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da EI)·oca
A preocupação máxima, do Govêrno atual, é a po- cm benef iclo próprio, como anua polttica, anunciada Legislativo de suas funções" procurando lançar nova

mica. Todos os problemas administrativos vem sendo I até como instrumento de defesa contra o prestígio eleí- mente o funcionalismo contra o' Executivo, em prejuízo
equacionados dentro elo critério político-partidário, toral do 'concorrente titular de outra pasta. da classe. Por estas razões não ponde o Govêrno, como

num alarmante e irresponsável descaso pelos interêsses A ciucunstânc ia de o projeto votado melhor con- desejava sancionar a lei em questão. Esperamos, po-

primeiros e mais altos do Estado.
_

sultar os iriterêsses de Santa Catarina e situar mais rém, a solução do "Veto", para renovarmos à Assem-

Exemplo típico desse procedimento ocorreu com a condignamente o funcionalismo coletor, exasnerou o bléia-o projeto em causa. E podem f'icar tranquilos 08

lei de recrgnníaação das Coletorias Estaduais, que cria- Secretário da Fazenda a ponto de levá-Ia ti declaração 81's, funcionários do Tesouro do Estàdo que o Govêrno
Vil também a éarreira de coletores e escrivães. de que se viu, êle, e não o governador, na obrigação de irá ao seu encontro. \

.

O projeto governamental, organizado pelo sr. Bayer vetar aquela lei, como se lê do documento transcrito Cordiais Saudações.
Filho, Secretário da Fazenda e cacique uden ista, antes abaixo: ass, João Bayer Filho
de acolher os reais ínterêsses da administração pública, 'l'ESOURO no ESTADO DE SANTA CATARIN1\ Secretário da Fazenda"
visava a ser um instrumento de poderes políticos, que, Plorianépolis, 26. de Setembro de 1952.
no momento oportuno, seria posto em movimento, a ser- CIRCULAR N° 850.

viço de ambições pessoais.
.

CARTA -� CIRCUI,AR
Na Assembléia Legislativa êsse projeto ele máu ca- Para conhecimento dos Srs. Exatores, abaixo trans-

ráter foi modificado pelos representantes do povo, in- crevo a "Carta-circular" do Sr, Secretário da Fazenda.
cumbidos de proverem o Estado de leis que lhe consul- "Senhor Coletor,
tem as necessidades, e não, de enfeixarem força polí- E'[ll Agô;>to de 195],. resolveu o Govêrno do Estado
tica nas mãos de qualquer aventureiro da Joâia, enviar à Assembléia Legislativa um projeto de' lei, vi-

As alterações que o 'projeto sofreu no- Legislativo "ando:oi reorganização das Coletorias Estaduais, bem
não foram obra de um partido: foram decisão da maio- como, crjando as carreiras de Coletor e Escrivão, ve

da, na sua independência de poder legislador, que não lha aspiração da classe, Procurava, concomítantemen
é simples carimbo aprovativo, como querem os juristas te,,, Govêrno resolver o problema da Magistratura,
·lntlaciànos. Piscalízação e Fazenda, enquanto tratava da reestrutu-

Por outro lado, o projeto aprovado pela Assem- ração geral. Todos sabem o que' aconteceu com a Lei 22,
bléia, de imediato, recebeu aplausos gerais, de quan- lei dos Magistrados. Com a reforma das Exatorías, en

tos conhecem' o mecanismo arrecadador do Estado. A tendeu a Assembléia Legialativa rejeitar a proposta
voz dos técnicos e da experiência proclamou, de logo, a governamental, apresentando um substitutivo ao pro
excelência do projeto aprovado sôbre o projeto proposto. jeto. Face ao acórdão firmado pelo Supremo Tribunal

Para o homem forte do govêrno, todavia, a lei da Federal-Lei 22, vimo-nos na obrigação de vetar o pro
Assembléia, administrativamente correta, f'az ia-se im- jeto das Exatorias, norteando-se o Govêrno pela ju;is.
prestável, porque lhe cortava a oportunidade de usá-la prudência da Côrte Suprema, Exorbit.ou a maioria do

v

Documentos

1

Aí fica, para registro da época, esse documento me

lancólico, no qual.. gritante e evidente, ressalta um pro-
pósito:' o de intriga,

.,

O .eterno vigilante, o democrático presidente da
U. D. N. no Estado, aí se revela além de um inconfor
mado com as decisões do poder legislativo, um intri

gante of icial.. que usa do cargo para tecer enrêdos e

impingi-los oficialmente aos seus subordinados!
Interessante observar que os homens' do atual si

tuaciorrisrno aludem constantemente à aut�ridade dos

govêrrios passados, como a um milagre. E queixam-se
de que, nestes dias, essa autoridade não vigora, como

an tigamen te.
. .

Nisso, não vai milagre, senão segredo. E este está,
tão apenas, na conduta dos homens. Aos que se desgas
tam com embustes, trapaças, intrigas, velhaquices, in

sidias, explorações, enleios,' mentiras, chocalhices, fal

sidades, fraudes e imposturas, a autoridade foge, co

mo o ladrão à polícia.
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�.

Ano XXXIX � , .1 .

.

N. 11.531· �
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o Congresso. Será Convtcado· a Pa'flir de 15 de- Janeiro
futura' Realizada essa tarefa, que convocará a comissãoInter-

deverá estar concluída na partidária e .entregará êsses

próxima semana, ela. subirá dados, 'que servirão de pon

ao presidente da República to de partida para o ante

para seu estudo e exame, trajeto a' ser enviado ao

Depois, o sr, Getúlio Vargus Congresso.

O Sr It8Iv'I-00' Lil'" V8nco 'por Dla,·s BUENOS AIRES, 27 (Uni .. minou na América com a

• II.., .

ted) - ,� imprensa pera- bela tradição de conf'rater-

de 150 mIai vatos L-Ia'"-Ira 'vlnta nista matutina continua n idade continental.
.

U,.· li.
-

tratando da questão com (i Sempre nos unimos con-

Dem ,ara o sr Os6rlo Uruguai sobre as ilhas tra a agressão" - são 0'-
•

. .

Malvinas. Com grandes ti. principais comentários.

Borba, DO Recife tulos, "Democracia" diz:

RECIFE, 27 (V. A,) com margem superior a
'Afeta to.Ia a América a MONTEVIDEU REPON-

Até às 18 horas de hoje, o 150 mil votos.
insólita atitude' do govêrn o MONT���D�:'U, 27 (U- O TEMPOresultado das

-

N' teri
,

d uruguaio: subleva os sen-
A comissão de aceSS"'I'e·s·" "apuraçoes 1 o ln 'e1'101' mais tal' e o O C 11 Nv mentos patrioticos do nosso nited) -

.

onse 10' 1 a- Tempo - Perturbado, C0ffi
do Catete tem real ízado dia' _ das eleições para governa- resultado era o seguinte: '

1 d
�.

povo, sendo uma afron ta à ciona o. governo aprovou chuvas e trovoadas,dor de Estado na capital é Etelvina Lins 160406'-

.

'nossa soberania. E' uma in- a nota de contestação ao Temperatura - Entrará
o seguinte: Osório Borba 15.389. '

1
-

Osório Borba _ 25"102; __ -� "V
digna.e torpe atitude de um governo argentino pe o a- em decliaio.

Ad
naís irmão" Num artigo "parente desconhecimento Ventos - Do quadranteEtelvina - 23,074. A apu-

O·eceu
t • � L"

- ., ';:

parte f�z 111n comentario da soberania das ilhas Mal- Sul, "om raJ'adas f'l'e,",,'sr3,ç�o pl'ossegu'e. Dos' 90 .e. . ".'Ca

'ob o tl'tlllo "><el'VJ'll'smo do vinas. A nota será divulga- T.e·mpel·.a.tu' loas - E .,.t··)·�,:-

1��'8-·�D-d"'�8-S-dJ'..8""'-M""'o""'-r"'''a.ol'lo.I-.'''s municipiof' são conheci lf'� P. ALEGRE, 27 (V. A,)" '. >..; • -'>. -':

. :crove'j'no Ul'LlgLlal'o" da depois de chegar.' ao co· nlas de ontem'. Ma'xI'm' �.�),1.
os resultados das apurações ",. • -

- Enfermou gTavemellte, "Não se encontram em nhecimento da Argentina.
.

Mínima 20,0.
.

.:le 72, faltando portanto, os em Cachoeira do Sul, a ve-

DOla.OD·te na d S d f
. Montevidéu argumentos pa-

-."wr.Y: -_w_ *_
. e 18, egun a- €11'a será neranda genitora do chan- �� .......,

ra l'esponder ao 'pr{)testo da

Prefeltora dollo!
,mr:.errada a apuração dos celer Jo_ão Neves da Fon-

Argentina, O Uruguai tcr-votos. toura, vítima de um insul-

RIO, 27 (V, A,) _ Em. Sabe-se que o sr. Etelvi- to cerebral. "'.o1'� -_�_ -.r "V!

prestou-se a.specto políti-
no Lins seguirá amanhã, às A fim de assistir a ilus

Co ao almoço hoje ofereci- 16 horas, para o Rio de Ja- tre" dama, {!hegou, sábado,
do pelo general Mendas neiro. em avião especial da FAB,
de Moraes, com a pUl'tici- RECIFE, 27 (V, A.) o ministro do Exterior, à

par;ão de alguns de seus a- Esta manhã antes de se CacoheiJ·a. às 13,3Õ' hC)l'as,
"

migos. políticos. reiniciarem os trabalhos Rep.resentando. o ,gover-
,Durante' a refeição, o ex- de ap·ul'aç.ão, a contagem nador E.rnesto ,. DOl-n'eles,

"pl'efeito do Distrito Fede- e-ra a seguinte, para todo o seguiu, ontem,' de automó

ral anunciou qúe havia si- Estado: vel, para à-quela cidad·e, o

do novamente convidado Etelyino Lins - 90.813; dJ;., .Nei, -Brito, .. secretál'io

-para exercer a chefia da Osório Borba - 14.890. do govêrno.
municipalidade. Estar; i a, Segundo os comentaris- .. A',; últimas informações
assim, j)ara ter um d·esfê- tas p�1íticos, .

� . c�ndi,�ato I il??re o �8t.ado de saúde �a
cho a crise dõ gÔV'éÍ"110 10-

.

:10 PSD e pa�'tldos, 'collgu- VIUva Neves der Fontoma

<cal. los deverá sair vitorioso, Sª,Q .• so;:nb rias. ,te ano.

,

RIO, 27 lV.A.) - O sr. menta dessa comissão divi
Café Filho esteve ontem á dir o trabalho em três eta-

2 - Esquema da

reforma;'
3 - Meios para imprimir

maior dinamismo na ad_!ll:
nistração resultante da re

forma.

riamente reuniões prolon
gadas, debatendo a reforma
a ser proposta ao Executivo.
Segundo apurámos, é pensa-

pas, a sabei':
1 - Relatório sôbre a si

tuacão atual da máquina ad
ministrativa;

tarde no Catete para combi
nar com o chefe elo govêr
no a, mensagem convocando
extraordinártamente o Con

grosso, de vez que é pensa
mento do sr, Getúlio Va1'-
gas assim proceder alegan
do necessidade ur.gente pa
ra o projeto de reforma ad
ministrativa em largo' esca
la. FIcou assentado que ,�
convocação teria ínic 'o no

dia 15 de janeiro de 195:3,
tal como aconteceu no an o

passado, ficando os con

gressistas com um interre
gno de 30 dias para as fes- c

tas do Natal e Ano Novo,
A MARCHA DO PROJE'fO

foi expulso
d_o.Bt:asil- ,."

<.

. RIO, 27, (V. A.) ----:- Omi
nistro .da .. Jus,íiça, p.um p�o-"
cesso qu.e lhe' foi às mãos,.
despach.ou . esclaerece n d o

que a expulsão .de Selayo
l\'I�noel Eugênio Diãz San

chez, argentino, residente
em São Paulo, foi decret.a
da em 1° de Setembrq des-

Broca DOS eale,
zals do I. Santo
VITóRIA, 27 (V, A,) ._

'0 governador Santos Ne

ves está providenciando, em

colaboração com o ministro

da. Agricultura, ó forneci

mento de inseticida aos a

gricultores para combater o

noVO surto de broca que es

tá assolando a zona cafe-
eira litorânea, a fim de pro
teger a próxima safra de
café ava.lia:da em três mi
lhões de sacas.

Rio; 27 (V.A.) - O sr,

Getúlio Vargas, Presiden
te da República, assinou
decreto, nomeando o Gal.
Pedro Aurélio de Góis
l\'Ionteiro, . Chefe das Fôr
ças Armadas, para o car

go no Supremo Tribunal
Militar.

APLII·,. ;

. �-Barnabé!? Credo! Que
,,' 7e ISSO.

- Ué!. Estou pronto pa
ra comemorar meu d·Ia!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o .a'l'ADO

.8DICO$

.Convulsoterap!a pe le elet.roch oque e cardiazo l. Insulinoterapia
...t\, eom mooernu. método .. de diarn6.ticoI • tratamento. .le Sakel. Malarioterapra. Psicoterapia.
fKJLPoSCOPIA - HiSTERO - SALPINGOG:RAFIA - ••TABO-

J.JS.M.O BASAL

a.áioteu.pia pur ond�. curtAl-.l.troeoaruJaçio aalo, UI�a
�h,l.t. e"infra ·VermelJlo.

C....llltóti.: Rua Trajano, a. 1, i· .q.dal _ .•diffeio .e aOD-
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ORA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTONIO DIB MUSSI
HUle.

Cil'llrela-CUnicli G.ral·Parto.
8et,oi,.. completo e eepecialindo da. DODCAS D. S.NBCl'-

_...,�.

"."r": Dai» li 12 hora. _. Dr.•UalS.

D•• li 1. 18 hon. - Dr•.•Ult.

a..idlllcia .�nnfda Trompowllrl. !It

DR. JOSÉ'TAVARES IRACEMA
ESI'ECIAUSTA

�toLÉSTl:AS NERVOSAS E MENTAIS. CLll'iJCA GERAL
Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambu latô

do de 'lI'igiene Mental em Ftorianópo lis. Psiquiátra do Hospital
Colônia Sànta'Ana.

Consuttôrtn Prnvisorfamente IÍ·; Rua General Bittencourt, 8[0

i es qu ina de Anita Garibaldi).
Horário; Das 16 às 1,',30 horas
Residência; Rua Bocaiuva, 139.
,---- '-·1

OR. I. LOBATO F:&LHO···
Doenç.. do aPllrelll.o reaJliratórlo
TUBERCULOSI

RAmOGRAFIA E RADIOSCOPIA 008 PULa0•.,

Cirllrlitia do Toru
'orlUllde pela Faculdade Nacional. de Medicina, Ti.iolo,t.ia •

Tiaíocirurgíão do H08pita'1 Nulo Ramo•
Cura0 da elpecilllizlÍção pela S N. T. Ex-interno a .x-aniIMllia .e

Cirurgia do Prof. Ueo Pinheiro Guimariel (:lio).
.

Coninltório: Rua Felipe SchlllJdt n, !8.

Diàriamente, das 16 às 18 llora•.

R�s.: Rua Sã.o Jorge n, 30.

'---·1DR. ALVARO
.

DE CARVALHO
Doença. de Criança•

Conluitório:. Rua Trajano a/no Edit. São Jorre - 1· alldar. nal
&lal 14 e III.

.

Relidên�ia: Rua Brigadeiro Silva Pae., ./n. _ •• an4u, (cItA-
cara do Espanba). lltllnde diàrtamente da. 14 b,. em diante.

o E S T _A D O·
ADMINISTRAÇ.lO

....ct•• OflcInaa, i rua Canl,lJlelre lIIa"'-,

TeL 111Z - ·CI. POIItal. 1".

Diretor: RU:8IlNS A. :RAMOS.

Gerent•. : DOMINGOS ·r. D. AQUINO.
lte,rnentaBtn:

a.pr••entaçõ'l A. S. Lara, Ltda.

Ita. Sen·.doI Dantae, 40 - lia and•••.
Tal.: 2%-'692. - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.

Ihza Fe!i�e de Oliveira; n. 21 - II" .n'_

t·a1.1 U-987' - São Paulo.

AS81NATU Il ..U

N .. Capital

A.. •.. .. .. .. .. . .. Cr$ 17t,"

...... tra. ;',;': :... Cr$ 9••11'

No lnterlor

"'... Cr$ Z88,1I

.......tr.. ., , Cr$ 11 ••••

Anúnciol medfantu contrito.

O. oririnai., mesmo não publicado., lia.' ...... ' ..

.."olviclo••

A direclo não le reapo�lIabm.. �I- ..._

emitido. 1101 artirol aninado...
DR. A. SANTAELA

,'ormado pila :raculdade Nacional d. aedictn. da Ulilnui

.... do Bra.iI).
.Hieo pol eoncurao d. Auiatlnc1a a PatcoJl.tal '0 Dilu.tto

••••r.l·

-.x-interno dI) Ho.pital PliquiAtrico e .aale&mio ,l'a41d'rlo 4a

6Io;>lial .,..deraL
h-Interno da Santa Cala de ai.erlc6r41a do ato I•. 'aD.lr••

Cllnica médica - Doença" N ..rvo•••.

Ceuultórlo: .difteio AmêU. N.to _ Sala t.

...ldiD.cla: Rna· Doeaiu"'., 11•.

C....U.. : Du 11 à. 18 lIol.a.

T.lefon.:
.

a..idêuei•. : l.i86,

DR. M. S. CAVALCANTI
Clínica exclnaivamente de crl...,..

'-ua Saldanha Marinho, 111. - Telefone C••} 718.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CUnie. Médica - l)oen�a8 de crlan(1l8

(Tratamento de Bronquites eth adultos e crianças) .

Conanltório: Vitor Meireles, 18 - 1° andar .

Ifflr'rlo: Du 10.30 às 11.30 e das 2,30 àR a.Sll bor...
ReJildênda: Avenida Rio Branco, 162 _" F"ne J .6411.

_.i "

ADVOGAD·OS

\lOnault6rio: 1.268.

DR. JOSÉ' BAHIA S. BITTENCOURT

MiDICO

Climca Geral - PEDIATRIA

It.a li de MaIo, 1. - luja'
,.U.J1lCULTURA - P_DIAT:RIA - CLINICA GnAL

c...l&6rl•• 'Re.ldêncla � Rua Bu1eio Viana n. 'Z (LarlO 11

.. Jlalo) - J'lorlan6poUa.
••lrl.: • la 12 Itora. - Dilrla_nto.

OLIIOS - OUVIDOS -·NARJ.z • GAItGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
E.peciall.ta •• IlfMJlf ial

•otera. Ap.r.lhalem.
JAmpada d. Fenda - gefrãtor - Tutom.tro etc. Raio :1. (ra·

....,&11•• .í. Cabeça) - Retirada 4. Corpo. axtran':o. do hlmle
• tIIofa.o.

:a.e.iu para .1110 de Oculo.. -

�.lt6rl. - Vileend. d. Ouro Puto a. I - (A.l� da Ca.a

.... BoriloIlW).
....4I••efa - :r.lip. Sebmld�, 101. - Tel. U811.

DR. ANTÓNIO MONIZ 'DE ARAGAO'
. CIRURGIA TR.UJlA.TOLO�l.&

Ortope4ll.
c.u_ltório: .Joio Pinto. 18.

.,_. II b 1'1 diàriamente.
••110. ao. S'badoa.

.... 1 BoWIl'f& lU. ro•••. 71'.

DR. NEWTON D'AVILA
Clrurpa I"lll'aJ - Doenças de Senhora. - Proctolol'l•

Eletricidade ltféd;ca
Conllultórlo: Rua Vitor Meireles n.-18 - TeJeton. 1.60'1..
CUDlIult.,,: As 1l,IW hOl'as e à tau'ue das 16 hora! em ·diant•.
Reaidência: R-lla Vida! }{arnos, - 'l'elefone 1.422.

��_·�·�,...,.. ...�.�...........""""'""_.w__ •..

ADVOCACIA

ROBE�TO W. S:HMIDT
HE'ITOR STEINER

.

. .

SOLICJTADORES

Advogaçia Cumercial, Civil e Trabalhista

ESCRITÓRIO:
Felipe Schmidt - 42-A 1° andar sala 1.

DR. MARIO LAURINDO
e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Fôro em geral, Recursos perante o. Supremo- TtH:>lb>'
Federal e Tribunal Federal de Recursos.

ESCRITóRIOS
rua " TrajanG>'F'Iorianópol is - Edifício. São. Jorge,

12 - 1° andar - sala 1

Rio de Janeiro - Edifício Borba Gato,
Antônio Carlos 207 - sala 1003.

Avenida...

CLARNO G. GALLETTl

OR..ALFREDO CREREM
Cano NacIonal .te doeÍtcu iDe';'tat.

.

lIs�r.�1' do BD,pItar Oo1611ia Sant'Ana.
I)oenca. II.1IrfO••' _ malÍtaIa.

f1Q�t'J'lci. S.xlial.
a.à Tlraíl.at_. a. I.
eo.'1I1t.. 4&. 11 la 11' lIora••
I'ONa: •• '1é8.
....i Bua SaD�' Serai.,., U - ••trelte.

DR. 'lWUo
.

WBNDHAlrSEN
.

cu.Itia 1Il'écIlea .':".lt... muco
c.ual&6r1o - .u. .Joio Pil(to-, 10 - T.I••• "... "�.,

.

<;OU.Iu.: Dal 4 li fi 1I0r...
...lcI••e1.: &1i•••ta�.. J6.áJ�u. 41. T.l, I1l.

, .

.DR. ARMANDÓ VALERIO DE' ASSIS
MeDICO

.,.. ••rrl� i. Cliaiea IJafantil tia AuI"lllela Bulcr... • ...
..
.ttal d.e_.Carfdrie

CLINlCA ...mCA Da CEfANÇAS. ADULTO'
- Aler",-

c.ual&6dót Rua Nu!!•• _achado, '1 � CollmIul i., 1.. b 11
.... 11 b 1'1 ltor... ,.;

.

. '.', i
1I,etd.'acr.: Ilua, _,..reellal Guilherm.e. I - 1'011.1 ••

ri'·

DR.
- ADVOGADO-

ta. Vitor Melrellel. 60. - Fone '1.468. - FloriaBó.-Ua.,·

Advocacia' e Contabilidad�
DR. ESTEVAM FREGAPANI

- Advogado -

ACACIO GARIBALDI S. THIAGO
- Contabilista -

Edifício "IPASE" - 5° andar .
---_.�----------------------------------------

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA,
- AIWOGADO -

Caiu POIIul lU - lta}ai - Santa Cataria.

los·tifulo de Beleza «MaraUiÍ1Jl
Ondulações, permanentes, maniqlri, pedicuri:;' lim-.

peza de pele e tintura _para cabelo.
TÉCNICA COM 13 ANOS DE PRATICA APERFEJ,,;.

ÇOADA- EM SAO PAULO .

Mme. AUGUSTA - Rua Fernando. Macb�doi 2&

Navio-motor "Carl Hoepcke'J
.

RAPID�Z ...:. CONl<�aRTO - SEGURANÇA
Vkgens entre FLOR�ANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajai e Santos, sendo neste último a·peJlftS

pàr. (I movimento de passaleiros.
PRóXIMAS SAlDAS:

-

"''>t, 26/0utubro 'iH/oüutbro lO/Novembl'o
5/Novembre 7/Novernbro 12jNovembro 18jNo-vemb1'6

17/Novembro' l'9.jNovembro 24jNovembro 25jNovembn
BO/Novembro 2jDezembro 7/Dezembro 8/Dezemb-ro
121Dezembro 14/Dezembro I9/Dezembro 20/DezembrG
U horário <le Florianópolis será às 24 horas das datas indicsaH.

Para mais informações di�ijam-se à

EMPRSSA NACIONAL DE NAvEGAÇAO aOEPCKIl
Rua Deodori> - Caixa Postal D. 92 - Telefone: 1.2'1:2.

J D A

I farmacias;
de Plantã&

veLTA
dItSANT08-

MÊS DE NOVEMBUO·'

1.0 Sábado - Farmáci<Í!L

:Esperança - .Rua Conse+>
.lheiro Mafra.

2 Domingo - Farmácia.·]

.Esperança - Rua Conse-.'
·lheiro· Mafra.
� 8 Sábado - Farmácia da ..

...Ee - Rua Felipe Schmidt_,

j 9,Dõmingo -' Fi-{rmá'c'Ía.
�da. Fé - Rua Felipe Seh...;-

i'IN.idt.
.

i 15 Sábado· - Farmác1a,
!Modetna - Rua João Pin
to.,

16 Domhigo ,- Farmácil:ll..l
Moderna - Rua João Pin
to; _

22 Sábado - Farmãei'a.
Santo Antônio - Rua João

______� � � --------------�-------,Pinto.

de FJJfl.J.IS de'ITAJA1 d.o RIO

, Lavan'do com Sabão

\7irgen1 .

Especialidade
da Cio. "BTZIL INDIJST'RIAL-Joiofille. (marca registra�a)f

ecoDo�mlzajllfse tempo -e dinheiro
.-------------------------------------------

.,
....

'
.

\.
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"

����r.:.[���!.�IIQecçã�;:::::taçãO D�[�o!�I'ONE 900 I �1�!�!8�;:�:Dl'
Festeja, hoje, sua, data Esta SECÇAO. destina-se, precipuamente, à divul- SUPERNUTRITIVO! I J\ lancha "Rio Jordão", le-

. flatalicia, a gcntil srta. Dil-. gação dos trabalhos dos Juizes e Promotores do ínte- INCOMPARAVEL!

.

vando de reboque as alva-
'nlH Livramento, diligente rior. rengas "Santa' Luzia" eBiscoitos "Champagne-Savoiardo" - Amaretti
'fc,llCion;}ria autarqnica.

_

Muitos dêsses servidores do direito cultivam, com

1
"Santa Izabel", saída de

- Petits Four-Gallarati
Por este motivo a distinta carinho, a arte de ULP IANO. Manaus com destino ao Pu-

. PRIl\:IOR' ABSOI:,U'FO EM QUALIDADE!.p.'dversariante será muito Não é pequeno O número de sentenças e pareceres I rús e. ao, Acre, ao passar
PANE'fTONE 900 LTDA. - Rua Sacramento>cl'lnpl'imcntada. que enriquecem, pelo seu valor jurídico, os armários por Pruraquequara mon-

':l"AZEM ANOS, HOJE.: dos çaidórios, mas. permanecem desconhecidos do maior I Blake, 41/55 - São Paulo.
tau sôbre pedras, abrindo

- Sta. Ma ria I�.elena ML:S- ! centro ,d{). cultura jurídica do Estado, que é, sem dúvi- j grandes rombos nos cascos

<�j filha do sr. Nilo MUSSI. da, a 'Capital, das alvarengas, que condu-'_'

'-- Sra. Carmen Lenz Vi- Infelizmente, não possuímos, no Estado. um orgão
C

.

.".

I f IJ ziam grande quantidade de
"1e1a, espos::r�do sr. _Ijar9!do de publicidade, que registre a nossa atividade.\�forense. .

.

omemo ra.se
.

qU1D a- eira a mercadorias. Foram inicia-
'Vilela, tesoul'eiro (la Pen i- O "DIÁRIO OFICIAL" destina, semanalmente, uma dos os trabalhos de .salva-
·-tcnciária do Estado. folha. à pubi'icaçâ« dos julgados do nosso Tribunal de cilegada " do. 1-' C,orteio,.

: Aére,.o' menta das embarcações e
- Sr. Osmar Meira. Justica.' da mercadoria, elevando-se
- Sr. Cirilo Soares de 0- ]\la;;; sem nenhum espírito de divulgação. d'

,

EE' UU . 'os prejuizos a mais de ....
:lveira, oficial da Marinha Trata-se' de uma publícaçãu maciça, que os, prof'is-

. OS .'. ,_

1.000.000 de' cruzeiros. A
:2\Iercante. sionais do direito vão guardando pera oportuna con- Imediatamente após o en- Inspetor Regional do Rio de lancha e as alvarengas per-

- Sr. Waldyr Alban i, sulta ao índice. cerramento da "Semana da Janeiro; pelo falecido Ma- tencem à firma José 'I'adro
'funcionário do Ministério da Aí não aparecem os trabalhos da Procurador-ia, Asa", o dia 30 de Outubro, n uel Benevidas, também da e Cia., desta capital
'l"azenda. uem as sentenças dos Juizes de primeira instância, mui- quinta-feira, marca a pas- Polícia Marrtíma, e por H.
- Sr. João Jorge Mussi, .o menos os pareceres dos Promotores; "agem do 220 aniversário da 'I'hiel, mecânico da PAA. .� ---.,._"

o comércio. Inúmeros -dêsses trabalhos, sentenças e pareceres chegada, ao Brasil do pr i-
•

B..; Sr. Ivo Gasparino da fariam honra a oualquer órgão. especializado no ramo rue iro aviã� correio dos Es-
, 81)0 que causou'f.ilva, comerciárto. <10 direito, tados Unidos. I

y· fiE' precisoj-eagir contra a inércia. Foi no dia 30 de Outubro « ,met) ege corto.-circuito
Todos, sabem que já tivemos uma revista de direito. .1e 1,93J) que um aparelho 'S" MODENA, 27 (U. P.)
Denominava-se "REVISTA DO SUPERIOR TRI- ,)ilwrsky S-38 desceu na .eVenSO,D Um beijo entre marido e

BUNAL DE .JUSTIÇA". Baia de Guanabara, no Rio mulher provocou um curto-
Além de selecionados acórdãos de nossa egrégia de Janeiro, ao largo da Pon- i ',NOVA IORQUE, 27 (TJ. circuito. Ocorreu o fato

Côrte, ai figuravam as decisões e promoções de prjmei- ;;;;l do Calabouço, trazendo P.) - Um pequeno número quando Molínt, em cima de
ra instância que se faziam recomendar pelo cunho ju- is primeiros sacos contendo de exemplares da revista !"E-

uma cadeira, reparava os
rídico, bem assim, notícias, comentários e discursos .re- ;orrespondência-vinda dos manal "Time", desta "ema- fios do relogio da luz de
latívos a festividades em que a Justiça era homena-. 8stados Unidos. I na,- saiu, por engano, C'J'7n

sua casa. Tendo pedido á•

geada. ",
.

'. A tripulação desse Clip- I uma capa, datada de 10 de 'sua esposa uma chave de
• .

Não se sabe porquê, desapareceu essa Revista.

l"e1'
da Pau American World I novembro, trazendo um títu- parafusos, a senhora, ateu

O movimento forense no Estado cresceu
.

notável- Airways era integrada por! lo: "Resultado das eleições", dendo á solicitação, a(Pro-
\ \ ESCÔVA � k �ente e pro�peraram os estudos jurídicos com a cria- �;�ph:n "�e(l': Williamson, I com as �otografias. d�3 .. �1,�� veitou a oportunidade para

. )J .e .Içao da FACULDADE DE DIREITO, de modo que, nada p iloto ; AILhUl E. Laporte, vos presidente e VIce p.C,I dar um beijo no mando eu-
_., ,." ! há que justifique' o desaparecimento da revista que a co-piloto, e Henry Carrol},; dente, o governador Steven- quanto êste mantinha os

L· d i dedi�ação,.�le ,HERACUTO RIBEIHO e ,0 dinamismo' de ��dio-onej'adol'. l'.. 3 malas
..
san c.o 3clla�or John Sparx- ; dedos 110S fios elétricos.

-« 'Iuan O" a I EUGLlDEl:i Cl!N�A fu�da�am entre nos.
�

rereas fOl'a� desem�al'cadas I man: O erro e �n�o �;:l.1s (I�- Como o jovem houvesse

P I;,·) P II ta E�ta Secção e o prrmejro gesto de reaçao: j um pranchão .10calIzado no I v�rtIdo que o TIme .apoIa, descido da cadeira, não es-
, O le 8 ao s

.

'-

Nao te�os recursos para fundar uma revista, mas P��,�o, onde hoje �e ergue o "VIgOrOSamente � candídatu- tando assim isolado do so-

� _
'. destas humildes colunas, que a boa vontade do dr. Ru- i olt}l;C10 da Panair do Bra-I ra do gl:ande El�enhower. lo, houve um curto-circui-

bAO PAULO, 27 (V. A.) bens Ramos n03 franqueou, procuraremes fazer algu-' ilJ], a praça Marechal Anco- A revIsta expllcou seu en� to. De lábios colados o ca-
- :'\:"(1:'1 eottÍ em foco o' ma (�Ó_llSa a bem da nossa cultura jurídica, contando, m.

.

, gano, indicando que, seg-un- sal foi salvo por uma, -vi-
�aso dos policia:,; env�!_v�" Ratur-almente" com a,' cooper�ção_ dos que amam o dh:-�+ ,,', A t.rip�!a!\.�o. �oi l:�cepida do o costume, �u�s .

capas zinha. Marido e ,mulhel' fi-
,dos no caso do mereb lelJ to e zelam pela sua boa aphcaçao. ,leIo sr. Antolllo Coelho çla eram prepara�as prevlatne::1- caram com sérios' feril'nen-
ji8-stn capital. Iniciaremos na prOXlma têrç·a-feira. Costa .Guedes, . inspetor as- te, uma anunciando a vit,)- tos nos lábios e no rosto.

Diversas llúticias fr.· Outubro de 1952. ,iste.nte da Polícia l\1aríti- ria dos democratas e outra
"ynente à punição dos po:i- Adão Bernardes ma e Aérea, e que hoje é fl vitÓria dos republicancs. __ __ _-r_.,. .....

<eiais acusados. A fim de Nota 'da redação: O interêsse que este jornal tinha
'melhor esclarecer o assun- de manter uma secção jurídica, �ncoi1tl'OU na decisão do
'to, o sr. Carneiro -da Fon-, i1�stre, íntegro e clllto' magistrado, dr. Adão Bernardes,
te, chefe do Departamento digníssimo Juiz de Direito da la Vara da Capital, que
-de Investigações informou

se prontificou a dirigí-la, o momento de efetivação.
,-R Imprensa, que já foram Honrado e jubiloso com a colaboração do eminel1te
-demitidos dos cªrgos e que Juiz, ü ESTADO solicita o indispensável e valioso au
.-outros terão o mesmo ca- xílio dos srs, juizes e promotores públicos do interior;
::rninho.

a essa iniciativa, com a remes'sa, por cópia autenticada,

Pe
de tôdas' as sentenças, promoções e despachos de in�

, 'r'deram I terêsse jurídico, ao sr, dr. �dão Bán�rdes, Juiz de .Pi-
Ad

reito da laVara, no PalácIO �a JustIça, nesta CapItal.
O emar I .

Antecipando agradecimentos aos ilu,stre'S juizes e

Com a esfíngie dó sr. Ade-
. dignos promotores públicos do Estado, pela atenção qu�

·mar dé Barros encontra-se' derem ao nosso apêlo., c·erto's estamos, os ,dest.e jornal,
:2Íest.a redação à disposição

I
que a iniciativa hoje lançada obterá completo êxito.

-do seu verdadeiro dono, um

Tnedalhào com duas chaves,
-encontrada em uma das ruas
desta Capital.

, CALDEIREIROS
CRAVADORES .

·Precisa.;se 'DO Estaleiro'Ara�

.""

Florianópolis, 25-10-1952.

país.
O cabeça do bando �upa

um 'càrgo num estabeleci
mento conhecido como ·0

mais importante no comér-
cio de alcalóides, no- país.

�M'I·ssa de '30· 01-' Segundo consta, a maior

� .

.
..

..,.
.

fl�Z��S �::g;:iS�r:mIOi;�
Ja·."Dle' LI·n.hares .ipós reexportadas para ()

", Paraguai e Uruguai. Até o

A família de' JAYME LINHARES convida os seus momento, a polícia deteve

parentes e amigos para assistirem amissa de 300 dia que 20 pessoas implicadas na

participam o noivado de a IRMANDADE 'DO SENHOR JESUS DOS PASSOS referida qUElstão e conse

sua sobrinha senhorita Mar- manda rezar em 'sua Capela, no dia 29 do corrente, 4a- guiu apreender 4 milhões
garó Evangêlo Mavros, com feira, às 8 horas, em intenção ao descanso da alma de de pesos. Entre as drogas
o jovem Walter Haviaras. I' seu inesquecível e querido chefe.

I'
apreendidas, �iguram ópio, .

Desde já agradece aos que comparecerem a êsse cocaína, morfma e papave-,'
Florianópolis, 25-10-1952. ato de. fé cristã. �ina..

"

O'tHO!i\ - OUVIDOS - NARIZ • eA�GANTA
DR� GUERREIRO DA FONSECA

Especialista do RospitsJ
Receita de Oculo8 - Exame de Fundo de Olbo pan

:la88ifi�ção da Pressão Al'tel'ial.
.o

Moderna Aparelhaaem.
(�on8ultórict - Visconde de Ouro Preto. Z

, ; , ..

BUENOS AIRES, 27 (U
ríited) - Foi descoberta.

pela polícia uma poderosa
organização que se dedica
va 2.0 ·c.onh:a,bando e tráfi
co de alcalóides, numa es

cala ;;em precedentes no

Trallcantes de
inlorDeceutel

110 caçar feras
18 Matl 8rosso
e ParanA

P. ALEGRE, 27 (V. A.)
- Com destino ao Paraná
e Mato Grosso, segue no

{lia 4 de novembro uma

uma equipe· de caçado
res com a finalidade de
trazer a Pôrto Alegre uma

i::oleção de feras para uma

'8xposição em benefício do
"'Lar do Amigo Germano".
, Integram a caravària. os

,zlespOl"tistas Djalma' 'SaÍlas,
luiz Francisco Necochea e

. .Flol'encio Vino, todos vete
ranos e traquejados mes
tres l1a dificil, arte de ca
'Çar ariimais bravios, ,como

onças', tigres, punas, sé'
pentes venenosas e outros
a'1imRis das selvàs do Pa·
r�:n '} c 1:tfato G�:DS30.

Participaçãõ'
VVA. HlLDA HAVIARAS KOSMOS APOSTOLOS E

SUA IRMÃ EVANGELIA
MIGUEL VASIL ..<\KIS,participa aos seus paren

tes e pessoas de suas .rela
ções, o 'contrato de casamen-·

to de seu filho WALTER,
com a senhorita Mal'garó
Evangêlo Mávl'os.

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA . . �
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. O ESTADO

Chegaram bem a r.Alegre os, CatarinenseS3
Os nossos representan- VJtOl' Cabral Chefe Delega- 'L:vy Boehm, da S. E. Integrantes. da Seleção

t.cs estão hospedados 110 çio", listas e gaúchos o cetro cuhna : Sr. Rubens Lange Cruzeiro do Sul Car'Ia Masculina: Nilton Neves
I-Intel São Luiz, e chega- },.i11(�.n não tivemos con- máximo de voleibol. Damos 'I'écnico (la Seleção 11'e- Kiefer, HeÍena' R e s t 1 e, Pereira, Vicente Echlik
ram bem a Pôrto Alegre, uhec irnen to da tabela de abaixo a relação das pes-

. illh,ina: Sr. Eugenio Wol- Traudi Pensky, Marlies mann, Nabor Schl itcht.lng, ,

ccnf'orrne telegrama que jogos para as preliminares soas que compuzeram a ém- � e r Therese Ema Bertram, Ronald Ulysséa Lebarben
tra.iscrevemos : tudo levando a crer que baixada catarinense: Acompanhante das

atlé-I
Margot Elizabeth Bertram, chor, Zildomar Deucher,

"FAC Florianópolis, Che- estaremoa corno fortes cano, Chefe da embaixada - tal': Seu, Eugênia Wolter Elizabeth Von Gehlen, e Aldo João Nunes, Erico
game:; bem, hospedados did�1tt)�: para disputar comi Sr,,, �'dl1ardo Vitor Cabral Integrantes da Seleção Wally Wittitz, da S. Ginás� Straetz Junior, e Ernesto:
Hotel São LUiz, Eduardo os ca rrocas, mlllelros,pau-, Técnico da Seleção Mas- Feminina: tica de Joinvile. TremeI do Ubiratan E. G.

,
.

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

"O -Estado Esportivo"
" .,.. -, _ ;. - " - - _ _ - ....,.. - _ - - y ...,.

V' CAMPEONATO BRASÍLEIRO DE VO
LÉIBOL'

ABERTURA DO CONGRESSO - ADIA�
PA A RODADA INICIAL - TABELA DE

JOGOS

:�ábac1o, .passado, na

ca-l
Ql':1l'ta-félra r amannã.l :

pit al ,gaúcha, :'e�lizou:se a p.('rli:tl.l:bu�o, x. Santa Cata
solenidade de inêtalação do rrna r feminino l

'Co�lgÍ'esso, presidido' pelo, Santa Catarina x Ceará
.

Cidi C
,I •

desportista 1 10 arnerro, (rfl,Hlr:ulmo)
1)l'ç'::Ídente do Conselho QL11hta-feira: Per-
'Técnico de Voleibol da nambuco x Paraná (mascu-
CBD. Iino )
Participaram' 'delegados Sexta-feira Pernam-

de Santa 'Catarina, Paraná, buco x Ceará (feminino)
Minas Gerais; Distrito 'Fe- j'anmá x Santa Catari-
deral e Rio Grande do Sul. na ;ma�culino)
Considerando a .chega da

do Ceará no domingo pas
sado e que Pernambuco só

chegará hoje a Põrto Ale

gre, o certame teve início

ôntem, no ginásio do Colé
gio Batista Americano,
,A tabela sorteada ç a- se

guin te :

Segunda'-feira (ôntem) :

- Paraná x Ceará (mascu
linol

Santa, Catarina x Ceará
(feminino)
Terça-feira (hoje) :

Santa Catarina, x Pernam
buco (masculino)

Súbado - Pernambuco
x Ceará (masculino)
A,;, equipes femininas e

mascutína de nossa estado'
encoutram-se hospedada s

no Hotel S.ão Luiz, à Ave
'litla Farrapos.

l\llllas Gerais pleiteou
junto ao Congresso .a es

colha da' capital mineira
para sêde dó Vl? Campeo-
11;)1:0, considerando que pos
flue dois ginásios 'com ca

pacidade' para '15 e 7 mil
pessoas. além de 'Outros em

construção.

OUTRO "DOMINGO EM'BRANCO"
Tivemos, ante-êatem, mais rência ficou transferido
um domingo sem futebol, a para a noite de quinta-fel
nossa diversão de todas as ra, como aconteceu na últi
semanas. ma semana com a partída
Muita chuva sábado prín entre Figueirensé e Paula

cípalmente durante a noí- Ramos.

te, formando no gramado
do estádio, da rua Bocaiuva t '--enorm,es poças d� ág�la. AINDA O JOGO SÃO PE.

. �sslm,. com � lIça lmpra-
DRO X BALNEÁRIO

tIcavel,' lmposslvel tornou- .
.

,

se a realização no dia se

guinte do choque entre os

'conjuiitos do Atlético e

Bocaiuva, p�lo certame de

profissionais. Ao que sou

bemos, o prélio em refe-

T�mdo_ eu li oportunida
de de lêr um artigo, publi
cado no jornal a Gazeta de
autoria do senhor Gilberto
Nahas, sobre (l jOgO São
Pedro x Balneário, visto o

mesmo estar revestido de
certas inverdades, vim a

público por interniédio des
ta folha, fazer meu protes
to, na qualidade de 10 Se
cretário do São Pedro F.C.
Afi'rma o senhor Gilber

to que foi o São' Pedro
quem formulou convite
rara a dita partida, V.
Exia. mentiu fragorosa-Imente, portanto quem con

vidou foi 6 Balneário, pa
ra comprovante possuo o

ofício convite enviado pelo
Balneário e assinado pelo
:)1'óprio senhor Gilberto
:'0'ahas, a tual Secretário
.do Balneário E. C.

J'Pedro R da Silva
----------------------------------

o J�ON.SUCESSO VENCE
DOR -DA ''TAÇA DISCI·

PLINA" DE 1951

Rio, 27 (V. A.) - Foi
proclamado, de forma ofi
cial, o Bonsucesso, detentor
da "Taça Disciplina", fi
·cando retificada aquela de-'
cisão anterior, que dava,
por lamentável engano do
DCpéiTtamento Técnico, o

grêILdo tricolor vencedor
dêsse troféu no lO\110 de
1951. O próprio Fluminen
se renheceLl que não lhe
pp··tencia essa taça, gesto,
aliás, do mais elegantes.

COBERTURA DO GINÁSIO
/

O "Estádio de Santa Catarina" destinado
ás pugnas de volei e basquete, tem sido palco
'dos maiores espetáculos desportivos, como a

exibição dos mundialmente famosos cestebolís
tas americanos, dos Palhaços da Broadway, de

equipes uruguaias, de seleções brasileiras, de

quadros estaduais e recentecente de quadros de

nossa terra, em luta pelos títulos de campeão
de basquete e volei masculino e feminino, arre
batando para suas arquibancadas o público
desportivo de nossa rechã, ávido de presenciar
jogos desportivos. Tem possibilitado também
a .realizaçâo de festas de fundo beneficente co

mo foi a da Sociedade de Auxilios aos Tuber

cu losos.

Ha, entretanto, pesando sôbre a beleza das

justas, a possibifidade da chuva ou do vento

sul, impiedosos, levando o desânimo a dirigen
tes jogadores e assistentes, por desvirtuarem
.totalmente a f�ição das pelejas. Intranquila, a.

direção não pode, sob pena de ver ruir sem:

anelos de sucesso, programar pugnas cons

tantemente. Ao insucesso técnico corresponde,
no mau tempo, o' desastre financeiro. - E o toro
cedor começa a desinteressar-se das partidas,

,

sob a ameaça, da chuva ou do vento. e no inver

no, do frio, que afugenta a maioria dos faná

ticos, não apresentando a comodidade deseja
da o -ginásio nas condições atuais.

Construido pelo anojo e, desprendimento
de desportistas e povo florianopolitano sob o

amparo do guvêrno constituído, o monumento

desportivo arranca aplausos de quantos o vi

sitam, pertençam êles aos mais adiantados
centros do país, ou a outras nações modernas,
como o Uruguai e os Estados Unidos. Sabemos,
entretanto, que falta para sua

. implantação
definitiva, .a cobertura, alijando de vez quais-

,
'quer "temores, quando a regularddade de con

tendas programadas.
. Pode abrigar mais de seis mil pessoas, ain

da não lotado uma umca vez. As borboletas
por ocasião do 10 Campeonato Escolar assina
laram. 3.1QO

.

pessoas e 0" colosso continuava
dando a impress.ão de que teria capacidade pa··
,ra mais quatro mil.

Jmpõe�se; afim de que- se' aberto, seus anos

de duração ante os' rigores das' estações, não
sejam diminuídos, a sua COBERTURA. Cons
titue dever de todos, sejam governantes, esta·

tuais" municipáis, desportivos, tratar de pla
nejar a 'cobertura da orgulhosa realização do
povoo. catarinense e que durante centenas de a

nos continuará a ser motivo de administração,
. pela forma e pelos ideais que no.rtearam sua

construção.

Estudos preliminares, a que não estejam
ausentes os governos estaduais e municipais, o

presidente do Conselho Regional e a direção da
Federação imediatamente int',�essada, devem
ser com urgência encetados, com o objetivo de
empreendimento, como também as despesas
resultantes. O povo poderá ser convidado tam
bém a se pronunciaI', no sentido de que se faça
obra duradoura e atenta aos, resultados do in
quérito urbanístico, que situa o Centro Despor
portivo nas proximidades do Ginásio e apro
veita sua existência. Séde dos poderes desporti
vos, O GINÁSIO COBERTO, sei'virá ás gera
ções presentes e futuras, vivam elas na Univer
sidade, nos Colégios, nos Grupos Escolares ou
nos Clu.bes Desportivos.

VENCEDOR O FLUMINENSE DO 1° TUR
NO no ,CERTAME CARIOCA

80 lugar' - Bonsucesso,
15 p.p.

�(' lugar Canto do

Rio, 16 p.p.
100 lugar - São Cristó

vâ0, 18 p.p,

Foi encerrado o 10 tur
-ne do Campeonato Cario
ca de Fu tebol, apresen tan
do a rodada os resuUados
abaixo :

Sábado
América O x Flamengo O

Domingo
Fluminense 2 x Botafo-

go O

Vasco 2 X São Cr ístõvão
1
Olaria 2 x Bangú 2
Madure ira 6 x Bonsuces-

.

(,ART��O DE IDENTIDA
UE PARA OS POSSUIDO
RES DO PREMIO

. "BEL
FORT DUARTE"

Rio 27 V.A. Pela federação
Rio Grandense de Futebol
f;)j sugerida à C. B. D:- lj:
inst.ituiçâo de um cartão
de identidade, para o in

gresso dos possuidores do
é a segu inte : prêmio "Belfort Duarte"

10 lugar - Fluminellse,' nos campos de ,Futebol.
2 p.p. AIE'ga a dirigente gaú-

cha para justificar a sua

sugestão que os possuído-
1;.€:'\ dos refer idos premies

preferem guardá-los, colo
cando-os em quadros ou.

molduras, o que não será
e possível fazer se estiverem,

tomo estão obrigados a:

apresentar a medalha à

porta dos estádios.

:;;0 1

Classificação
Com os resultados acima

a classificação do certame

20 lugar - Vasco, 3 p.p.
30 lugar Flamengo,

5. :p_p.
40 lugai' -= B�an�ú: 7 'p:p.
50 lugar - Botafogo, 8

r·p·
60 lugar - América

,

'Olaria, 11 p.p.
"io lugar

lJ r·p.

- Madureira,

lVIANDICO, TÉCNICO DO PAULA RAMOS

Armando Martins, o po- anos' atrás um dos melho

pular Mandico, que foi há ré3 goleadores da cidade
---------. defendendo as cores do.

Insereveu-se Paula Ramos; acaba de ser

U nomeado pela diretoria do.

Rio, 27 (V, A.), __;. Deu tricolor da: Práia de Fóra.
entrada na C, B. D. o pedi- para o-dentar e preparar o

do de inscrição da Federa- Quadre-do campeão de 47-·

ção Fluminense de Despor- 48. Sem d1Í�ilia, alguma
tD� para o Campeonato U:!lla grande aquisiç�o, pois
Brasileiro de Ciclismo, que o veterano pIayer é um en-

5Cl'� disputado em Floria- tendido da técnica futebo-

11ópoli'\!', ,_entrlL24__ (L_3D" _ .. de .lística, dev�ndt?, . a l' ;l i m ..

novembro próximo. l formar um grande qlladro_

O CAMPEONATO. AMADOR DA CIDADE
Resu Irados dos jogos de, Domingo não se efetua-

r�ábado: mm as partidas' entre Tre�
ze de Maio e Postal Tele

Hercílio Luz 3 x Améri- gráfico e lris x Flamengo,
:;" 2. devido ao máu estado do.

Colegial 5 x Bangú ,2 gramado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-fej(l'a, 28 de Outubro de 1952 5

.Convite e VOIDnicação ao PÚbli�o ..

Independente do natural interêsse comercial de aumentar I) seu já considerável movimento de vendas, as casas A MODELAR, convidam, prazeíresamente, a

,;,<.Iistinta população local e das cidades visinhas para o fim especial de apreciarem a belesa e variedade.rios artigos recem-chegados como também os preços excepcional-
emente baratos com que toram marcados.

' '

Compreendendo com perfeita claresa os problemas e as dificuldades decorrentes da atual situação inflaci�ria, cujos sintomas mais se fazem sentir nos meios de

torecursos econêmicos modestos, como o nosso, de1iberou a direção desses .estabelecimentos enfrentar e combater, dentro dos limites das suas possibilidades e esfera de

,.ação, essas difículdades.
Para tanto, passou a comprar as mercadorias do seu comércio diretamente das primeiras e principais fontes, suprimindo, assim, totalmente, a sobre-carga nos

;wreços do lucro, dos intermediários, além de outras medi das de caráter e influência decisivas.
Como primeiro reflexo dessa decidida orientação,' podem" orgulhosamente, anunciar desde já

--;,:, '''''C'i�h,� -; ACABAM DE CHEGAR:

CArAS MODERNÍSSIMAS para senhoras. Capas 100% IMPERMEAVEIS para uso de militares - eaça - pesca e estafetas.
Capas para crianças. ':- :�:':,',

Ir
Variadíssimos artigos para enxovais.

VESTIDOS MODELOS JACCQUES FATH - EM ALGODÃO BANGÚ.

UMA REDUÇÃO IMEDIATA E TOTAL DE 10%
,

fllas suas tabelas, (que já eram as mais reduzidas na praça) nas seguintes mercadorias do estabelecimento sito à rua Trajano n. 33.:
,

TAPETES - CONGOLEUNS - PASSADEIRAS .- TECIDOS PARA ESTOFAMENTOS E CORTINAS - FAQUEIROS DE l'lETAI.
·;,[:OJ..CHÕES DIVINO E PROBELL - MOBILIÁRIOS - etc, etc.

'

Quanto ao estabelecimento de modas sito à rua Trajano n. 7 e que acaba de receber o mais

OS AFAMADOS

COMPLETO E MARAVILPOSO SORTIMENTO DE VERAO

para:

SENHORAS -, CAVALHEIROS E CRIANÇAS
Também as suas mercadorias sofreram uma grande redução de' preços como consequência das novas normas 'e-dos novos métodos postos em acão, normas de ime

<diatas e positivas consequências, co�o se poderá concl uir clara e perfeitamente nos preços abaixo:

- ETC. E'l'C; --

PARA HOMENS:
Ternos meia lã a " ,............ Cr$ 225,00
'Camisas boas a , , , , , .. Cr$ 48,00
Calças de brim bom a , .. ,............ Cl'S 55;:00
Brim tipo linho a' , , , : , ., Cr$ 22,00
Linho puro a , . , . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 43;00
Pijamas a , , . , , , , ,. Cr$ 105,0.

BLUSõES - CONJUNTOS SARAGOSSI

PARA SENHORAS:
-.uma belíssima' variedade de vestidos de al-

godão, seda e linho desde , ,

'Elusas desde , .. , , , . , , , , .

�:Saias de algodão desde , , , .

-Camisolas desde . , .. , , , .

-Cembinaçêes de seda desde .. , .. , "

.�:Soutiens de algodão desde , . , .

'�(}utiens de seda desde " , , .. ,
_ .•

- ETC. ETC! ;._

PARA CRIANÇA�:
c-s 48,00
Cr$ 33,00 Vestidinhos de algodão desde , ,. , , .. ,. Cr$ 25,00
Cr$ 55,00 Blusínhas desde , , .,' Cr$ 20,00
Cr$ 2�,0() Camisinhas de algodão, sedas desde '.. Cr$ 22,00
Cr$ 39,00 Calcinhas desde , , , . , , , .. ,. Cr$ 23,00
Cr$ 10,00 Terninhos de brim para rapazes desde _..... Cr$ 80,00
Cr$ 16,00

- ETC. ETC.-
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�·8iolativa
O depoimento do deputado Poste á votos, há dúvida Nã0 iaverá �essão, hoje, I P; ss I; representante da' U. c.e�e � a�xilio de . , . '.

:
..

-

.. mo f:H1, n Prefeitura de Ca-

Francisco Neves quanto [:c resultado da vo- em consequenc-a, na Casa! D. N" fomo segundo secre- Cr� JUO,vOO,oo a Prefeitura çador,
A seguir foi à tribuna o tação. O deputado 'I'enório do Povo. I ti.ri,; da Mesa, dera parecer de Arararguá, para conclu- Outros projetos

rieputadu Francisco Neves, Cavalca: te requer verifica- Dia 24 de Outubro f'avorável à transcrição. Em são ,lo. aeroporto daquere Na c rdem do dia foram a-

que integrou li Comissão de ÇILO, Po"to,�' votos o requer.i-l pl�mi'� -o \otO:1 contra, -seu mun-e-pio. provadc s mais três projetos
I'ailamentares que foi à Cri- :1\'€.;;;('. momento, o deputa- monto nc deputado Bahia ] i}!'í)pr�(, iJ<1recel'". \�e lei. Em vista, porém, do>

ciuma para apurar a vêra- :'t.J C� intho Camnos que não B iHel'('(';t�rt, no sentido de I, O Jr.ôc mais pitoresco do -, Também foi aprovado adiantado da hora, deles da-

'eidade sôbre as graves ocor· havia \'(.:ado por não se en- ser ccn: ignado err; ata um !I:fl-;O, 8 c ue a transcrição foi o veto "posto ao) auxilio de remos -nc.lhor notícia na

rencias. .ontz ar r.a sua tribuna, vol- voto r-ongratulatório pela rejeitada sob' a invocação Cl'� 200.000,00 rara o mes- nossa j.róxirna edição.
Esse representante do ,OH .10 recinto, G deputado data (k 21 de Outubro, que 'de <l"') G parecer não era do ..._��""""""'''''V'''''A''''''_''�-_

, i:�::�idOco!'��i���:iS!a l1;;�asSt:: ';�'l��lór(��ie;;;�al�:n;J�_dlee;�n�:
I

���:';�11ç�,;� d:i�o,v�to;;��I�a��: rO��:,�l�'t�:t� �=p��;;� Clo- fi,OJ� 1\0 Cin.eR'I""'TzO,iariaacão da policia, que, sem

na.
ver i l icação ue votação, Bulcüo Viana f<ó.Z restrições dcrico Moreira, como Mem-

T.! '

(r",::.dquer razão; ao chegar 9(,(1;a vetar quem não havia à just.if'icação e d- clarou qUE: br» da Mesa, que deu pare-

àquela cidade a mandado do 'lotado untes, acentuando li votação era questão aber- (;�f;l' :é:,,'o:a,,;el, também não Às 5 - 7,/15hs�
Sec]'(;:·tário F'ern ando Fer- '1'J'�, 'la votação, nao se en- ta li;, :,'t,á bancada. O reque- ,;ouhec;a o documento." ROXY

j eira de Melo, jogou-se só- ::nntl'a'11 presente o deputa- rirnl'IJ<" foi aprovado contra Dé qualquer forma, n in- Às 8hs.

'brc os pacíficos mineiros c Ju Ol intho Campos. Afim de voto d" bancada do Partido g''1€,Y, poderá neg'!',r ao depu, ,Doris DAY Gene

�<,úl;re o povo, espancando-os dcsfa::t;] dúvidas, sugere-se d� TI"'f>ftH'ntaçã!) Popular, I tndo Sl, dorico Moreira 1 28 DE OU1'UBRO NELSON - Z, S, SACKAL

·(Aupidamente. ne a r residência colha, a Jornul "A Gazetilha" ,.'[1 esp.rito de' rigida fi de- A data de hoje recorda- em:

O deputado Prancisco N�- ínf'orrnacão pessoal do re- (} {\t';'\lt.ado Otacilío Nas- [idade à 'disciplina pa rtidá- nos que: O ROUXINOL DA BROA-

-;-0� tem palavras 'escaldatt· i'n)�l];Lante adeu.a rlsta, pa- c imeu co requereu um VO�0 riU." - em 1.526, o célebre na- D\VAY'

tPR contra essa atitude mi- ra que li iga se havia estado CGr. g rat.nlatórío pelo apare- o. o rcarncnto, o imposto ter- vugador Sebastião Caboto, No programa: Cinelan-

sorável da policia e confir- j.rcseute, pois a palavra. de, cünento do jornal "A Gaze- r itur ial, (I Imposto de trans- então ao serviço da Espa- dia Jornal. Nac.

ma que, nesses dias de gre- le ser ia dec isiva. tilh, ", CE; Itajaí. missào "causa moreis' e () nha, perdeu uma de suas Preços : 1,50 _' 2,00 - 3.20

ve, Santa Catarina não 'ti- Naturrumente que todo", () aa.c, elo projeto' e mais imposto de indústria e pro- n áus, ao entrar 110 Pôrte Censura Livre.

.n ha govêrno, pelo que o únÍ- e:';j}('1':lV,:T!l a deelrli'açào pre- o deplItndo Tenél'io Cava).. fissões ,nos Patos, por ele denomi- Finalmente Domingo
«(J responsável da agressão ,;;iH de (lue nãú tinha vota- Cinte, justificar&m o reque- ]\ ,l wdE'm elo rbel, entl'O,1 nado S, CatarÍ11a; O TERCEIRO HOMEM

'2 ;) Secretário de Segurança do, t,,(ÍJS estaVaIrl pront03 ride, r!l1 belos discursos, f'H, d'�";'Jssão a �)ropostêl. o,'_ - em 1.645, oposto for- Com:
}'úb)ica. ,)Hr:1 ouvir o nobre l'epre- i",cn"v (J ',do apl'cvado, C;:lInf'�ltaJ':a de 53. I tificac10 na casa de Sebas· <Toseph COTTEN - VAI,..

Ccmcluindo; o orador d:;>: ':CI1 tana: populista de Lajes )lel1sa�f'm de Saudação ao" O ,derp�tado Est?v?let �l- i tião d� �arvalho,. n�, mal:-
II - Orson WELLES

'que o deputado Lecian,Slo- 'Eu'r (de e berr; sou que I"�lrclOnários Públicos rC9, ,)[1(1' do Paltido Social· gem, dIreita do Jlqma, f01, - Trewor HOWARD

YÍnski, presidente da Co- nflO bavia votado! Mas'", o O .:lE,pcttado Siqueira Bélo, f)ClIlCltl'<:UCO, ocupou a tl'i .. '];e10 Capitão Gomes do Re- em:

:ds�ão, prestad maiores e depHuld0 Olintho Campos, COl1� 'n:I'.5 a assinatura do bUlIa ::Ll"[\ criticai a:,;pecto,' go, auxiliado pelos Capitães ODEON '

mais detalhados esclareei- ?nPl 'OW1 a solenidade e gn',- ,deputado Fernando de Oli- impor'tn.1"ites dei'"c diploma, Jeronimo da Cunha do Arna- Às 8,h8.
m2!ltos, vidade I�e um técnico em veil'a, 1', C[uereu uma mensa- n0ta,i:,1l ente as partes qUB lul e Sebastião Ferreira, de- E<,petácu10 de Tela e

j,'ala o deputado Lecian lei!>, di::;�t; clara € ,distinta- gem de f_hudação e ele soU, 3C nofp l'fm ao iml1osto terI':- fen didá vitoriosamente de Palco.

"Indo à tribuná, o deputa- I'l-:;U', (p,e, na hora da'vo- darj,:,l:I;0. aos senidol'cs pú· hll'ial, <)(0 imposto de trans- �lm assalto intentado pelos Na ,tela: Doris DAY

do Lecian Slovmski infor- taçúo (-stava 110 recinto! blicoil, mis�i{o "causa mortis", e bolandeses; Gene NELSON

mou à Casa, o no!X!e das pes- Que �'st[,va, estava! .. , Jndo à tribun t, p repl'f)- jl1lpv�io r1e indústria e pro, - em 1.'788, em Lisboa, pro:

"OflS Clt ,7Idas em Cl'icium", E depOiS é o cronista que ;;clltar,t,,: de Caçaüúr prOIlnn- ES3óes. nasceu Conrado Jacob de HOUXINOL DA BROAD-

t(!d�l:;' elas de i,1discutivd ná{J ('('[17a a verdade!." ';iOLl di�eurso sóbre o fun- Qll1lnto ao primeiro mos- Niemayer, mais tarde coro-I.
WAY

j(10.' ei Clade mor�I1, Segundo \'t.t08 de pezar ,;�Gnftl'il) público, sendo, por era a f�.lta de. técnieos e rle r.el do Exército Brasileiro, N o palco: Apresentar-
�" dt',�Jarações tomaelas pOl' O 'leputado Siqueira Be- fim aprovada a Men�agem, equidade ::om qeH; foi 'elabo- falecendo a 5 ae marco de se ao:

N�l'mo, houve, realiI1ente, e3- tO. �m éxpressÍVo discurso, Ma:s uma surpresa r,!dn (. vrçameni,c, pois que 1�62;
- .

LAS HERlVIANAS CORAL

i)l;lnCumento de mineiros ,e iu'-\t:ficou um voto de pezar () deputado Wiimal' Dias n:-'8 :,,,',';,m tomadas CÜ1 eon- - em 1.839, durante a Preço único: 15,00
do povo, levado a efeito pe- p810 1:'1 I'cimento ,em Caça- I"eqllt�l'(,�i a jn�en;ãd nos H- �.;f' ,n(}to as bases normail'.

t "revolução farroupilha", o Imp. até 14 anos.

1<, r(l� lcia daqui erlviada pa- ,lo[', <lo "r, Francisco Pizar- !Hll;; da l.,'a�:\a, do parecer.!lo pa I'<� "', ;�," prop0i'ições. 'Tenênte-col'onel Joséj Fel'; IMPERIAL

J'1i manter a ordem,. . ,'h s('f\'('ntuál'io aposentad0 �I'. P(IYll�s ,de �Iira�da, SÔ-I
E' l�rnxe. Já. �onsagl'ada' n:mdes dos Santos Pereira'. Às 7,45hs.

l'(Om plena procedência, da Ju ,tlça e CUj'i vida toda bl'e a C'om,tltucwnahdade da que J:l ,e Jllstltmu em nor- com a proteção de alguns Cornel \VILDE - Mau-

rOJ'lanto, o tebgrama d0 ",la foi d<,dicad'l. ao serviço p(\rtal'�n 698-52, do Institu- 'l1a St'g't:T9 e indt:sviável, fa- r.a\'ios da esquadra, conse- l'eon O'HARA - Robert.

Pl'ef(,lto de Cridama, públi(;('. to do A:(ool e Açucal', rela- te!' pWl�'J de 'partida para guiu desembarcar em Pi- DOUGLAS

A def('8a do deputado Bar· _. O (eputado Bülcão Via- 'tivamente ao plall0 nacional' ü:-tinw t i \'as De arrecadação, nheira, neste Estado, derro- em:

ros Lemos nf requereu, por sua vez, de q;-l.l!l:'dente, a imi>'; !li.l!cia na especi6 ar- tando um corpo de 1'ev01u- OS FILHOS DOS MOS-

O deputado Barros Lemos, um voto de pezar pelo fale- Essa fortaria tem sid,) t'ecad:'taa no e:sercício ante, (óionários do Rio Grande do QUETEIROS
que também fez parte da. Co- i'im.eIüe do sr, Elias Paulo, r.bjetr; rle, veemen,cs críticas rior, Sul, comandado por Joa- No programa: O Cineffia..

mi"sáo Pariamentar que, foi ('(\mel'ci,1ute que muito con- por part€ d� alguns sr3. En tretanto, tanto em 1'e- quim' Teixeira Nunes; Nac. em Marcha, Nac,

� Cl'icÍ'lma, ocupou a tribu- tribuiu para o gl'ogresso da (kputados; pri1'c1palmente laçàr. au imposto territorial, - em 1.856, na Bahia, fa- Preços: 6,20 - 3,20
WI. para tp.mbém dar o seu 'CapÍí'<il. Uos deputados Cássio Me- como ",o de t�ansmissão ieceu o Chefe de Esquadl:a Imp. até 14 anos"

rlepúimentu. AmbfJf' oS requerimentos, ueil'ús e Luiz de Souza, qU0 "('au;;:a Irortis" e ele illdús- José Joaquim Raposo, que IMPERIO

Lamen(àvelmel1te, o no- for�m nprovados. li eons'déram altamente-pre- tria l' Nofissões, :o proposta se dedacara durante a guer- As 7,45hs.
bre pallamentur, visivel- D'ta do Funcionário judicial aos produtores. orçamen1<iria para 1953 COI:- 1'a da Independência, nas Marlene l)!IETRICH
t'lente atrapalhado, nervoso, O rqlutado Wilma!' Dias ,) requerimento do depu- .:iigna �\Trecadação muito in- campanhas do Rio da Par- Fredrick :MARCH

(xcitado, fugiu (ia ,questão, reqllel'c�l uma se::,são espe- t;;.dr, 'Wilmar Dias apenas ti- ferieI' ii efetivamente veri- ta,' do Pará e que fora che- em:

tentando uma digressão aá� dai, I�0 dia segu�nte, p.ara !lha P<H' fimdeix31 ao alcan- ficada no corre1Jte ano, fe das forças em operações O ANJO
reil. �õl.re as graves oCO!'- uma}J. r�enagem ao Dia do re ,(1<'8 �:·S. deputados, mais no Rio Grande do Sul de No programa: O Esporte
l.'ênci.as. l'�uncionário. uma Dpinião sôbre tal ma·' A br lhante argumenta- 18·:14 a 1845; 11a Tela, Nac.

}S ão podendo. neg'á-Ias, O' deputado Bulcão Via1{a tér:;t. <;,io do !ider, Estivalet Pires - em ,1.869, durante a Preços: 1,00 - 2,00 - 3,2(J\
pl·OCUl"'l:. lançar a culpa da l'p,jlWr que o dia de hoje se- 'Entre�anto, assim não '(I prO\'0éa tentativas 'de defe- guelTa do Paraguai, Cara- Imp, até 14 anos,

greve ,)08 comerciantes e a j3 ·�onsirlerado ponto facul- antcnd,'ram os �rs. deputa- �n ela, parte dos deputados, guataí foi tomada pelas for-
11i\o sabemos a quem mais... tativo (l, por cOl1;mguinte, .:b:: dI FTB., PRP, e UDN., situacionistas; mas a lógicr. ças brásileirs;

:Mas já se: disse' que I) 'lue n'áo haja sessão. os qual:' se pronUl1Cial'a� dos nú;neros resiste à ma- - em 1�899, surgiu em

peifll' cego é' aquele que não II dl'putado Estivalet

Pi-I-::Ul1tlâ,_pc..rque,,<lUeriam all· nt.bm e, maif:l. uma vez, fica Flo!'Íanópolis o semanário
quer VI � !,. , �cs j,tl'v11l'ncia-se contra o te� COnhfCel' o ;(eo1' do refe. ccnstatac!ll a desorganiza- critico "O Gàto";,
Chocante atitude do deputa- reque,;icl{" pois ponto facul� 'rido i.)q,i:f'Cer, embora fosse :;flo Que vai no setor das fi - em 1.901, surgiu no

do ademarista Olintho Cam- tatiyo j:'l é, como ,sempúl 'o: ele desse grande jurista que nanças l:ublicas do Estado jornalismo catarinense ° pe-
pos foi. 'I {; l'{)nt�s de :Miranda.

' Em ,-iftude de se haveI riódico "O Brasil" editado
A oaneada situacionista, A A! I l'mhléia Legislatin. Em' ;rtude dessa preli- €Kg0lado o tempo regimen' em Florianópolis; .

pelo 3€:11 lider, l'eq'uereu' que :leve, nm, prestar uma l)o-' minar, foi rejeit�da a trans- tal, o orador se inscreveu - em 1.940, durante a se:-
o requerimento de' Pl;otesto melngo11 especial, realizan· Cl'1�(ln 110S anais daquele para na "essão de amanhã, gunda Grande Glrerra, a Itá- Um chaveiro, contendo di-
('&ntra (IS violennas de Cri� ,,� ..l uma sessão, bl]l'.Jrt.ante trabalho jurídi- pros�eguir nas suas criti- iia atacou a Grécia'; versas chaves, na Rua Con..
ciuma f0sse encaminhado à Enh'e:allto, o plenário, co. caso _ o dia de-hoje é

consa-I
Mafra ou centro da cidade�

Com;ssií.o Exte.rna de

parla-I
p,�r mai Jria, .aprova o reque- Caus.'Hl espécie, no caso, }I'O! aprovado o veto grado ao SERVIDOR 'PÚ- A quem 'encontrar, ro-

mental'es, afIm da mesma l'imento do deputado Bnlcão a atituJe do deputado CIO-I FoÍ aprC'vado o veto apo.s- BLICO. '

I ga-se entregar nesta Reda-
se l,rl'nun,Ciar.' 'Viana,

'

dórico .:vIm'eira. to ao proJeto de lei que con- André Nilo Tadasco ção,

-i. t.t ITcA

"$$__ .".�,a

Alul.�se
Uma casa de material à

rua Curitibanos, 31. (Tico
Tico). ;rratar na mesma.

PERDEU-SE

OTICA lVIODIlLO
_' ,Lentes Zeiss e Ray-Ban

ARMAC;OES MODERNAS PARA CAVALHEIROS, SENHORA5.,-ARTIGOS
ULTIMl\S NOVIDADES PARA PRESENTES

RUA FEL1PE SCHMIDT"- (Eçll_fício. Amélia

FOTOGRAFjCOS

•
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D arrAOU

Polícia e .. Conceito
J'á de)origa data que, en-. ses-a tua situação: é aí que

tre, ,os anglo-.saxonicos. ,a t� �onvé� agir, sofrer e ven

polIcIa gosa de um concei- cer",

to muito diferente do ' que Convém lembrar também

aquele em que é tida den- que a Polícia d.e Londers,
tre a. maioria dos povos la- tão estimada pelos Iondii

tinos, E' por isso que entre nos, quando. apareceu f'ar

ele, ela tem leis, proteção, dada peja primeira vez pro- I

garantias especiais e, o que vocou contra si a unan irni

é essencial, remuneração dade de- imprensa, dos par

-capa� de assegurar condig- tidos e do povo. Em vez de

.na situação econômica' ,e reação violenta contra aque

assim .nermitir - a aquisição la animosidade gratuita, <t

e

.

P';'��l;;'ê�éia de' elemen- queIa' Pollcia desenvolveu

ios de -escol nas múltiplas metódica e inteligente ação
e vai ladas modalidades de no sentido de conquistar as

lwiícw. simpatias de todos. O resul-

, Entr,!:' os. latinos, não to- tado está aí, ela é tida em

dos mas a maioria, tudo alta conta e o policial é es

-nuda. Polícia é um lata:,).. timado e respeitado,
Lacaio melhorado, ma.., As nossas polícias carecem

que tem ele servir; não a antes de tudo, ele preparo

lH'dem e a lei, mas _>:,,:!o:�lr_ eficiente, objetivo pré-de-
'.. '

.. is" isto e' O" tél'minaêlos i1'oa 'o--l'ie�;;ta-·'ç·i:l"�O
-, -

ao, HlalO13, " � - -

- que silo investidos de aL- no sentido de captar as sim

tv.ddade. O Brasil não j 0- patias do povo e, dessa for

g'_' é: regra. Assim é, que ] ma, impor ao conceito pú- ,

lltiITl v-rande Estado .'t d if i- blico como instituição últil
-cuidwle encontrada peja e indíspensàlvel, qu e deve

rolici<.! Militar de integrar ser olhada com mais cuida-

11:1 Corporação, como parte
e�Jl('dalisada da tropa, a

Guarda Civil, foi a circuns

tânc'a de ser a dita Cua r ..

da f',uem fornecia para tr.

dO,'i 05 delegados" r ara

nma série de repa rticões
.0:-: "h,gageiros" que desa

Jlrll'f ceriarn se agua n:a

fosse integrada na Po lícia

Militar, E' COD hecido I) Ia,
to, do qual Santa Catai-i-ia
não está isento, de no inte
rior,. autoridade" civis, ju i
zes, promotores, prefeitos,
possuírem, ,a pretexto de

qualquer título, um o rdc

nança,

do, para que com melhores
recursos ,e meios, possa me

lhor desempenhar a impor
tante tarefa de assegurar
a ordem.

S. SURI

INGLESA
[ti ;1i,�rtllll]1

, I

TONICA.APERITIVAI
NAS CONVALESCENÇAS

Talvez venha disso, �lue
já vem de um' longínquo
passado, a origem de uma

série de apelidos pejoraci
vos contra a polícia ;:,2]U

qual f'ôr o setor onde ela

apareça, prendendo ou pro
tegendo. Aqui 110 Brasil,
-conforme a. região, po.tc.ia
é M:EGANHA (policial mi ..
Iitar), GRILO (guarda de

trânsito), TIRA (investiga
(lar), RATO BRANCO, mi;-
LE G U I M, MA T A-C A- Reéebemos da Sociedade
CHORRO, etc. Musical "Amôr à Arte", o.

Antes ele Pasteur, não seguinte:
eram, poucas as vítimas de "De ordem do sr, Pre:ii-
cães hidrófobos, dente tenho a subida honra

Hoje já estão se tornan- , de comunicar a V. S. que em

do raros, mas recordamo- Sessão de Assembléia Gera)

nos, em nossa infância, lá Ordinária, realizada a 12, do
no interior, o comum espe- corrente, foi empossada a

táculo, de um cachorro nova Diretoria desta Soeis
louco solto pelas ruas. dade Musical "Amôr à Ar-
Cabia à polícia' matá-los E te", para o período social de
assim porque proteg-iam a 1952 à 1953, assim conetitui

população, principalmente da:
recebiam em paga a alcun- Presidente: Tycho Brahe
ha pejorativa de mata-cá- Fernandes.
chorro. 'Vice-Presidente: Arê Ma-
Rato branca é um rato neback.

que combate e liquida 08 10 'Secretário:
outros .ratos. Rato é o gatu- Fernandes,
no, o larápio. Mas há uma 20 Secretário: Boanerges
certa perfídia em chamar Mendonça.
de rato branco o policia. 10 Tesoureiro: Eugênio C.
A má vontade do nosso Dutra.

povo para com a polícia é 20 Tesoureiro: Antônio
lFanifesta Nos apeHdos que Kowalski.

{Lio, 110S célebres NÃO PÔ-
DE tão ao gosto da nossa F· •• ·d ,. d· 't'",gente e até no "PAPO': dos elJoa a e ln 1ges a.

J'II&ll)Aa. Ulfll&'I'lIUÍll- .

• .ru.G.u aInJftltLU

Elixir de:Nouueira
.........ua......
........ IUü..

Soe. Musical
Amôr à Arle

capital, do maneira

proveitosa! -

•

mais

AS DEBÊNIURES"LftR BRASILEIRO"
pagam mensalmente juros .de

..

. _ _,_---�------_ .._-------------

• É FAcíLIMA A TRANSFERÊNCIA das
Debêntures "Lar Brasileiro". Sendo ao

portador, com o valor nominal de Cr$
lOOO,OO,dispensam íormalldades, despe
sas com selos, e constituem uma dis

ponibilidade, à qual se pode recorrer

em qualquer momento.

•
O PRÓPRIO I'LAR BRASILEIROu fará

resgates anuais na forma do contrato
de emissão e facilitará aos portadores
a revenda de suas obr'gações.

• AS- SÉRIES ANTERIORES (A e B) das
Debêntures "Lar Brasileiro" foram in

tegralmente subscritas.

Uma sólida aplicação de capital, com a
,

l
-

máxima segurança - é o que repre-
sentam asDebêntures IILar Brasileiroll

Esta nova, emissão -

de Debêntures "Lar
Brasileiro" (Série C) do Banco Hipotecá
rio Lar Brasileiro S. A, oferece condições
excepcionais: ,juros de 8,04 % ao ano,
pagos mensalmente, na localidade em que
os títulos forem adquiridos. As Debêntures
"Lar Brasileiro" são obrigações preíerên
ciais, garantidas pele patrimônio (avalia
do em 6 bilhões de cruzeiros) do maior
banco hipotecário do Brasil. �-----------------------------------,--------

Atenciosas saudações.
Zigomar Fernandes � 10

EIS O QUE É O BANCO HIPOTECáRIO llR BRaSILEIRO S. I.

:fi: Q. maior banco hipotecário do Brasil, fazendo par
te do grupo "SUL AMERICA".

Seu capital socíal e reservas ascendem a 163 milhões
de cruzeiros.

80000 pessoas lhe confiaram depósitos no total de 1
bilhão e 500 mil cruzeiros,

A sua especialidade é a construção e Venda de apar- .

tamentos e imóveis, com empréstimos hipotecários a

longo prazo. Só durante 1951 contratou novas obras
no Rio, São Paulo, Santos, Salvador, Pôrto Alegre,
Belo Horizonte- e Recife, em importância superior a
550 milhões de cruzeiros. '

Em 1951 entregou aos compradores 706 novos imóveis,
avaliados em mais de 185 milhões de cruzeiros,
As garantias que oferece, baseadas em pedra 'e cal,
são as mais sólidas,
Dal! nove Diretores do "Lar Brasileiro" cinco o são da
"Sul America" - Companhia Nacional de Seguros de
Vida. O Presidente de Honra, o Presidente, e o Vice
Presidente são. respectivamente, Presidente e t.o e 2.·
Vlee-Presidentes da "Sul Amerlea",
Os corretores do "Lar Brasileiro" são agentes da
"Sul Amerlca",
Sua rêde de correspondentes se estende a quase
tôdas as localidades do Brasil. -,

Subscreva obrigações, o quanto antes, com os corretores'

autorizados, ou com Machado & Cia. 5. A. Comércio e Agin
elas, Caixa Postal, 37, Florianópolis, correspondentes do
II Lo,r Brasileiro"

�roeurâ,dor: Bernardo Car-j

ta 'd· ., M· COBRADORV�l�:u,.ado:, Paulo ;'0'0'., gra eClmen O e ISsa. Precisa-se de cobrador
BlbhDlecTlxIOI'·Carros' Zlf'; -- . ..

Elícs na-
-

ulo
.na A Modelar exige-se fi-

tarian. ri ança.
Orador: Francisco BiF _

Zígomar tencourt da Si1veira,
Aproveito o ensejo para

apresentar a V. S. os meus

protestos de -elevada estima
e distinta corisideração,

A espôsa, filhos e noras de Elias Paulo, sensibili- i' >\Al\1tne "O ESTA PO"

zados, agradecem as demonstrações de pesar e solida- l
riedade com que as pessôas amigas se associaram á sua I
profunda dôr.. pelo falecimento do seu inesquícível, es-

pôso, pai" sogro, convidando-os para a missa de 70 dia, e'd"�
lue será .rezada a 30 do corrente (quinta-feira), às 'I .::U;:Y/i;;..
1.oras, na Catedral Metropolitana, no altar' do Sagrado. 'li

..i$'..vt......,

jO'l'ação de Jesus. I' . ..oU �..
Antecipam os seus agradecimentos. . /

I RSitnQ(=�.r.,
"

Florianópolis, 25 de oútubro de ·1952 // ..._��;ik '�<,_�. - v,::

,._.....___

Secretário" .

'-

:nossos sertanejos que sem..:.. ,-

P·l t'
.

t h'
A feiJoada depende do modo como e preparada, para que'e ,em para con ar a 18- "� •

� '. ", ,

t" d 1
o �1;omago nao tenha mUlto trabalho em dIgen-la, Nem

01'1a e uma vez ,que (e- ,.
•

. .
.. '

1
. -. senlpre e posslvel controlar-se a qual1tIdade ou a quahdade'am um .t�ro, uma SUl'l�:I�Iu de gordura adequada à sua perfeita digestibilidade. Com fre-

��� cOlnda nuns 1\ -

quêllcia, ainda, V. a saboreia ac�mpanhad� ou antecedida de

E' . , dI'SSO
-

'

bebidas fOl'tes ou aperitivas.. Qúall�o, 'pl>réin, as c_onsequên-
_

pOI cal.sa dev�- das não forem boas para o estômago, é bom recorrei' ao uso

r�tO parar os que lJéla polI- de "Cal'bQleno", O anti-ácião e digestivo "Carbolello" pro
ela lutam? Não � Estam.os tege a mucosa estffi!lacaI c�ntra irritações e facilita a dig.::s
'nesh!"caso com H.J. 'Atmei ião dos' 'alimel1táS:"�\l1uit() gõi;durosos' GU- cõndl111eniâdos,'
que disse: u�Jnnca d·3sWi�ej_"

. 10._V·
-

"Cª,rboJcno" é encontrlU!O � venda nas' farmáoia� f;l drQíPu·ias.

PARA fERIDAS,
•

E C Z E MAS,
I N-Fl AM AÇOES,
CO-CErRAS,
f R I E r R AS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURl
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A. HONRADA CLASSE DOS FUNCIONÁRIOS,PÚBLICOS' COMEMORA, NESTE OlA FESTIVO, A P A S SA'G EM DA SUAi
MAGNA DATA, SENDO O SEGUINTE O PROGRAMA DO DIA: - 8 HORAS, - TORNEIO FUTEBOLISTICO NO CAMPO;
DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS;,ÀS 14 HORAS, MATINÉE NO CINE RITZ, Pl\RA AS FAMILIAS DOS;

FUNCIONÁRIOS E, ÀS 21 HORAS, SOIRÉE NO CLUBE DOZE DE AGÕSTO.

IAssembléia ..Legislativa
As viol�ncias da Polícia de Choque,' em Críciúma, com�

provadas" por dep!limentos tomados peles próprios
. deputados! Me,Dsagem ao IUD(:ionalismo púhlice,
negao'4o a UDN· uma sessão especial para hoje .,-�

No

expe.
diente de ontem reira foi

à.
tribuna para te-

I
ilustre representante do

I
poiicial, mereceu prolonga

foi lido telegrama do Pre-. cer ilOVOS comentários sôbre Partido Social Democrático, dos aplausos.
feito de Criciuma, comuni-! [) espancamento de minei- jut\tificon a arbitrariedade

-

Continúa na !ia pág,

cando terem os mineiros de ! .ros e povo na cidade de Cri-
.

J •••••••• & .

Criciuma voltado ao traba- ciuma, pelos policiais, sob

lho, após entendimentos sa-l o comando do CeI. Trogilio O' Xá do Irã dissolveu o
tisfatórios com os minerad.,- ! Melo. Informa' o nobre par-

. .

res. Nesse despacho, o Che-Ilamentar terem havido no- S dI/)Bombardeiros a jafo da fe do Executivo de Cric.íu-] vos detalhes da ocorrencia, ena O, raolano

RAf b R•
ma enaltece a ação serena' tendo ficado provado, que TEERÃ, 26 (U.P.) - Foi aprovado ·pel0 xá Moha-,

, C egaram ao 10 e. justa do Delegado de Po- I houve de fato o espanca- med Reza Pahleve o projeto de lei, mediante o qual foi.
RIO, 27 (V. A.) - Ater- viagem foi de 740 qUilÔmé-1

Iicia e do Comandante do I mente brutal, conforme o dissolvido' o Senado iraniano, único organismo em que
Taram no Aeroporto Mili- tros e a altura. de 14 mil Destacamento Policial, mas c,mfil·ma. o novo �e�egrama existia oposição organizada contra 6 prtrneiro ministro.
tal' de Galeão quatro bom- metros. Amanhã, os apare- volta a lamentar o brutal e's- do Prefeito de Criciuma e Mohamed Mossadegh. O primeiro ministro conseguiu au
bardeiros a 'jato da RAF, lhos da RAF farão evolu- pancamento praticado ter- ainda de acôrdo com o de- mental' os poderes, contando com que a Câmara apre
sob o comando do marechal ções sôbre a cidade condu- ça-feira à noite, quando alí . poirnento da Comissão de vasse a legislação que o Senado estava bloqueando. O
Boyle, que participarão da zindo oficiais da FAB. chegou o reforço sob o co-l Parlamentares que, naquela xá ao terminar a audiência de horas, que havia conce-,

"Semana da Asa", cujas mando do ,CeI. 'I'rogil io Me-. cidade, ouviram as vítimas dída a Mossadegh, assinou o projeto. Os senadores aos

.

festividades prometem re-
' .-.-8__.....". . .._.._�.....-- lo.. das inomináveis violencias quais foi vedada, hoje, a entrada na sala de sessões do-

vestir-se de grande bri- O drama do Calvário na da policia. Parlamento, expediram .deClarações em que diziam ser

lhantísmo. D.llice Costa Vaz Colônia Santa Tereza Assim, a Casa devia apro- ineonstituciona I a lei. A Câmara reduziu, de 6 para 2::

Aguardavam os apare O dr. Roberto Lacerda co- vai' o telegrama de protesto i anos, o período durante o qual os senadores possam ocu-
Em apartamento da Casa

lhos britânicos, o embaixa- mun icou à Casa ter sido 110- ao sr. Governador e não o i par o', seus cargos. O ministro das Relações Exter iores,de Saúde São Sebastião, .nes- .

dor da Grã-Bretanha, di- meado representante do Ins- substitutivo do deputado Hussein Fatemi," afirmou ter já expirado o per.iodo de,
plomatas e autoridades da

ta Capital, acha-se em tra- tituto Brasileiro de Geogra- Bulcão Viana, que apenas; sessões do atual Senado. 'Disse ainda Fatemi que o go-.
, . tamento, há dias, a exms, f' E t

.,

't' iunto iCd' I' 1 f'
,

Aeronáutica brasileira. la e statrs ica jun o li. 0- procurava esviar-ss ( o pon- : '1761'110 não poe e lar-se em senadores que conspiram con-
'sra. d, Alice- da Costa Vaz, . I

A viagem de· Recife ao missão Organizadora de re- to nevralgíco da-questão. 1 tra ê!e, baseados em sua imunidade parlamentar.Presidente dn Diretório Mu- '

Rio dhurou 2,26 h.Ol:�S. O I nicipal do Partido Social PCrels�n�ação do Drama do A veemencia com que o;

2�·_OO,.C!lO
..

···b--:·
.....

f�
..

g-:'-
...••..

d--..$�M
.

t
�

marec al Boyle vI�Java no Democrático no sub-distrito � ,va�'lo na Colônia Santa ,. OIS U Iram . o a a-segundo bombardeiro -

que I -1 E t it
Tl-I eza.

atingiu' a pista, sendo cum-.
o

O ��e�'�DO riait �1
Confirmado o espancamento Leloaça-1\ talefoADel d d'P hprimentado por todos os I' d .

"1 t' dV1S1 an c o-a. O deputado Vargas Fer- U U • ouro a en a e pUZ,eram a
t

esera a 1 us re ama e cor- I

pr�::ns��'s primeiras decla- �:�!����::ia, pronto restabe) 4IIl"'�(�o...o_O_()" ; ca � -C�rltlba.. .1 ,Av_. Br�síl (Rio) 8111 .pol,oro,18rações essa alta patente I " G A - G 1 JOIDVl'la RIO, 26 CV.A.) - Duzentos bOIS fugiram do mata-
referiu-se a Santos Du- 1

-

remlO « aro-; _
,

I {I
. .'

. I douro da Penha, pondo a Avenida Brasil em polvorosa ..

rnont, dizendo que sob sua lancam8ut'os da .

RiO, 27 (V. �.) - O. nu- Depois diversos destes animais foram reconduzidos ao>

inspiração realizaram com ., 11 Ias da Ilha» nistro Souza LIma aSSInOU curral do matadouro.
.

.

o maior êxito a presente Indu'slrl·as e p�rt�ria c�n:edendo ay:r- 'I'rínta e dois soldados e varias guarmçoes da Rá-
viagem. Acrescentou; .

Na residancia do Sr. Eu- m;s�ao solICItad� pela Cia. dío-Patrulha, armados de
'

cordas e laços, iniciaram cor-,
- "Conduzo esta missão Proflsso-es RadIO. Internacío n a I do ridas espetaculares, quando os bois se espalhavam, ih-g.en io Vichiettí teve lugar, B I bda RAF à América do Sul

.. ra.SI para. esta elecer .um.a vadíndo os bairros de Leopoldina, Saúde, Central -e ime-domingo, a primeira festí- f 1 Icomo expressão da boa- Dos entendimentos haví- 'I la. na CIdade de Joínví- diações da Tijuca.
vontade e amizade que an i- OOS com o senhor Prefeito �:ha d� .Gremio Garotas da le, .no E�tado de Sant� Ca- Por incrível que pareça chegaram ao. Largo Carioca. I
mam eu país em relação às Municipál de Florianópolis, llha,_fIllado ao Clube de Ex-

tarlll:,. hgad�, po)' lmhas quando o b'ànsito ,estava em pleno movimento da apro
nações desse grande cOllti-, c a Associação Comercial, curs�es d,a Ilha.. <, telef�l1lcas dll'e��s com sua, ximaçao das 12 h()ras. 6utros bois chegaram próximo ao>

n-ente". ficou assento que o comér- CO_�rJ�leCeram todoo. os estaçao' em CurltJba, no Es- Palácio da Guerra, onde provocaram autênticas toura:"
Disse, ainda, o marechal 'cio não tem ·necessidade de a.ssoclaUOS d� ar�bas as �n- tado do Paraná, e provida d�s. Vár.ias pessoas foram socorridas no Pronto Socorro.

Boyle : exibir os livros -de Compras, t.I,dades e malS dIversos con: de ..aparelhos teletipos ou

"Orgulho-me de empres-
Vendas à Vista. ou quaisquer

'-idados e entre todos fOl telegráficos comuns.

"lItros II'T'ros fl'sCal'S OU .con-
mantido um alto ambiente

tal' a pl'imeira travessia do J - , De acôrdo com' a decisão
Atlântico Sul num' avião a tábeis, pôsto que a Prefeitu-

de alegria espansiva e COl"- do titular da pasta da Vià-
. ·.··.a Mlln'I'cl'pal na-o eXI'ge, de diali<_lade. a- t'I'

-

d l' hJato, de Dakar a Recife, no -

O ç, o a u 1 Izaçao as 111 as

tempo recorde d'e quatro forma alguma, tais livros. .

s rres�ntes foram obs6- telefônicas diretas será feÍ-
horas e dezenove minlltos". Ficam assim esclarecidos os

qUIado3 com apetitosa: mesa tà, a título precário, e até,,le frios e doces: Houve rnú-,

Informou, depois, que a
associados que,i se solicita- que o DCT disponha de

média hóraria durante a
.tos por algum funcionário ;.ica, muita rrlúsica 'e todos condutores elétricos que ve-

municipal, não estão na 0-
38 divertiram intensamente. nham a ser destinados a

..()�)....o....()....().... brigação de exibir os livros
Teve- pleno êxito, pOl'tan- essas ligações.

•

referidos. to. a iniciativa das garotas,

Dr 81 Ib It graças aos esforços de sua

. ar a e Dl'Í'entadoi'a, srta. Marly Te- YOSHIDA-8alvão CI -f# - l'ezinha de Souza e graças à
"

.:.
.

. ass� Icaçao (.'ompl'l:ensão de todos os as- .

Encontra-se, desde ontem, da .,10.-8'.·s ::ociados, fieis ao lema de re«:ondozido
nesta Capital, em compa- U hatalhar para conhecer e TOQt;rIO, 27 (U. P.)
nbin de sua exma. espõsa, o

"
'

• tornar cada vez mais conhe- Depois de designar Shige.t.u.

sr. dto Clatibalte. GaIvã� a- , SU"nOreS . cida, a nossa maravilhosa- Yoshiga para primeiro mi-
tualmente Pn;tcurador da Por ato do sr. Presidente Ilha. nistro, a Dieta japonesa e1e-,Justiça do Trabalho, no Rio da'Rep?blica, ;a�.I'ir(ados . na .,..:"'....-b>......--------- geu para presid€llte da no-
de Janeiro, e, que, neste Es- Pasta da Guerra, for'am ·clas-

'. : .>',� j ;'" � .

UI:.
».

B b I
va' Assembléia �o sr. Bam,,:

tado, exe-rceu, de 1935 á sifícados, nó 13° B. C., se-
. I.8JI a I. a Ia� beku Ohne, um dos princi�

1938, o elévado ,cargo de <liado em Joinvile, o sr. Te-

t I d
pais pal'tidários do sr. Ha

,8-"c:l'�tá:rio da Segllrança nente-coronel Alvaro Veiga " Z O PMq,llb tão teyama, por 244 votos, num
.

' ��bliça,. liO Govêrno Nerêu· Uma, e no 14° R C., sedia- total de 446 votantes.
Ràn_ws.. ,.

,-

.1 do n-està Capital, b sr. Te- A B S h'd '1 Como se s·abe,. as d'las
Odr' egun a.1 asa, espo- ,

-

. Claribalte Gaivão,. nente-corónel Sylvio Pinto �a do sr. Quazi Mohammed -frações do Partido Liberal,
��;U� ":,e� a Santa _Catarin!l' da Luz. :.

. .. '.. '

lEa, embaixade)l' do Paqi.Jis- a tendência Yoshida e' a
,

em yJ�lÍ7'__ �. parent�s e amt-
.

O Córonel Velg� LIma se1"- tão no Brásil, ,.deixoá o Rio tendência Hato,yama" ha

�"g�g,. ,:vmJara a",a?h� para a \';80 no �30 R. 1. quando foi de·' Janeiro, onte�, Ilum viam entrado em acôrdo, na
,:�g'!lna e, nesta Cap.,��aI, tem I Pl'0:novlilo, tendo alí pel'm�- j Clipper ,"O Pl'ésidente", -com quarta-féira, para a desig-
Sl!l() {tIvo de

CUIDPl'lment.o,S'/
ílecldo,aguardandQ a classl� I destino a BIle

A.'"
naG.ão de Yoshiàa como

d
.

d
.

d' f'
- .

I
nos ue",. -

e amIgos e a mIra ores.' :rcaçE'o que agora: lhe foi Na' capital·... t'
'

IJl'imeirú. - ministro e a
O EST t\DO

.

.

'd'
al",en -lna, a

� ,cumprlmen·· conce Ida -e o Coronel Pinto Begun encontrar: atribuição de um certo
tando-o, e à sua exma. eg-, da Luz já servia no 140' BC I PO"o

-

que está p atO �.eu eds- ,

�

d
•

.

• .

., ", = ar IClpan o número de postos imp-or-
posa. eseJa:.lhe f.ellZ esta-, onde vem de ser classifica- I da Conferênc'ia In'" te:' .

_

.

tantes aos pntidários de.}� .-,,-t. {' • , T maCIO
""-<\ ."'� .l '- "pIta).. , QC. nal de Tel-e-Comunicações. Hatoya.mas.

1'0- - •.!J'I'I,J,4\D'"1:'\"I . \:\ ..... U:.J _"" J' _.J __�

haoilica 10VIS assinantes
Avisamos a08 nossos leitores que, a partir

desta data, gozarão os novos assinantes da boní
ficaçáo que se lhes concederá, recebendo gratui
tamente, O ESTADO nos meses de Novembro e

Desernbro dêste ano, para o ano de 1953.
.............................................

Piortanõpolis, Terça-feira, 28 de Outubro de 1952·

Na crOl1lca parlamentar, divulgada por este

jornal, sábado último, onde fôra escrito que o sr.

deputado Walter Tenório Cavalcanti declarár-a que
"como católico não só é e nem pode deixar de ser

contra o comunismo", foram omitidas duas ou três'
palavras de forma a 'truncar por inteiro o sentido
da sua declaração.

Ainda bem que o fato se deu neste jornal e

com- o' meu prezado e querido 'amigo Tenório Caval-
canti.

.

Digno por todos os títulos, caráter a que todos
rendemos a nossa admiração, o deputado Cavalcan
ti, é éonhecido no Estado como um dos- mais efici
entes e valorosos guerrilheiros anti-aomunistas.
Católico fervoroso, a sua fé impulsiona a sua pa
lavra sensata, flu·ente e culta.

Correligionário exemplar, a sua atuacão no

partido tem, permanentemente, chamado a

'

atenção
de todos, que a êle e aos seus 'conselhos e pondera
ção, a miude recorrem, como a um árbitro.

Na Assembléia, -no entrechoque de Oph1i5�g�
das suas podem os adversários diverg:ir, mas/o, fa,-,
zem sempre com evidente respeito. à 'sua perionali-
dade moral e intelectual. .

,
,.

'

O pastél de sápado, por isso tudo, não será ex"

, pIorado.
. '

,

Muito embora, isso, fizemos, aqui na redaçã�,
enérgicas recomendações a. respeito. .

Imaginem os leitores. se o ql.le aconteceu com
o nosso Tenório Cavalcanti, tivesse acontecido com
o outro, que também é deputado e também é Tenó
rio ,Ca.vakanti!

GWLHERME TAL
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