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Ahomenagem ao/Quarenta Divisões Aliadas até
dr, Aderbal Ramos da Silva Q. ,Fi'm deste Ano
JOINVILLE, (O Estado) ; der Cubas, Dr. David' Er- ROMA, 26 (U. P.) - Os 1 respectivos ministérios. B, Pearson do Canadá, en- debates estão Dean

.

Ache-

25 - O tom de extrema cor-I nesta de Oliveira, Djalma planejadores políticos e mi-I' Os ministros do Exterior. centrou-se com os assisten- son, secretário do Estado

dialidade revestiu 'de um Schnaider, Dimas Siqueira Iítares ocidentais aprova-i] Defesa e Finanças começa- tes para finalizar a agenda Norte-Americano, () minis-

aspecto de vivo brilhantís- Campos, Eurico Ziemath, ram os planos para a prepa- ! rão uma conferêncía de cín- dos ministros. E' pensamen- "';
. , . tro da Defesa dos Estados

mo a homenagem prestada Edgar. Schnáider,' Enguer- ração de quarenta divisões co dias, amanhã, aqui. As to dos aliados doar dinheiro,
Unidos, sr. Robert Leveif.

.ae sr. Aderbal Ramos da rand A. Neves, Ervíno Czer- aliadas até o fim do próxi- conclusões da Comissão Mi- máquinas, alímentos e rou- .. . da
Silva pelos seus amigos de nay, Edgar Schnaíder Fi- mo ano. Uma Comâssão Mi- lítar e dos vice-ministros pas' que. compensem uma

o ministro do Exterior

Joinvile e traduzida no jan- lho, Edmundo Macedo, Eu- Iitar constituída pelos do- constituirão a base das dis- parte das centenas de mi- França, Robert Schuman, e

tal' realizado à noite 'de sex- valdo Rosa é Souza, Eze- ?:(>/ chefes de Estado Maior cussões ministeriais. Pouco lhões de liras que a nação los ministros da Defesa

ta-feira nos salões do Clube quiel Pereira, Euthimeo Sil- do Pacto do Atlântico Nor- .antes, o presi.dente do Con- italiana perdeu nas últimas

I
Georges Bidault, e da Fi

Joinvile. Embora, o eleva- va, Egon Holz, Francisco te reuniram-se' com os as- selho dos Ministros do Ex-I semanas. Entre os que já nanças, René Mayer,
_

do

do número de convivas, foi, Schmacher, Geraldo Wetzel, sistentes do Conselho, esta teríor, do Atlântico, Lester chegaram para o início dos mesmo país. .

. ��;n:��:ví:��;:�, L�: l:�: �ri�:l��� �Úb����i��v�:�� ���1:� P:::es c��P:����rs�:� A·-.CO·-118S5a-'-0
.

Parlamentar da nossa fts'semble" I-ape de verdadeira conf'rater- Lins, Hígino Aguiar, Harry latórios separados para seus

nização, em que se expandi- Berg, Horácio N. de Olivei-. ,

b8d h· I P -d t Y;:;;z��� s���:�!�o�e p��� ��i;r����iro���::d�lar�V��'Dep. OUoto sera reee I a oJe pe o resl eu e argas
tuos de estima, cultivados Oliveira, José Gonçalves -

C IODOS RIO, 26 O Jornal, na Cl'Ô- O memorial dos parla- cionismo. Tanto assim que,
através dos anos com a sin- Rádiodifusora, João Morei- a nica diária sôbre política,'mentares sulinos deixa per- no último relatório da Es-
cerídade e a fidelidade pró- ra, José Américo, Dias Bar- ''l'omúll posse ontem, na estampa. o ;,eguinte: ,i ceber,_ c'l�ramente, que a GÍl:- trada, não consta Santa Ca

prias dos homens que se co- 'reto, Jorge Parúcker Júnior, Assembléia Legislativa, o "0 presidente da Repu- I
cunstância de estar local i- tarína, sendo muito remota

'locam acima dos favores e

IJorge
.

Sand Abdalla, Dr. ar. dr. Olinto Campos, su- blica receberá, na próxima zada em Curitiba a adminis- mente, como beneficiária
dos azares da sorte, saben-. José Acácia Moreira Filho, plente convocado, do Parti- têrça-f'eira, .em audiência tração central da ferrovia, do Ponto IV, na parte rere-
do julgar-se pelo valor. p;s- J?aquim ,Co�lho: J.oão Mo-Itido �ocial Progressista. especial, uma comis�ão de

I implicaria
em certo prcte- rente à ferrovia".

soal e não pela culminân- l ritz (de F lorranópolís), Lau- O Ilustre representante parlamentares catarmenses . -------

cia das posições às vêzes Iro Dias da Cunha, Leonardo [psssepista foi introduzido

cCoOnlaS:i?tuíddea odoll.s,:e<sJ.rl.sa·, VyOllmneaYr' Marias OI-tO' mil prl·SI80n.el·ros.efêmer·as. Não foi' um ban- Meinert, Leopoldo Koen- no recinto por uma comissão
� 1

quete de sentido político e topp, Dr. Manoel Simões de de deputados, composta dos Correia, Francisco Neve�, WASHINGTON, 26 (UP) Ridgway citou essa cifra
o melhor que se pode dizer Oliveira. Martinho Van Bic- srs. Wilrnar Dias e Ribas Fernando .Osvaldo de Oh- -Funcionários do Departa- em seu relatório de rotina
em prova disso é que foram ne, Manoel E. Mafra,. Dr. Ramos, do P.S.D., Bulcão veira e Cássio Medeiros. menta de Defesa disseram às Nações Unidas relativo
inteiramente dispensados os i Otávio �0;'3ll: Filho, <?tto Ri- Viana e Cel�o. Ramos: da U. Na ocasião, os representan- esta noite que o general ao período de 15 a 31 de
discursos laudatórios, cuja chter, OVJdlO Pereira da D. N. e Otacil io Nascimento, tes s1.1linos farão entrega Matthew R Ridgway, su- agôsto dêste ano. ° co
essência nem sempre COITes- Silva, Osvaldo Silva - "A do P. T. R; havendo, em se- 'ao sr. Getúlio Vargas' de

\ premo comandante das fôr- mandante aliado informava
n.onde à verdadeira inten- Notícia", Dr. Pedro. Alsxan- guída, prestado o jur.'amen.to longo memorial contendoy

!. ças das Nações Unidas na no. mesmo- ,l·-elatóriu-1.ue na:"
ção, comumente oculta, do dre Lobo, Pedro Ivo Gual- regimem:a1.. i

,�l
as mais urgentes e sentidas . '_ .... ' .'" '" c

- '1

orador ou dos promotores berto, Rodr-igo Lobo, Reinal-. O Q,J'. Olir:t.4?--...',Caropos ;é reiVindicáçõis'" do
.

Estado. Coréia, \;' jiíform-OLI à ONü viam sido recuperados os

" . que oito mil prisioneiros de cadáveres de 400 prisionei-
-.da homenagem. _ .11 do Gomes 'de Franca, Ruben 'provecto advogado, exerc 1- em relação à Estrada de

guerra norte-americanos ha ros de guerra aliados e que
Tratou-se de um grupo de ! Lobo, Dr. Santa Rita, Sílvio do. o cargo de promotor. p - Ferrfl Paraná-Santa Cata- viam .sido assassinados pe-tmais de 100 corilUnistas es

amigos que se )'eunÍ'll em IB.ertolott?, .Wo.lfgang Bro- blIco da c.omarca de Lajes rina.
_ d f los comuni,stas chineses e tão presos, "desconfiando-

tôrno de uma mesa nara Slg - RadIodIfusora, Wela- Cumpnmentan o�o, az;� Os referidos parlamenta-_ . norte-coreanos.

Ise" que foram êles os auto-
uma refeição, que era antes Idimer Corrêa, Werly wer-I'mos

votos pelo. seu êxito no reá, que se encontram há Acrescentaram os mesmos res "das atrocidades em
disso um' pretexto para uma fneck -- "A Notícia". Zul- desempenho do mandato po- dias no Rio, 'vêm mantendo funcionários que o general questão.
-palestra geral, uma livre mar Moreira. pular. estreito contato com a Co-

;�0�i�:� r�:::o��fi�s��: "S solenl·dades de ho' ·I·e ;�SS��l!��:a��e:��s��::�� o Plano Nacional do ,Trigo
:��i�g�:�:��\�::t:;eg�: II . �e��'��:i;�� ::r:r:ss!i:'��Uei� Discurso do dep, Leoberto Leal
.sexta-feira no Clube Join- mento daquela ferrovia. (continuação)

'10
que modo algum pode in-

ville. As solenidades programadas para o dia de hoje, que Estiveram também os
� de- "O sr. Atílio Fontana _

teressar ao país.
Cdm o espírito comunica- assinalarão a passagem de (} "Dia da Infâmia", serão as

putados catarinenses na Câ- Concorria com as afirma- O assunto foi levado a

tivo que é o traço predomi.. seguintes: mara e no Senado, ,onde fo- ções do sr. Sganzerla e An.- Ara�á : ao Presidente dI\.
a) MIl.;:SA na Catedral MetropoJitana, às 900 R publIcnante dessa impressão, com 'i

"

'
raro recebidos' pelos respec- tônio Lúcio. e. a.

�\ expontaneidade de suas
horas. tivos presidentes, S1'S, Ne- Parece ilógico que o Go- A. averiguação desta afil'-

atitudes; esteve aó nível das

I'
b) Após a Missa hav�rá unia �oinenagem aos Mi. rêu Ramos e Café Fi'lho. vêrno somente nesta altu- matlva se estava processan

;efusões afetivas de todos os htare�, mortos pel�s Co�unI�tas na l?tento�a de ;935, Deverão agora visitar a- ra, importação de grão es- do pelo SET.·A seguir len

'('...omen�lais, de sua personali- I em o Monumento alusl:o, que �s�ara ergu�do na I raça (lém do sr. Adolfo Konder, Itra�geirO q�e cI:egará aos uma carta do sr..Orestes,B�dade democrática, o dr.115 d� Novemb�o, frente a Rua Fehp� Schmldt..
:representante de Santa Ca- moínhos do mterlOr por pl'.e- In�to, em q�e o mesmo soh

Aderbal recebeu com natn- ! c) SESSAO SOLENE - Local. Teatro Alvaro de tal'ina no Diretório Nacio-lço inferior ào trigo da pró- !e�t�,:a medI�as q:le lhe po�s-
ralidade, sem exclusão do ,CaJ;Va�ho - HORA -�20,OO horas. nal da U. D

..
N. os presiden-,'Pria região �dquirido.na ba- ISlbI!l�assem. a .1mportaça,o-

reconhecimento essa home-I 1 - Abertura -

tes dos partidos com assen- se dos qUOCIentes fIxados. de trIgo a.rgentmo.
,

nagem <le se.us 'amigos, jus- 2 - Orador Civi�..

- De?uta�o Tenório Cavalcanti, to no Legislativo do EstadO., Ora aosmoínhos de zona se-
. O sr. Orestes Bonato -

lamente por reconhecê-la em nome d.a A,ssemble18 �eg.lslatIva. .

� Ao que estamos informa- rá sempre impossível, adqui A sua carta, há pouco lida,
-�incera, expontânea, sem

_ �:- Hmo a.lndependencIa :--Cantado pelo Coro Or- dos, o memorial a ser en- rindo trigo estrangeiro, funda-se no fato de desco

formalidades e se;m Pl'oto- feomco do Insbt�to de Ed\lc�pao. . tl'egue ao sr. Getúlio Var- transportá-lo ao moínhe e nhecer qualquer prqvidên
calD. E agindo no ,sentido 4 - Agr�declme'!-to das }; orças Armadas - CapItão gas descreve a precária si- devolvê�lo _ farinha _ aos ciu do Govêrno, no sentido
eúmpartilhando francamen- Jaldyr Faustmo da SIlva.

tuaçãQ em que se encontra centros consumidores. En- de impôr uma situação à
te .das manifestações de ale- � -'- E?cerr:m�nto.,.. a Estrada de Ferro Paraná- quanto que nos moínhos de Continúa na ;1a. pág •

..grla e entusiasmo de todos 6 - Hmo NaCIonal - Cantado pelos presentes. Santa Catarina, ressaltan- mar o trigo vai diretamente
-O1! (�onvivas.

G I I- d
do que, em virtude da fal- à máquina, para os do Ín-

x x x elu io conlra a po itica e' ta de vagões, a produção terior se subordinaria a di-
Além de muitas outras catarinense está permanen- versas e onerosas despesas.

eujos nomes não nos foi alta. d.e· prel'O$
. tetnente congestionada. Fri- Nestas condições, não po-

.Possível anotar, participa- y za ainda a neces§idade da dendo moer trigo nacional
:ram do jantar as seguintes descentralização da admi- - por caro, nem estrangei-
pessoas: RIO, 26 (V. A.) - O pre- ! informações que lhe fomm nistração da ferrovia, cujos 1'0, por falta de cetal'l, ver-
Adernar Garcia, Antônio sident.e d.a Rep�bl�ca l'�ce-I' fornecidas; .

exarou o presi- escritórios centrais estão se-iam os moính.os de zona'
.Ramos Alvim Átila Urban beu da AssocIaçao N1PO- dente Getuho Vargas o se� localizados em Curitiba,Ês- obrigados a suspender suas
A1varo Maia, Alberto BQrns� Brásileira de Produtores de I guinte despacho:' se 'problema, aliás, vem sen- atividades, no aguardo de'
.ehein, Asteroide Arante_s, Algodão um memorial em "Promova-se o desenvol- do examinado há muito tem- umá solução definida para
Abílio Go'nçalves,

.

Alberto que essa entidade. solicita- vimento da produção nacio- po. Recorda-se mesmo que o impasse.
:Bornflclieín Júnior'" Alberto va diversas medidas no sen- nal de. algodão, principal- os srs. Aderbal Ramos e A não proteção dos peP. Pereira, Arno' Kupsch, tido ·de,' serein. gariuitidos mente.'o de fibra longa. mas Moisés Lupion, ex-governa- quenos moínhos de' zona,
Adão Mue'ller, Affonso Ko- preços mínimos daquele pro- não se façà política de alt� dores de Santa Catarina e que. condensam os interês
!€11toPP. Affonso Radum, 'dutor. .' de preços. que não só colo- Paraná, respectivamente, ses tritícolas de regiões pro
Anoldo WetzeJ, AJois Ka-I O sr. Getúlio Vargas en- ca .o nosso produto fora da tentaram solucioná-lo, na dutoms. importaria no esta-
1lIofer Filho, Bruno Post,. caminhou .o assunto aos Mi- cotação do mercado intel'� base da autonomia adminis- cionamento das suas capaci
Claudionor Ul'iarte, Carlita! nistérios da Fazenda e dh nacignal__�olT!o }:lllCare�. � a trSltiya da rêde, nos. dOis, .dades. e.. quem sabe, na· re
:M. de Souza, Da.rcy Schroe. i Agl-icultura e, à vista das vida 110 pais". Estados. gressão dos seus trabalhos,

- UDENILDA Que é
que é: caminha do prin.
cípio para o fim; nem

éhega ao fim nem sái
do princípio, de mO<l&
que o seu fim é o ·prin.
cípio e o seu pl'ÍnCÍpi8
é o fim'!

- GOVERNILDO E'
eu!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de ensino com escolas' em te mundo e do outro: - as
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Éum engano, todavia: ielezas ·do pensamento?

MARÇO '.. I I j.(," "">.:'9 j. �
�.

Também existe falta de Dêem escolas ao Brasil, ')��
r '..��:)/?,.) 88

AstL
� �"r·�t'��Ô}�

bancos escolares no Rio de eis um lema que deverá ser
'>?o

...... ,'�� ,�. 00
� ,,' .' ;" ... ;) �:'Y' :r'l� l,� ��

:::�'��'�f��:�:O�d:;::;:; programa de govêrno, �'- 'ANAfO .�._;} i'. ,",-0 &)':;6 �,.i'(�-' ""

da promessa dos homens de AV ISO �
n � 2.0.0,0 TRAVESSiAS SOBRE O IATLÂNTICO .$UL.

govêrno e mesmo da cons-

!:���:sd�ll��;:���:e�e:�n�: MINIST�,:l�T�tA
AERO· /.tlíc: PolI!' (\l;��'1�"!\�\__l \� .��.\\ \1

falta muita para chegar-se Quinta Zona Aérea
,

'

�
9.145

ao ponto ideal. Sobretudo na
DESTACAMENTO DE BA·

o

zona rural a falha e gran- SE AÉR��OELISFLORIA.
VINAGRE '��;UHU VI-INo munoo 00 !VI. G.-- 5(1. R.M ..... 5d .. D.1.

de.
A ,fàlta-de educação pr i- Levo ao conhecimento dos SALADA 'rádio e da TV

mária é mais calamitosas. interessados .que se encon· >"

.

.

Nos presídios revela-se que -tra nesta Unidade a dispo- INOFENSIVO _ AGRA-
I

,

Por AI Neto

a maioria dos criminosos é sição de quem as quizer .,
.. DAVEL _ SABOROSO

A transmissão a cores de

analfabeta ou não teve ori- consultar, as Instruções de NOS BONS ARMAZENS urna partida de "foot-ball"

entação educacional quan- Licenças e Certificados a DISTRIBUIDORES: _ IN.
entre as equipes da Calitor

'do crianças, Por isso a fa1- Tripulantes de Aeronaves e TERMEDIARIA CATARI-
::ia e da. Pennsylvania re

ta de escolas bastante para
Pessoal de Organização de NENSE LTDA. _ FLORIA-

sultou no conceito dos cri-

educar ou pelo menos .para Terra, aprovadas pela Por- NúPOLIS
ticos um desapontamento

fornecer os primeiros pas-
taria Ministerial. n? 64, de I TEL. 1251.

parcial" para aqueles que a- Estarão abertas, de 20 de novembro a 22 de dezem-

sos da educação e da ins- 27 de Janeiro de 1951
creditam na TV colorida. ·1)1'0 do corrente ano, no Q. G. da 5a. R. M. (S. S. R.)', as.

.

l p:.'
-:.... O Jogo teve lugar no "Sta-

trução, é um 'verdadeiro Roberto Brandini - Ma- : _

••
. .'

.. inscrições para o exame. de suficiência para" a transfe-

crime de lesa-pátria. jor Aviador-Comandante.
Assine "O ESTADO" dium Franklin", em FIla- rência de oficiais da reserva (R-2) das Armas para a.

Outro ponto de vista que

delf ia, e foi, por assim di- Reserva do Serviço de Saúde do .Exército.

"

d
. L· T

·

(I b
zer, a primeira prova para a A t' I dó did t

.

f It di te

o governo everra pensar _
."

ma nC�1 .a .

os can. 1 a o.s sera. eI a me Ian e 1'-

isto naturalmente dependen- . I ra enIS' U e!
TV colorjda no que se re- quel"1men-to "dIrIgIdo ao CmL da RegIão to acompanhadl)

do de maior número de es-

fere a espetáculos ao ar li- da ficPr d� ill,scri.ção a :sel' preel1ch!da p,elos requerente�

.

as transmissões a cores ti- . . dAI d
- é 1"

.

eolas - é a obrigatoriedade PROGRAMAÇÃO PARA MÊS DE DEZEMBRO nham sido feitas dos "stu- ecuJ'os(-ffiO e os po ,erao ..s r so lCltadó� dlI:elament�, pu

do ensino para a infância. APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES D,E 195f.
por cai'ta, ao Chefe do S. S. R. --.·QuarteI Generà.l�L

Há países onde o ensino tem

dios" ou de lugares ao. ar Curitiba. \

.

a obr·g to '1' d d f' I'
livre., porém de tam.anho re-

.

Para orientaça-o dos c'andI'datos sera' feI'to, sob a dI"

I a I e a e Isca 1- Dia 7 _ Sexta-feira -:- Às 21 hOl'as - Soirée de For-

zada e qualquer polícia en. matura dos Ginasianos.
duz�d.o, e com ambIente es- reção do Chefe do' S. S. R., um Curso Preparatório, c�ntJ

contrando pelas ruas, cri- Dia 8 _ Sábado _ Baile dê Gala _ Dos Bacharéis pecIflC.amente preparado. pa-l o objetivo de prepará-los para o exame de suficiência.

.

anças em 'idade escolar, de-- da Faculdade de Direito às 22 horas.- Traje: Casaca
_

ra a vldeo. No caso do Jogo Calendário:
.

tem-nas e vai indagar. até Smocking _ Summer _ Branco a rig�r. ,'.
de '''foot-ball'', o campo pa-, Inscrição: de 20 de novo a 22 de dez ..de 1951.

saber porque estão fora das Dia 9 _ Domingo _ Soirée dos Fórmando da Facul-
ra a ação da camar� era, Apresentação dos candidatos ao S. S. R.: dia 19 de-

I

vasto, sem preparação espe- jan. de 1952.

esco as. dade de Ciências Economicas às 21 horas. 'f' t d "'1

I'

E t t d
cI.lca,_ en o como unlca 1 u- üul.,.� "._, Curso Pre.paratório: dia IOde fev, -a'e 1952.

.

s am?s . c,:r os : que Dia 14 - Sexta-feira - Sessão Solene de Colàção _

,

com o dImmUIr do numero de Grau dos Formandos da Faculdade de Farmácia e
mmaçao a luz natural do

.

de analfabetos no Brasil re- Odontologia _ às 20 hora.s.

dia.'
.

Dia 15 - Sábado - Baile de Gala de Formatura da Em comparação com. as

Faculdade de Farmácia e Odont.ologia
- às 22

·

..hora.s.
. I traI?-smissões .a �reto e bran

Dia 23 - Domingo - Gràndiosa Matinée IInfantillCo, a transmlssao a cor(;!s,

de Natal - das 16 às 21 horas - Distribuição de bom-I'
qUe foi feita p.

ela Colum.bia
bons pelo' Papae Noel. "

.', coloridas representou uma

l)ia 25 - Terça-feira - Elegantissima Soil'ée de I atração. Entretanto, os de·

Natal'':'_ Ornamentação exce"pcional - a cargo do deco. 1 feitos que se tornaram evi

rador Mister "ORLOFF" � Sorteio "de Ptemios - Gran- 'dentes indicam que ainda

des suh}resas - Musicas escolhidas dentro de um -am- são' necessários muitos pas

biente que somente o Clube da Colina sabe ,proporcionar sos a 'fI;ente para conseguÍl_

a seus ;dignos Associados. Reservas de mesas na Rélo- uma transmissão a ,)reil

. joaria MORITZ - a partir do dia 16,
. .

cento porcento perfeita. . .

.

Dia 31 _:_ Tl:adicióhal e elegante Baile de São Sil· 'Um dos principais defei·'

vê"stre .;_ Com a apresentação das Debilitantes de 1951 �. Jt>"s fóL.. a "va'dação ...na cor

Dança da Grande .. Polqnaise,' que a todos contamina - das camisas dos j'ogâ"àõres

Ornamentação a caráter .a cargo' de Mist'er Odoff ::- Com á proporção que o jogo pros

a' Coopél·ação. do Gre'mio Lira sob a" direção da Rainha seguia. Realmente, a cor das

do Lira � Srta. Terezinha Fialh-o __:.:: ·InsG.rição pánl' as camisas variou desde um.

1 Debut�n�es com a di:�eç;i.õ �o Gremio ·�ira.
.

,

vermelho intenso, qu;:mdo o

.' utensil�osde cozinha

1""
MUSIca -

Alegl'l�.-
Luz �Encantamento

- Sur· sol estava mais alto. até

presas. :.
.

.'

"

, chegar a uma çor :q�ase

� _ L'"d
.c·.... ,--'-o:' .'

. violeta com o progresso .da
_-

'w.-a.l'Clle O' Concurso "PARA UM CARNAVAL MELHOR" tarde. Ao mesmo tenrpo,' a 'I' Camts�"6,' 1Jl'IH'fjU,b. PIW

Comu;n.ica, � Secretaria do Lrra que as inscriçõ�s localização dos jog,ador:es, SABE DA UI,TIl\fA? mes M-eiss daB melhore..

,R..
epr.sentanle em Florian6polis: d

. .

.,
.

...
1.. •

para o concurso e mUSIcas carnavalescas "PARA mélhor oi...i ·pio.r iluminada,
. CHEGOU p'elos menores pre"'oll iI<>

G. da·(:o.ta Pereira' &'Cia.-
.' I

v

. ,. UM CARNAVAL MELHOR" .f......c Terão início dia ui fizia variar a cor das cami- .

lV[ A R TI N I CASA MISCELANL" - !lo.

R. Felipe Sch",ídt, 36 .d' b
.

.

..

de'- ezem 1'0.
sas;.1

Vermouth.âe Fama Mundial C(lnselhei:ro Mnft'lIt

..

e

inalteráveis!

:'1,

. ;

da
'O�Slhio�

"VIRCiEM ESPECIAll
·-t�

:\ ROUPA BBANQUIS8l
j
.J
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Vida, Social/Cine-Diário
ANIVERSÁRIOS

' RITZ
SRA. ' SIDNEI NOCETTI As 5 -- 7 - 8,45 hs,

Regista a. data de hoje, o Sessões das Moças
aniversário natalício da NÃO CONFIE �M SEU Gomo única matéria na ordem do dia, constou a re-

exma. sra. d. Alaíde G. No- MARIDO dação fi�al do projeto de lei que concede auxilio aos mu-

cetti, digna espôsa do nosso com: Fred Mac Murray nicipios de Joaçaba e Concórdia.
.

prezado conterrâneo sr. Sid- Madaleine Carroll Auxilio a diversos munícipíos
t

Esses já realizaram a vol- mais fácilmente teremos o
. .

d dnei Nocetti, do alto comér- Preços: '

' Há tempos, conforme noticiamos, eu entra a na

-ta ii. Ilha, em junho último .progresso do "hintertand'": .

d t S S it 150 Assembléia, um projeto de lei que concede áuxilio a di-
. ,

P d d iN- .

t h CIO, es a pra-ça. ras e rl as, .. " ,

'e excurslOnaram a e ra o. ao somen e o omem se en-
A ilustre dama, pelas Estudantes." . '., 2,00 versos municípios castigados pelos temporais, Agora ,0

Charuto, na Serra do Cam- tregará à pesca, à falta de .

d d A t
.

AI id t b tít t'
1 d

suas excelsas qualidades de Cavalheiros. . . . . 3,00 eputa o n orno mel a apresen ou um su s 1 UIVO

"birel a. estra as para o transporte f 'd
.

t
.

t bl'
, .

coração, desfruta de sólidas Censura livre I
ao re err o -proje o, CUJO eor pu icaremos na proxima

da produção das glebas de
amizades em notsa socie- ODEON edição.

O C. E. I. PRECISA terra com que se entregará dade. Não haverá sessões cine-
_-'-o----------------------

-VIVER
.

ao cultivo mais intensifica- " D
·

d I fA."Não há dúvida que o C, damente. E, hoje, dia do seu natalí- matográf ícas.
. Ia' a· n am Iacio, muitas serão as horne- IMPÉRIO

-E. T. é uma notável organi- Haverá, por certo, maior
nagens de que será alvo, às As 7,45 horas

'J.ação .. Embora ainda andan- número dos que trocarão o

-do de gatinha, contando ape- trabalho do mar 'pelo da ter- ��::�:/os associamos, com Ron���s:��t:a:mMoças As litnas e seos berdelros
nas seis meses completos de ra, porque menos perigoso e SRA. CARMELO PRISCO EI"A, A FEITICEIRA TENENTE-CORONEL lo acendrado amor à carrei-

Deflue, hoje, o aníversá- Preços: flMISAEL MENDONÇA ra das armas, tendo uma fé

rio natalício da exma. sra , Cr$ 1,50 _ 2,00 _ 3,2{) Nasceu em Sergipe, a 9 de ofício que constituí ates-
d. Líliarr Wanderley Prisco, . 14 anos

. Ide março de 1887. tado eloquente de suas no-

digna espôsa do sr. Carrne- IMPERIAL Assentou praça a 26 de bres qualidades de caráter

lo Prisco, alto funcionário As 5 _ 7,45 horas maio de 1903. Nomeado I
20 'e de virtudes cívicas.

do IAPC, nesta Capital. A GATA BORRALHEIRA Tenente em 30 de dezembro De há muito servia no 3°

FAZEM ANOS HOJE: (Cínderella ) de 1913, foi promovido a 10 Regimento de Infantaria,
Senhores: 'I'ecbn icolor Tenente em 5 de fevereiro onde já se achava quando

- Roberto Schlichting Precos: de 1919, a Capitão em 23 de irrompeu o movimento revo-

'Filho. Cr$ 6,20 _-3,20 janeiro de 1924, a Major por lucionário de 1930 e onde
-- Mano-el Nascimento, Censura Livre. merecimento, em 10 de fe- veio encontrá-lo o triste a-

- Wi'lson Andriani "Jú- I "

, , vereíro de 19"3-3�'ê"'a 'l'ênen- 'contecimento de que resul-

n ior 8rota de N S de te-Coronel, na data de seu tou _a sua morte,
','

Menino: .•• falecimento, pelos relevan- A 27 de outubro daquele
- Walter Lehmkuhl. Lourdes em ' tes serviços prestados à 01'- ano, o Comandante do Regi-

Menina:
.

dem púhlica. mento, e então Coronel Ma-
- Ali.cerene, �ilhinha do B Ab-rigo ' Sempre se distinguiu pe- noel de Cerqueira Daltro

sr. Acelmo Pereira, alfaia-I � d
_ I

Filho, ao deixar o comando,
te. .' ..

sm nossa re açao esteve, Par11-cip�ça-O o elogiou e, referindo-se à

mais rendoso. Com o entro- VIAJANTES
a t�l'�_e de o�tem, o sr, Es-

.

'. L1i
sua atuação no cenário 'dos,

samento de vias de comuni- Afi I t t d
.

t
� peridíão Amm, do alto co-' HÉLIO MONTEIRO e ANI- acontecimentos, assim se1m c e 1'a ar e ln eres-

.

, '

.

. '.' .. _

' '

cação, que facilitem o trans- ses da importante firma 11'-
rnercio local, q,ue.nos convi- TA CARDOSO MON- expressou: "Examinada à

porte, a Ilha de Santa Cata- mãos Amin, desta praça
dou par.a ,a�slstIrmos� em

,

. .

TEIRO luz dos fatos a sua condu-

rina terá progresso e a do-' concessionária da FORD SU� residência de ,verao, no participam aos parentes e

en ça, causa de tanta, misé- Motor Company, viajou, on-
Bairro Bom Abrigo, em pessoas de suas relações, o

ria, há-de ser banida e me- t
' Coqueiros, a inauguração da nascimento de seu filhinho

- em, vja aérea, para São
lhor futuro terão os nossos Paulo, o sr. Dahil Amin,

Gruta N. S. de Lourdes, no HERMES, ocorrido dia 22

próximo domingo, às 15 ho- do corrente, na Maternidade
Naquela Capital partíci-,

ras, a cujo ato comparece- "Dr. Carlos Corrêa".
pará de reuniões da firma rão altas autoridades civis
que representa em Santa
Catarina,

e eclesiásticas,
Nessa oportunidade, serão

ali inaugurados 'as imagens
de N, S. de Lourdes, Sagra
do Coração de Jesus, Sã6
Jorge, São Judas Tadeu,
Santa Catarina, Santa Tere
sinha e Sa�1ta Bernadete.

Por motivo de mudariça,
uma máquina 'SINGER no

va, com 5 gavetas por, , ..

Cr$ 4.200,00.
Uma máquina RENER no

va, com 3 gavetas por ,' ..

Cr$ 3.100,00.
Uma máquÍna SINGER

usada com 5 gavetas por ..

GamlS&lI, Gravatas;Pij. Cr$ 3.200,00.
m.es Meias das melhore.. Tratar .cont a Sra. Cacilda
peios menores preços IÓ

.'1
Gonçalves, à Praça XV de

CASA MlSCf-:LANIA - gu. Novembro 22 - sobro - al-
r',." ... "n,·.,.,.,,, ,",,,,.... to do Restaurante Rosa.

!ftevelando· ii' IJha aos .,
-eno ,AI.ves, Z�l1aid�, B;rre-, vir que 0, problema fantas

. to. SJ!vJO Xavier, (r 11 Gue- ma, de cuja solução depende

.des da Fonseca, E. 'José Imelhor sor-te para aqueles
l!UÍllt, Ledrnir Barreto, Eu- que lá vivem, é o das estra

..geJ1io V, Neto, 'Waldir Mar- '..d::i. uma vez que melhores

"g'arida e Márcio Silva, caminhos cortem a Ilha,

'''']<'arol dos Naufragados" - Os excursionistas, descan
sando após longa viagem. , .

"Ponta do Retiro" _ A turma do C, E. 1. em franca'
,

atividade.

homens do seu interior.
<,

AS ESCÔVA$

3

o Plane N�.cíf)Dal do T,rigoiNA ASSEMBLEIA LEGISLaTiva
crise latente do grão naéio- i tcdo um ano de moagem, I '

nal, face à eminência de im-I correm o sério risco de, Posse do deputado Olinto Campos - Ordem do dia -

port�ção danosas aos in te- Hum futuro próximo, não Substitutivo ao projeto que concede auxilio a diversos

rêsses dos moinheiros do

I' poderem
concorrer com os municípios

interior. Mais que, mesmo moinhos litorâneos que ve- . , ,

b Ih d t da Assembléia Le-DInglU os tra a os e on em, . -

permanecendo as bases do nham, talvez, a adquirir gislatíva, o deputado Protógenes Vieira.
convênio Anápio Gomes, a- grão estrangeiro em condi-

Expediente
queles seria proibitiva a ções muito mais vantajosa. O expediente careceu de importância.
transformação do grão im- Por estas razões o moínho
portado, por não atenderem Bonato suspenderá as suas

Deputado Olinto Campos

-as condições de preços ao compras até nova orientação
Em substituição ao deputado Enory Teixeira Pinto,

do Partido Social Progressista, que requereu licença, to
duplo ônus do transporte. na política governamental
E, ainda que se adquirirem do trigo.

mo·u posse, ontem, da cadeira pertencente àquela agre-

trigo nacional, nas bases es-
miação paruidá ria, o dr. Olinto Campos, promotor públi-
co de Lajes.

'

tabelecidas pela M. A. 'para Continua O novo parlamentar foi introduzido no Plenário por

uma Comissão composta dos S1'S, deputados' Wílmar Dias,
Bulcão Viana, Otacilio Nascimento, Celso Ramos Branco

e Ribas Ramos,
Depois de prestar o compromisso legal, foi o depu

tado Olinto Campos, saudado por uma salva de palmas
e efusivamente cumprimentado pelos seus pares.

Ordem do Dia

ta, por ocasião dos movi-'
mentos revolucionários, ve

rifica-se que êsse oficial
mostrou-se obediente no

cumprimento das ordens que

recebeu, e o fazia conscien

temente, porque conhecia o

móv-el que as determinava,

Sempre usou de inici�tivas
inteligentes para a conse

cução dos fins visados e to

De ordem do sr. Major dos 0S seus' esforços dispen
Aviador Comandante, estão didos, mesmo os maia iso

sendo chamados à inspeção .lados, foram concordantes e

de saúde no quartel do conduziram ao equilibrio do'

Destacamento de Base Aé- qual resultou a vitória da

Chamada' de
'

convocados
Vende-se

Parjicipação
HEMETÉRIO SILVA

e'

DACIA LUZ SILVA
participam aos parentes e

,pessoas de suas relações, o

nascimento de sua pl'imogê
n,ita, MARIA AUXILIADO
RA, ocorrido na Maternida
de "Dr. Carlos Corrêa", no

dia 24 do corrente.

l'ea de Florianópolis, de 10

à' 20 de dezembro do cor

rente ano, para fins de in

clusão, os cidadãos das clas
ses de 1931, 1932 e 1933,
alietados por esta Unidade.
Os candidatos poderão úti
lizar a condução, (Cami
nhão) que pa,rte para esta
Base Aérea às 6,00 horas,
do Mercado Municipal. ,

causa que esposamos e evi
taram que 'o Regimento per

desse, por mínimo que fos

se, sua feição de unidade

orgânica no seio do Exérci
to NacionaL
Fez parte das forças' que

operaram contra os- revol
tosos de São Paulo, para lá

seguindo COO1 a sua unidade,

No "Vale do Paraibà", de

senvolveu o máximo de suas

atividades pelo restabeleci
mento da ordem, sendo elo

giado "pelo 'seu elevado es

tado morale, pela viva e in

teligente 1'llanifestação de

disciplina".
Faleceu no seu posto, a

27 de novembro de 1935,
sendo o seu corpo inhumado
110 C€mit.ério de São João
Batista, na Capital Federal,
em sepultura n. 12.733, Qua
dra 9.
Deixou uma f1'lha menor,

Enid de Mendonça, sua úni
ca herdeira.

I
I
I
I
l

0,0 • e_ '"ZE--MUTRETA
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·De Ifajaí
General Eugênio Trompo- zinho Vermelho, Joãoz.a.i,o

wsky Taulois '

j
e Margaridinha, Gato de

Após uma estada em nos- Botas, etc., assim corno de
Sá Cidade, durante a qual lendas da Mitologia" como
.recebeu in úmeras e caloro-I á do Pan, ou do nosso popu
sas homenagens do largo lário, Saci-Pererê, etc., foi
circulo social que lhe adrni-lmuito "bem protagonizada
ra o- caráter, o, cavalheirís- por Ana Maria Colares, Bea
mo e a cultura, regressou triz Ramos Miranda, José
.à Capital Federal, onde l'e- Luis Colares' Júnior, Maria
side, o Exmo. Sr. General Helena Pimenta, Tânia Ma
Eugênio 'I'rompowsky Tau- r ia Pereira Brandão, Maria
lois, que, depois de extensa Ce'lina Pereira de 'Araújo,
e valorosa folha de serviço Maria Matilde Heusi Guer
como Oficial-General do reiro, Humberto Narciso,
nosso Exército, goza, na re- Tadeu Bra:ga 'I'revisaní, Re-
serva remunerada, de mere- nato Tedéu, Helena de
cida reforma. Membro de .Aguiar, Sílvia Kleiss, Neusa --- ---

tradicional e distinta estir- Schieffler, Doris Gallotti le Guerreiro Heusi e Relin- �Au xilio' aospe, de cujo seio têm saído Nunes, Elvira Tolentino Ru- des Elisabeth Fuck; a au- 'I
muitos militares ilustres" bineck, Marina Schieffler teria dos versos em que fo- (bem como doutos e íntegros Amilcar Ferreira, Eduardo ram vazadas as velhas len
magistrados, o General Augusto Orosco GaIvão, AI- das infantis deve-se a He- i
Trornpowsky Taulois é pro-) fredo Eicke, Wilson. Mace- lena de Aguiar e Maria I'geriitor do Exmo. Sr. Dr. do, Hélio da Cruz .Curbaní, Mayta Brandão Mascare
Eugênio Trompowsky Tau- Félix da Silva, Renato Te: nhas Passos.
lois Filho, Juiz de Direito, dêu, Eugênio Schauffert, _ O guarda-roupa, a Déa
que, com sabedoria, pere- Douglas Schauffert, Júlia Dutra e Nancy Patino; os
grino espírito cívico e acrí- Maria Santos, Lígia Fóes, cen�rlOs, que revelaram,
solado zêlo funcional, pre- Heitor Liberato Neto, Ha� mais uma vez, o grande ta
side os destinos desta Co- mi1ton Elcke, Edson Diniz lento artístico do Sr. JOR
marca. Vieira Abrantes, Sandra Li- GE CÀ:NZIANI, sem favor
Ao general Trompowsky berato Heusi, Sílvio Tedéu, algum um .grande e inspira

Taulois, nossos respeitosos Celso Ramos Miranda, Ro- do cenógrafo de que Itajaí
votos de feliz viagem e de berto Heusi de Almeida,

I pode orgulhar-se, for�m e
breve retorno à nossa co-I Raul 'I'odeschini," Orlando xecutados, sob a direçãomunidade. ,Hugo Praun, Guilherme dês te, por Angely Sara An-

Festa Catequética I Garção
.

Peixoto, Hélio Pi-, drade, Aglaê Maria Day e
O Revmo. Sr. Padre Ven- . res, Raquel Narciso, Marcia Lisle Guerreiro Heusi. O

delino Hobold, virtuoso e I Cardoso dos Reis, Saulo "baclq-ground", com piano,
incansável Pároco de Ita- Schieffler, Tânia Maria deve-se a uma Irmãzinha da
jaí e Penha, pode sentir-se Guerreiro Heusi, Iraê Auxi- Imaculada Conceição, de do
orgulhoso com o feliz êxito liadora Guerreiro Heusi, cência da Escolá Normal e
do ano letivo catequético em Maria' da Graça Schauffert, Ginásio São José. Antes de
sua Paróquia e, muito prín- Rosane Bauer Ramos, Mari- iniciar-se o progr'ama prócipalmente, com a chave de. quinha Dias Ramos, Maria priamente dit,o" 'o . Revmo.
ouro. dêste, que foi a linda Letícia Batschauer, Marli Padre Vendelino Hobold
festa de alegria e de· arte· Schauffert: Arlene Schauf- usou da palavra, discorrenlevada a efeito, pelas nobres fert, Antonio Schauffert, do, com a correç,ão de lin
e gentis catequistas conter- Rosita Heusi Miranda, Nei- guagem que lhe é peculiar,râneas, dia 14 do corrente, de Driessen, Nilva Driessen, com a 'erudição que todos
às 20 horas, no "Tea-tro Neusa Narciso Pereira, Ja- lhe reconhecem· e com seu
Guarani", e cuja renda foi nete Narciso, Oticília Can- "aplomb" de sempre inspidestinada às crianças po- ziani, Odaléa Maria Peréira, rado orador sacro, sôhre obres de Itajaí. O programa, Célia Maria Reis Sada e ano catequético que se es
que constou da teatraliza,. Marize Schauffert. tava a encerral� e a respeitoção das maisT belas JlÍstó- A direção dos ensaios es- da necessidade da instrul'ias infantis, tais como A teve a cargo de Inge e Mar- ção religiosa.Branca de Neve, O Chapéu- Iene Marques Pereira, Lis- (Do Correspondente).

·Conselhos. de Beleza
Colaboração especial para se genero. O vibrador veiu

"O Estado"

II
I substituir os 'aparelhos de

DIVERSOS TIPOS DE tolo e de bola, que eram
MASSAGEM DO ROSTO

I
conhecidos ha anos atrás,

Dr. Pires para a massagem faci1a.
A massagem do rosto po- Possue como acessorios di

de ser feita com a mão ou Iversas peças, em geral
com o auxilio de aparelhos. ! de borracha, que lhe são a-
A massagem manual é de I daptados facilmente e cujos

grande importância 'sobre I modelos são os mais varia
as demais espécies de mas- dos possiveis.
sagem, pelo fato de que pos- Um motor .eletríco liga
suindo a mão, por excelên- do a uma tomada comum de
e ia, o sentido do, tato, só corrente serve para por em
,ela indica, no correr dos movimento o aparelho cujo
movimentos, os lugares on- manejo, aliás, é facil e co
de sé deve moderar as pres- modo.
sões, como por exemplo, as Quanto aos aparelhos de
.regiões ósseas, permitindo, alta frequencia, possuem
ainda. localizar os' múscu- tambem um fio para ser li
los que necessitam ser tra- gado a qualquer ponto de
ta.10s. . eletrtcídade, um cabo por-
Em relação á massagem ta eléctrodo onde são ada

<lo J'�:stl:d::oin aparelhos exis- ptados os electrodos n�es
tem ji,iversoi; para esse fim. sários á massagem, cujo nu-

São, ê'\es' usados vis;ndo mero e foram variam muito
�sub'Sdtúü: 'a' 'massagem ma- e, ainda; um mostrador .pa
nual:'firlils, na realidade, não ra que se possa graduar a

'podem supri-la, embora ve- intensidade da corrente.
riham completa-la. quando Vulgarmente são .chama-
anariejados judiciosamente. dos de raios violetá pela lu-. ..

Os aparelho's' de' massa- minosidade ,. especial dós
gem mais conhecidos do pu- electrodos mas não devem,
'bl ico são: O "v.!brador e.o de no entanto, ser confundidos
:alta frequência/Ambos são com 'os aparelhos' de' raios
:aCOll�:licionados em caixas ultra violeta, cujas aplica
:portateis e vistos nas vitri- ções são diferentes e que
ines de quasi todas as ca- são do domínio exclusivo
,sas que vendem artigos des- da medicina.

Pelos M,��icipios

, I

\ �\;'}).,
v- ..

s�
.�

'�!

'Uniformes 'frã
Além do seu preço eccessivel,
e 'do seu' cuidadoso
ecebsmento, os uniformes
�FECÊ oferecem, com exclu

sividade, estas 'Y'antagens: seu

tecido é garantido e de côr
absolutamente firme I

À venda em VIUVA TUf'Y AMIN .. FILHO

Escoteiros
de .Laauaa ....

'pROJETO DE LEJ N. , especial a ser 'S�llC�tado pe-

T
•

A lo Poder ExecutIvo.Concede auxr 10 a. s-
A.t 50 � Esta Lei entra-

socíação dos Escoteiros r..
, rá'em'vlgor'na data de sua

de Laguna.
hl i

- adas as
F· 'de pu icaçao, revog •

Art 10 - ica consi -

lid t d
.

'..' 'disposições co I en es o
rada como de utiltdade pu-

D' . to-lei 61'" de 2-3�
h d ti ecre 0- ei n. tJ,blica, com cun o. e _uca IVO

942 como revogadas ficam
e cívico" a Assocíação dos outras disposicões em con-
Escoteiros de Laguna - na

t
' .

•
,

id d d nome rarlO.,CI a' e o mesm,o '. Assembléia: Legis'lativa,Art. 20 - FIca o Poder
b d 191':1. 15 de novem 1'0 e or.

Executivo
. auto�Izado a en-

De utado Francisco Ne-
tregar, sob o titulo de au- P

xílío, à referida associação ves - PT�.
a importância de .

Cr$ 100.000,00 (cem mil cru

zeiros) .

Art. 3° - A importância Ide que �rata: o artigo ant�- I N G L E;,S Arior /sera aplicada, pela prO-I
.

'
.

pria diretoria, em ob.ras de fill :1.'1'., III]alojamento e material de I \!.;__ '_'_l_! _

treinamento. ., P'E R I T I V AArt. 4° - O onus desta r o H I C A . A
Lei correrá por conta da ar

recadacão do exercício, de
1952, �uja abertura deverá
ser feita através de crédito

. CASA MISCELANIA dbtrl
tJuldora. 0011 Rádios R.O.A
Victor, VálvuJa.& e Disco6.

I i.H'" "·'tD",tõ.'lIf)."l·"ofI. MA!''''

,.10, poro com

prar o melhor
linho "fobricà··
do no Brasil.

DALVYS/A
Màtriz: Rio - C. P. 1850

ÍNDUSTRIALIZAÇAO - s, Pauto
PL ANTA ç A o ParaDA

Remêaio de Confiança da Muíher.

RECiULADOR XAVIER

---"--",�:,,,�----___;;,__:_:_----------------------_.;_----------Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Terça-feira 21 de Novembro de 1951 5
__------------�------------�---------------------------------- ��_______ _ � _c � _____

Nos bastidores pc, mundo
..1--

',_ '"

De São Paulo
II

SEUS INTERESSES NO
Rio de Janeiro serão :

bem defendidos por

Clube Doze de Agosto·····
A Diretoria do Clube Doze de Agôsto tem o prazer

de avisar aos srs, Associados que,' a partir do dia 10 de

dezembro, se encontrará aberta na Secretaria do Clube,
as inscrições para as senhormhas que desejarem debutar
no grande baile de São Silvestre, a se realizar na noite
de 31 dé dezembro.

.

Arnaldo Dutra - Diretor Social

Por AI Neto
Cidade de São Paulo: -I':.Mas afinal de contas, PÓl'.

.que S.ão Paulo é um

estad.o I,pioneIro? .

---------------- _

Por que no exterior, quan
,<do o estrangeiro fala. em

�l'asil, fala imediatamente
em Sã,o Panlo?
Per que a gente 'chega a

�Bão Paulo, e tem esta im

pressão de progresso, de

··trabalho, de construção?
Bem, a resposta tem mui

tos detalhes, muitos aspee-I
·ios. Eu vou referir-me, ,ape
.rias a um deles.

Eu me refiro apenas a.

-nm, porque ele é, na real i-

-dade, a base de todos os ou-

'!tros.
Estando aqui em Sãó Pau

.10, convivendo com os pau- /

·.:listas, eu o percebi desde i)

:.principio.
Percebí que a grandeza

-de São Paulo resulta, bási-
-camente, do espirita .de in i-
-ciativa

.

do homem bandei-
cl'ante.
Existe aqui em São Paulo

.,aquele individualismo cons

!trutivo que, por exemplo,
:fez da l".ova In�laterra uma
.região l ider nos Estados U-
.nidos.

. ,

O paulista é um individuo.
"Um grupo de 10 paulistas é
=um grupo de 10 indivíduos.:
oe não um conglomerado a

.morfo, sem nome.

A vitalidade, de uma na

-ção se mede pela pujança
-dos individuos .

. Onde os individuas sã') j
"fortes e tem consciencia de \
-ser- direitos, o tctalttarismo II-:mão medra.

O totalitarismo, se desen-'
"volve nos grupos 'em que
j:predomina o espíritó gregá
rio, do rebanho sem carae ..

'teristicas individuais.
Eu noto que os paulistas

rsão ambiciosos, e esta é, uma
-atual idade positiva e deve
.ser i�centivada.

O individuo ambicioso é.
'via de regrá, um fator de
.progressc.

Aqueles que não tem am-

1'bição, aqueles que se con

-tentam com um empreguí
:cuho público pelo resto da
'vida, são os entraves no de
.senvolvimento da coletivída-
«le.

.

A analogia entre S. Paulo
�-e a Nova Inglaterra torna
.se evidente em quasi todos
-os setores.

Como o norte-americano
-da Nova Inglaterra, o ho
.mem de São Paulo não vive
a esperar que as perdizes
-caiam a fadas do céu.

�

Não vive a esperar que o

governo faça tudo por êle.
Na verdade, eu tenho en

iContr,ado paulistas que nem

siquer tomam conhecimento
-do governo, a não .ser para
'votar e pagar os impostos.

E' gente que conta' con
sigo própria para prosperar.

Os paulistas tem um pou
co de pose, e eu gosto da po-
»se dos paulistas.

Ela .indica que Q homem visitei,' fiquei desanimado

I
Pois aqui em São Paulo,

. de ,Sã? Paulo tem dignidade i com o crescimento dessa er- e vivam OS paulistas, não há

propna e consciência do que Iva
daninha da nossa era, o perigo de que o burocrata

vale. burocrata. seja' entronisado. "'

Em 'São Paulo, e se me Realmente, há lugares on-

permitem fazer uma genera- def o burocrata está se ter- Os paulistas acreditam na

-li�ação tão perigosa, quasí nando uma potencia, um ser I inici?-tiva particular, no ho
nInguem tem complexo de todo poderoso. mem de negócios, na idéia
inferioridade.

,

.

A Russia
'

é '0 exemplo ex- de que cada um deve ven-
E por que deveriam ter tremo. .

cer por si próprio, nos prín-
complexo de inferioridaae Aquela nação não é mais cipios individualistas da
si sabem que São 'Paulo é do que uma tirania de fun- verdadeira \iemocracia.

.' Pl'og-ressista ? cionárlos públicos, de buro- Porisso São Paulo é gran-
Em alguns países que eu crata. de e é poderoso.

ÁRLINDO AUGUSTO ALV1I8
advogado

AV. Rio Branco, 128 -.Salas 1803/'
TeU. 82-6942 - 22-8006..

SABE DA ULTIMA?
CHEGOU
MARTINI

•

.' .

.

Características mais apre
ciadas: a finura e elegância
das Iinhaa . da carrosseria.

.

\

-c

A melhor visibilidade por
todos os ângulos, graças aos

parab ei sas mais amp Ios,

Modêlo Styleline, Sedan de 4 portas

Com o sensacíonal "Power Glide,"
o Chevrolet dêste ano oferece

aceleração rápida, facilidade de es-

e mais seguros, o Chevrolet 1951

apresenta a finura das linhas sóbrias

e alongadas de sua bela carrosseria

Fisher, de aço inteiriço. Procure

quanto antes um concessionário

Chevrolet para uma demonstração.

Mais de 500.000 proprietá
rios são adeptos fervorosos
da transmissão Power Glide!

Produto da GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A.

tacíonamento, interiores elegantes e

luxuosos, mais economia de óleo e

combustivel. Além de freios maiores

.. " ..

6.ISS;

lotes à venda

j

..

,. Loncessionár�os em todo o país

AtençãoNa praia da Saudade, em "A Diretoria' Regional dos
Coqueiros, ao lado do gru- Correios e Telégrafos deste
po escolar "Presidente Roo-

Estado solicita o comparecisevelt", com 15 metros de
frente e área de 400 m2. menta, no Gabinete do Dire-

tor, do Sr. Luiz Maurício
Todos os lotes servidos

Alvez, para tratar de assun-
de água encanada e luz.

to de seu interesse.
Informações com o sr. 1 _

Gilberto Gheur, à Rua Sal
danha Marinho n. 127. ou

no local.

Leia "O ESTADO'�

ALUGA-SE

Casa de construção nova

com agua quente e fria no

quarto de banho e casinha,
A dita casa tem 12 peças e

está' situada à Travessa
Raul Machado, que liga a

Rua Rio Grande do Sul à'
Rua .Irmão Joaquim.

Tratar com o proprietá
rio, que. reside ao lado.

• I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-feira 27 de Novembro de r951
--------------------------------------------------------�-- -- ------------------------------------------------------------------

,. I) ESTAUO

Devido ao mau 1empo reinante sábado, a FCF resolveu tranferir para
amanhã à noite o classico Avaí x figueirense.

, .

.

"

Esportivo
_.J-wI* J- ,.a �-.-.· .-·.I'W-.·-· w""...",.-w.-. •...---.:--YJ- -.".-·---·_-.-.-J --.......,.-�-- ......,_.�,.,.,.,.,.. _._",._.,,_,.� .__-__.._.-_._ _._._._ �J._.•..J.�" ...""..,._ � -.

"

Dia tO de fevereiro o,iniCioiVasco ,-
do (;amp. B.---de fUjebtll .'

.

.

.•

I

DI·vnrs·as rasoID�O"a� 'd'3· , ,C. B. '0.
RIO,26 (V.A.) - Em sen-

U li" Vil sacional embate internacio-
nal, levado a efeito na tar-
de de Sábado no Estádio do

RESOLUÇÕES DO CON-' bes, obtido pelo CARAVA;'·
SELHO TÉCNICO : NADO AR E.C ... a TABELA

1 - Campeonato Estadu- -DE JOGOS a partir da 2°

O. fl'umineose caminha ai deAtletlsmo, ADIAR, pa> Rodada do Returno, como>

ra.os dias 9 e 10 -'- de Feve- ségue:
,firme para '0' jitulo reiro de 1952, o campeona- 2a Rodada - dia 22/PI

Rio 26 (V.A.) - Com 'o

I
resultados da rodada foram: to Estadual de Atletismo. ,51 - ás 19.30 horas - Ubi-

Maracanã repleto, realizou- Botaf'ogo 4 x Bonsucesso 1, 2 - ADIAR, para os diasxrataTanUbXaCte�a.ravana, AA. B.V_
se ante-ontem o classico do São Cristóvão 3 x Canto do 12 e Is"de Janeiro de 1952,

.,

futebol carioca travado en- Rio 1, Olaria 2 x América 1 os Campeonatos Estaduais _3a
" dia 23;11/51 -

tre Fluminense e Flamengo. e Bangú 3 x Madureira 1. de BASKETBALL e VOL- Lira A. �. I E. V. Caravana'

O tr icolar bem �ai", feliz A próxima rodada marca LEY BALL de 1951 em vir- x Taubate.

conseguiu derrotar seu ve- os seguintes, encontros': I tude dos festejos de fim de I 4.a.." �ia 27/11/51 ,-

lho rival pela contagemmi-, ano. IUbiratan x Clube 12 A.A.R.

nima, tento de Orlando.Com
.

Bangú x Botaf'ogo Ola-! 3 - CAMPEONATO CI- ,V. � Ca;,avan�.. .

,�

a vitória alcancada ontem i-ia x Fluminense América x
.

TADINO DE BABASKT- i 5. dia 29/11/51 �,

o Fluminense deu mais u� IBonsucesso' Canto _

dó R.io x

I
BALL DE 1951,

.

Clube x 1� x Lira, Ubiratan

grande passo -para a con- Vasco da Gama São Cristo- MODIFICAR, em face de ,x ;aub��e. . ,

quista do titulo. Os outros vão x Madureira.
.

comum acôrdo entre Clu- i 6
�

dia 4/12/5.1 ._

.

"

, A.A.B.V. x Clube 12,. Lira x
--"- I ,"

'
• '."

Ubiratan.
7a. " dia 4/12/51 -

Taubaté x Clube 12, Carava
na x Lira, Ubiratan x Á.,A.
BN.
Florianópolis 21 de No

vembro de 1951.
-

as.) Osmar Cunha-Presí-.
dente-

.Vasco!
,

Mdracanã o Vasco da Ga-
l

'

ma, campeão carioca, conse-
guiu brilhante vitória sôbre
'0 Boca Júníors, de Buenos
Aií-es pelo escore de ,3 x O.

Federação I. Catarinense
Nofa OficiallJ. 8/51

RIO, 26 (V.A.) - Será a

Ineio
Internacional de Fute-

10 e não a 17 de fevereiro o boi pela "Taça Rio",
inicio do Campeonato Brasi- TORNEIO RIO-SÃO PAU
Ieiro. Presente á reunião ILO - Solicitará o C.T. á

'0, presidente
da Federaç�o ldiretoria e�tendimentos �om

Amazonense, sr. Arnobio as federaçoes Metropol ita
.Peixoto Valente, que se fez ina e Paulista para que Q

acompanhar do representan- Torneio Rio-São Paulo do
te daquela entidade, capitão ano vindouro. termine em

'Padilha, propôs ao Conse- janeiro de 1'953, posto. que
1ho 'I'ecn ico um sorteio para em fevereiro deverá a C.B.
:a disputa dos dois jogos ea- D. comparecer .ao Óampeo
<da competição num só local, nato Sulamericano.
com o que não concordou o

'C.T. por interessar as parti- CAMPEONA'l'O PANA
'das ao publico dos dois Es- lVIERICANO - Tomou con

tados. Um pedido' da Parai- hecimento o C.T. de comu

'ba, que deseja ser dispensa- nicado oficial da Federa
da do Campeonato Brasileí- ção Chilena, informando que
TO para enfrentar dificulda- os Brasileiros estrearão no

-des imperiosas. oconselho'lcampeonato Panamerícano
anotou um outro, da Fede- a 25 de março, De 9 a 16 da

'ração Piauiense, que pede, quele mês será disputada a

'Para não jogar contra o Ma- Tàça "Rio Branco", em Mon

.ranhão, esclarecendo que tevidéo.
jamais conseguiu a sua re- PARA O MUNDIAL DE

presentação vencer os ma- BASQUETEBOL - Solici-
'l'anhenses, e mais, que en- tanclo a colaboração da. C.E.

quanto neste ultimo Estado D. para o Campeonato Mun
o- futebol está profissiona- dial de Basquetebol, que se

Iizado, no Piauí só existe o rá real izado em São Paulo
iutebol amador. Dai a desi- em 1954, o Departamento de

,gualdade de condições... Esportes daquele Estado pe-
TORNEIO IN'l'ERNACIO- de que nenhuma partida de

NAL ---'- Foi marcado o pe- futebol seja- realizada na

.riodo de 27 de junho a 19 I quela capital durante o mês
-de julho de 1935 para o 1'01'- de outubro do referido ano.

Marcado o dia 3 de dezem
bro para o inicio do preparo

da seleção catarinense

, � PA�LETTE . JOHN

.� GODDARD ·lUNO
�, '

� x

>,ii?
"l."

�� i �

:.t �
.�.

Editai
MACOONALD

IATE CLUBE
De ordem do Senhor Co

modoro, levo ao conhecimen
to de quem interessar pos

sa, que, tendo sido vendido
"""",,:,'::::,:,:,":':'l";:,:: I o barco TABU, e não cons-

i tando o nome de seu novo

! proprietário nos registros

I
do clube, notifico que, a re

ferida embarcação deverá
.

ser retirada do galpão den-.
tro de 10 dias, a contar .da
presente data. não assumin-·

, do a direção dêste Clube ne

nhuma responsabilidade pe
la mesma.

Florianópolis, 21 de"no
vembro de 1951.
'Cristiano C.' Pereira -

Secl:etário. ,
.

.

.

De ordem do sr. presiden-

Segundo estamos infor- Lorenzi dará a cónhecer a

mados, () técnico carioca lista dos convocados para
Lourival Lorenzi, contrata- os treinos da seleção.
<lo pela Federação Catarí- A nossa ver desta Capital
nense de Futebol, dará. ini-Ios elementos máís capacita
cio á formação do Selecio- dos são:
nado barriga verde no dia 3! Do -Avai : Adolfinho, Be
de dezembro próximo. Sába-Ineval, Danda, Waldir, Jair,
do o eficiente ex-coach do Nizeta, Niltinho, Américo e

Canto do Rio rumou para Saul.
Brusque e Blumenau, onde . Do Figuerense: Doll iy,
foi realizar rriais uma obser- Garcia, Laudares, Romeu,
vação sóbre os elementos Braúlio,' Gil, Enguiça e

julgados capazes para for- Amorim.
.mar no "onze" que nos re- Do Atlético : Caréca e

presentará no próximo Cam- Vadinho,
peonato Brasileiro de Fute- Do Paula Ramos: Fome-

901. rolE e Al'i.
Soube ainda a nossa re- Do Guarani: Isaias e Toi-

portagem que esta semana nho.
'

CAREY

FERIDAS, REUMATISMO
11 PLACAS 'SIFILl'l'ICAf!

Campeonato da 2a� Divisão
de Amadores

Sábado, no estátio da F. patado com o Amétil:a por I

"
.•...

C.F., duas partidas. fora_:n 12 x 2.
. Iefetuadas em contmuaçao Dommgo. pela manhã,

ao Campeonato da segunda não se realizaram os dois
Divisão de Amadores, tendo jogos, complementares da
o Del.efaz derrotado o Bangú rodada, devido ao estado a

por 3 x 1 e o Atlântico em- lagado do gramado.

. , ..

no pr-oxlmit
DOMINGO

Tratar na padaria "BEI
RA MAR" com o Sr. João

I ,José Leite, na mesma rua.
.

. .
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Lins e Atilio Vivacua e re"

pectivas familías, o �r. _
A

ddfo Gigliotti <:; \'spol'la.·.-)
jcrnalista Cilda-!« Jt O1j�

vcira, e o autor destas cro
nicas foram a R(.,rM.'.'e ví-'
ram o Papa.

'

�'N:�o o enco-rtramos no,
'latlcano e nós ,dirigimoi pa-

BRASILEIROS M.1tNCIO�
,

.1", o CastefGan·do'rp; r�si�
NADOS NA I:ilPREN8A-' denda de verão, n'_� alto Õt' '.

ITALIANA'
-.

i.;
-

-:
-

ama colina; clima �lIlmil'ú--
A Itália sempreifoí 'con- vel, onde, 5�OOO -..r,mp'jr:()�� aH Aprovado pelo D.,N. S. P., como auxiliar no

siderada entre os paiseaon- -t:> encontravam, d,:, -; vá rias tratamento da Sifilis e Reumatismo da mesma

de 'as questões. de trabalho ré rtes do -;m:üIid), à espvra origem.
e _previdência social são :le- c�'. palavra .arnigu do ;: uees- I�ofensivo ao organismo. agradâvel como 'n-
"adas a sézío__ e. ,mex;ecel!'. do ·',·,jr de Pedro. -

-
-

.

'

" cor.

governo o máximo de atên- Dirighld��s.� sril,-�taiinnCi, ....... _

ção. .,', .

:

',u')Janhol,;�, pórtug-ueft,,; .ale-
.

. Conversandocçmjo depu- 1:1&O, ingl�s e-fra:'l'lc�b, a;��
tado italiano -Stefano'1HecIo . dos, 'con\:/simpli�l;{âc!<" ,rii\n

.

p-'�-_.I
-

-

OIIe. o Senador Giovanni ·Per�- ·!:a'Lec�nâ.fo homem q!.le,��rfJ

_-'- "'-1' /-.. .' -R-',.,-.$._-'-C-'._.'_- -._' _.-
.

_-o

'

. aíco, -demonstr�ram ê'Ye's que sól re seü's'ombl'0':! :l gnlfl(!e'
eonhecem bêm . os

- íios"Sos l.'�f'ponsábilidade; d:t). 6.U ia;; e:

:problema� -s�éiais é nos ê.o- oritntar tJ.·i.ri:ta ,J)Qe"eento dá '. ' '

,.

munica.ram que (lJituclos dó 'F'jJulaçâo' do gii:)oo. -'
'.'

,.,*
\,.:---

. ".

-

--

Sen�fi.or Marcóndes.:�· Fiih�; 1 .

EnviotÍ benção-s G.spe.-da.is . ,�'
'

._'
'"

'.
. OU/WITE TODÓ DiA ..

ex-tItular do Trapalho e dos:- "para o :povo e goy�:rnq brl1- /_: I
,._.. -

- ·.-n·- '0'.-.�..,' "-1/1.TlFJOS ,�'. '. r
escritores Cesarino Júnior e sileiros declarandof'qne tem_ .' " J 1{ fill<L

..

_--,r-

Alamiro Bicas Luis de Bar- o Brasil'no coração" 'e '(He
ros, catedráticos de direito guarda' ótimas rer;ord-a<�Ões
social trabalhista, nesta ca- da visità que nos fez q�;all
pital e em São Paulo, são do Cardeal Pacelli, aI) l'e

divu'lgados e mencionados I gresso de Buenos Aires, ün

P�l� imprensa italiana eSP�-l' de representou o Vaticano,
clahzHcla. num Congresso Euc-'ll'ístieQ,

_.�--
... _

._,

NotdS .de um Reporter
8'0 E;X4erior

:MONUM�NTO AOS HERóIS ITALIANOS - BRASI'�

LEÍROS MENCIONADOS NA. IMPRENSA ITALIANA

_ JORNALISTA ITALIANO QUE VIVEU 18 ANOS NO

BRASIL E TENCIONA REGRESSAR - GETúLIO VAR

GAS E CAFÉ F,ILHO, NOMES POPULARES NA ITÁ

LIA - O EMBAIXADOR ALVES DE SOUZA E A IMI

GRAÇÃO PARA O BRASIL SENADORES E JORNA-

.UST,AS BR'ASII..EIROS VISITAM O PAPA EM
C. GANDOLFO

José Vitorino JORNALISTA ITAL'lANO
(Representante da CEM POR CEN'1'O BRA-

Bancada de Imprensa, SJLE;IRO
.

no Senado Federal O jornalista ita.liano Et-

'junto à Conferência tore Martelli, que jÁ residiu

Inter-Parlamentar). 18 anos no Brasil e no mo

mento se -encontra em Ro

ma, foi nosso guia e amigo
na Cidade Eterna. E' um

sincero própagandista do
Brasil na terra de Caruso,

.

E' o número 109 no qua
dro social da nossa A.RI. e

o seu maior desejo é regre!>
sal' ao ,Brasil.
GETULIO VARGAS E
CAFÉ FILHO, NOMES >

POPULARES
No decorrer da Conferen

cia Inter-Parlamentar tive
mos oportunidade' de. estabe
lecer conversação com os

deputados italianos Chiosa

Tíbaldí, Stefano Riccio e

Caetano Martino, grandes
admiradores do Brasil.
Dis;eram-nos que toda a

Itália acompanhou com in
teresses os resultados das
ultimas eleições presiden
ciais e que os S1'S. Getúlio

Vargas e Café Filho são -H!>

rnss populares em toda a Itá

lia.
O EMBAIXADOR AI..VES
DE SOUZA E A IMIGRA

çÃO PARA O BRASIL

.

Tem sido um estudioso do I

problema imigratório e os

seus relatórios ao governo
brasileiro comprovou ('8

seu!'; estudos e cbservaçôes
-a propósíto da, iir1ip,TH<;àp itª��_
Iiana para o 'Bras:".

:� i!l!!a está instarauu com 1,.,-

0.-, o conforto, em antigo !i;"

láe io, possu'indo 'r.1:1gnific3s
Salas e esplendid rs telas ,'Ie
conhecidos pin tore 1 ualía

'nos e as recepções dadas na

Embaixada são conaídera-

das
-

em, Rom� como a� 'me
lhores do Corpo Uiplomáti
\' atê acreditado.

SENADO�ES E mnN:-\-'
USTAS'NO CA81E
(:iANDOLFO

(Especial'p�ra "O ESTA-

1)0").
'

MONUMElIJTO AOS HE

RóIS ITALIANOS
.

Todo o Brasil acompan
hou com emoção a noticia

-do fuzilameNtô de '350 ita

lianos em represalia aos 35

alemães .
mortos numa ex

.plosão verificada em Roma.

Dez .italianos inocentes res

ponderam pela morte de ca

.da alemão.
Os barbaros .nazistas e11-

viaram 'para a Via Appia,
perto.da Bastlíca de São S�
bastião, 350 prisioneiros de

guerra" na: sua maioria, mé-,

dices,.. estudantes, advoga
dos, engenheiros, militares,
operários, todos políticos,
luzilando-os, e, seguida, di
namitando o túnel, soterran
do assim, todos os que tom

baram ..

Libertada a Itália do ju
go nazista, foram identifi

cadas quase todas as' viti
mas, retiradas dos escom

bros e .no local, um grande
� justo monumento foi eri
gido aos mártires italianos.

Todos ali possuem o 'seu
-earneiro "standar", com o

nomo, idade, próf'issão, re

trato esmaltado, llrna lâmpa
_ da vermelha permanente,
flores e um álbum, geral
-contendo o nome de, cada e

o número correspondente ao

-carneiro,
Felizes aqueles que tom

bam em defesa da pátria e

a posteridade reconhece o

quanto contríbuiram para a

libertação de suas pátrias.
O sangue, dos mártires à

li sacrificados pelos tiranos
de Hitler, serviu como lâm

pada sagrada, anunciando
aos italianos vivos, VIVe': que
o caminho' da Iíbertacão
exigia aquele' sacri:Êici� e

que 'outros patricios deve':
'_riam morrervmas que a'Itá-
'. Iia era Eterna e saberia 'li
bertar-se daquelesque a .dô-
fraqueza.

. . -

Os Senadores Etelvino

Através do

.SERTANEJD da

este é o novo e belo rádio de pilha, que aRCA
. VICTOR criou para a alegria e o encanto de sua

família, onde quer que você resida. No sítio ou

na fazenda mais longínqua, o "Sertanejo" lhe

levará as novídades do 'mundo. Este novo apare-

,

lho incorpora os notáveis aperfeiçoamentos obti:..

dos pelos cientistas da RCA VICTOR em máis de
e Móvel em madeira de primeira qualidade,

-meio século de estudos e pesquisas, inclusive a de linhas harmoniosas, que ornamenta

famosa "Garganta.jíe Ouro" '7 o inigualável sís- qualquer ambiente.

tema acústico; Rg?�::.�::: :..:::_ ":" .-- .�. -,-_,: , .>
.,' :,�:. 4 Válvulds RCA de bai-xo consumo.

. ..."- .. ,,,,1, - - ..... �!--- �-�'�+.��........�-):.:..f. ••. - ... - ..........

Peça hoje mesmo, ao seu Revendedor RCA, o � 3 faixas de sintonização: Curta, �édia e longa•.

novo modêlo "Sertanejo", milagre de eficiência e Alto-falante de 10 x 15 cms.

e pureza de som. e Contrôle automático �o volume.

características:

� RCA VICTOR RÁDIO S.A•..� ...

LIDEI MUNDIAL EM RÁDIO A PRIM�IRA: tM T EL EVIS Â OIE DISCOS ...

REVENDEDORES:

Fi-rmino Vieira - Rua Conselheiro Mafra 9

�-- Compre pelo me

nor preço da cida
de o seu refrigera
dor NORGE, mo

dêle 1951, com ga-
rantia real de

, 5 anos.

Ataca todo o organismo
EM SIFILIS OU REUMA
'rISMO' DA .MESMA O}{I

GEM?
USE O PUPULAR PREPA

RADO

Osny·(iarna Sr Citl
�

.

Caixa. postal, 239
Telefone, 1607

Rua Jeronimo
Coalhol 14

, FlORIANOPQLIS

.·.0 S�ng,u.e': é ,i} Vida
: .

_
DEPURB o' SANGUE COM

ELI-XIR 914

l�i(FE;\lSIVO AO ORGANISMO
,

' A(_ltlAD,'\VEL COMo UM LH-:OR

HE1J:M.A'nSMO! SIFIU�I
,T0n11; o fJ()i:ltljà�'--riepl1rativo composto tte

Hel:1Í1óferÍil e pla'nlas medicinais de alto
- "alnr''ilepur:aÜv('';- Aprovacio pelo D. N,_S.
_v. �0l115) nl!,'(!ica-�ão auxiliar no tJ·ataml>n.

t,_, d aSifilis' e Flellmati'smo dll me"m;;

origem. •
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REVELANDO A· ILDA AOS BRASILEIRO
"Conhecer, histórica e geográficamente, a II ha de Santa Catarina", eis, em síntese, o �rograma'do Club �e �cur�ões da �l�la - Só Deus
nos presentearia com tantas belezas em tão maravilhosos recantos e encantadoras praias - o_ Poder Público pode auxiliar o C. E. I.,

levando ao nosso "hinterland" bôas e melhores estradas.

o CLUBE DE EXCUR-

,adPee.,nas
organizar a socieda-

SõES DA ILHA

b 'I d
Para que por; si se proje-

Escreve ANTONIO LAGUNA � 30_�,eda r i 0 �no qU,
e

,tasse, chegando a inspirar
esta a tm ar, nascia, em I ", "t borLEMBRETE. , , e com uma bela .f'é-de-of ício Florianópolis, o Club de Ex- 'lc.Ol1.ftIança, mUI o em OI a se

• ,1
idár'i C t d I Ih' ]lml

asse a orgamzar e pa-Que o emmente íta- parti arra, para o eu 1'0 e cursões da I a.
troei
-'

te. " " rocmar excursoes ao m -

jaiense, o Ilustre Governa- Saude daqui, enquanto que À frente desse grermo es-: ,

t d Ilh de.

h
-

t êdi di ti t· t
- r ior e a cos a a ador Irmeu Born ausen, nao um ou 1'0 'me ICO, IS m o portivo - porque ou 1'0 nao

S t C' tari t v e
.

- . .
'

an a, a ,arma, orna aos
se esqueça de que um dos nao resta dúvida, mas foras- será o seu programa - Pe-
seus conterrâneos que mais teíro e sem merecimento po- dro Paulo Vechietti, Ade
sincera e abnegadamente lítico, consegue colocação mal' A, de Oliveira, Ledmir
trabalharam em prol de sua efetiva para a mesma repar- N, Barreto, Eugenio Vichiet
vitória eleitoral, no muni- tição, só porque, por afin1- ti Neto, Francisco A. da Sil
cípio natal de, S. Exa., foi dade, é parente de alguém va, Ernani da Costa Meira,
precisamente o DR. JOSÉ pertencente à ala Wasel- Luiz G. de Souza, Nazareno
MALBURG, nome que, no linn-Osmar... Tácito apóio Alves e Lenaide Barreto. A
momento, polariza a simpa- do sr. Governador à famige- sua p rhne ira, diretoria fi
tia e a atenção dos udenis- rada ala, por intermédio do cou assim constituida:
tas de bem de Itaja:í, à cuja seu lugar-tenente local, sr. Presidente de, Honra
vanguarda estão nomes i- Genésio... A bênção e as Orlando Carioni e Pedro
,gl,1almente distintos como os Indulgências do sr. Born- Paulo Vechietfi. A ' SI-'mas' 4e' Lito Seára, Antônio R�- hausen,à "Marmelada Ltda", Vice - IJedmír Barreto. ri, '

,

',.':.Wes e putros. O jovem e no- que resultou na mais inde- 10 Secretário - Eugênio V.) Segundo telegramàs pârti
'bl'e clínico, pondo de lado' cente das deslealdades a Neto. culares tivemos a infausta
,seus'interêsses particulares, um udenista correto, cem 20 Secretário - AdernaI; �oticia do falecimento, em

sha co'lÍlO'didade, suas ativi� por .cento itajaiense, como A. de, Oliveira,
'

Niteroi, do nosso prezado
dades profissionais, contan- o sr. César Pereira, só por- 1° Tesoureiro - F'rancis- colega de imprensa, Arí Si
do' com a -preciosa colabora..; que êste moço competente e co da Silva. mas, jovem conterrâneo que,
ção de ilustre e aristocrá- trabalhador, que era o can- 20 Tesoureiro - Ernani nesta Capital, vinha exer
tica pessoa de sua família, didato nato à Agência do da Costa Meira. cendo atividades como cro
muito cooperou para o tri- Uoyd Brasileiro, pertence à A atual diretoria é rOl'ma- nista, junto à Assembléià
unfo da UDN. Franc�men� ala 'liderada pelo seu cunha- da, pelos jovens _. Orlamio Legislativa, credenciado pe
te, não podemos conceber do Dr. Malburg ... 'E iría- Carioni e' Pedro Paulo Ve� lo "Diário da Tarde".
como sua Exa. olvide isso, a mos longe, se quiséssemos chietti, presidentes de hon- Durante o periodo em que,
p�nto de perpetrar ingrati· catalogar as ingratidões do r�; Luiz Gor:zaga. de Souza,

I�ilitou ,naquele jornal, A�idoes sem conta contra a pes- grande, itajaüinse lrineu Vice; E. Jose, QUlllt, 10 Se- Slmas poude fazer-se 'estI.
soa de um dos seus mais- de� Bornhal4en a êste outro cretárió; Eugênio V. Neto, mado por quantos com êle
dicados, leais e valorosos grande it�jaiense que é o 20 dito; l0 Tesoureiro, Led. conviviam, m'ercê do seu
amigos. - Ingratidões'! - Dr. José J\:Ialburg. a' quem mil' Barreto e za dito, Le- cavalheirismo e trato lhano.
Sim, ingratidões e'dêste por-' o primeiro "deve, i�conte�tà- naide Ba�reto. Esforçado e inteligente,
te: Nomeação interina 'do velmente, uma grande soma 'Esses são 08 idealizadores leal e prestativo, a sua a
Dr. Malburg, um itajaiense 4e serviços partidários.. . desse original clube que tnação foi mar<:ada por

reune quantos se voltam pa- esses predicados que ocre.

I '("'·t t d
-. ,:

""'"
,

d t' ,.",. .,', ra ,tornar a nossa encanta- denciaram à estima de to-

n,S 'I .. U O
'

(}S\, h" us ri,a,,riOS dora ilha mais apreciada e dos, predicados êsses alia·'
mais admirada. dos a um boníssimo

coração'l" CONCURSO PARA A1CARREIRA DE OFICIAI, J' São esses moços, que en� O seu prematuro desapa-.

'ADMINISTRATIVO
.... cantados-com as marávilho- technentO;, no Rio, 'que se

,

Cptnunico aos int.ere�sados no Concurso para fl C'ar- sas paisagens com que a na- verificou quando procurava- reira em epígrafe que <Lp'rova de NíVEL MENTAL serlÍ turesa nos premêia, dão, as- salvar a vida de um, amigo,:reàlizada às 9 horas da manhã do dia 2 de Dezembro, no sim, expansão aos seus 80- fatt) que mais identificou o
E�ifício IPASE - 2° andar, s-ede da Delegacia do IAPI, nhos de idealismo' puro, no seu caráter, consternou a
devendo os candidatos comparecer com 15 minutos de terreno,

/
dos conhecimentos Iquantos. nesta Capital, o

antecedência, munidos de caneta-tinteiro ou lápis-tinta geográficos, hist.óricos e 8.1'� ,conheceram e, admiraram.
e do respectivo cartão de identidade. quiológicos.. O ESTADO apresenta à

Flor,ianópolis, 27 de ,novembro- de 19-51. A ORGANIZAÇÃ O fllmília'Émlutada as

eÀ"Pres-,TELThIO VIEIRA RIBEIRO, Delegado. Não seria recomend,ável siíes do s�u pesar�

Trabalho digno dos mais francos ecômios,
porque de fundo eminentemente patriótico, êste

que uma: plêiade de moçoaentusiastas está pro
curando realizar em Florianópolis -- conhecer
melhor para torná-la mais a descoberto, a Ilha
de Santa Catarina.

Para quem conhece a história dêste pedaço
de terra "cercada de água por todos os lados",
não' constituem novidades as maravilhas com

"

que ela conta. As suas práias, desde Ponta das

Canas, no extremo norte à Bana do Sul, com as

suas enseadas e os seus pitorescos recantos,
constituem, para o forasteiro que' os observa,
pela primeira vez, espetáculos dos mais encan

tadores, cujos panoramas dificilmente poderá
esquecer.
o

Não há dúvida, que tornando mais conheci
da esta "ilha dos casos ráros", atravéz de quan
tos meios de propaganda estiver ao nosso alcan
ce, teremos prestado um dos mais beneméritos
serviços à nossa terra.

Já o inolvidável estadista catarinense, o dr.
Héreílto Pedro da Luz. quando à testa da admi
nistração pública do nosso Estado -- afirmam
no os do seu tempo, ainda hoje - planejára tor-
"nar a nossa Ilha magnifico ponto de turismo. Ê
que aquêle barriga-verde, cuja memória reve

renciamos respeitosamente, conhecia a maravi
lhosa terra com que Deus nos presenteára, a nós
de Santa Catarina. Sabia êle que, com as bele
zas naturais, com os magnificos recantos, com as

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

Ftortanópons, Terça-feira 27 de Novembro de 1951
--------�--------�----------------------------

8AZETILHIITAJAIENSE

encantadoras praias; emoldurando a Ilha 'qne é

nosso orgulho, cabia ao homem torná-la accessi
vel a todos com o circundá-Ia de estradas que a

cortassem em tôdas as direções,
E, para que, fosse a Ilha mais conhecida e

mais admirada, pretendeu ele empregar os co

nhecimentos da engenharia -- construir a ave

nida que a circundasse, levando o progresso ao

seu interior, com o "possibilitar fácil do eS
coamento da produção da sua gente. Com êsse

plano, que executar ia si Deus não' o chamasse,
a Ilha de Santa Catarina não seria conhecida por
tão poucos e a miséria dos que a habitam não

_

teríamos a lamentar.
'

Por isso, qualquer que seja o sentido de or

ganizacões que objetivem torná-la mais do nos

so conhecimento, com uma propaganda bem diri

gida e melhor orientada, encontra dos homens
de imprensa tôda .a acolhida e todo o estímulo,
já que êsse é o único caminho. a seguirpara que
melhor possamos servi-Ia, i

Daí a razão da reportagem que, hoje, ocupa
mos a atenção dos leitores de O ESTADO.

"Praia do Campeche" - ao sul da Ilha, recanto dos mais

pitorescos
'

Dr. Priamo
Amaral
/, Esteve entre ILÓS, como

convencional da recente re

união do P; S. P., o sr. dr.
Priamo Amaral, prestigioso
procer ademarista em Jara

guá.

Deserto do Sahara? Não! Cômoros da {1ag&r; ..

necessá;'io que o C. E. 1. ti- ! d�sses excu l''' iOJ1.htas" estãfr,
vesse os seus deoartamentos ! entrezues a vida dessa agre.
para que melhor eumm-isse ; mia,�[>I),
o seu patriótico programa. i ..\ TURMA :EXCURSIO-
E, daí, os vários departa- : NISTA

mentes -- têcn ico, de pro- i Tendo 1)'1" fiü,)lili'1d" "fa.
paganda, fotográfico e car- zer conhecida, histórica e

tocráfico. entregues à oricn- geográficamente a Ilha d�
tação respectiva de Pedro Santa Catarina", o C, E. r.
Paulo. Vechietti, Eugenio V. mantem uma turra-i de ex.

Neto e Waldir Margar-ida, cursionísta, constituida de
K José Quint; e L�dmi.r Bar- jLuiz Oonzaza de. SO�lza.Pe.
reto, e E. Jose Qu int, A com- i dro Paulo Vechietti, Nnza.
,petência e ii �organiza:ção' C nn n �la. I a'Iin;1

Pelos MUDicipios�-
Hercilio Luz, f.C_

-

tt
x Prefeito t

o ver;ador petebista Gus-. o plenário recebeu, en

bwo n" ...h·l, (lir,��I)� da VOZ tão; vibrantes e caloroso,
DO POVO, de Tubarão, a- aplausos de numeroso pú
presentou à Câmara um pro- ,blico que acorrera à Câma-

jeto de auxílio d� i ra e que, apesar do elev>àda
Cr$ 5.000,00 ao Hercílio Luz: número de udenistas. feste
F� C., que está construindo I java a derrota fragorosa do:
as arquibancadas do seu I Prefeito.
campo. O projeto irritou o Idr. Prefeito, que não conse-' A VOZ no POVO, orgae

giü derrotá-lo na Câmara.j do Prefeito, c9:mentllnd9 .�'
Enfrentando a popularidade fato, atacou a representaçae
da tradicional entidade es-! udenísta, inclusive o seu'

port.íva. o dr. P'·3f,?,1.tn V!:t."Fl ! próprio diretor, que foi o

a Iei. E "tctn:" .:t U. D. N. ! aútor do projeto! '

'l,ara fec;l��r a questão em Consta que êste, à vista
tôrno do seu veto, que deve- disso, deixará a direção do
ria ser aprovado. Realizada jornal. O Hercílio Lúz F. C.

a sessão, na Câmara, 6 veto i têm sido vivamente cumpri
foi à votação, obtendo ovo-Imentad? pelo escore com

to de 1 vereador, contra o que se impos frente ao Pre
voto de 11, que o rejeitaram. I feito: Hx1.

FveGnanâo
"'M

° meu velho amigo senador Ferreira - nascidg,
Alcides - é prestigioso funcionário público e coIll�

petente prócer udenista. À vista dessa acumulação,
resolvi entrevistá-lo' sóbre a: discutifla lei do aumen

to de vencimentos. ° senador, como os demais, tendo'
salário de fome, na,' expressão do próprio governa"
cto�, em carta ao' sr, Carlos Gomes de Oliveira, ná!}"

poderia ser contra li lei. Mas sendo jacobinamellt�
üdenista, não poderia ficar· contra o govêrno. Es-'

primído pelas m.inhas perguntas, definiu-se:
'

-:- Sou a favor da lei!
'-- Mu�to'bem! Nem poderia ser contra!
- Mas também sou contra!
- Como?
E o senador, esperto, saiu-se com esta, à F()'u-'�

ché:
- Economicamente, ,a favor! Politjcamente>;

cont1'a! '

� Não acha que os funcionários ,deviam reque-"
rer malldáqo de segurança?

'

-- Não sei! Quando,' éU! era posição. e ü govêrut;'
do dr. Aderbal atrawu>(;j.Rª�!lmeí1to de um aumenWr
ei.l requ€rí!

',' "",; ,

- E não so'Íl'eu nada '?
-- Nad:t! Governo demoerátko!
.:_ E se os fUllcion{n:iüs requererem agora; nãtl;

aconteC�','á nada?
- Se forem irremoviveisj .iiredutiveis:,e ,imper

&eguiv�i8, não!
- Mas o pre�,o da liherdade' -nftõ' é I,:•.. __

para.., os t.l'ouxasl·>

GUILHsmAe n\:l,.\,
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