
1':'0$10_
. Quando ainda candidato ao govêrno, o sr, Irjneu de não í'azer o que prometêra fazer, Iez e está fazendo

lJornhausell, por duas vezes, percorreu o Estado de nor- iustamente o que prometêra não fazer. "-

te a sul e de leste a oeste, proferindo discursos .sôbre o' A realização mais importante da sua administração
4J.ué fa.ria e o que não faria, se Iôsse eleito. seriam as novas usinas hidro-elétricas, Nenhuma delas

.

está sendo feita Nesse setor, a obra de. dois anos está re- .

Para que o povo acreditasse nas suas' palavras, e duztda à distensão da enérgia de Capivarí, antes frontal
eandidato jurava solenemente que só prometeria o que mente condenada, porque termo-elétrica, e hoje já acei-

.

lmdesse cumprir, porque o tempo das promessas mira- ta como sistema ideal. No tocànte'à construção da estra
bojantes já passára e considerava- um verdadeiro des- da- tronco e' do asfaltamento de outras, o que se sabe é_
aespeito enganar o .eleitorado assumindo compromissos que nada está sendo feito, e o que se ouve é que essas

:in.exequÍveis. promessas do sr. lrineu Bornhausen sômente poderão ser
Em linhas gerais, o seu programa de fazer e de não cumpridas pelo sr. Getúlio Vargas. Quanto à reforma do

fazer poderia ser assim resumido:' ensino, se foi feita, foi feita contra o ensino, hoje entre-
FARIA a eletrificação do 'Estado, construindo qua- gue a uma direção falha e incompetente, e subordinado

tro grandes centrais hidro-elétricas; aos mais rasteiros ínterêsses da pO:litkagem.
I<'ARIA uma grande rodavia-tronco, ligando o 10n- O aume-nto do funcionalismo ficdu 'restrfto à parce-

gin.quo Oeste aos portos do litoral; .
ia dos que melhores vencimentos percebíamo O pequeno

FARfA o revestimento de asfálto das principais es- servidor. o Barnabé, êsse anda por aí empenhando o que
.

iradas do Estado. mormente daquelas pOi' onde Se escó- tem e fazendo rifas para não morrer de fome, porque o

81ft os nossos produtos de exportação; custo. dos genêros de prim-eira necessidade, nestes dois
FARIA a reforma do ensino, o aumento do fundo- últimos anos, em média, aumentou de mais de 150%.

'}la1ismo, o barateametno da vida;
,

Assim precedeu 'o governador a respeito do que pro-
NÃO FARIA um govêrno partidário, anunciando metêra fazer.

, fil�. se,eleito, "a U.D.N. perderia um correltgíonárto pa- Qu:�into ao que prometêra não fazer, aí está a polítí-
'1'a queo Estado ganhasse um governador"; ca 'a dominar todos os atos administrativos; aí estão, de-

NÃO FARIA novas admissões nem criação de novos nunciadaa pela Conferência de �lumenau, mais de duas

earges, porque o quadro do funcionalismo estava já su- mil nomeaeões de novos funcionários; e aí estão, sobre
perlrttado;

. tudo, os p;ojetos aumentando desmedidamente os im-
NÃO FARIA nenhum aumento de impostos, não só postos.

porllue considerava um erro grosseiro esses aumentos Para serem votados pela maioria governista dois
constantes, como ainda poderia dispensá-Ios, criando novos aumentos de tributação, o homem que do pouco
novas fontes de renda com o acréscimo da produção e a

r saberia fazer muito convocou extraordinariamente a As
conscienciosa aplícacão dos dinheiros públicos, de for- I sembléía. O primeiro aumento proposto é o do vendas e

:ma que do pouco se fizesse muito. I consignações, que passará a 3%, ou sejam C)'$ 30,00 sô-
,O povo eatarínense, passados dois anos" de govêrno, bre Cr$ 1.000,00. Pára disfarçar 'êsse acréscimo, o govêr-

6bserva, estarrecido, que o sr. lrineu Bornhausen além no vem justificá-lo como destinado a um irrisório salá-

do-família, tipo cova-dcdente. Não de, /; ignorar, toda

via, que impostos não podem ter aplicação específica.
porque des tinados a atender, indistintamente as necessi
'c,ades de ordem geral da.administraçâo pública.

Para pagar o minguado salário-família bastariam os

excessos de arrecadação' do orçamento ce 1953, cuja pré
'visão, na'parte da receita, foi feita escandalosamente
nos mínimos possíveis. Haja vista que impostos enorme

mente acrescidos no corrente ano, por uma revisão, co

mo o territorial, constam do orçamento de 53 com a mes

ma arrecadação de 1951.
Por sôbre isso, o segundo aumento proposto" o do

imposto de sêlo,' além de uma bi-trfbutação inconstitu

cional, é simplesmente escorchante.
.

Se aprovado pela maioria coligada, sangrará a eco

nomia catarínense em mais de CJNQUENTA MI
LHõES de cruzeiros anualmente. Para se ter uma pe

quena ídéia dos aumentos, observem-�e este-s exemplos:
10 - um arquivo de contrato, que paga Cr$ 18,00 pa

:;;imi de Cr$ 20,00 a Cr$ 1.000,00; ,

20 - uma licença de baile, que paga' Cr$ 20,00 pa

gará Cr$ 250,00;
.

3(> - uma certidão negativa, que paga Cr$ 5,00' pa-
gará C\:$ 30,00;

.

40 - alvarás que pagam Cr$ 30,.00 pagarão, ... , , .

Cr$ 100,00, Cr$ 200,00 é Cr$ 500,00;
.

5tJ - passaporte, medida de controle policial, passa
rá a fonte de renda, e em vez de Cr$ 8,00 pagará, ... , _

Cr$ 150,00;
,

6° - atestado de permanência-legal no país, passa
rá de Cr$ 2,00 para Cr$ 100,00; etc. etc.

Em !;roca disso tudo, o Estado, esquecido das estra
das' asfaltadas e das usinas elétricas, terá os suntuosos

palácios que estão sendo-construidos com o sacrifício e a'
miséria do povo.

RUBENS DE ARRUD.\ RAMOS

� DIRETOR
" Rubens ele�
i Arruda Ramos,

l GERENTE

t Domingos F.

� de Aquino

Omais antr,oDiá.
. rio 'de s. Catarina

Ano 'XXXIX

N. 11.56-2

Execetedos
em Praga

ViIENA, 4 (U. P.) - A
Rádio de Praga informou
que foram executados hoje
Rudolf Slánsky, Valdimir
Clementis e mais nove ex

líderes comunistas recente

mente condenados' pelo Tri
'bunal do Povo., Elortanépolls,

--
(' 80CENTAVOS

��----------�----------------------��------------------------------

D� Joaquim DômioDues d�
. Oliveira .

.

D. Joaqnim Domingos de mos, s'ol�nizam, no pretexto
i'Oliveira, eminente Al'cebis- da oporlunidadé, a estima, *"'4I!I-....v............-".,. ......_ !

po MetrÜ'poIitanío, 'festejou' 'o respeito e a gratidão dos, , conformam com a aplicação
. ontem seu, 74° aniversário catarinense ao venerando ORlSODc.t. CIDADE d .l1 ,'" o reglmento, no que diz res-
natalkio, e dignissímo antístete, cuja tr=;- [peito ao desconto do "jeton"
A data :festiva não Q al- existência, por inteiro, vem r:=-:\" d

.

'd
cança'nesta Capital. S. Exa. dedicando; com devoção e

' � i 't
L. i-:,_.) e presença, correspon ente

AI
•

, 1.1:00 • c.--,....,....;;:;_. à parte variável do subsidio.

�:v::��:�c��r:i:7t:�a;��� ,�es�a;�l:X::d!:�:�;: e���l�i�" J fI! f'l\ r �o!i=P�:t!i!:\:�.S�l::l���:
ral, cu:mprindo a sua apos- tllÍal, da nossa gente. I ( (�� cação, entretanto, impres-
tólica missão, com a mesma

_.. _.._........�T.."..J'fiI"e.....-_�
,\ "'Cf �}.ç:�" siona muito ,mal aos que so-

e indonrtida vigilância com
/

.. �r7í�1C,J- irem o desconto regimental.
que o vem fazendo há oito � 1 \

0
A PRESID�NCIA DA

lustros.. '.' S8111ell0 O Im- _ � �,I, CA.MARA
" A efeméride, por isso

b' I •.• b'
, -...� '�9.1 Quanto aos objetivos e

.nesmo; é,sohl�emaneira gra- 8, loÚor . ,110 .�� �;, �., ��;.�-? métodos, é mais fácil ainda

�= �:�,�ll:� �ató��te d�!:; ti. OUtelra .. ', �/'i;'�t� �:r����r�:n�Z;:ats�SCA:��:
luase, a totalidade da nossa RIO, 4 (V. A.) - "Des- l'i�j__ �/ - tendem ao enfraquecimento
população' -'- qu-e tem, no pacho exarado pelo sennP1' .

- Mas o rádio estava <la. autoridade moral do Con-
seu preclaró chefe espm- ministro de �stado qaw.Re- bom! Porque mandou gresso e, em consequéncia..
tual aquele guia' culto e lações Exteriores no proces- : consertá-lo? .' .-". da sua capacidade de resis-"
austero, que ensina-pela pa- 60 admini.strativo n. 6 de l' _:_ Não mandei consertá- tiro Por isso mesmo, tudo se
lavra. e pelo exemplo. 1952: .

.

I
Iof Mandei desmontá� faz na surdiná, mediante

As homenagens que lhe "Considerando que o cfi- la para não ouv,ir o conversas e compromisso,>
.,fg.r.am- .p-l'es-tad.ãs)"�.. .às res- plomata classe -N·, Hugo li que ·0, Irinea vai diz.er em dimaJ'a_ e�eur::>, !'f):rJ.q. a

peitosamenté nos associa- c' {Ct}ntinúa na aa pág.) * em Joaçaba.!! I �ConHnúa na _3â. J.oá�r.)' '_".

Notas·Políticas
A terceira Crônica Política, da. serre que. A� GAZE

'TA vem publicando, o leitor tira uma conclusão incon
testável: a de que o sr. Irineu Bornhausen, contratando
sua defesa com os. srs, "Professor" Radar e Z. Zagallo, I
comprou nabos �in saco. Melhor do qui' nós, os. próprios Iencarregaram-se de provar que, como carga, não valem'
'U' frete. Tem-se a impressão que, lavrado o' contrato, os

famosos publtcistas, com o ôlho nas vantagens do com

promisso assinado, rabiscaram seus artiguetes,
,

entrega
um-nos à -redacão ... e pronto. Que venha .0 jabaculé!
A defesa -e�boç;da, além de frágil" de contrária à prova
nos autos, é enfadonha, solonenta, repetida como as mú
sicas de realejo antigo. O estrfbifho, sempre o mesmo : a

culpa de a Assembléia não votar os projetos governamen-
t�is. atribui�a, à o�osição.

.

I

Esse disco rachado não há mais quem queira ouví-
18_ Todo mundo sabe que/se maioria coligada, composta
de 20 deputados, quiser trabalhar, O! projetos serão vo

tados e sprevades d� a<:ôrd? .coI? as .vontades d. gover. rnador e que a mmorla OpOSlCIOUlsta" mtegrada de' 19 de
putados, náda poderá fazer. Os argume�tadores palácia-
1108 lIão podem contesta,r isso. Como pl'rú, ficam presos
iS marcas' de giz: Ródiim�' irugriilejâm f! -não saem· disso.
A falsidade do qlle afirmam é- transparente.. Quem os

lê, logo perg�nta: ---=- Se o Govêrno tem .� maioria na As
-sembléia, porque essa maioria não vota e não apro:va de
'tlma vez as leis que () Govêrno quer? Que é que interessa
4. votp da minoria?

o "Professor" Radar, egoista que alTanjou com a

tlpOOição um cargo no Legislativo e nãl} quer que outros
�O\!'JSigam o m�smo. lê essas pergunta� ÍlTespondiveis.
Y.lI.lm IJ3:ra o interrogativo ZagaIlinho c, com o mais so

wr� e cínico,sornso"dá a solução: -. "Q nosso contrato
é c-&.'TêVer. Respo.ndel',. não ! Só com 'n�vo cont.rato!"

x'
x

º uProfessot:" Radar e Zagallinho. nos seus artigos;
al'ldanl ante-datados. Assim 'é que acollieta� 'com viva
aIeu�a, .1.Jft1� notícia do Rio" segundo 8 qual o deputado
Ruy Almeida anelava tramand� o' af�tamento do' sr; Ne.

f �u Ramos da preSidê�d� � 'C�m.ar�-;
A intriga saiu aqui quando ,já crjára bolôr. Tanto

i�so, que já ante-ontem, pelo Diário de Notícias, que é
f() mais udeni!,ta_dos jornáis cariocas, o deputado Ruy
,l\1meida..,�ntia .. fpPna4neR�e.... a,_. insidiosa- ne-iríc-ia._,

.

PINHO,..pE RAMOS.

-
,

,
, \

.Da .Bancada de Impren,s8.

Manobras· Correlatas
O Diárro Caríoca, de an-Ite-ontem, insere o seguinte,

do seu cronista parlamentar !

Pedro Dantas um dos
mais ágeis e argutos jorna
listas cariocas :

Juntamente com a prorro- I

gação dos mandatos, articu
la-se, na Câmara, um movi-.
mento subterrâneo contra a

reeleicão do sr. Nerêu

Ra-Imos. Entre as .duas tentatí-:
vas há evidente analogia de

,

razões, objetivos e métodos. ,

Os motiv os invocados, num
e noutro caso, são pecuniá
rios, de bolso, inconfessá
veis publicamente. E' que

deputados há que não SE:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

·0s .preços ABAIXO indicam onde

fazer as melhores compres de f'Jata�
UM MARÁVILHOSO SORTIMENTO DE VES

TIDOS E TAILLEURS DE VERÃO.
Vestidos de propaganda a 48,00, 55,00 '

e .. ,
.

Lindos vestidos sport e passeio à. 130,00, 180,00
até .. ,

.

Vestidos Schintz, alta novidade a .

Vestidos toiUete desde
-

.

'I'a illeurs de seda a '

.

TaiHeurs de linho, tipo propaganda a .

Finíssimos tailleurs de linho de 800,00 a '

Blusas de Suedine a ;: .

Blusas de cambraia bordada a ..
_

.

Blusas de seda a .

Finíssimas blusas de organdi, tenda, cambraia
etc de 150,00 a 800,00

Saias bonitas desde .

Saias de linho, schintz, silqu e desde .

Saias de chantung a " .

Finíssimas saias! Modelos, de 200,00 a

Meias nylon a
'

.

Capas nos mais lindos modelos desde ........•
Finíssimas capas, (vérdadeiras toilletes de tão

lindas) de , : �iOO,oo a 1.500,00

.. '

!

ARTIGOS PARA MEl\;INAS

i

A MODELAR POSSUE O MAIS COMPLETO'
SORTIMENTO DE ARTIGOS INFANTIS!

Vestidinhos de algodão desde ,_,
.. , .

Lindas blusinhas desde � .

Capas para �huva a .

Aventais lindíssimos a -.: .

Bolsinhas � . '.' .

Shortes, saias, camisetínhae. Lindos vestidi

.nhos, e tecido Bangú que SÃO UM VER
DEDEIRO PRIMOR 'PARA P�ESENTES!-,

ARTIGOS DE CAMA E MESA

Guarnições de chá, boas a .

Guardanapos avulsos, duzia .

Materia plastica para toalhas metro .

- Finíssimas guarnições estampadas em, belos

deSenhos "Indantren' a .

Panos, de mesa de, veludo a .

Colchas Nubia a '

.

Colchas Sevilha a ..............•.... , .

Colchas brancas de solteiro a
,

.

Colchas Colúmbia de casal a ., .. ',
Finíssimo" jogos de cretone bordados, para CR-

sal a
'

-

'

'.
Fin�s Edredons de seda duplos a .

Colchas de Chenilha (novidade) a .; .

, ARTI'GOS_ 'i)� BANHO
Toalhas .' de rosto a .

- . .. . .

Toalhas de banho a ; � , .

.Roupões de banho a .

Maillots de lã desde : , .

Maillots pura lã para crianças a : '

.

Maillots de elastex a � .

Calças de praia a .

Calções finíesimoa a � .

Guarda-sois de praia etc. etc.
.

PARA NOIVAS

A MAIS SELETA E MAGNIFICA VARIEDA
'DE DE' ARTIGOS EM LINGER;IB, CAMA
E MESA, E ENXOVAIS COMPLE'l'OS!

ARTIGOS PARA SENHORAS

85,00

300,00
450,00
700,00
390,00
335,00

1.70õ,00
i33,00,
39,00
48,00

, 5�,00
95,00
130,00
800,00
30,00
390,00

ARTIGOS PA"RA·,MENINOS':

25,00
20,00
210,00
63:00
20,00

Um belíssimo sortimento de mais de 3.000
Camisinhas de verão desde .. .- .

Camisas furadinhas a .

Calças de brim a ": ' .

Terninhos de brim a . , .

Calções de 'banho a, , .

Capinhas colegiais a .

•

MAIS DE 500 TERI'l'Il-INOS 1e' tropical, .
de

brim e de casimira. .
i

-'

15,00-' )
30,00 ,

23,00.
54;00"
50,00.,.
121,00,

, '

150;00,',
17,00<
38;00.
225,00',
118,00,' ,

60,00; )

450,qo) .

29,00 '

. 49,00
37,00 ,

10,00
16,00

185,00
85,00
5,00

�T�NÇ1\O: T��m a casa demobíliário A MOD�R (Trajam? 33) acabou de receber. os últimos tipos em-mobiliários �'qu�." sa-

,

I
� f

ARTIGOS PARA HOMEtiS:'
:'

31,00
20,00
29,00

1
Mais de 2.000 TERNOS por preços corno :NIN�

GUEM PODE VENDER!!!
Pijamas bons a ; .

Cuecas a,' . , .. : '

.. " . . •. .: .

Camisas bem boas a .

'ternos meia lã, bem confeccionados a .

Calças de tropical a .

Camisas esporte em Jersei, Sêda ou' algodão;
uma grande variedade e por preços de cau

sar arrepios na concorrência. Conjuntos
,Saragossi

.

Calções de banho a .

Capas. .ern todas as ,,,qualidades, Capas de gabar-
dme e chantung a '

'

Temos de tropical superior, forados a seda a

las de �a�t�r e visita, côpas, hoohls, tapetes," passadeiras, tecidos para cortinas e estofamentos, COLCHÕES DE MOLAS' DIVINO,
.

_'

_" '. '
'
.. � , ...... '.

- ,,' ,

Tr.avesseir�s·de mola com ventilação, e ESTA CONCEDENDO UMA BONIFICAÇÃO DE 10 a ,15% ATÊ O DfA DE "NATAL!
,
-!��::::, "'��

,'..c.•

"

98,00
, 212,00 _

188,00
175,00
50,00
99,00

145,00
595,00
550,00

10,00
31,óo
235,00
135,00
118,00
385,00
100,00
80,00-

ROUPA BRANCA,

CHEGOU UM B�t.O SORTIMENTO DE LIN
GERIE }<'INO BORDADO A M..4� ASSIM
COMO NYLON.

Camisolas estampadas desde r .

Camisolas finamente bordadas a .

Combinações desde ; ...........•.. ' .'

'

..

Soutiens de algodão a , .

Soutie�s de seda a '" .. , .

Quimonos de seda a .. , : , .

Quimonos de algodão a •... , , .'.

Calças bem boas a ..........•.. ,. ',� .

Estabelecimentos "A·
•

MODELAR'"
TRAJANO 7 TR..\JANO 33
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J�������o;s '.�"' !'�i!�'���'�i�' ia NDdl!Ci�S Vida - Social çee�m�gUi�a,- Çd:��'�·'�':
.a luz�,po dia i.nut�lizar�,a, o ) os servidores do Catete, i ca emleas ANiVERSARIOS: a' se baseara a exdrúxula re-

,trabalho-. E nao e preCISO [ue, neste momento, como, ,

iUoadr Iguatemy da Silvei. "F'lorianópotie, 3 de de- solução. E, vai daí, li 'de "ca-
.mais para julgar as- iIi�en- :l; �abe, Si��Ii!icam �end:n-I roi realizado o exame final

ra zembro de 1952, bo a rabo" o diploma legal.
"�,õeg que ammar os artI,cu- ':üHi, l.conC€1,çoes e interês- j da Cadeira de Patologia e

Ocorre, o aniversário na- Ilustre senhor Diretor de E, o que eu achei, senhor
d d 1 I ta lí d l\1f I "O ESTADO". D' t á f' ,

ia.(i(}re� dessas uas erru- ,es (lVr-rSOS.
� 'I'erapêutíca Aplicadas, Te-

.aucio o sr, roacyr gua- Ire or, c no meu raco en-

,bad:l..s interdependentes. A sorte da naçao depen-] \Te a maior repercussão na
cemv da t':ilveíra, conhecido. Não ent-endo de, leis, nem tendimento, é que' NÃO HÁ

A. pzeaidencia da Câmara ie, em grande parte, da ati- classe acadêmica a notícia
8 conceituado desportista ê sou' vegetariano, Isto quer nenhum dispositivo que au

,é.p'osto de suma ímportãn- cude, nesses dois casos, dos do grande número de alunos ex-diretor de O ESTADO, dizer que sou compelido ao torize a COFAP a assumir
.eia e responsabilidade, prín- seus representantes. Na de- reprovados em virtude de

Aos cumprimentos que há consumo de carne verde aos as vezes da COAP para i'1e_
,cÍ'palmente nos �omentos fes� do. regime, teremos falta de frequência às aulas

de receber, sem dúvida, os preços que a Coap determí- gislar" em-nome desta. Está
-de risco p�ra o regime. Deve melo-'C�m�llh� andado se, na práticas. de Odontologia e

de quantos aqui trabalham, nou. Passou-me pelas mãos alí na lei, senhor Diretor, 'o
'ser sxerc ida por' quem te- emergencra, eles se mostra- Farmácia. Cursos eminente-

com votos de felicidades. " Diárío -Of icial do Estado § 2° do art. 5ó, dizendo que
-.uh!'. autoridade e firmeza :em a altura do man�ato, mente práticos, impuseram

Menino Luí-Henríque .de 19-11-52, que publica a �'No Distrito Federal e nas

,bastantes para impor-se iao em mom:-�t? de excepcional à direção da citada Facul- Festeja, hoje, o seu aní- famigerada portaria n. 1, da CAPITAIS DOS ESTADOS
:n.,speito da Casa e impor a 'es,ponsaoJlI�ade para.

.

eles dade o rigor com que foi en-,
versário natalício o intelí- COAP, que deu ao sr »Ó: Eli- e Territórios a FIXAÇÃO,

-Casa ao respeito das drmais e .de eXCe?ClOllal gravidade «arada a falta de frequência gente menino Luiz-Henr i- seu aquela compensaçãosi- DOS PREÇOS e o controle
"autoridades e da nação. E' »ara o pais. ;iOS trabalhos práticos rea-

que, filho do sr. dr. Henri- nha pelos prejuízos que, lia do abastecimento s-erão exe-

-êRte- o caso do sr. Nerêu Ra- lizados durante o ano, rigor que Stodieck, Presidente da anos, vem sofrendo. 'Da por- cutados pela COFAP e pe-
mos, de quem nos julgamos' t

Junta de Conciliação e JuJ� taria, fui diretamente à lei las COAP, . respectivamen-,

So O
asse .que, no en anto, teve

t f 1 522 f " E COFAP_autorizados a esperar as a- spens O imediata aprovação no con-
lIamen o e pro essor. n. ' ,·em que se unda- te. ntendí que, a

it 1 ldenci Comemorando o f'elíz aní- mentou a manifestação 1"- fixa preços e controla o at.l uces e p�OVI encias que a ., b I d senso unânime de professo- ,,,,"" -

,,;jéfesa. do regime possa, e- 11m a xa or•.• res e alunos,
veraár io, Luiz-Hem' i que,

,

gísferante referida. 'Eu que- bastecímento no Distrito,
veritllalme{,_te, exigir, A pre- Couthíer de Oliveira Gon- Formatura dos 'farmaco- ver-se-á cercado dos seus ria saber o n. do artigo (que' Federal. Entendí mais que
'l�

•

da Câmara inumeros amiguinhos, ,que a portaria omitiu - teria si. as COAP fixam preços e,,-�l(lencla.: ,

encar- dirn cometeu' falta grave ao odontólaridos de 1952: No .

'na a legitimidade do Poder, I ornar, sem instruções e até dia doze (12) de dezembro
irão cumprimenta-lo. _ - .........." controlam o abastecimento

quando outros saem para o

I' 'em conhecimetno da Secre- corrente, no Palácio da As-' Cumprimentos de O ES- nas Capitais dos Estados e
.,' it c I ca d f d

'

'fADO_,' Caderneta �a -Territórios. E, depreendo:1'l.Cl 0,_ o � n o·se or� a ';H�a de Estado das Rela· sembléia Legislativa do Es-
leI. Nao dispondo de força

j .ões Exteriores, uma inicia- tado, será realizada a sole- mais, senhor Diretor, que
.mnterial, pode, entretanto" tiva arriscada, que contra-

.

nidade da colação de gráu
FAZEM ANOS, HOJE: Caixa leBDo_leB as COAP não são os senho-

.convocá-Ia e cong�egá-la em 1 "íon a orientação do govêr- dos farmaco-odon tol andos
Srta. Iolanda Praun, I res Presidentes. As COAP

d f
'

a t v f ! filha do 81'. Otto Praun la,deral são os membros legalmente.sua e es ,se I e1: o�ya ,10 brasileiro no setor díplo- ele 1952. Comparecerá à so- [u 1'moral para tanto. FOI, allas, '1lático de que o referido lenidade referida, especial-
- Sr. Lu_iz Moura,

Perdeu-se a cardeneta 11.
nomeados e investidos. O

,{j que se comprovou lo-go- no , 'funcionário e,ra responsável tl'Ulllte convidado pelos for-
- Sr. Dilmo � Solon da " Presidente somente pode 'ler

.. -

d R 'bI' I ,'. Silveira, radiotelegrafiRta 875, da Caixa Econôn'llca
o elemento executador tiaslnl.C.lO a e.pu. wa, por 0- 1 _ resolve suspende,-lo do mandos, o exmo. sr. dr. Ade- Feder<,tl, filial de Laguna,-

d I I d - Sr. Es'tal1islau Silva determinações do Plenário:'(;:su�o o )rIm:lro go ,pe e
i exercício de suas funções mar de Barros, Patl'ono da pertencente a Adele von,Estado, que fOI o do mare- I pelo prasode noventa (90) Turma de Odontologia, São

- Sr. Nicolau Francisco
...o ().-.o--.o__.o.. (eles, da Coap daquí gostam

,-chal D�odoro, Naquela e- : dias, nos têrmos do art, 205 llS seguintes os acadêmicos
de Moura, residente em Ti- muito desta pal�vra) que

t I d d Ó b
. juquinhas. dirige, Na minha compl'een-'v�n.ua 1 a, e, c u 'e, sem da Lei n. 1.711, de 28 de ou- lue colarão grau em tal �o- I.-duvlda, ao Congr,esso o- pa- 'ubl'o de 1952 (Estatuto dos !enidade: ODONTOLAN- são há a observar: 1° - que

'pel. principal de declarar o FllncI'ona'l'ios Pu'blI',,,OS CI'- 'DOS', Alceu G 'A
FALECIMENTO: ] a COFAP não tem atrihui-

-" 1'0SSI, ry ! ção legal e de nenhuma es-'.marechal fora da lei e 01'- . vis da União) - Rio de Ja- i-Ie1mllt Erzinger, Aydos An- Em' Itaguaçú, Coqueiros, '
. .

tA.
'

' pécié que a habilite a fixar':gan Izar a resu, enCla., I neiro, em 25 de novembro de �ôl1io M08e1', llarcy Hél'cu- onde residi.a, faleceu, à tal'-
- pre,ços de carne para a Ca�

Para' isso precl'samos, es-_
' 1952. - Mário de, Pim-entel ',es Grossi, Duílio João Com- de de ontem, após longos '

, B d�"
\ 'pitaI Catarinense; 20 - a

;tal' prep'arados, hOJ'e, ,como ran .ao . pagnoni, Emanuel Coutinho padecimentos, a exma. sra.l I I -

, .

5 DE DEZEMBRO i atribuição para .tantQ e prl-,

naqueles' dias. E o meio de '
-- Lopes (ol'3!dor), Gim Resch- ,d. Maria Var'eciana de A- .

. assegurá-Io é manter na
I ke, Hary Heyse, João Flo- quin6, esposa do sr. 'José A data de hoje recorda-I! vativa da COAP catarlne�-

Ilre,_'lidencia um homem inca- I rentillo Meira de vasc0l1ce-1 Femalldes de Aquino e ge- nos que: se, na forma do §'2° do art;

,paz {te fraquejar no cumpri-I los, Luiz Amador dos Reis, nitorn. do" srs, Cte. HercÍ-
- em 1.631, chegou a Pa- : 5°; 3° - que ao Presidente

I ,Ne".· 'Borges da Gl'UZ, Odo!I'! lio de Aquino, Dr, Jo'a�o de raiba a expedição holandesa: da COAP de Santa Catari-
1;ll:ento 'do' seu dever,Temos," -

f O T I f I C da l)a1'aTonol1i, Osmar Burzlaff, Aquino, Dr. David de Aqui- que saira de Reco e. e- ,na a eei! compe en '

messa alta conta a figura
nente-coronel, S t eyen-.Gal-

'

por em execução deliberação
" respeitável do ,atual presl'- RosarÍ Maria Santos, Ru- no, Srta. Diva de Aquino,e '

.

d COFAP ( ... 40 dI'tenfeIs, com 1.600 homens: a ah, a e1À t N
A

R bens Annúncio Pieruccini, Sra. Carlota de' Aquino Ni.':ueu e, sr. ereu amos, que
coleII', 'desembarcou e levantou uma ,no 1.522 que diz que as re-

t t di 'd d t Ruy Ary de Araújo. Samuel ',;com an a glll a e a em
trincheira' para bater em soluções da COFAP consta-

-exercido, como havia exerci- Fonseca e Wilson João Bleg- A extinta, que contava '66
d

.

f' d

O
• Fl\.RCOLANDOS·. GI'l l'd d' 1 brecha a Folialeza de Cabe- rão e portarIas Irmll as,.> b d

C·
· 'l'l..� anos (e I a e, era n,atura • ,· ... ,0, so , o ,governo passa o,

I ne IlrlO ["O delo, onde se encontrava o • pelo seu presidente).
,"� vice--presideneia da Repú-'

.

v Losso, Mário Rosal Fi- dêste Estado e pessôa gran- I D' te d b..,
.

, ',ho e Nery Busato (orador). delnente estimada nesta Ca- Governador antonio De AI-
_

lan est;as, o serva-
nUca. De sua. atuação, num

!\ T d buquerque Maranhão e co-! çoes, senhor Dlreter,. eu me
,como noutro cargo, já nos RITZ _ As 5 e 8 horas

,urma e odontolandos
I püal e no Estredito, -p.el.as mandava o Forte o Capitão! pergunto se a portarla n. 1,têm acontecido divergir, 0- Fred Mae Murray _ Clai-

'linda escolhell como para- suas qualidades e eSpIrlto '

d COAP
, d 1

-

d'linfo o professor da Cadei- e de coração.
. João de Matos Cardoso, i

a , e e ser eva a a.
easionalmente, e até com :e Trevor em:

CI
.

O f
-'

f
' - em 1 778 foi nomeado' sério. P-ergunto-nie mais se-'

'�eJ"ta veemencia no debate. REIN�DO 'DO CRIME
�a de Íl1lca Odontológica s unera's se e etua· , .". j l-é

'

'i t'f' -

ria 2a'. série do Curso de 0- I�ão às 10 hora·s de h(}J'� no
Governador da Provh�cia <l.e I

e a nao ufma � sd1 llC�çaO.])e divergencias sinceras, No programa: C,inelandia. " S C t' B �.J uma contra ac"ao a el umdontologl'a, dI'. Pedl'o, Men. C 't" P "bl' d C anta a arma o rlg"""el-, I �,pOl'ém, se alimenta li demo- f I N � eml erlO u ICO e ,o· .J� '_'t 'pc'" V'l"d' ,,'Qrna, ae.
,-les de Souza. Promete. re- .queiros, /ro., Fra.nei,�.co de, ,B,ar._ro-S.,Mo� i- ,",sres�l ,,, �o. ovo. �l,.�",."ceI/ada; sem quebra -do res- 'Preço's·, Cr� 5,00 e 3,20. A T H I () meu raClOcmlO -senhor Di-'II' vestir-se de grande 'brilho a O ESTADO apre,senta a', raIS rauJo é.lxelra

'O-I"
'" .

·peit.()- devido a homens que, Imp até 18 anos b
. retor eu ponho a questão'.' .

mencionada solenidade de exma, família enlutada mem, que o povo arnga- •
"

•

'como õ sr. Nerêu Ramos, ROXY - As 8 ,horas
formatura. do seu

as
verde alcunhou de "sete ca- Havera um mela legal de se

'1liío desmerecem do crédito Lex Baker - Brenda Joy. e""'Ptessões pesar.
rapuças";, .. l por abaixo: 8;,P?�r:ia,i.r.���-'(LUe se lhes possa cbnceder.- :eem:. .

_ ,em 1:795, naseeu' o' Te� ': cotc>sa:,' itegalmeftté-' elãborlf.:.PROVA DE VITALIDADE TARZAN E A MONTANHA nente-general José Maria da da. e assinada por pessoa
Cumpre, ainda, conside- SECRETA , Pe,I,Os' Mu'DI·C',ipl·OS Silva Bittencourt, vinqo a sem a necessária qua?lifSica-l"ar, à propósito, que o' sr, No programa: O Esporte falecer em 9 de dezembro de ção legal para fazê-lo. en-

�erêu Ramos ,é figura das la Tela. Nac. 1875' do afirmativa' a resposta,
'�mais eminente& do Congres- Preç,os: Cr$-5,00 e 3,20. -'em 1.845 no Rio de Ja- qual a. ação a intentar e
';80 e do país, em cuja vida Iinp. até 14 anos. DE' IT'A' 'JA'I neiro faleceu' o Conselheiro quem pode promovê-la'! Eis
]J()litica poderia aspirar Ie- 0DEON - Não haverá ses-

.

' Anto�io Carlos Ri,beiro dt; o que eu gostar,ia que o jor-
c'l?;itimamente a quáisquer ;ão Cinematográfica. PERECEU AFOGADO perpetrado por um policial Andrada Machado e Silva, nal de V. S. dIssesse, easo

'":mandatos, inclusive a Pre- Chie GLORIA - As 8,30 hs. Domingol 30 de novembro, do Destacamento local, em o grande orador da fudepen- enten.desse ��ndam-entadas'sidência da República, pois Ultima Exibição, luando se banhava' na praia que pese a intensiva e siste- dencia -e da Revolução Par. as mInhas duvidas .
..

tem títulos, passado políti- James Mason em: da Atalaia, nesta 'Cidade, mática campanha de mora- IBlmentar da Maioridade, Muito cordialmente,
-co e irrecusável cápaeidade \. RAPOSA_ DO DESERTO pereceu afogado o jovem lização de nossa Delegacia nascido em Santos em 10 de Um leitor". ;

:par'a tanto. Nessas condi- com: Jessica Tandy. Cícero Luís Bernardes, me- Regional, empreendidos 'por novembro de 1773; 'PS. - E' verqade, senhor
oções; derrubá.,lo da presi- Preços! Cr$ 7,00 e '3,50. nor de 18 anos ,de idade, esta-figura Ilustre, culta, _ em 1.868 ,o Marechal Diretor, eu não assino,

,r

''!lencia da Câmara, por mo- Imp. até 14 anos. cuj't> cadáver ainda continúa ..'telosa, enérgica e serena, Luiz Alves de 'Lima e Silva, "Eles" não compreenderiam
'tivos �álternos e menos IMPERIAL - As 5 e 8 hs. : desaparecido. A família do que é o Major Duàrte Pedra Duque de Caxias, desemQar� a minha ânsia de legp.lida-
decorosos, como o do,protes- G;llen Ford em: de.sventurado moço, fez di- Pires, a t!l1ém, no setor po- cou em S&nto Antonio, aci· de.
to contra o desconto do "je- LUVA DE FERRO vulgar, pela "Rádio Difuso- lielq_l. Itajaí já está a dever ma de Viteta, aurante a PS. 2 - Não sou. membro

.

ton", ,é manobra que está a No programa: Atualida� ra Itajaí", um aviso, às po- in úmeros ,benefkios e pal�, guerra com o Para.guai,. com nem funcionário da COAP.
"ê':igir a imediata repulsa des em Revista -·Nac. pulnções praieiras de Cabe- ná",,] prOQTe:;so, a ês�e l'pt;., �l'eS eo�n03 de ExérCito, dos
,-.dos seus correligiomírios, Preços: Cr$ 6,20 e 3,20.

,ç,U,das, Armaç;'i,o
e Camboriú,

t
peito, dizíamo:;, o ceonistá Genprais Jacinto 'l'J(j,chado R fl�, Ir j{)"u-se ?com o decidido apoio da mi- Imp. até 14 aI!0s. no sentido de notificá-la a Antôn�o Laguna escreveu, Bittencoul't,· Ar�olo e Osó:- () "Sato�in" é um exce- '

'11oria, que" não deixará· de {MPÊRIO - As 8 horas

I
respeito ,ço aparecimento do eRPecial,mente' para i'O Es� rio; lent�' pára combater as con-,,-compreender o alcaJlce ' da Jonnhy, Mac Brow em: corpo, tão logo o mesmo dê tado", mais uma "Gazetilha - em 1.891, em um mo- sequências dos reefrlados:-planejada s·ubstituição. A PISTA DO RENEGADO a alguma daquelas praias. ltajaíense", desta Hotel de Paris, fale- irritações dos bronquios.A vitalidade da Câmara e Continuação do seriado. SELVAGERIA POLICIAL (Do Correspondente) ceu o ex-Imperador do Bra-

ilua verdadeira vocação de- O NOVO ROBISON A respeito do bárbaro es- sil, D, Pedro II, nascido no

--:nlocrática, sua capacidade CRUSOÊ pancamento de um cidadão. ........,..........-........._.......,......-- Palácio da Quinta da Boa
,de �Llta e �ua illdepe�ldencia, I No programa: Filme Jo1'- ; indefeso, na tarde de 30 de- CASA KI8Cl1LAl1U I.".... Vista, em São Christovam,
:;;erao, pOIS,· postas a prova, '1aI. Nac. I novembro último, em 'pleno !lluhtor••04 U.... t.e.J no Rio de Janeiro, em 2 de

·��e�t�s.;dois casos el? que vão P1'e,ços:, Cr$ 5,00 e 3,20. í centro d�. Cidade, .

na �ua 1 11",.4\". Vi1""'!lI� " n•...,." dezembro de 1825.
.:io·"cJL-la em sentidos úpos- Tmp. ate 14 anos: I LfIlll'o Muller, CrIme esse a•• 0'...11i.. -.rn. André Nilo Tadasco

tl)gse�. c.üa rros. Peça ao

�'''' fn rmad\utiro "Satosin"
indicado na:s traqueo-bron
quites e suas ,maniiesta.
<iões.
Sedativo d� tosse e expec

torante .

Florianópolis, Sexta-feira" 5· de Dezembro de 1952
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Preliminar da Corrida de São Silvestre
.. ASSISTA, DIA 14 DO CORRENTE, À GRANDE PRELIMINAR CATARINENSK DE SÃO SILVESTRE, QUE APONTARÁ O RE

PRESENTANTE B!\RRIGA-VERDE Á MONUMENTAL CORRIDA INTERNACIONAL DE 31 DO CORRENTE, PROl\IOVIDA PE-
LA "A GAZETA ESPORTIVA", DE SÃO PAULO 1

.............� _N.·.-..·.·......••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

"O -Estado Esportivo
, ..
I r

. ,

Desprezada a' �. Tabela
Por coisa semeJ�ante co-.1 A tabela do returno do

�;o a �lie s,e �:eu ant.<e-onte� ,.
Campeonato de Profission- EIU VEZ DO PRÉLIO BOCA1UVA 'X FI

Ja s.e �s_pe)a\a :taJ a desor- ais por êles mesmo elabora- GUEIRENSE SERÁ DISPUTADO DOMIN-gamzacao que Impera nos I
'b d d

Ao ,

clubes :da Capital e na en-; da, aca a de ser espreza a

I GO O JOGO BOCAIUVA X PAULA RA-
.

tidade que: controla o f'ute-, numa flagrante demonstra-
.

1\'108- '

bol de Santa Catarina. ! ção de qUE: não estão díspos- I

do " Campeonato
tos a bem elevar o nome do não sabemos para quando,
nosso futebol. transferido o cotejo entre-

Em vez do prelio F'igue- alvi negro e. alvi-celestes•..
rense'fVersus" Bocaiuva, ta- E', o cumulo!
belado para o próximo do- Onde a energia e autori-

mingo, teremos Paula Ru- dade do sr. presidente da F�

mos x Bocaiuva, ficando, I C. F?

CORRIDA INTERNÁCIONALUKSÃO SIL-
VESTRE

,

(Waldir de Oliveira Santos)

MARTINELLI E ALDO LUZ EM PREPAlíA
fIVOS PARA A REGATA INTERNACIO

NAL DE PORTO ALEGRE

UM DOMINGO CEM-POR-C'ENTO
CAÍNO

VAS-

Programou á 'Federação anos, dando-lhe o' nome da
Uma vez mais o Brasil I tórias do dia 14, alcance o Aquática do. Rio Grande do ! metro'pole barriga-verde ..

'pro�orc�onará aos atlet,as I, êxito, �as d?", anos anterio- .sul para o dia 14, do corren=] O Martüielli, vem treinan-:
nacíorraís e de outras nacio- res, ja tendo entrado em te, na famosa raia dos Na-.: do em dois out-riggers a 4

nalidades, a realização' em ,
entendimentos com as ênti- vegantes, em Pôrto Alegre, I remos, com duas guarnições

31 de dezembro do ano em : dades atléticas da Capital e mais uma sensacional rega�' que serão juntadas' em Pôr
curso da grandiosa marato-j do Estado, solicitando o seu ta internacional, concorreu- . to .Alegre, formando um oi-
na pedestre de ãmbito mun- ; concurso Jl. essa gigantesca do clubes brasileiros e pla-

I
to. .'

. ,� razão tiveram quantos
1 "G

\
,

'S'· I
. ;rritar-aln: "Vasco, na terra', A: tarde, Ademir conS.e:-dial, patrocinada pe, a' a- maratona esportiva, tinos. ão em número de dez. Ao que soubemos, a guar- �

zeta Esportiva", de São Competição de rJnome os páreos, dos quais dois I

nição rubro-negra será com- Vasco, no mar!", Enquanto guiu furar as redes botato

Paulo, o maior e mais' com- i
mundial, P. Corrida de São serão para guarn içoes dos' posta por Alcio1i Viei{'a, pa- nu atletismoscar loca o

"AI-,
guenses consolidando a po

pleto jornal esportivo I do I Silvestre, do di"!:; 31 em São Estados' e Argentina e Uru- ,trão e os remadores Manoel mirante" assumia 3 lide- sição de líder do onze cruz-

Continente, . ! Paulo, terá a comparência guai em "eight", na dístãn- Silveira, Walmor Vilela, Jo- rança na tabela de

classifi-I
maltino.

Assim é, que no último elos mais famosos corredo- e ia de dois mil metros. : sé Carlos Tolentino de Sou- cação e seus remadores le-, Realmente, o último do-

I dá d 195?
.

di
I

.

vantavam o' cetro máximo mingo foi cem-por-cento dadia do ca e11 ano e �,a res mun I�US, que 11m3 vez S" d tí
.'

d
i
sa, Orildo Lisbôa, Ec1lon

t' d P' ti
.

era' mais, estarão frente a' f'ren-. egun o no tetas VIl] as' P
.

d StJ 'B do remo Guariabarino, aqui Vasco!
erra e 11'a imnga, S' -, J.

d C' it 1'.· 'h F' A
ererra os i an os, ose 0-

teatro da m'e'morável.comp·e- te, na conquista da vitória a . .apI a gauc a, a .', .

'f" dA' I V"
R G S

. ,
• . b ,�nl acio e zevec o ierra

tição internacional da corri- COIlJ os atlétas nacionais. ".�" ja rece g:l _as ms-
e outros,

da de reaistência, que con- Que os. atletas catarínen- crrçoes -das guarmçoes do E bõ ,

- Clube de Regatas Aldo Luz spera-se uma �a per- VITORIAS DO
tará com o concurso I dos ses, se preparem. desde já cf b N' t' F

.: I f'ormance do campeao do
mais renomados corredores para a estupenda competi- 'e. l� e : au .1CO ranc�sco! Estado. .

brasileiros que representa- ção,"e que o vencedor do dia Mar�l�eIL, nesta Capital, 110 eight aldista em bôa for-
rá respectivamente, cada U- 14, saiba com aquela fibra que irao representados pelos ma

'. '. seus melhores remadores,
n idade Federada, bem..

como que é peculiar ao barriga- "
Vem ensaiando com gran-

.' A regata é dedicada a
.

famoso atletas de tôdas as 'verde, honrar o bom nome
1 de

de assiduidade e entusias-
rt d M d" 'pele"'" d' �. d t d 1

nossa g oriosa Marinha . -

d C R AIpa es
:

o un o, qu�
.

.

- o esp r e-ama 01' ce nosso. ·G. ' mo a guarn1cao o , .
�

jarão com fibra e .es
..
toícís- Estado..·. uerra, pela passagem do d L

.

d' t
'

"D' d M 'h'"
. o uz que lS'PU ara na

t'
.

t d 'm'eta O" tI' t d d' la o arm eIro . I .' .

1 b'
.

mo a e a eOllqUls a a., .,

. a e a vence or . a pro�. t" _

d M
. II'! prova pnnClpa· com raSl�

f' 1 d d·.... l'
,

t" d 'd' '."\. par IClpaçaiJ o artme l' ,

, .' .' •ma. o grau 10S0 ,ceI:�ame 'la e ImlIla ·ona o Ia 14, II' t'
.

d
leu os, <1IgE"ntmos e ur u-

de 31 do corrente ;na Cap'i-' nesta Capital: avionará a
d'

-_aVlamtos. no lCla o em e- guaios.
.

ta.! bandeÚante.
.

.

,São Paulo, aonde na noite Iça0 an ·enores· que o 110S- S d 1-
,

so Estado seda re·pre"'en+�-
'

egfun,
o revoe a1çoed·s que Em visita 'a seu irmão .das mai.o.res promessas dg;.'ArregimeJ;ltando�se pu.1'a a dê 31 do corrente, infren- . u Cd

e . r"u o Cu ,.,

.

" do �omente" pelo C. R. Aldo I1?S _

z o �dl. "te' "'d' .

C R� Beneval; 'enéontra-se nestà futepoléatarirleilse,'. p:êmons.-se.lls1;tcional prova ped�stre, �tará os demais concorrentes T, •
.

.. rIom, preSl' en o. •
_.

,já'.:se .encoI!tram em franco ':â grande prova pedestre.
.u_uz. Entretant�, fora tam� Ald L dI'

�

d Capital, 'há alguns dias o trando grande adestramen-
bem contemplado com Uln' .0 UZ, a e ega.çao o

player Luiz, pertencente ao to e combatividade n�. posi�preparath'o, atleta-s de qua�
-

Nesta Capital, a elimina- , ',. alvl-rubro. embarcara para
se.... todos os.rincõe.s da ter�

.....
tól;ià será patrocinada pela honroso ccnvlte O' Clube P�rt A.l d' 9

" 'Barriga Verde, da cidade çãp de zagueiro, tendQ;.for-
N' t' F

'

M'
o o 4 egre la na pro- de' Laguna. mado com seu. irmão

.

l'a catarinense, que lutarão Federação Atlética .Catal'i� �. au l�O
h'

ranC18.CO atmel� xima terça-feira, viajando L' f 'd d
'

.
.' U��'"

na manhã do dia 14 ,nesta nense, ·que juntamente com 1: que a pouco obteve O' POl; via tel"l�estre.' UIZ se�un�o.nos 01
.

a- .as !Juns possantes zagas 6-

Capital, pela" conquista' '. d.a o supervisor d.a corrida, '.l·or- bI-Campeonato Catarinense A
. - _. -. do saber, e. conSIderado uma sul do Estado.

d R guarmçao correra

aSo,�..-«�(..-..<)...(�.
vitória, na prova eliminató- nalista Arybaldo Póvoas,

e emo.
"im constituida'

Df·
·

-

-ti 8-
·

ai t II Iy.

���r�e:t:��:adeeSi�!�: c�� . i7::d'!Ô:!�0 :ie: ::i��O:��� co�vt�b��:::ft:a:�e�����.�:. .�mlyl.Plt;:nr�C��O:edie�Ml�r'oõ�;�s�oat'IagÚv�o.tg=a=. .' ICID uf ICh,.e a n.e
_-

tadna àquela.memorável andamento. remetendo logo a sua inseri- ;v ... •

competição atlética.
.

Vamos r.guardar, pois, o ção, ao mesmo tempo qu.e __ Sadi ,H�rber: contra vo- . Acha-se. �parelhada para qua�q,uer 8erv�ço 'e� 814

Como nos anos anteriores, dia 14 do corrente, quando soli�itava a uma dos clubes ga _ Antônio Boabaid; 10 CCICle�� e �leBleletaf5 a motor.."... TICIClo -:- 1'lco-TJco -

a Corrida Internacional de. então será escolhido o atlé� de remo de Pôr�o Alegre, Centro _ Francisco Sch-
arrm o "- erço. ,e�. •

S'l t' 1 rta d 't t' b
.. .

., � " Peea.s e AceSSOflOS N017(18 e U�Hdos,São 1 vestre, el'j a a e no. a ca armense que repre- um al'CO a OIto para parti- mTl�t, 2 ,Centro - AEdson Pinturas. Soldagt!OA e .Parte MecâniCA,
os corredores naciQnais, que sentará nosso Estado na cipar da prova, já que

.

o We�tphaI, co�tra proa:- Serviços. Rãpiclos e Garantido. Execubdo!'! por lI.....tudo farão para que as cô- Corrida Internacional de único barco dêsse tipo exis... ArlIndo Schmldt; Sota proa �oal esoeeillUzado�7
.

.
'

res verde-amarela de nossa São Silvestre, em a noite de tente em Santa/ Catarina, - João Arthul' Vaseo�e- _ Roa Padre Roma. 50 ..,-

Bandeira, tremer vitoriosa 31 do corrente, em.São Pau- pertence ao C, R. Aldo Luz los e proa Kalil. Boa-
no mastro da vitória. lo, que o adquiriu há poucos baid.
E' de se ressaltar que N.

-

R. -. Ainda daremos I ---.-�_�---------------_--
atletas. de Florianópolis, uma série de crôniCás a: res-I CAMPEOES CAT��INENSES OS BOLO-
Blumenau, ltajaí, Joinvile, pe,it� da ,s�ri.sación.al prova' NISTAS DO COQ�IROS PRAIA CLUBE
Pôrto Uniáo e outras cida- ehmlantona do �la 14 do Hoje mesmo Luiz retol'� . Logrou alcançar as hon-
des do Estado, aqui estarão corrente, nesta Capital. llará a, �águna, Nossos vo_' lias de campeão barriga-
:no próximo dia 14 do cor- o'. ',,-- tos de bôa viagem e felici- 'verde do gigantesco certa.
r·ente, medindo fôrças para

. AMÉRICA 4 dades. 14e promovido pela Federa-
l'epresentar Santa Catari�1a Durante quasi dois meses ção' Catal'inense dé Bolão o
1M' maior competição pedes- 'X CAXIAS 1 as quadras de bolão dos Coqueiros Praia Clube que
tre do último dia do ano. Já ·com o título de bi-cam- clubes da Capital foram pal- derrotou na finalíssima a

O nosso colega de impl'en- peão Joinvilense, o esqua- "cos de renhidas e eletrizan- Sociedade dos Atiradores de
sa, jomalh!ta Al'y.baldo Po- drào do América, enfrentou tes pugnas em disputa do I Florianópolis.
voas, representante da "Ga- e venceu domingo sel C t C t·

-

.
"

, ,I ampeona o a armense de Aos primeiros detentores
zeta Esportiva", nesta Capi- maior, rival, o Caxias, pela 'Bolão, esporte que já conta do cetro máximo de bolão os
tal, nãó poupa esforço no expressiv::l contagem de 4 a J nesta Capital c.om c.ootena's -cumpfi;ment0s do "O ESTA-
sentido d.3 que as elimina- I, _..

de adeptos. DO ESPORTIVO!

I Inegavelmente,
.

o último

domingo foi bastante pro
missor para o Clube de Re

gatas Vasco da Gama, que

alcançou no desporto cario
ca e nacional significativos
tr-iunfos.

em F'lor-ianópolis, o .pedala
dor Orquis dos Santos, vas
caíno, representando a Fe

deração Metropolitana de

Ciclismo, derrotava as maio
res expressões do esporte dfi

pedal, sagrando-se campeão
brasileiro.

PALMEIRAS E CARLOS
RENAUX

Em Blumenau, pelo Cam
peonato da Liga Blumenair
ense, o Palmeiras derrotou

. f!()mingo onze do Paisandú,
de Brusq ue, pelo escore de

3 x 2, enquanto que· em

Brusque, recebendo a vístta,
do Tupi, de Gaspar, o forte

esquadrão do, C, A. Carlos:
Renaux triunfou por 8 a 2.

Z4GUEIRO DO BARRIGA VERDE NESTA
CAPITAL'

..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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F�gueira
apagada

.

Victor Caruso
Série "O Bom Compa
nheiro".

142 páginas - Ilustrado.

Cr$ 25,00.
Em sua série de volumes

..•_'!\ij.H�dalm€nte dedicado� á

..Juventude. "O Bom Cornpa
riheiro", as Edições Melho
ramentos publicam uma no;

vela de Victor Caruso que
-se apresenta, segundo o pre
fácio do auto]', como "o 1'e

f.rato duma existên ela de co

-movida beleza. A realtdade
. .,é ,t sua essênc ia",

Partindo do princípio de

ióda vida humana é um ro

mance: uns coloridos e vi

bn·mtes; outros apagados,
-'0 autor passa para o papel
"" h istória de uma vida que
"eh-ata em seua sucessos co

tidianos tõda a variada ga
ma de emoções e de paixões
-que acompanham o viver do
'homem normal, em nossos

-días ag ítados. -De en-volta,
acouLecirmmtos históricos,
-de Iémbrunça e de conse-;
quênc ias ain da hoje presen
·'te::; em nossas cidades e em

.nossas vidas social, econô-'

.mica e política. . I
Com isso, ganha o livro o

JL.;.pecto de um delicado dO-I'cumentário, além de constí-
1;uh' um exemplo de vida ár
dua' e honestamente vivida,

:::emp.1o êsse que por. certo!
-11a de receber ()

entusIasma-I.dl) elogio dos pais e dos edu-
-cadores. '.

Estilo correntio, quase·ljornalístico, convincente na , .

• "',uél objeti,vidade, escfev�n- II CO iVlPR ,l\ -SE I
COMUNICAÇAO

ao 26 capitulos de muito
..

.,

.1lYo�eito para leitores de to-. Urna casa, com
_ quintal,' Do órgao representativo

das �s idades. e classes. Ilus- até Cr$ 150.000,00: I d?s Estudantes. 'de Farm�
traçôes capriehadas de OS-II

Ofertas para caixa postal, era e Od011tol�g�a da

FaCU.l-waldo Storni. . U0. Nesta. I dade de Farmâcia e Odonto.

Em todas as livrarias ou •

..

logia de Santa Catarina re-

.

' " aIDAS, "u.A�"'_ b .

-r..elo. Serviço de Reembolso • 'UeM �...
ce emos e agradecemos: .

:::Postál das • •

. "Temos a grata satisf'a-

Edições' Melhoramentos EliXir de N80llura ção, d� con:unicar à V. S.,

Caixa Postal 8120 _ São
� _I que. fOI eleita � empossad�

Paulo Ia
a Diretoraa abaixo, para re-

.

g:r. ?S destin?s dêSte"'Dire-,------ tono Academico, para o e-

Caldeira Babcock & Wilcox xe��::!\d:;t:2-53·DagOherto I

.

.

j
Walmor SIlva.

110 BP ..

10 Vice-Presidente -Ivan

'1'.'
.

� Meira de Vasconcelos.

;' �. -, 'c ;u,;1l0;;. - Ca��,çal8S-�:,aMOlleel tá;�o ���:���;�idente
- 0-

.

Vende-se uma, mgleza de 110 'HP, 110 metros qua- Procurador Geral _ Zeno
arad.� de superfície de aquecimento, 150 libras. de pres-. Barbosa da Silva.
são.

�,:Preç9 para desocupar lug-ar entrega depois de De
zembro.

Florianópolis, Sexta-feira, 5 de Dezembro de 1952

I

Um
produto digno
do mundo

Apresentando o Novo Modêlo "120"

'A qualidade do DUPJ..,lCAPOR GESTETNER - modêlo
.

120 - se faz notar em todos os serviços que êle

realiza. Desenhado com o objetivo de reunir. numa só

� máquína, eficiência e presteza - à altura das cres

centes exigências dos trabalhos de es-critório • e a

famosa tradição GESTETNER, o Duplicador 120

produz cópias perfeitas, oferece grande simplicidade'
no seu maà_ejo, apresenta uma aparência sóbria

e elegante e é protegido por urna garantia que inclue

visita rnecânica mensal pór� 12 meses. Peça uma

demonstração, sem qualquer compromisso de sua par

te, no momento que, lhe seja mais conveniente

)
, }

. . . . . . . ' .

\ ._

.".
. � . . . . . . . . . . .

s. a. casa PRD"
f.

-

RAMOS SfA:-�omércio e 'uêuclas
Ru'a João-Pinto, 9.- Fpolis--Sta. Catarina

RUA DA QUITANDA. 46·1' AND.-TEL. $l·Z03S'

de Açúcar Ti-

Secretário Geral - Assis
Maf.ra,
1° Secretário - José Do

bes Filho.
., Ver funcionando e tratar na Usina

iucas S. A.
São João Batista -- Santa Catarina.

2° Secretário - Paulo No
vochadlo .

10 Tesoureiro - Júlio Ce-
(oceira dos· Pés ... Iura··dec·'I·menlo eM·,·ssa-Combalida n.,,1.o Dia .,A.

'•

s. w. CAVALCAN.TI & CIA.
Móveis estofados - Lindos modelos

- colchões .;_
. Estofamento de autos � c�mfuhões
SERVIÇO PRIMOROSO

PREÇOS MfNIM'OS
COLCHÕES A PARTIR DE Cr$ 100,00

Rua Francisco Tolentino - Esquina Pedro Ivo
- Florianópolis -

Viagem com srguriloça
e rapidez

.

�o NOS CONFORTAVEIS l\1ICRO-ONIBUS DO
" RA�IDO' (c<SUL ..BRASILEIRO)

.

FlúrianópoJis - Itajai - Jóinvilfe - Curitiba

Co'lchoaria Primor sar Reiser;
20 Tesoureiro - Adir Ma

ria Franzoni.
Orador - Alcides Cor-

.

Seus pés coçal!l, doem e ardem .

.anto a ponto di!' quasl enlouque
cê-Io.? sua pe,Ie racha, descasca ou

sangra? A verdadeira causa destas
afecções cutâneas é um germe que
se espalhou no mundo inteiro e é
conhecido sob diversas 'denomina-
ções, tais como .Pé de Atleta, Co
ceira de Singapura, "Dlioby" co

ceira v. -não pode livrar-se destes
sofrimentos senão depols de eJinU
nar o germe causador. Vma nova
descoberta, .chamada Nl'xod.rm,
:faz parar a coceira_em 7 minutos.
combate os germens em 24 horas e
torna a pele lisa,. macia e llmpa
em 3 dias. Nlxoderm dá tão bons
resultados que oferece a - garantia
de eliminar a coceira c limpar a

pele não só dos pés, »e omo na

maícría dos casos de afp.cçõe:i cutâ
neas. eapillhas,·· acne. ; 1'rlejras e

ímpíngens do rosto ou do corpo..
P�",�fl.. �,jNtdeu'l'l, ao seu farrnaeêu
tíco, hoje 01:. s m O._ A: nossa. ga ... !

10 Hixoderm ��t�a�o�

I';rll IS

...K;iIS
ç.ttau. proteçao.

.

A FAMILlA DE W1LLY HOFMANN
agradece, senslbtlíaada a todos que a confortaram 110

doloroso transe por que Pas80U e convida os amigos para
assistirem à missa de 70 dia que fátá êeleb'fár· sábado;
6 do corrente, às 7 horas'na Capela do Colégio Catari
nense.

Por êste ato de religião e amizade, antecipadamente
agradece.

• i

rêa.
Conselhc Fiscal:
Presidente - Rolf Jacob-

-sen,

Membros - Ivo Constan
tin von Wangenheim, Clovis,
Queiroz Bonetai, Ivan Per
"is Sad e Arí Silveira.
Saudações Universitárias.
Dagoberto Wàlmor Silva

, .

. - Presidente.
José Dobes l"ilho

Secretário" ..
Com êste VAlol" �S.
ó.b",il'4. Uf7l1> coo!'", que.
lhe ..ende� jut'O cem- .

pens�ol'
.

e

Itw.a.l'� p.a.t'6 su.a. residi.,-
,

I ci.ó. um lindo e útil presente:
um BELISSIMO eOFREde A(?O eROMADO .

I
NCO AGR7CbLA

. "R«4 c7�no-, 16 I

F LORlANÓPOLlS _i SANTA CATARINA __
'

",.,,&.

Comúnicação
O dr. �ilmar Dias,. advogado, comunica aos

seus elientes que, de 3 de novembro, p. vinoouro.
reabrirá o seu escritório de advocaciaf Edifício

Montepio, sala 3, 4° andar, atendendo das. Hl à., 12

horas.

Agência: Rua Deodor-o esquina da
Rua Tenente Silveira

-_.-.__._----------�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

4UMIN lsnu;,:AO

4"'"ç'''' • IJ(,eiA•• , , fUI Ola.",llooeita ,",h ...

rai- lUZ -:- (;1. "HuI. III.

Dtntor: .RUBENS, A- RAMOS._
G,,.llt.: DOMiNGOS I, O. AQUUW

ORA. WLADYSLAVA W. MUSSI
.�

E
na, ANTONIO DIB MUSSI

Cb·urg:ta-Cll.8iea Gtral·Panoa

",..1(& eomplato I ..�ciali••do. da. DO.NCA8 D. I!IINB()·

1t.4� _III. mod��n�.,. m�todo. d. diAcnÓ.t1eo. • tr.tt.m.nto.
1 . .'

.üt..Poscopu, - aiST.ll�·"-o. -SALPINGOO.AJ'IA � .•..r..BO-

U8�O"BAS� _

.

S.dtotu."l. por (Indu ��rt..�IIl�tl''oeo.CII!.�o aa1o. VIU.

'toleta. b.fra VumÍtlho- ' t -

C•••utUtrto: Ilua �ju�. •. 1. 1" ..ndar - adifltt. 40 .0..

_,1.. i

••�art.: Da. •••. I�t .....t•• - D'I' 1.

D•• 11 .;"'i3�bi.T" - Dr� 1.

Ihai4iJte:t. 'Iu.rud. TlOlIlpoW.k1. ..
-: �

CUllie. .Mica - -Doene.. N.no....
C.alUltório-: .cl1f1eio Am6lia N.to - 811. •.

....dbd.: 4111 Boe&illva. 1••.

c....U•• : Da. U i. 18 laOl'l'.

{)onlu1t6rio I 1.�8,

<-�í.i08 - OUVIDOS - NA.I1 • GA.GANTA

DR. GUERREIRO DA - FONSECA'
lapeel_H.ta ••.•"111'-1

a"IÍ.;:n.. Á.llar.u..II'.m ..

Ump.'" d. 'elida - I..tratot - "'anometro .h. aato L (ra·
....... r..!1.. da C.be�.) -_ a.tireo!. i. Co�. lbtÚ'AI1lloa '0 hlJlla.
• _.•of••o.

t;te.itá par. 1110 ... ocal.,•.

Cft.alt6rio - Vl.c<lnd .. d. OUê Pt:eto a.• - �.l.1," •• C.,.

.._ JIori...W).
""4'ad. - r,upI Schmld� 101. - TeI. 1....

ORo ANTÓNIO l\10NIZ DE ARAGAO
CI1�uaGlA T••UJUTOl.OtlU. ,

I
. ,

,

O�.
.0•••III«'rlol loio' Pinto. 11.

!JS. 11 i. 1'7 '!lnameaw.

.01l.(). aoa SAbado.

..... Bo�1Q.... l••
------�------------------- -------------------

ORo ALFREDO CIIQEM
Car.. N.do"a' 'e _acu ..atai.

.'I:-42r.tcI';' dÓ' �o�"It.l- �ià�i.- �h.VAu.
O.,.acu· 0'''''0'''' • mantai•.

{mooUlleta S...nal.

C.a .'l'tn4.aw. •. •
Conil.lta. -4•• II' l. 1".0"'_
I'ON.' ii. ",r

' .' . "
, ':,

.... : aua SeDU. Rarol... : N .:. .,"1...
'

DR. MARIO WENDHAUSEN
, . �1hd('JI .állea .....1_ ,

C.-..ltérl•. _ R.1!.'lolc-Plnto, 1. - 'hl. ..
ç....It•• : D•• , ta e "ora.. ''..'- .

C_."da: R". ..te..... aul.r, .1. T.t. II'.
- •

�

DR. ARMANDO VALERlO DE ASSIS�
MtDICO -

.... lampe •• Cljlda l.faliU! d.eIa .........
'

.....
pltal •••CarI .

ÓLINlCA ••DICA Da CJUANQ.lS • ADULTO.
_

- Aler",-
eua.UAdo: b. Nun•••aclIa40• ., - CoDI.l_ ... 1.... ta

• ... 11 U �, tlora..
.

/

"'1'laela: .u••artelaa' GaUlaana... - .0... 'U.

DR. JOSÉ TAVÀRES IRACEMA
ESPECIALISTA'

&IOCtSTIAS NERVOSAS E MENTAIS: CI.J,NICA GEIlAL

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambulató
rio de Higiene Mental em Flcrlanõpolta, Psi9uiátra do Hospital
Colônia- Santa'Ana.

Convulsoterapia pelo eletrcchoque e cardiazol. Inlulinoterapia
de Saket Malarioterapia. Psicoterepía,

Consultório Pr_oviaorlamente á:'�R� General Bittenconrt, Si
, \ -

(ellquiuli\d�- Anitá Garibaldi).
HorárJol Das II! ã. 17.301horaa
Residência: RUa Boeaíu\�; 139.
---_:_-.,- -- .:_, -- ....-...;;.:--- .

.

DR., I. LOBATO FllBO
OGellça'·;.jo aparell.o reapiratórt,...
TU9ERCULOS.

UDIO-GRAFIA • RADIOSCOPIA DOS PUL.O.'

ClínJ� .Médlc.<- J)oeD�a,' d� crian� .

(TratamentO de $i'Oriqwtel em adulto. ot cl'ianç�.)
eouultórlo: Vito.!: Meireles, 18 - 1'" andar,
Borino: Da. 10.80 l. 11,30 e da. 2.80 la I.JO 1I0Ia•.
lilealdiDd.i· Avenida Rio Branco, UI! - 'ona l.UG.

DR.- NEWTON D'AVILA
Cirarsfa ceral :..;.

.. Doene" de Senhor•• - PI'CH:toIoeIa
.

Eletrf'efdade Médtea'
CogaMr!o: Rua Vitor Me-ireI$!! n. 18 - Teleton. 1.101 .

CelLluU.. : A. 11.80 horas e à tarde 'das 16 bora••m diant•.
. R.�dineJ!I: Rua, Vidal Ham�•• - Te.!afon. ÚZI.

-

��"""'--"'.�"'-·��_I
DR. -JOSÉ MEDEIROS VIEIRA

....;.. ADVOGADO -

l.pt...ntaçõa. A. S. L.ara. \.ot�•.

.a. Sanador Dant••. ,e - 'o .114."

r.!.; lIZ.&9'2f - Rio d. JanaiTO

a.pteio:!' Ltda,
a.a ,.li.,. d. 01l"iIIlra, 11. II ._. 4' ....al ....

1'.1:,
.

II·Q871 -- Si4> Paulo.

AS81NA,TU&A-t Na Capital
..•••.•.......... _ .. _ .. Cr' 11....

__.u. Cri .H."
NII Interior,

••• .'. . • . . . . •. ......•. C1:' rf.,"-
.....t.r� .. • .... .. .. .. . Cf' lU."

··.-D'�clOI mediant•• ·eontr'to.
o. originaii, nl'l"n� não lI�blie"do...."'" ..no.....

I..olyt�a.

A cllral:lo nào III tesp<l.�••bíÍj�a· p.h>.. owu..._�

.mtUdo. DII. &rti�o, ... in.doa
'.

SANTAELA (''irarC1a do Toras
DR. A. I'om..d(l' P81; Faeuldsde Naeionsl de Medicina. Ti.lol�t.ta •

("otm.�o �a' racIl14a4•. Naelo;'.' d. �"'idA. •• O.lY"'�. .
.

Ti.ioeirure1io do ROlpital Nerlu a.mo•
.... do Bra.iI)., Curto d•••peeialização pela S N. '1'••x,intullo e .:I-a..tu••� ••

.6dJeo por rolletlf'lo d.
\
....l.�net••

'

".t�,ata...

01·'""'1-
Cltllrci. 40 Prof. Ueo Pi.'lhelro Guhnari••

-

(&!o),
r....r.l·. - - -Collault61'io: Ru. Felipe 'Selíuihlt a. li.

Ix-l'lterno !l<) lIo.pita1 PtlQui'trtee •••"tdmto J.'Pe:tin. ... Diàrlamente. da. 111 •• 18 uor..;
(,"s"ltal 'ed.ral. .

Res.: Rua São JÓrg·e n. 80 .

•x.inte�'o da Santa c...
'

d. .,••rtcOl'di. de ato .. I...ir.. I

II �

DR. ALVD�� .P�,��!RVALHO
0it1lIult6r1o: Rua T:raJano ./n.•dit. Sio JQf/&e _::- 1-

Sala. 1( • 16.
'

'

>.

ADVOGADO�,,_._
_____._,.. _.-- ---'---'-C'-----

DR. MARIO LAURINDO
e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Fôrn em geral, Recursos perante o Supremo l'rítllJ

nal Federal e Tribunal Federal de Rec LI rsos .

-ESCRITóRIOS
.

F'lorianópolis .,..;.. 'Edifício São .Jorge, rua TraJu"
f2 - l0 andar - sala 1 (

Rio de Janeiro - Edifício Borba Gato, Aveni<t4,
Antônio Carlos 207 - sala 1003.
----------------_.�--_._- .._-

'DR. CLARNO G. GALLETTl
- ADVOGADO-

a.. VItor lIetreUe•• 1&. - FODe 1.468. - )l'lor(•••••JI ..

------�----_ .. - _.__.--- __ o _.__,,_._

Navio-Metor "Carl Hoepcke"
RAPIDEZ - CONFORTO _- SEGURANÇA.

.

Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRO
neste �Itimo .pesa.Escalas iotermediiriaa em Itaj.-t • Santos. lendo

pa,fl o mqY.lQle.nto,ilec, l!a�.I.�i,r.ó�"
PRÓXIMAS SAfOAS :

,
de ITAJA!

{

,10 A
de FPflUS do R,IO

".ilSllleial 1.186. i a..idAnci.: Rua Brleadeiro Silv�. P.e•. &/n. - •• 4111"1: (.laA-

DR. JOSÉ BÃÜÍ-A
_.

S�BiTTENCOURT
I
� dó .apanha). AtendI diAriamente da. 14 b. em diante.

DR. M. 'S. CAVALCANTI
II • O I C O

I CUalu exclu.IYaJlleate de <,na.cu
CUldea G.raa - PDUTaU

! .

eu Saldanha Marinho, 111. _:_ Telefone C •• i 7...
tu 11 ti. Maio, II - láI)at .

,. -

DR.' JOSÉ ROSARIO ARAUJ'Of"U••IÇULTURA - P.DlAT&tA. - CLINIC. GnAL !
CAu.ltór••• ,íte.id�lId. _. Rua Baleio ...ia•• a. , {Laqoo la

.. .
. .

�� ..:"
. .

.

,

'" ••to) - J'1orlan6polia.
.(w4rÍal • li 11 Jsonl '_ Diàriam••t•.

AdvoCdcia e Con'nbilJdúde
DR. ESTEVAM FREGAPANl

- Advogado ..:..

AÇAÇIO GARIBAtDI S. 1'HIAGO
. - Contabilista -

Edifício :'lPASE" - 50 and�!'�
-,._---. , '. ..,...---- ..........

Sa'ão 'Brasil
Rua Visconde de Oilro Preto" n. 2 .

_\visa a_sua nUÍ'nel'o-sa.clientela que recebeu 110\'OS

processos para ondulàção permanente, os melhores que
existem na América do Sul.

.

I As permanentes são executadas por competentes
CaIu P_áll lU - (ta)ai - Sa.tIl Caálrl.. profissionais de renome no Brasil e' no

-

estrangeim.
--�--------------------�/-----------------------------------------------------------

I rarmacias
de Plantão

'.
.

VOLTA
de SANTOS

-'O

2/DezetiUfN' 71Dezembro 8/Deze�1iro
..�/Oezembro - ,14/Dezembro 19/Dezembro 20/Dezembro
25/Dezembro 27/Dezembro lOJaneiro 2/Janeiro
6/Janeiro 7/Janefro ,

12/Janéh� I3/Janei�.o
17fJaneiro

-

19jJaneiro 2'4/Janeior 25/Janeiro- -

·30l,Janeiro lOjFevereiro 6/Fevereiro 7/Fevereiro
H/Fevereiro 13/Fevereiro IS/Fevereiro 19/F�véi'eiro
23/Feverêiro 25/Fevereiro lO/Março 2j1'(arço
5/Março' ·7/1tlarço·._! 12/l\'Iarço . iS/Março
l7/Março 19/Março 24jMarço 25/Marçó
:njMarço 21Abril . 7/Abril 8/Abril

O hor4tio de Ftoriari6polis ser' la 24 horas das datas indlead.t.

do Rio de Janeito, às 7. horas.
Para mais informações dirijam-se ,

.

EMPRttSA NACIO�AL DE NA,VEGAÇAO HOEPCU
-

Rua Deodoro -, Caixa Postal •• 92 - Telefone; ,1.212 .

. -

�
.

".

�"' ..

MES . DE . DEZE�lBRO
29 SábadQ (Novembl'9 -

Farmácia Esperança -- Rua.
Conselheiro :Mafra

. 30 <Dom'ing9' (N.ovembro)
- Ra-rmácia Esperan'ça
Rua Conselheiro Mafra

. __..
6 Sábado tDezêmbro)

Farmáci.a Da Fé' ___;_'RÜ:â Fe�

'jipe Schinidt"
'

7 Doming-o - Farmâcia.·
Da Fé Rua Felipe
&hmidt _

13_ ��ad.o - Fármácia
Moderna -;- Rua João Pinto

14 Domingo - Farmácia .

Moderna - Rua João Pinto
'20 S:ába-do - Farmácia.

Santo Antônio - Ruà. João,'
Pinto

21 Domingo -'- Farmácia
Santo Antônio - Rua João
Pinto

25 Qúinta-fei-ra - Far
maCla Catal'ine'nse

.

(Feria
do) -.Rua Trajano.

27 Sábado - Farmácia
Noturna -_Rua Tra:iano

I' ., Lavando carIl Sabão

"\7irg�·n, ES1Jecia IIdade
da Cià.· WETZEL INDOSTRI1L-JoinvUle. (marca registrada)� , .

economiza-se' tempo e dinheiro
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ED I T A.L;..'Clube 12 de AsostolSociedade Carbonifera
JUIZO DE DIRE.�ITO

DA sen ta e seis mil e duzentos A V I S O"
,.... L dl'RlMEIRA VARA DA CO· netros quadrados 0.......

A Diretoria dêste Clube temo grato prazer �reSCIUDla i Q
MARCA DE FLORIANó- 2G:3.20üm2.) 011 a metade da {te comunicar que já se acham abertas, na Secre- -

POLIS .rea total, sempre na parte tacla, das 8 às 11 horas, as inscrições para as A SOCiEDADE CARBONf]:i"'�}itA' CRE;SCIUMA

Edital de citação, com o .este. Os devedores assumi- senhorinhas que desejarem debutar no grandioso LTDiL, estabelecida com minas de Carvão em Cresciuma,

prazo de vinte (20) dias ram várias obrigações cons- Baile de Gala de São Silvestre, na noite de 31 do Estado de Santa Catarina, solicita aos seus credores em

O doutor Adão Bernardes, cantes da cláusulas do con-
fluente. geral, caso ainda .não .o tenham feito, que apresentem

Juiz de Direito da Primeira trato e de tudo nunca de- ARNALDO 'DUTRA dentro de dez dias, os seus créditos em 31' de Julho de

Vara da Comarca- de Floria- ram satisfação ao credor Diretoria Social 1952 para conferência e posterior pagamento.

nópolis, Capital do Estado requerente, tendo sido, en-
Cresciuma, 27 de Novembro de 1952'

de Santa Catarina, na fur- .

tretanto, a hipoteca devida- A DIRETORIA
'

m••e•••••••••••••••••I•••�••••••
ma da lei etc. mente

.
inscrita na comarca

Faz saber aos que ,', pj t- sede do imóvel. Pela cláusu
sente edital ri� citação, com 'la segunda a obrigação de-
I) prazo de vinte (20) dias' verá ser cumprida nesta Ci':- '.'.,,' .��G;;��t�,.r ��f'.•t.��I�l ..• ••4•••'. ,.' FONES,. �-= 41.J' c.... I'� � $45,

virem, ou 'dele conhecimen- dade. Nestes termos, quer cUAltltl.ll· .·,-,·"'·· ·:J'"·�t;U'�::;A Pii<f5"i ;,,,, ..

, ,"C";" ..; ".

to tiverem que, por pa1.t? de promover esta ação executi
Anatol Romensky, lhe' foi va hipotecária afim de se-

. '_ 'dírl'gid'a' a-petição, .de, têot rem citados os devedores;
s.eguinte: Exmo. sr, dr. Juiz, por' carta precatória para a

de Direito da Primeir., Va- Comarca de Orleães, afim
sa da Comarca de F'lonianó- de pagarem a quantia de

polis. Diz Anotol Rornens- Cr$ 35.000,00, do ernprêsti-
_}<Y,ddadâo l"t:l-&SO,,,· ...,ea-sadfl,, mo; juros- de 12-%. s-conta»
comerciante, residente nes- de �-3-Hl49, na forma Ie
ta cidade, por seu advogado gal, multa de 10% que é pe
abaixo assinado, . COnforme na convencional irrevogável TERRENO
procuração anexa, que sen- na conformidade da cláusu
do credor de João Brüning, ta terceira, impostos, taxas,
jndustriaÍ, casado, e sua honcrârtos de 20%' ao ad-

. mulher Agatha Kestering vogado, custas e mais pro
Brun ing, de prendas domês- nunciações legaes. Essa ci
tieas, residentes na cidade raç5 ç dos devedores é para
de Orleães, comarca do pagamento de 24 horas, sob
mesmo nome, da quantia de pena de penhora desse ímó
trinta e cinco mil. cruzeiros vel dado em garantia da di
(Cr$ 35.000,00) divida esta vida referida, valendo mais
confessada numa escritura a citação p-ara todosos atos
pública datada de 25-3- e termos da execução até fi- participam aos parentes
1949, lavrada em notas do naI sob pena de revelia. Vae e pessoas de suas rela
tabelião do 10 Ofício desta paga a taxa judiciária.

A-I' ções, o nascimento, a 2'7
Capital, livro n. 152, Fls. companham esta: 1 procu- do corrente, do seu filho '

141 a 142v, acontece que ração, 1 talão de pagamento ARNO, na Maternidade com aptidões para" serviço
esta vencida e não paga a de taxa e 1 escritura públi- "Dr. Carlos Corrêa'. de caixa, Exige-se referên-
dita divida pois, além do ca autentica da divida. Nes- cias.
prazo vencido os devedores tes termos. E. D. Sôbre três Pormenores na Casa Ex-
não pagaram sequer os ju- cruzeiros e cincoenta centa- . posição - Rua Felipe Sch-
1"08 vencidos 'durante o mes-

.

vos de selos estaduais vê-se cial, e duas (2) vezes em midt, n. 54.
mo prazo, incorrendo em o seguinte: Florianópolis, um outro diário, pelo prazo ----------
mõra contratual e na pena- 17· d'e junho (6)' de 1952. de vinte dias, nos termos do

_ fr.qJ,l��'L�m. 9�rel
lidade prevista. Para' a ga- (ass.) Pedro de Moura Fer- artigo 178 IÍl .do referido

ViDbo ...Creolot'adft.rantia .dessa divida deram' roo Em a dita petição foi Código. A requerente Julia "
MS devedores em garantia proferido o segúfnte despa- que somente agora vefu

-

a�
.

(Silveira)
"hipotecária metade de um cho : A, expeça-se manda- juizo, aprova e ratifica to

terreno que Agatha adqui- do, na forma requerida. 16 dós os atos anteriores pra-

A Iriu em solteira, hoje do ca- de junho de 1952. (ass.) tícados por seu marid� uga ser.al havido por compra de Adão Bernardes. Petição de Nestes termos EE. D. Sobre
-

Henrique Bruning e sua mu- folhas vinte e três: Exmo. estampilhas estaduais nQ va- Uma grande �ala própria
lhel' e devigamente regis-' S1'. dr. Juiz de Direito da 101' de trels cruzeiros e cin- para Escritório, Loja etc.,
irado, fls. 150v. do livro 3B, Primeira Vara da Comarca coenta cetnavos vê-se o se- com 7 x 13 mts.; sita a Rua

:no 1.825, em 24-1-1940, do de Florianópolis. Dizem A- guinte: _:.. Florianópolis, 21 Deodôro em zona. comercial.

registro, do Cartório do Re- natal Romesky e sua mulhel" de novembro de 1952. (ass.) E uma casa residencial no

gistro de imóveis da Comar- d. Júlia Romensky por seu Pedro de Monra Ferro. Em Estreito para Cr$ 1.200,00
.oCa dI}. Orleães, imóvel êste advogado abaixo assinado, a dita petição proferido o mensal. Informações Eseri

aituado no lugar Rios dos .que tendo, requerido a exe- seguinte despacho: - J., a tório Imobiliário A. L. AI

pinhéiros, daquele· munici-i çqção, judi�i.al de iúna;diV'i;.. couclusa..o. 22 de 11 de 1952.1 ves - Rua Deodoro 35 {o
pio, sendo essa metadé as- da hipotecária eontr� Joã� Cáss.t Adão Bern.ai'des SU-'1 ne' 2.784.sim caracterizada: a, pàrte Bruning e sua mulher Aga- bindo os respectivos autos a --�.�-------
llra dada em garantia fica tl).a KesteI'ing Brunin, acún- conclusão recebeu. o seguin-I SURDOS IIIICIlIJIfSJmSJftlS
do làdo reste, o terfen".;··f.3.·z tece que ·uma;.carta' preca- te despacho: - Atenda. o "WIi'M.""

, '+
• _. .

". i , •
dodr lteJdlmann

frente p'ara o Rió' .(1<:( Pi- toriá' enil:ia'dap'ara a C' Sr. Escrlvao. 24 de 11 ·.de· n
.•.._

.' .' Sem.'I".'._.IIi1baa
.

.
_ .,

• '-0-
,

.'
.' ._

"-- �".I.tue a no"",,,r""q'çll!o. Ultima ",....vll"".
:nheiros referido ao Sul, e llfaTca de Orleãs afim de se- 1952.' (ass.) Mao Bernã'r- alemã ....ço·de'liio�pnda Cr'$·�.Ç)O(
'" d d' E' h

Peçam prosp. ""tio a Elz. JunqueIraliun os ao- llorte com pro- rem citados os devedores es. para que c egue ao ,$Bbbado· Av Copacabana,"75. Aplo
Jll'iedade de Teodoro Me'u- nàjo os encontrou naquele cQnhecimento de todos mau-

204 - Rio de Ja"elro • Brasil.

rer, J)artindo uma linha Te- município, certifica o senhor '<l$}U expedir o componente
ta da frente do terreno a,1;ê Oficial -de Justiça do Juizo edital, que será fixado. no;OrquldeB808 fundos, eento e dez bra- a ausência dos -devedores lugar do costu�e e publIca- í .

. ,
' ':

Ças�' a' extrema oeste faz com a infoF1l1ação de esta- do na fOl'll1a da lei. Dado e fl�Grande OIQUldárlO em

f!t)ID terrenos de An,tônio rem no Alto do Paraná lu- passado nesta cid;1de nesta
OT.

II 'd
'

"d d Interessadt7S favor 7 diri- I 1·' t' d Bel· M k"e1 emann e a estrema les- gár não, sabido.' Em face I CIo a e de Florianópolis, aos IS I U I e ela· '« ara 1»)
.

� com outra metade de pro- do esposto, vem l"e<J.uer,a V. vinte e nove .(29) dias do �irem •.se aR�Oão .Gualberto '

priêdade dos devedores; as 1 Excia. 'de mandar faz.er�se mês de no"vembro do ano de F�ar�s:- ],10 Vennelbo -
Ondulações, permanentes, manicuri, pedicuri, 11111-

Jateraes medem quinhentos cita.ção por edital confor- mil novecentos e cineoenta e.
orlanopo 18.

.

peza de pele e. tintura para cabelo.
?raças, fie�ndo assim, a,' me artigo 177 I d� C. P. C, dois. Eu, H.ygino Luiz Gon- �Juiz de Direito da Primeira • TÉCNICA COM 13 ANOS DE PRATICA APERFEI..
area.do terreno d�do em ga- devendo ser· feita a publi- zaga: Es·crivão o subscreví.1 Vara. Esta conforme. O Es- ÇOADA EM SÃO PAULO.
ranha com duzentos e ses- I cação uma vez no orgão Ofi- (assmado) Adão Bernardes, ; crivão. :' Mme. AUGUSTA -. Rua Fernando Machado, 28•

,3)......()...(�(�)...()---().....{)...(}--()...()--

��i,�,�,�I� Sociedade Carbanifera
Próspera SIA.

A SOCIEDADE CARBONíFERA PRóSPERA S/A"
estabelecida com minas de Carvão em Cresciurria, Estado
de Santa Catarina, solicita aos seus credores em geral,
caso ainda não o tenham feito, que apresentem dentro de

dez dias, os seus créditos em 31 de Julho de 1052 para
conferência e posterior pagamento.

.Creseiuma, 27 de Novembro de. 1952
A DIRETORIA

()J,80� OUVIDOS - NARIZ. GARGANTA

DIt.. GUERREIRO DA FONSECA
. • ".

B8pectali.ta do' Beupltal
Receite de Oculos - Exame de Fuudo de Olho pÁra

�1&s8ifieaçio da Pressio Arterial.
�1,I_d.�rn. _Ap.�re!h.i.em,
, ·,,'....olfliriA yi�('n"rlp ii .. 01.1 etl ,> ....r« ;,

Vende-se um ótimo lote Ao G U A
na principal rua de BQm

Abrigo, medindo 20m.::K
32m. a 50 metros da praia.
Tratar na Rua Vito? Mei

reles 11. 28 das 14,30 ás 15

Participação
G1LBERTO DA SIL VA B

SENHORA
NAS CONVALESCENÇAS

----------------�.

PRBCISa-SI MOÇA
Necessita ..se de uma moça

F,ORÇA E LUZ�
., de Cresciurna"S/A.
A FORÇA E LUZ DE CRICIUlVIA S/A., estabeleci

da com Exploração e Comércio de Energia Elétrica em

Cresciuma, Estado de Santa Catarina, solicita ao seus.

cl:edores em gEral,' case ainda não o tenham feito, que
apresentem dentro de dez dias, os seus créditos' em 31

,de Julho de 1952 para conferência e posterior, pagamen
to.

Crescíurna, �1 de Novembro de 1952
/

A DIRETORIA

Exptesso Orusquen.
A RODOVIÁRIA "EXPRESSO "BRDSQUENSE S.

A.:', tem o prazer de comunicar ao comércio e ao público
em geral, e de módo espectai aos seus clientes .e amigos
que, á partir do dia 5 de Dezembro corrente, tôdos os

seus serviços de p'5'ssagens e encomendas _ funcionarão
na Agência da Emprêza Auto-Viação Catarinense S. A."
sita á Rua Felipe Schmidt n. 42, nesta. Capital, onde CF

pera merecer a confiança que até aqui lhe tem sido dis-

pensada.
'

......� .

Sindicato dos EOIDregados DO
.

APs�!1J�1GEt�L '!!�!!;M!�A
Convoco os assQciados dêste Sindicato para a reu·

nião de Assembléia Geral Extraordinária que terá por
ordem do diá a escolha dos nomes que deveráo:-Compor' a .,..

COMJSSÃ..o que se encarregará da localização de terre-
no para construção' da Vila Cómerciária,' bem como do
critério a ser adotado para a indicaçã.o·ao 1:. A. P. C. dos·
candidatos interessados na aquisição da Casa Própria.

A reunião que terá lugar p.os salões do Democl'ata
Clube,' gentilmente' cedidos pnr sua DiretÇ)ria, cOmeçará
às vinte horas e, si não houver número iegaf para socu.
funcionamento, fica seu inicio prorroga,do para vinte
horas e�trinta minutos, do próximo dia oito (8), seg1lll
da-feira.

Florianópolis, -s M' dezembro de 1952.' .

IVO GANDOLFt - Presidente

. ,'UM,.-PR�SENTE ! UMA LEMBRANÇA!-
Pulseiras, 'Rél()BiOs� Âneis",erlo.tas ,Finas el1l Geral Para
Fim de Ano. Recebemos os:Ultimos Modelos em Oc·uloS;;': ...

'- c-O ,'r--I-·C-A .---0 D oS L O
... _, .._ .. _0_._-.-..-,.-----

•

, ----:o::::;--�-

/
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DERROTADO
o sr, Irineo Bornhausen

tJ;.
Quando das eleições para

prefeito, nos novos munieí

pios do Paraná, o sr, Iríneu
Bornhausen, cometendo ino
minável' gafe; deitou mani
festo recomendando o nome

do sr. Waldemar Gomes da

Cunha, candidato da V.D.�.,
t:�J"a a prefeitura do muni

cípio de Maringâ.
Em nossa edição de 22 de

() i.i rubro último" inserimos,
na ílltB-gr�, o manifesto com

que o gov e r na d o r de
San t a Catarina, esqueci
do da compostura que deve
ria manter. interferia na po
lítica do vizinho Estado.

Procedidas, a 9 de novem

bro último, as eleições nos

novos municípios paranaen
ses. 'o candidato do sr.

Iri-Ineu B?-rnhausen foi f'rago
rosamente derrotado" sendo
eleito o .sr. Inocencio Vila- .

nova Junior, do P;T.B.

Florianópolis, Sexta-feira, :} de Dezembro de 1.952

Líderes do PSD.

,
. ,

.

na Festa ,do l'rigo
!

Partiram, hoje, para .Joa
çaba, via terrestre" onde
participarão das solenida

, des: da la. Exposição do 'I'rt-
I
•. •

I
go, que se inaugurara ama-

nhã, com a presença de al-
tas autoridades do País e do

.

lEstado, os srs. Deputados
Protógenes Vieira, Presi
dente da Assembléia Legis
[atfva, Lenoir Vargas Fer
reira, Presidente da Comís
são Permanente, Estivalet
Pires, líder do PSD. naque
Ia Casa, Siqueira Bello, Pre
side'nte da Comissão de A·
gricuItura, Indústria e Co·
mércio e Antônio Gomes de
Almeida, Presidente da Co
missão de Estudos e Negõ-
cios Municipais.

•••••••••g••••4 �

DESl\I1AI\IDOS NA
. Delegaci� de.Policia
Reapareeem, na Delegacia 1'a, qu,e tomou as providen�

de PolÍcia, as violencias fi- cias· necessarúls.
sicas e atos de crueldade I Bastou;t ausencia tempo
contra' pesgoas inermes, por rária do Capitão Piraguai,
certos esbirros policiais. Delegado Regional, para re-

.

Há dias, foi ali espanca- aparecerem GS desmandos
da barbaramente a menor na Delegacia desta cidade,
Zelinda Cordova, de 14 anos atualmente sob a chefia de
de idade, por ordem do De- um cidadão arbitrário e des
ll=lgado de Polieia. humano, sem a minima no.-

ção da responsabilidade do

Festa de (ormalora das 'pro(esso
raod1ls de 5.2. sendo paraoimlo o

dr. Iderbat R. da . Silva
, As "Prefessorandas de horas, no Teatro Alvaro de
1952, {IUe acabam dê 'con- I Cnrvalho;' solene entrega de .

cluir O' curso no Colégio Co- diplomas,

tração de Jesus, desta Capi- As 'professorandas que
.al, colarão gráu, em solení-: Iwje colarão gráu são as se

Jade que se 'efetuará no gu,utes:
. I'eatro "Álvaro de' Carva- Áurea Bernardes, Aurecy Exames finais na Facuda- 'e Microbiologia, todas de!
:ho'\ sendo patrono o Revn10 Cr istoval, Beatriz Gallotti de de Farmácia e Odontolo- 10 Ano; Clí�ica Odontolôgi-.
_'Vlonsenhol' Frederico Hob- Peixoto, Cecilia: Meirelles da gia: No dia 4 de dezembro ea e Higiene e Odontologj '

bold, Vigário Ger�l da Ar- Silva, Dalva 'Lúcia Borja, corrente realizaram-se os Legal, do 20 Ano. No Curso,
quidíocese e homenageados, Dilma Saví, Diva Maria Los- exames f inais nos cursos de de Farmácia: Física Apl],
J"! srs, Profs; .Joâo dos San- 80" Esther Judith· Hübbe, Farmácia e Odontologia, e cada à· Farmácia, Zoologia €�
tos Areãoã, dr.

'

Godofredo Herta Beatríz Kraemer, Lo- correspondentes às seguin- Paraaitologia, e Química 01'
de Araújo Bastos Filho" dr. rena Maria Pessí, Irmã Al- tes Cadeiras: No Curso de' gânica e Biológica, todas do,
Nilson Paulo :e as senhorio ba, Maria de Lourdes Viei- Odontologia: Anatomia,

Me-110
Ano. Na 3a. série do Curo,

nhas Etelvina. Mel{l dos ra, Maria .do Carmo Rod.ri. talurg ia- e Química Aplica- so de <?d�ntologi: t�mbém,Santos e Wilburga Muller, �ues, Marla Stella MoreIral'das, Fisiologia e Histologia (Contínua na 3 pa�.)
professores daquele modelar da Silveira, Maria Isabel dos ,.

.
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Jhido o dr. Aderbal Ramos Nair Teresinha Souza, Neu-,da Silva oué, ausente, dele- sa Maria Klíngelfus, Solan
gnu poderes para represen- ge Naomy Osório, Verônica I
tá-lo ao dr. João Batista Bo- 'Ana de Medeiros, Yedda My- !;::aFsis. riam Petry, Zelita Berlinck i
O programa das solonída- Brito, Zoê de Souza Vieira,,!

de.;; que assinalarão- o dia de Zuleide de' Araújo, Zulma!
,.hoje na vida daquele concei- Cascaes e ZulmaCúrcío.
tuado estabelecimento de Amanhã, às 7,45 horas, no

,

t'nsino 'barriga-verde, é 'o se- Colégio "Coração de

_:Jesus"'1�1l3nte: Missa em ação de solenizam o término do Cur
�l'é!çaS na Capela do Colé- so as Colegiais formadas .

I!iu, às 7,30 horas; e, às 20 êste ano, com solenidades. I'
NÜDRiã··hõüvi·Tãôiã�·11bi"rd'ã"de '

Concedido '(habeas-corpus» ao Condenada
!

jorn. Carlos de Lecerdo Elvira Pag
RIO, 4 EV. A.) - Em sua impetrado em favor dos jor- na LeI de Segurança N�-

sessão de ontem, o Supremo I nalista Carlos Lacerda, pre- ciona!. O julgamento �o fel- SÃO PAULO" 4' í V.

Tribunal Federal, por una- so por ordem do juiz Alcino to fez acorrer ao salão de - Elvira Pagã, que promu-.

nímidade "habeas-corpus" Pinto Falcão, como incurso reuniões do STF uma gran- veu uma desordem no inte-
.

de assistência, que acompa-' rior do "Nick Bar": em COTfi-.
_"'�"'.""••'_"" __""..Ah."",,,,,_,, ,,,_.,,,.,,,

nhou com o mais vivo .entu- panhia do norte-americano.

No ·'oltg,·o' ·'oraça"O d � Jesus siasmo o desenrolar dos tra- John Bernard" Denvir, em.ti li, t J
balhos. Concedida a medida, março último: numa de suas.,

foi imediatamente expedi- bebedeiras e escândalos, a-

do "alvará" de soltura, que caba de. ser condenada a um

foi entregue ao comand-ante ano e 8 meses de prisão . (>,

do Quartel da Policia Mili- multa de 2 mil cruzeiros;
tar, na Rua Mayrink da Vei- por embriaguês. Idêntica pe�

ga, onde se achava recolhi- na sofreu o norte-amerlcano,
do o diretor da "Tribuna�de .1'

sendo �b30lvidos os demais«

Imprensa". - envolvidos na arruaça.
•).-.<)....()_,Ç)...()....()�()---(�()---()....(�

As violências políciais{
aqui verificadas, como em

Cri�iuma, �stã() se alastran
do pelo- Estad(}.

cisamente nesses dois mu

nicípios, ante� de 1930, fo
ram. _praticadas as maiores
violências. E o que está a-

• contecendo no Estado, se

Agora, segundo notícias gundo.a ins1,1speita afirma-
-que publicamos, novos aten- ção, 'do. deputado federal
tados às garantias indivi· Saulo Ramos" em! telegra
duais verificaram-se em La· ma aos estudantes da 'Capi
ges e Itajâí. tal, é justamente a volta
,
Convem observar que pre· áqueles tO't'mentosos �ias.

fíIiI" _.�,.."tI/fa-:.n.-....-..._-�_-•..". :-.. _ "". ,....&-� ...

Notícias Acadêmicas

Falam que eu falo da V.D.N.

Mas o Diário da Tarde, jornal que sustentoc:
.duas campanhas uden istas e é de propriedade do sr.,

Adolfo Konder, cunhado do sr. Iril1eu Bornhausen ..

em :s�a edição de ante-ontem, disse cobras e lagar--
tos da' V.,D.N.

.

Limito-me, assim, a transcrever tópicos de uma

reportagem publicada por aquele jornal, na primei
ra página, com títulos g-arrafais, n respeito da re·

cent.e convenção dos presidentes e secretários da

'V.D.N., realizada nesta Capital:
"Esse conclave heterogêneo -de presidentes e;"

secretários dos diretórios municipaig, quando mui

to, só' poderá ter um caráter infcrÍnativo. Nem aO'

menos lhe cabe formular sugestões ou oferecer con

selhos. E,' com franqueza, para êsse fim não valia e

nem vale a pena deslocar dezenas de chefe's munici
pais. Máis aconselhável e menos dispendioso seria
colher as informações diretamente dos diretório!'
municipàis, em carta ou telegrama.

O estrambútico conclave inventado pelo diretó·,
rio regibnal de Saptá Catarina não passa, pois, de
uma superfetação anti 'ou' extra-estatutária."

E, mais adiante:
"Tenho a impressão, afirmou .0 funcionário, que-'

o' dIretório r�gional de Santa Catarina só se sente
hem e à vontade no clima da ilegalidade. Antes da
p!�ito de outubro de 1950, reuniu�se a convenção re

gional de Santa Catarina para escolher os eandida---'
fos à eleição eminent.e. Verificou-se, porém, poste
riormente que faltava à reunião o cunho da legalida- ..

de.'"
A propósito da atitude do Ú. Adolfo Konder",

imolando-se' pelo partido, lê-se Ü' seguinte:
"Sacrificou éOllscientemente G sua ,eandidatura,

a deputado federal para salvar o partido de um fra·'
casso integral e vergonhoso," E, diga-se verdade, IY

diretório regional nada fez para- salvar o fundador
de secção udenista de ,Santa Catarina do dés�tre"
eleitoraJ."

.

Diante de uma explicação que o sr. Adolfo'
- Konder dera ao Brigadeir<Y," O· Dmtió insere o s��'
guinte: ,

\ '

..

"Mas 'o Brigadeiro insistiü,:-' 'Nem mesmo aSsIlIl'
se justifica o fracasso dã sua' candidatura. MesmO'
que o sr. não tivesse' tomadó parte na campanha, ll�

seccão de Santa Catarina- tinh'a o dever de elegê·lo,.
J,oi� foi o senhor que, com' os·,maiores sacrifício�,
fi.mdou o partido 'no Est�dó;· k SUR derrota é ilóg;-'
ca, injusta e inexplicáveL" ,

Depois disso aiudá-acham ruim quando eu dig(lôl
que a V.D.N. catarinense é um saco-de-gatos.
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