
Por delegação de meus colegas do Ministério Publi-

BLUlVIENAU,12 (Do Cor- .mas que continuam rece- íPaulo Salomão, Alfonso co Federal, aqui estou para saudar esta terra bemdita,
respondente) - De.sastr.e bendo trata�e�to diarío na-IBahr Anna Niek, Jeny berço de LUIZ GALLOTTI, que durante 20 anos, honrou

de graves con sequencras re- queles hospitais. 3cheidmantel, Stanislau e emprestou a luz do seu saber á Procuradoria da Repú-

gi��rou-se :la f�l:çã�, de. es-! São os �eguinte� os feri- II Vi.n�el1zky, Li�i �ennin�Q blica e agora ao Excelso Supremo Tribunal Federal. S. PAULO, 11 (V.A.) �

trela do Gran ClICO Buf'alo
, dos de major gravidade : DecIO Garrozai, Sal! Carro- Aceitei de braços abertos e cheio de viva satisfação Os dirigentes da famosa 01'

Bill",
.

sábado ultimo, mo-I Velino Reinet, com forte: zi Darcy Ga rrnzzi Maria esta missão, porque -na antiga cidade de Desterro nas- ganização .Shindo Remmei,
mentes antes de ter inicio. pancada em uma das per-IIs'abel Pereira, Anna Pas- ceu meu irmão mais velho, justamente quando meu Pai de Cafélandia, japonese",
o e:;petaculo, quando uma I nas; Alma. Schlossrnach, sold, Erich Passold, Carlo� presidia os destinos do Estado em 1875. Tiazaburo Nawa e Schichi

parte das arquibancadas, a- i com fratura de umas das I Teotonio da Silva, Wally Tenho, assim, agora, ensejo de acolher-me sob o Ceu 1'0 Ono, foram condenados a

pinhada de gente, ruiu, fe-lpel'llas; ruptura da vetebra ; i Wollinger e Richard Bl'ock- desta terra que os historiadores crismaram de Cannaan, 29 anos de prisão pe.lo Tri

rindo. grande numer� de IRu�h e Renate Eskelsen, illOV.
. '. �'

terra prometida, bôa e sadia, povo ordeiro e ativo, daí ,bunal do Jurí. Ambos os u

pessoas. 31 ex?e:tadoles, a-l·amoas
com fratura de per-! Colhemo", ainda na "Re- toda a prosperidade deste recanto. d� Brasil, que.se pode I cusados são responsaveis

presentando ferimentos de nas.
-

! gional" que os dirígentes do bem considerar a estaca O do patrtotísmo concretizado no. pelos atentados que se verr

toda natureza, continuam Irma Prauschuck.. com' "Bufalo Bill" estão disuos- gesto simples do Padre Lourenço Rodrigues de Andra- . ficaram .uo bairro Mil AI

fnternados nos hospitais: fratura de perna; Cecilia tos a areal' com todas
_

as de, que eleito' representante do povo ás Corte de Lis-l queires, no municipio de

"Santa Isabel" e "Santa Ca- Penzlin, com fratura de um I' despesas aos feridos bem co- bôa, ali se apresentou com roupa fiada e tecida na an- : Coroados, durante a tampa

tarína", alguns dos quais dos pés e forte contusão mo indenizar os estragos tiga Província. 'Ele quiz, assim, com esse gesto, fazer: nha promovida contra os ní-

em estado que inspira cu ida- num dos joelhos; Olímpio materiais das vítimas. tr-ansparecer o seu espírito nacionalista, gesto que, qua- � pon icos que acreditavam .na

do. Nossa r-eportagem, que Garrozzi, com contusão nos si lhe tolheu o direito da liberdade.
.

I' derrota do Japão.
esteve no local do '!3inistro 1 rins; Rilde Grmgher, com O TEMPO 'Ninguem compreendeu ou não quiz compreender na- Ficou esclarecido no pro-

instantes depois, pode ob-!possivel fratura da espinha, , quela época de vassalagem a significação de uma roupa' cesso que Kakira Fuj imoto
g€J'V"T cenas verdadeira:" I dorsal; Laura Peicher, com Previsão do tempo até 14 feita com aquele tecido dos teares do seu Paiz, I mand�u d_ois. dirrgentes da'

mente chocantes, enquanto 'fratura de uma das pernas Iho1'as do dia 13. A êste Município está vinculada, como parte in te- orgamzaçao invadir a casa'

se providenciavam os pri- ie contusão num dos joelhos; Tempo ,_ Instável, com grante da sua formação, a Familia GaUotti, ligada ao do sr. Kazuke Tominaga pa
melros socorros às vitimas. ! Edie Everes, com a perna I chuvas.

Padre Nicola�l Baron
í

Gallotti, de nacionalidade ital ia- ra matá-lo. Armado de l'e-,

O terreno pouco firme sô- 3 direita quebrada e Manuel Temperatura - Em de- na e que fôra vigário da antiga Vila de São Sebastião da volver executado a senten
bre o qual repousava aque- ! 'Krun, com forte contusão clinio. _

Foz do T'ijucas-Grande, em 1871. Esse sacerdote tão bem- ça de morte, alvejando não

Ia parte das gerais, com o 'nos r'ins e bexiga. Ventos _ De sul a leste, quisto, era tio de Benjamim Gall�ti, que muito jovem só o sr. Kazuke Tominaga
peso da massa humana que: Ficaram ligeiramente fe- frescos. viera' tambem da Itália. Dele. descende, em linha reta, como outras duas pessoas,
se. comprimia para assistir rídos : Antonio Lobaeskí;' 'I'emueraturas _ Extre-: nosso grande- amigo o insigne (Mil1 istro Luiz Gallottl. matando o sr. Higueo Toyo-
o espetfteulo" cederam as es-, Luiz Zeirmermann, j�iro I nias d; ontem: l\'1ãxima 24,1. Benjamim GaJlotti, tomara part� ativa na política, da e ferindo varios outro�

.

tac3;s
_

priI!(dpais atirando I Fi�chel', Clidina ,Passo.ld, 'Mínima 20.2. ". .yôra Vice-President�, da Câ�nara MUl1i.ci��il, fin�ot1 o seu com.�a�lheir�s:. �sgota�a a

ao chao
('en. te,na� e centenâs�.4••...........".. ....,;;'••I" ...;..r"""_"_"--"'/<""'--';-"'- __.' man9atql5QIU .a. proçl�p1aç_ao. d<1.H.epuF>hcª,_,.retII'aI1d�H"e D?UllH;.ao,,, o $ll�lPlOSO mves-

de pes}oas. Comenta-se, I '

'

.'>; ..... ,:,' ,.� para:t suG labvld8de comel'éJ��l. Ele descendJa da nobl'e- tIu contIa o gnupo armado

tambem, que a Delegacia·A'
· �

pt T B' I za italian� e, por isso, tinha direito �t usar o titulo no_bi- de faca, tentando chacina-

�egi(lnal d� Policia não t�- I CrIse no liarquico de. Barão de Mo ri.!Sel:att i, POl'en: �, seLi espírito l(�s, se�do dominado apó>,
na procedIdo a necessana l ' II iii • de homem SImples, as suas ldelas democl'atIcas i!e opuze- vlOlentct luta.

vistoria da6 instalações do - RIO, 12 (V.A.) -- O sr. mem'bros da Comissão Exê- ram a t}u�dquer (kstaquF no seu nome. Ka�ira teve.seu julgamen-
eire:o, df'stinadas ao' povo,.o IDinal'te Dorneles, falando a cutiva .col1cordassem em 'a- (Continúa na 6a pág.) to adIado por alguns dias.

'lU�, provavelmente, terIa respeito das divergencias dotar essa formula de paci- 400 f I'evItado desastre de tam�· que lavram nas hostes pesse- ficação. Actescentou ainda
--.--- ami. ias na

nhas ,proporções. Em con- distas, disse que a renun- que o Partido devia totuar .'
.

sequ�n�!i�, o espeÜtc�lo só cia coletiva dos nlembros da conhecimento dessa propos- B�.·stante dl·f�I,CI·' a �tu�1 SI·_ Imiuennia de del�teve mIClO 30 ou 40 mlllutos Comissão Executiva Nacio- ta e decidir. U U li Capós a hora pre-fixada, nal do PTB poderia pacifi- RIO, 12 (V.A.) - Recu-
. .

xar O eará
quando tudo voltoll à 110t- cal' o partido. Quanto a éle, sou-se o sr. DalltOl1 Coelho 'tua'ça"',O pol"ltl·ca do I=gl·to RIO, 12 (V.A.) - Noti-
malidade. jámais aspirára posições de a renunciar ao seu posto na

_

L cias de Fortaleza informam
,

:lem das :3.1 pessoas in·: I chef�a na agl'emia�ão tra- Corrüssão Executiva Nacio- que o comandante da base

tel11a;�los: eXIste: outros balhlst� e estav� dJs�osto a nal do PTB., frustrando as.. CAIRO, 12 (U.P.) O Erskine um prazo ao ulti- aérea de Fortaleza, ceI.
�om enmentos e menor renuncIar a presIdencIa, que sim o pbno do presidente conselho dos ministros e- matum para desti-uição du- Adamastol' Cantalice, .falan-
lmportancia, às quais

.

foi vem exercendo inteiramen- em exercicio do partido. sr. . . .

ma aldel'u 110.S SllbuI"bl'OS de do à imprensa a l'espel'to da'.
d. gIP(�lOS esteve em. reunião .

lspensavel () internamento, te, uma vez que os demais Dinarte Dorneles. S· -retirada do e"'qlladI'a-o B-?r::dUl'ante ti horas "para enca- uez e o mmistro' lhes de- � -v

ra!' a eventualidade do
I
clarara que em tais condi- desta capital disse que na

rompimento das relações ções a manutenção das re- da menos que 400 familias

diplomaticas eo'm a Grã- lações diplomaticas entre os
e elementos pertencentes R.

Ma/nll-dO O veto presl·denc·lal SOAbre o p·roJ-eto ���e�a��:�n��l:���ra� t��� ��!�oP��S::/1:0qL��1�ag::!:� �:iS:a/�ri�:r��1��1��U aa!
,

.,

,. tas á tarde os ministrQs pro� no ia estudar a supressão. inda que a única saida. para

d
'

t" d f·
curaram prever as conse- Algumas horas· mais 'tarde a não retirada do esquadrão

OS pro·lcos
. e arm'acla quencias de sua decisão e Ibrahim,Farag Pacha con- B-29 para Na:tal sel'iaa doa-

observa-se, parece' que o voca o embaixador dos Esta-- ção de trreno pelo governo

RIO, 12 (V.A_) -,c Reu-
'

mados pelas faculdades' de problema lhes surgiu eomo dos Unidos e lhe anunciava do Estado, para construção
niu-se o Congl'es�o afim de r' 3° que autoriza os práticos farmácia. Os universitarios sendo "muito mais compli- a iminente ruptura entre o de novos campos.

d�liberar sobre o ve�o par- a assumir a responsabilida� que se mantinham em gre- cado" do que julg-aram a Egipto e a Grã-Bretanha". lO . ., '

•.
_, -'

elal ao projeto que autorisa de dos estabelecimentos ve, afastaram-se da parede principio e uma, terceira No dia seguinte a imprensa' flSO da cidade .. ,..

o� profissionais ele farmá- quando não existirem na 10- logo que foi �lgrovado Q ve- reunião' do gabinete está egipcia publicava as noti- �ela a responder pelo estabe- calidade profissio.llais diplo- to. marcada para 'ser reinicia- cia�. O embaixador norte _..-( �_,.
lecimento de que sejam pro- da para discussão. Essa reu- americano teria se, conten-

,

__��
�

_Pl'ietários há mais de 5 a-

V d T h I'
. nião está previ.sta, para a- tado'"em dizer á Ibrahim Pa- ------

.

'\�.

n.os, desde que possuirem o arri a a c e
..

cos ovaquia manhã embora seja um dia cha: - E depois que ireis �
.

...___�tItulo de habilitacão, De-

d d
_

·marcado por uma das maio- fazer. É esse "e depois" que ,

�"
-.........: /ÍI �,�pois de Pl'olongado� debates,

•

I I
.

ag d'
. /1 ,\

Por uma 00 a e prlsoes res. festas do. san, amver- ora que preocupa os 1.1'1- f,.::_(f'l;.}o veto foi mantido por 128 sano do naSCImento do pro- gentes egipcios. � 'J
votos contra 145 .e 7 em VIENA, 12 (U.P.) -

N0-l na conjura. inclusive algu- feta. Sabe-se agora que, o
branco.

,

ticias aqui reeebidas. dizen: mas detentoras de àlto.s I embaixador Stevenson foi o�
.

Ique a TchecoslovaqUla esta cargos no !toverno do

partl-1ficialmente
avisado da in-'4 't

'

RIO, 12 (V.A.) -- O

co.
n- ! sendo varrida por uma onda ç.o Col11unista. ' telJcão d� gov'erllo egipcio omeo O para os

gr�flso reuniu-se ontem à de prisões em seguida a a- Acreditam aquelas fon- de
.

romper com a Ingla- •

b
.

l

nOItE'1 ,afim .de apreciar o cusação contra o ex-vÍce- tes que a depuração está a- terra durante a entrevista marln elros
:�to ��. sr. Getulio _Várgas lJl:emier �Lldolf Ilansky de

I penas começando, sendo de I que o diplomata, britanico' RIO, 12 (V.A.) - Os ma-

r P!o.l.eto dos pratIcos de ter conspIrado para derrota I esperar novas prisões de ,teve com o ministro de ne- ritimos estão esperando que
artg.acla E b I d'

.

t O d' , ..' '

f "
.

. norme ca a a o reglme comums a. s 1-: personalIdades tchecas. Es· gocios extl'ângeiros interino o aumento pelo qual se vem

�l feIta em torno da vota- 1 plomatas ocidentais chega- pecialmente um important'e no gabinete do primeiro mi- batendo h{t algum tempo
I

��o. Os. PTá�icos, so�retu;-
i dos recentemente de Praga, membro da delegação da nistro, na noite de 7 para 8: de Natal que se aproxima. Ó I11tn

do lD�enor,. �nvlaram trouxeram � boato de que! ONU �staria amea�ado tan- do COl'rente. O embaixador í processo do aumento já es

l'e'e;n�monal solIcItando a pelo menos u.GOO pessoas fq- to no ll1tel'ior quanto no es- se esforço: mas sem resul- j tá com o presidente Vargas I
.

J IÇa0 do veto do artigo ram presas como envolvidas tmngeiro. tado par:;t' o.btel' do general tlesde 29 de outubro. !
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dirigentes da
Sbindo RemlDei

� .
�

DIRETOR' , �
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sentou "à mesa ..ifX" Oãmara '

um projeto' que institui be

neficio especial à familia
braaíleira. O beneficio COIl-

._ .."
_
....."."..,." siste do seguinte: Primeiro

- Imóvel urbano até o va-

de hoje - � págs. Florianópolis, Quinta-feira, 13 de Dezembro de 1951 50 CENTAVOS 1101'
de 200.000 adquirido à

_------------------------------ .__ vista ou prestações 1301' pes-

Na F,u.nça�o' de Estréia ...

Na Inauguração do Busto ��:n�i::��a�;al��dr�l:ii�:�;��
familiar é isento de todo e _

do I M'I·.D.·stro Luiz Gallotti qualquer imposto federal e

Desabou ',part'e do Circo ,8ula.lo aill ���a;·_�_�_l.�_�:_�_�.o_.�_'_tr_an_smis-
sr PESSOAR FERIDAS :_ INTERNADAS VARIAS VITIMAS, EM ESTADO Discurso do dr_/ Má. ri,O· A�ióli
GRAVE, NO HOSPITAL SANTA IZABEL - RESPONSABILIZADA A EMPRESA

PELO DESASTRE

Ano XXXVIII

N. 11.305

Vit6ria da Classe

Ei! Não tens aí, por
acaso, algum jornal do
Rio?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r 2I Florianópolis, Quinta-feitã, ia de Deiembro de 1951 """""""'______'.;
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DR. LINSmwES
Diret9r da Bl..te,rnidade a m"

'tieo do Ho.pital � 'Caridada.

CLINICA� '�.' SIlNHORAS
, CIIWRGlA - PARTOS

&.8SI�TENCIA .40 PARTO .:
OP.RAÇOES OBSTmTRICAS
Doenea.' e'landularea, tiroida,

e.trio!l. hipopl.e, etc.

Di.'turbioa nervo.o. - ••teri.
--_._--------_...

------.....,..---- ,Ilud. - Recim••.
Con.ult6rto: Ru. Fun.ndo .. -

lIIado, - Tel, 1.481.

'.Aa, ._ _MarDo. m'todo. de diacnó.tico. � tratamento.
ane••.

�OLl'()SCOPu. - HIST.RO - SALPINGOGRAFIA -- ••'f4BO.
R S

-

LlS.O BASAL
ua ãJd�nha .arinho, II.

"
,

'

Telefona (M.) 716.
.

aa4io'-rapla �r onda. corte.-.letrocoaClllaelo 1.&10. uivai1'..1... • Infra V.rmelho. -, O A'I dC.••• lt6rio; .ua Tr.jan�, UO 1,' 1· .ndar -:- .dificto .'0 .on.. -

. r. varo, e
*'

1l.J'arie>: o.. I, aa 11 hor•• --'Dr.' au••I., C;.t rva Jho
D•• 11 •• '18 hura. - ['ra. Mu..t. Doenças de Crianças

aaal••a.la - �na S.nto. Dumon� 8, Apto. L Consultório: Rua Traja-,
no sino 'Edif, São Jorge _.

10 .and8:r. Salas 14 e 15.
Residência: Rua Bri&,a

deiro Si)v& Paes, s/n - 8G
andar, (chácara do Espa
nha).
Atende díãrtamente da8

14 hs. em diante.
. DR. ALFREDO

CHEREM'
Cur.o Nacional d. •..nça.

lII.ntat•.

h-diretor do Ho"pit.1 Caloni.

(P.la manhl - Hospitai de CariJade). 1l... Ru. Suto. 8ara"'.., 14

t.&. ,tarda - Consult6rio V1se,onde d. Ouro Preto. n. I. (Alto. - .atraito.
�_ CIIn Bello Horizo'nte).

a••ldlnci. Felipe Schmidt 101. Telefone - 1.660.

DilA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E,

,bit ANTONIO OIB MUSSI'
MélUeoa

,Clrar,ta-CUnica Geral�l'artN

"nico eomplato. e e.peeialiaado da. DOUÇAS D. SDHO-

,.

CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA ,FONSECA
•.-et.Uata efetivo do Hospital de Caridade, de dJver.oa

lD.titutoa e Caixa.

-0-

OUVIDOS. NARIZ e GARGANTAo

r •

Tratamento ii Operaçõea
BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA,

....!'ad. de corpo. extranbos de Pulmõea e .sofaao.
• -0-

RAIOS X

....1'.. aparelho para radioltrafla., d. C.beca.
Tw...�I.JDiB.eio. Dar. conkóle di 'cura d.... Sln08ltea. I.'r.·

HORÁRIO DAS CONSULTAS

DR. A.
-

SANTAELA J(I'erm.ao pfI. F.culdada Na

.....1 ...Ididn. da Univerai-

Cala do Braall).
..

;

.�ico por eeueureo d. Aul.-

tII1lda a ,p.icopata. do Oi.trito

.....rai.

DR. I. LOBATO
FILHO

D_aç.. do ap.rêl.ho re.plrat6r1.
,TUBERCULOS.

Cirurela do Tçrlly.

Form.do pela 'Faculdade Nado·

nál d. Jledicina. Ti.ioloei.ta a
lk-lntal'DO .ó 'Ho.pital P.i- Ti.ioclrurgião dt> Hospital Nerlu

'"litrlc:u •••nic&mio Jodicilrio R.mo.. Cura0 de espeeialh:açio
ia Capital.Fader.l. pelo S. N. T., :Ix-interno • .x-
ac-lDtarno da Santa C••• da

...i.tente de Cirureia do Prof.
IIIMrlc6rdia do Rio de Jan.iro.

Ueo Pinheiro Gnimarie•. (Rio).
- Clbalai .'dlca - Doene.. Nar- Con!.: Felipa �chmidt, '8.

Con.alta., diàri.mente. ila. 11
eo•••lt6riol .ctifido Am'Ua

à. 18 hora..
.

.... - Sala..
Rua Don J'aime Câmara,"'Idlnei., A••nlila ato Bran-

20 apto. 2.
-1,"', Fone M. 802.
Cell.. lta.: Da. 11 à. 1� 1l0ra.� I t
T.l.fon., ----------

CoIl••lt6r1O,I 1..... '

'
'

DR. ARMANDO"VA-
LERIO DE ASSIS

IIH1dlneia. 1.181.'

MEDICODR.NEWTON
D'AVILA

a••id. R. 7 d. Setembro - .4li1.
er•• e �u.. - T.I. 848.

DR. M. S. CAVAL
CANTI

Clhilea axc1u�ivámente da «ri-

\

o ESTADO
Ad.inlatraçl" ..

, Redaçlo e Oflcin.. •

rua Conselheiro Mafra. '

aO ISO.
Tel. 1022 ...:.. Cx. p"

, ,tal, 139.
Diretor: RUBENS A.
RAMOS.

. Repreeent�at.:
A. S. LARA

Rua Senador Daata.,
40 - 1)0 anda!
Tel.: 22-5924 -- Rio d.

Janeiro
-RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveir.

nO 21 -- 80 andar
,Tel. : 2-9878 - Slo'

Paulo
, ASSINATURAS

Na Capital
Aao • • .• C1" 100,00
Semestre •• C1'4 60,00
Trimestre . CrI 85,00

No Interior
Ano ..... Crf, 120,00
Semeetre .. 01" 70,00
Trimestre . 01" 40,00
Anúncios media.te eoa

tráto.
08 originais, mesmo

não publicados, não 8e

rão develvídoa,
A díreçãe não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos DO! &1'.

ti&,os assinados.

/

José Medeiros Vieira

"Bt'Ana.

Do.ne.. nervo.a. • mental•.
Impotencia Sex�al.
Rua Tiradente. nO I.

, CanlUlta. da. 111 ia 1t lloru.

rON.: M. 7118.

DR. MAR 10
WENDHAUSEN'

CUnica médica d. .dulto. •

criança•.
Consultório - Rua JO'b Nnw,

UI - Tel. M. 7311.

Consultas: das" la " horà•.

Residên"ia: Rlla •• t.veD J.

nlll'r "•. - Tel..812.

,

.

Dr. AÔ1onio Moniz de Aragão
, Comuníca � seus clientes e amigos que rei

aícíoú a clíníea nesta Capital.
.CONSULTÓRIO: Rua Nunes Machado,

(eonsultórto Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 às
17,30 horas.

RESIDENCIA: Rua Boca.iuva. 135 - Tele
fone M�714.

--',--

Dr.

ADVOGADO

Caixa Postal 150 .. Itajaí -. Santa Catarina

'O ESTADO

Crédito·M. Predial
RESULTADO no 550 SORTEIO DO PLANO '

REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE
CADERNETA N°, 25,466

PREMIO MAIOR EM M�RCADORIAS NO VALOR D
,

Cr$ 6.000,00

Aproximações Superiores Aproximações Inferi
,Em Mereadorisa no. Va- Em Mercadorias no Vai
lor de o-s LOOO,OO Cada De Cr$ 500,00 Cada U

Urna
---,------------------_

CADERNETA N0 25.467 CADERNETA NO 25.465
CADERNETA NO 17.167 CADERNETA N° 17.1
CADERNETA NO 31.275 CADERNETA N° 31.273
CADERNETA N0 17.379 CADERNETA N° 17.:m
CADERNETA N° 10.691 CADERNETA NO 10.6!H

o resultado acima é do SORTEIO do mes de N
VEMBRO de 1951 EXTRAIDO dos cinco primeiros pr
mios da extração da Loteria Federal do dia 28 de N

,
vembro de 1951

Florianópolis, 30 de'Novembro de 1951
Visto

'

. Orlando LiSeara - Fiscal de Clube de Sortei

FAÇA UMA VISITA
FABRICA DE MóVEIS

DE

Rodrigues
& SaDiO·

Ji'IUZJl J",IMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, ;87
Florianópolis

ESCRITÓR!O DE
ADVOCAelA Materiais de Construçã

DO SOLICITADOR WAL Beneficiamento �m Ger

DIR CAMPQS Madeiras para todos

Advocacia em geral Fins, Aberturas, .,AssoaI
Funciona junto a08 Inati· Forro Paulista, etc., Mad

tutos e Caixas de Aposenta· ras de Pinho, Lêi e Qualid
doria. Acidentes do Traba· de.
lho. Inventários. Sociedades. Escritório, Depósito
Naturalizações. Oficinas -- Rua 24 de Ma
Escritório: Rua Vitol nO 777 - Estreito - Flori

Méireles, nO 18 - 20 andar. nópolis.
'

Dr. Renato Ramos da Silva
Advoga-do

Santos Dumont, 12 - Ap.; 4

Doa Serviço,.; de ClinJu bdallti'
ta Ant.têncla ManJcipal, a lloa-

a"""a ...ral _' Doença. •• ... pltal dê, Caridade
Dor.. - Proctoloela OLINICA .IIDIeA D. CalAM-

.l.trleidada .édie. -CAS • ADULTOS
C.•••1t;6rio: Rua Vitor .eir"j - Alerela _
.... 18 - T.lefone 1.1107. Conlultórlo: Rua Nnne. aacha- l'

, �

o.n••lia., •• 11,'0 hora. a

&llo'
'1 - Con.ulta. da. 10 A. 11 ,� "

tarh 4a. 15 hora. em diante. - da. 15 .. 17 hora..

I
...AII I '" ' • II '. J J �

...leIlnei., Ru. !id.l .Ramo., a••idlnei.1 Rua .arechal �1I1- flu. M.,e<h.l D.oJ.,•• J41. J-° ••d.,

- "-l.fon. 1AU. llle�'ID., I - I'onll - J781.· C:;URITlIIA TUEC'.....A' PROS€OFtAS
.' ,

Rua

Agência: Rua DeodoT'O esquína da
Rua 'Tenente Silveira

, Viagem, CO�' �rgurdnça
,

e rapídf;z
sO NOS CONFORTAVE1S l\lICRO-ONHHJS D

-H4�IDO «SDL ..JlRASILEIHO»
,Fbl'ianópúlis - ltajat - Joinville -; Curitib

,----------,� .._-

---------------------------------T---------------------------------------

-

,
,

OS MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES' F,ACILIDADESl

RADIOS ELECTROLAS ._ AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES - DISCOS - TOCA-DISCOS AGULH�S,
ENCERADEIRAS GELADEIRAS LIQUIDIFICADORES BATEDEIRAS VALVULAS ALTOFALAN.TES, - R��

SISTENCIAS -' CONDENSADORES
*

-: :r-',
.

� �.�.

o m�js completo estoque de peças para radio
Rua 7 de Set�mbro, 21 e 21 A - Florianópolis

\ '

r,�-
....
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':!!>�!rtE�!ç!al!A '.Presença De Cine-Diário Na. Câmara Municipal
•

_IJAS "DEBUTANTES" Paeal N
.

I' .

RITZ Velou o Prefeito. pal'clalmeot8, a

Ba�,:ted:"�;íOo si���;i� aPa I oe
.

M IM;�R;";�' Lei Orçamentaria- para 1952
· está fadado a alcançar o

Ás 8,30 horas Reuniu-se, ante-ontem, a tes, que o -sr. Frederfeo Ve-

�mais retumbante sucesso,
O COMÉRCIO 1\'IEI.HO- UM AP:tLO QUE NÃO

Um filme· que evoca os Câmara Municipal, sob a' ras perdeu a suplencia,: en-

· pois que o programa elabo- ROU? FOI OUVIDO
triunfos e as experiencias presidência do sr. Alvaro quanto que a presidencia e

rado para a noite de 31, é o
Não. Não melhorou o ne- O sr. Getúlio Vargas, erni-

sentimentais de dois glorio- Müllen da Silveira. o sr. vereador Flavio Ferra-

.mais completo e brilhante gocio, nestas próximas se- nente Presidente da Repú-
sos compositores da musica O expediente constou de ri mantem ponto-da-vista

,possive1-
.

•
manas do �atal. blica, há poucos dias diri- popular norte-americana: pedido de licença do sr. ve- contrário. Por

'

fim, ficou

Como se sabe a passagem I
Os próprios comerciantes' giu um veemente apêlo, em

Rodgers e Hah!' reador Edío Fedrigo ; oficio deliberado pela preaidencfa

-do ano será anunciada pelo assim o afirmam, com a ex- nome das crianças menos
MINHA VIDA É "UMA do sr, Prefeito Municipal que a respeito faria as ne-

�_'ruido das husinas, matracas, plicação de que não há di- r'icas do Brasil, ao comér-
CANÇÃO comunicando haver saneio- cessárias consultas. Pas-

.réco .. récos , .. Milhares e lnheiro. O povo, êste ano, cio _ mener prêço para os
- Technicolor. nado o projeto de lei nO 101, rando-se à ordem-do-slia foi

:milhares de conf'etis doura- ! parece estar mais pobre ain- artigos de Natal. Em ou-
Com: e outro ofício tambem do' aprovado em - segunda dis-

dos osvoaçarão pelo ambien- : da ... tras palavras traduzidas
.Iune ALLYSON - Perry Chefe do Executivo comir- cussão o proj�to de lei nO

'te alegre e fed�ivo e uma' Efetivamente, temos ob- pelo coração _ não explo-
COMO - Judy GARLAND nicando haver vetado par- 115, que regulariza. a asais

,su-abanda incrível de ser-
servado que, não há, êste l�eín tanto, ars. f'abr-icanteu

- Lena HORNE - Gene cialmente o projeto de lei tencia médica, dentaria, pré

':pentinas multicores tomará ano, o mesmo entusiasmo de artigos de "Papai Noel!
KELLY - Mickey ROO- n? '128, Lei Orçamentária natal e natalidade do servi

,de assalto todos os lugares' dos anteriores. Tal parti- Mas, ao que tudo indica,
NEY � Ann SOTHERN - para 1952. 9 sr. Presidente dor público municipal. Pos

"óo _Jlmplc. galão-de-festas'- .. ! cularrdade manifesta que o o apêlo não' foi ouvido. É
Tom DRAKE e muitos ou- designou o sr. vereador Fla- to em primeira discussão o

A surpresa da meia noite
:

n.os�o povo, na maioria cons- que, hoje em' dia, há quem
tros. vio Ferrari, presidente, Ma- projeto de lei numero 120, o

'irá ter grande repercussão tituido dos funcionários pú- adote a teoria dos naveau-
No Programa: noel Ferreira de Melo, 'Eu- sr. vereador Gercinó Silva

.entre os associados P. convi- ' blicos, não tem tido melhor rfches _ vender menos, ga-
O Esporte na Téla. Nac. lina Marcelino, Vitor Fon- pediu a palavra 1'13ra comba-

dados. Talvez. segundo se' sorte, quanto aos meios de nhando mais, muito mais!
Noticiario Universal. A- tes e Osni Lisboa, para ter a iniciativa, porquanto

m'RlH"Inllra: haverá ainda a a- .

aquisição do vil metal ... É a teoria do menor esfôr-
tualidades. constituírem a Comissão Es- o projeto mais não é do que

!1"esé'ntacão de um número i Não há, mesmo, no' caso ço, porquanto dá menos tra- Preços: pecial do veto apôsto à Lei uma regu lamentação e a re-

�rtbtie() '�'indo de longe, es-
melhor balança, que mais balho para quem póde rea-

Cr$ 6,20 e 3,20 Orçamentária. O sr. verea- gulamentação dos serviços

'tando este caso no mundo realmente julgue a situacão Iizar "variados negócios a
Censura - LIVRE. dor Gercino Silv.a solicita administrativos pertence ao

-das cogitações .. , Será rea- por que passamos. Esta�os maior número de freguêses!
ROXY da presidência se o segundo Executivo. Desta forma o

� Iizada est� p�,�te saliente d.o
.

observando, não �á dúvida, Êste, neste Natal, o

pro-I
Ás 8 horas suplente o sr: vereador do projeto outra cousa não vi-

-,-programa? E bem pOSSI- �ue enquanto mais elevado cesso dos que tem muito pa-
ODIO SATANICO Partido Social Democratico sa senão a entravar a boa

'-vel!... i e o preço dos artigos de Na- ra vender, por muito mais com:. que .não compareceu a ne- marcha dos negocios públ i-

'_

O, �es�!,�e, ds.s "DEEU-' tal, m.enol'es aspossibilída-
I dinheiro ... (. William ELIOTT e Adrian nhuma sessão, solicitou li- coso Por isso a sua bancada

TAN.:IES ., '-E, 'valsa subse- I des _da s_lla aqursiçao. ,
A presença de Papai Noel ,BOOTH - cença e si exis�e na Casa lvotar�� c�ntra. O sr. vereá-

':_ qUGnr,t;., 'ffhnado tudo em to- ! �a? ha dúvida que o co- no Natal de 1951, não serei f
No Programa: qualquer comunicação sô- I dor V Itqrío Cecheto declara

·

doo. 03 detalhes _ será por. m_ercIO" nesse particular, para.maior número de cri- Cinelandia
.

Jornal, Nac, bre os motivos que o impe-'l que na primeira votação vo-

-certo a sensação.da noite ... I n�o _:nelho�'ou, porquanto anças. Êle, o .mago das sur-
Galmon Bristh, Short, ditam de ser convocado. A tára favoravelmente, ao pro-

)I1uii:.os e muitos nomes de i nao sao. s.a�lsfatórias ainda, prêsas, não terá tempo pa- Preços: presidência esclarece que o jeto, mas reserva-se ao di-

rgentis e lindas senhorinha-s, as pcssíbil idadss de vendas. ra andar muito ...

'

A sua Cr$ 5,00 e 3,2<l referido suplente que' é o reito, de estudár melhor a

· �á se pode ver na lista de' E OS MELHORES ronda será feita a meno,r Imp. até 14 anos. sr. Frederico Veras, tendó materia para a segunda dis-

�tn-scrição ... Cada dia au- i BRINQUEDOS? número de lares, isso por-
IMPERIO (Estreito) sido convocado endereçou. cussão. O projeto foi apro-

menta o número delas, e a I Não há brinquedo que que êle está, cada ano que
Ás 8 horas ofício à .Câmara alegando 'va!lo em ,primeira discussão

,

:se julgar pelos comentários, ! não custe os "olhos da ca- pa,ssa, mais pobre ... Es§a Vera NUNES e Anselmo estar momentaneamente imo ,O sr. vereador Gercino Sil-

'{l. desfile vai seI: brilhantis- , ra"? Há! Os melhores, que
a: verdade, que sômos força- DUARTE - em. pedido de se empossar no: va depois de comentar a de

;':nmo,
". .

I no último ano custavam 100 dos, todos nós, a aFeital' . ..

UM PINGUINH9 DE GEN- cargo e que, quando, cessa- 'mora no andamento de mui-

Postenorment� haverá' a 400 cruzeiros, estão a pre-
TE rem os motivos, dará cien-l tos processos e salientado o

1>J..ma sessão de cinema espe-
: ços elevadissimos. É o caso .Qu'em' a I'hou '1 Preços: cia à Casa. O sr. vereador: prejuizo que a prorrogação

(t'Ía) na sede dó Clube, onde por exemplo, das bonecas:> ".. Cr$ 5,00 e 3,20 Gercino Silva, depois de t que os trabalhos causara

{i filme rodará. em toda' a
.

Em v-ária,s casas das ruas
Perdeu-se, ontem, nas -pro- Imp. até 14 anos. considerar ilegal a situação: aos cofrf!s públicos requer

$!l3 magni�jcencia ... E�- Felipe Schmidt, Conselht:i...ximidades da Praça 15 de (�O referido suplente requer I urg�ncia para ?iscus�ão de

i,�}'ão presentes a esta ses- 1'0 Mafra e Trajano,
.

que
Novembro, uma cal'teira d� conste em ata a sua denun- ! todos, o matenal eXIstente

�:;ao todas as DEBUTAN- \ são o "coração da cidade",
motorista profissional, com

ci3 sôbre a tal irregularida-
!
na Casa. O sr. vereador

w(
'TES, sua� familias: �ssocía- t encontramos. a alta n<;Js Pl'€,-

vários documentos e foto-
de, porqua!lto o l'eferido su- I Flavio Ferrari depois de in-

,

dos e mUItos convIdados ... I ços, alta, allás, absurda! gráfia, pertencente a João-
plente, por ter faltado a formar que a sua bancada

At.enção senhorinha: Diá- i Bonecas louras, bem tra" .Joaquim Machado.
-duaE ·Teu�·üões-·c-onsecutivas l_irá �:ea}jzar uma. _r!!Qn.ift-o

:;riamellte na Secretaria do
t jadas, maravilhosas �0!1 Pede-se a quem a encon-

perdeu dIreito à

sUPlencia'l
preclsamente para estudo do

iClube, das 9 às 12 horas, se- ! olhos das crianças, estão trou a fineza de entrega-la
A presidência renova seus assunto, s\)licita ao sr. ve-

':rào recebidas as 'inscrições ! por preço que só os nove-
na ,Prefeitura Municipal ao

esc1arec-imentos de que o sr .. reador Gercíno Silva que a-

.

,dRS senhorinhas filhas de! aux-riches podem adquiri- seu dono.
. Fred�rico Veras devidamen-I die o seu pedido de urgel1"

. .associados para a grande, las. O caso dos automóveis,

te convocado, comunicou eS-11 ci�, por 24 horas, sendo a-

parada das DEBUTANTES.l é o mesmo. Carros, carri- a Marl·nha 'BraSI·lel·ra,
tal' momentaneamente impe- celta a sugestão.

_ I nhos, de madeira ou de 1a-

dido de assumir e que, tão

I'A�IVERSÁRIOS:. ta, bem pintados, tiveran1,
log� cess.ass.em

,os motivos �,

J\tIANOEL PAULO MACHA- 'também, alta excessl'va.

do ImpedImento daria cien-

I
Velh') Sobrinho . , F j

DO Olhar as vitrines', tão so- A Marinha' _ elegancia, a Marinha _ bravura
Cla a Câmar.a. Sôbre o assun

I
',qu�Zat em gerI li

Ocorre, hoje, o aniversá- mente, na ânsia incontida que sabe a livre usar e, em desãfib, dal-a.
to houve longa discussão, 0- V·IO·bo Creo! t d

"o �atalido do ", Manoel i de não pode.' re"oe< o, ,i.- Amai, nob,. exp,es,ão do v,l.,_ da cnltma, pina�do o� ,,,. ��,.ado,.s I 8 a o

PaUlO Machado, colaborador I cos ou simples carrinhos,' nos afans do convés e no esplendor da sala.
Gercmo SIlva e VItor Fon-I (SUveára)

,da secção esportiva deste I automóveis ou bonecas lou

,�iário e -elemento .destacado I
i�as, que andam, que maqui

'{lO desporto catannense. nalmente podem dar a im

, Aos. muito� c�mprimentos_ I pressã? de qüe se movimen-

�lue lecebera, Juntamos os tam, elS, ·em· poucas pal:l
:nossos..' I vras,

o quadro que observa

SR. JOÃO SILVEIRA DE mos, nessas noites pré-na-
. SOUZA

I
talinas, nas principais ca

Transcorre, hoje, o ani- sas-de-comércio da Capital.
vel'sário natalício do nosso ,Tal fato fala. melhor do

J)rezado conterl'aneo, sr.
i
que as estatisticas, da po

.J?ào Silveira de Souza, sub- breza da maioria da popu-

,dlretor dO,Tesouro do Esta- lação, nestes dias do ano de
. da. aposentado. 1951 . - .

O ESTADO cumprimen-
tando-o, deseja-lhe felicida
des.
FAZEM ANOS, HOJE:
SENHORAS:

- Hilde Athaide Wagner,
digna esposa do sr. João
:Batista Wagner.
- Emedta Souza.
� Llliza de C,arvalho Cos-

ta. �1t-r

.

SENHORITAS:
- Maria L. Regis, caixá I<l.a Livraria Central.
- Zita Luiza Go�es.
- Mima Marta Meira

fUha do sr. José Meira.
'

NOIVADO:
Com a gentil senhorinha

Carolina Gascaes, filha do
sr. João Cascaes, ajustou
nu.pcias o sr. \Valmir Dias,

funcionário do Departamen
to de Geografia e Cartogra
fia e profei:lsor do Instituto
de E;ducaç.ão.

r

Marinha do Brasil - Marinha tradição
?as lutas nacionais e pátrias alegrias,
Irmana�do ao saber toda a dedicação.
- Marmha de Saldanha e de Marcilio Dias!

, �articipaça,o
Joao Cascaes José Dias

'

e

Angelina Cascaes
têm o prazer de partici
'par a V. Exa. e Exma.
FaIJlilia o contrato de
casamento de, sua filha
CAROLINA, com o sr.

Walmir Dias .

e

Senhora.
têm o prazer de partici
par a V. Exa. e Exma.
Familia o contrato· de
casamento de seu irmão
e cunhado WALMIR,
com a srta. Carolina
eascaes.

Marinha, que ilustrou as página� da História
de episódios heróicos e lances imortais.
que nasceu e se fez ao clarão da vitória.
entre rufas de guerra e rebates marciais!

Marinha da .corôa ou Marinha da estrela
- a falange da Pátria, heroica e varonil '

,que soube sempre honrá-la e melhor defendeI-a,
elevando bem alto o nome do B�asil! Pr3:ça Getúlio Val'gas,.8 Rua Lajes, 35

Que o destino te guarde, impa·vida e triunfante
estranha às seduções, à sombra da Bandeira

'

sentine�a do mar, alerta e vigilante,
'

- Marmha de Guerra BraSileira!

Carolina e Walmir
noivos

Florianópolis, 8 de dezembro de 1951.

DO ZE-MUTRETA • • •AVENTURAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uifiêit ,: n�$taculo ;Para; , O
"

.Desde já �,stâ. polarizarrdo Ias atenções {to�_ aficio�,ad?s.r
d o esporte da pe]ota,. ','0 11"11-

'

centro marcado pal'a:' do

rnirigo, em continuação ao
éampe.onato., de". : Prefissio
nais, no qual ���'ão -prota
g'(mistas as falanges do.Fi
gueirense' e Paula Ramos,

.

. � I
O Paula Ramos, apesar

(la.s" slfas uItimaj:l'

eXibiçõe,s'l'tecnicamente fracas, entre
elas a derrota sofrida fren- .

.

t,!3' ao ClubeiAtlétíco Guá�'a-I" .n i é considerado, sério obs
táculo para 'o vice-lidero b
j �_

t! I
'

-, conjunto deWaldemar For-
nerolli 'nãoxtem outro 'pen'
sarnento. senãô' vingai' o re

,-és' do . primeiro turno. Pa- .

s:a tanto, ,o tr icojor tem tr�i, LAUDARES. zagueiro do.
nado afincamente

.

visando Figueirense e um· dos con-

lima exibição perfeita; i, vocados para o Scratch

'I

....�..� .
..-:

e '.

Na�·�r.o� ,4.,' >·Campeonato.
\
.-

.

-; .:':... Amadorista

,

-, Vice�li�er. PBula Ramos
O 'Figueirense, que ainda

�

no .último domingo viu cair
a sua longa invencibilidade,
perdendo, 'assim a .liderança
onde se encontrava ao lado"

do Avaí, não deseJa' outra, sacional e movimentado. i nantes.
coisa senão uma reha91ili- Paula' 'Ramos ,_e F'igueiren- J Aguardem o match entre

tação ampla, iniciando uma se saberão, 'estamos "certos, alvi-negros e tricolores mar

nova série invicta. brindarvo pübtíco éom uma cado para a próximo domin-

O . prélio deverá .ser sen- contenda dá� 'mais', errtoc'io- i guelra.
-

na ' SabatinaUm Bom Cotejo
Atlético e Becaíuva, os adversários

A V I S o
A diretoria do Ipi-

. ranga Fut.ebol Clube�
avisa' 80S interessados
que, a partir desta da·
ta, o aluguel do seu Es
tádio, estará a cargo do
Senhor . Antônio Dias:
com quem deverá ser

feita a requisição.
A' DIRETORIA·

Cal:Dpeonato
Paranaense

Para a noite de sabado em deixar-se abatei' no- certa-

eontínuação ao certame pro- boquense e. levando-se em tarne. Vai enfrentar um ad- me. O tricolor do Estreito
fissionalfeta, marca a ta-be�: conta -sua vitór:ia frente ao vel:i..sárÍo dificil, mas _,_CDm está bem colocado, podendo
la o encontro entre oa es- Figueirense por tres a um,

-

muita 'fibra, técnica e for- 'ainda adjudicar-se ao titulo
quadrões do Atlético e Bo- o Atlético é considerado ·fa- ça de vontade, poderá obter de- campeão da cidade.
caiuva ! �, vorito da �leja. ;

•

i o desejado triunfo. Não deixem de assistir ao
Tendo em vista os ultí- O Bocaiuva lut:p'á pela: Quanto ...ao Atlético está atraente embate de sábado

mos insucessos �o conjunto sua primeira vitór}à no cer-
_

firme e decidido a não mais à noite!
----------------�--------.�----�

O· Rádio-esportivo DOS
iFederação AtléticaCatarinenseEstados

-

, Uo idos ! NOTA OFICIAL, N° 13/51 ras, sábado, as seguintes
" As, Irradiações ESP01'ti- tual presidente da RC.A.� e

I

,Re�ol.�ção do
I
Conselho Ipartidas :" '

.

vas ttveram berço nos Esta- um comentarista esportivo Técnico:
.

Volleyball ,Mascuhno ..
dos Unidos - e talvez todo - Major J, Andrew Whíte; 1 --: MARCAR, para o

I
Ubiratan E. Clube x Clu-

o mundo __:_ numa tarde de' - fizeram uma irradiação dia 13 do �orren�e. às .19,30 be 12 de Agosto, .

verão de 1921, quando um de .um estádio perto de No- ; ho:'as" quinta-feira as' se-, . Basketball ;

jovem engenheiro de rádio va York dando o testemu-c gu íntes part idas : I
' Caravana do Ar E. C. x

chamado David Sarnoff (a- nho ocular da famosa liità I Volleyball Feminino: Lira Tenis Clube.
v

.-.,' �" .",.
.

de boxe de ,Jack Dempse),-!, Lira Tênis Clube x A. A. Fpolis., 'lO de Dezembro
Em'êiS.puta.do;'campeo;na- Postal Telegráfico 3 'x �)__o.....(� e Georges Carpent.ier. Barriga Verde. ,de 1951,

\ to 'A:mádorista " da: Cidade, Delefaz I'
. .

1 .
.

BasketbaB' (As) Osmar·M
.

V·, ,

9 pontos perdidos, 17 ten�
.

Calcula-�e que umas I
.' ..'

". .

1 eIra - 1.,

�lté"àgOl'a" fpram realizados AtCla,:,anixt,I�CO' . oE.'conomica 2 x

t6s.a .fayor.cS:l:iª c�,ntr�,,' Qom 200.000, pessoas, '" servindo- I Caravan� do Ar E., C. x Ce Pre�Ident,e, Respondendo,,QS següintes jOg_gs e respee· d f t d 1 t t se de rádios 'feitos em casa' A. A. BarrIga Verde, Ip/Presldencla,
t' lt d T d 1\.�' 4 B ·1, e leI e en o. .. ,

2 l\IfARCAR d' , (A" N" d dIVÓS re'su ,a os: _r:eze e maIO X, angu 70 1 _ D I f z _ '9 ouviram esse programá' iríi- ! -'- .

'1. '�, para o la s.) lVIO e An rade
Flamengo. 3. x Dele.faz 2. 2.. . u4ga�t' e"�:r - t," cial Embora o transl�liss'or 15 dó corrente, às 19,30 ho- p/Secl'etário.
Hel'cflio Luz 2 x Treze d-e Atl

A

t· 3 TAC O Jogos, VI Orlas, .. ro as, . '. , ,,' , 1 ' ,.'
.

.

.
. an ICO . x

'

,

O empate, 8 pontos ganhos,' t�e t'ivesse' queimado ao capo ." Maio I, ' Iris 5 x Guarujá 2. 10 pontos perdidos, 20 ten- d.a irradiação,. ficava aí'
.

lris O x Caixa Econoniicl1 Posta) Telegráfico 2 x
tos a favor e 27 co.ntra. com inaugurado o 'rádio-espor.

(l, Flàmengo O.
deficit d?' 7 tentos:

. .

',tivo nos Estados Unidos.
América l'x TAG 1. América 2 x Atlâ.ntico 2.

80 lugar _ TAC __ 8 jó>" Hoje em dia, grupos' de
Guarujá 2 'x Bangú 1. I?elefaz 3 x Bangú. 1.. gos, O vitó'ria, 5 derrotas,' comentaristas esportivos,
Atlântico 4 x Postal Tele- Herc.ili'o Luz 3 :lÇ' Buarujá 3 empates, 3 pontos ganhos, que representam A VOZ DA

gráfico 1. 1. • 13 pontos perdidos, 15 ten- AMERICA, 'quatro, das
Flamengo 1 x Hercilio Flamengo 6 x TAC 3.

,tos a favor.,e 29 contra, com maiores\ rêdes de. rádio e'
,Luz O. Classificaç�o.) deficit de 14 tentos. centenas de estações parti-

Treie de Maio 7 x Delefaz '1° lugal: - Caixa Eêono� 80 lugar _ Guarujá ___: 8 cuIares)' ·ia.zem irradiações
2,

• �H: mica _;_' 7 .jOgos, 6 vitórias, jog_os, 1 vitória,.6 derrotas, dos acontecimentos �tléti- .

"Iris 5 x ·TA.C.2. o derrota, 1 empate, 13 pon- 1 empate. 3: pôhios ganhos, cos para 'a llação e para.oCaixa Economica 3, x tos ganhos, 1 .ponto perdi- 13 ponto� perdidos, 11 :ten- estrangeh'o.
América O, 'do, 22' tentos a favor e 6 COI1- tos a favor é 24 contra, (!om . Faze'rído liSO de transmis-
postal 'TeIeg,l'áfico 5 x trá, com saldo de 16 tentos. deficit de 13 tentos. .

t' te'
A

CBang'ú2., 20 Iu,g.ar _ Postal'.ITele- sores por a IS, esses '0-
- 9° lugar - Bangú (Cam- t

' .

t da-o de crl'ço-esAtlântico 4 x Guarujá 2, g'rafI.'co - 7 J'ogOS, 6 vito� men ans as s

rI'as,' 1 delol'o'ta', O empate, 1�
peão do torneio-iníe;io) :__ 8 completas de 'jogoS de beise-Flamengo .'1 x Treze

.

d�
,.

- jogos, -1 vitorià, 7 derrotas, b r f t b l' b et boIMâio 1, pontos, ganhos, 2 pontos per- O 2 t h
o, u e o, asqll' e"

C;URITIBA, 12 (ESTA-
Hercilfo .. Luz 6 x DeIefaz didos, 17 tentos a favor e

empate, pou ÇlS gano os, c'omo tainbem dos torneios
1. 8· co"ntI'a, 'com sald'o de 9

14 pontos perdidos, 12 ten- de corridas' pedestres, 10- DO) - Continuando o Cam-
. , t f 28 te'·· , <

f· d h' peonato Paranaense de. Fu-
, A,Illerici '3 x Iris O. tentos, t�·a ,;;a;or1: t �on ra, om

I grolhng,. têlllS, t eIt°dS ? 1-
tebol, jógarão sábado' Agua

Ca.I'xa :'EconoAml'ca ·'6 30 1
f

FI
(e ICI e en os. pódromo, rega as e lates

x . ugar - amengo O t t' d t'; . Vel'de x Bloco MOI'g"11ealI e

TA.. C� 3.
... ..,

_

9' '" ",' ')
\

,

S res an ·es Jogos O urno e barcos menores, corrIdas.
.

.

c
.

�

, Jogo�, 6 vItoIlas, � deIro- Sábado _ Trcz·e. de 'Maio de saco, etc, domingo Ferroviário x Co-
Atlântico 5�x Bangú O. tas, 1 empate, 13 pontos ga- x Guaruj'á e Delefaz D" t

. ritiba. Os jogos despertam
Po'sta'l' T·elegI:a'fl·.c·'o 2 'x· h '5' t d'd"

x e comum os, comen arIS-
nos, pon os per lOS, 20. AtlaAntico t t'

.;
ó enorme interesse ao aproxi-,

G
.,

"

t t f
.' . as espor IVOS amerlcan s

uaruJa O,
'. en. os a avor e 10 contra,:

,
Domingo _ lris x ,Herci- provem de tres proceden- mar-se o finàl do sensacio-

','Flamengo..
Q x Irls O,

Icom
saldo de 10 tentos. lio Luz e

FlameJ1.""0
x C"i

,a1·
'-

.'
I' t nal certame, estando o Cori-

T . d 1\/1" A'·' . '

40 1 ' T' '."'
IS c, X Clas: sao eX·Jorna IS as' e,reze e ........alO 1 x merJ- ugar - . Ieze de MaIO Economica .

I d 'do
. tiba cómo virtual campeão.. "

". .

anunClac ores e ra la; ou-
ea 1.

,
., -, '. " -:::- � Jqgos, 4 VItor�as,. 2' der� Dia 22 -Atlânticü x Iris tros foram atletas,. como mundial . de weltr-weightHelcIho Luz.2 x TAC 2. rotas, 2 empates, 10 pontos e Bangú'x Améi'ica T H t dC· E '3

.

D' h ." .

, om . armon, ex-as 1'0 e que antes trabalhava nosalxa conomrca x. e- gan os, 6 po�üos, perdIdos, Dia 23 - Caixa Êcono� futebol, Dizzy Dean, ,qÚei f O 22 tent f· 14 c�naviais de Cuba, onge de-, e az ,

, os, a -

,.IVOI, e con-
m. ica x GuaruJ'á

.
e Postal' fOI' esple'11dl�_'0. pitcher-'" de'"B '2 FI O t ld d 8 t t

tU 'cepava a cana com um "bo- Camisa-, Gravata-, PiJ·"'·angu x amengo·. ra, com sa o
.
e .en 01? Telegrafico x TAC. b' b 1 L· AI' o

.. .. ...

Treze de J.V1aio 3 x Atlânti- 50 lu·gar _ Atrântioo _ : .
.' ','

else o, ou
,
UlS clva�, lo" ou terçado muito cortan� mes Meias das melhore••

co1.' ,

8' s 4 :t' " 3 d' , .

DIa 29 - Delefaz x Ame- que faz reportagens esportI- te; o "bolo punch" vindo a pelos menores pre"OB .ó ._Jogo, VI oqas, eIrO- rIca e Postal Telegl:afico x VO!'\,. paI'a A VOZ, ex-cam-
"

P t I T 1 'f' 1 t 1 t 9 t
- ser um golpe perigoso como CASA MISCELAN,IA - R.Ul!!os a e egra ICO x as,� empa e, pon.os ga- lris - d' t

-

dA"
� }�erci1i9 Luz O.

I
nhos, 7 pontos perdidos, 19 D'ia 30 _ Bang'ú x 'fAC e

pea? � �,� açao 'a merJ- ���.?..;��2. :�_::!.�:.;.� ���!�!:�t;.�.��:!..- _Delefaz 5 x Gual'ujá 1. tentos a favor e 11)" contra, Caixa Econon:Üca. x Trez� de I C\�o 'd'u
.

d'" , ,t '

Flamengo 1 x América o. com saldo de 4 tentos, ,',
.

Ira �an o espOI es pa,Ia .A,.uradec.l·m,entoo , .' .
: . Mal?", o exterIOr, os comentarls-Tereze de Mala 4 � Iri� 2, 5 lugar - He1clho Luz DIa 5 de JanelI'o Glla I

t d' A VOZ -

f" 'E
' '. .,'

-
. -, as e· pressupoemvalxa conomiça 3 x Her- - 8 �ogos, 4 vlton�s, 3 der- rujá x· Flamenga e Postal: que'os seus ouvintes conhe-cHio Luz 1.

.

, Totas, 1 empate, 9 po:ntos. Tel(;:gráfico x América, J cem bem os te'rmos quase in-
e. MI...

·

ssa:Delefaz 4 x TAC 2. g,anhos, 7 pontos perdIdos, .

Dia 6 de. Jáneiro - Treze ternacionais dos e�portes, .

lris 4 x �angú 2. 16 tentos a favor e 10 c.on- de Maio x TAC· e Bangu' x Im
- . .

1
I

A
,.

-

" . as nao a gma, os co .0- REYNALDO DE BRITOmerlCa 2 x Guaru.íá 1. tra, com saldo de 6 tentos. Hercilio Luz .

'1' t' (MISS:' 'DE 70 DI':" \P t 1 T I f· 3 "'o I' .'
'

. .'. I qtlla lsmos espor IVOS u;;a� .ti. -"",.os a e egra ICO x'� u?,aI.- ..Am�.Ica - Dia 13 ,de' Janen'o - Cai- dos na América. Dal' na-oa.-·'
.

Trez d M' 1 8 2 t· "d Espôs.a, filhas, mãe, irmãos, sogros, cunhados, tia, "
- e e alO , JO�OS, VI OrIa�, u erro- xa Economica x Postal Te- busareill dessa terminologia sobrinhos, primos e demais: parentes, gratos a tôdas asFlamengo 5 x Atlântico O. tas, 3 empates, 7 pon. tos. ga- le2"rafico e Atlântico x HeI�- Pl'ef'erem\ lIma l'I'n'gllagemD I f " I' h

�
- manifestações de pesar recebidas. por oca�ião de seue e az "" x rIS 1. n os 9 pontos perdIdos, 9 nl'll'o LIIZ .

I ",',

'. _." .
". • maIS c .ara e compreenslVel. falecimento, convidam os seus parentes e amigos para a

\ gl'jC2a.ixa Economica 5 x B§ln- tentos a. f.avor e 11 contra, ',' O return,o se'I'á inl'cI'ado E, qllando sa-·o
.. ObI'l'gados a'

-
. missa de 7° -dia que, em sufrágio de sua alma, fazem ce-com defiCit ge 2 tentos. no dia'20 de )'aI1<>1'1'O d 1952- , .
-

1° ' .'
.

'.
.

� .e
-

, . usar a gUla, em expressoes ebrar 6a feira, dia 14, às 8 horas, na igreja de _São Fran-Hercilio Luz 2 x América 6 hlg�F, � IrIS - 8 .]0- Os clubes que no turno

jO-lcomo
"Kid bo16 purich"', ex�{l.

2

-.

gos, 3 VItOrIaS, 4 derrotas, garam aos sábados jogarão plicam dogo qU,e "Kid" querTAC x Guarlljá 2. 1 empate, 7 pontos ganhos, aos domingos no returno. d'izer aqui o atual campeão

- iP,�"fjr.iDação
I EDELINO MEURER.

r
. !
l

I ,e

DIRCE DA SILVA
.MEURER

participam aos paren
tes e pessoas de suas re

lações, o nascimento de
seu filho Carlos Alberto,
oeorrido no dia 8 do cor

rente, n8. Mate1.'nidade Dr.
Carlos Corrêa.

Vende-,se'
.

Um terreno à rua Conse
lheiro Mafra, com 20 mt.
frente. Tratar com o dr, Eu�
rico Couto, no Banco Agrí
cola.

Agentes
(INTERIOR)

Pl;eciso em todas as cida
des e vilas. Ambos os sexos�
Boa oportunidade. O'timas
condições. Escreve,r Cia.
BrasiL C. Postal 3717 - S.
Paulo.

cisco,
AIitecipadamente agradec�m 'aos qlfe comparecerem

a êsse ato de fé cristã.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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",' "ano Racional do" Trioa
(o dep Leoberto Leal 6 a inçoerêo

,

CIO ,do Congresso Triticolo
Considerando que a trabalhos ora em perfeita

criação de quaisquer
.

ta- e harmônica execução em

.xas ou impostos, que di- todos aqueles' órgãos fe-
reta OH indiretamente ve- dera is e estaduais..

. zrham a incidir sôbre o O que se torna indis-
-cuato .da farinha de trí- pensâvel e que o Min isté-
',go, inevitàvelrnente

\

pro- rio da Agricu-ltura possa
vocará um': aumento 'do dispor dos necessários re-

.custo de pão, elemento cursos orçamentár-ios para
básico da alimentação de através dos seus serviços
::todas as classes soci�is; I competentes já em pleno

Considerando que e de� funcionamento poder 'sub-
vver de-todos empregar os I

vencionar mediante 'cbn

.melhores esforços no sen- tJ�atos convenientemente
tido de facilitar, 'ampliar

• estudados, a execução dos
, ,� melhorar a produção servicos técnicos de ex-

'i;l'itkola brasileira, pro- perimentação e fomento,
"blema impa r entre todos seja pelas repartições fe-
<os que se nos oferecem ao derais, seja pelas reparti-
-estudo e solução, por ser ções estaduais já existen-
um problema que deve ser tes, a fim de que possam
<considerado de defesa ra-

ser atacados e soluciona-
-cíonal sob todos os pontos 'dos do mais curto prazo
41€ vista, os inumeros problemas de

Propomos: natureza técnica. que a

Ql,le o l° Congresso de cultura de trigo nos apre-
''''friticultura telegrafe ao senta no Brasil.
'Excelenticimo SenhorPre- Isto, porém, com a cria-

. .sidente da República, ao
. �ão de novos órgãos ou

Exmo. Sr, Ministro da repartições, como é J?l'O-
.Agricultura, .aos Exmos. posto no. projeto número
'Srs, Presidentes da Repú- 1.322, de 1951.

,

'blica, ao' E_2Ccelentissimo Outrossim, nenhuma
'Sr, Ministro 'da Agricul- medida, quer de natureza

=tura, aos Exmos. S1's. Pre- técnica, quer de ordem
.sídentes da Câmara dos econômica, deverá ser a-

Deputados e do Senado dotada, seja pelo Govêrno
':"Federal � aos senhores Federal, seja 'pelos gover-
i:Pl'esidentes das Comis-

nos dos Es-tados tríticul-
sões de Economía da Cã- tores, sem a prévia 'audí-
.mara dos Deputados e do encia da Comissão Técni-
,:Sell'ado Federal, manifes- ea Nacional do Trigo, do
tando a sua desaprovação, Ministério da Ag'ricultu-
pela inoportunidade que ra, a qual d,�ver�_ser con-
"encerra, ao projeto n. -vocada em reumoes ex-

1.322 de 1951, que "orga- traordínártas, smepre que
;,niza o �lano Nacional do se tratai' de solucionar

.•'P
.

_"rrigo, estabelece norm�s' ., matéria' que o poder pú-
'para sua execução .e cr!a blíco considerar de ur-

. -o fluido de' emanClpaçao gência, ,

:triticola", apresentado à Sala das Sessões, em 10
;"Cãmam dos Deputados de novembro de 1951".
:pelo ilustre representante Desse documento, Sr. Pre-
-do Estado de Santa Cata- sidente, verifica-se que o 10

rina, Sr. Deputado Leo- Congresso do Trigo decla
':berto Leal.

-.

rou guerra ao meu projeto,
.

Esse projeto, se apro- por dois motivos: 10 - por
evada a criação da taxa

prever a criação de um ór

'que nele é proposta, viria, gão subordinado ao Presí
:fatalmente, contribuir pu- dente da República, para a

a'a elevação de custo de orientação superior da exe-

vida, com o encarecimento cução da Campanha do Tri
.do preço do pão, além de

go Nacional, e 20 - por

-que redundaria na' cria� criar uma taxa móvel equi-
-ção de uma surerestrutt�- valente a diferença de pre-
Ta ádministl'ahva, perfei- co do trigo importado e do
rtamente dispensável e até grão nacional. �

mesmo nocivo, pois, sem Quanto ao primeiro des
.qualquer vantagem de 01'-

ses motivos, aquele certa
·d,em técnica e econômica; me, pela maioria absoluta
'\IÍria: . inevitàvelmente tu- dos seus membros, entende
'rnultuar a execução dos, que' devem ser observadas
';'trabalhos de experimenta- as normas e medidas apro-
. -ção e fomento da cultur� vadas e recomendadas pela
�o trigo e de. contr�le da I Comissão Técnica Na�ional
produção, clrculaç�o e

I do Trigo, do Ministéno da
-díatrfbuição desse cer,eal, Agricultura, e que a criação
-em virtude da subordina- de uma super-estrutura ad-

,

t I
>�ão que o proJe o procura ministrativa e perfeitamente
�stabelecer àquela supe-. dispensável não tráz qual
'restrutura administl'ati- quer vantagem de ordem
''Va, de todos os. órgãos, técnica, e deverá, necessá
'.'Serviços e, repartiçõés fe- riam(mte tumultuar õ's tl.:a-
del'ais e estaduais que es- balhos de experimentação,
�-tão encarregadas da exe- fomento a cultura do trigo
<cução daqueies trabalhos. controle da produção, cir-
Tal subordinação, des.- culação e distribui'ção deste

'necessário encarecer. não cereal, a cargo, segundo ele
,seria exequivel pela ,sua da Comissão Técnica do Tri
própria natureza e" por- go,

'

...'" tanto, somente viTia tu- Nada mais errado, Sr.
multuar a execução dos I Presidente. A Comissão Téc-

, '

"

�( ......... ,

..
)

,
I·
;->

;.

(,

r

.'
Co

...

\

..

,
�t

Nós , I

o seu

Ch'ev:rolet

POWERt7M
c:::;::::...-

t

,

" Quando o sr" compra um aut'orhÕvel�. quer, �
,

sentir o seu investímento protegido
por um serviço mecânico à altura.

Para tal, os concessionários Chevrolet- .

da General Motors oferecem a assistência
de mecânicos especialmente treinados

no serviço das. transmissões powWáiú:
o que lhe dá ainda mais prazer e

orgulho, em .possuir o seu Chevrolet l
'0

-
.

r
"

,(XI/O e//t(jÓ' riJ Je/j,&J11()pf(Y!Ute iômenf8,�
o: (j{)neerriOI7r)nÓfehwolel.. çae erfoõnobílíllldor
aptefto/ Omelllot retvliJ!

'.

GENERAL MOTORS.DO BRASIL S. A.

,ó,154

--,,-_ .. '

PREGUIÇA: E FRAQUEZA
VANADIOL

nica do Trig,o, que fUnCiOnl,11
dade que pelo Decreto

n'luma vez por ano, na Sala de 29.916, de 27 de agosto do
,

Projeções,
.

no fundo do úl- ano corrente, criou, no Mi
timo andar do Pavilhão em . nistérío das Relações Exte-Ique se localiza o Ministério vlores, a Comissão Con,�u�ti
da Agricultura, não se C011- va do Trigo, com o obJetIv?, I
segue fazer ouvida nem se- de, concentrar em t::l erga
quer pelos órgãos daquele nismo : a coordenação das

Ministério. Ela não logrou medidas necessarras ao a

delimitar as
.

competencias bastecimehto do mercado

de dois serviços subordina- bra.sileiro. de trigo e, seus

dos à aludida Secretaria' de derivados, de maneira a

Estado - o Fomento da Pro- manter Uma pol iticade com

ducão Vegetal e o Serviço de pra no Exterior que asaegu

Expansão do Trigo, que r'e. a regularidade do ,forne
mantem atividades em gran- cimento e o abastecimento

de parte, identicas, sendo normal da população, '

que o primeiro deles, du
rante muito tempo, esteve
"de mal" com a Comissão
Técnica, a cujas

.

reuniões
não comparecia. Um orgão
d-esta natureza não pode dis

ciplinar todas as atividades
relativas a um Plano Nacio
nal dp Trigo, máximo se ti
ver em conta que grande
parte dele fugirá à compe
tencia do Ministério da A
gricultura. O próprio Go
verno da República o enten
de asS\Ím, E tanto issó' é ver-

. MOÇAS ,�ESA..�!MADAS!
HOMENS SEM ENERGIA;

•.. .Não é sua culpa:
É a fraqueza que.o deixa cansado, paJido.
com: moleza no corpo e olhos sem brilho.

A fraqueza atrasa a vida porque rouba ,

as fôrças para o trabalho•

(Continua)

VANADIOL

aumenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZA o S8DRUt eu

fraque('jdo. É de gosto delicioso' e pode ser usado em toõas

.. idades

PARA OS' MALES DO
� FfGADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

,H E P 'I C H O L II N
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6 Florianópolis, Quinta·feira, 13 de Dezembro de i951 o ESTADO

I �

B.

alve Marinha de' Guerra. ! HOJE NO PA.SSA�9 Na Inauguração do ust&
- 13 DE DEZEMBRO to em Iiberdade os crrrmno-

d M" I 'L,UI�Z, GanottiAndré Nilo- Tadasco A data de hoje recorda- ses que se achavam na ca- O lOIS ro
Em ,1867, foi promovido tade "queria "que ele fosse

nos que: deía da Vila de Manga de _' Preferiu' aceitar as honras de Coronel da GU,ardalAhlmll_:ancte" q u1adl1 dOI se ;r�- d� Tdamanlda,re, em l"tecordda- _ em 1501, os navegado- Iguará., naquela Provincia : Nacional, isto porque ele adotou -de coração a naciona-
,
eu a apita o mperto çao a g 01'10sa mor e a-

res André Gonçalves e Amé- _ em 1839, em Ararua- lid, 1 br '�lel'ra A ....ui viveu mais de 40 anos, prosperou'd ilít t
'

1
,- " ' ,lace IaSl_ . ''', ,a sua VI a mi I ar errm- que e seu irmao . rico Ve'spucci descobriram na Rio de Janeiro nasceu , t.itui família deixando uma de�cendencla de ex-

� '-,.. J'
'

, 'e cons 1 UIU : ' ," '.'11 a 10 de Novembro de E aSSIm o Almirante oa-'a baia a que deram o nome Pedro Luiz Pereira ele Sou- t . edicina na magistratura, na literatura, na
b di t

'

di '''.1' L' b poen es na meuicma, ,8�, mas,. ? e. ien e a IS- quim .l.Yla�ques. I�, oa pas- de Santa Luzia e nesse 10- za, jornali.st:" poéta, depu- engenharia e no direito. Faleceu em 1913, e os seus res-
plma militar apresentou- sou a seI Marquês de Ta- cal em 1535 Vasco Fernan- tado administrador, rmms- tos -tai .epousam neste recanto que ele tanto amou.,

f' daré h" 1
' , ,

" o::; ln01 aIS 1
,

•• .,ao nov� gObvel�no'l lf':a 11'- �an are

te, oje, pelOS setus des Coutinho fundou a Vila, tro e homem da mais fina
. Homenageando o Ministro Luiz Gallotti, o MmIst�noado ,sua ma a ave e mo- lu:portan es e re ev�n �s do Espirito Santa; sociedade. 'Faleceu em 1 de Publico Federal, quiz tambem render uma homenagem

rquica e o seu grande feitos de armas e seus no-
_ em 1519, aportou no Julho de 1884; a este Município, terra de um filho ilustre por todos os

rnôr ao Imperador destro- bres atos de leal homem do Rio de Janeiro, 'Fernando _ em 1864 o Govêrno de tít I e tem elevado bem alto o nome do Estado de
1 t I endârio ! " , 1 1 U os e qu <- ,', diac o. mar, ornou-se eg .

'de Magalhães, o
_ qual, no Montevidéu mandou

.

queí- Santa Catarina, e pelo destino ascendeu à Suprema 1-

dia 27, prosseguiu viagem mar, em praça pública, os recão, num morqento em que o PPaís passava por UIIY&.

com destino às Indias, des- tratados entre a .República imprevista transformação política.
_ ._

cobrindo então a' passagem Oriental e o Brasil. Como ele se desempenp.ou de tão árdua missao, ��-
do estreito que tomou o seu - em 1947, em Elorianó- bem bem os seus conterraneos de todos os credos POhtI-
nome: ' polis, teve lugar a primeira cos _ fora somente um administrador sem ambições par-

- em 1521, faleceu o Rei comemoração do "Dia do tidárias e preconceitos de qualquer especie,
de Portugal. D. Manuel, em Marinheiro", após a insta- "Os alicerces de Tijucas e sua prosperidade, .se es-

I cujo reinado foi' descoberto lação do 5° Distrito Naval. teiam na ordem no amor ao trabalho e na fé cristã, sem

(ou achado) o Brasil; Na sessão solene, realizada o sacrifício do'produto da escravidão,' q�1e tanto humi-'
- em 1732, em Lisboa, no Teatro "Alvaro. de Car- lhou o Brasil. '.

faleceu o 3° Conde de Cas- valho", um dos oradores foi Tijucas começou a ter sua vida propria pela lei n? .9_D.
telo Melhor (Pedro de Vas- o autor destas notas: 'de 19 de Abril de 1838, sob a denominação de São Joao

. concelos de SouzaLqne go- _ -r-t., a efémeride de hoje é 'I Batista do Alto 'I'ijacas.
'

verncu o Brasil de 14 de ou- consagrada como "Dia do Só mais tarde, pela lei n? 112, de 3 de Abril de 1840,
tubro de 1711 a 13 de J'u- Marinheiro",

"I foi limitada a sua área, com a- incorporação de outras
nho de 1714; terras, aumentando ,assim � nova fl'eguezia que .,despon-.- em 1801, foi .graduado tava autonoma, cheia de Vida e grandeza pelo seu solo
corno Coronel do Regimento

L
"

d fecundo e a atividade de seu povo.
de Linha de Santa Catarina otes a V,e," a Desde logo a Vila-que nascia, teve a sua-organiza-
Olavo José da Gama Lobo, ção politica, a criação de um Juizado de Paz e a cons-

Coelho d'Eça : Na praia da Saudade. em trução de uma ermida.
,
- em 1802, no porto das Coqueiros, ao lado .do gru- Depois outros decretos estabeleceram novas fr��1-

Caixas, nasceu José Rodri- po escolar "Presidente Roo- teiras e a mudança da denominação para São Sebastião
gues Torres, depois,Viscon- sevelt", com 15 metros <.h'! da Foz do Rio 'I'ijucas, com' a inclusão de outros Distrr-
de de Itaboraí. Faleceu no frente e área de 4.00 nIf' tos,
Rio de Janeiro a 8 de Jariei- - Todos os lot�:(l ��l'YitjQ!!
L'O de 1872; d€ água encanada ê luz,"
- em 1807, nasceu JOá- Informações com o sr.

l quim Ma!ql\eS Lisboa, o .Gilberto Cheur. à Rua Sal-
O novo Governo conser- na nossa gloriosa Marinha bravo -Almirante e Marques danha Marinho n. 127. ou

v»-o no mesmo posto e o de Guerra, que o tomou, com de 'I'amandaré, digno Pa- é<
:,(.;umula de honrarias mere- ;iustas razões, para seu Pa- trono da Marinha de Guerra ALUGA.�E
kidas. ,trono! do Brasil. Faleceu no Rio Casa de, construção nova

Estes são alguns _ tra�os ' Com a alma voltada para de janeiro em 29 de Março
I
com agua qu.en te e fria no

da vida desse '\(ultió gigante todQ's ôs bra:vos Seldados' do de 1897; '\ qmq�to de banho e cos,inha.
de nossa Marinha, (i-ue·o es- Mar' que cr,iaram as glorio- - em 1825, ,:Bl'asÜ -e Ul'U- A (iÜa eá,sa t,em l2 peças e

(·.olhen para seu Patl�ono, e sas tradições da nossa Ma- guai declaraJ.'a:in guerra à I est{l" situadá 'à Travessa
I longe estão de constituir um rinha de Guerra, saudamos Argentina; ,

, ,Raul Maehad2" que liga a

€stlldo de sua personalida� nossos heróicos Marinhei- - em 1838, teve inicio "li \ Rua Rio Grande do Sul à
.11'. ros, orgulho do Brasil de guerra civil -no :Maranhão, 1 Rua Irmão Joaquim.
Desejei somente dar al- hoje e esperanças do Brasil havendo o vagtleiro Raimun- Tratar com o pl'opriet<Í..

nms tracos desse Patrono de amanhã! do Gomes Vieira Jutai pos� r,io, que reside ao lado.
;'ara mo�trar a origem' de Salve Marirrha de Guerra
�eu título nobiliárquico: do Brásil!
MUl'quez de Tamandaré! Nascera Joaquim Marques
Quando, em '1859, o Im- Lisbôa, filho de José An

pel'addr foi v:isitar as Pro- tônio Lisbôa (Comendador
-vindas do Norte, a Divisão da Ordem de Cristo e do
Naval que o transportava conselho de S. Mo') e de D,
era, comandada pelo Chefe Maria Eufrasia de Azevedo
de Esquad�a Joaquim �ar; Lima, em o dia 13 de Dezem

ques Lisboa, No regresso bro de 1807, na então Pro
fundeou a Divisão no perto vincia de São Pedro do Rio
de Tamandaré, em Pernam- Grànde, verificando praça,
buco. Marques Lisboa soli- aos 16 anos de idade, como

eitou ao Imperador permis- Praticante de Piloto, na

são para trazer' em um dos Corveta "Niteróy".
Assembléia Legislativanavios os restos mOl-tai.s de Praça aos 4 de março de i••••••••••••••••O••••••••••••••••••••••••• , _

seu irmão (Manoel Marques' 1823, teve o seu batismo de
Lisboa Pitanga), afim de de- fogo nas operações navais designado' para nova

expe-I
seu ardente amor pela elas

p�s�tá-Ios no �ú�n:ulo da ��- contra a Bah.ia: fazendó P�l'- dição naufr�,gou c?m fi Cor- se e,pe,lo país, encontravam
nlllIa, 'no Cenllteno do CaJu, te das gnarIllçoes dos �avlOs veta "MacelO", vmdo au-

I
vastIssImo campo para se

no, Rio de Janeiro, I que bloquearam a: baía de mental' seus conheeimentos
I
desenvolver com proveito

Manoel havia aderido à Todos os Santos, tomam}o' os reveses que lhe sonda- I para si, cujo renome crescia
xevolução de 1824, depois de I parte nos combates de lta- vam a róta. jacompanhado das justifica- \ Na sessão de ontem, da

ISiÇãO
e mais o parecer' da

-f;ombater como voluntário parica, a,ssistindo ao 4 de Já 10 Tenente (desde Idas esperanças de moço, e Assembléia Legislativa, pre- Comissão de Justiça, cujas
na Guerra da Independên- Maio e outros. 1827) comandava a Escuna para o serviço que requeria sidida pelo deputado Protó- eonclusões 'contrárias à ini-
da, e nesse posto, coman- I Tripulante da "Niteróy" "BelIa; Maria" quando obte- -energia que só os moços po- genes Vieira, não houve- ex- i ciativa ele justifica, por-<dando uma força revolucio- 'pel'seguiu a divisão portu- ve a réndição de seu heróico de mter", pediente e nem oradores, I quanto o Estildo, possuinária, fora atacado e venci- guesa, partilhando das gló- adversário Esposa, coman- Com 40 anos é· Capitão de Discutiu-se, assim, a 01'- l_grandes glebas de terra pa.-do por outra do governo, de- rias de Taylor; fazendo

pa-j
dante do brigue-escuna "8 Mar e Guerra -e com 45 é dem do dia, sendo, em pri- i ra serem aproveitadas com

-pois de renhido combate em nejar aos ventos da Europa de Fevereiro", e mais bri- Chefe de Divisão e 2 anos meiro lugar, anrovada a re� o objetivo de fomentar o de
'� qual. Pitanga Pl;at�eál'a a, Bandeira do n�s�o Impé-Ilhante ainda foi, o. aprisio- após é Chefe de .Esquadra, dação final do projeto de senvolvimento agro-pecuá
mumeros atos de herOIsmo, no creado na Amenca. I namento do Corsano "Gene- Com 49 anos é Vice-Almi- leí que cria o Grupo Esco-: rio sem necessidade de se-
preferindo deixar-se

�

matar j Regressado ao Brasil, foi 'Irai DOl'rego". rante, lar S'algado Filho, em Ca- rem visadas, para esse fim,
-a entregar-se. ! comissionado 2° T-enente e Foi-lhe confiado o coman- çador. as propriedades partícula-O lmperador disso tendo efetivado nesse pôsto 1 ano

I
do do· Brigue "3 de Maio" e r Regressando da Europa, Em segundo lugar, foi a- res.

con�ecimento detel�minóu mai� tarde, contando 18 anos, vai estacionar com as for- r oJ1,de_fora eomo Ch�f� de co� preciado o projeto de lei n. i Concordando'" com, essas
'entao que a trasladaçao fos- ,de ldade. ças no Maranhão, em 1835 mlssao naval brasIleIra, fOl 159, que dá autorização do considerações, o, deputado
Re feita a bordo com todas I Seguiu para as malfada- se achava no Pará. nomeado comandante da Es- Poder Executivo e baixa Francisco Neves, autor do
as honras devidas a um mi- das expedíçõ.es da Patago- Com 29 anos foi promo- quadra em operações contra normas para proceder ao es- projeto, requer -a retirada
'litar valente e por "ilegiti- nia, onde fo�am destru,�das vido a Oficial S�lperiol' ,e o gover�o d� J:lepúblicl} do tudo de glebas agro-pecuá- do mesmo, da ordem do dia,
-ma que fosse a causa que as Escunas ,Constança e, quando se recolhia ·ao RIO UruguaI, asslstmdo pessoal- rias do Estado. para ser encaminhado à C0-
,defen�1ia". I "Escudera:' e a.?risi�nadas pou�e pre�tal' assinalados m;nte a tomad� de Paissan- A Comi,ssão de Justiça missão Agro-Pecuária.'MaIS tarde, quando o Im- as suas tnpulaçoes, �!cando serVIços as forças legais du, em ,1864, e, com a decla- opinou pela rejeição, e o i O processo seguinte a en
perador quiz distinguir o o Tenente Marques Lisbôa que operavam na Bahia. ração de guerra contra, o deputado Bulcão Viana, com traI' em discussão foi -a In
Almirante Marques, Lisboa prisioneiro dos argentinos, Promovido a Capitão de Ditador Solano Lopes, pas- a palavra" teceu algumas dicação n, 600, relativo à
com um titulo, foi-lhe lem- I conseguindo libertar-se eom Fragata, êm 1840, tinha 33 sou a comandar a ESlluadra 'eonsideráções a respeito. constnição 'da estrada Altobrada pelo Mini$tro Paes o brigue que lhe servia de anos de idade "e um posto tendo o seu Quartel-Ge1}eral O d�putado Estivalet Pi- Cedro, no municipio de TimBarreto um originado do prisão: elevado onde sua çapacida- à bordo da Corveta "Nithe- Tes, indo à -tribuna, leu os, b6, sendo a mesma aprovada_Rio Grande, mas S. Mages-

I

Chegado a Montevidéo e ,I de, suas legitimas ambições, róy", pontos principais dá propo- por unanimidade,

'-

J<\ assim: 'I'ijucas, foi prosperando dia a dia. ,"""
A Intensidade da vida já era bem notavel e dai a

Resolucão sob n? 404, de 4 de Abril de 1859, a elevou de-

'finitiv�mei1te à categoria de Vila.
"

Foram, então, construidos os edificios para 11- Casa
da Câmara e .Ju ri e feita a anexação da Vila Porto Be
lo.

Estava, desta forma, criada e integrada â Vila de
São Sebastião de Tijueas.

O grande historiador de Santa Catarina, Almirante
Heprique B9iteu:>l, cheio de encantamentos por este tor
rão que ele tanto amou, na sua obra transcreve uma poe
sia de Augusto Candido Varela, daqueles tempos idos,
onde o poeta eanta Tijucas como

Sitias alegres, vistas ,agradaveis,
Clima sadio, estação temperada,
Gente de bem e sempre rodeada
De belezas, que são incoinparaveis,

MI·ssa de 7;�, DI-a' dadeI�:P�����o de quasi um sécul�, bem Úaduz a reaJi--

,

"

"

..' ;:. Somente pela lei n_ 691, ,de 24 de Julho de 1873, a

CONVITE antiga Vila passou a ter as l'e_galia.� de Comarca, perden-
, , , , , do mais tarde, em 1895, a antIga v lIa Porto Belo.

A. FamI!I���I,nto da L,uz, convl�a �s parentes
...
e, am!- ! Dai aos nossos dias, a prosperidade de Tijucas tem

gos, para a,,�I:;tllem, .a mls�a d: 7 dIa, e�, s�lfraglO da I sido sempre crescente e o seu prestigio se eleva, cadaalma de. sua mesqueclVel mae, sogra, avo, Irma, cunhada I '
"

(')l' todo o Brasil. '

e tia, ZULMIRA DE CASTRO LUZ, a realizar-se segun-
\ez .;a:;:, a�raco cordial saudo em nome do Ministerioda.-feira, dia_17, às 7 hDras, na Catedral, no altar do Sa- Public� Fedel'�l, o povo desta terra que a familia Gal1otgrado Coraçao de Jesus.
ti tão bem representa em todas as esferas da vida doAntecipadamente agradece aos que eomparecerem a
p.'

t d f,
.

t-
aIS.

esse a o e e CrIS a.
_-------------------- _,-_

Retirado o projeto que visava
criar glebas agrO�P8CDárias

ii

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quinta-feira, 13 de Dezembro de 1951
---_._------------------�-----_..__.--

T'RUMAN ESTUO'A
a snuaçêo mund'iftl'

WASHINGTON, 11. (U.; trégua na Coréia for coroa

P.) - Truman conferenciou
'

da de êxito.
com seus Acessores milita- l '

O 'presidente interrompeu
I
suas f'erias na. Flórida para
estudar' a situação mundial
e'fazer frente à crise políti
ca suscitada pelos escânda
los fiscais. Declarou entre

tanto: r-r- Não há nenhuma

situacão de' ernergencia".
, ".. .

O presidente conferenciou
.co� os chefes do estado- imaior, secretário dá Def'e-

.

sa, Robert, Lovett e com o

sub-secretario de Estado Ja
mes E. Webb num momento

em que as 'conversações co

reanas chegavam a uma fase
decisiva em torno das ques
tões de intercâmbio de pri
sioneiros e fiscalização de
armistício coreano. I

. ,

'.145

7

REUNIÃO DEt:ISIVA.. SÓB�EJ a íclOU f.sl��I&'a.'
O A.·R·M· ISTIC'IO 'NA 'COREIAI '. "llt91 I

,. ·élllaéal·âii�,

, ,
"

./
. hi eracidez

esto
". ua1quel'

PAN lVIUN JOM, 11 (U. não há nenhuma indicação soltaram 3 fogos vermelhos.
Os sintoJJla� da, P6r�s � "azedam q

sua
P.) _ Os delegados da ONU I clara quanto á natureza de A ação teve lugar no curso

.

ilatalêncla, c 1,.. 'a maléfica na .

arrôtos, int\uenC1 .

e comunistas preparam-se atividade no curso. Um pelo- superior do rió-Puckan. Os- "a e ellercem .'

I h
. -

li d destrui
," -

h peseo , 1 e na
para rea ízar, oJe, a reu- tão a la o

.

estruíu as POSI- smal.S provoc.ararrt uma c u- -

vi� no
.

ar
.

.

nião decisiva de suas nego- <;ões' fortificadas comunis- va de projetis ide morteiros sociedadee .

Edl.tal ciações de armisticio na Co- � tas num mo�te m.as caiu 30? sobre o abrigo? que forçou
réia. 'I fogo da artilharia. As um- os elementos aliados a bater

I . É que na. reunião desta Idades d.a ONU mal tinham I em retirada não antes, po

ASSOCIAÇAÓ DOS SERVI-
I manhã am!J_as as delegações ac�bado de alcançar um 3"

I
rem, d.e _colocal'�m c�rgas de

DORES PUBLICOS DE deverão debater os _p�obl�-l brigo sub�erraneo quando de�,ohça_o e destruir os a-,

SANTA CATARINA mas da troca de pl'lSlOnel-, os comUnIstas em retlrada I bngos. .
'

ros de guerra e da inspeção
dos termos do armistício�'

.

por delegados de países neu
tros. Após a reunião de on-I
tem, os delegados da ONU'
acusaram abertamente' os

comunistas de estarem se

portando como verdadeiros
velhacos. E exigiram .q:ue na

reunião desta manhã os de
legados vermelhos concoe

àem em debater o problema
1

dos prtsioneíros de guerra.
FRENTE CENTRO ORIEN
TAL DA COREIA, 11 ru

P.) - Informa-se que ha ex

trodinaria atividade por de
trás' das linhas comunistas
enquanto à luta 'ao longo
de toda frente contínua no

minimo' de intensidade, As
luzes de sinalização a les
te de Kumsong parecem in
dicar que os comunistas es

tão deslocando tropas mas

INOFENSIVO - AGRA
DA\TEL -.- SABOROSO •

NOS BO�tS ARMAZENS
DISTRIBUIDORES: - IN·
TERMEDIARIA CA:rARI.
NENSE LTDA. - FLORIA

NóPOLIS

;' "N I
TEL. 1251.

.

F�lfmn asdM ata _.-�-

Já estão à venda nos Cor- V ..nde-se Oll
r
reios e Telégrafos as f'ór-

.

I
mulas sociais de Natal e #{ lu"'

..

Pt ... s�'r.Ano Noyo.·· �
As referidas fórmulas po

dem ser adquiridas e entre

C I gues ao Correio desde já e
r rSQueza. em gera a sua destrfbuicão aos des-

VI-obo "reolot.ado· tinatáríos só será feita a

" partir do próximo dia 15.

(Silveira)

Uma casa, d�' material,
com todo o .conrorto, sita à
rua Antônio Carlos, em São
José.
Tratar na padaria "BEl

,RA MAR" com o Sr. 'João

res e diplomáticos, hoje, pa
ra discutir "importantes de
cisões" que' terão de ser to
-madas se a conferencia' de

De
.

ordem do Sr. Presi
dente do Conselho Diretor
da Associação dos Servido
-res Públicos e de acôrdo com

o estabelecido no Estatuto
Social, torno público que a

eleição do Conselho Diretor
para o' biênio 1952-1954, se"

râ realizada em la convoca

cão-às 14 horas do di-a 22 de
dezembro corrente ou, em

2a convocação, meia hora a

pós, com qualquer número
de sócios, si não tiver ha
vido quorum para a' primei-
ra.

Somente concorrerão os

candidatos' registrados com

lima antecedencia de 15
dias.
F'iorianópolis, 3 de de

zembro de 1951.
Jão Teixeira da Rosa Ju

nior - Secretário do Conse-

�4..t-. }lO'..
'

..

� t , .� fixar meus c�belo$ 1,

. iiBRYLCORifEM
O fixador mais que perfeito I

VINAGRE DE PUnu
NHO

V.I.

SALADA

T()ni'::ilrrdium' � Tônico ,do Coração
o TONICAROIUM-Cordiotonico e diurético, tombe te arté·

.

riQ sclerose, pr�essõo arter.iall reumcfismo, consoço e Qsma:

J'tenf>linv - Fracos e convale�entes
o STENOUNO -- Reconstituinte fosfotado e iodedo, evita.
os moléstias pulinonorel, c;ombote os anemias, débHkiaces;
dando vid, e saúde.

Quem -achou 1
Pede-se à, pessoa que a

chou um pacóte de cor ver

de de 30 x 40 centímetros
contendo duas radiografias
e exames de laboratórios, a

finesa deentregá-lo no Ins
tituto de Identificação e

Médico Legal, á rua Viscon
de de -Ouro Preto n? 87, que

. será gratificada.

combale

Jedanf()1 - Moléstias das senhoras
o SEDANTOL - 'Calmante .. regulodor,
e complicações nos. períodos mensais .

TORNA
,ptAõI{f.iIIINf__,.._............�,...,,.._•• _._.::-.. ....... �__.. ..... .....__------�----_... �----,- ......�� ..,.,.. ..... -..,........ -\� .....-:..-

eólicos

I J'ERI�AS. REU1tlATISlIO
'II Plu\CAS SIFILITIC.u

Elixir de Nuoueira
Jiedieaçlo au::dlfar ao V.

·tameato da .ifilbl

MagÍlésiàt····:�8is:Ílrada' ,"
o

• �

Prt-c' -. � _� t-'

'�,I:

,v,ENÍni�sRTot. ,

URGENTE .�... '!DU��;- �;sas sendo'--llma de

De um cozinheiro ou uma matejiial ê �utra de madei-
cozmheira. ra, íà Rua Germano Wen-

Tratar no Coqueiros.. -
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A VISITAÇÃO ÀS VITRINES, NÊSTES, DIAS, CONSTITUE ESPETÁCULO QUE IND ÍCA O DESEJO iDE BRINQUEDOS MELHO

RES PARA ,OS AFILHADOS DE PAPAI NOEL - O COMÉRCIO' MELHOROU? - QUAIS OS MELHORES PREsENTES NÊSTE
NATAL? 'UM APÊLO DO PRESI_DENTE VARGAS QUE NÃO FOI AINDA OUVIDO, EM PRÓL DAS CRIANÇAS MENOS AFOR-·

TUNADAS - MELHOR DO QUE A E'STATíSTICA, PROVA A FALTA DE ENTUSIÁSMO QUE O �OVO ESTÁ MAIS PO�RE L'
.'

.' Reportagem de ADÃO MIRAN�A

Sa'ota Ca'arina na Cônvenç'ão
.

' de BerlinDa' .:

MaDil8sta�ões de Bgradecimeoto
-pela àtoa�ão do representante

\ barrl'ga ..verde
Ao sr. Charles Edgar Mo- venção Nacional de 'I'écn i

ritz,. Presidente do Conselho I cos .do SESC e do SENAC,
Regional do SESC e SENAC "realizada na Colonia de Fé
em Santa Catarina,o dr. rias "Ruy Fonseca", em

Murilo Braga, diretor-geral Bertioga.
da Confederacão Nacional .Tenha Vossa Senhoria' a"
do Comércio,

,',

endereçou o segurança de quê, acedendo
seguinte telegrama : ao 'nosso convite; nos hon-
"Rio - 11808 - 41-29- rou sobremaneira e contri-'

1700 - 498-51 - Agradeço buiu, decisivamente, para

prezado amigo

..

gentpez:: s.eu

I
prestigiar

.

uma.

in.iciativatelegrama ref'erencia êxito que outro escopo não leve,
Convenção Bertioga para que o de concorrer para o

qual muito contribuiu seu maior aperfeiçoamento dos
ilustre Diretor-geral Flávio trabalhos, que as' duas enti-

.

Ferrari que prestou valiosa dades levam a efeito, tanto A CURIOSIDADE. . . ! aguardados, há, pelas ruas,
cooperação à Comissão Exe- no setor educacional, como Nesses dias de grande es- verdadeira legião de afilha
cutíva. Saudações. atencio- no de serviços sociais, em pectativa das crianças, por- dos do Papai' Noel, ante-go
sas (a) MI)RILO, BRAGA, prol do engrandecimento de que todas saem, com os zando as delicias das SUl'-

diretor-geral". nossa terra. pais, à visitação das

vitri-,-presas..

Reiterando a Vossa Se- nes, na contemplação . dos Aqui, em F'Ioríanôpol is,
- Do sr. dr. Br.asilio Ma- nhoria os protestos de nos- presentes tão curiosamente nessas noites ,de verão, em

chado Neto, Presidente em sa elevada estima e distin-'
'

exercício dos Conselhos Na- ta consideração. Na Semana d.o Marinheiro
danais do' SESC e SENAC, (a) Brastlto Machado Ne- I

).·ecebeu o sr. Charles Edgar to".
'Moritz, o seguinte oficio: . 8r.-lhanl-

.
"São Paulo, 22 de' novem- Camis•• ,

" e recepçao -DO
bro-rle '1951. ,

.: ..... GrAvata•• Pljt 5- D- .. -.. N ISenh�r Presidente,
' mes Meias" da!!! melhore.

' .' IS.rl.O ava·
Viemos renov!r a Voss,a 'b��������U�:11��:: A recepção que, como tal' uma cesta de flôres na-

Senhoria, os nossos mais ConselbeiroMafl'$
parte das comemorações da turaís ao pé do busto do va-

cordiais agradecimentos pe-
Semana do Martnheiro, o sr. loroso Marinheiro, o sr. Al-

Ia distinção que nos confe-
Almirante Comte. do 5° Dis- mirante em eloquente impro-

ri.u, 'comparece.ndo. às .sole-
.. R'um·O à Lago'"A a

trito Naval e a sra, Carlos viso, narrou tracos da vida

l11dades da Primeira Con- ... da Silveira Carn�iro ofere- do Marquês de Tamandaré
- turma do C E I ceram, ante-ontem, à socie- - o Nelson Brasileiro-

60.
· .. dade e ao mundo oficial cuja carreira, iniciada àos

I reprovados
.

florianópolitano, se assina- 16 anos, pelos atos de bra-
•

.

Os sócios do Clube de Ex- I
No Instituto "Dias Ve- cursões da Ilha 'partirão sá-

ou c.om.o uma f€sta bri- vura' e pelos exemplos de

lho", desta Capital, estiíó bado próximo às 16 h;ras lhantlsslma: .

I amor à Patria e, dedicação
d I· d

'c, A ela estIverem presentes

I
ao ideal, o elevou ao cume

sen o rea lza os exames de para mais, uma das suas in- lt
ad'missãó à série ginasial. teressantes visitas aos di- � a� autorida.des. civis, mi- de Heroi N_acionaI e Patro-

No corrente ano, o' nu·me- da
lItales e ecLeslast.�cas, mem- no da· Martnha. Teve, o sr.

versos recantos nossa b d L
.

1 t·
.

1'0 de alunos àquelas'proyas Ilha�Verde.
ros o egls a.lVO, mclusi- Alm�rante, ao firralizar sua

foi. além da eX'Í)'ectatl'va. D
ve o sr. Presidente da' As- oração, vibrantes e demora-

p esta feita, os rapaze bl" d J
..

Ontem, foi-lhes comu'nl'- d
_ ..' s sem ela, o udlclário, das dos' aplausos sendo em se-

emandarao o dIstrIto da c' �,'l't, . d
. .'

, '.

cado o re.sultado das provas L
-

...
Olporaçoes mI I ares, ,as gmda, VIvamente cumpri-

agoa, onde, no dIa Imedla-. representaçõ.es consulares, meI1ta.do.
.

de
.

uma das matérias elimi. t
-

o, percorrerao todos os do alto comércio e industria; N� salão nobre do 50 DiS-1n,atorias - a dê português pontos daquele notável pe- ai' d .' . .

_ mais de 60% foi iw páu! 'da ,,' em. e exmas. SIas. e

se-1tnto,
a seguir, foram ser-

O rigôr dos examinado,res
ço �a nossa ter.la, numa nhontas da nossa sociedade .vido.s finQs salgadinhos, be-

.

. exten�ao de 40 qu,lometros, e representantes da impren� bidas e 'doces..
indica que o ensino gratui- aprOXImadamente. I I I .

to, no BrasfI, principalmen- A ".

sa oca. Os sr. e sra. SIlveira Car-

te em Santa Catarina, ain- d L t�r�a sera cOns�ltUld'a De inicio, o sr.

Almiran-li neiro, bem 'como a distinta

da não é
�

fato consumado, o:s, �e��l'�t�:I���t�llE��:: te. ?ar.los .da Silveira Cal:- oficiali�ade d� 5� Distrito,
como dev�ra ser. , :. niQ, Vecchietti Neto, Márcio

nelIO leUlllU' os seus convl- foram mexcedlvels em gen-

Os garotos,. en�re onze e ,Silva, Pedro Paulo Vec-
dados para uma simples e

II
tilezas aos presentes, que

doze. an?s, sofreram, ontem, I chietti, Luiz Gonzaga de to��nte h�men�gen: ao Al- deixaram aquela exple�ldi-
• a pr'ln d �

mnante Tamandare, Patro- da. recepção realmepte cati-
• eira ecepçao... Souza e Silvio Xavier.

. v_

.
no da Marinha. Ao depos'i- vos.

As festas natalinas, em todo o Mundo cr is- •.

tão'baprox.ímám as creaturas. Nesses dias de De- I.zem 1'0 ha recíproco entendimento entre os ho-
mens, em nome do. Salvador, cujo nascimento, Iem manjedoura humilde, todos comemoramos. Há,
nos países cristãos, o mistério da paz, feito de

amôr, carinho e solidariedade. Os homens dese-
jam viver em paz, em homenagem, por certo, ao

Menino Jesus. É o fato histórico, tradicionalmen-
te comemorado, operando no sentido apostólico

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

_._._-----------"------------
. Florianópolis, Quinta·feira, 13 de Dezembro de 1951

de deitar luz aos cérebros ainda conturbados pe
los desentendimentos entre as creaturas, É o mi

lagre da presença de Cristo, amainando as pai
xões, tornando menos rancorosos os. corações. É
a doutrina de que foi arauto o Deus Menino,
realízando a 'paz entre os homens de bôa vonta

de. É a palavra de Deus, feito Homem, pregan
di) a: concórdia e a resignação aos que trilham
caminhos cobertos de ódios e de desejos de vin

dicta. É o milagre da f�, aproximando, no mês
de Natal, as creaturas,

As festas natalinas reune:m quantos' com
preendem o exáto

"

sentido da moral cristã, na

consecução realista da tnissão de fraternidade
levada a efeito na peregrinação do Menino Je
sus. Revivendo os tempos áureos, de bonança e

harmonia, de estoicismo e sacrifício. DAQUÉLE
que se fez Homem para, com o SEU exemplo in
dicar �o caminho da felicidade à Humanidade, os
povos manifestam' desejos de melhor vida, no

mundo' conturbado por que passamos,
Mas, néni sempre o bom exeinplo frutifíca.

É que, entre os homens, reina ainda o sentimen
to de rebeldia, com a incompreensão da doutrína
pregada por QUEM, fazendo-se Homem, veio ao

mundo sofrer, resignadamente, por amôr à Hu
manidade.

Dezembro nos leva a essas consideracões,
quando atentamos para o histórico acontecimen
to do Salvador, que desfraldou a BANDEIRA
DE PAZ entre os homens de bôa vontade.

xxx

A PRESENÇA DE PAPAI NOEL é a repor
tagem que vimos anunciando. O jornalista vai
focalizar fatos que, 'nos dias que antecipam ao

Natal, nossos olhares contemplam. As festas na

talinas, que desde crianças nos acostumamos a

'- admirar, mais pelo desejo de .reeeber presentes
do velhinho, de saco às costas; terão seus qua
dros .vivos aqui comentados.

Será a caminhada de Papai Noel, pelas ruas
da cidade, na ânsia de adquirir quê de melhor
existe no comércio, feito. e trabalhado pela mão
do homem. Será o comentário do passeio do
PAPAI NOEL, procurando quê de melhor lhe
pareça, para os olhos inocentes das criancinhas
Ou o gôsto apurado dos adultos " ..

. '

/

••

que todos preferimos -levar'l curiosidade em conhecer, oe:

os filhos aos "depósitos" 0.11- melhores presentes, expos
de Papai' Noel armazena tas à venda.

quanto de brinquedos tere- É que, mesmo assim, nada
mos a escolher, cada qual melhor que o "prazer" da.

de acôrdo com a bôlsa, o es� contemplação do que há pa

petácu lo dêste ano, não é' o 1"3: os mais ·af.ortunados ati-·

de um Natal farto. , Ihados do velho de saco às.

Sentimos que há, em a costas;
maioria dos papás que per- _ Curiosidade,' tão sõmeute..
correm as montras dos esta- é o pretexto do movimento

belecimentos situados no co-
,
noturno. em nossa Càpital..

ração da Capital" apenas a
i, (Continúa na 3!l pág.)
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O domicilio coacto já foi restricão constitucio

nal, no Brasil. Por força dele o govêrno marcava Q,.'

. lugar de residência para certos adversários indoceis;
Com a eterna 'vigilância tabelando o preço da ..

Iibertade, o Brasil foi redemocfatizado. A nova Cons

tituição riscou aquele postulado fascista e estabe
leceu as mais amplas regalias para os cidadãos, ga-,
rantirido-lhés toda a liberdade no....uso e gozo dos di-
reitos políticos.

'

Pela primeira vez, em nosso Estado, sob a nova.

,era udenista, vai ferir-se um pleito: o de Nova-Tl'en-·

to, no próximo domingo. I

E tudo aquilo que a U. D. N. condenava, no pas

sado" está a verificar-se ali, em grau superlativo ao,

até criminoso. À campanha eléitoral situacionista '&':
feita em . carros oficiais, por altos funcionários do"

Estado, em dias e horas de expediente. O exemplo.. ,

no tocante, parte, aliás, do próprio e .hísmarqueano..
dr. Secretário da Fazenda, soba político da zona. ..

A, próxima visita do sr .. Governador, como en

viado' e representante de Deus, já foi anunciada de

um púlpito, por um politico abatinado, que, ou abu
sa da boa-fé e da crença tão respeitável de gente
simples ou coloca S. S., o Papa, em s ituacâo canôni-·
ca inferior ao sr. .Ir'irreu Bornhausen.

..

, PaI: sôbre isso a violência oficial se esparrama
por todo o território rreotrentino, através de agen-·
tes /da policia e do fisco .

Mas, voltando ao começo, temos a denunciar ao

Estado o uso, naquele municipio, da prisão de pes�
sedistas pelo revogado sistema do domicilio coacto•.
Três func ionáríos municipais, por pertencerem ao

P. S. D., e sob pena de demissão, estão impedidos i10'
edificio da Prefeitura. Dela não podem sair e, ex

ceto quando os visitantes são de fóra, estão' sob O>

regime da' incomunicabilidade. Aos domingos e fe

riados, se se ausentarem da cidade, serão demitidos,
Tudo' isso lhes foi comunicado por u:rpa portaria se,-,

ereta, do atrabítiáj-ío prefeito nazi-fascista, sr, João>
Raimundo Marchí. E o ispirador de tais atos é um
adeststa de nome Burgonovo ou Burgopodre, que
trocou a vergonha pelo cargo de Secretário da Pre
feitura, da qual foi demitido um funcionário efetivo,
Contra essa demissão o funcionário perseguido opôs
mandado de segurança, que lhe foi concedido. O seu.

nome 'é Luis Vergilio Tomazi. E é êsse, agora, um

dos prisioneiros da Prefeitura. Os outros dois são
fiscais de estrada; desviados das suas funcões e o

brigados a passar os dias olhanelo paTa· quatro pare--
deR vazias.

_

Aí está um panorama do primeiro pleito sóo· a,;

regime udenista da eterna liberdade.
Para quem apelar? Para o sr. Secretârio do In

terior e Justiça? S. Exa., que tem tanta pose, terá
coragem para coibir esses abusos e violências, quan
do uns e outros têm o aplauso e o estímulo do }1re- ..

mier Bayer Filho, tutor 'e padrinho político do set'L

colega de Secretaria?
,Cremos inútil o apêl0! Se, no Estado, houvesse�

aquele senso de responsabilidade que faz as autori
dades' respeitadas, o P. S. D. poderia dirigir-se ofi-,
cialmenie ao sr_ Governador, solicitando-lhe que pu
zesse em uso as franquias que o seu partido' pI�egava.,.
pelo Brasil.

-,
,

Mas, em Nova Trento, o govêrno já perdeu a

compostura, 'para ganhar a eleição. Eleja ou não,
o seu candidato, já está moralmente derrotado!

Esperemos mais alguns dias para registrarmos
a visita eleitoral do sr. Governador e para ajuizar
mos de como um representante de Deus desce do

cargo para a cabala política, à pr0metida base dG>'
poder econômiçp!

GUILHERME TAL
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