- nimo 1.225 veieulos. Anun- de madeira, 'os quais há es-
Mais adiante: NENHUM ACORDO' NA tres, onde o solo está coberto cia-se. a destruição de :1,10 cassez na Grã-Bretanha,
- O despotismo, o poder CORÉIA ., de neve. Pequenos choqu.es G�minhões,.3, locomotivas, e França e noroeste da Euro_

arbitrário, sem peias e sem M.uNSAN, 18 (U.P.) -: ocorreram na frente e o 80 25 vagões.
.'

pa.
éontrôle, isso não lhe pou�- Os' cornunista's acusaram os I " .. _._,_._ '. _.__,_. .. _

.rá mais convir, porque:'ló r d f" d i

lhe.
-

traria desvantagens
a la os, a. lrman o qu� um_ ie dos seus aparelhos Jogou iapreensões, a demai;;; do bombas na zona neutra,: nas'

l·isco, muito sério, de se 7('1', proximidades, de Kaesong.
de novo, resistido a mão al'- As conversações de hoje ter
mada. minaram sem qualquer a-

"Mas, explicou, a nin·· cordo, de.v.endo prosseguir
guem, neste país, é lidto amanhã. ! -"no; 18 (V.A.).__ - Ach.l- n;,i'á o ato em si da divisão

I!;a'
I']orte, de ainda e&ca��',o

ignorar ou desperúber o pf:-. DESTRIBUIÇÃO MUTUA I �.' til dias nesta capital o· 'I' 1 _'lT;'orial do Estado. COTr.O po), aamento e consequente
rigo sério que corre, a no"l- DE PILOTOS VERMELHOS

i
gove}'nador de Mato Grosso, se vê não é coisa tão facil iJl�Il�·iciencia

-

economic 1" Forças Alltrladas, o coman
sa estruturá social, ameaÇ1- SEOUL, 18 (U.P.) _ Dois SI'. Fernando Correia. da : C\s�;n;" Iforçando sua sustentação pe dante Amarál Peixoto,' go-
da pela propaganda ten�z e pilotos norte-americanos CQf;t.a, qu� v:io particip,il' I Em. realidade, o proble-. 1:.- ;..;UI, cujo progresso ,;e- v�rnador do Estado do Ri�>
insidiosa e pelos manejos têm a seu credito a destri- cas !:egoclaçoes. entre 0,' 'I'ma eXIste e o proc.e.ss'o· de I.rl:e ntmo acelerado..0 gl-' ()

.. ministro da ·Agricultura,
soturnos dos ql,le a, que- buição de igual numero. de g.l\'ernos do Brasil e dJs. d,únembramento do grande Ivt'!rnartor, rio entanto, co�· " e '0 secretário da Agricultu�
:rem subverter, ou mesmo de- aparelhos vermelhos, sem ?-;giados Unidos para a 8X- 1:.:,lado em duas partes ilC 1:i.::t (!ve um apoio efetivo' do ra fluminense.

.

molir. Por isso, defenc'hi', terem desfechado um só tiro ploJ'ação do 111anganez da- apresenta como decorrencia (;;:;Wl'IlO Federal lhe perrni- Durante o almoço, o sr_

rigorosa e destemidamen:e ••_.......J".....................,..,.."..-._........ quele Estado.'
.

de condições' geo-econo'llÍ- tirá uma recuperação' eí'!.- Gileno Dé Carli teve opor:..·
0, regime, que restabel.�ee- Pa�alldo à imprensa, o sr ,:>;Uf'. sensíveis no extraordi- r. mlica da zona não desen- tunidade de fazer uma €X'-
mos' em 46, é dever indecli- D d Correia da Costa aludiu u::>

I n:-'l.ri0 desenvolvimento do 'H'lvida evitando-se assim o planação a respeito de' Íll'S-
nável dos que cultuam e ti·· [tncerra OS OS Jlihl10 de divi'lâo territorial 'lltl e l"r. atrofiamento da 'A'- d::smembramênto. talação de refinarias de ar-
mam a Democracia salvado- debll. te", por .pro-

de l\la.to Grosso em duas cool e fabricas para prodU-
ru. E porque acredito na efi· li i't partes igu<).iE'" declarando·: ._.......-----.....,.__......,._._.- O MANGANEZ DE URU- ção da borracha sintética.
ciencia salvadora � Sllà

posta dR Hra�IJ'
.
- \. Posso dizer, paraf,a- CUM que serãQ instaladas, inicial-

pr:;itica, cada vez mais me '1' _, :wnl!do Churchill, em decla- O TEMPO Informou ainda o sr. Co .. - mente em Pernambuco e. no·

convenço de que, afastanrlo- NAÇõES UNIDAS, '18 (U. ulçôes feitas durante a úhi· '.
.

"ein oa Costa que ainda es- Estado do Rio, acentuando a
nos ou presóndindo do que P.) -:- Mediante pi'oposta da m�i gu'erra, que não assumi Previsão do tempo até 14 ,t,l t "rnâna deverão edtá con- impo}·tancia dêsse cometi-
ela ensina, prescreve e man- delegação do' Brasil; a Ter- 0 \}vvêrno de �ato' Gros�() I horas do dia °19.

, '..

I � :l1id.o o pr\)to�olo ent:e o mep.to para a economia na�
da, iremos ou cair, inevita- ceira Comissão decidiu, por [Jill'a uesmembra-lo. Dem,i 's: Tempo - Instavel, SUJeI- ..:::ras1.l e os Estados Ullldns, cionaI.
veImente, nas garras do 24 votos contra 15 e 15 abs- a proposição do deputado Ito a chuvas.

.

. . �Atl'a E:xploração das mi:l'ls O general Gois Monteirü
mais odiodo despotismo, ou tençôes, encerrar os debates Lúcio Proenç.a Borralho: .il�;-I Temperat.ura - Estável.

.

de man.gan.ez de Urucum, nessa ocasião, lembrou a5m
ser engulidos e devorados a respeito da resolução po� IJIlC[l uma reforma constltll-, Ventos - Do quadrante Jdas maiS rIcas do mundo, e portancia militar da borra
pelo comunismo, totalitário Ionesa, relativa fi uma even- cional,. da qual, se apro�ad� I

sul frescos...
.

J Cj�e I) p,ro:e,s�o de expl.ora- cha sintética, tendo o gover
e desalmado. Todo o nos:so tual intervenção da ONU no pt!lo Cong!'esso, decorr�)j'.a f. Temperaturas

_ '? Extre- I ç�o (pra mlcl? quase. Ime- 'lador fluminense, e o minh
esforço deve, portanto, ten" .;a80 dos 24 barceloneses de� a r�a;lzaçao de um plesb�rJ- I mas de ontem: Maxlma 23,8. r dwblmente apos a assmahw tro dn Agricultura pro':o:eti-
-der para a Pl'c.scl'\'açã,ç c� u ;idos na Espanha. 1 (, C!ljO resultado deterln,-! Mínima 20,0. (1':1 de govêrno. J do apóio ..

J.

p'rodução de bor
racha sintética
no Bra�lJ"
RIO, 18 (v.A.)' - A c�n

vite do presidente do Insti
tuto do Açucar e do AlcOQC
aÚnoçaram" ontem, no re8-

taürante d&quela autarquia,
o general . Gois Monteiro,
chefe do.Estado Maior das

,.:
.�Desmembramento de Mato

em duas' partes iguais

.

Gro�sso
,.

,/
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�..a� ::,,:.��Coe&1iJt6rio: Ró. 1'raja.. 1'riiDeatre • Crt' -.•
ao .tL EdU. 810 lo�. - AllOItetoI�.... Formado pela Faculdade de Ciências Mé'dica-s da;.

10 ••dar. Sa1ae 14 • UJ. .
Universidade do Distrito Federal.

Reaid6Deia: Roa Bri... �ortciaai.. .....0. Especialista em doenças doe olhos, ouéidos, narís €'

deiro Silva Pua, at. - 8G .ao pub)l� do.. garganta. .

..dar, . (chic"'a do.... rio cleTetvfdoa.
Ex·asslstente·D8 Políclíníca Geral do Rio de Janeiro"

.ha). na Caixa de Aposeneadoría e Pensões da Leopoldina.
AtAI_de dilriameatA... !:;.�-::1=:::' Railway e no Hospital São João Batista da Lagoo .

1. ba. em df.ate. eeftoe emffidOl .oe ..t.
Curso especializado em Tràooma no Departamento

DIl ALFREDO Nacional de Saúde.
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.....A_ 'W.Ol"'l7.'&B..u :,:rt, '.,:,
.
Tratamento e Qpernçoes na Especlahdade.

.,...�.
'

e •••w.." Cb.'_ m6die. •• ".J� lO Con8ultas(nlarl��hte;'das',9· às ,12 ·homá,e' das 15
tmpoteDei. !I l. crlutM. às 18 horas.

.
.'

._ 1'f�_ .. •. eoe.ulttm - a.e. Jab J't... tilia 9 de MarÇo, 594. - Joinvllle - Santa Catariu3.,..
�D."'''' d•• Il .. 1. ",ati. lA - T.J••.•.
J'ONIIt •. 7... CGnltG.... c ....... 41 .e,...
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RESULTADO 00 56° SORTEIO DO PLANO B, REA�
LIZAOO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 1951

.

CADERNETA N° OO.�06
. ... .

PRf!MIO MAIO REM MERCAJ>ORJAS NO· VALOit DfIlf
CR$ 6.000,00

.

Aproximação Superiores I Aproximação Inferiores
Em Mercadorias no Valor í Em Mercadorias no Valol"
de Cr$ 1.000,00 Cada Uma 1 'de Cr$ 500,00 Cada Uma

.

Caderneta NO 00.507 i· Caderneta N° 00.505
Caderneta N0 11.700! Caderneta N° 11.698
,:Qdértid8.;;.N�,,,17�,,d .' Caderneta N° 17.390
Caderneta NO 05.647 1 -Caderneta 'N° 05.�'
Caderneta N°. 04.6U! Caderneta N° 04.609
O resultado acima é do sorteio .do mês de DEZEM

·8RO�·dê"�t9il�<.eictnl1db dos" cinoo- 'f>rimeito$. .prêmíoa. qa,
exfraçAo da Loteria Federal de 29 de Dezembro de' l-gGL .

Florianópolis., 31 de dezembro de 1�51 .

VISTO'
Orlando L Seara - Fiscal <fe Clubes de Sorteios.

em )Jercado-riaa. - Interino.-

Dr.lntôni8�Mlniz·de Aragão'
. Comu.iu a nUB eU_ta e amia'oa "i. rei

asetou a cUnica besta· Capital-
CONSULTORIO: Roa NUDe. Machado.

(coDsultório Dr. O,.aldo Cabral) - Da8 1 fi 1.
, 17.30 horaa.
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Vila Social1Mudanca . dos . aUos
ANIVERSÁRIOS: RIO, 18 (V.A.) - Segun'-l,ximos dias. Assim, deverá

I
Os generais .imas Si- ,rá nomeado ministro do .Su- SAIU O NÚMERO 'DE. ,

.JORNALISTA SEBASTIÃO do informa o vespertino 0- ser nomeado comandante da queira Menezes e Nelson' perior Tribunal Militar. JANEIRO,
NEVES ficial "A Noite" e que diz' zona MiÍitar Sul o general I

Melo deixarão seus

coman-I
Tambem está sendo aguar- Com' aquela cuidadosa á-

rrrancorre, hoje, o aniver- ter colhido a noticia em Angelo Mendes de Morais.
I
dos por terem sido clasaíf í- dado nesta capital o gene- presentação intelectual ,e,

Bário natalicío do Jornalís- "fontes dignas de credito", O novo comandante da bri- ; cados na E�cola Superior de ,I;"al Osvíno Ferreira Alves, gráfica que todos conhe-.
ta dr, Sebastião Neves, di- deverão ser feitas mudanças g�da mista de Corumbá se-

.

Guerra. Por outra parte, diz

I
que será. nomeado para im- cem, acaba de sair mais

reter da penitenciária do nos quadros dos altos co- rá o general Americo Bra-' ainda aqu.ele jornal que o ,port�nt.e cargo na capital da
,
uma excelente edição de AL-

Eatado e que, em Lajes, di- mandos do Exercito nos pro- ga." ! general FiUza de Castro se- RepublIca., '

! TEROSA, correspondente

�:�::J::i:::lc:::::,:::: Tudo Cresceu! Menos a Polícia 40 anos de atividades -I::';;:le:�;!�!��n:�v::::
'que receberá o ilustre co-

Estudando e analisando Eis aí, pegados" a esmo, B
.

I
I balhos sempre muito bem

-'lega nó" nos associamos '

,
, D. O· .

.ras i I ilustrados, esta edição apre--

c'''' .., os serviços policia-is não alguns dados para compa-
- "

-

bilo samente desejando t, senta, entre outras grandes?U I S. .

" "
-

I
poderiamos deixar de. lado rar o que era a Força Pu-

.1 he fe!Iclda4es. a nossa tradicional e abene- blica que servia ao Estado A f:TANDARD OIL 'COMP ANY O'F BRAZIL CRES- : atraçÕe.s: éomo R�alizar o

FAZE� ANOS, HOJE: gada POLICIA MILITAR, com 940.000 e apenas 35 CEU ACOMPANH:ANDO O PROGRESSO DA NAÇÃO �mposslvel, um artIgo. que
SEN HORES: organização que' é sem fa municip ios e o que à Poli-

- ,mteressa a todos; Deixe de
-r-' Prof, Walmor Uliano, . .

1 stei d-
-, -. 'Tanta Queixa outro exce

. '�D J ." 1 vor, o prmcipa .
es ero o cia Militar que serve ao Es- A Standard Oi} Company nacional; e que a levou de- !] .' . �.

do G E om oaquim (e
'

'1 1 t t
'.' . . .

d lente artigo que nos ensina'

.'

d N te.
.

policiamento, pois é sua a t�do com mais de 1.600.000 of Braz
í

comp e ou, on em, pOIS, a micrar aqui o uso �: domí
'.

"

Braçoo o, �rS\ 'f- ds Iparte
mais árdua, menos r habitantes e conta' com. 54 40 anos de ininterruptas a- bombas de gasolina e, mais/como, ommar construtiva-

- srnar e as rao a

simpática e de maior exten- .muntcípíos..' ,tividades no país Estabele- tarde de caminhões-tanque I mente os nossos problemas
Fonseca.

"

'

. .... '
- ..

I na vida' Os Milagres da
d são de todo o stli·viço. : Temos razão, portanto, e ida no BTasII em 17 de ja- e vagões-tanque, obietívan- . ..'. . ,

- José Nepomuceno a
O setor polid,af tem ,sido' dizendo que a "Polícia Mill- neiro 'de ,1912, a emprêsa, do facilitar cada vez mais a I Clarívidencia..

uma ínteres-

'SUva.
. como enteado e não 'como fi- .tar, também está muito re- que nuciou seus negócios distribuição de produtos pe-I sante nal'l'a:lva dos �a��s

e ---""< Pedro Fernandes,
'lho do Estado; é o bastardo tardada; e tudo ÍSS;o sem f'a- com a venda de querosene, trolíferos à Nação. i sobrenaturais que possibtli-

�- José Mancheín.'
a quem se dá atenção e re- lar nas modernas espeçíali- comÍ:mstívef básico naquela Etapa de grande impor- I tar�m a solução .de um �os

.-- Antônio Vieira .Neto,
cursos somente nas ocasiões i zações que fá deveria existir época, abastecendo "também, tância na vida da Compa-j

malares mlsten.os do c.rIm.e
--- Ivo Noronha.

nreemente necessár-ias e as- 'de polida urbana, rural, com gasólina e "Iubr ifican- nhia foi 'assinalada em de-I em Londres; Minha PnmeI-'

SENHORAS:
Car- sim mesmo com um certo florestal, rodoviária e .: de .tes, cêrca de' 3,000 veículos zembro de 1950, com a ado- Ira Prozea, uma empolgante

- Francisca Júlia ao

despreso. Talvez seja por assistência e dasi quais a que existiam no' país, opera ção no Brasil do sistema de jay.e.nt.Qra de c�ç�da na A-

o(10S0. ti
.

I' íc que F" Públí ' h' hoje em todo território na-. descentralização administra_lfl'l_ca, A Maldição .dos .Fa-,
_ Alayde Bittencourt da esse mo IVO pSICO og o

I orça u ica ocupa oje , ''r80S com uma misteriosa
.a nossa gloriosa MILICIA; lugar de vanguarda. cional, 'através três sedes tiva e o estabelecimento de l' ",

• �
, •

BARRIGA VERDE vista na I' Consta .que será extinto o �onhecidas como Regiões uma Dir�toria sediada no I d�quen�-la�',de ,n�v�� VIt��S,
sua q'U.alidade de policia, 1 Curso de Oficiais para ser Sul, Central é Norte, loca- Distrito Federal, responsá-, aps m�rrislaSceglPCI�S; .a e

.

iro te vel pelas atividades da or-I a . :n.a e,r raque: com as
venha sofrendo, como' ne-

I
feito fora; não cremos que 1jzadas respectiva en e em

ganização no Brasil. Essa I mls.erIaS ,e .gr.an,dezas do fu-
nhuma de suas co-irmãs uma

I tal medida seja tomada por São Paulo; 'Dtstrito.Peêeral -

I N Tdo sr.
limitação e um cerceamento importar em clamoroso' re- e Recife. Tais regiões divi- Diretoria, constituída. pelos I tebçl .brasl elro;. o rono

injusto ante o grande de-I trocesso, além de arrebatar dem entre si o mercado ser- 8rs. M. W. Johnson, presi-'I �o IRe� d�. Jornais Uma �s
senvolvimento do Estado e da nossa milícia o seu f'lo- vido pela emprêsa, 'operan- dente; H. S. Wilson e E. �e.a o mema, com a IS-

_.- Claudio Sebastião,fi-. t
'

Ir.: McNe'l VI'ce Pre 'de t
'

Itona do famoso. romaílce de
, de todos os s�us serviços e rão pri.ncipal. Saberemos 10, por sua vez, a raves Dl, - SI n es; " .�. '''.

lhinho do. sr. Otávio Ferra-
instituições. louvar, desapaixonadamente, Di:'\tritos, assegurando, as- V. de Vícq e 'Pau.Io de car-I !lea�st .com ManoD Davles.

&
. Ti. ' . ' ,

b 'Ih B' b' D'
. Ha amda ne'Ssa excelente

Vamos fazer uma ligeira os atos que venham me-Iho- sim, com eficiência, o a -as" \a o ar. osa, , Iret�re,s, dI'
-

d ALTEROSA 'tl'-- Octacilio F. Machado, 'd I
e çao e o

comparação para podermos rar"mas haveremos de pro- tecimento de prodl1tos pe- to os reSIdentes no paIS, '_ :
fl,',I11I'nho (lo sr. Manuel FIo- ,

.

". 'd- 'f' mas secçoes de humOrIsmo
- abordar e analisar o desen- fligar aqueles que, como �rolíferos a todo o B.rasil. esta mtJ.mamente I entI Ica- ,. .

'

:rentino Machado.
volvimento da nossa Policia esse, atrazam, deprimem e Há 40 anos no, país,-.- a da com os problemas da dis-I r�dIO, cmem;, �o?as de ve-

C n
; · Militar. estiolam. Neste ano f.'oram Companhia tem envidado es- tribuição de petróleo no ter- rao: ?e.leza emmma, arte

..

-"'arlo "
,

"
.

I C I b' 'Iculmarla, panorama do mUIJ-

ln" I 1930 criadas 2 Cias. medida que forcos obietivando melhor ntollo naClOna, o a oran·
d h' t'

.

lt'
..

'''',� �. li" ,I
.

- Fôrça Pública merece' francos IQuvores e ,er�ir ao 'mercado nacional. do com a direção da emprê- .0, IS ona: c�nsu �no ,se.n-
...,»f'ii

R
.

�TO decol'rer desta u'ltI'ma '." c�rc . d" 3'200 f' . ,

I tImental,
vltrme hterarm,

� 1 eglmento que trataremos oportuna. , 'Sn, e a v, , unCIOna- ,

d d
,-

d 1'

2 Batalhões, mente. -Iécada, ,que as)'Jinalou extra- rios, em sua quase total ida- I sa� e, _ecor�çaq o, ar, o

1 Cia. Extra.Núm� ordinário desenvolvimento de brasileiros, prestam ser-I cnm: nao �oml!ensfl., para

,:i.;..:�:.",,�-, til. ;:..",:: _, : --:.,.".;: acõnõmié�,:'�gra:nd(Íis' em-, viços à Orga.niza�ão. Dêstes, '

as �ad�s'-7;rllg.w�� �d'padlavrdas, , .

.

� b " ,- �,
. "; aproximadamente '1.000 es-

cruza as e CU'rIOSl a es e

CONYI�T'E
'.

'�:;::;���,;��::�r::: :!:i, ��rr;"a��:P;;t:':, 5�� ,'fOdO
o mundo.

da Naçao, Elas procuraram tem mais de 20 anos de ser- raqueza e
.

,e apa�elhar no sentido 'de vico e cêrca de 50 trabalham
t fA UNIÃO CATARINEN- :ncentivar o progresso bra- pa:�a a emprêsa·há mais de E'xgO. ampn O

SE DE ESTu'b4NTES con- ,ileiro, glIe era seu próprio três décadas, enquanto 4 es- FRAQUEZA E ESGOTA
vida os estudantes e povo Irogresso: Pioneira em ne- �ão com ela desde sua fun- MENTO no velho e moço.
para assistirem à conferen- -rócios de petróleo no Bra- d?ção. Tal fato ressalta uma

.

perturbaç(;es funcionais
cia que o Dr. Valério Kon- lil, a Companhia fez inves- das características essen- masculinas e f,emininas.
der fará, segunda-feira, di?- timentos vultosos, aplicando ciais à Companhia, que é medo infundado vista e me-

21 do corrente, às 20,30 ho- '1'randes quantias no melho- ,>ua capacidade' de propor- moria fracas, mania de sui

ras, no Clube DEMOCRA- mmento e ampliação de suas donar empregos estáveis. cidio, 'tiques nervosos (ca
TICA, sôbre o tema "PAZ- instalações, ou de" instala-' Os 40 anos de atividades coetes), frieza, desaparecem
PROBLEMA CONTEMPO- ções .por ela financia,das, no Brasil, em Íntima cola- com um só vidro das Gotas

�ANEO". que' se estendem por todo o boração com a economia na- Mendelinas. Adotadàs nos

paí�, do Pará ao Estado do cional, são um estímulo à hospitais e receitadas dia�
Rio Grande do Sul. Assim é Companhia para o desenvol- riarnente por centenas de
que, no decorrer dos seis a- vimento de suas operações, médicos ilustres, Mendeli-,
nos de após guerra, tais in- no sentido de melhor servir nas firmou-se como o mais
vestimentos ultrapassaram o progresso da Nação. O de- completo e categorizado re-

500 milhões de cruzeiros. senvolvimento de' uma' em- vigorante do sistema nervo

Essa expansão obedeceu ao prêsa comercial e o bem'es- 80 e das energias vitais.
mesmo espírito que fêz a tal' da .comunidade a que Sem contra-indicação. Na8
emprêsa ser a primeira a essa emprêsa serve estão drogarias e fa1"tllácias.
trazer ao Brasil um navio 'intimamente ligados; e é -.__ _-. .......

petroleiro, conduzindo gaso- nesse sentido que a Stan
lina a granel para o país, dard OH Comparíy of Brazil
com o fito de inaugurar O norteia suas atividades.

primeiro tanque de armaze- Em comemoração ao ani

uagem de produtos petrolí- versal'lo, dirigentes e em

feros existente em território 'w�g"a(l.oR da Com!'�nbia 1'e-

',Silva,
MENINOS:

- Mariza, filhinha do sr,

Cleon ildo -Ligocki.
__ o Sueli, filhinha

Belmiro Pereira.
'

MENINOS:

RITZ
As 5 e 8 horas'
" lMP'ERIAL
ÁS'. 8,30 haras

O maior espetaculo
. -a110.

Uma verda:deira maravi
lha em cores naturais.
Um espetaculo' que emo

-eionará e agradará a todos.
OS SAPATINHOS VER

MELHOS
'l'echnicolor
com:

Anton WALBROOK
1vlarius GORING ..:_

:e apresentando a nova

Rensacional estrela:
'J.\-íOIRA SHEARER

No programa:
Cinelandia Jornal. Nac.
E. um Desenho Colorido. ;

Cr$ 6,20 e 3,20
-

C�nsura :_ LIVRE .

ROXY
Ás 4 e 8 horas

ODEON
Ás 8 horas

1) - Um far-west c�o
-de luta,s e torcidas.
'GANANCIA DESENFREA

DA
com:

Bob STEELE ,

2) - Uma verdadeira fa
brica de, gargaJhadas.

O MAGO
.
com:

CANTINFLAS e Leonora
.AMAR

3) - Continuação do sen

sacional seriado.
O HOMEM FOGUETE

5/6t> Eps.
No programa:

O Esporte na Téla. Nac.

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

IMPERIO (Estreito)
Ás 8 horas

CANTINFLAS - em:

O MAGO

Preços:
'Cr$ 5,00 e 3,20
Imp. até 14 anos.

comandos de. ·ExércHo alTEROSa

dlJ
. 1 P�l. Cavalaria
Bombeiros 30
Oficiais combatentes 48

Capitães 13.
1951

Policia l\'lUUar

e

1 Batalhão
1 Cia.·Cmdo. e Servo
2 Cias. Isoladas
1 Pel. Cavalaria
Bombeiros 30
Oficiais combatentes 42
Oficiais de Adm:
Capitães 13.

ROSA ROVERE

Filhos, noras e netos de ROSA ROVERE, ainda cons

ternados com o séu súbito falecimento, convidam os pa
rentes e amigos ,para a missa de 7° dia que, em intneção
à sua alma, farão realizar no próximo' dia- 23, às 7 horas,
no altar do Sagrado Coração de Jesús, na Catedral Me-
tropolitana. •

;Outrossim; agl'adepem a todos os que enviaram co

roas e telegramas de pesames, bem como a todos os que

'comparecerem a êste ato de fé cristã.
.

uniram-se em todos os pon
tos do Brasil .onde existem

instalações de propriedade
da emprêsa, em festa de
e0nfraternização.

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

AV,ENTURAS ZE-MUTRETADO . . ..

..

-. I'

....

... -

, ,
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RUJMQS;' NOVO·S PARA A F.C.F�
Em 'S-essão de" 'Assembléia 'Geral,' realizada ante-ontem, à noite. loram 'eleitos para
os elevados' cargos "de Presidente, e 'Vice-Presidente da. 'Federação Catarinense de

Futebol os srs, Osni Melo e ADt�Dio Salum, respectivamente. Nossos parabens
aos dois 'valornsos esportistas!-

"O Esportivo
"

_ -.. J"."'..-."...,...,.,.".._...-_.,.-.,....,..-_'!" .r: ._-_ _ --. .-.. -"._' ..,..._._._."•••-.:-....- ••.- - ..,. -.".-••--, -.",.---- ",,--.-.--._a . .,."...,. .......,....,\

Estado
A grande 'rf?gata ecêanlca ,Montevj�éu-Flfl- Próxima realização da 'fAC_: Campeo-

rtanôpr-lís aproxima se do 'seu Iíaal ,nato Esfadual de A.lej��mo
a IUl ' t j., " ,-.1,,' Não dormem sôbre louros to vêm ultimando os prepa-', presenças na monumental

Representou para a nossa

I Taça "Atlantíco SUl''' ao cu:'s_o da regata, com a íns- os abnegados dirigentes da lrat�vos para promover nes-Icempeti�ão do espor�e-�ast�
eidade uma grande honra "Oficial de Derrota" do bar- . crrçao do nome do .barco, o Federação Atlética

catari-Ita
Capital, o Campeonato I

as segumtes agrermaçoes :

ser escolhida para méta fi- co ganhador da Taça "RcP,ú-i
de seu capitão e tr�pulação nense. Após o êxito retum- Estadual de At�étismo, mar- L�ra Tenis ACI�be, desta '?a

nal da maior e mais concor- blica Oriental del Uruguay" e o lugar, no Handicap Ge- b-mte de que se revestiram cado para os dias 9 e 10 de I pital ; GremlO. .EsportIva.
rida regata oceânica de bar- Estas T;_:cas serão outcr- ral, que ocupou. 03 Campeonatos de Volei

If'evereiro próximo. I Olímpico,
e Duque de C�

('08 a vela, qU,al, seja � R�-. gadas em propriedade te�- .Concedel�-s.e-�o tr:s pre- Masculino e FeminiI:o; Bas- Pretende,a F. A. C, qu� ü I:ias,
de Blu�enau: Bande��gata Montevldeu-FI�rJano- porârra ':' nelas serão 1113::;"10 rmos especlals.as tres me- quetebol e Lance, brilhante- I

certame �eJa um d?s rnaro- rantes de �l usque, ,P�In;eI
polis. Domingo último, er.11 tos : . o t.:"�l:PO em!.reg-adr, Ilhores fotograf�as da re.�at:l.ln�e.nte real�zados em Joín- :�s e ,maIs concor,rIdos da

Ir,as e. So.cledade Gllla�tlC_a,
Puerto Buce.ro (Montevi- (corri'5H,� Oi] real), o nome Conceder-�e-a um premio vI11e e venc,ldos pel�s club:� I�I:-;.'tOrIa

do
. atlebsn;o e� de JOl�vIlle � Assocl�çaodéu) foi dada a largada da do .harco, e de seu capitão e I ao melhor f ilme de 8 ou 16

I daquela prospera CIdade, ja Santa Catarina. Assim, Ji). E,.sportIva,_LaUlo Soares, de

sensacional prova disputada tripulação.
"

m.m, em cores ou preto. a entidade da rua João Pin- l tem como asseguradas sua'! Porto Ul1lao.,
_

.

por embarcações brasileiras 'faca "Ciudade --1 � Monte- -------------., Portanto, estarão em a-

.argentinas e uruguaias.' É videu;' -io Larco gan hador, C.a Ie o..da r'lao
"

da' FilC. P3.. ra. 1952 ção, pela hegemonia do es-

promotor da competição o em tempo corrigido. <!0 Han- porte helênico, nada menos
Yatch Clube Uruguayo, com dicap Gn'a: de 7 clubes, o que represen-
a colaboração da Federação Taça "Cidade de F'}cl':'itn(J- Está assim organizado ,')

I
Fevereiro 9 e 10 - Com-

'

Março 1. - Início dos ta um recorde.
de Vela e Motor de Santa polis" ao barco ,ganha dó)!", (':-t!:�dario dru. Federação pet'cões pré-olirúpicas da a- Campeonatos Regionais ,de Pelo visto o Campeonato
Catarina, O percurso é de em temp.i corrigido, da s(:- Aclétíca Catarinense para : tietismo (masculino e fer-ii- Basquetebol mascul íno e jr- Estadual de Atletismo, reu
fi70,milhas, devendo ser da- rie "A". 19f2: I n,no).. venil, voleibol masculino, nindo os 'maiores "ases" do
da a qualquer momento a Taça "Acorazado Soii- .......- ..................._•••_._.._..••--•••�._-....-- ...._.. - ....�- M �.... _. - -....,...........J f

'. 'e j ven il esporte-base de Santa Cata-
chegada dos barcos. mões" ao Larco \ ganhanor. Cant-,nho 'da- 'S'a·'�Ir'd-'a-'doe', ,o��nr��05 e �O - 'Torneios rína, deverá ser o mais sen-

Para esta capital, a F, V. em tempo corr-igido. da Se- "

'

"

co.egiais de. a�letismo, ba s- sacíonal já realizado na ter-
M. S. C. elaborou o seguin- rie "B". " ••• c.uetebol e cíclismo. ra barriga-verde.
te programa: Taça "Y-cht Club.: 1 ru- Em 1920 o Flamengo ven- 'I derrota. O alví-negj-o foi a- ,ivlaio 4 - Campeonato Re- Ch�V�BS,�,ápd��t��::����o���1) - Coquetel no Coquei- guayo" ao primeiro barco ceu invicto, o campeonato batido pelo Améríca por g íonais de éidis:tr..o.. _

ros Praia Clube. em atrail'ssar a lir:óa J. carioca de fútebol, com es- 4 a 1, no primeim turno e .Junho 24 - Corrida da· cnl10 Quarto Batalha0 de
2) - Churrascada da chegada. tes resultados oficiais: venceu o FlumiJ1em�e por F;ogueira. C�çadores, será o local dás

Al'Il;izade na Penitenciárill do P i'émio • Ychting Brasilei- VITORIAS: _ 2 'a 1 so- 3 a 1 e Gal;. o Haddock Lo- .Julho 5 e 6 - Campeoll a-I
dIsputas. ,

.

Estádo. ro" à melbor narraç9.o de bre o Fluminense; 2 a 1 e bo por 7 a O e 11 a O; o Ria- t(,S estaduais de basqu(�t,�:- ._._-..... -__.. � �_._� -.� - ••_- •
__
w••.•__�••

3) - Excursão pelo inte- viagem. Conceder-se-á um 3 a 1 sobre o Botafogo, 4 a chuelo por 9 a 1 e 15 aI; o be' e voleibol juvenil. Local: peonato Estadual de Atl .. -
rior da Ilha e arredores., prêmio ti\) melhor (r�r�v de 1 e 4 a 3 sobre o São Cristo- Rio Cricket por 6 a O'e 5 a E!o.lmenau., Iti�,:mo masculino e femininll.
4) - Entrega dos prê- bordo da legata. vão; 2' a 1 (7,3 a 2 sobre o O e o América pm' �� a 1, no Agosto 31 _o Campeol1'l- Dezembro 14 - ElimIna-

mios e' desfile das partici- Taça "j_�\deração �l� Vela Bangu; 2 a 1 e 2 a 1 sobre o ret�rno .. _

tos Regionais de Atletism:l- i:trrIas da Corrid:1 de S. Sll�
pantes, no Estádio "Sant� e Motor dI'! eanta Catarina" Andaraí; 6 a 1 e 9 a 1 sobre Outubro'5 e 6 - Campeo- vestre, de 1952, em Floria-
Catarina". ao prJmeiro barco da Série o Mangueira; 3 a 1 sobre o A "virada" mais ::1ensaeio- nato Estadual de Basquetf:- nóp-olis.
5) - Soirée no Clube Do� "B" em atrêivessa�· a linha Vila Isabel e 5 a O sobre o nal qu� se coriheee no fate- tol, Voleibol maSCulino e

ff:-I
Ficou ainda deliberado,

7e de Agosto ou Lira Tenis de chega":a.
'

Palmeiras. boI europeu, verificou-se em minino, Lance V-vre. Local: pela FAC que as inscriçõ�s
Clube,

, Taca "C.-'modoro Conbd;>= E;MPATES: - 2 a 2 e 2 a 1907, no campeOllatp sus- Florianópolis. para os certames encerrar-
6) - Recepção no 5° Dis- Raul-A. Pre, itali", ;iO !,'\I·C:-I 2 com � América; 2 a 2 com triaco, quando o Rapid de- 19, - Campeonato

Estao,se-ão
dez dias an'..es das da�

trito Naval pelo Contra AI- ganhador, em tempo corrigi o Fluminense; :1 a 1 com o pois de estar perdendo por dual de Cichsmo. ' tas preyistas para suas rea-
mirante Carlos da Silveira do, do Ha�(licap GemI

\

Vila Isa?el e 1, a 1 com o

15 a 1 para o Warkel.. no Jlri- 'Novembro 8 e 9 - Cam- lisações.
Carneiro. Taça "Nautilus Yachting Palmeiras. meiro tempO, COtll:!I�guiu ai11-

- -_•••..-..t>_-.. '."__.. ..__ ._.,.

7) - Grande regata inter- Club", <l,C; .l.;;irco g"f'n hadnr -

I
davencer o jog� pGr 7 a Jj!

N t D
· .

'f,acróna:I, em que intervirão em tempo corrigij:; da sé- A maior vitoria do Fla- .
-

'

() a� IVersa�os ba'r<�os que completaram rie "A".
"

. mengo sobre os paulistas ve-
,

. Em 19'18, quando () Flu- . � , .::
.

�o trajeto da Í"t)gata oceânica' Taça "EJuardo R<:!J.TllSci'· rificou-se em 1940, quando minense derrota:1do o Fia-
e mais as embarcações d� ao barcô !o�'anhador, em tem- nbateu a portuguesa de I mengo por' 4 à o, pela pr!- _ Fala-se nas rodas es- apresentará 'em Brusque noIate Clube e VeleirOs da po corriQidv, da série '�" Desportos por � a 1. I meira vez se sagrou tri-cam- portivas que o selecionado via. 26 do corrente. sendoIlha, locais: Taça "B4rão do Rio B� .ln· �,' I

peão carioca, Mal"(�oil Meu- catarinense que disputará o provável que antes enfrent�São os seguintes os p"e- c')", ao se�ul1do bH!�), "111 Em 1914 o Flamengo em- donça defedeu doiq penal- Campeonato Brasileiro fará o :;elecionado catarinense.miós em 'dif;puta na Regata. tempo c(I!'!'igido, do l-Iantli- patou com o saudoso Ma- tis, quando a contagem era uma exibição amanhã na cio '-O Grêmio Porto Ale-Oceànica Montevidéu-F',(;- cap Geral. kenzie p'or 2 a 2. Foi esse o de O a O.' dade·de Joinville, enfrentan- ,grense derrotou, quarta-fei-rianópolis: Taça '-(,' ucero UmgLUIY" primeiro jogo disputado 'pe- � do um combinado

América-Ira,
à noite, o esquadrão al-*Taça "Republica Oriental, ao segundo barco em atra- lo F,lamengo ,contra clubes Um dos quad;(\s-mais ia- Caxias. . gentino do Ferro CarrilDel Uruguay" ao barco, gD- vessar' a lhha de ch�gada. paulistas. mosos da' capital paulista

I
- 7 mil cruzeiros mensaia O,ei'ite, pelo escore mÍrtimo,nhador, em tempo corrigido Taça "Pum·to De-I BU2f'O.., foi o do S. Paul.J F. C. _ foi a propost� feita pelt: - Mendonça, zagueiro dodo Handicap Geral. ao "_Ofic:,�.l de Derrc:.1<,·- .do A primeira partida entre Campeão de 1931., Era o se- Flamengo, do Rio, ao joga- Bangu, ficará inativo !leI\)Taça "Estados Unidós barco g,an:u.dor d3. Ta��a os clássicos rivais - FIa. guinte: Nestor, Clodald') e '.

der Osni, médio' direito da espaço de um ano, no míni-Del Brasil" &0 barco ganhoa-. "Republica 'Orientr.l deI mengo x Fluminense _ foi Rartô; Rafa, Zarzur e Oro-o seleção catarinense. Infor- me. Como se sabe, no préliQ< dor, em tempo corrigido, da Uruguay. realizada no dia 7 de julho zimbo; Luizinho, Valdemar, ma-se que o player colored de domingo com o Flumineu-
.

�érie "A". A
'

t
�

< --2 -,"- s aças berao OU.l.Cl·gal!3S f.'e 1912 e, terminou com a' Friedenreich, Araken e Her- aceitou em principio, devell- f.e, 'o player banguense rece-Taça "Republica Argen- em propriedade. vitoria do Fluminense por Jules., do rumar para a Capital Fe- beu forte entrada de Di.Ii,tina" ao blJ,rco ganhador, em Conceder-se-ão Incdalha� 3!l 2. Os dois quadros joga- deral logo após os compro- sendo forçado a deixar o

�.��:o corr��ido;"'dã, Série de prata crmemorativos ? ram assim copstituidos: O primeiro prélj(, inter- missbs de Santa Cata'rina Ui) gramádo.,cada um 'lo,> tripUlantes dos ,Fluminense - Laport, Maia nacional que os brasileiros

I
Campeonato' Brasilei-ro eb - O Conselho Técnico daTaça ",GE)neral José Arti- iàtes que C.P1mpram integral- e Belo; Leal, Muutz e Per- disputaram foi efetuado em Futebol. Ciclismo da C. B. D. concor-gas" ao primeiro Q1jll'CO e111 mente opel"curso da regata, natnbuco; Osvaldo Gomes, S. Paulo, a 31 de Julho ,de,' - O volante Hrgentino tlou com o pedido da Federa-atravessàt a linha de,' cheO'<>. com

. . �

d B tI' B P"n a In"(!PlçaO e seu:, nf'. ar o omeu, e'l:man. Gal- 1906, quarido os p!tu'i�tns .!uau Manuel. Fangio 'cam- ção . eruana, que deseja o.da.
. '.'

mes, o do l:arco a que ;if'r-Ivert I e Galv€rt II.
'

en1rentaram os sllJ-afrif"a peao do mundo, foi o vence- adiamento do CampeonatoTa�a "Duque 'de Caxias" tencem e o fugar" Uj Haildi- Flamengo': - Oton, Na- nos e foram por ��ste-; ven .. dor da prova automobilisti- Americano de Ciclismo d-� :!ao primeiro barco, da Sede. cap Geral, f,ue ocuparam e ri e Pindaro; Cintra, Gilb�r- ci 108 por 6 a O. ca Cidade de �ão Paulo, rea- para 9 de fevereiro próxi-"A", em atravessar a linha m J I}' d .,':,a }rrs Ut ouro �'. ca a to e Galo; Baiano, Arnald:_:', lizada ,domingo' ultimo em - Terá lugar amanhã, IH)-de chegada. I riJ':J 1:.[. t,) aos iates J;"'i ':. Borgeth, Gustavo e Amaran- O Corintians € o clube de 'InterlagOf\. O brasileiro ,Maracanã, o segundo cot€-Taça "Libertador General ','res {l,;! t ..ças. te.' ,

I�' Paulo que lev:mtou
.

Francisco Marques foi o se- 10 da 'melhor de tres" entre�José de San Martin" a,o pri- C d -

t b
n,hl:'!

o�ce er-s,e-ao, '�m em,_ - c�mpeomt!os invi-ctc,:o: 1�1! 1, �úndo colocado. Fhm1inen-s-e e Bangú. Tendomeiro barco, da Série "B" plaquetas recordatonas, a O Botafogo conq uistou o

I
� t;, 29 e 38. 0'- Consta nas rodas espor- \ en cido a primeira partida,em atraY'':;l.'sar a linh't (jp cada d' t t't I

', um os la es que cum- I u o de campeão carioca Uvas de Brusque que o Co-
I
h".stará a vjtoria para o tr�-chegada. pram integralmente o per- lle uno, com apellas 'uma Nelson Maia l\la(:hado rinúans Porto Alegrense se I c:)lo1' ser campeão de 51.

,/
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'J,A:NErIR,'Q ,

SABAi)O '_,. dia 19 -;- SOIRÉE AO DEPARTAMENTO' ESPORTIVO - TENIS _' BASQUETE - VOLLEY E ATLE..

TISMO _. ENTREGA DE PREMIOS - AS 21,30 HORAS. ,

'

"

-'

DOMINGO, - dia 27 - SOIRÉE MIGNON - AS. 20,3q HORAS.
F E ·V.E R E-I R O

, SARADQ - dia 2 - G�ITÓ DO CARNAVAL --- ÀS 22 HORAS.
------�-----------.------------------------------�----------

Ra�tldf\re� do:MORd"

PampasAtravés des

,
.

,

.

,
.

•

INTEIRAMENTE
"

" \

NOVO
Por AI Neto 1 Ele é uni homem 'ind�peq-

Nesta hora convulsionada dente por excelencia, é, um
'<em que vivemos, o.Río.Gran- individualista maravilhoso
orle do Sul constitue um e- contra, cujos sentimentos e

.xernplo para o Brasil e- pu- .dlgnidade humana, sempre'
'Ta o mundo. ' hão de esborrachar-se as

Isto é, assim porque o Rio doutrinas coletivistas.
-Grande do Sul é a terra do Neste' sentido, o gaucho
:gaúcho. pode ser comparado ao pau-

No gaúcho acham-se re- lista; si bem diferentes em

'-presentadas da maneira muitos, outros ,aspectos,
. :mais peregrina às' virtudes gau,chos e paulistas tem em

-do homem livre.' comum êste sentimento do
.Nascído rios pampas, a- valor individual, que é a

-eostumado aos horizontes' marca do homem livre.
:sem' fim, o rtograndense.não Mas longas viagens atra-
'tem senhor.

I
vés dos pampas o gaucho

Irmão de Martins Fierro, aprendeu a viver por si e,

personificação do que a Ar- transmitiu esta independen
-gerrtina tem de mais nobre, cía através de gerações su-

-o gaúcho brasileiro leva no cessjvas.
coração 0, estandarte da li- Mas além do independeu
'berdade, que é o estandarte te, o gancho tem na alma a

'<los povos livres. g-randeza dos campos do
O homem é o produto de Rio Grande do Sul. I

dois fatores fundamentais: Acostumado aos horiz.on·!
.hereditar iedade e ambiente. tes sem fim, o homem dos , '-,-----'-- -,

Em ambos casos o homem pampas não não tem pensa- 'D '

·

t d 1\JI' ..

Uaqu".oa dedo Rio Grande do Sul é prí- mentos mesquinhos e es�á , epOSl O e ...,.".ovelS LVI. '

-vpegiado. sempre dlS�OStO a dar mais
i MO'U'R'A costure

Não há sangue mais gene-. do que recebe. I
'

U

'rQso do que o sangue que
•

- , . , . ,

,Vende-se duas maquinas:
,

; Dormitórios � Varandas - Copas Laqueadas e Uma de marca' "RENER",
-corre nas veias do gaucro. P t

'I'rês 'raça nobres contrf-
as ex.

, ,. completamente nova ,e uma

"bu irarn para forma-lo: o es- Reform� de Copas Laqueadas - Peças avulsas. "SINGER" (usada) ver e

panhol, o ítalíano e o' ale- • Ultimas novIdades., . tratar á praça, XV de No-
Preços Médicos -.., vembro -n? 20 (altos do res-

I Rua Conselheiro Mafra nO 182 _:_ Fpolis. taurante Rose).
'

'

iClube ,Doze de Agosto
FINAL DO PROGRAMA PARA o MES DE JANEIRO

DIA 28 ;_ Domingo - "Soirée", com inicio às 21 ho-
- "

�OD�LO'O o 10 Hf;

PONTO MORTO

MARC�A AVANTE

MARCHA A RE
TANQUE INDEPENDENTE
CI MEDIDOR 'DE GASOLINA

- Distribuidores

Comércío ___,. Transportes
C. RAMOS S/A

Rua João Pinto, 9 Fpolis

. \

mão.

Do espanhol 'o gaucho
"herdou o éspirito heróico, o

individualismo ferrenho que
"() torna inconquistável.

Do italiano, o gaucho her
-dou o sentido artistico da
v ida que se reflete nas can-

-ções dos pampas. ,

Do alemão, o gaucho her-
-dou a capacidade/ de ação e

-de' trabalho que o colocam

nlj. vanguarda de qualquer
�grupamento humano.
Claro está, outras raças

-tamb�m fizeram contribui
cões para a criação dêste
-homem forte e realizador,
<que é o riograndense.

Mas, na minha opinião, as
citadas são as preponderan- I
'teso 'I

Entretanto, o gaucho não !
'-€ nem, espanhol, nem italia- (,,.no: nem alemão. ()l gaúcho
"e brasileiro. r

Isto quer dizer que as ca- j-racterísticas hereditárias

,:����::�:a hai::!�nei��:do_�� I
oe transformando-se, até pro- 1
dusír o gaucho tal como é I
atualmente. ':

Nas rodas de chmarrão,
"

nos, rodeios e nas carreira
das pelas coxilhas e ao lon
go do rio, o' gaucho tem co

mo' principal qualidade a

independencia,

'Sabão �,-

�irg.em ESp'eciÇl_liêJà�e
da Cia. -WETZEL INDUSTRIAL-JoinviIl8._ 1marca registrada)

Torna a roupa �ranquissima'

raso

i IHA 26 - Sabado - "Soirée" em homenagem ,
aos

esportistas Brasileiros - Argentinos e Uruguaios, Qlue
realizam a Regata Montevidéo-Florianópolis. À mela

noite Grito de Carnaval de 1952.
·NOTA - Fica transferida para o mes de fevereiro

a Inauguração do "Bingo Dançante",

PERDIDO
Perdeu-se, um paletó, côr

marron, de casimira, entre
o Estreito e esta Capital. Pe
de-se a quem 'o encontrou
entrega-lo na Alfaiataria
Carioni.

Dr. Ctarnn
G. Galletti-
'- ADVOGADO -

Rua Vitor Meirelles,
60. - Fone 1.468: - Flo

rianópolis. .
'

F,aquezu em, geral
Vinbo Creosotado

(Silveira)

ADias de' InglêS
PRATICO E TEORICO

Professor Bonson
Rua Deodoro n? 3" sob.
Diariamente.

v

Dás 8 às 12 e das 14 às 19.

/ "ERIDAS" REUMATISMO
li PLACAS SIJ'ILITIC.A.I

'�Px�r de NOQuelra
lled1eaç.o auxiliar a. ue.

tarri.ato da aifiU9

VENDE.SE·

slo FRANCISOO DO SOL para NOVA JOII
,

'

Info. MCI;:a;.1t oomo.'Agent..' _

i t' .. a aa6polil- Cario. Hoepcke S/A - 01- /·T.eletone 1.21' ( Bnd: UI�I:
� ..o tf'raDcilC9 do Sul-Cut.o. Hoepcke SA -CI -Telelone fi MOORBM�CJt

Dois lotes de terra situa-"
dos na rua. Demétrio Ribeí-,
ro, nesta Capital, sendo um

de esquina próprio para

construção de :

casa de, co

mércio ou residencial.
A tratar 'na mesma rua n.

38, com Vilela.

, e
II OOIlAffTE TODO DIA

nos VAPCJOS

ft�.t
�

, '"

'»

J

.,

..�Io!Il�. I,,- �
".-

'

-. .

" Partícípaoao
Lino Pettená I Alfredo. Damasceno da
e,

'

Silva
Eug�nia Pettená e

.

.. FRANCISCA C. DA

participam aos parentes SILVA
'.'

e pessoas de suas' rela- participam aos paren-

ções o contrato de ca- tes e pessoas de suas

sarnento de seu filho relações, o contrato de

RODOLPHO, com a' casamento de sua filha

srta, Arita C. Damas- ARITA, com o sr: :ren.
ceno da Silva. Rodolpho Pettená.

Santos, S. P.� 16-1-1952. Fpolis., S. C., 16-1-1952.

RODOLFO e ARITA

apresen�am:se �oivos ,I

1"','-

f
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Nova,me,nté �ontlagàda
,

do 'Paraná
norte 'ela 'rlmeira fez 10;P!�

Condenado a Depôr o ex

Presidente do IAPM

."
,

Florianópolis, Sábado, 19 de Janeiro de 1952 O ESTADO
=�====�====="""''''''''�'''''''''='''''',!!!,!!!==""",,,,,,,,--,,,,,,, .. -_._ "'"

CURITIBA, 18 (V.�.) ---:
1 conflitos por questões de

Há pouco tempo vasta re- terras, tendo até o governo
gião do norte do Paraná es-

. paranáense solicitado auxí
teve em pé de guerra, ocor- llio da polícía tanto civil
rendo violentos e sangrentos i quanto militar de São Pau-
.,..·r'."·.W.....,.�.· -,.p�.,......·.-........,.."....._,._.....,..........._...�wI"J-.._-;.,,.

Diario da Me'ropnle.

Onda 'de Incêndios. • •

Curso de Humanidades
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7. Florianõp9iis, Sábado, 19 de Janeiro de 1952
------------------------------------- --.�-----._- . ------------------------�--�-------------.------.--------------

Diretoria - de" Obras Pu'licas TEC-ELAGEM
'.

Edital ASSEMBIJÉIA GERAL ORDINARIA
o·•••••·�·.·.,..,·,," • ••• .,.�. �...__.. �o. • .••• , -;_

•••••• ' •••.0- ••• _._- Eieam. c<h'l",idadollJ 0&·Sars.:,j\ciOHista& oosl;a..·Sociedlade. para.. se

EDITAL J?E CONCORRENCIA PUBLICA PARA AR- reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 26

RENDA�E�TO DE ÇALDAS DA I�PERATRIZ I de Janeiro de 1952, às I? botas, no escritório da Sociedade, no

�aço público, de ordem .do senhor diretor de

�brasl distrito de Canellnha, Municipio de Tijucas, para deliberarem sõ-

Públicas, devidamente autorizado pelo Sr. Secretârio da b re a seguinte '

Viação, Obras Públícas e Agricultura, que às 14 horas

I
. Ordem do dia <. •

do dia 3 de março do corrente ano, pela Mesa designada 1" Discussão e aprovação do balanço, relatório do Diretoria-

para presidir' a 'presente concorrencia, serão recebidas, e Parecer do Conselho Fiscal.
no Gabinete do Sr. Secretário, ii. Praça Pereira e Oliveira,
propostas para o arrendamento de. ''Caidas da Impera
triz", nas condições estabelecidae neste edital.

I .,_ PROPOSTA
.

o ESTADO

........ ,...,

CANEllNHA S. A.
DEMONSTRAÇÃO DA 'CON'f.!. "LUCROS' E PERDAS"

EM 31 DE DEZEMBRO·DE -1951-
DÉBITO:

J

Depôsito de Fios ..•. _ ....•......................

Almoxarifado , .................•..... r

Gastos àerais .

. .....•...... o •••••••••••••••••••••

•
I

Juros e Descontos •....•........ o •••••• o •••••••••

Contribuições da Firmo ao IAPI : .

Combustível e Lubrificantes ; .•.• o •••••••

Material de Expediente .•.•....•............•• o ••

Salários, o ••••••••••••• .- •••• " ••••••• , •• o •••••••••

Impôst» de Consumo e Est., Merc. . ..

'

.........•... o

Imposeoa •. _ • o •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Drogas e Tintas .•.......•.•..••.....••••..•••..•

·Comis.aões .•.......•.. o ••••••••••••• , ••••••••••••

Lneros ve Perdas •. o •••••••••••••••••••• o ••••••••

'-Férias •.......•......... o 0 ••••••••••••••••••••••••

Veiculas •......... o ••••••••••••••••••••••••••••••

De\lpezas com Veiculos 0 ••••••••• _ o ••

75.275,50
26.460,30
11.633,70
121.428,10
'6.900,40
3.930,40
720,90

144.308,90
49.090,00
6.782,70

Zl.449,o(>
42.848,70

336.619,r>0
3.936,60
12.000,00'

258,0')
17:116,80

2" Eleição do Conselho Fisca.l e respectivos suplentes.
3" 'Eleição da Diretoria.

4" Assuntos Diversos.

A V I S O
1) - .Podem a.present�r,_pr.op.oeta tQ�OS os _.intere�- Acham"�.;J 'tii.,spo,s.ição dos S.enhol'Bs Acionistas, na séde social

sados que atendam as' condições estabelecidas neete edl�J-no·.Dil;t:tito. de. Canelinhu, Munie1pio de Tijucas,.: os documentos a

tal. f que se "'refe'l'e o artigo 99., do.decreto-Iei n. 2.627, de 26 de Setem-

2) - As propostas serão entregues à Comissão 6pU� bro de 1940.
radora no dia, hora e local fixados para concorrencia, Oanellnha, 10 de Janeiro de 1952 ..

'êtn envelope ·fOOl'ia'�os -.e�da.cra�oB,' esntendo em sua,.. par- 1!Ii}CELAGEM. CANELINHA S. A.

te externa e fronteira os seguintes dizeres: Joio �aré8 Filho

"Proposta de arrendamento de "Caldas da Impera- Diretor-Presidente.
triz - Secretaria da V. O. P. _..:_ Coneorrêncía Pública". . RELATóRIO DA DIRETORIA'

,

3) - As propostas deverão ser acampanhadas dos ], Senhores Acionistas.

seguintes docum�ntos:... t Curnpeindo as exigências legais, e 09 determinações de MS�OS
_.. a) - carteira de identidade. do responsável e do Estatutos Sociais, submetemos a vossa 8piticiaÇão e controle o nos-

signa-tário; 80 Balanço Geral, Demonsteação da conta Lucros e Perdas e Ps-

b) - folha corrida do responsável, fotneéida pela reeer do Conselho Fiscal, ftlativos ao exercício findo em 31 de
autoridade competente j Dezembro de 191n.

c) - prova de "quitação dos impostos' de 'renda e O Balanço demonstre 'cla!'smente B situação' da Sociedade., no

demais impostos e taxas devidos para o legal funciona, entanto, permaneeemos à disposição dos Senhores ACionistas, para
mento civil e comercial do proponente. -

.

prestar as informações,' que nos -forem solicitadas.

4) - Cada documento será selado .na .forma da lei,' Canelinha, 10. de Janeiro de 19.1>2.
podendo estes serem apresentadoos em foteseôpía,

deVi-.,
TECELAGEM

CA.N.
ELINHA S. A.

damente autenticados. .João Soares Filho
5) - Conterão 8S propostas exclusivamente;. Diretor-Presidente.

a) - nome do proponente, residência ou sêde, suas ! B.�LANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMM

cara.�terlsticas
e identíflcaçâo (individual. ou social);

II
.

BRO DE 1951
b) - declaração expressa de aceitação de todas as ATIVO:

con<lfç6es 'deste- 'edital;. .

Imoblliza�: ,

.

c) - firma reconhecida por utbelião�·. I Bens de' Raiz "." .. ".

d) - plantas de ante-projetos parfl ampliação de; Maquinismo '" ' .

mais um pavimento no prédio existente; .

;
Mó;veÍ<3 .......•........•....... : .

. e) - plantas de luxo, com salões de díversões ; lFerramentas e Utensílios· .

.

f)' - :hl�fn';do. balne�l'i? .pr?prjamen�e difu; .. j Velculos , , ..

s). - prazos em que mrciara e terminará a' coassru- _

ção integral ou por etapas.
. I, Realizável II curto e longp prazo:

. .
II - CAUÇÃO \ Depósito de Fios , .

A par-ticipação na concorrencía' depende de. prévio I Manufaturas . , , , .

depósito de caução no Tesouro do Estado. t1'eeelagem "'" ., .' ,., .

§ 10 .." O valor da caução será de Cr$ 100.000,00, em 1 Almoxarifado . , , , .

moeda corrente do Pais, ou em títulos da Dívida Pública ! Co�tas Correntes., devedores : . �. , ..

Federal ou Estadual, inc�usi.ve obrlgações de guerra, re- iI Combustível e 'Lubrificantes .

presen..tados..pelo_r�speÇ.t1yo valor nominal. .

Material de Expediente -. .

§ ZO - As cauções serãõ "dévolvldas:a requerimerrto 11n-ogii's' e . Tintas ,
'

, ..

dos interessados, depois de homologada a concorrencia,
.

pelo Sr. Governador do Estado, com exceção da caução Disponível:
· feita pelo vencedor da concorrencia. Caixa , , , , .•. , .

"I 11,- PRAZO Compensa.do:
6) - O arrendamento do prôpríc estadual denomina- Ações em Caução ..

,.; "" .

do Caldas da Imperatriz, com as demais benfeitorias e- Flctieio:
xistentes f! com a porção do patrimo,nio julgada necessá- 'j LUCi'OS e Perdas , , .

ria pelo concorrente vencedor, sera autorizado .por
_ 30'1anos.

7) - O prazo do. 'arrendamento poderá ser' prorro-

'gado à critério de ambas as partes.
8) - O arrendamento tornar-se-á sem efeito se o

concorrente classificado não comparecer para assinar o
·

contrato de arrendamento até 10 dias depois de notifics
do nesse sentido pela Secretaria da V. O. P. A.

-

I V :._ CONTRATO
.' ;9) - O a'rreII:tiamento será �utQri.záqo mediante con-

. Exiltível a curtQ e hlllgQ' pra2:o:
trato assinado na" Procuradoria Fiscal,' obset,iádas' as I C�ntas Correntes, credores .. o ••••••

condiçõês estipuladas neste edital, acrescidas d�s van- Operários .. : , .

tagens que os proponentes oferecerem ao Estado.

,,1o) - O ,IJontrato:,sei'á 'lavrado em, !1cÕr9Q com os

termos da proposta aprovada. .

-
.

.

v -. OBRIGAÇõES DO CONCgsSlONARIO
11) - O contratante fics.:,rá sujeito às seguinte obri-

·

,gaç6e&': --

.

.

a) .

-- proceder às expensas proprias ·as instalações
a que fica sujeito nos termos deste edital; ,

b) - cobrar preços constantes da tabela préviamen.-
te aprovada pelo Govêrno do Estaqo;

., .

, c)
- dispor de pessoal habilitado, necessário à Ina

úutenção do serviço' em padrão satisfatório de cortezia,·
('.onfôrto e hig�ene. �

V I - PROCESSO E JULGAMENTO DA CONCORREN- .

_

CIA mais propostas, a comissão apuradora procederá a nova

12) - O Govêrno designará uma comissão de tres concorrência entre os concorrentes eqtpatados, afim de
membros para receber e abrir as propostas e apurar a verificar qual o que faz melhor· proposta.
concorrencia nos termos deste edital. I 15) - O Govêrno do E_stado reserva-se o direito dE)

13) - À referida comissão competirá: anular a concorrência por convenienc.ia administrativa,
a) - verificar se as propostas atendem as coridi- sem que aos concorrentes caiba indenização de qualquer

t:ões e::;tab$llecidas neste edital; espécie ou a qualquer título�
.

b) - verificar a selagem das propostas e documen- 16) - Em caso de anulação os concorrentes terão
. taçãe anexa; dIreito de I vantar a caução e receber de volta a .docu-

c) - rejeitar a� propostas que não satisfizerem as mehtação que acampanhou a respectiva proposta, median-
exig&nciasdeste edital·, no todo ou em parte e'as que se te-requerimento.

.

fizerem acompanhar de documentação deficiente, irre-
'

VII - INFORMAÇÕES
guIar. ou incompfeta; 17) - Outras informações serão prestadas aos in-

d) - rubricãr as propostas e documentação acei- teressados na Secretaria da Viação, Obras Públicas e

tas"oferecenrlo-as tambem à rubrica dos l'epresentantes Agricultura, todos os dias úteis das 9 às 12 horas.
dos I,concorrentes presentes ao ato; ,

. Diretoria de Obras Públicas, em Florianópolis, 16
ie) - organizar o mapa da conéorrencia e einitir pa- de Janeiro de 1952. .

I

recer indic8l1do a propdsta mais vantajosa. ,Günther Egon BeCker - Oficial Administráti- I':H) .

-- No caso de absoluta igualdade. de.. duas ou IVO, el. I. .

!,

PASSIVO:

Não exigível:.
Caplta] ' .•.......

Fundo de Reserva.' .

Fundo de Depreciação .. , ,c. ;.: : ,

Compensado:
Caução da Diretoria

.Despeans , de". Viag.ens

886."/60,&0

CRÉDITO:
-

............ � . 7'l5.251,30
156.536,40
&1)3.972,90

Manufaturas

Tecelagem ........................................... :
'

� ..

Lucros e Perdas

Canalinha, 31 de Dezembro de 1951.

TECELAGE!.J CANELlNHA S. Á.

Joio SolAres Filho
.

Diretor-Presidente.

374':667,70
496.'l4i,60

Joaquim José KOl'Dlann

G1larda-livros, reg. n. 0.562, no C. R. C ..

PARECER DO CONSELHO' FiSCAL
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Tecel,,

gem Canefinha S. A., tendo examinado o Balaneo Geral encerrado

,,, �t)l, .31 de Dezembro de �951, a conta d�Lúeros e Perdas, I) Rela

tório da Diretoria, .05. Iivros de Contabiliãide e 'demais documentos

refe;"erites ao exercíeío findo, tendo achado tudo em perfeità or

dem. recomendam os mesmos à aprovação da. prôxima Assembléia

898.892$0 Geral Ordinária.

Canelmha, 10 de Janeiro de 1952.
'Mfredo; AI1pB�o '·()Uo· Koelller
Fellppe Gullhe�e Krieger
MOrftz Gel'Dlano Hoffmann

19.889,00
6.405,00
2.189,00

. 78.584,00
200.006,50
60.368;00

Edital
53.790,70

351.460,20
262,60

15.502,50
18.077.60 779.051.00

DIRETORIA DE OBRAS i helecido em Cr� 10.000,00
.

PúBLICAS ....

I (dez mil cruzeiros), o pre

ço mínimo de venda.
De ordem do senhor di- As 'propostas deverão ser

retor, devidamente autoriza- entregues em envelopes fe-
60.000,00

do, declaro que se acha a- chados, no Gabinete do Di-
.

'653.972,80 berta, a �on��r desta data, retor, até às 10 (dez) ho

-----Ia concorrencia para a venda ras do dia 31 (trinta e um)
2.393.015,80

de uma limousined mfabrc� de janeiro corrente, quando
"Chevrolet", ano e a rr- serão abertas em presença
cação 1938. dos proponentes.

O referido veículo poderá Diretoria de Obras Públi-
ser visto e examinado, duo cas, em Florianópolis, 17 de
rante as horas do expedien- janeiro de 1952., .

'

1.464.01ó,60 te, no pâteo desta �iretoria. ��nther Eg�1! Bec�er
'. ,Oqtrosslm, faço CIente aos OflcIal Admm�8tratIvo. cl.

1
interessados. ter sido est$-' I.

,

_

869.000,20
C ,.. ,

ompre pe O· me�
.

nor ,ie�'o da _'ciClà ..
60.000,00 ele o seu' refri,era-

dor NORGE, mo

dêlo 1951, com ga ...

rantia rea1 de

-.----.�

1.�,70

1.400.000,00
13.615,60
5{).400,oo

841>.207,90
23.792,30

.

\

Caixa postal, 239
Telefone, 1607

Rua Jeronimo
Coelho, 14

FLORIANOPOLIS·

João Soares Filho

Caneliliha, 31 de Dezembro de 1951.

TECELAGÊM CANELINHA S. A.

,5 ano.s.'
I' Diretor-Presidente.

,Joaquim José Kormann
.

Guarda-livros, reg. ti-. 0.562, no C. R. C ..

!

"
.

i
.1

OSDY Gamá & Cia'

j

I
I
1

SEUS lNT.tRE8�.J;� NU
Rio d� J�neir(.o I!Ifll"Iü

. bem defe�!lido! por

ARLINDO A(JGU�TO' ",LV.;'

4dvO,lldt1 .,

.Ay. Rio Br�l'lcl), 121< .+ 1"1"'1111.,0 H�ÍI�I4(

"I'l')f 8?-:6Qt2 - �l-í<OI)I-\

._---------��-_..._ ......_---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DEVEM ALCANÇAR A FORTALEZA DE ANHATOMIRIM, DURANTE O DIA DE HOJE, OS BARCOS A VELA QUE REALI-
ZAM A GRANDIOSA E EMPOLGANTE TRAJETÓRIA MONTEVIDEO-FLORIANÓPOLIS. O 'BARCO BRASILEIRO "MAJOY;'"
QUE, INTEGRA OS'CONCORRENTES URUGUAIOS E ARGENTINOS, VEM EM COLOCAÇÃO SATIS�ATÓRIA, S E N D O OS
PROGNÓSTICOS DKUM DOS PRIMEIROS NA CLASSIFICAÇÃO FINAL. DESDE ONTEM, À TARDE," SE ENCONTRAM EM
ANHATOMIRIM AUTORIDADES DESPORTIVAS, AFIM DE AGUARDAREM A CHEGADA DÓS BARCOS QUE, ÀS PRIMEI
RAS HORAS DA NOITE, JÁ ALCANÇAVAM O CABO DE SANTA MARTA:. - "O ESTADO",emsuae�içãodeamarihã,publicará

completo noticiário, focalizando a notável re gata à vela, que está empolgando o Brasil, a Argentina � o Uruguai.

É largamente comentada a-·"

qui a situação de: verda

deiro descalabro' imperante'
110 Aeroporto de Cougonhas,
em são Paulo, aliás o mais,

movimentado aeróporto da'

América do Sul.,
Durante uma hora e meia

do dia de hoje não funcionou
a torre de serviço de rádío-
comun ícacões do aeroporto.,
Das 9 às '11,15 horas, ficou'
imediatamente paralisado o

tráfego aéreo, com sérios
,

êl�uios pata as Companhias e

para os que se utilizem do
.'

transporte aéreo no 'Brasil.

Cumpre ressaltar que não.

é a primeira vez que tal fa-·
to ocorre nos ultímos meses,
sendo mesmo, essa. iri-egula-·
ridade verificada com fre

quência no aeroporto, h::ui-·
deirante que, embota, já
inaugurado com grande es-

! tardalhaço, não preenche'
suas finalidades.
Há poucos dias o trafego.

ficou interrompido durante
seis horas, em virtude de

uma "pane" na torre de rá

dio.,
--'-�---

Coronel Heitor
. BArrp,rQ

Eneontra-se nesta Capi
tal, acompanhado

.,

de sua

exma. família o Coronel Hei�·
tor Hurrerü, do Estado
Maior do nosso Exército que:

aqui veio em, 'visita aos seus:

Dais o 'professor J'úlio Her

I rera, Cônsul do Uruguav e

rl, Aurora Harr'era. O CeL
Herrera deverá regressai"
em breve para o Rio de Ja
neiro onde irá reassumir o

alto posto que ocupa no Mi
nistério da Guerra.

RIO, 18 (V.A.) - O pre
sidente da Republica enca

minhou o seguinte telegra
ma ao Ministério da Educa-

.

ção 'e Saúde, recomendando
ao titular daquela Sec.reta
ria de Estado receber o sig-

I
'�aniles'ação de fé I Descalahro no

-- --

Aeroporto de

lloje e amanhã, cememorscêes do' Santo-:-C�ng�nh3s ,
,

.

'o> , .', .-l> S. PAdLO, 18 (V,A"

Soldado, São Sebastião

Está se processando, há
I verificou

a explosão de uma

dias, no morro ,40 antigo I das bombas! Só não foi a

Cemitério Público; nas pro- I tingido, em virtude de ter
ximidades da Ponte Hereí- sido êle avisado, à hora c

lia Luz, lado da Ilha, o alar-I xata, por pessoas que pre
gamento da alameda Adol-I viam a dolorosa ocorrencía
fo Konder, saindo outra tua

I que
teriam a presenciar.

.

.que desce a Felipe Schmí- Crêmos que êste fato foi
dto um aviso e justifica, plena-
As obras, que demamdam mente, as medidas lembra-:

grandes esforços, se �rlcon- das pelo jornalista, que vi
tram bem adiantadas, mer- I rão concorrer para a tran
cê do trabalho ininterrupto quilidade de quantos-se uti
em que se vem esmerando os lizam daquela alameda de
nossos operários, mandando o Continente ou

Ali, talvez' seja, o ponto vice-versa.
de maior trânsito de veicu- Às autoridades competen-
los e pedrestres da Ilha, du- tes, o fato, para os devidos
rante. o dia e a algumas ho- fins.
ras da noite.
Há porem, uma turma de

operários encarregada de 1Tasceu O berde.·rodan imitar a grande pedrei- ;,
ra que dificulta a rapidêz d t

· - '

dos serviços. Para esse tra- O rnno eU'DetO
balho, são-empregadas es- CAIRO, 18 (U.P.) - A
porádícamente, bombas di- rainha Narríman presenteou
namites.

'10
rei Farouk com -im filho,

.

PERIGO! nascido às 2h30m da madru-
Com a dínamítisação da f gada de ante-ontem. A

pedreira, lascas vão pelo ar, ! criança receberá o nome de
devido ao deslocamento pro- í Ahmed Fuad. Tanto a mãe
duzido pelas bombas. Aí, enol como a criança estão pas-
tão, o perigo é eminente, que sande bem. A raínha, ex- I

, '(lod.er.á resultar.em fe,riinen. II Narrima,n Sadek, foi despo-
O povo católico da CaPi-j Visconde de Ouro. Preto, nhâ, será rezada missa Ies-

,. tal eomeméra, hoje e ama- Pa'dre Miguelinho e, final- Uva em altar erguido de-
. tos, graves e atê em fatal a- sada por Raruk em 6 de
cidente aos que por ali pas- maio de 1951, e contava de- nhã, o martirológio de São I mente; Catedral Metropolt- fronte à Imagem.

Sebastião, .Santo-Soldado
.

tana, 'I' 'Durante o dia haverá vi-
sam, despreocupados. zessete anos naquela. oca-

Para que sejam evitados sião. Ao anunciar oficial- que, no ano 202 da nossa AMANHÃ: Isitação e osculação do mi-

êsses possíveis e desagra- mente o nascimento, a e-
era, servia em Roma nas Amanhã, dia 20, data con- lagroso Santo e às 17,30 ho-

dáveis fatos, lembramos, a míssora oficial do Cairo dis- hostes de Deocleciano, em sagrada à veneração de São ras a procissão de retôrno à' -----.----- ..__._

cujas funções de Capitão de Sebastião, às 9 horas da ma- Igreja da. Praia de Fóra. Dh algue "O ES'fADO"
quem de direito, providen- se "Deus Todo Poderoso deu

��asd��S:e�!��ç�� ��j�à ��: �a���: ��e::;::;;o� r��:d� !�,:!��:;n.,:�i :ot��cit:::ir: t'·-�_'--'�m·to..-I·-D
....

a

....

_w;-x·�-p�I;�i;-·;·;;;= '.Ter,-a" "'d'-e-��O' h"'---e"--r'-t�,terrompido o.frênsito na á- assim ao Egito um príncipe � .,� .,
.

h dei O
.

b
,"As virtudes de São SebaS-! d tenent

.

.

d area perígosa. er erro. rei atízou-o O O eneo e a cor!l o cocar'Lembramos essa medida, Ahmed Fuad, em homena- tião e os fatos que eviden-
.,

Ir U
.-

mesmo porque têmos a re- gem a seu avô. O país récebe ciaram a sua fé ínquebran- RIO, 18 (V.A.) - 'I'rágí- se passava, não permitindo
gístar um fate de ontem; com alegria o recém-nasci- tável em Cristo, tornaram- co acidente' ocorreu ontem que ninguém o acompanhas
ali: ' um .. [ovem; montado à do em meio a sua luta, na no o seu grande mediador, a tarde'num campo de tiro se.

sua bicicleta, quasi foi apa- crença de que seu .nascí- sacrificado que _.foi por em Lorena" do qual foi viti
nhado por uma pedra' de ta- mento será um bom augúrio quantos não' o 'cémpreéndé- ma o segundo tenente Hei� Aconteêeu que a minas
manho regular,.. quando se como o foi o de seu pai". ram e não o tiveram puro, tor Alberto de Noronha, do explodiu, matando-o. O ex ..

nas manifestações da sua 50 R. L, .sediado naquela cí- tinto era filho do coronel
V' w."._·.,........_ • ••• • ·_ -'"tIY' grande alma de soldado, dade. ° tenente Heitor. pro- Amando Noronha e neto do

P
A

'
\ Tradicional,vindodequa- cedia a uma demonstração I almirante José Isaías Noro- natário do-mesmo:

reso um dos sodlOS. da�' se um século, São_Sebastião, com armadilhas e mínas .pa- nha e cursara o Colegio Mi- "Tenho a honra de co- ..

'. o Santo-Soldado, tem as ho- ra seus comandados. Em da-Ilitar'do Rio de Janeiro ten- mun icar a vossa exa. -a des- ,

fe se, A'· menagens do povo católico do momento, verificou quej do recentemente se formado coberta capaz de curar 0-°Irma I va ",rauJo de Florianópolis, nos dias uma das minas não explodi- ,na Academia Militar de A- cancer precoce, estacionar'
RIO, 18, (V'.A.) - Na tar-

[da
produto majorado, vita- de hoje e amanhã, com as ra. O jovem oficial, movido gulhas Negras. O inditoso câncer avançado. Suavizan- --'

de de ante-ontem, em dili- mina B-1, a Wilton Moura, comemorações que se leva- por um gesto de heroismo oficial erâ noivo da srta, do dor, capaz mesmo de re

gencia efetuada na drog:>.- funcionário da Prefeitura. rão a efeito. foi sózinho verificar o que Elma Malafaia Pessego. constituir tecidos avaria-
ria da. firma, "Sociedade Ambos foram autuados, A PROCISSÃO DE HOJE ,..,..,... .....,.....,..._ ...,. _ _J dos. Atingi o ponto culmi-.
Farmaceutica Silva Araujo não obstante a' ponderação Hoje, após a última nove- nanfe de minhas possibilida-,
Ltda.", sitUada no Largo da 1 de Mario Vasconcelos que na" às 19 horas, deverá o BI'usa-o a' prova de balas des. Preciso do concurso ur-

Carioca 10 e 12, a turma d') I alegou ser apenas do depar- andor do venerando Santo, ' 'gente do Instituto de Tec-
detetive 108, da Delegacia tamento jurídico da' socie- e, em impQnente procissão .. .,' .

-

.

nologia, a fim de elucidar'
de .E;conomia.Popular, Pt'en- dade, funcionando na rua de trasladação sairá de sua WASHINGTON, 18 (U., raUsa as balas de revolver; por completo a hipótese fi-
deu, por exporem a venda'

,'Igreja
para a Catedral Me- P.) - "Será submetido .

à I à queima roupa, e resiste á I na! que aclarará 'de forma
produtos majorados de ... Primeiro de Março e nada ·tropolilana,. com o acompa- prova na Coréia, no mes quase todos os fragmentos cabal tão magno nroblema.
Cr$ 1,20, Mario Barbedo ,da ,'tendo a ver com a farmácia. nhamento de milhares de próximo, um novo blúsáo le- de granada a um metro de

I
Seria (Iesumanidade retar

Vasconc.elos, de 33 anos, ca- Fôr� no seu dizer,
.

méra fiéis, muitos dos quais os- ve, resistente às balas", a-I distância, bem como aos I dar por mais tempo' esta des
sado, sócio daquele estabe- coil1cidencia a sua presen- tentarão círios acêsos, em nunciou o Departamento de; fragmentos de obuses e mor- coberta, visto que o câncer
lecimento, advogado, resi- ça naquele momento ria far- cumprimento de p:romessas. Guerra. : tei1'os a t1'es metros. estâ se tornando presente df.
dente na rua Bulhões de mácia, motivo porque pedia Às 20,30 horas, se darlÍ �' Trata-se de uma Deca I forma á-vassaladora. Aguar'::
Carvalho, 185, apartamento ao delegado de Ecónomia procissão. a �ue aludimos e que pesa menos de qu'atro, SerRQ e�viados mil e qua- dando a benéVolà \assisten-
501; e o empregado Lu i� Popular que ponderasse bem o seu trajeto 'será o mesm'o quilos; tecido com :nylon e' trocentos dêsses blusões ao cia de V. exa .. firmó-me pro-
Aprigio de Carvalho qu'�, a questão porque, fatalmen- dos anos anteriores; isto é um produto' secreto, reveq-l "front" da Coréia, a 'fim de fundamente grato,lrespeito
no momento da chegada do,� te, chegada a conclusão de - ruas Bocaiuva, Brusque, tido de matérias impermeá-l selem experimentados !TO fsamente - (as.) ;Georgespoliciais vendia 3m vidro não poder a'Jtuá-Io. iBlumenau, Almirante Alvim, veis. O blusão blindado pa-l campo de batalha, IClausen''':

_

'

Florianópolis, Sábado, IH de Janeiro de 1952:
'
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