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'Revogada a Lei de Segurança Nac:�
-

.

ovação que regula a
liberdade de imprensa leva o' Senado a adular essa medida
,. I de da emenda autonomista que em seguida iam discutir,

RIO, õ (V. A.) - g_8enado aprovou, em sua reunião i pedindo verificação: Estavam presentes trinta e quatro
de: hoje, a Lei que regula a liberdade de imprensa, a senadores que, sem discrepancia aprovaram o destaque.
qual, num de seus. dispositivos, revogou a Lei de Segu- Caíra aseím, a Lei de Segurança .

.rança Nacional. Essa Lei terá de, voltar à Câmara, em De acôrdo com o parecer da Comissão de .Justiça,
virtude de emendas,

I .

,'.

f' plenár!o aprovou outra sub-emenda, dispondo 'que fi-

.. .No urtigo 60 do novo E�tatuto- são revogados vários I cam vedadas a publicação e circulação de jornais e ou

'isposith'os de le-is diversas, inclusive o parágrafo úni- tros periódicos, quando se declararem órgãos ou inter
C{t do arttgo 4° do Decreto-lei 431, de 18 de maio de 11938,' pretes de partido ou associação, cujo registro tenha si
a chamada I..eJ de Segurança, do cancelado, ou cujo funcionamento tenha sido proibido

O sr. Vilasboas requereu destaque para o fim de

'se-I' por
decisão judiciár'ia. "

.rem rejeitadas as expressões do "paragrafo único do ar-
,t Ainda de acôrdo com o parecer da Comissão, foi

'ti,<f.o IV". Anunciada a aprovação, o sr, M(YJ:art Lago de- _rejeitada a emenda que defitíia como críme de impren
sejava conhecer 1), qW}TUm existente na Casa, em virtu- I sa o ato antldemocratico, considerando-se como tal o

" ,. '-
'

VITORIA DA DEMOCRACIA:

que contrarte a existencia QU estahilidade do regime de

mocratico, baseado na pluralidade dos partidos e garan

tia 'dos direitos fundamentais do homem.
O plenário rejeitou a emenda que incluia entre os

crimes de imprensa a chantagem cometida por,meio da

imprensa, por considerar a Comissão que esse delito
não é de opinião e não deve ser ,príyilegiado pelas ner- .

mas relativas á imprensa.,' ,

Segundo a emenda do relator, também aprovada,' ()

direito á resposta será, no máximo," de 200 dias.
Outra.., emenda aprovada estabelece a ohrigatorida

de da intervenção em todos' os processos }1Ol" abuso, da

órgão do 'mínístéeio público, sob pena de nulidade.

� DIRETOR

\� Rubens de
-

�" A.rruda .
Ramos

� GERENTE

j DominS9s F.

� de Aquino
• __T�",!_-''''_.'''&''''''''''_''_��'�

--.. _..w..� _•••

< i Novos marechais
,?",ais antiIOD!á- � !brasileiros .

.

fiO ele
_

s. Catar�na � ! '

.

t HIO 5 (V,. A,) � Foi di.

Ano XXXIX � vUlgado o ato em que o se-

,
� neral Eurico Gaspar Dutra

N. 11.563' � foi promovido a marechal.
, "

&diçlo de hoje - 8 paes. Elorranõpolís. Sábado, 6 de Dezembro de D.,,,,
....----�---------------------------------------------------------------------�---------�------�----------�-------

ACÔRDO E NÃO EMPRESTIMO' PEO'IU Vargas irá
o sr. Osvaldo Aranha ,aos Esredos Unidos' ia MinaS

UM ACORDO

"

\

RIO, 5 (II. A.) - o pre-

mentos em dólares se devia : s�bilidade reciproca- 11:1 'a- sidente Getúlio Vargas acei

em parte ao fato de os bra- i tua I crise de pagamentos tau' o convite para presidir
sileiros nos Estados Uni- em dólares. à instalação' do VII Con-.

dos, mas - acrescentou - gresso dós Trab,alhadores,·
1S empresas norte..ameríca- Aranha Opil10U que o marcada para segunda-feira
a as também se empenharam mercado de café nos Esta- em São João Del Rey Minas

dos Unidos continuará este Gerais .

muito em efetuar essas ven- ano e 110 próximo e que as ° presidente da' Repúhlí

dRI::I," Declarou. que, :porta.J1t()�'l p.el'spectívas �,ã?:, de melho- ca, que VIajaria no dia 14;
.tant.o os y�'ced'6í:e.s (JOIDO', ra p�a.o conrercio/em g.e·ra1 antecipou- a'viagem p�;- 8 '

os compradores t�ni têspon- entre os dois países.;__
.

do corrente:
, _ """".t'IJ"wI".....,._·.,._._w�.....,...........,.,.- �· -

_..-..-...yo_ .,..-y_..----..·-· --_w �

WASHINGTON, 5 (Uni- os Estados Unidos, esclare
ted) - O sr. ,Osvaldo Ara- cendo: "Não é um emprés
nha, ex-ministro das Rela- timo o que pedimos,' mas

�ões Exteriores do Brasil e, um acôrdo, mediante. o

JlTüerninente advogado, de- qual se possa resolver a si
clarou esperar que regresse tuação entre gente que soo

-eom 'Um acôrdo - provavel- mente quer comprar e gente
.mente em janeiro - com re- qúe somente deseja vender,
ferência ao pagamento das no Brasil e n0S Estados U
divídas comerciais brasilei- nídos" ..
",'as 'IlOS

- Estados
-

Unidos e

�j-edisse 'li constante expaa
sãe e cooperação .econômica
-entre os Estados Unidos e

o Brásil.

·CAUATER PRIVADO'

Osvaldo Aranha também

Oavaldo Aranha esclare
ceu que não está erit 'Vaso"
hington em carater oficial e

assinalou que suas palavras
são somente as de uma ob

servador,
Explicou que vinha aos

Estados Unidos para se sub
meter a um exame médico
e que o resultado deste foi

. ,atisfatório. Disse que sua

,aúde é excelente..

Demitiu-se o . sr. João Carlos Vital
o CeI. Dulcidio Cardoso

,:nime' a respeito da neees�i
·darle de se chegar a um a�

.c&rdo em tudo quanto afe
:te as tradicionais relações
..(le amizade entre o'P,rasil e

Para substitui-I,ft,
mo, 5 '(V. A,) - O pre

feito João Carlos Vital aca
ba de�declal'ar à reportagem
que entregou, na tarde de

hoje, ao sr. Gétúlio Vargas,
o seu pedido de demissão em

irrevogável. Todos os sécre·

tários da prefeitura. se de-
ImSPONSABILIDADE mitiram também. No 'mo-

o eX-ll)inistro eJq>licou menta, o governador do Dis
que o problema ,dos paga·. trito --Federal está reuni,do

.::om os vetea.dores, comuni
;;ando-lhes os motivos da
ma decisão.
RIO, 5 (V. A.) - Após

rles'pachar com' o si', Getú-
1.10 Vargas, o sr. J05.0 Ca'r-

) Os colunistas da Crônka política, d'A GAZETA, es- , los Vital reuniu o s-ecreta
tiio ficandO' perigO'sos para o govêrno. Ontem, por exem· t dado, ao qual comunicQu
;pIo, depois de le.Jbrarem que o dep�ltado ganha DOZE haver aprcsentadõ ao sr,

Mn� CRUZEmOS; observam: Gefúlio Vargas o pedido de

«� dinheiro 'dO'· povo, para que êle. trabalhe em pról rlemissão em· carater irrevo·

-d�. coletividade. Para. que compareça às Comissões e g'avel.
>combata ou d,efenda os projetos em tramitação}" ll..póS ouvir o prefeito, o

Isso, ·precisamente isso�, e pouco mais dO' que isso, 'ecretariaào do Distrito Fe
nJirmou ,aqui nO' O" ESTADO, o dr. Rubens' de Arruda deral solicitou demissão 'eo
Ramos, em 'sucessivos artigos, tloJ quais apelava para [c·tiva.. Mais tarde, o prefeito
:que os deputados coligados, em mai�ria, não fugissem. deu ciência aos jorn'alistas
no plenário. não traíssem o- mandato. não desmoralizas- da sua decisão .. Enquanto is
:sem O' Legislativo, nãO' enfraquecessem o regime, mas so, o sr. Getúlio Vargas, a-

1:"l'n"'rÍRl;1-em o seu dever, mas reagL<;.sem às Imposições r.iós o despacho com o sr.
:\) Executivo. mas, voltassem ao recinto para o combate João Vital, recebeu o coro
P1 para w'ilpfeHH dos )1J'ojetos em tramitação; neI- Dulcidio Cardoso, o qual
.

Esse apêlo (lo jornnH:eta de nada adiantou. Aguar. do Ca,tete, dirigiu-se ao Gua

f'!�os, agora, o ,cefeitO--fI�� .mesm,!: apêlo feito: . peJos
dltorialistas pa�acianos.

.

..

.

Evidentemente esse chamamento; à raião_ e �o:' trá
alho 'I:'�o I traz, (t endert'ço da ;minoria...Essa já, .e�teve
resente rl-4) plenário por vários. dias sem nada poder re
lver, porque a m::1im'ia estava ausente. Se a minoria
osidonista se ausentar e a maioria governista compa.
_p-r" a ASRemb'éia funeio'1.ará regularmente. Claro, está;
'im, que o a,pêlo dos defensores do govêrno é dirigido
IS srs. deputados da coligação-!

'

VejamoB c.orno e!{!s l'e.agelll!
PINHO DE RAMOS.

Notas Políticas

í

n izar as correntes políticas govêrno.
locais. 'Disse ainda não conside-
Sabe-se que na carta que rar capaz-es de gararrtir a

endereçou ao sr, .GetúJio realização das grandes 0-

Vargas, o sr. João Carlos bras programadas pela mu

Vital reafirmou o desejo de nicipalidade as recomanda
só fica-r á frente do Execu- ções do Conselho Nacional.
tivo �carioca para be:(l1' ser_' de Economia com .referên
vir ao povo e que sendo im- cia ao projeto 1.000. Fina>

'pedido de fazê-lo por; for- ljzou declarando que agU'arT
ças poderosas, ,colocava o dava a indicacão do seu

substituto.
�

,

üárgo nas mãos do chefe do

O antigo presidente tem
direito á promoção por ha
ver tomado parte no comba •

te á intentona, comunista de
1935 e como não requereu a

:medida, ,caberá ao govêrn(}
a iniciativa.
Também fpl'am pl'omovi�

dos outros generais � mare

chal, entre êles o gal. New�
,ton Cavalcanti.

•

\

.falou em tom otimista a res

,:p-eito da situação politica
inIei'nacjonal, acrescentan-

, �9 que o comércio melhora
.rã e que

�

nos E. Estados
-e..,xisJ;e um sentimento una-

_.._ .,. -
- _".".,. _.., .....,...

Danton OU: Flores da Cunha
para aChefía de Po licia doRio
CONSIDERADA C O M O sâo do sr. Ciro Rezende é

CERTA, NA CÂMAlt.l\, ,A 1 considerada, como certa.
DEMISSÃO no SR. CIRO I 'Dizia-se que o sr. Flo.res
REZENDE

.

da Cunha não tinha aceito,
RIO, 5 (V,A.) - E' notí- por não poder exercer o car-

o RISODA··CIDADE ....

g'o sem antes renunciar seu

mandato.

nlNTON' COELHO TAl\-I
BEM CONVIDADO

O ,sr. Danton Coelho, por

1·
....

1
....

m�
..

�-D
..

·-t:a-d·-o·
...

s
..........

·,
.....

O--- outto lado, falando á ,re-

U portagem, declarou', que �s-

d f I " teve, hoje, com o presidente
OS OS ODC ODa- Getúlio Vargas. Este sólici-

r-lOS do' 880",o tara que ,ele, ._não fizesse
U qu�lquel' programa. dê fim

naoal""'a, onde conf,el.'enc,iou 'd' 0.-" II doe "110', pois ia nec!'\ssl·tai'. de.
eO,m,o prefeito demissioná-

.

O oraS
'

;eu'"cçmcurso agor;.
'rio, dn.r-ªut-e meia-hOcra. '·Ou- I .' RIO; 5 (OV. A.) - o Ban- O, st\ 'Danton Coelho não:
v'ido, depoiS: o ceI. Duleidi�' co do Brasil acaba de deci- declaTo�l ao\ réPorte�-' qual
Cardoso" disse: di� a concessão de ãumento o cargo qae exerceria, Ipas,
.'- "Quem deve dar uma de veneimentos de todos os admite que seja a Chefia de

entrevista é o sr. João Car- funcionários, a partir de 1° Pol!cia ou � �l�efeitura, com I�os Vital". Instado pela ,re- de agôstQ último. maIS posslblhdade da pri-
oortagem, o ceI. Dulcidio' O aumemo mínimo será meira. ICardoso confirmou que to- de quatrocetnos cruzeiros e Não se sabe se ac�itaria

- rn.ará.. p'osse, amanhã � que o máximo de mil dU-2;�nt0s e ,o convite do sr. Getúlio f
a fará o possivéI pór harmo- dnquen ta.

.,
Vargas. '.

eia corrente na Câmara que

,o sr. Getúlio Varg'as teria
.

mánd<tdo convidar o Ú, FIo
eés da ClUlha 'para 'Chefe
de Polícia, já que a demi��

-.� "'ra l�u n';\ GAZETA
que dois catarinenses
defendera.m �s liberda..
des publicas�'
'- Não! Quais 'foram?
- O senador Ivo d'A'Q1l1.

.

no e' o
.

ministro l�uiir.
Gallo-tW

- Ah! Penseí Que, fossem
O> Fernando Melo e o

Trogilio!! !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ADVOGADOS'
, DR. MARIO LAúRINDO

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

F,ôro em geral, Recursos perante o Supremo Trib�,

1181 Federal e 'I'rtbunal Federal de Recursos.
, ESCRITóRIOS

Ftortanópolís - EdIfício São Jqrge, rua Trajaa..
12 - l0 andar - sala 1 \

Rio de Janeiro -- Edifielo Borba. Gato, Av.e:atd3r.

An�nio'Carlos 207 - sala 1003.
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Advocacia e (oD'abilidade
DR. &STEVAM FQEGAPANl

.

- Advogado-
ACACIO GARIBALDI S. '\"HIAGO

.

- C.J1t8bilist� -
Edifício uIPASE" - 50 andar.
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Salão. Brasil
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DR. NEWTON D'AVILA
CIntila pra' - .Doença. de $enllor.. - Proctel.....

Eletricidade MHfea
COlI.llllitórlo: Rua Vitor Meirelea n. 18 - Telefolla l.6M'.
Coaault.. : As 11,10 hora. Il à tlirde da. 16 hora� '.� 4faa.. ,
&ee1àêllcia: Rna Vidal Hamo., - Telefone 1.4%1.
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DR. JOSÊ MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGADO-

Cálu r_tal 111 - lufai - S..a Ca_rlu

Rua Visconde de 'Ouro Preto, n.. 2. .
' \

Avisa a sua numerosa clientela que recebeu, no..-05-

proC€ss·os para ondulação permanente, os melhores que
existem na AmérÍca do Sul.

As permanentes são executadas por eompetentes
profissionais de renome no Brasil e no estrangei:!'o.

'

I Navio�Mntor "Càrl· Hoepcke"
RAPIDEZ - CGNFORTO - SEGURANÇA

Viageu entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

Et�.iP.1�If. �n.��edi4�iá8;,��' :Itajal·,.,Sa:Q,to••e••8endq,.. '1l_i:. . Q ltiUl�" .1)••�.
para o movimento de pasSareil'08•.

PRÓX!!rlAS SAtOAS:
.

. • t
de-IT..\JÀJ' .

do RIO
) �..A. VOLTA

deSANTOtt
!., de P.PO.J:;1S

'0

2/Dezembro 7/Dezembro S/Dezembro
...,"Dezembro 14jDezembl'O I9/Dezembro 20/Dezembro
25/DezenibJ·o 27/Dezembro lOJaneiro /. 2/Janeiro
5/Janeiro �/Janeiro 12lJáneiro 13/Janeiro
17/Janeito 19lJaneü'o 24/Janeior 25/Janeiro,
30/Janeiro lojFevereiro 6/Fevereiro 7/Fevereiro
l1/Fevereiro 13/Fevereiro 181Fevereiro I9/Fevereiro
23/Ji'evereiro 25/Feyereiro ]o..jMaz:ço 2.(Março
fí/Março ·7/Março ( . 12/M.arço

/

Uf/Mal'Ço
17jMarço 19,1MarçQ 24/Março 25/Março
31/Março 2/Abril 7/Abrll S/Abril

O borA:tio �e FlorfaMpoJis seri �I 24, hora. das da�. i.dicadu..
do Rio de Janeil'o, às 7 horas.

Para mais informaçôes dirijam-ae i
EMPR8SA �ACI0NAL D. NAftGAÇAO HOEPCD

Rua Deodoro - Caiu Postal •• 92 - Telefo1l8: 1.112.

Itarmac�as
'

. de Plantão
I

MES DE DEZEl\lBRO
29 Sábado (Novembro

Farmácia Esperança - Rua,

Conselheiro Mafra'
.

.30 Domingo (NQv-embro)
- . Fal'Ulácia Espe�ança -
Rua Conselheiro MM!'3\

.

6 Sábado' (DezemJ1f�Y
Fatmácia Da !<'é -, Rua Fe

lipe Scbmidt
-'l DO-mlngo -- Fa:rmácia.!

Da Fé Rua Felíp�'
Schmidt

13 Sábado _:...

.

Farmácia
Moderna - Rua João Pinto·
14 DOming� - FarJl)lÍcia

Mo-dema. - Rua Juãp Pintô
20 .. Sábado' � F:mná�"

San�o Antônio -:-. Ruà JOão'
Pinto·

...

21 Domingo, - J.l'armIÍC!3'
Santo AntôniQ .:_ Rua' J080'
Pinto
25 Quinta-feira - Far

maCl.a Gatarinense. (Feria-
do) � Rua Trajano '.

27 Sábado _ FaTITláclB
Nbtuma '-,- R'na T�ail'lÍl.{) .

,;:, .. :,.';;'0"'< T··'·;ava·"n'do com.' Sabão" ..LJ '.
.

�irg'em E5hecialidade.�...
,... JV s,���� ylRCf�da eiR. WETZIL ·INDOSTRIAL-Join,viUe. (marca registrada) f)ntç�!):'IOlnt.

economiza-se fempo· e dinh�iro ,�.,".,�.�. ,"_
,,�.

--�------------------.--�----�------
•

\

)
,
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Piôdan6põHs, .' Sábàád, 6 de Dezembro de 1952 3
..'

Jallos da História Pátria Um Simbolo: Nerêu Pelos Munieipios
;'Coronel fernando Macbado '_

"Nu dia 6 de Dezembro de da em 28 de Janeiro de 1917. procuram,
; lR68, faleceu na histórica Seus gloriosos despojos Não conhe-ce a confiança dos pretensiosos, nem o

. Ponte-de ItOl'Ol'Ó, em conse- estão depositados em bel is- "l'guJho dos infortunados. . DESFILE DE MODAS
.

bras do Santuário de N. S.

';!Hê!lda {los ferimentos re- simo mausoléo de marmore O seu êxito na vida política do país é a prova de seu BANGÚ Auxiliadora,
,<!:.e,hiil�,s ·l1.()',combate desse I e granito, no Cemitério de valor! Conforme havíamos pro- Os amplos salões do "Dias
; .d ia, o Cononcl Fernando Ma- São Francisco Xavier, na Como fi-ilHlno é um dos maiores da época, possuindo metido em nota anterior pu- Velho" ficaram Iiteralmente
. -(t.'nd,(). de .Seuza. Capital Federal, com a. se- a eloqnência, nos seus recursos e ou no lux� das pala- blicada por este matutino, tornados por pessoas da nós-

�',Nascido lia então Cidade guinte legenda; _ "A me- vras. Nunca se inclinou ao império d� fÔ,rça nem se do- sua edição de 9-11-52, va- sa melhor sociedade que
,,:do' 'Desterro em 15 de Janei- mória do bravo CeI. Fernan- brou ao jngo da lama. mos hoje informar 110S lei- honraram com a suapresen
, �·o;.dé·lS23, na rua do Vigâ; do Machado de Souza, mor- Não adula, não corre, :não -teme, não, reü1)a, não- de- tores o que realmente foi o ça aquela- f,esta. de caráter

�_t'.i.d,!ho�é honrada com o seu
. to gloriosamente a 6 de De-

\ :'erta é não se' rende. Nos seus atos sentêm:sé, palpitar e 'd�sme de modas, sábado úl� cultural ,8,ariístiOo. \

lembro de 1868, no combate exthmléCet todos os anseios e esperanças pel�l' salvação 'Umo, nos amplos salões do "Ficamos deveras 'imp,res-
de Itororó", de sua Pátria, pr íncipalmente de seu Estado, Nenhurna l Esporte Clube Concórdia. sionados com o grandíosô

'

Fernando Machado; trans- aspiração de ordem elevada o deixa insensivel. Na Câma- Magníf ices 'modelos em , desfile/ das Bonecas Vivás,
Iigu rado pelo ��91� da Pá- ra dos Deputados como sêu Presidente, conseguiu impor, . tecídes Bangú .foram apre-: estas representadas. por cri

: S,�wza'e:de 'cPJ'oseIaBernar- iria, ingressou na imortali- .;e .pela sua austeridade, independência, capacidade de 'sentados, excedendo a
.

to-: anças de tenra idade, que se

"nina deBouza Machado. dade ! ::rabalho. cultura e justiça. das as expectativas. Toma- apresentaram ao público
Feitos- -os primeiros estu- Rendamos, pois, no uia de Não conhece' naquele recinto deputado e deputado. ram parte no desfile gentis com muita graça e desemba-

,dos na derr,a riatal, assentou hoje, nossas justas e como- Sejam eles de sua corrente partidária ou não, todos senhorinhas da' sociedade raço.
.joraça no Exército de la. li- ventes homenagens ao bra- são iguais, recebendo o mesmo tratamento. Não corteja riosulense, cada qual mais: Vários foram os números
':ri,h2./como 1° cadete. em No-

.vo eatarinense l Reverencie- a popuiaridade, não transige com as conven íênc ias, co- atraente e' graciosa como' musicais de arte apresenta
-vembro de 1838, contando 15

mos sua memória indo até locando acima ele tudo a honra e o dever, fugindo dessa uma flor a desabrochar. : dos à seleta assistência, não
,; .ancs de ida-de. Em 1839 foi

ao monumento da "Praça legião de obras assinaladas na servil idade. Numa' época Os modelos apresentados '

sendo possível destacar êste
, promovido por merecimento L5" e ali permaneçamos em »m que a Nação estremece comlialída por todos os Ia- Iorum os seguintes; "Ciu- ou aquêle número, uma vez.

':�( Alferes, a 8 de Junho de silencio, por alguns momen- dos, êle é um oassís de éflperança na regeneração do pais me")- Srta. RUma Wi-' que todos foram bons é, por
1:>',42 conquista os galões de

tos, 'reafirmando a mesma e com sua coragem e cultura fará de cada obstáculo ex- erms ; "Feitiço" - Srta. Il- isso mesmo, merecedores de
"Tenente e a 2 de Dezembro fé nos destinos gloriosos ao trair um triunfo, de cada agonia uma resurreição, de ca- se Baungarten; "T'ico-T'ico fartos aplausos .

. <de 1847 é graduado no pôs- Brasil pelo qual morreu, {la impossível um milagre. Nos seus saudosos anos de go- no Fubá'" - Srta. Emma i É digna dos melhores eu

'to de Capitão, sendo efeti- transmitindo-nos corno Pá- verno, as obras de vulto, necessár-ias ao hem estar dos Costa; "Colegial" - Srta.: cômios a atuação do Sr. An
. vado, por merecimento, ein tría Livre que, assim mante- seus governados, à salvação dos doentes, o amparo mo- Érica Guse; "Rio do Sul" - tônio Karanà frente da di
::20 de Jul'ho de 1852. Premo-

['('mOR e transmitiremos aos ral e social dos menos favorecidos pela f,ortuna, era o Srta. Ester Heillmann : / reção artística, o 'qual mui-
';,'ido a Majol', também por nossos descendentes H! seu lema. Aí estão o Departamento de Saúde. Pública, os "Primavera" _' Srta. Lau- to contribuia para maior
merecimento, é Tenente co- André Nilo Tadasco FUPOS escolares, Colônia Santa Tereza, Colônia Sant'- .rete Faigel; "Juvenil" - brilhantismo da festa, É êle,
.ronel em 11 de Maio de 1866 Ana, Abrigo de Menores, Hospital Nerêu Ramos, as Ma- Srta. Ellen Baungarten; inegàvelmente, um elemento
R POUC{) depois Coronel. ��-..__ Lernidados, etc. para a prova do que a.firmo. E hoje? Que "Distinção" Srta. Ilka c.om grandes pendores para

Possuia as medalhas mi- 3xiste em nosso Estadci? Um governo de arbitrariedades, Knoll; "Primeira Valsa" - o teatro.
',}i'Lnr, da Ordem de Aviz, de CaQ8 Vi,.ar lI1de a corrupção política reina soberanamente auxiliada Srta. Marly Schmidt; "Can- Após o encerramento da
"Cristo e da. Rosa; e, Caxias, '"I' pela imposição do terror e pela falta de liberdade. Um doblé" _ Srta. Wally ICrie- 'eleição para Rainha, do San-
,�nm a sua disciplina fél'i.·ea, Meirelés regime onde os abusos policiais crescem de dia a dia, geri "Seduç'ão" _ ·Srt'a. tuário de Ü152; verifí(!üu-se'
j5 o' considerava. General! fazendo pela fôrça dos casetetes desapareceT os direitos Waltrud Schmidt; "Concól'- que foi eleita a menina Iwl-

Na praça "15 de Novem-' I ind'ividu-ais, confirmando assim a decadência do próprio dia" - Srta. Dalva Mace- de Kriek com elevadíssimo
• Da Diretoria do' Patrimô- .

; :in-o', em nO'fisa Capital, e- governo. do;; '!Sinhá Moça" _ Srta. número de votos, tendo s'id<>
'Y'.·,�te' su'c" "". t,·�tu,a, 'l'naug'l'l"a-, nio Histórico'. e Artístit:o l'

, 't' 1�� " • "'"a., ' 'Ipe" ""0 de"nlol'''11' l1d 'oda's as tr'adj' FIe,lol'sa Cunha',- "Al'm'aI-a'l' co'·oada so enemen e pe a.
Naciona.l recebeu Q sr. Sál- .:.os seus g-o ., v<. �.' ",' lo! O.�, ,- ,

vio de Oliveira o seguinte ções, tpdos 08 prestigios, todas as inviolabilidades sociais, - Srta. Diomar Didimo; Rainha de 1951.
.-...,._.._---...----..

\'erdadeiros c,,"lteios de um regime. Vivemo::; na intranqui- "Cinderela" Srta. Gu- .Abrilhantou os festejos a
'- ofkio: '

'"' ás

v,
·

d" 'S
·

I' jdade, não há mllis ealma; as famiEas em sobresalto es- tnmd Illg; "Sonh{) de Ve- Banda Musieal do vin 'il}.

I a OCII'
"Ilmo. patrício Professor .

d
\:�"

,

"

)el'am a cada momento que lh(�s apm'eca em casa. um es- l"ão" _ Srta. Nilda Hoerner. 'D. Bosco, sob a regêncIa o
Sál vio de Oliveira. -

:judante morto ou ferido pela própria polícia. Constróem Conquistou o primeiro lu- Maestro José Stadnik.
Tendo conhecimento da

;e palácios in úteIs e nega-se tudo· o mai$ -- Funcionários gar no citado desfile a ele- li' Esperamo� q�e para (}

cooperação prestada pelo
públicos que morra,m de fome, o aumento ,não póde vir, gante senhol'inha Emma 'I próximo ano o sucesso se re

i!ustre patrício aos tr:'l;ba-
)ois as verbas' exgotaram-se no Palacete da Estação Costa, que exibiu t) modelo! pita, sempre com a. impres-'hos empreendidos por ini- I\groJ1omica, onde os festins de Baltazar se l'eil1icia�ão. '''rico- Tico no Fu.bá", em' cindível cooperação do nos-

dativa desta Diretoria para L I
. E assim procedem os novos lVlessias que tanto 'pl'omete- t€eidü "Não Enruga", da I 80 povo, P,ara. o andam.entollitimar os repar0s e à dis- ,

'am a.o povo. O nome de Nerêu Ramos, é pois, lembrado Bangú, a'presentundo inte- dás obras do Templo de
posição interna da Casa Vi-'

om carinho e r'-'speito por todos os dignos catarinenses, i'essante gola em fustão Deus em Rio do Sul.
tor Meireles, a fJm de fran- . .

tté por aqueles que na últimá eleição negaram-lhe o vo- �jranco., A VOZ DE ,TAlo
queá-Ia à visitação pública,

·to, mas que hoje, quais pecadores arrependidos, si pudes,- Após o desfile, prossegui- Recebemos, hoje, pelo cor-
\'enho agradecer-lhe, muito

;;em, iriam buscá-lo para o in'stalar 110 Palácio Rosado, ram as danças, com grande reio, um exemplar do jornal
5ensibilizado, pelo inestimá�, " .

antes de ver coberto de sangue êste nosso sólo sagrado animação, até altas h{)ras "A Voz de Taió", que velO
vel serviço que lhe ficamos·

, e querido pois a reação virá, e ninguem noderá ficar im- da noite. a lume no dia 30 de novem-
a d,ever. .-

pútente diante de tamanho desinteresse pelos problemas O Conjunto de Ritmos de
.
bro p. pass�do. Trata-se·de

pe�j�:��;ar:e����r p�� _:�t!!!Jd:':�':��j_'(�i_'(;-"()��,�� ,,���di���t:�:r:dO,ru,t�:;:i�: It:';�u:����9�k:i�r����&'apêlo ao seu, espírito públi�
para, maior, êxito, d,aque,la 1 cO"m boas. colaborações, 'para,co, no sentido de continuar eh

•

"li b á d
'

t�davorecer, com sua valiosa ' a,reAI· ,:,rece ,ar ",e' pres�eD ." ��itt�t.d�;���z:�i=�!�·���:i��1·;�i��ro labonosopovo ,de'

�:i;!����i:n�:ga:� d��Vi!�� 'A ,Iw"""'roá--'_",t��lD'""8�:t-'I"b'e'"'tliãa';>:a""�r''a'"m"1"'"",,,,;
I f"

Ao pi'esidénte 'do Clube,'
.. >

Ao novo órgão' d� vizinho• 'I.lv sr. Herrnelino Largura, bemgãos superiores da adminis-

DIO di � ao ro.lo
município, as nossa,s felici-

tração federal não tiverem U"
COlIlO aos demais membros

tações com votos d� longa e
da Diretoria, os nossQs cum-

'

delibel'ado sõ.bre a organi-
. !P.PWJCH, Ingl.ater.ra, ..51

como projetil,
_

era o "Regu- feliz existência, tôda ela. de-
-

f t d .
� primentQs pelo sucesso al-

di'c' ",..:Ia ao bem da "'oletl·vl·-�açao e l1ncwnamen o e- �umted) - O prImeIrO ml- lamento da Camara", enca- ...u"

'jnitivo� da referida insti- nistro Winston Churchill dernad{l. ca�çado. \ dade, pois, como já disse al-
tuição.

I
receberá de pl:esente o li- O livro foi encontrado FESTA DAS BONECAS guem, a imprensa é a bús-

Contando �om o preci,o�o, V1"O, que há quarenta anos,

I
pelo antiquario Fred Fis- VIVAS sula e&piritual' do povo.

:oncurso do Ilustre patrIclo lhe foi atirado ao rosto, her, na casa que foi re&i- Com grande .brilhantismo, . Rió do Sul, 6-12-52.
e rdterando-Ihe a expressAão numa ag,itada sessão da Câ- dência de um ex-presidente realizou-se domingo último, (Do Correspondente)
Je meu grande reconheci- mara dos Comuns. da Cãmara. O volume tem às 20 horas, no Clube de ca-l'

'.

me\tó, subscrevo-me, cordi- Churchill era entflO pri- a seguinte anotação manus-' ea e Tiro "Dias Velho" a
.

almente, meiro Lord· do Almirantado crita; "Este livro é o mes-' festa de enc�rràmento 'das I fraquez., .... ger••
ato. admirador e amo. obro e o seu agressivo antagonis- mo que leu no rosto de MI' Bonecas Vivas de 1952, pro- ." ..... Cre8IOtl�"(a5s.) Rodrigo �I. F" de ·;a foi o deputado Ronald Churchill". movida pela 8{)Ciedade de DO,

.

.
...'

Andrade - Dil·etor". ,Iac Npil1. O livro utilizado. Amigos Benfeitores Pl:Ó 0:- (Silveira)

'.:nome, n a casa-Ó:que faz es

,quina:!(mm.a_ ru.a1J'edro Soa-:
, res, era filho legitimo do

:,l\i.hÜ.0li Manoel'Machado de

,_kNIVERSÁIUOS
Sra. Indio Catarinense da

Costa
Passa, hoje; o aniversário

natalício da exma. sra.. d.
:Ester de 'Souza Costa, êSpo
'3a do sr. Indio Catarinense
.da 'O>sta, atualmente resi-
d.ÍDdo na Capital Federal.
A ilustre dama aniversa

,Tiante, que desfruta' de vas
,

l'.O círculo de relações na 80-

·,�·ieda.de local, será alvo de
carinhQsas homenagens, às,
,quais nos' associaII?-os, res

peitosamen t.e.

.' vfr�iino Machado Mendes".
,

N:;i data':de:boje ttallscor
.ze (J. aniversário nat.alício do

, �r_ Virgilino Machado Men
, jes. do alt9 coméreio da Cj.
Diade de Biguaçu.

<Prof. ,Oswaldo Mello Filho
Ocorre, hoje, o aniversá,.

rio natalicio do sr. Prof. Os
I

.. waldo Mello Filho, .do corpo
" ,��QCente do Colégio "Dias

:Velh{)", desta Capital e nos
',$,0 aprecijl.do cola,borador.

O talentoso e culto pro
'1'e880r, que.. desfruta de s6-
lidas amizades na sociedade

- �ocal, será h{}m�nageado,
.

T é,?ta oportunidade, pelos
,

':�!'tlS :amigo�, admiradórei;! e

Q;olégas.
". -

O ESTADO cumprimen
,ta-o, cordialmente.

FAZEM ANOS, HO,T:E:
- Menino Roberto, filho

.;lo sr. Cassimifo José Grams
- Menina Regina-Augus

,

-,ta, filha do dr. Oswaldo Bul
!{;ão Vianna, líder do Govêr

-:TIO na Assembléia Les;islati·
'la do Estado.
_ Menina Neusa,' filha

. ,,:70 sr. João X:L\��el d� TIosa

Duma atividade incançável, nunca sabe o que é pou
par-se, atendendo com carinho e solicitude todos que o

-, De Rio do Sul"

•

-'"_._'_.-_------:---------------- ----_--- --------_....--.......------------

ZE.:MIJTRETA ,;�••
. -'1 '-.,

- !.
.� " ,

DO
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Florianópolis, Sábado, 6 dê-,Dezembro de 1952
...... �------------------------------------, ��----------WM------ ----�--------....-

o lISTADO

Bocaluva X Paula Ramos é o. cot- jo marcado para amanhã
em continuação Campeonato Citadino de Próftsstonats

............................................................•o? _ o? " .

,"O �Estado Esportivo'
_ , - .._.. ....",M 'P.'P , .._•.".,.,. ";

.., _..:" ,_ ,••�•••b•••••• ....,.. _..t:'.o. 'P.: ,_ 'P , ;-. _ ,.."'":' ,.._ _.:r "f_.."":"'
.._-r;,.....

F'igueirense 3 x Avaí 2
.

Paula Ramos 2 x Guarani O

F'igueirénse 3 x Paula Ramos 1
Guarani 2 x Bocaiuva 1
Atlético 2. x Avaí 1.'

Classificação
._;o-;,-_::--�

....

Ãif::�
...::_-·��'i': .....-���;;;;;�<;

_.,.._

10 lugar _ Figueirense, com 4 vitórias, 'I derrota,
.

" 1 e,mpate, 9 pontos ganhos e' 3 pontos perdidos.'11 _ AnlO Em -- Rio do Sul -- 92 pontos -

12 -- Otto -Roesler Filho _ São 'Bento' do, Sul 92 20 lugar --o- Atlético e .Avaí, com 3 vitória!>;'2 'der-
\..

_, ' rotas, 1 empate, 7 pontos ganhos e 5. pontos perdidos,pontos .

R'esultados finais - 100 metros 30 lugar -,Bocaiuva;"coÍn 2 vítórias. 2 derrotas, 2:

10 _ Herbert, Yurk _ Serrinha; com 480 pontos mais empates, 6 pontos ganhos e 6 pontos perdidos.
-,

14 _ 48, ,lo lugar - Ouaraní, com 2 vitór ias, 3 denotas, 1

20 - Otávio, Maia _ São Bento, com 480 \ pontos empate 5 pontos ganhos e 7 pontos perdidos.
mais 11 - 48 50 lugar·- .Paula Ramos, com 1 vitória, 5 derrotas•

.

�lo _ Arno Ern _ Rio do Sul" com 480 pontos mais .; pontos ganhos e. 10 pontos perdidos,
"�"���-8 -4!8_ Henríque de Arruda Ramos _ São Betno do GRANDIOSO' TokN�IO PROMOVIDO PE-

Sul, com 480 pontos' mais 8 _ 48 LA A. D. PONTA DO LEAL
50 - Francisco .Roesler � São Bento do Sul,' com . Amanhã; com início As 8 lia Osório

480 pontos mais 7 - 48' .;
.._ horas, no estádio do 14 B. i -20 jogo ás 14,10 horas.-

.

60 _.:._ Otto Niebuhr _ Brusque, com 480 pontos mais C., no. E�treito, re�liza:rá ,a l:-con:inental F: c,:: (de. Co-7 ---: 48'
_j . AssocIaçao Desportlva' PElJ;l.- quelros) x Unldos F. C. (da-'

.

70... -.Nilo, Bianchini -: Brl1sque, com 480 pontos ta do Leal um 'grandioso e' Estreito).
mais 6 _ 48 sensacional torneiO' pebolis-' Ho'Ínenageado

80 _ Carlos Pl'os,bt - Rio. do Sul, com 480 pontos tico, cujo programa está Gentil Ma;chadO'
rn:ai� ,fi :_. 48

-' '.' .

'. '.assim programado: 30 jogo ás 15,30 horas -,-
90 - Honório Zschoerper _ SãO" Eetno do Sul, com Primeira 'Chave 'Vepcedor do 10 jogo ·x Ven.-

- 480 POl)t�s ;nta:1s, s-�"48
.

,
"

. .

.

. '. .

10' jogo ás 8 hóra,g - 14' 'cedor do 20 jOgO'

lO -:- Carl�s Moritz Brusque, com 480 pontos d� Julho (de- CoqueirO's) x Homenàgeado _ Sr. Ori-
mais 5 - 48., "

União F, C. (de' Bal;reiros)�. valdo dê Freitas
.

- "", .

50 metros Homenageado:-·Sr.-An- Esta peleja teremos .'0
lo _ A:ç'\iu'r __ZlI).dar .:...__ Sen·i'liha.� com 480 pontos tônio Leal Azevedo , Campeão da Segunda '-Cha.- .

maia 18 -=- 48
-. , .- , -- - - _o.

-,
-

20 jOgO ás 9,10 hoi.�as·
--

ve;-qi:te i;�cêbérá
--

üniâ' ri-
'

,'20 - Alceu Frederico - Brusque _ com 480 pontos São ;Pedro F. C.: (do E.strei� gu'issima Taça oferecida pe
mais 13 - 48

.

to) -x'Oriente F. C. (do Es� la Câmara Municipal:
.,

.

.30 _ Alfredo Wurrz _ Rio do Sul-- com 480 PO'n- h,eíto),
.

Partida final de honra:_
tos mais 9 -,48 '. Homenageado -'- Sr. Car- 40 jOgo ás '16,40 _horas _

50 _ Herbert Yurk - Serrinha. - com 480 pontos los Nestor Silveira
.

Can1Pi!ão da la. Chave -

x.
mais 3 _ 48

.
,

_
30 jogo ás 10;20 horas�' CaÍnpeão da.2a Chave.

60 -:- Otto Niebe.cl' _ B-rusque com 480 pontos mais, VencedOl' do 10 jogo x Ven- Homenageado.- Sr. Her--
3 � 48

_

,

cedor do 20 jogo.. -

mínio dos Anjos.
.10 _ Paulo Zschroeper - São Betno do Sul - 94 70 - Eugenio Revache - Joinvile _ com 480"PO'n- Ao Càffi'rreão 'desta chave, Nestâ peleja''-sei'á procla-t .

I
pou os

.

, , . tos malS 3 - 48 ::lerá conferida "uma belíssi- mado o Campeão dos Tor...
-' -20 --'-:Artur Zinhd�ú�s - Serrinha -:- 94 pontos .' 80 _ M�n'cos Alfais - Joinvile _ -com 480,pontos ma Taça oferecida,pelo Sr. neiÜ's, que receberá 11'me-.'30 -r Emino 'Enger,+',São Bento <.lo Sul - 94 pont-os mais? - 48 O'rion Platt, Diretor do dalhas of.erecidas pela Re--";:; \ .40(- O;Vâldo' K-li�ieilfuss -' Joinvile _' 94 pontos 90 _ Paulo Zschoerper,_;.. São' Bento do Sul com 480· Jornal "A Gazeta". lojoária "LIDER" e uma,,Gq. J;Ien.riqlle,Ra�os _' São 'Bento do S11L94, pontos pontos mais 1 --'- 48

.

S�gunda Chave Taça oferecida por TUFFJtló - �1l:j.rcos AÍfais _ Joinvile .........,,94 pontos;
-

lO _ Henrique' <le ,..Arl:uda- Ra-mos - São Bento do., 10 ,jogO' ás ·13 horas A,MIM & IRMÃOS,70 _ JOl'ge RaV4CP!3._:_ }Qinv�le - 93 pontos .': Sul -�C_0I_!l':48'(J pontos.:- -:;. f;.. R. Olímpico (do Es- Ao vice campeão do .tor-So _ �rõerte YurK, - Serri:irha '__'_" 93 póntos ,',,:' A' noite do dia 16 dUl'ante o baile de encerramento 'e

I
tTeito) ,x- Flamengo E, C. neio será conú:)rirla tambem\

Medalhas 1001, metros' "., ,
. .' .

Dor ,ocasião �a entrega das taças, prêmios e medalhas; o (de Capóeiras) uma Taça, ofe'l'ecida peloslo _ Nilo' Bian«hini _:_ Brusque - 9� pontos Presidente 49 Clube de Tiro ao Alvo de Curitiba, fez en- .. Homenageado _ Sr. Cé- E.sportistas do Estreito.2ó -:Erk9-pféiffer - São Betno do Sul 95 pontos �rega <1: rica flâmula ao pr,esid,en.te do Clube,23 de

se-I �•••••••_� !!I••_
30 _ Ei'ndté Yu't'k -:Sel'l·inha.- 94 pontos'-, tembrO"; promotor do memoravel certame. .

.

. OLHO:s OUV1UOb J'I.-\.HIL I!. \,A.l(\>r\J"iIl:1"
40 _ Emjlió YÚ�'k _:_ SerriI)hfi � 94 pontos " c ... :,: Ag.ractec�ndo .

o comparecimento das <iiversas asso-' DR� GUER�EIRO 'QA" FONS€,CA50 _ Quido EsseTlf�lcler --'::.C'tlI:itiQa' _ 94 pont9s �.' ·d,açõe:;;, falou em nome do Clube 23 de Sé-tembro o Sr. 1
I

- E�peciaU8tll do H03pltlll70 _ .Gera,ldo Zies'che _ são' Bento �p Sui � !:Is Hénrique de Arruda Ramos; que ,di;s.e da satisfação e da
'

Rprt'HIO ctt' Oeu]o,'1 _ Exf.imp til' FU!1rln rif! Olho uarapontos, .

,
. '.'

.

. '. r
. ,ho'nra d-o."Çlube, em r'eceber t'ã'o luzidas e nobres repre- , Cl!l.sgif!el<çiio da. Pressbn Arterial.

80 - José.Roesler - São 'Beito .do Sül � 93 POi'ltós ,entações, integradas de v;erdadeiros valores do esporte : MO�('rl�� Apan�lhl!.:Ilf.\lÍl.
90 - Lé.opoldo -Jest- Curitibã,__ 93 pontos'

.

venatóriQ da i10ssà tena. 1 ('ml"'H1rJU:I.� _ 'h,�conde ctt' (hiw Pr",to, 2.'. .
.,

.'

NÃO JOGARAM AVAl E CARLOS RE-
,

.'
NAUX I

Devido o forte aguaceiro te de ante-ontem. ,Completada a 2a ·rodada do 20 turno, vê-se. .que -ca-

que caiu sôbre esta Capí-:' Ao que soube' a nossa re- da clube concorrente ao titulo 'máximo da 'cidade dispu
tal e Brusque, tornou-se portagem, os diretores dos tou até agora seis partidas, conse�uindo a equipe d�' F�
impossível' a realização 110 dois famosos clubes estão gueirense ficar isolada no primeiro posto, graças a VL-

estádio da -F. -G. F., do in- estudando uma data para a- tórta do Atlétfco sôbre o Avaí, .domingo último. . ._

�

,termunicipal Avaí x Carlos efetivação do tão' esperado Abaixo damos um ligeiro retrospécto do certame:

Renax, marcado para a noí- .m.atch. .'
Resultados

. _-w..............;..._ •••_..... - ..........._.__•.t......._,_.........".......,.......",. Atlético 2 x Eigueirense 1

rORNEIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS Avaí 4 x Guaraní O

HOJE) NO ESTA'DIO DA F.C.F.
Transferido do dia 29 de futebolístico, em que toma

outubro devido ás fortes rão parte diversas equipes
chuvas, finalmente, hoje te- de servidores públicos, en

rá lugar no estádio da F. tre 'eles o Imprensa Oficial
C. F.; com Inícío ás 14 ho- e o Tesouro F. C.

ras, interessante torneio Entrada franca.

Rif1DcICLISTICü-..FtoRiANópóií-sN'lo---:-,-_....
-CURITIBA

TIRO AO ALVO.
o esporte venatórió em nossa terra, vai, dia a dia,

ganhando mais adéptos, e, por .ser o tiro ao alvo um es

porte de resultados exatos, só pOI" constantes exercícios

(JUt' o cinegético adquire confiança, destresa, golpe de
.... ;;;ta e segurança no''fl}zer a linha "de visada", quali
dades essas, índisperisáveis ao bom caçador.

Por esse motivo, as' diversas associações .de caça e

tiro, promovem, de quando em. vez, torneios de tiro, con
vidando as diversas co-irmãs.' que, num gesto' de solida

riedad�, dão l�go inteiro apõio, f ázendo-se representar.
Comemorando o seu 570 aniversário de fundação, a

Asaoc iacâe Desportiva e Recreativa "23 de Setembro",
levou a "efeito, nos dias 15 � '16 de Novembro próximo
passado, em sua modelar séde, em cujas dependências es

tão localizados-os esplêndidos e bem localisados "starids"

g-randioso e empolgante torneio de tiro ao alvo.

\
Várias foram .as associa-ções , fazendo-se notar .as se

guintes delegações : Clube' de Caça e Tiro. Araujo Brus

que, de Brusque : Clube de Caça. e Tiro Dias Velho, de
Rio' do Sul; Clube de 'I'iro ao Alvo Curitiba, de Curiti
ba; Clube de Tiro Serra Azul, de JoinvHe; Sociedade Es

l'ortiva -e Recreativa Hansa Htimboldt, de Corupá, de.

Corupá e Sociedade Recreativa' e Desportiva' Serrínha,
(le Blumenau, reunindo ao todo 71 amadores do belo es-

,

. porte." ,

O índice de pontos alcançados foi dos maiores ja
registrados em torneios catarmenses para alvos de centro

lG, nos 50 e 100 metros.
A entidade promotora do certame, ofereceu à dispu

ta riquíssimos prêmios., taças e medalhas, cujo valor a�·
cendeu muito a .casa dos Cr$ 18.000,00.

Resultados .

Taças 100 metros
10 _ Taça "Afonso Ritzrnann". Ao melhor atira

dor de São' Bento do Sul, 110S t.iros para medalhas 100

Eurico de Sousa, Valdir
Fernandes e Amantino' C.

Machado, são os nomes de
três ciclistas que hoje ini
ciarão o raid em bicicleta
desta Capital a Curitiba,

"

tendo em mira o maior es

treitamento dos Iaços de
amizade que unem os es

portistas dos dois Estados
visinhos.
Felícídades, rapazes!

metros. '

. :
. . ,.

• Vencedor _ Erico Pfeiffer, com 95 pontos (5 -:- ,�6
e + .-. 15). ,

,
'

.

20. - Taça Cia. Industrial Catarinenses de Tecela-
gemo '

.'
"

". .
'

Vencedora _ Asso-ciação Desportiva ,e Recreativa
23 de Setembro de São Bento do Sul, com 378 pontos.

Equipe Venced�ra _ Henrique de Arruda Ramos
. ,(9,q pontos i.. Paulo. Zschoerper (95' pontos), Franciscó

. ,,' 'Rqes��r (94; pontos) e Otávio Maia (94 pontos.
'

.

,;" ','30:- T.aca,'Cimo. ":_-Vencedor _:._ Clube de Cáça é Ti-
'. ',_,,\�'o ,.An�uj�.Erusque" com� 368 pontos.'

.

.

.: '.', Equipe Vencedora � Otto 'Niebhr (95 poni.Qs), Ni
.

'lo Bianchini ,G9--:.r 'ponto's) ,: Arno Diegoli (87 pontos). e
,

'C�rlos lY1orit(.i.:Ei9-;1,pon:tos),
.

.

-.

. ,

..

'

': .' .,�,
': "Ta�as ,50' metros" �

lo � Ta:,ça: Cervejaria Oruzeiro do Sul.
Vencedor - Clube de. Caça e Tiro Araujo Brusque

!.,:

com 371. pon tos. "

'.
,. Equipe"Jencedora _, Otto Niehúhr _ 94 pontosl

>Nilo BiaMhin'i .:.:..:__ 95 pontos, Cát"los Moritz __:: -87 �pon
tos e Alceu ''-PrElaerico - 95'; pontos.

, , ,- 20 '''':_ Tà-�a.' Carlos Zipper-er Sobrinho.
. ·Vencedora .'::"':_ \.Associação Desportiva e "Recreativa 2�

de Setembro, com 371 pontos.. .
. ,

Equi,pe Vencedora � Paulo 2schroeI;ler _com 9.5 p,oi1-
tos, Hel1r·rque Rambs éóm 9'1 pontos, Francisco Eoeslei'
com 98 pontos e Emílio' Engei Gom 8P pl):Í1t�s.

. '. Medalhàs 50 metl'os

MOVIMENTO DO CAMPEONATO DE
,

PROFISSIONAIS'

Bocaiuva 4 x Paula Ramos O
Guarani ,3 x Figueirense 3
Atlético 6 x Paula Ramos 2

Figueirense 5 x Bocaiuva I .

Guarani 3 x Atlético 1 _

,.

Avaí 2' x Paula .Ramos O
Avaí 2 x Atlético 1

,Bocaiuva 3 x Guaraní I'

F'igueirense 2 x Paula Ramos 2 (O .F'igue irense V€l\\

ceu a partida' ern virtude de ter á equipe paulaina aban-

donado o gramado no final do 10 tempo).
'

'Atlético:l x Bocaiuva 1

Sr:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clubc'11 de Ago'sto
PROGRAMA DE DEZE�BRv.

.

Dia 8 _. Baile de Formatura da 'Faculdade de D'j-
. 'Teito, às 22 211ora8:

.

[NSTITUTO DE APOSEN',I:ADOIUA f; PENSõES DQS
·

Dia 11 _. Soirée "Serão' da Amizade" das .21 às '24 �IPREGA1)O,s EM: TRÀNSPORcl'ES E CARGAS

jl�;";l.�."EriJ 'bel�eÜéio do Natalr dos Pobres clas'Úmas da D�.LEGACIA"EM SANTA CATAHINA � , Com destino: á cidade de
',.l\'jattidral. Reserva de Mesas na Joalheria Moritz. Leva-se ao conhecimento de quem interessa�'" possa

..Salvador.vende deverão.par-
..Dia 13 - B<tl.·l� d: F.ormatura da Faculda:dp de Far-I q;le,

em �irtll�� �e .iris�ruçõ�s em,�!l';adE/S, da Aaininistr�- tiéj'p�1r' de 'lllr( congresso

mácul e Odontologia, as 22· horas. '. çao Central, ati. contas, referentes ao mes de Dezembro . médico, seguem, ,<'. hoje, à
·

Dia 25' -- Natal: _:_ Matinée Infantil' das 16 à;i '20 !
corrente ou outras ptn:ventl1ras em atl·azo,. dev'erã� ser. bordo-de um �aii'aeiraÓ.·te da

j:Í()l'.<lS. Cantos e distribuição de Bombons. Às 22 horas' apresentadas para cobrança nesta Delegacia Regional Pana ir 40 B-rasi�, "o�;",:drs.
:.....:.. 'I'radic ional Soirée de Naü�l. Grande "Show" da Can- Edifício IPASE 3° andar, até o dia 20/d,o 'corrente. Rui Santos, Alvaro' Figuei
,-çÍlo da Cl·i�nça.

.'

.
. I 'Os interessados. que, por qualquer :n:otivo nã� pos- ra, Edda Oliveira, Manuel

Dia 31 .:_ Grandioso Baile de São Silvestre. Apre-' sam atender o determinado no Item anterior, podemo fa- Novais, Edmundo Lins, 'Am
scntaeão das Debutantes' de 1952, devendo a inscrição zê-lo até o dia 26 do mesmo mês para recebimento das rico Lucornbe, .Otavío Ca1'
'�.e)' ü;Üa com a ara. d. Aracy Bulcão Vianrra. Desfile das' contas respectivas no mês de Janeiro vindouro. .' _ valho" Lau ro Lopes,

I

Raul
.·J·'Gla'mours Girls". Dança da' Polonai.se (Ensaio dia 15 As contas apresentadas fóra dos .i�l·azos supra refe- 'Sanson, Henrique Sanson e

il,8 �'i horas). Ornamentacão belíssima. Original 'apre- 'idos não serão tomaras em consideraçãó. Helio Cabal.

.c,ei1t<l!<;ão·da nlú'sÍCa "Fim 'de Ano".
_

Florfanópolis, 2. de .dezembr? de 1952
,.

-------.----=...
-

PIDIGJSa-SI MOÇA·

NOTA ;:-- A _Dire�or�a, �Ol' motiv? ?e fôrça maior, _�=)l=o�ti=r?,��s.:.e:�m Exe:o. COMPRA-SE, ",til
..

,.
D

:�e�ol���:'c�i�:�)e.;l:e��os�:�:I:��:ri:�:::��::':·.laI�:�:��ãO de 8 OII·C·lna· ·d:e- :. :BI·c:,··C··: lela'''N'e(Iy· Uma casa, com quintal, co�e�:i���e ::r�m:e���: ....
de dezembro a 25 de janeiro. '. .

até Cr$ 150.000,00. de êaixa. Exige-se ref'erên-
(mANDIOSO PROGRAMA DO MÊS ])E DEZEMBRO '. -. Ofertas. para caixa postal,' cias.

·
Pia 5 - Sexta-feira _ "Soirée'tdo Colégio "Coração Aeha-se aparelhada. para qualquer serviço em B1- 419. 'Nesta. Pormenores na Casa Ex-

-de Jesús" (Normalistas) e Cientifico do Colégio Catari- cícletas e. Bicicletas a motor - Ticiclo - Tico-Tico - posição - Rita ]felipe Sch-
3lense. 'Carrinho - Berço, etc. Anuncie n'''O ESTADO'" � mídt; �1. 54. '

'"

C' . Peças e Acessórios' Novos e Usados.Dia 6 ..:..c Sábado � "Soirêe" da Academia 'do °Ifer- Pinturas•. Soldagens e Pane Mecânica.·"zio�
· . Dia 7 _ Domingo _ Grande "Soirée" das 21 horas Serviços Rápidos e' Garàntido, E��c.utado8 pQr' pe..

soal eenecialtsadcs. I.'

:81 hora chl madrugada,
.

Dia 8 _ Segunda-feira - Solene colação de gr áu
- Rua Padre ROllll�. 50 ._

'da Faculdade de Direito.
.

Düi\B - Terça-feira - Sessão de cinema, com o f il

rne : "Estrada de Santa Fé", com Errol Flynn.
Dia 10 _ Quarta-feira -"'- Bingo Saciai e Cinema,

.çom o filme: "Em cada um Coração um Pecado", com
_AaD Sheridan.

Diu 12 _ Sexta-feira - "Soirée" do Colégio "Cora

<tão de'Jesús" (Ginâsianue).
Dia 13.:..... Sábado - "So irée" do Colégio "Dias Ve

·.ilho" (Normatistaa).
'Dia 14 - Domingo - "Soirée" do Colégio "Dias Ve

· ;�ho", (Quarta Série).
�),ia 15 -- Segunda-feira - Sessão de Cinema, com

<I f ilme : "Gunda Din ", com Douglas Fairbancks.
. Dia 16 - Terça-feira _ "Soirée" do Colégio "Dias

.'1'eDl0" (Ctirsc Científico).
Dia '17 '- Quarta·feira _ Grande 'Bingo de Nata.l,

i!c!Hi,;i o prémio um Automóvel "O:PEL", em exposição llliS --.-'--.-'.�.--o---��-"'_------,_...:...

'vitrines da Casa Hoepéke. Outros·premios· valiosos. Fil- Cr I dito M'u:luo . Pred·l·a'I'·.me: "Um sonho �m 'Hollywood", uma revista cintilante t
-

-e milionária,' com Eddie Cantor e vastissimo elenco. Pre-
.

�o do. cartão: - Cr$ 200,00.
I

RESULTADO DO 87° SORTEIO DO PI.ANO "B", REA-
Dia 22 _ Segnnda-feir:a _ Séssão de Cillema, com LIZADO No DÍA 29 DENOVEMBRO DE 1952

'ü filrne: "Ambieiosa", com Joseph Cótten.
. .

.

.'
! CADERNETA N. 13 231

.' '. .

Dia 23 - Terça-feira _ �.'Soirée" da Escola Indus� PRÊMIO MAIOR EM MERCADORIAS NO VALOR DE
<t.riaL

..
,.

.'. Cr$ : 6.000,00
Dia 25 - Quinta-feira _ Dia de Natal - Gl;ande Aproximação superior eio AproximaçõeS infel'iores em

Jl1:atinée Infantil ::_ Distribuição de <?arameios e sorteio mercadorias no valor de mercadorias no valo� de
..:le brinq.ue�:fbs. lníéio às 16 horas. Exe1usivamtmte para Cr$ 1.000,00 cada u�a . Cr$ 500,00 éada uma'
:filhos dos s1's. as·sociados. Cadernet� 11. 13.232 Caderneta n. 13 230

. 'Dia 31 - Cinti-lante Baile de São Silvestre, com a Caderneta n. 08 284 Caderneta n. 08 28�
.:a.pl·esentação das Debutalites e muitas surprezas. Caderneta n. 2õ 381 Cáderneta n. 26 379

Início das "Soirées", às 21,,30 horas. Início das' ses- Cadenleta n. 08 391 Cadernet.a n. 08 389
;;ões de Cinema, às 20 ho'rlis . .Início da:s reuniões do Bin- éaderneta n. 29 344 Cad6l;-neta n. 29 '342 ·V.iàge.m...' .�'O

.. m.·.....
·

.. s,e"gu··.ra.. ·o.ça :.
�o Social, às 20,30 horas. O resultado acima é do sorteio 'do mês de ,NÓVEl\1.. �

.

imo de 1952, �iÚáído do�. cinco: primeirôs p�êmios d'a .

-

.. � ", r:a',pl;'de'z. . :".extração da LOTERIA FEDERAL déi im de novembro de
_

1952.
.

, : .

. .' , 80 NOS CONFORTAVEIS .�ICRO.",ONIBUS DO

bro.
O próximo sorteio realizar-se-á no dia 31 de d�ztm�-"

, t; 8"100' (cSot...BRASILEIBO»
Florianópolis, 1() de dezembro de 1952. Florianópoli8 ":"'ltajai·- JoinviUe _ Cu.r.itiba

Caldeira Bab'çock' & Wilcox'
Expresso· Brusquense· TlP"O c'a'--b'tetçOot�115' Ps:.·.e··Ii.�.'e.:'�o'',o"'a'".8'8". �;
A RODOVIARIA "EXPRESSO· BRUSQUENSE 8. (J ""

..", tem o p�nzer: de cO�linicar ao comér�io -e ào publico Vende-se uma; ing}eza de U'O. HP... 110 'metros qua-
�lll geral, e de módo especial aos seus clientes e amigas' dl'ados de superfície de aquecimento, 150 'libras de pres-
\1e, á 'partir do di� 5 de Dezembro corrente.., '1:990s, -'os �ão. '.

ellS serviços d.e p'assagÊms e encomendas. :funcionarão I'reço para \:1esocupar luga� entrega depois' de De-
a Agenda da Emprêza Auto-Viação Oatarine.nsé S. A.,,' í';embro. "sita â·Rua.li'eifpe Schmidt. lI. 42, nesta Capital, onde es. Ver funcionando' ê' tratar na Usina de Açucar Ti:

'�era merecel' a cOI!:fiança que 'até aqui lhe tem sido dis: iucas S. A. '.
.

Penl:\ada. ."
.

São João Batista -- Sa�ta Catarin�, .
.'.

,
,.-,

. � .

AVISO
- .; .

.� "'��c••,�Ih�.iO.�J, *!·'��4., �'�"'J." \

CUAtTIM rfl.f:("AÂ�.t, PROSEeA"S

'. \

IVão pârtlclDlr
de: um CO,Dgresso
Médleo'

<
•

;' ,:;,L1VRfSE ,oD{ TO·SSE:":.·:,
.,

....

z E DEFEM!)!
. os' : ,,;

SEUS BRÔNQUIOS COM:.: ''f.
.

' ,
' �. " ':';' - ;._ ,

BENZOMEL
j ',,::-;,

J'JI&W.ü,. ..U.A:!'.....
• ..�e.u u.,ru.m(lUj

Elixir de Nóoueira
......... aullluu'"
............

Instifuto' de BelelB.. -:(cMarabá».'
Ondulações, .permanentes, manicuri, pedicuri, Um

iJeza d<) pele e tintura para cabelo.
TÉCNICA COM 13 ANOS DE PRATICA APE:aF�!�

ÇOADA EM SÃO PAULO.
.

, .. Mme�' AUGUSTA. - Rua Fernando Machado, 28.

Club. 12 d. Alosto"
" '

.

·A V I S O
A Diretoria dêste Clube tem o grato prazer

de comunícar que 'já 'se acham-abertas, na Secre
tarja. das 8 à!5 11 horas, as inscrições para as

seúhormhas que desejarem debutai no grandioso
Baile .de Ga'la de São Silvestre; na noite de 31 do
fluellte.

"

.

I
.

, ARNALDO nUTRA
Diret.oria 8t?dal

Colchoaria" .Primor·
J. W. CAVAI�CANTI & CIA.

Móyeis es�fàdos :.....: Lindos modelos
- colchões

E;f,tofamento de autos e caminhões
::;ERVIÇO PRIMOROSO

PREÇOS 'Mt,NIMOS
COLCHOES A 'PARTIR DE (.,'1'$ 100,00

Rua Francisco. Tolentino - Esquina Pedro .Ivo
� F1or�anópoU8 -

Ag'e""n·c···I'":·a�
. �t;.: � i &úa Deodoro esqutna da

. . ..... : .'
.

'Rua Tenente Silveira
. !."

•
lo

·

Comul1icação
.

O
.

dr.. Wilrita,r Di�s,. advogado" comunica 80i1 .
seus dientes que, de 3 de novembro, p. vindOuro;
reabrirá o seu esci"itõrlo de advocacia, EdifÍcio
Montepio, sala 3, 4° andar, atendendo dJls lO ,às 12
horas ....

. UM PRESENTE.!. .

UMA LEMBRA"ÇA!
Pu'lseiras, Relogios� Aneis e· Jolas finas em Geral Para
',Fim de no. Re(ebemos os- Ultim;os Modelos. em Oeulos.

L
.'

,

• I
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FESTAS
'José Ramos Júnior "promoverá, no uREVEIJ;_,-

DEZEMBRO - mês de LON", de 1952, a entrada na I
festas, entrada do verão, sociedade 'fina e elegante da

I'último mês do ano; neste, Capital, das DEBUTANTES 6 DE DEZEMBRO
Mês se celebra a maior fes- do ano., 'A data de hoje recorda-
ta da Cristandade, bem Cu- As sociedades e organiza- nos que:
mo a festa da Imaculada cões pias, tem já programa- - em 1.582, em aguas Cã

Conceição de Nossa Senho- da, a distribuição de brin- tarinenses, o navegador in
ra, quedes, roupas c gêneros a-o glês Edward Fenton, apri-
Também peste dia - 8 - Iimentícios à classe menos sionou uma embarcação que

os advogados brasileiros co- favorecida, pela solte. '

se dirigia para o Rio daPra-
-memoram o "Diá da Justi-

r

'E que 'não dWei dá' tradi- ta; ,

.

I 'ia"; para eles êsse dia re- cional CEIA de fim, de anc, '- em 1.631, morreram no'

presenta sua maior data. onde a família encontra combate travado junto a

I Neste mês, a mais aristo- , mais um modo ele estreitar Fortaleza de Cabedelo, cu

I erátíca das flôres - a 01'-1 mais os laços de, afeição de

1 tre tropas brasileiras 'e ho-

, ti. quídea - se engalaná .com t carinho e de amizade entre Iandesas, os Cap�tães, da Ro
suas m::_is. belas c?res, no

I'
seus inte�rantes, quando no! cha

.

e Jeronimo_ de A,lbn
seu espécimen mais raro e recesso co lar, entre as ex- : querque Maranhão ;
mais' belo, a Catléya Índia- .,- pansões

de alegria e entre I - em 1.632, chegaram re

ta, de pétalas negras avelu- o espoucar da CHAMP�G- forços ao Forte, de, Orange,
dadas, um negror profundo NE, ou mesmo de nossa tão ocupado pelos holandeses e

e brilhante. r brasileira e saborosa GUA- (sitiado pelos brasileiros ou-
.Neste.znês.. no. dia _2G, to- i RANÃ, ao trocar dos .brin- Conde -de- Bagnuolli, desde

I · ,,\ ruando-se • como. pretexto o des, um é mais emocionante, o dia 4;
• miversárío do -nascimento, de sentido mais profundo e - em 11.634, um corpo ho-

�����������������������������������

;eCricl�8SCINs�saba��lmaiShuman�éObrlndep� land� fui de�ruido 'c�-

C· O·· A IÇA
.

T
las, propiciam às menos a- la felicidade, unidade, pros- pletamente, em Apipucos;

In,e� larlO' �l gilação em 'ôrno da 'ortunadas, meios de passar! perídade e coesão da PA- por brasiÍeiros dirigidos pe
, o NATAL, de um modo mais I TRIA, pois de sua unidade lo papitão Pedro de Alrneí-

. Fntura Me�a da CaAmara rleg re e mais confortável. e prosperidade depende o da Cabral, destacado do Ar-, RITZ
Finalmente no dia 31, a ',BEM ESTAR do povo' f raial pOI' Luiz Barbalho,Às 2 � 4,30 - 71/5 - 9hs. Certos circulos parlamenta.res se mostram verdadei- sociedade no ensejo da pas- CONSEQUENTEMENTE a Nesta ação muito se distín-James MASON - J'essí-: rarnente surpresos com o caráter pessoal da campanha, sagern do VELHO para o -da FAMILIA.' 'gu iu o heróico Henriqueca TANDY - Cedric KAR- que ora se desenvolve contra a a-tual Presidência da Câ- NOVO ano, se reune para Bôas Festas- Feliz NA- Dias ;DvVjICKE nara, Não entendem por que isso se esteja fazendo num rea'lizar os "REVEILL01�S", TAL. Prosperidade no' ano _ em 1.827,. um Piqueteem: plano personalissímo, procurando-se dar a ump. função onde as debutantes � flôres entrante. Estas são as ex- de Cavalaria argentina, C6-A RAPOSA D,O DESERTO _Jolítico-partidária solução de interêsse indivídual. A· ainda em botão, de aule e pressões com os amigos se: mandado pelo Alferes JoséNo programa : Cínelan- dit

-

t I
-

h t' ind t d t -

P ·f
-

d-cre I am, mesmo, que a nao ven a a acon ecer, pOIS os pétalas am a enras para sau am uns aos ou ros nes- Venceslau aunero, Ol 18-dia Jornal. Nac. 1róprios"deputa:dos não -teriam ínterêsae em- ferir o pres- us realidades, grandezas e. te mês que é o-último do ca- persadc os arredores' d-{;
Preços: 5,00 - 3,20 :ígio e a autoridade dos colégios políticos a que perten- misérias do mundo, farão lendário. Montevidéu pelas tropas

, ROXY
-

.em, entregando-se a combinações espúrias, para sim- sua estréia nos salões, avançadas brasileiras;As 4'-__:_:_ 8hs. }les satisfação de interêsses subalternos.
-

FESTAS sociais, FESTAS Que o ANO NOVO no:
_ em 1.868,' apezar deLex BAKER Branda, Categorizado líder parlamentar dizia-nos, então, que classistas, FESTAS, relígio- seja pródigo. de fartura c fortemente, entrinoheírsdes,JOYCE

J!l motivos invocados pelos que, à surdina, €stão desen- sas, FESTAS filantrópicas, bem estar; que aquele que os paraguaios foram derrn
.olvendo a campanha contra a Presidência atuai, perde- enfim FESTAS de todos os nasceu em uma marigedoura tados pelo Marechal Luiz,
.ão a sua razão de ser em futuro próximo. O que se faz matizes, S€ntidos e condi- em Belém de Nazaré nos Alves de Lima e Silva, no
recessárío - adiantava - é atualizar certos disposití- ,�ões. lance suas bênçãos e nos célebre combate dá. Ponte;
'os legais internos, de modo a oferecer .aos apllcadores .Fiorianôpolis não ficará ,ampare. nas atribulações I de Itororó, onde faleceu, gio
Io Regimento maior flexibilidade, de acôrdo com as ne- atrás nessa babel de festas desta- VIda. i riosamente, o bravo catari
.essidades do 'momento, e não se advogar a tese imoral -nn de seus clubes mais aris. Florianópolis, 5 de dezem- nense Coronel Fernando M�..-
lo desrespeito a lei. �(1crátkos e tradicionais, bro de 1952. chado;

Exemplificando, o nosso informante assegurava ser •••••••�_ilca••II•••••••••••••i.. ..........• _ em 1.905, algumas ea

intenção de alguns parlamentares, no Regimento futu-

R I
sas de Itajaí, foram invadi

'0, fixar o conceito de ausência do deputado à sessão, lastalacãe de nova e inari d das por Oficiais e Mari-
le modo a harmonizar as faltas decorrentes da suaati�" nheiros da Canhoneira ale-
vidade política ,com o rigorismo legal. Reconhecendo, de Pelrole.o- Dahl"a má "Panther", que proeura..-
'�omo

.

é verdade, que a atividade política do deputado é na vam um individuo· chamad� ,

'nerente exer-cício do seu mandato, facil seria então fi- RIO, 5 (V.A.) - O pre- finaria pal"a a produção de Steinhoff;
,:ar o ('.onceito de ausência de maneira' a satisfazer. os sidente da República, tendo óleo lubrifica.nte 'ã base do _ em 1.911, O' muilidpi3'
,e'ús interêsses. em vista as razões constall.., petróleO', baiano significará 'I de Canoinhas, neste Estador

Qúanto à segunda parte - &. da reesh'uturação dos tes de exposiçãO' de motivos considerável poupança de foi instalado.
lervicos da Câmara 7""' afirmou o líder que nos falava em que o presidente do Con- divisas, vi�to como aumen- André Nilo TadaSCÓ'.
lue � Câma!a t,em necessi�ade de, se ajus�r mell�or_ às:,. selho .NacionaLdo Petróleo tará o·ren'dirnento econorni--. c' ,

,"' "

•__�x-igências . do !reU intenso tra15alho. E:· que a ''Comissã'd '·solicita autorização para co da maté:i-ià�príma nacio"
lesignada para êssc fim, cujo trabalho já. está prO'ntQ, (!omissionar O'S engenheiros' nal. O lançamento dessa in
�studou eom carinho O' assunto, prometendo verdadeira Petronio Bárcelos e Eau'â'r-" dústria, porém, só se torna-
'IUrprêsa aos que vêm se dedicando' agora a essa sorra7 �o.__Pa�s Barreto à fim de rá conveniente �u�a,ndo a�8:-, ,.,-.. '.' ln'"':'8""1"11' _

.

teira:"campanha. Recu.f!0�me - conc'luiil-o infornlante'_;'· 'est\J.dàTem"rros;Est�dos,Uní� gurada a"-próduçao dO' oleo

I'
Ih,a "U .. {

\ "aebater um assunto como é o da eleição da Mesa, era dos, juntamente com con� crú nQs volumes exigidos. pe- 'Registramos c recebimen
)\ano pessoal, e nos têrmos em qu� se o deseja colocar. sultores americanos,' a ins- las ins,talações da nova re- to dos números de 15 de no-
1: tenho que nenhum deputadO' agirá de outro modo, talacáO' de uma refinaria na finaria para lubrificantes, vembro destas duas simpá-
endo em vista as nossas responsabilidades políticas. Bahia, destinada a produzir O'bjetivo visado pelas reco- ticas revistas infanto-juve-

I
·0 ' - - ,

{)'léo' TurbrÍiIc'ánfeM,; ütil1zãildo 'mendãêÕes- ,fã 'ch�êfe""d�o' iõ: ,fil'S, edMitadas pela Soe. Grf."'��������l.-<).-.,.<J.- _

Bllllaade . 81t81 de a",provadA D,elO petróleo crú da área do Re- vêrno". fica Vida Doméstica Ltd�
U co'n cavo, resolveu aprovar Em "Vida Infantil"� enb,f!

1111. eleolas, II.coo sem 'aleito O as sugestões apresentadas,

DIA, DO dezenas de histórias em qut.-
lí recomendando que sejam es- drinhos, destaeamos a do f.. ·

reCOBta�aDlD8nt8 do praço do trigo tudadas com pormenores to�

.Resarv.•-sla. n:oso "'Pituca", e,a ."Sua .Pá-O fi, dos os aspectos da ques-.-;r gUla de ExercIclos", com
RIO� 5 -(V. A.) - O ga- estava sendo elaborada pa-

•

tão. �l'�sentes de estímulo esCiF'
binete do Mínistro da A- ra ser sumbetida á aprecia- I

E' o seguinte o' despacho De ordem de S. Excia. Sr. lar e na realidade uina es-
gricultura.. informou hoje á ção d9 mi!listro"João Cleo- do presidellte da. República. General Ministro da Gue�'"" p'lêhdid-t'i� -cola:boração 1i.C'
imprensa que a divulgação tas, na eventual possibilida- "Autorizo. E�tudem-se to- Ta, a 163 C. R. receberá, no magistério primátio, e em
da portada. aumentando I) de de uma alteração no pre,. das as alternativas, tendo dia ,16 de d·ezembro, das "Vida Juvenil" o IV capítu
preço dó trigo nacion'al' foi ço: do trigo. em-,vista- determihar o es-114,00 às 17,OO',�\}r;as, a a-' lo de"!.�Vida d'�',Rlra'-l"o"etn€1"
�onsequência da lamentável Fi�a, assim, .sem.efeit9 a

quema que b·aga. maiores pre'�entação do� :õf!,C3iais e ci(\n�te 'roni�E'C�i��i'�y}c·;n:",
�

, 1recipitação_ por parte de, referIda portarIa, VIgorando vantagens economlcas, bem as,plrantes a OfIClªI iR/2.. te' Gtllmarães. Com"apres.eT1- ;
.' .,m funcionário daquele ór� os preços anteriorm�nte fi- como a 'integração' das ins- Os residentes no ánteri�, taç1io'" gráfica impecáv�k-f.-'
,..,ão.· A portaria em apreço� xados. talações atuais de Mataripe do Estado deverão se apl"e- f€;'(:cem ainda estas-duas 1'I'.-._

-,'
"

'0°,-=-IO"'Ü1··III!IIIU·
P

-pa()r'-a
o

Tlr�"I'g-OO':-e'o.�Mn ·1-lh�"'D· �� :e�i�:�ã�.arque nacional �::���é:t: �;��e���a:�,��'��� -�ra��;�,':��!1:��jt:!
� "Coordenem-se o ,estudo e llstamento MIlItar. "

pl'f.!mIOs.
Da famosa fabricação "UTITA" Progress P. 6 - o planeja1l1ento de refinação No corrente ano· não ha- _-,-�

. .;;;';' -�

r,ecém-cheg�dO'S da Itália. Para pronta entrega. Capaci- com o programa de produ- verá_ apl�esentação· de ré-:, - ..

···"'0'
,� :'\ �.

R' . Sejade 300 quilos de produto �r hora. ção de óleo crú e intensifi- servIstas. . " ·'f .: -:(; . MP .;A. _. r". '-

Peçam, s.em cúmpromisso, informações aos l'epre- quem-se os esforços no sen- IJ- Antccipadamente,"es" " ..
" ;,',. .

- -

taJ.tido de ampliar as re'lervas
I a Chefia. agradece a fin·c- Uma casa, com quin;elltantes:

_

C :$ 1f-O onoFAZENDA DE TRIGO ATLANTIDA S. A. de petróleo conhecidas na '"a da pubUcação. ate Jr,' .). ,(lO.
t �

P
.

59.c. _ teL 3·-83hr) Bah,·a". HUf'n d.e Castro � Coro- Ofertas .para caixa pos li
Rua Voluntários da átna, u � •

S. PAULO. "A mortagem de uma l'e- ,leI Cllefe da 16a C. R. 419. NC3ta.

•

PARA PRONTA ENTREGA
1° GELADEIRAS SPRINGER 7,2 PÉS 5· ANOS

DE G.ARANTIA
À VISTA 'Cr$ 11.000,00

TAMBÉM VENDAS PARA· PAGAMENTOS;'MENSAIs:;"

2° MÁQUINAS, DE ESCREVER
,

SMITH ÇORONA I
ÚJ.JTIMOS MODÊLOS TAMBÉM PORTATEIS�

Rua FelipeSchmidt43
".

em: -,

TARZAN E A MONTANHA
SECRETA

. Jounhy Mac BROW
em:

A PISTA DO RENEGADO
NOVO ROBISON GRU-

, SOE'
No programa: Filme Jor

nal : Nac.
Preços: 5,00 - 3,20
Imp. até 10 anos

ODEON

Vida InfaatU

,

No haverá Sessão Cjne�
matografi.ca
CINE GLORIA

Às 5 - 8,30hs.
Lex BAKER _.:.. Brenda

JOYCE
em: ,.

TARZAN E A MONTANHA
SECRETA

No programa:
dia. Jornal. Nac ..
Preços: 7,00 - 3,50

IMPERIAL
Às 5 - 8hs.

Glenu 'FORD
LUVAS DE PEDRO

�o programa: Notícias
da Semana. Nac.

Preços: 6,20 - 3,20
Imp. até 14 anos.

I

IMPERIO
Às Shs.

James MASON ,-. JQoo.
sica TANDY
A RAPOSA DO DESERTO

O Esport.e na Tela Nac.
Preços: 5,00 - 3,20
imp. até 14 anos.

Cin�lan-

.------�----�------�

Canoà-mote,r
. Vende-s€: uma recem� pin�
tada com todos 6s pertell�
ces com 31 palmos de com�

lprimento e 3,3/4 de boca,
!f'quipada com MOTOR
�JHONSON ULTIMO
'typo completamente novo;

<deslocando o conjunto' 10
n1ilhas borarias. .

Da�se garantja; preço
'Cr$ 8.000,00 a visla.
'Tratar 'pelo telefône 6.222.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 6 de Dezembro de 1952

0s pve-�os ABAIXO indicam onde
Jazer as melhores compres de Netel

ARTIGOS PARA S�NHORAS

UM l\'lARAVII.HOSO SORTIMENTO DE �ES
TlD;QS E TAII...J...EPRS DE VE�ÃO.

Vestidos de propaganda a 48,00, 55,00
'

e , , , .. ,
.

Lindos vestidos sport e passeio a 130,00, lM,oo
até : .

Vestidos Schintz, Alta 'novidade a .

Vestidos tolltete desde .'
: .'.: " .

':!_'ailleúrs dê seda a "

'
;

'
.

Tailleurs de linho, tipo propaganda a .

F'In íssimos tailleurs de linho de 800,00 a .

Blusas de Suedíne a ..
" ',' , ! ,_

.

Blusas de cambraia bordada a ,

Blusas de seda a ., ,.

Ftnísaímas blusas de crgandí, renda, cambraia

etc de' ' ,. , " 150,00 a

Saias bonitas .des-de , ,." : .. , ..

Saias de linho,' schintz, ailque desde .

Saias de chantnng a ,

'
..

Finíssimas saias, Modelos, de .. , , .. 200,00 a

Meias nylon a i ••.•••.••.••.• ' .• : :'.• ,

Capas n05 mais lindos modelos desde ,: .. , ...

Ffn ísaimas capas, (verdadeiras toilletes 'de tão
Iin das) de , , '., .. , SOO,oo a

" ) .

85,00

300,00
450,00
700,00
390,00
435,00

l.70Ô,oo
33,00
39,00
48,00

800,00
55,00 .

95,00
1W,00
800,00
30,00

39{),oo
I,

1.500,00

.

AR'l'IGOS PARA MEr\INAS ARTIGOS PARA l\IENINOS

A l\IODE1,AR POSSUE O MAIS COMPLETO
SORTIMENTO DE ARTIGOS INFANTIS!

Veatidinhos de algodão desde ,

Lindas ',blusinhas desde ., .

Capas pa!'a chuva a ,., , ..

Aventais lindíssimos a .: , .. , .

Bolsinhas a . ,

Shortcs,
'

saias. camísetinhas. Lindos vestídí
nhos, e tecido Bangú que SÃO UM VER

, DEDEIRO ·PRIMOR. PARA PRESENTES!

Um belíssimo sortimento de mais de 3.000

Camisinhas de verão desde 15,0(,
30,00
23,00
54,00
50,00
121,00

25,00
2'0,00
210,00
63,00
20,00

Camisas furadinhas a , "
.

Calças de. brim a· -Ó•••••• , ••••••• , • , , ••••• , : • ,

Terninhos de brim a , ,. . ,.,.

Calções de. banho a , , :.

Capinhas colegiais a· ."

"
, , : .. ; ..

.'
.

,

MAIS DE 500. TERNIHNOS. ele tropical, de
brim e de casímira.

/
'� .

, -ARTIGÔS PARAHOMENSARTIGOS DE CAMA E MESA

Mais de 2.000 TERNOS por preços como 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 J'ersei,' Sêda ou algodão;
uma grande v.ariedade e por preços de cau

sal' arrepíos na concorrência. Conjuntos
-

Saragossi ,

Calções
.,.

de" ba"'nh{) a.� .

Capas em todas as qualidades, Capas de gabar-
dine e chantung a .

Ternos de tropical superior, _forados p. seda a

Guarnições de chá, boas a , .

Guardanapos avulsos, duzia : .' .

Matel'ia 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 Columbia de casal a .

F'iníssimos jogos ,'{le cretone bordados, para ca-,
sal a .•. ..

'

,

.

Finos Edredons de seda duploS li � . : . .'
.

Colchas de Chenilha (novidade) a .

31,00
2Q,oo
29,00 150,00

17,00
38,00

225,oo�
118,00

98,00
212,00
188,00
175,00
50,00

. 99,.00

145,00
5!}5,oo
550,00

GO,oo

455,00
, \

ARTItiOS('UE 'BANHO
,'I'oa�h'as de rosto a ....•............ : , ..

Toalhas de banho a .

Roupões de banhe a .. , : ..

Maillots de lã desde ..............•.. " ," ..

. Maillots pura lã para crianças a .... , ... :.;.
M8{Uots de elastex "L ••.•••••••••• : •.•••••••
Calças de. praia a , .

Calções. finí.s.símos . a .. , ,' .. ,. ' .•
.
.. , . -o'. , .• , .

Guarda-sois de imaia etc. etc.

450,00• " " " " " " " .. " ... " " •• � • " .. • • " " • 4 •• "." • .o •• " ••

10.,00
31,00

235,00'
135,00
118,00
385,00
100,0'0
-- 80,00'

ROUPA BRANCA

CHEC..oU UM BEIJO SORTIMENTO DE UN
GERIE FINA BORDADA A MAO, ASSiM
COMO' NYLON.

Camisolas estampadas desde .

Camisolas finamente bordadas a
'

.. , . ' ..

Combinações , desde ,:
'.'

. , .. ' .

Soutiens de algodão a , , .

SÓutiens iI.e seda. a , , ..
'

, , .

Quimonos· de seda a 7., .. , , , .

'Quimonos de algodão a .. : .' .. ,., ,.

Calças bem boas a , .. , .

29,00
49,.00
37,00
.10,00
16,00
185,00
85,00

.' {),oo
\ -Ó,

PARA NOIVAS

. A M.,pS SELETA E MAGNIFICA' Vft..R.IEDA
'DE DE ARTIGOS EM LINGERIE. CAMA
E MESA, E ENXOVAIS COMPLETOS!

. {, '\'
. """.

ATE�ÇÃO: Tam�m'a'� de,�()biliário A MODE� (Trajano 33). acabou de receber os'últinlos tipos �m tnobiliários de. quarto, sa- '

,

Ias de jantare 'visita, cópas, hoohls, tapetes, passadeiras, "tecidos párà·ccirtináSTê�:estofatr entes, COLCHÕES DE 'MOLAS DIVINO,

Travesseiros de móla com ventilação, e EsTA CONCEDENnOUMA�' Boai.fi-�açã() de t () a, ,t 5·/. ATÉ' NATAL1

Esta'belecimenfos MODE-LAR"
TRAJANO 33TRAJANO 7

I,
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o Facciosismo da 'Policia do sr. IrineQ Bórnhausell
"A meu pezar, sou força

do a registrar que a. autori
dade policial não se condu

I ziu com a indispensável
.-----------.....---�.---��--' isenção, tendo procurado aEloríanôporís, Sábado, 6 de Dezembro de 1952

cobertar os Glasenapp des-

.
, .

de ° início do inquérito até faccioso desenvolvido pela 11952, no processo crime n;

O relatório final. A bem da I
Policia". (Da sentença do 77, da comarca de Blume-\

- , ,

justiça, todavia, os fatos a- Juiz Marcílio Medeiro.s, pro-I nau, em' que sao reus (KUS-

clararam-se no correr da ferida em 30' de junho de I tavo Glasenapp e outros).
in strução climinal, inutili

zandp em parte o' trabalho

Reuionalista� do C. Normal Ã·Ag;;��;;:;·j;;;:··d;-·"Haroldo Callado,,· Futura Mesa· da Câmara/ ,

festa de .. forma tora•. PatloDo dr.
lderbal B. da Silv I. Paranlmfo
Alm. Carlos" da Silveira Carneiro

. O,....CUl'SO"Normal "�a!.·?;.J- I'HO Callado , do sub-dista lLU I
do Estreito, realizará, no

próximo dia 10 do corrente,
a soleu idude da f'ormatura
ti,) Regionalistas de 1952,
sendo patrono o Dr. Aderbal
Ramos da Silva e Paraninfo
o 81". Contra-Almirante Car
los da ililveira Carneiro, Co
mandante do VO Distrito
Naval, e homenageados Q::l
srs. Irin eu Bornhausen, Go
vernador do Estado; Sra.
Ondína Gonzaga, Diretora
do Departamento de Educa
ção; Sr. Professor Lauro
Loks, Inspetor Escolar;
Revmo. Pe. Frei Gentil Sch
midt, Vigário da Paróquia
N. S. da Fátima; Sra. Profa.
Hel�elinda Bianchini, Di
retora da Gr. Esc, "José
'Boiteux"; P�·ofa. Maria do
Carmo Vieira, Auxiliar de
Direção do G, E. José Boi
teux e Prof'as. Amália Za
.nini Linhares, Ogenê An
drade, Ma. Barreiros, Valda
Baixo, Ma. Venância de Fa
rias Martins, Alba Silveira
e Prof. Vitor Cardoso.

PROGRAMA
As 7,30 horas - Santa

Missa em ação de graças ce

lebrada pelo Revmo. Pe.
Frei Gentil Scheid O. F. M.
na matriz de N. S. de Fáti
ma.

As ,20 horas - Entrega
. solene dos Certificados no

Clube Recreativo 6 de Ja
neiro, com o seguinte pro
grama:

la. PARTE
Homenagem à Bandeira
1 - Saudação à Bandei

ra - Cecilia Tereza Córía.
2 -'- Oração à Bandeira

- Côro.
3 - Braail - Emilia Eger ,

- Declamação.
4 ::_ Minha Terra' - Côro.

2a. PARTE
Homenagem às autoridades

presentes
1 - Oração ao .Mest.I'B -

..._
Ely Maria Silvy.
2 - Canto das· Regiona�

listas - Côro - 4a. Série
N.

3 - Juramento· das Re
gionalistas.
4 - Entrega dos Certifi

cados.
5 - Fala o orador da tur

ma - Mário Silveira.
6 - Canção do Norte -

Côro.

"'"

, .. __ . Discurso
ninfo.

do Para-

o NOVO REGIMENTO DEFINIRA' O CONCEITO DE
A1JSÊNCIA- ...:\.5 SESSõES, DE MODO A ATENDER AS
SOI.ICITACüES POLITICAS DO MANDATO - JA'
TERMJNADO O PROJÉTO DE REESTRUTURAÇÃO
DOS SERVICOS DO TIRADENTES - ELEIÇÃO QUE
NAo DEVE

-

SER DISCUTIDA NO .PLANO PESSOAL,
TENDO EM VISTA, AS RESPONSABILIDADES POLI�
TICAS DAS BANCADAS - HUMBERTO· ALENCAR

(EXCLUSIVO DE ULTI�A HORA).
.

I De "Ultima Hora", do Rio, de 3 do corrente, á o s'e-
� .

t té
.

'

.

gum e bpICO: I

. Um dos argumentos ao lado do desconto do "jetton",
usados pelos que a revelia dos partidos, tentam desde
já, compromissos pessoais contra a reeleição do atual
Presidente 'da Câmara, é o de que a reestruturação dos
serviços do Tiradentes será realizada sob desengánado
rigorismo, anu lando-se, assim a influência dos "pisto
lões" .

Primeiro utilizaram a'arma do desconto do "Jetton",
advogando o desrespeito à lei, quando preferível é que
'.e defenda a sua revisão, demodo a ajustá-la à real ida
de. Agora, lançam as suas baterias sôbre a reforma que
�stá por vir, argumentando que o Sr. Nerêu Ramos, com

J seu rigorismo conhecido, não permitirá a substituição
do concurso pelo "pistolão". .' ,

••••••••_•••••..••••••••�•.•�··.ee......• _

( Continúa na sa pág.)

O sr. Dirceu tiumes,
(Ceceu), Diretor' dos
Serviços G e r a i s da
Prefeitura, foi exonera
do, Até aí, nada de
mais, que o demitido,
muito embora fôsse, no
tempo da eterna VIgI
lância, úm' dos mais
combatfvos oposicionis
tas" cometeu o erro im
perdoável de querer

. prolongar sua vigílân
cia.. E o Prefeito, por
.sinal o pior de quantos
Ploríanépolís já pos-

, suíu, não admite liber
dades políticas!

S. Exa. é democrata
do crê ou morre!' Os
serviços passados são
como as águas dos rios,
que não voltam a correr
SQb as pontes. S. Exa.
quer é o presente e lJ
futuro." E· por isso no

meou pal'a,o· cal'go o SI'

Osval d o Bittencourt,
ex-funcionário, do Mon
tépio e técnico em lim
pesa. Nossa Capital vai
ficar Hmpa, espera-.

mos! Mais uma vez, a
U. D. N. põe em exe

cução o seu slogan: ho
mens para ()S cargos e

não cargos para os ho
mens.

g io Coração de Jesus, desta
Capital, que, ontem, em ex

pressiva solenidade, colo
ram gráu, destaca-se a se

nhorinha Maria do Carmo
Cardoso, filha do sr. Fran
cisco Cardoso, alto ftrn cio
nano aposentado da Wes
tem Co.
A talentosa jovem,' que a

caba de concluir, com bri
lhantismo, o Cientifico da
quele modelar e conceituado
estabelecimento. de ensino
que honra Santa Catarina,
recebeu cumprimentos do
seu vasto c irculo de amiza
des, após o ato da entrega
de diploma, no Teatro Al
varo de Carvalho.

O ESTADO, com prazer,
felicita a talentosa senhori,
nha Maria do Carmo Cardo
so, desejando-lhe tôdas a�
felicidades.
.... ,.......o.-.o.-.().-.o...

Brinde. da
I Do "..��ro�!ei��el
I rente da Sucursal, nesta

t praça, . da "Servi_ços Aéreos

I Cruzeiro do Sul Ltda.", re- .

. cebem.os 'cartões
.

de Bôas I
. Festas, bem como um

mimO-I'so brinde, .

Renovando

agl'adeCimen-,to�, aqui cOIlsi'gnamos votos
de prosperidade àquela con-

.

ceitüada companhia de avi
ação aérea bl'asileira .

I ••••••••••••••••••�••••�••••••·.��····.....

Um Símbolo: M,erela
MARY SILVA

Representando o governo brasileiro na pOS5:'e do novo

Presidente mexicano seguiu o dr. Nerêu Ramos.
Deve ter feito figura brilhante, o ilustre parlamen-.

tal'.

. Encerramento - Hi-
110 Nacional.
Às 22 horas - Saráu dan-

san te no Clube Recreativo 6
de Janeiro,

FORMANDOS
Alberto Silva
Cláudio Machado
Aimóry Laus
Argemiro Passos
Mário Angioletti
Nadir Espir ito Santo
Ma. Tomázia Rámos
Rúdia Alexandre

.
Cecilia Tereza Cória
Ma. Madalena dos Anjos
Marlene Knoll
Nilsa Silveira
Odilio Teixeira
OS11í· Alves
Joel Carlos de Souza
Zelita Brognoll

í

Necí Mendonça de Souza
Zilda Silva

/

Prefei-

Aurea de Oliveira
" Acinoé Goulart
Anede Ramos

�Atil'ea Peixoto
Ely Silvy
Dulce Souza

Santos

Par�béns. à
tura.

Aulas de Irte·
Negócios que desviam a fin8w,Co"llnária

I"d d d....
- ./ Cozinheiro experimentadoI 8 e

.

esse orgao I e competente deseja minis-
RIO, 5 (V,. A.) Três do-o das finalidades a que segundo, aceito é a compra I trato aulas à domicílio. Acei-

neg-OCl0S propostos pela foi destinado por lei - te- de convés para revender i t.a t:':mbém organização. eCOFAP estão abrindo ca- vela o "Diál-io Carioca", a- com prejuízo; o último, é o confecção de banquetes emminho para uma série de t;f;?ntuando que o primeiro arrendameíito do subsolo do I casas de família, bem comoaudaciosas iniciativas ,desti- dês-:,;es negócios é a ordem edifício "Darke" para a' encomendas. Recados pararor'"" n ('(lT)'Tll'o!tletl"r a po� cr()noló�ica oferecida- a AI-
.

montagem de um �staura.n-' Guilherme Gripp, rua· Ja-
.�c,;j\" :�G1- J ,,':�:."� (-e C���·�.:·o Souza; o te.

I guaruna, 54.

Caráter de rija integridade, que nunca cedeu ii se-·

duçào das poaícões, erguendo-se acima desse arrazameu-·

to geral, esse catarrnense digno, reune a volta de si a.

simpatia de seus admiradores _. Por todas as suas qua-.
]idades, pelo seu talento, eloquência e honestidade va i.
deixando um marco luminoso em

I
iodas a" posições que_

tem alcançado.
(Contínua na 311. pág.)

',� '� ..

Avelína Conceição
Justina L da Silva
Emília Eger
Coleta Brito
Vanda R. da Silva
Vilmu Valente
Orador: Mário Silveira.
�.- •• __ ��W __ • •

caria rSiiilifêãl
dos·' Gráficos
O sr. Mi,nistro do Traba

lho assinou, ante-ontem, a

Carta Sindical dos Gráficos
de Florianópolis, fato que
enseja cong-ratulações à no
bre e honrada classe.

.
.

Respostinha ao Vitor Buch
10 - 'Diz você que acompanha o princípio d,,�

que cada um manda em sua casa, seja ela própria"
alugada ou administrada.

Muito bem! Isso quer dizer que você condena.
os santinhos que entram pelas' casas dos outros a

dentro, etc. etc. Muito bem! Estamos de acôrdo!
20 - Todos mandam em suas casas! Mas quan-.

do essa casa é mantida pe.lo dinheiro.do Estado e é
uma repartição que faz comércio e tanto faz que
nela existe um técnico-comercial - que é você, uo.
caso - cuja primeira função é '�djrigir e orientar a

secção comercial daquela repartição" (Diário Oti-··
cial de 21-11-52), então, essa casa não é particular ..
privativa dos amigos. Se essa repartição trabalha
para particulares, que não lhe dão lucro, você, co

'mo técnico-comercial, não achará nem razoável que
trabalhe para outros patriculares, que lhe' dão lu-·
cro ? Neste último caso, você, como administrador e

técnico-comercial não estará melhor defendendo os

dinheiros públicos r.
30 - Diz você: "Sim, meu caro Guilherme.;

custa a crer que você ignore que não há govêrno 11(h

mundo, por mais 'liberal que seja,
.

que se sujeite a

cooperar numa campanha oposícíonísta, difamató-·
ria e injusta, promovida contra o seu suprêmo che-.
fe e seus auxiliares de confiança.

A publicação dos clichés em. apreço, anuncia
da pelo seu jornal, confirmará o prognóstico sôbre .

as suas intenções. Nada mais, portanto, há. a dizer'
sôbre o assunto."

.

Mas, Buchínho do céu, a passeata de protesta'
dos estudantes, ·da qual seriam os clichés, represen
tava uma campanha difamatória? Se a Imprensa .

só deve ser usada políticamentç para o govêrno,,-,
porq ue não manda fazer um Cliehé em 6 colunas.
desse pretígio�o AUXILIAR DE CONFIANÇA, que"·1
é o sargento agressor do acadêmic� Gil Ivo Lasso,.;
e não o .publica na sua PAGINA ALEMÃ d'A .Ga-·
zeta? E por falar nela, nessa. página, você não. l1a,
'compõe aí na Imprensa, sob o cartaz "Não 'aceita-
mos serviços particulàres"?

4° - Ainda nessa página, na última, você pu�';
hlicou 'noticias da inteií'a liberda4e qu·e há na Ale-
manha ocidental. Fiquei pezaroso de ver que aqui.
não. há. aquela liberdade da terra que você tal1ta.
quer - a pontO' de, durante a última guerra, ir pa- .

ra o "Chiquinho" arranjar esqueCimento nos dias"
das grandes vitórias aliadas!

5° --:- Quanto ao: Testo da -sua farolagem� ,a, reg-
post.a. fica, para o futuro. "Dor -de barriga n�o' :dá.. .

uma vez �". diz o ditado! Não faltará ocasião d''''''
você escutar aqui na redação uma paródia do Zé--
Fidelis, muito em voga!

,

1/��/fJ2\
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