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Dizer dos fatores morais que se conjugaram na pres

tigiosa perdonalidade do sr. Celso Ramos é assinalar-lhe
a têmpera do caráter enrijado no trabalho e na expe-

,'.
riência, através de multiplas e grandes atividades que

• ." • valeram ao prezado ,coestaduano a posição de relevo que

aY' I al'fttlo ca IU � ao ser Inau _
tem nos circulos sociais e no alto comércio e na indústria
de Santa Catarina.,

Padrão de fidalguia, q�e é ele, RS suas rodas de ami-

e," U 'riad,a' . a· 1,-1nha gos se contam por onde quer que seja pl'eseute, com a

espontaneidade de seu afeto.-

É sobretudo, leal e sincero. Frq_uco até a aparelJttl
RIO, 18 (V.A.) - Tele- policia, Orlando Moretzsohi, I ciona:t:io da agencia local da frieza de alma, tem, no seu intimo, entretanto, as virtu-

grama de B. Horizonte in- e Raimundo Rodrigues, fun- Aerovias. des que tornam .a estima e a solidariedade um laço in-

forma quJ a inauguração da
...... ........_•.........,.,._..-�...�&.,�_......;....·......_..,,:__'!-....." .......N.., destrutivel de amizade e de camaradagem.

Linha da Organização Mi- Como politico, a sua influencia é igualmente inv-ul-
neira de Transportes Aéreos O bloco russo apreslaotoo às Na- gar, e ele a exerce com a nitida comprensão do respeito
;entre aquela capital e a ei- ti que se devem a tôdas as convicções legitimas. Incapaz
-dade de Ubá, foi ontem dolo- eo·AS UOI"da DOVO pi DO

de descer ao 'nivel da infamia, em que se comprazem as

rasamente assÍltalada 'pOl' li S a para naturezas insensiveis a imperativos de dignidade pes-
um desástre que enlutou va- O' d t soai, o sr. Celso Ramos é um politico que nunca perdeu
?ias familias mineiras. Cer- esarmamen O a noção das responsabilidades de chefe, que soube ser

ca das 16 horas, depois do a- PARIS, 18 (U.P.) - As potencias ocidentais foram à frente da Comissão Executiva do Partido Social De-
t� 'inaugural, regressava a apanhadas de surpresa por uma proposta do bloc(f sovié- mocratico, como seu Presidente .

.Belo' HQrizonte o avião de tico no sentido da criação de uma Comissã9 de Desarma- Não será nunca um vencido, porque o's ideais de sua

prefixo PBb-MP. Nas pl'O- mento que inicie novamente o estudo dos problemas do atuação partidária t�m grandezas que se não aferem por

ximidades de Ubá, em vir- controle atômico e da redução do armamento. ambições individuais;
,

tudé, de um desarmnjo no Um porta voz ocidental já revelou, particularmente, Celso "R.amos faz anos hoje. Merecida;s 'portanto, as

mo�r; o aparelP!ol caiu ao porém, que os Estado.s Unidos, a Inglaterra e a França homenagens que, através _dos cumprime:n.tos que recebe,
/ solo, morrendo carBonizados

I
combaterão a nova 'resolução soviética quando fOl' pro- lhe forem tributadas, agora como nos anos 'anteriores.

seus ocupantes. El\.a, meles cedida sua votação, amanhã ou quarta-feira, na Comis'- E�as demQnstrações de simpatia e de amizade, todos os

Ailibal Barbosa, piloto; Je- são Politica. Os ocidentais concordaram com a criação anos renovadas, lhe dizem ainda do muito que a sua per
;ronimo Goncalves Moutinho, de llma Comissão de Desal'mamel1to mas se opõem ao no- sonálid�de vale para os que a conheceffi de perto e lhe.

Filho, gere;te ger'al d� vo movimento alegando que não dará as instruções ade- apreciam os dotes' morais.
.

Q.MTA; Domingos Teixei- quadas à Comissão. Por, outro lado significaria o 'cance.- A Gazeta se associa, com este registo, a essas justas
Ta MoutinhO; M.a.l:cos. More- lamen.to.do trabalho ,de. cinco anos durante os quais a demonstrações de estima e apl·eço.
tzsohi Filho, corregedor da ONU desenvolveu os principios do controle atômico. (D'A Gazeta, de ontem).
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P.d,o I'.mandes B.".

A DON, por um dos 5eO$ representantes
� na 'cain:ara, aveitoD �:rv.i��.i�O B:���e�Zc�:I��� Tfansladacãodes

.

.. :, o projeto' do 8ovêrno Federal
.

I �:�c;��oen� ��voX:��dao R�'� d�fpojos da
.

RIO, 18 (V�A.) ___. O dep'tl-I sem' ajuda de capital estran- do ante-projeto; precisa ser i Acha, tambem, que à .taxa mos, diretor de O ESTADO. .'

tado udenista paranaense geiro, empenhar-se em' em- reexaminado, a' .fim de cer- I-aO que incidirá .sobre os
j

Acompanham-no OH n08- p�fpeesaArthur Santos assim se ma-: preendimento de 'tamanho cato de todas as garantias o proprietartos de veículos sos melhores votos de feli- 'r

nifestou na enquete aberta vulto. Faz, depois, o entre- controle da maioria das a- pr-ecisa ser revista pelo Con- cidades.
pelo "Correio da Noite" so- vistado algumas restrições ções por parte do 'Estado, co- .gresso, pois em alguns casos
bre a mensagem do presi- e diz que em alguns 'pontos mo condieão insofismavel.· ,é até extorsiva. <
dente Vargas sobre a ques-ft'

"

tã?;:/de:�::::'em tomo da V Julg'àme,.tt() ela Jrnp'rensa- O DOV� Ministro
solução do problema do pe-

,'·0 SR. Nl'Jn�U RAMOS TEVE INCONTESTAVELMENTE DA CURUL PRE" do Trlbonoltroleo, brasileiro defronta-
-ram-se tres correntes, afora Sm,CNClAL Ul\fA SITUAÇÃO DE JUIZ SE�EN() E. �IÁBIL CONDUTOR dA "Dotasas de carater ' demagog ico.

. DE HOMENS" I
li "

Unia nacionalista à outra RIO, 18 (V.A.)· - O pre-
-

que defende o ponto de vis- RIÓ, 18 CV.A.) - É do

I
querda. Não há dois lide-Iatender as suas necessida-l sidente da República assi-

ta de que o nosso petróleo "Diário de No:i<:ias", o se- res, mas gl:an�e n�mer? �l�- des e mais um� vez reafil'-ln?U decreto. nomeando, mi-

,deve ser explorado direta- guinte comentârio : leso Bem se ve quao difícil mar a sua. confiança na De- I111Stl'o do Tnbunal de Contas

mente pelo Estado, com sen-
. "As ultimas eleições; pO-, é a tarefa do .presidente Ne- mocracia : nos altos desti-I da Uni_ão, o ba�harel Verg í-

tid� monopolista. Outra sus- rém trouxeram para a Câ-! rêu Ramos da Mesa, dos srs. nos do pais", naud Varrderlei.

-tenta os previlegios de in i- mara novos elementos, .no- i Gustavo Capanema, Soares
dativa particular 'e da li- vas idéias, novos sentimen- (Filho e outros lideres para

vre empresa, para que den- tos, novas paixões. Estamos Ifazer funcionar a máquina
tro de lima legislação geral, I em pl'esen�� de

.
fenomen.o I e produzir_: resultados ut�is.

surjam inversões de capitais que os sociólogos denorni- 10 sr. Nereu Ramos teve in

a fim de que o Brasil venha I
nam "l'avenement des nou-! contestàvelmente da curul

� II h " N I'd' I 't-a ser um grande produtor

I
ve es couc es. 'ovas

ca-l
presi encia uma SI uaçao

de combustiveis líquidos. A ma�as sociais inva�e:n o de juiz sereno e hál>�l :ondu
terceira, eclética, propende· recinto com a combatividade tor de homens. As dif iculda

para as empresas .de econo-
I própría dos que querem a- des a vencer ,foram bem

níiá mixta, em que se asso- : bl'ir caminhos para as suas maiores que a 40s seus an

da ,0 capital privado e os; reivindicações." tecessores. Mas os resulta

dinheiros públicos; median- I. A Câmara perdeu o ton;! dos obtido� foram ta:n?ém
te o estimulo particular e

I�Ol�J1e �le outl:�s t�mpos. Ha jfruto de .fe: do entuslRsmo
<:ontrole do Estado pela t� P,k'us vy}a, aghaçao, e pre�-

.

e.
do patrlOtl�1'[10 ?ec todE� (�g

mada da maioria, das acões. sa. Pa!'ece que a a.tual Ca- deputad0."_ .N lJ,1""<;� sera de
{) ante-projeto governa:�en: nlara reflete melhor a fisio- ,masiado louvar o ent,usias
tal orientou-se por esse ca- nomia da realidade brasilei- mo dos moços, mesmo quan

mhlho, pois a Sociedade 'p�r ra. E' um retrato c.orpo in- do excessivo. O que seria pa

Ações do Petroleo Bl'asilei- teiro, porque nela estão re- ra lamentar é que não tivés-
1'0 S. A., cuja incorporação presentados todos os gru- semos uma mocidade inquie
a União fica autorizada a ,pos, classes e tendências. A ta e trabalhadora. Como um

promover; ficará no domi- pulverização dos -partidos I dos mais antigos membros

nio do Estado, com a posse P?l�ticos_ nã.o permitiu a di-I
da Casa �uer congratular-s.e

de ações ordinal'ias repre- VIS-aO cIasslCa entre gover- com o paIS pelo esforco fel

sentativas de pejo menos no e oposição, direita e es- to pela atual Câmar� para

50% do capital social.
Acha então o representan

te udenlsta 'que nesse parti
cular é perfeitamente acei

tajv�l ao sugestão governa

mental, já que o Brasil não
.

k 3$sim. tão .rico em dinhei-Il'OS naCIOnaIS que possa,

�. DIRETOR

.�I
Rubens de

'.
A,r,ruda Ramos

. GERENTE

:'�.
-

'Domingos F.
.� ele Aquino
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6�julio falará DO

1- de Janeiro
dia

ato, .18 .(V.A.)' Pela
lei �. 1.403, de 6 de agosto
deste - ano, a Diretoria do
Patrimonio Histórico e Ar
�istico Nacional foi autori
zada.& dispender a impor
tancia de um milhão de cru
zeiros com a transladação.
para o Rio de Janeiro. dos
despojos da Princesa Tzabel
e do Conde D'E� ..

Não havendo, porém, do
tação orçamentária pela
qual possa correr aquela
despesa, nem tendo o refe
rido ato, legislativo autort
zado a abertura do crédito

RIO, 18 (V.A.) - Anun-
#'.@J?$hW�í%'»2ir.4J&,@%=m�:w"@'".w

•�
���
���

não somente um .balanco do �." ítá

ql�,��.::;e. fez__mas tU1ll'bem um �
l'()J;ell'Zl--d� 'UQV.üs .Aq.mite-se �I
que o presidente farã r'eve-ll
lacôes da mais alta impol'- '�
ta�cia, aproveitalldQ talvez I
em parte os resultados do �
.

't .l· d B �mquen 'o rmulza o no an-, l!i
co do Brasil,'sob a presiden-.�

.

d 1\1' 1 T
.

I·�Cla o sr.• Igue· exelra,"
os quais serão entregues na

semana vindoura.

ela-se que o sr. Getulio .Var
gas vai falar a' todos os

brasileiros no dia 1Q de ja
neiro proximo. Diz-se que o

discurso será aguardado
com viva curiosidade e será

�
�
�.
@
�� para aquele fim.
�[lf.
�

I, Sa,IY9.·� ,(cltmiu:
�

-

� I RIO, 18 CV.A.)· - Já se

I considera salvo 'o "Itaput·,i� I ,

� o navio mercante que qua-

I se sossobrou na Pedra da Ba
im 1

. .

d V·
.

� ew, pl'OXlmO e ItOl'la e
� .

't
- .

� , cUJa SI uaçao era consldera-
�·d d� a., esesperádora nos pri-

',,*����&,@,.$$%�IWAZ'" meiros dias.. Na proxima se-

mana deverá estar de volta
ao Rio. A casa de máqui
nas e as caldeiras foram Íso
ladas, faltando apenas COID

plétar o trabalho nos po
rões. A única pericia total
foi da carga, sendo por is
so vultosos os prejuízos da
Cia. de Navega�ão Costeira.
Os passageirôs nada sofre
ram. e as suas bagagens fo
ram totalmente retiradas da.
embarcação. A bordo do
"ltaberá" eontiuaram sua.

viagem para () notte.

correspondente; o ministro
da Educação e Saúde, S1".

Simões Filho, dirigiu ao pre- ,

sidente da República eír
cunstanciada exposição de
motivos, encarecendo a ne

cessidade de ser solicitada.
ao Congresso Nacional a a

bertura de crédito especial

CELSO RAMOS

o
o riso da cidadq •.•

;...
- �t\. sra. sabe ,o que UID'

caboclo de Nova Tren
to disse do Quidoca?

- !?
- Qui dó ca gente tem
,de vê esse' moço tra
baiando de dia pur pru
caração!! !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e rapidez .
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..� .... __ • T

Dr. ant8nio;lMoniz de Aragão
Comunica 8 seus elieQtfl8 e amigos que rei

·.iciou a, clinica nesta Capital.
CONSULTóRIO: Rua, Nunes Machado,

(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - ,Das 15 U
17.30 ,horas.

RESID1tNCIA: Rua Boc,aiuva, 185 - Tel•.
fone M-714,

Dr., Renato Ramos' da Silva
" Advogad()

Rua Santos Du'�ont, 12 - Ap. 4

Dr. José

,ADVOGADO
Caixa Postal 150 _. Itaiaí·· Santa Calaflna

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

CUAITIIIA

, "

FONf$�. �.1sz. 4;U8 CaiA. pO�.Q!..5..,
TEUCR.IIA, PROSEBRAS '''liRA'''. :.-

..._ ......__ .._--.,...._.�......__ .... _........._" ...._._.... -�
,

,'Crédito M. Pr"edial'
'

,'RESULTADO 00' 55° -SORTÉlO "':1)0 PJJANO' ".B"·
REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 1951

CADERNETA N° 25.466
PREMIO MAIOR' EM MERCADORIAS NO VALOR 'DE

Cr$ 6.000,00 I

,Ap!ooximações 'Superiores'1 AproXimações Inferiores
,Em Mercadm-isa .no Va- ! Em Mercadorias na" 'Valor
Ior de Cr$, 1.000,00 Cada I De Cr$ &-00,00 Cada Uma

Uma I
---,�------------------

CADERNETA N°, 2'5.4671 CADERNETA N'O 25.465
CADERNETA NO 17.167! CADERNETA NO 17.1�5
CAJ)�RNETA NO 31.275 ! CADERNETA N° si . .27�
CADERNETA 1\1'0 17!379 j CADERNETA N017.377
CADERNETA N0 10.691'1 CADERNETA NO lO.�91

.r;. 1

o resultado acima' é do SORTEiO-do mes de NO�,
VEMBRO Ide 1!t51 EXTRAIDO dos cinco prhneíros prej'
míos da extração da Loteria Federal do dia 28 de No- ..

• ,vembro de 1%1
Florianópolis. 3() de Novembro de 1951'

Visto
\

Orlando L. Seara __:,. F'íscal de Clube de Sorteios,

FAl$A! UMA ' VISl'l'A Â •

FÁBRICA DE MóVEIS
,

D�'

Rodrigue�
& Sanfos.

ti'lUZ,A LIMA\ &- IRI\fÂO�
Cons. Marra, :31

Flof�jaDópoli8

ESCRITÓRIO,DE L!:= _

ADVOCACIA

I
Materiai� de Construção

'

DO SOUCtTADOR WAL Beneficiamento em, G.eral .

DIR CAMPOS Madeiras para toqos o...,
,

Advocaci,,' em ,eral, Fins, Aberturas, Assoalhos.,..
Fúnciona junto aos I.àti. Forro Paulista, etc., �8dei.

tutos e Caixas de Aposenta- ras de Pinho. Lei e Qualida-
doria. Acidentes do Traba· de.

.

lho. Inventários, Sociedades. Escritório.' Deposito ..

NaturalizaçÕes. Oficinas -_ Rua 24 de Msic,
Escritório: Rua Vitor; nO 777 _ Estreito - Flori»-

Meireles, nO 18 _ 20 alldar. nópolis.,
'

------...;---------'-�------- ..

" .

OS ,MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES FACILIDADE�

RADIOS
,
ENCERADEIRAS GEÍ..ADEIRÀS'

ELECTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES - DISCOS TOCA-DISCOS ,....:. AGULHAS
LIQUlDIFICADl)RES - BATEDEIRAS - VALVULAS ALTOF�N'FES� - RE-,

\.

SISTENCIAS ,- CONDENSADORES
*

o mais completo estoque de pe�� para radio
Rua 7 de Setembro, 21 e 21 A',-:'" FIoriaDÓpolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 19 de Dezembro de 1951
'.!'���._-----_ .. __ ... _._... -_---

----------------------------------

3

Mas, o sub-consciente dos

que erram, geralmente, faz
aflorar a verdade.
Nos considerandos do vé

to o Senhor Prefeito Paulo IFontes 'traiu os verdadeiros
desígnios da' sua atitude de '

negação.
Diz o Senhor Prefeito:,

"No opôr o veto do Executi..'
vo a essas dotações, cumpre
me esclarecer que tôdas as
entidades ali mencionadas e

que realizam obras de assis
tência ou de serviço social,
serão atendidas nas suas

reivindicações, porém me

diante o cumprtmento das

exigencias legais e de acôr
do com os recursos do erá
rio."

O que o Senhor Prefeito

deseja é que tais entidades
que lutam pelo 'nosso bem
estar social, venham, genu-

����� ���d;::�iC�Pi��X�!� Um GI-na'S·IO para Cap·lnzaltão não terá dúvidas o Se-
'

A Comissão Catarinense

nhor Prefeito, Paulo Fontes de Folclore, filiada à Co-

em atendê-las, impondo, cer- CAPINZAL, 11 - Aten- f à aprovação da Assembléia missão .Nacional de Folclo-

to está, a sua politiquice, dendo a solicitação do CEN- I dentro de 10 dias, o projeto.' re (órgão da UNESCO),
Talvez seja exigido o a- ,TRO CULTURAL CAPIm· A novel Entidade já ad- realizará mais uma reunião

testado de 'ideologia politl- ZALENSE e' do sr. Prefeito quiriu o terreno para a cons- de estudos no próximo dia

ca, instituido pelo Senhor, Municipal, reuniram-se na trução ·d� um Ginásio, que 21, sexta-feira, às 20 horas,
Secretário da Fazendá. Radio Sulina Ltda. dia 8 do. funcionará possivelmente, na "CASA .. DE SANTA CA

Mas a Câmara Municipal corrente, pela manhã, os re- em 191$.3, sob a direção e 0- TARI'NA,I: �à rua T�llen:e
de lflOlj,ªuó.p.olis,- us-andot de' )resentariwg'�""dág' class-Cs rlentação dos Revdmos. Ir- Silveira n? 69, esquina Al-

suas prerrogativas legais, e, socíaís,e culturais de Capin- mãos Maristas." varo de Carvalho.
'

em havendo recursos dentro zal, para tratarem da funda- Além da subscrição popu- Os srs. associados e pes-

da proposta orçamentáría, Ç'fto, de um Ginásio, quando lar, espera e conta o. Institu- SOR.S interessadas nos estu

não exigindo a humilhação organizaram a sociedade cio to de Educação Santa Cata- dos folclóricos são convida

das associações de caridade vil: I rina, com os auxilios dos dos a participar da referida

púb�ica, certa�e�te, discor- "INSTITUTO DE EDUCA-l poderes. publicos da yn�ão, reunião,
dará dos propósitos do Se- çÃO SANTA CATARINA" do Estado e do Município. ----------

nho'r Prefeito Paailo ForC- Depois de expostos e de- "O ESTADO" ao trans

tes, que, em agindo déssa batidos os pontos de vista crever tão auspiciosa noti

forma, insurgindo-se contra da reunião, foi feita a elei- cia, felicita e cumprimenta
as obras de assistencia so- ção, tendo � escolha' recaído o povo de Capinzal, pela no

cial, quer parecer que nega nos seguintes: bre iniciativa almejando vo

as sentimentos de cristão! Presidente de Honra - tos de completa realização
Padre Vigário e Prefeito desta grande obra.

Municipal,' (Do Correspondente),
, I T. B., para uma reunião no

Presidente - Leonardo proxímo sabado. O objetivo
Spadini. 6 e

·

d 0- da convocação é o preenchi-
Vice-Presidente Dr. r mio os a� mento de vagas abertas no

Hilário G. Zortéa.

rotos" da" Ilha Díretorio, com o falecímen-
Secretario - Mario O. to. do senador Epitacío Pes-

Brusa. Foi fundado, nesta Capi- soa Cavalcanti,
Tesoureiro - Augusto

I' tal, o Grêmio do.s Garotos
I Um telegrama procedente

Maciel. ' da Ilha, com séde à rua Uru- ! de São Paulo, informa estar
Cosultor _1'écnico Cle- guai, 21, com a seguinte di-

!
sendo esperado ali, por es-

mente Zortea. l'etoria.: I ses dias, ,o
sr. Danton Coe-

.

! Consultor Juridico - Cid Presidente de Honra - lho, o qual vem de há mui-
Pedroso. Nair da Silva de Souza;! to. fazendo sondagens' entre

Conselho Fiscal: Presidente - Narly Souza; I
as varias correntes nacio-

Silvio. Cantos; Benjamin Vice-�resid:n�e - Lea Fer- nais, visando a formação de
Colla; Rinaldo FIamia; ra�'esl Cher.l�lme; la Tesou-I

um :soverno. de concentração
Luiz G. Bonissoni e Antonio reu'a - Mana de Lourdes e naCIOnal. O telegrama a

Zortéa Primo. 2a Tesoureil:a -, Tel'esinha crescenta que o sr. Danton
Foi designada a comissão Silva. Coelho., conferenciaria na

para a elaboração. dos Es- Este grêmio. tem sua vida capital bandeirante com o

tatutos, compo.sta dos srs. social ligada ao. Clube de sr. Lucas Garcez, Ademar
Dr. Hilário Z'ortéa� Mario Excursão da Ilha, cuja tur- de Barros, Ei'lindo'Salzano.,

Use o Braço de Longa Distância. O BPI M
.,

d; rusa e ,nu o acannl,

I
ma e,verá regressar, hoje, Cirilo Junior e, outros poli-

___C_I_A_._T_E_�_E_F_Ó_N_T_�_A_C_,A_T_A_R_I_N_E_N_S_E_� � d_n_e_l_ld_o_e_�_e_s_n_p_res��rem ���a.
.

ticos b�&iron�s.

CONTRA,RIOS AOS INTE RÊSSES PÚBLICOS OS AUXILIOS ÀS ENTIDADES
DE ASSIS1'ENCIA SOCIAL

O Senhor Pi'efeitó Paulo

'Fontes, campeão da nega

ção. vetou a parte do orça
mento para 1952 que conce

-de Va1:IOS auxílios POR
CONSIDElHA-LOS CONe,
TRÁRIOS AOS INTERÊS
SES PúBLICOS.

No véto se incluem, além esta para amparo e assis
de outros, os auxilias ao tencia à maternidade com

Hospital de Caridade; ao indigentes .

Asilo Irmão Joaquim, à Cai- Atentai bem - a assis
xa de Esmolas, à,Guarda I tência a tais entidades. fi

Noturna, à (Sociedade São Iantrõpícas é CONTRARIA
Vicente de Paula, ao Asilo AOS INTERESSES PúBLI- I

de Orfãs, à Maternidade, COS no MUNICIPIO,

V- id�I a Social
ANIVERSÁRIOS: -. Antônio É. Pereira.

'PROF. CLEMENTINO F. ::_ Lourival Lisboa, fun-
B. DE BRITO cionário da firma Carlos

Ocorre, hoje, o aniversá- Hoepcke S. A. Comêrcio , e

rio 'natalício do nosso esti- Indústria.

mado e respeitavel conterra- SENHORAS:

neo, S1'. Prof. Clementino - Felicidade Almeida.

Fausto Barcelos de- Brito, - Laura Grumiché.

alto funcionário do Mín isté- MENINO:

Tio da Fazenda, aposentado. - Valcimar, filhinho do

O venerando anivel'sa-' sr. .Waldernar Eloy de OI i

.ríaute, que, na Alfândega, ve�r�.
"desta Capital, exerceu hon- � ':

rosas comissôes v. entre,.' as NASCIMENTO
quais, é de' se '!.desta 'a Menino Guilherme

de Inspet.o,�h Com o nascimento na Ma-

foi aposen tern idade "Dr. Carlos Cor
rêa", dia 16 do corrente, de,
robusto gado que 'receberá
o nome de Guilherme, acha
se de parabens o lar do nos

so estimado conterrâneo e

abalisado clínico, Dr. Guer
reiro da> Fonseca e de sua
exma. sra, d . Jamíle Boabaid
Fonseca.

te, serviu,
.

:gos período
mocidade C'

dssempenhe
profêssor.' .

, Jornalis4,:
gern pela' im
verde, principâ
capital, foi mar com

-excelentes trabal 1 �afól'a
-(JS editoriais que�screvel1
para ·01'\ periódicos,' a que
serviu como. homem-de-le
tras.
Na data de hoje, o S1'.

Barcelos de Brito, receberá,
.i}o.l:,,,sem dúvida, homena

gens expressivas de quantos
o estimam e admiram.
Os que trabalham,em O

ESTADO, abraçam-no fra

ternalmente, desejando-lhe
'felicidades.'
SRA. EMANUEL LINHA

RES
Transcorre, hoje, o an i

vlC"sário natalício da exma.

sra. d. Celia da Costa Linha

l'e�, digna esposa do nosso

prezado ,conterrâneo, S1'.

Emanuel da RocHa Linha

'res, alto funcionário da Pre

feitura Municipal.
Muitas serão as homena-

1','ens de que será alvo, às

Esperidião
Amin
Ocorreu.contem, 'ó -aniver

sárío natalicip do. sr. Espe
ridião Amim, sócio da con

ceituada firma I r m ã os,

Amim, desta praça.
Figura de destaque social

e de revelo nos meios co

merciais de Santa Catarina,
o ilustre aniversariante, é
ainda cavalheiro, cujas qua
lidades de inteligência e cOM

ração credenciam-no à esti
ma e à admiração de quan
tos com êle convivem.
As homenagens que, on

tem, lhe tributaram os seus'
amigos e admiradores "O
ESTADO", embora tardia
mente, se associa, com pra

zer, desejando-lhe felicida
des e prosperidades.

quais nos associamos, com RIO,' 18 '(V.A.) - Tele-

-prazer e respeitosamente. Formulas doNatal grama de Fortaleza noticia

vrovA OSCAR CAMISÃO que se verificou hoje um

Já estão à venda nos Cor- grande desastre ferroviarío
reios e Telégrafos as fór- na estação Piquet Carneiro.
mulas sociais de Nátal e Descarrilou toda a composi
Ano Novo. ção, rolando em um aterro.
As referidas fórmulas po- Houve grande numero de

dem ser adquir'idas e entre- mortos e feridos. Anuncia
gues ao Correio desde já e se que o numero de mo.rto.s
a sua destribuição aos {les- ascende a 40, sendo, po.rem,
tinatários só será feita tt prematura qualquer afirma�'
partir do próximo dia 15. tiva segura neste sentido.

Pavoroso desas
tre ferroviário
DO,' Ceará'

A efeméride de hoje as

sinala o aniversário natalí
'Cio da exma. sra, (1; Olga
Natividade Camisão, viuva
do saudoso conterrâneo s r.

,

Oscar Camisão.
As muitas homenagens

"lue lhe serão tributadas, O
ESTADO se associa, dese
jando-lhe felicidades.
SRA. OSMAR CUNHA

Deflúe, nesta data, o ani
Versário natalício da exma.

81"8; el. Sueli Pereira Cunha,
,digna espo.sa do sr. Osmar

'{'unha, alto funcionário do
Banco do Brasil e lideI' do.
PSD na Câmal'a Municipal
'desta Capital.

O EST.A-DO cumprimen-'
1ando"a, cordial e respeito
Ilamente, deseja-lhe felicida
'<leso
FAZEM ANOS, HOJE:
SENIfORl':;S: '

- João da Silva Medei�
'1"05, acadêmico de direito.
- Cláudio Olímpio Viei

�a, funcionário do INCO.
- Sal'gento Rodolfo Anto
jo da 'Costa.

FEUZ ANO NOVO!

AVENTURAS

Máquinas: de C,?stura,
ESTILO MOD'ERND.'

O�elos
de

1951
PRIMAM P�LA

SUA FINA

APRESENTAÇÃO

RESOLVA, REALMENTE. SEUS PROBLEMAS DE
COSTURA!

VENDEMOS COM GARANTIA E COMPLETA, AS
SIsnNCIA TECNICA

MANTEMOS COMPLETA OFICINA TECNICA PA-'

RA TODAS AS MARCAS E TIPOS DE MAQUINAS
UMPEZA � PINTURA - RgVISAO GERAL

.... ATENDEMOS CHAMADOS A DOMICILIO _: FO
NE 1.358

PEREIRA OLIVEIRA,& era.
RUA CONSELHEffiO MAFRA, 6

fOLCLORE

Convocação
do PTB

'

RIO, 18 (V.A.) - O ar.

Dinarte Dorneles convocou

o Díretorio. Nacional do. ,P.

DO .. '.

, _;4rL .. ·81G
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o ESTADO4

"O
Hoje.. à noite� pelo certame d� profissionais,

teremos 'o confronto Bocaiuv8 )( Atlético
----+---_._--"'_._ _._-�_.-_._-_-__:_----_._-�-------------------------_

'

l

Relatorio da Federação A.
VatariO'l�DSe referente ao

ano de 1951
.

NOVA YORK, 18 (U.P.) 10° e ultimo "round". Gavi-
, .

- Em luta de box realizada Ilan acusou o peso de. 151 li-
A "Federacão Atlética Ca- rínense, Car�vana do Ar sexta-feira à noite no Madi- bras, confra as 159 1/2 de

tarínense", em fiel. cumpri- Esporte Clube e Lira Tenis
son Square Garden, o pug i- Cart.ier. O titulo de Gavilanmento ao nobre programa a: Clube. Aí, tres recordes <:a�: lista cubana; Kid Gavilan,

(rue se propôs, qual seja o tarinenses foram' superados campeão mu'lidiai dos meio- não estava em jogo, pois am

aprimotamen.to e

�esenvol-1 ou sejam os'de revezamen-
médios, derrotou por nocau- bos os contendores aCUSa

vimento da raça, promoveu, to 4x100, decatlon e arre-
te técnico o peso médio no- ram peso superior ao Iimi

durante o ano. de 1951, as messo do Martelo.
. vayorkino Walter Cartier, a te da categoria dos meio-

seguintes competições; 9) - 'Novembro - .Ainda
um minuto e 31 segundos do ImMios. -

1) - 19 de Janeiro nêsse mes comparecemos -.. ,_� _ W'_,. ). .._ _,..-.-_._ - _.wI" .....,..,..._..

Participamos do Campeona- às eliminatórias do Campeo-
to Brasileiro de Atletismo, nato Americano dé Ciclismo, Tiradentes Esporte Cluberealizado no Rio, Capital da realizadas na Capital da

República, onde, . honrosa- República, conseguindo um .. , Recebemos e agradecemos 20 Secretário - Sebastião
mente, conquistamos a .

4a dos nossos atletas, SAMUEL'
o seguinte ofício: Umberto l\.lelim.

'Colocação, logrando os atlê- SANTOS, honroso quinto lu- .,'. 10 Tesoureiro _ Gercy
tas NABOR SCHLICHTING gar., que o qualifica como su- "llm�. Sr.

.

dos Anjos.
e WALI,)EMAR THIAGO

I plente da equipe. nacional
Diretor 'Esportivo de "O' 20 Tesoureiro - João

DE SOUZA os vice-campeo- para a prova de resistel:cia ESTADO"
.

I Amorim. .

natos das -provas de arre- daquele campeonato a ter lu- Floéianôpolis.' Orador -i José Cherem.
messe de peso é 10 mil me- gar em Montevídéo capital Tenho a 'grata satisfação I' Pl>.esi�ente. do Çonselho
t.ros respectivamente; do Uruguai, de comunicar-vos que, em

I de Sindicancia _ Dr. Euge-
2) - Março de 1951 - 10) -c 9 de Dezembro -

data de cinco do corrente, -nio Gradowski.
Estivemos . presentes ao Finalmente, .ern cooperação foi ievad� a efeito a eleição I Presidente do .Conselho
Campeonato Brasileiro de com a "i. Gazeta Esportiva" da Diretoria que regerá os Deliberativo _ Dr. José
C.l(,,'UsnJ.Q. em Podo Alegre, de São. Paulo, organizamos � destinos deste Clube no ano Gallotti Peixoto.
ondc·.conéitristamos o 5° e 6° real izamos as- eliminatórias de 1952, que' ficou assim Bihliotecario
1u"ares··,

.

da Corrída de' "São Silves- . . .. 'E d,., constitutda : . ran 'o. . i .3) -r-tr- Fiúimos realizar tre". Presidente de Honra -1 Departamento Médico -

nessa data, a tradicional ESTÁDIO "SANTA CATA: Eulalio Andriani. I Farmaceutico Orlando Bar-
l

·'OH'rida da Fogueira", pa- RINA" Presidente Gaspar

freto.Ta· a qual contamos com a QuererrlOs assinalar como
Laus Netto. Sendo o que se .me apre-

1Ja�i;ic�pação de inúmeros e maior feito de nossa gestão, 10 Vice-Presidente __ senta para o momento, sou,
valorosos atletas; . a construção do monumental Zeferino Carvalho Netto. 'I'ijucas, 12 de Dezembro
4) - 18 de Setembro - Estádio "Santa Catarina", 20 Vice-Presidente _ Ide 19�1. ,_'Ne�sa data ficou assinalado com capacidade para cinco Ulisses Ferreira.

-

Muito cordialmente
É que inauguramos o mag- mil pessoas e utilizavel na .

10 Secretário _ Juracy Jurcy Cordova _ 10 Se-
n ifico ' Estádio Santa Cata- prática de Basketball e Vol-

Cordova. eretárto.
Tina, fruto da grande. cola- leyball. Dotado de todos os I .

_

boração dos .poderes Execu- requisitos técnicos e de li- I
tória, que foi a do esporte mais em socorro dos espor

'tivo e Legislativo' e, de in- nhas modernas, foi o Esta- amador catarinense. tes amadores cata tinenses,
gentes. esforços dos bons dio "Santa Catarina" consí- MOVIMENTO FINAN.CEI- em situação aflitiva.
desportistas do' Estado; derado o maior do país pela RO UMA NECESSIDADE DR-

5) - 21 de Setembro - cronica escrita e falada, Poderíamos alinhavar uma
I GENTE

Pela primeira vez, em terri- bem como dos desportistas série bastante extensa de Ao apresentarmos o pre-
tório catarinense, tivemos o de toda a nação que aqui razões e considerações. que sente Relatôrío cabe-nos o

I
ensejo da' exibição dos maio- estiveram reunidos por oca- viriam robustecer a convie- dever de sublinhar. a situa
res "basketballers" do mun- I sião 'do

.

XX Campeonato ção de que a Federação é cão precária em que se en

do; ou seja o espetáculo ma-IEl'asileiro Masculino de uma entidade que consegue coutram financeiramente al
ravilhoso que nos proporcio- I

Basketball. Os cálculos 01'- tirar o máximo proveito e guns dos clubes locais 10-
naram naquela data as e- çamentários para a constru- efeito útil de seus pequenos cais que lutam pela falta de
quipes americanas do ,,"N. ção da grande praça d� e_s- recursos. financeiros: I recur�os melhore� e �ue. osY. Broadway Clowns e portes giraram em 1 milhão Supermtendendo no Esta- capacitam a se organizarem
"American Stars";

_

de cruzeiros. Auxiliados pe- do o basketball, Volleyball, Ide maneira � .que. �?ss�m
6) - 22 de Setembro lo Governo do Estado, que atletismo e ciclismo, espor- 'alcançar a ef iciencia tecmca

Outra grande realização nos deu seu apôio integral e tes essencial e absolutamen- dos Estados mais adianta
dos desportistas catarinen-, uma verba de 400 mil cru- te amadores, sem rendas, dos.
ses, ficou marcada nessa' 0- zeiros, além de mão de obra, certamente que apenas as

ca�ião. Conseguimos orga- bem como de um gigantesco subvenções podem arcar

nizar o XX. Campeonato movimento popular que con- com a realizaçãó do nosso

Brasileiro Masculino de
I
duziu aquela constl'uçã9 vasto programa.

Basketball, Portanto, pela

I
centenas e centenas de doa- O XX Campeonato Brasi

primeira vez, em nosso Es- ções de toda � natureza, a leiro Masculino de' Easket
tado teve lugar um certame, empreitada poude ser COll- balI, feito às nossas espen
nacional. Tivemos pois,. a cluÍda com o "deficit" de a_o sas exclusivas, sómente po
visita das del'egações repre- penas 70 mil cruzeiros apro- periam ter obtido o brilhan
'Sentativas de 10 (dez) Es- ,ximadamente, quantia que tismo inegável de que se re

tados da Federação. Fomos' esta Pres'idencia no momen- vestiu, graças ao esforço
inegàvelmente 'bem sucedi-I to emprega os melhores es- individual e coletivo dos
dos como atestam as refe-

..forços para cobrir. diretores ·da Federação, dos
renci�s elogiosas da cronica I Foi ésse, sem duvida, o es- clubes e dos ;desportistas,
.escrita e falada de todo o' forço conjúgado de todos os pois, a nossa situação finan
país; desportistas do Estado, pe- ceira sempre foi, e porque
7) - Outubrq ......:. Tiveram 10 que queremos aqui dei- negar, de penúria extrema.

início os Campeonatos Re- xal; consignado o nosso me- No momento, o saldo de
gionais de Basketball e. Vol- lhor -agradecimento aos com- Caixa, demonstrado com o

leybaU, �asculino e
. Femi-l panheiros de Diretoria, às balancete e documentos, não

nino, cujos términos �e avi- Iligas e associações filiados, comporta a cobertura das
,'linham; ICUjOS diretores sempre nos dívidas oriundas da con1'l-

8) -10 e 11 de Novembro honraram com sua coopera- trução do Estádio "Santa
- Realizamos o Campeona- ção integra1. E êles deve- Catarina".
to Regional de Atletismo, mos a nossa vitória e, por Fazemos, daqui, um ape
(mde tomaram parte os fi- i�so, queremos com éles dis- lo, aos poderes competentes
liados Clube Atlético Cata- tribuir os louros dessa vi-. para que corram, uma vez

Mantido' o titulo do s

meío-medíos

CONCLUSÃO
Ao concluirmos na obje

tivação das necessidades
desta. entidade e dos seus

filiados, estamos certos de,
termos cumprido com o de
ver que a confiança dos des

portistas deste Estado nos

confiaram na gestão que
óra sé finda.
Ressaltamos, neste final,

.0 apôio que recebemos do

podeI' público e"tadual e a

gradecemos, especialmente
ao sr. Governador do �sta-
do, a colaboração .que rece

bemos de s. excia. e esta-I
mos certos 'que a Federação I

Atlética Catarinense nesta

gestão, não desniereceu o es

forço. das anteriores para
colocar SANTA CATARINA
entre as Torças mais positi
vas dos e1:;portes nacionais.

Fpolis., 15· de Dezernbro
de 1951.
Osmar Cunha, Presidente I

,

"

'Reeleitn Presidente da FAC
o dr. Osmar Cunha,

Em sessão de Assembléia número elevado de esportts
Geral Ordinária, préviamen- tas.

te convocada ,realizam-se, Após Iído o relatório re-

ferente ao ano de 1951, foi

procedida a eleição do pre-

I sidente, vice-presidente e

comissão técnica, sendo ree
I leito, respectivamente os

desportistas
.

dr.' Osmar

Cunha, Osmar Meira, Paulo·
Otto Scheidemantel (Atle
tismo), Erico 'Straetz Juníor

(Voleibol),
.

Osvaldo Meira

(Basquetebol) e Milton Le
hmkuhl (Ciclismo). Conhé-

ICidO o resultado da apuração
foram os eleitos abraçados

I entusiasticamente pelos pre-
, .sentes, numa demonstração
patente da confiança neles

depositada.
Dia 28''Serão empossadas

os noves. dire ores da enti-
sábado último, eleições na' dade ' Os .demais

Federação Atlética Catari-, cargo; �ues 'no

-nense, à qual compareceu deco

Aldo

3EANNE

CRAIN
fJhtIJJ .

'MYRNA "

iLOY

BREVE®em
grande lan
eamento no
, .'

CINE· RITl

Betty Lynn • Edgar Buchan.n • Barbara
Bates ·.Mildred Natwick· Sara AI!good

;
Olreclcd by p,odllced IH

i : WAlTER lANG . lAMAR TROHI
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o ESTADO 5

OLUR DOZ·E DE AGOSTO
.

.

,. PROGRAMA PARA Q MÊS DE DEZEMBRO
_

.
.

TERÇA-FEIRA - DIA 25 -. DIA DE NATAL - GRANDE "SOIRÉE" INFANTIL, COM FARTA DISTRI- ,

BU,ÇÃO DE CARAMELOS E ,SORTEIO DE DOIS LINDOS BRINQUEDOS_. SEGUNDA-FEIRA _ DIA 31 - SÃO· SILVESTRE
- O GRANDE E TRADICIONAL BAILE DE GALA, COM A APRESENTAÇÃO DAS "DEBUTANTES" E DEDICADO Á TODAS
AS SENHOltINHAS.QUE JÁ DEBUTARAM . .:NO CLUBE DOZE. A MEIA NOITE; AGRADABILISSIMA SPRPR:�ZA 'AOS.: ASSO-

� CIADOS.
. '.

:;
,

NOTA: - A LISTA'DE INSCRIÇÃO PARA AS SENHORINHAS QUE DESEJÁREM DEBUTAR SE ENCONTRA. NA· SECRETA-·
RIA DO CLUBE. - O HORARIO PARA AS' "SOIRÉES" SERÁ DE 'INICIO ÁS 21 HORAS E PARA OBAILE DE GALA, AS 22 HO-:-

, ,

. RAS

-.

" '

contem excelentes eiementos to
nicos: Fosforo, Çalcio, Vanadatc

,

e Arseniato de Sodio,., etc.

Clube 'Doze·de Aoosl,
.

Convite.
.

A diretoria do Clube Doze de Agosto tem o I?[azer de
convidar aos seus distintos associados para o grande e

tradicional baile de São Silvestre, a se realizar na noite

de 31 de fluente, quando se verificará .a apresentação
das senhorinhas "DEBUTANTES" de 195i.

Esse baile é dedicado também a todâs as senhori
nhas que já tiveram a ocasião de debutarem em anos an-

teriores. ,

Traje:' - Casaca - Smoking - Sumer.
Arnaldo 'Dutra - Diretor Social.

H,a, Camafii.\l ,Municipal

Os palidos,- depauperados, esgo-

\ 'ai 5:.' tiuios, anerni.c?s, mães que. �riam�·
� \e e::::: tnaqro«, cnanças raquttw:�

",.� lê receberão a tonifícàçào geral' C!:O
iIjf� organismo, c?m °

.

.

m�I,II=t:I·I�!
DIA 19 DE DEZEMBRO

Estréia do TEATRO CATARINENSE DE COMÉDIA
.

"

apresentando a farça de Garcia LORCA
,

"A SAPATEIRAPRODlGIOSA"

(Ingressos à venda no SALÃO RECORD

Vende-se
Uma casá de madeira, nó

va e desocupada, com insta

lação de agua esgotos e 'luz,
(não é morro), sito à rua

Demetrio Ribeiro.
. À tratár na. mesma, rua

nO"38, com Vilela.

I G O R'I
SOU OI "craque'"
cio time!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

TEATRO ALVARO DE CARVALHO
HOJE - QUARTA-FEIRA - HOJE

As 21 horas
la apresentação do Teatro Catarinense de Comédia

"A SAPATEIRA PRODIGIOSA"
DE F. GARCIA LORGA

O maior espetáculo do Ano
(Ingressos no Salão Record)

I ATE DIA 22-
A Joalheria Galluf, comunica aos seus clientes

portadores' de "Bonus do Concurso Correio do Povo
e Fôlha da Tarde" que o dia 22 do corrente é o úl
timo para trocar os respectivos "Bonu!!" por Cau
telas numeradas, que correrão no próximo sorteio,

JOALHERIA GALLUF '.

f. Uma tradição no Comércio de Relógios, Joias,
1 ótÍ(:a e Artigos para presentes

LENTES ZEISS
Diretamente da Fábrica a Joalheria Galluf aca

ba de receber um grande sortfmento de Lentes Zeiss
afim de atender aos seus distintos clientes.

�ceita-se todo e qualquer
serviço concernente a arte

Rapidez e perfeição.
Preços modicos

.

-

RUI Cans. Mafra. 92 ,. FI.riaúpolis

SEUS INTERESSBS NO
Rió de Janeiro serio

.

bem defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALV.s
.dvocado

.Av. Rio Branco, 128 -:Sala8 1803/.
Telf. _S�.6942 ....;. 22-8005.

Départamento de Estradas de
ASSOCiação Irmão JO'aquim I

ROdagem·
Mantenedora do .

l E D I T A L"ASILO DE MENDICIDADE "IRMÃO JOAQUIM"
..

Maternidade De ordem do sr, Diretor- Maiores informações pe-
"DR. CARLOS CORREA" Geral, faço público que se- derão ser obtidas com ° Di-

ASSEMBLÉIA' GERAL EXTRAORDINARIA rão aceitas propostas, até o reter da Divisão Adminís-
De ordem do sr, Presidente em exercício e de acôrdo dia 20 do mês em curso, às trativa do DER" à rua Ar

com os Estatutos em vigor, convoco os srs. Associados lO horas, para venda de um cipreste Paiva n. 1, diãrta
para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária caminhão International, mo- mente.
no dia 22 do corrente ,na séde da Associação á Avenida délo K-5, n. 2331159, chassis
Mauro Ramos, para tratar da seguinte ordem do dia: n. 56.884, modêlo HE 108908,
ASSUNTOS DE REAL IMPORTANClA DA ASSOCIA- já inservível para os servi-

çÃO
.

ços do DER_ Preço base: -
A primeira convocação se realizará ás ;15 horas, e, Cr$ 35.000,00.

em segunda .com qualquer numero ás 15,30 horas,

I:AS
-dítas propostas serão ..João Teixeira da Rosa Jú.

Florianópolis, 18 de dezembro de 1951. f abertas às 16 horas do 111e8- nior ,- Diretor da Divisão
Silvio Machado - 1° Secretárío. mo dia. IAdministl'ativa do DER.

Departamento de Estra
das de Rodagem, em Floria
nóp.olis, 10 de dezembro de
1951.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, .

Eísenhewer quer pressa. 'para
o armamento

Ataque russo' a qualquer momento

I
!

- .

, Partícípaçao
José Cupertino da Silva Manoel Nascimento

e

Zulma Silva
participam aos parentes
e pessoas de suas rela
ções o contrato de ca

samento de sua filha
BERNADETE, com o sr.

Valdemiro Nascimento.

e

Bernardina 'Nascimento

participam aos parentes
e pessoas de suas rela

ções o contrato de ca

samento' de seu filho
VALDEMIRO, com a

srta, Bern.adete Silva.
,

Valdemiro e Bernadete

Dia 19, às 13,15 horas:

Processos JCJ-336 a 342/
51. Reclamantes: Francisco

Garcez . Filho e outros. Re
c1amado: Acôrdo Floresta I

com o Estado de Santa Ca-

\tarina.
Objeto: Salários, re

. pOUS{) semanal remunerado

P t
· · e horas extras De ordem do sr. Major

.

ar ícípaca 'o'
.

Dia 19, à� '14,00 _horas: Aviador Comandante, estão

. � Processo JCJ-346/b1. .Re- sendo chamados à Inspeção
JO'SÉ N. BORN E SRA. VVA. MARIA CONCEIÇÃO' clamante: .

Pedro Manoel de saúde no quartel do

tem 9 prazer de.partjeípar; GUIMARÃES COLLAÇO
• Rodrigues..j{eelamado: pe- Destacamento deBase A.é-

a seus� parentes e amigos o participa com satisfação partamento .. de Esteadas: de, -rea de'Flcrianôpolíe, de 1°

I contrato de, c.asamento de o noivado de seu filho Jay� Roda�em' do. Estado' de. S. à 20 de dezembro' do cor

. sua filha l\ferl com o Dr. mor com a srta .. Méri Gui- Catarina. Objeto ; Indeniza- rente ano, para fins de in

Jaymor Guimarães Collaço. marães Born. 'ção, :aviso"pl;év.i:O;�;féríri::s e clusãc, os cidadãos das das-

salários.
.. f·

ses de 1931, 1.932 é 1933.
., Dia 19, às 14,(11)' horas:

- ahstados por' esta Unidade,

J ; Processo J�J-353/51. Re- �s candidatos poderã:<>' út��

fClamante:
Joao Damasceno Iízar a condução, (Cami

.
Lima. Reclamado:. Depaxta-llihà,O) q_ue p�rte para esta

mento de Estradas de. Roda- Base Aerea as" 8,00 horas,
---------------...---____ gero' do Estado de Santa Ca- do Mercado Municipal.

tarina. Objeto: Indeniznção, I -

:.��:o-prévio, férias e salá- Quem'achou?
�'Dia 20, às is.se hor�s :./ Perdeu-se, ontem, nas pro-
Processo JC,T-354j51. Re-. xirriidades da Praça �5 de

clamante: Hilário Batista Novembro. uma' carteira de

da Silva. Reclamado: Carlos motorista profissional, com

Hoepcke S. A. - Comércio vários. documentos e foto

e Indústria. Objeto: Horas grafia, pertencente a João
extraordinárias. Joaquim Machado.

Dia 2-0, às 14,00 horas: Pede-se a quem a encon-

Processo JCJ-347/51. Re- �l'OU a fineza de" entrega-la
clamante: VidaI Martinho' na Prefeitura Municípal' ao
de

.

Souza. Reclamado : Em� seu dono.
"

prêsa Nacional de -Navega
ção Hoepcke. Objeto: Horas
extras.
Processo JCJ-348/51. Re

clamante:·João Dias. Recla
mado : José Corrêa Teixeira
Filho. Objeto: Repouso se

manal. remunel�ado e h.çm,t's
extraordinárias.

Dia 22, às 9,15 horas:

,Processos JCJ -349 a 351/ Meio, Reclamada: Emprêsa
51. Reclamantes: José Sera- Nacional . de Navegação
·fim da Rosa, João Arcenio Hoepcke. Objeto: Aviso-pré
Filho e Manoel Clemente ·vio e férias.

Parflcipação
Dr. ,Vitor Sehaefer

e

-

.

PARIS, 17 (U.P.) - Ei- lOS aliados não devem consi-

S�nhO\�o :�. comunicou �os I derar os'. exércitos russos

signatár-ios europeus (to como muito poderosos't.:
Pacto do Atlântico que se; Disse que' a tendencia do
armassem com mais rapidez, ocidente é temer o exercito
salientando que a Alemanha soviético mas "tal ponto de
e mais os aliados do ociden- vista é consideravelmente'
te devem estar sempre pron'-lmaior do que os que justifi
tos para qualquer ataque cam os fatos".
vindo do leste.
Ao atacar o Ocidente, Ei'- 'P�r'·.·.·C"····,p

.. ·

'a�o' ....ãO·senhower salientou a imne- lU y...
riosa necessidade de se 'in- Vera participa aos pa�'
crementar os orçamentos de- rentes e pessoas amigas
fensivoafazendo um enérgí . de seus pais, -Oscar
co discurso perante a comís- Cerdoso Filho e Vilmil
,são interina da NATO.

..

Pelidoro Cardoso,
.

o

A Comissão se reuniu pa-. nascimento de seu ir-
ra ouvir um importante r-e- mãoeínho Oscar Cardo-
latório dos. "tres 'sábios" 0-. 80 Neto, ocorrido na

cidentais _:__ Averell Har!'Í� Maternidade Dr. Carlos
man.. SirEdwyn Prowd�;�' e···· Cõi:rêã.'

.

Jean Monet" - tendo um
•

Fpolis., 17-12-51.

porta-voz salientado -aue o

. supremo comandante �liado�
instou em prol de um maior
aumento nos orcamentos de
fensivos critic�l1do os que -j Senhora
cen-suram o' projeto sobre. a
estruturação do exercito dá participam aos amigos e

Europa Ocidental,
I: pessoas de suas relações

A
.

. o nascimentos de sua
ousou esses crtticos de I priràogenita

':cinkos" e "antítese da fé". !D
Luciana

isse ainda que "a menos,
Fpolis., 15 de dezembro

que procedamos com o pla-c]
no agora, não' conseguire-

de 1951.

mos alcançar serenidade e

confiança":
RETICENCIAS

Eisenhower, ao ser inter
rogado pelos. membros'. da
comissão interino mostrou-
se retacente ao se refer'ír à partieípam .a seus pà-

rentes e amigos o nasci
possi?ilidade da reduzida
forçá armada ser suf'ie ien-

menta de sua filhinha

temente poderosa paí'a con-
LIGIA, ocorrido no dia

ter uma agressão em 1952.
. is .ddo c�rr:ntRe 'em "sua

A .
o

resa encra a ua Rio
crescentou que, se a for-

I
,

G de d SI'
f

. . ran e o u nO 27
ea Ql' sej!strutl.lrando em 1_ .e: ..... ,.

tenr.l-Os-gerais' eomú- trrdrrn,r- -;-
- .

� -.,.." ... - --;
• ,-.' , ,

dica seda perfeitamente I> r e ,pn'p de
possível conseguir-se urna

pos,ição eqüilibrada.
. Festa � ?

E acrescentou: "estamos
. -

em vias de criar, urna si- Uma assinatura de AL·

tua�iio que ofereça a míni- TEROSA ! Com apenas ....

ma possibilidade 'de, guer- Cr.$ 75,00, vocé fará o seu

ra".
. "

presente chegar 12 vezes,·

Salientou mais' que em Proéure Alterosa no Grupo
1952 devemos ter uma for- Escolar "LAURO MULLER"

ça operativa manejável, Vendas pró CAIXA' ES
"insistindo con tudo em que COLA�.

Partic'paeâc
Darci Antunes da Cruz

e

Ruth Kimmel da Cruz

..
,.

confi rmam
Fpolí S., 15-12-9-51

Méri e Jaymor
apresentam-se noivos
Florianópolis, 8 de dezem

bro de 1%1.

Partãcípaoao
João Leite .

e

Senhora

I' Tem o prazer de partici
par a V. Exma. e Exma.
Família o contrato de
casamento de sua filha
LEZY, com o sr, Osny

. Raffs.

Osny Raffs

Tem o prazer de partici
par aos seus parentes e

amigos o seu contrato
de câsamento com a

srta, Lezy Leite.

I..ezy. e Osny
noivos

LIVRE-SE DA TOSSE
,

E DEFENDA OS .- .

. SEUS BRÔNQUIOS CPM
o' •

BENZOMEl

Fraquezas em gual
Vinho Vreosotado

(Silveira)

,in fR4NCISCO no SUL para NOV4 fOBI
.

"nfO'l'mQdS., Gomo,' Agent••

�A)OPOU"- C•.rlOI R'oepck .. S/A - Cl-· TI!')�lc�l' 1,2)'1 ( )�DÓ. teles, '1'""OI:HiCQ do Sllh-Cnlo. Hoepcke gA, -Cf -Teleloof! fi MOOREMACr;

---------------------------'----------------------------------

• oI AGENTE LOCAL
Precisamos para venda

! de' Breu -- Soda
I Caústica

i- 'J'ub0s Galvanizados-

!Arselliato de Chumbo -- G�
"lâheiras - e outros artigos
.de nossa importação.

Soe. Com. e EXtJ ..NEBRA
LTDA. - Caixa Postal,., ,

7133 -- A -- São Paulo.
.

ótimas ·comissões.

•

I

:�:��b:O IL���� ����ed.�
.

Junta de Conciliação e .Iul- Coqueiros, ao lado do gru

gamento de Florianópolis po escalar "Presidente Roo

PROCESSOS. EM PAUl'A sevelt", com 15 met rns ele

PARA INSTRUÇÃO E frente e área de 400 Dl2.

JULGAMENTO Todos os lotes' servi tios

Mês de dezembro de água encanada e luz.

Informacões no local com

o sr. Gilberto Gheur.

Chamada de
cenvecades

TORN,�.· A ROUPA

.
'

URGENTE
De um .cozinheiro ou uma

cozinheira.
Tratar no Coqueiros.

Praia Clube.
.J..�. ,.

..

• •

INTEIRAMENTE

NOVO

MOOtLO Q O 10 HP

PONTO MORTO

MARCHA AVANTE

MARCHA A RE
TANQUE INDEPENDENTE
CI MEDIDOR DE GASOLINA.

Distribilidores
Comércio - Transportes'

C. RAMOS S/A
Uua João Pinto, l)' Fpolis

,

•

o 81�i'l
.o,-' ,"

"VI'RCiEM '
. ESPECIALIDADE"

,,'}lc ,WETZEL INDUSTRIAJ...4-JOINV[Ll,E

I

I·

da
,:'l!l'

BRANOIDSSI

(Mar08l, reg'l. r
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NA MAIOR fESTA DA CRISTANDADE: Jeaçaba homenageou o d.iiiJinto' casal dou..
Os funcionários. Que dão Quanto de energias pos..

ter Aderbal Ramos da Silva e sua exma ..

soém, em beneficio do Estado, passarãD o dia 25, espos� .

d..Ruth H��pcke da Silva

contem,plando O mundo dos ricos.... BxpresSIV 8S de�oDstra�08S pela sociedade'
As comemorações

nat�li-I
Quanto pelo comércio e�- ,sa carreira, em muito breves ]oa�abensenas, no corrente ano, serao, contramos, desde as gulodl- ! anos as festas do Natal e

lV� it: d V II D . ts
.

,

dúvíd
.., , ., . . � JOAÇ ABA 13 (Corres- resqui a e e ozzo

a-l
sua passagem por es a cida.,

por sem uvi a, da íntimi- ces ate os n,lals fmos presen- ! Ano Novo se restrmglrao .,

id R tti F',
. 'L' d d�

d �. I . pondente) Em objeto de Vl a 1 rancisco in - e.
dade dos que, em nao sen o tes, sao oferecidos a preços aos lares mais afortuna-

-

D'F d R' dri A t t
h ild f

' " . • NOVEAUX RI d
" serviço da grande Orfla11l·.za- ner, r. ernan o o rr- cen uou o cara er parti-.

,uml es UnClOnarIOS pu- que so os - - os... -, . . '.

bli t d
.

CHES 'd duui
.

I A P f' I' 'cão comercial que preside, gues Laureano, Andre LO-l cular em que vísítava Joa.,
, icos, es a uais e mumci- po em a qmrr- os, ara o. uncrona ismo pu- - .

N I G'
.

b b 1. . � ". . .
'

esteve alguns dias nesta ci- renZOl1l f e son arCla ca a rece ene o 110 entan.,
pais, dispõe de recursos que alta sefr ída, neste ano, de bltco, CUJos vencimentos e

F'
.'

N d' D' L' dis- t ri ..

'

"

permitem a fazer face ao

11951,
nos preços ,desses ar- salários -de .. fome, mal po- dade, o sr. dr. Aderbal Ra- lanclsco. ar 1,

.

L a l�- o, e .su_:Plesa, :tisa,s d�-_
encareclmento dos, artigos tígos, dá-nos a idéia de que, dem arcar com as despesas mos d� Silva, ex-govemadol' latGI Cl�dudl� :lerpachowskl, monstrações de seus ami,

próprios da época. .a continuar nessa vertigino- domesticas, a data de 25 do Estado, que se fez acorn- e otar o l' UI ano gos, aos quais revia com 'sa-:
,

' ,
'

de dezembro, mesmo. nêste panhar de sua exma. esposa Após esse agape, e em tisfação.
'

, d R th H epcke da Silva outra dependéncia do "Clu- 'Formulou os mais Shlce__
ano de 1951, constituirá �m . ti, o .

'H p dados 11a I'esidencia be 1° de Maio", teve lugar 1'OS votos pela 1)l'ORperjdl'�-'acontecimento etn que se re- os e • ,'''"I:

I
. , -

d Pod P" do, beputado Oscar da :No� .outra homenagem ao sr. e engrandecimento da terra
f etJra a açao o er u-

I' R da Silva que os acolhia, destacand"-
blico como a ,de' um verda- va, o casa amos-

:' . � ,

' v-

b numerosas VISltaS que administrou sua terra
deiro senhor que não lhe, rece eu

.

'

tem a preocupar a sorte dos

\
durante a estada ne.sta ci- com justiça e equidade, dis-,

seus comandados .. '. É que, dade, e �o qual va.I·las- de- pendendo todos os esforcos

. ,_,_ 8, esperança de um Abêuo, monstraçoes d� am�sade e para ° bem e felicidade �o-,
Plorlanópolís, Quarro-feira,' 19 de Dezembro de 1951 ou, mesmo, da melhoria dos apreço lhe for?-m tnbuta?as mum.

--------------------------
seus parcos meios de aqui- pelos se�s ar;nlgOs : admira- Entrecortada de aplausos-

. '
. _

H' sieãe das utilidades" .per-. dores �ao. s.o .,da cIdad;, �o- sua oração, o dr. Aderbal

N'ATAL'
'

d't,.." --FI'L-- O· '5-' m;nece a ferir a �ua vonta- mo do mter�or que aqui vie- Ramos' ela Silva, 'sempre e--

de de melhor sorte.. .

rarn cumprímenta-Ios.
.

tQ.ocion'ado, terminou dizen..

d c, i' j' Teve, assim, pportul1lda- do que jamais esqueceria'
OS omerc ar os A câmara Municipal, ain- de, o prestigioso politico as provas de estima que ele

O Serviço Social do Comércio _ SESC _ êste aba, da há Po.UCO, votou a lei que conterrâneo, e sua digna e e sua esposa recebiam da

do dia 25 do corrente, levará a efeito no Teatro Alvaro concede, ao funcionalísme gentil consorte, em teste- nossa sociedade,

de Carvalho, um "SHOW" dedicado aos filhos dos co-
- do Municipio da Capital, munhar o elevado grau de

merciários, com início às 10 horas e distribuição de umAbõno, para quelhe pos- apreço em que é tjdo pela
bombons, às crianças até -10 anos. '. sibilite,mais !arto.. Natal. sociedade joaçabense, cujos

Os 'ingressos deverão ser procurados pelos Comer- Cheg�da esta -as: maos do sr, elementos mais representa
dá-rios no Departamento Regional à Avenida Hercilio Prefeito Paulo Fontes, que, Úvos, de todas as classes so

Luz, 57, das 7 ás 13 horas diár'iamente. e a08 sábados das I como nós, outros, é cristão, cíais, cercaram-nos de pro-

9 ás 12 horas.
'

decendente de tradicional vas de estima, ,a que sempre
familia católica do nosso fizeram jús.

O AUMENTO' -DE' Estado, êste, sem cerimônia, Terça feira última, na

_
acho.u que a medida não era confol'tavel l'esidencia do

S ,,\ I I -,-
just.a, nem ao menos huma- sr. Byron Bonato, foi ofere-

I ar o para �s ar. Imos ;
na. E o que. f�z? �penas co� cido á exma. sra. d.' Ruth

RIO 18 (V.A.) - O Pl'e- sldade' c) de acordo com o' uma exposlçao, \etou a lei Hoepcke da Silva, um "Iun-

sident� Vargas '_ segundo I p�nsa�ento do sr. Getulio, do Abôno.,. Enquanto isso, ch", a que compal"eceram
noticia hoje o orgão oficio- V:argas o sr. Souza Lima já o fun�i.�nalism'l municipal, numerosas senhoras e SItas.'

so ·"Ultima Hora" _ já, expediu instruções à Comis- 'que vlve� amarg�n�o. na da alta sociedade lócal, que
transmitiu recomendações são de Marinha Mercante, _ const�'uçao.do patrImo.mo da cercaram a homenageada de

uo ministro I,le Viação no para acelerar o estudo da PrefeItura, teve por terra todas as atenções e á noite,
sentido de ser concedido o questão. i as esperanças de um Natal nos salões do "Clube 1° de

mais brevemente, possivel
'

I melhor, com as perspecti- Maio", seus amigos oferta�
um aumento geral de sala- Dep. Agr.-pa ,-Daria, vas de �m a�o novo ,prospe- ram aos visitantes um gran-

l'ios a todos os maritimos. '
r ro e maIs felIz.. . de jantar, que tr:al1scor'reu

Dando cumprimento a essas
Da Capit�l Federal, che- num ambiente de profunda

d
- .. gOl:!, ante-ontem, viu aérea, Os funcionários do Esta- anima,ça"o.l'ecomen: aç.oes, o mInlstro -

Souza Lima vem de enviar
a e!?ta Capital, afim dé pas- do, êstes. com a decepção A essa homenagem, que

ao chefe do Governo as in-
sal' as festas de Natal ,e

I
do ato do sr, Irineu Bor- não, teve carater politico,

formaç,ões solicitadas sobre
Ano Novo com os seus pa- nhausen, vetando a l�ei nO compareceram numerosas,

o assunto, e que se resumem
rentes e amigos, o nosso dj�- 22, ora motivo de discussão pessoas, tendo a reportagem

nos seguintes pontos: a) pu-
tinto patrkio sr. Deputado na esféra judiciária, já ali- destacado a presença das

ra evitar a quebra de hie- Agdpa de Castro Faria, da mentavgm, emf)üra de medi- seguintes homenageantes:
rarquia e inju'stiças, deve-

baneada d:) PSD, na Câmara' da, concreta nêsse' se�tido -- Sr. e Sra. Deputado Oscar

rão ser introduzidas modlfi-
Federal. não eivessem conhecimento da Nova; Sr. e Srã. Dr. Nu

cações no decreto número
O ESTADO cumprimenta- oficial, a esperança de que, nes Vai'ella; Sr. e Sra. By-

26.633, a fim de, beneficiar o, cordialmente. pelo menos, lhe fôsse conce- ron Bonato; Sr. e Sra. Jor-

com o aumento de sala rios O d O
dido, também, o tão desejado nalista Antonio Lucio; Sr.

todas as classes de mariti- eputa O. aDiei Abôno. Mas, ao que parece, e Sra. Orestes Bonato; Sr.

mos ora existentes mesmo F
continuarão olhando as vi- e Sra. "Valter Mendonca;

as que foram aumentadas a raco trines, contemplando o mun- SI" e Si'a. Amadeu Bordin;
por força de decisão ,judi- Em goso de férias parla-

do feliz que Papa(Noel pode Sr. e Sra. Mario Gewel'; Sr.

daI; b) o aum�Ilto de sala": mentares, chegou, ontem,
ofert'cer... e Sra. Dr. Paulo Kumel;

. Sra. Dr. Alexandre Muniz'rIOS está condicionado ao via aérea, a esta Capital, o -e.
'

r..sse o panorama que ao de Queiroz; Sr. e Sra. Rey-aumento dos fretes, mas es- S1". Deputado' Daniel Faraco, funcionalismo público, es-, naldo Antoni; Sr. e Sra.
tão sendo real,izados estudos! da bancada riograndense à t,adual e municipal, oferec� ,

I '

. Boaventura Nunes Varella;
p3;ra o encontro de uma

for-I'
Câmara dos deputados, elei- o Govêrno udenista de San Sr e Sra, Romeu Vieira; Sr.mula "criteriosa, humana e to sob a legenda do PSD. ta Catarina, cUJ'o's capita�es- .

, e Sra. Herminio Quintilian;justa" que atenda ao mes- O ilustre parlamentar mo'r, quando na oposiça�o, a-

I
Sr. e Sra. Ernesto José Cã-

mo tempo ao traÍp.go de pas- conterrâneo tem sido muito cenavam com-.as perspect,t' liari; Srtas. Maria Luzia e
sageiros e ao transporte de 'cumprimentado pelQs seus vas de melhores dias ... ts- MM'isa Da Nova; Leonor
generos de primeira neces- amigos e correligionarios. se, em 1951, em 1 ano apenas" .

Fontana e Elvira Carleto;
, de Govêrno do sr. Irineu S AI T I t' d

A t t-' g" d
-

d II , rs. varo o en mo a
Iven ura ra Ica e OIS Bornhausen, o Natal que o Silva, Nilo Antunes, Aquiles

funcionalismo público do Gaspari, Urbano Zart, Dr.

estudantes Estado e do Município, terá José Muniz de Quei!:'óz, Do-
em nossa terra ... '

mingas Bonato, Vitorino
Os funcionários públicos, Torriani, Silvio POZZObOll,

llão há dúvida, êste ano, Nadil' Saraiva, Jornalista
passarão o Natal contem- Raul Pereira, Luiz Ruaro,
pIando, apenas, o' mundo Francisco Santini, José Co
dos mais afortunados, muito volan, Osvaldo Caetano da
41mbóra tenham passado o Silva,

-

Pedro Lara Ribas, ,
ano a dispender ;quanto de Valdir Mendonça, Luiz \

energias emprégueAl em pról Grossi. Alvarez, Dr. Fran- J

dos interêsses do Estado, cisco Sansone, Advogado
servindo-o, corajosamente, Manoel José Machado, Olin
com ver�adeir() espírito pó- to Zimmermann, Augusto
blico. Vivan, Orival Zago, M�rio
É o prêmio das suas can.- Coelho, Nelson Pedrini, Ar

seiras, do seu 'trabalho ho� senio de Negreiros, 'Dr. Fe
nesto, da sua, labuta silen- lix S. Verpachoski, Pedro
ciosa, em proveito do erá- Granzotto, Laurindo De Car
rio que, agora,- o castiga

cO-I
li, Alan Kardec sampaio'l'mo um senhor máu, rancoro- Dr. José de Almeida Pim- '

so e perverso. . ., pão, Luiz Antoniutti, Ely I

/

-

Jovens
RIO, 18 (V.A.) -'Um dos Quando, porém, viraram

filhos do advogado' Stelio par::t a Avenida Osvaldo
GaIvão Bueno, cuja morte, Cruz, perderam a direção e

assassinado pela' esposa, o veiculo projetou-se contra
tanto impréssionou a todos,

I
uma arvore. Stelio sofreu a

foi ontem protagonista de fratura do craneo e' da per
um episodio condenavel. A":'I na direita, sendo' levado
pós um baile de formatura imeâia.tamente para o Hos
realizado na Associação dos pita1 do Pronto Socorro. Hil
Empregados do Comercio ton, seu amigo, teve a bacia
Stelio Castor GaIvão Bue- fraturada, O carro pertence
no (que tem o mesmo nome a um industrialista.
do pai), de 18 anos, saiu em

companhia de outro jovem,
Hilton Vasconcelos, e 1'0U-'

bal'am um carró que estava
estacionado nas pl'oximida
des. Arrancaram rua afora,
dirigindo-se para a zona sul.

Certamente o abandono
em que ficou o jovem duran
te quase dois anos, morto o

pai e presa a mãe, foi fator
facil para enveredar pelo
caminho da aventura.

"
_'

No dia seguinte; acompa-,
nhado de amigos, s. excia.,
visitou vaeios estabeleci

I mentes inclusive o Centr?,
de Saude obra iniciada e-

Aderbal Ramos, 'reul1ind� terminada no seu governo,
se seus amigos no' "hall" onde estivera a convite d�
dessa sociedade recreativa, abalisado médico dr. Nori
falando na ocasião o diretor no Rotolo, colhendo as me-·

do "Corteio do Oéste", Prof. Ihnres impressões desse util
Antonio Lucio que, em mag- empreendimento. Esteve tam,
nifico improviso, saudou o bem na Fabrica de Fosforas
homenageado, destacando as da firma De Carli, a convio.
suas qualidades de homem! te de seus operosos direto
publico e de cidadão, acen- : res.
tuando os altos postos em I No dia seguinte, pela ma

que serviu, com inteligencia, í nhã, sua excia" e exma. es-·

dedicação e, sobretudo, com posa, via terrestl'e, seguiram
espirito humanitário e de- para Lajes, depojs' de pas
mocrático. Disse o' orador sal' tres dias de -alegre cono-

que a Históda vai julgar os vivio nesta cidade, em cujo
atos do ilustre homem pu- tempo teve ocasião de consta
blico, que deixou o governo

I'
tal' o grande apreço e admi

rodeado da estima e da ração em que é tido, pela,.
consideraç'ão de sua gente, nossa gente.,
a quem ,Toaçaba, como ou- disse, o elr. Ad�rbal, da CD�

tros municípios muito de- moção com que êle e sua es

viam. As palavras finais do posa recebia� não só esta,..
conhecido tribuno, foram re- cóm-o todas _as demais de-,
cebidas com demorada salva monstrações de. fidalguia
de palmas. Agradecendo, de que foram alvo::;; dumnteo

FV0GQanão
Recebemos:
"Haverá i�leição para Prefeito, em Nova

Tr,ento, sob �"nova ordem'; uelenista catarinen-
se, -, �f

(Jornais e conversas)

Vai reunir�se brevemente,
, Sob o signo do tridente
Que governa. no ,momento,
Um conclave memoravel
Que chamamos de provavel
Concílio de Nova Trento ... ,

.�,
"

Para ,elegei' um 'prefeito,
Novo, com novo geito'
Dado na Democl�acia,
Rolam carros j:hapa-branca
E a Liberdade se tranca
Na vigilância do dia!

Vão chefes em cambulhada,
Discutir a marmelada
Que farão na Trento Nova.
CIJ-be agora ao neotrentino,

,', Com a enxâda do Destino,
Abrir-lhes depressa a cova:.

Mas, se nessa experiência
(Com restrições à deca.dência)
A marmelada acel·tar;·,
Não pense quem -da mentira
Proveitos agora tira,
Que perde pOl" esperar: ..

1'--

GUlt,HERME" T.AU

...
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