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.adiante o titular dá Fazen- I
-aa - que a desvalorização

.

-da moeda, a alta dos salá-"

rios e dos impostos, .O espiri-
.

to 'de especulação ou o tra-

;:;:: ::: .���:!a�����.;:; I _.._, -_.._·..·.t'.t'..
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esta marcha para -a normali

.dade que pode ser eonq.llista Abandonou
-da para o bem do Brasil.

caxil
- Não! Venderam todos.
ante-êntem, para pre

sente de aniversário!! t.

IMPORTAl\lOS MAIS DO

QUE 'PODI4MOS'

a U.D.N·.
.

o vereador Plragibe
RIO, 22 (v. A.) - o ve

I
Carlos Frias e Leite de Css

reador Mario Piragibe, se-. tro,

guindo o exemplo dos seus]colegas Celso Lisboa � Luiz Os emissarios do sr. A·

Paes Leme, acaba de abano dhemar de Barros já estão

donar as fileiras da UDN I trabalhando no sentido de

ear!oca. '" _

í levar os desertol:es uden�s-
Espera-se venham a to- j tas para o Partido Social

mar atitude idêntica os srs, ! Progressista.

o Brasil, no ano passado,

importou além de suas pos

sibilidades, a exemplo, aliás

-de outros países, e diante

da necessidade de se preca

ver, numa situação .interna

oCi�!lal -pel'iclitante.

- Oba! Trouxeste

lqtuAi'lLl.rÚ, destas colunas,' vêzes senr conta, nos in

aurgimos contra os
INTERMEDIÁRIOS nos negócios de

fornecimento de gêneros de primeira necessidade para

.a eoletrvídade, sabíamos que não palmilhávamos cami

llh,O que não fôsse o da razão. As razões por que levava

mos o nosso trabalho no sentido de alertar as autorida

:des responsáveis por êsse setor da administração públi

oCa estavam na ordem diréta dos fatos concretos. Falá

-vamos porque
conhecíamos do riscado". Não usava

mos, no caso, aquela clássica fórmula do "sei, por ouvir

.di�r,1 .i. •

'

A questão dos INTER�EDUll.rOS não é tão nova

flunW se possa perceber: Vem: de longa data, de tem

'P08 que remontam às priméiras dificuldades na aquiaí

'-ção das utilidades. Nasceu daí a espertêsa de alguns em

-detrímento do direito de muitos ..,.
.

.

Aqui, quando' surgiram ·as prímeiras eOMISSõ�S

DE PREÇOS, com as suas tabelas, com os seus regula

mentos com as suas exigências na qualidade, na .quan

i:idade, nasceram os INTERMEDIÃE,IOS. Nasceram e

"Vingaram ..• até o presente, não havendo mais quem os

exterminasse, nem à fôrça de fiscais. , ,

"-, N&-'ea� d&-·p-esea.do,_·p.ol�·-e�p1o, .são. êsses sanguí

.sugas que criam as situações difíceis para a população

'Cabello orienta. Com essa' ifolítica de saneamento dês

ses negociantes, que entregam o produto
-

a quantos vão

oferecendo melhor prêço, segundo ,a regra. da lei da ofer

ta, não há dúvida que o custo de vida não pôde de fór.,

ma alguma, estacionar pelo menos. Continuará a subir

sempre, até que o povo não tenha o suficiente em dinhei

ro para comprar o que de indispensável à subsistência.

Não chegaremos mais a ter cruzeiros para o feijão,

o arroz, a batata, a farinha, etc. etc" indispensáveis à

alimentação tão de gente humilde ... O cruzeiro tende a

constituir nada, eoísa alguma, mesmo levado em carri�

nhos para o mercado, se não tentarem' as autoridãdes a -

campanha cô,ntl'a os int�mnediálios, que são os únicos

responsáveis, em parté, pela alta do custo de vida, nQ.

que se :refére aos· gêneros de primeira necessidade.

No Rio, em novembro, não' haverá iJ:itermediál'io,

para ô peixe. Aqui, êles
continuarão a invadir as praias,

adquirindo tôda a pesca que (}S nossos homens de rêdes

IlIerllt�iári.s, Coa., Etc:
CESAR AUGUSTO

São êles que correm às praias, arrecadando quanto. de

peixes fôram apanhados DO mar. Compram todo o pescado

que possa existir. Carregam os caminhões, as carrêtas,

os samburás e sáem pelas ruas da, cidade, para outras

localidades circunvizinhas, vendendo tanto mais caro

quanto possa ser, todo o pescado adquirido a prêço de

balanço. " selll balança�,.
Daí a carestia, em. grande parte da reaponsabilidade

dêsses cidadãos que fa'zem dêsse .negócio fácil emprê

go , "
Daí os. problemas que surgem, que acabam" nas

COAre.
.lC x'

x

f:�ses .comentários vêm a propósito de reportagem conseguirem...

que ULTIMA HORA, do RiQ, publicou ante-ôntem ínfor- A COAP Que ,exêrça essa campanha, através doa

mando que o .pe&Cado, naquela Cap.ital, será, de novem- dez fiscais com que conta, auxiliados pOI' veículos que

bro próximo, vendi�o nos a�o�gues, tomand� o lugar.da f'pos�am percorrer o� quatro cantos da Ilha, evítando,

carne bovína, sem mtermedlárlos, a 8 cruzerros o quilo. aSSIm, <me se prossrga nêssa batalha de encarecimento

Não andou, até que enfim, errada a COFAP. que Q sr, da vida. .' ,

•.
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DR. 1\I(ARIO LAURIND'GrmaOo ,,_ CurtO de e"pecializaçao pe a

p:'lh�1ro Guimari.. CRio). lU.
.

), tal lo Di.trito \ Cirul'lfia dO Prof. Vgo I

e,.... li" Sr.,1 .,.
eonell"O 4. Aasiatlud. • Plteopa I

c ultório' Rua Felipe Schmjdt n. li.
aWieo 'Por \ ona'

18 'ora. DR CLAUDIO BORGESi Ja4lelárlCl 4a \ Diàriamente. da. n àa ... •

• . ,h";:�llltcrno de> Boapital p,lqm'trico a .nicam o

\ Res. � Rua São ,l'o_:ge n. 30,__- ADVOGADOS., l
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�
_'
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CoJlI.lt6rio: Ido Pinto. la.
J)u 1. .. 17' dilri.mente.

••no. ao. S'badoa•

..... Boealu,.. lU. rOla.
'
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'DR. AL,F�EDO CREREM
··c.uo· N.adOll'al·cle 'doeneM ..e.tala

h-4ir.tor do HOl-pital Co16ni. Sant'Ãna.
Doe-nç.a tI,no'" • mentai..

Impotênei. Snual

.� 'f��ínt•• a. I.

COnJult� '��� ,II te lP bor...
J'aNa: M. 798.
tte•. : Rua Santo. Sarah.... - ••treito..

DR. MARIO WENDHAU�
CUlltea ,mfdtca de .lIo1Coll e cd••cu

c.ualt6rlo - Bua Joio Pinto. 10 - Tel••• f••
eeuultu: D.. , la � hora••
ae.i.'ucl.: Ru••st."u Jdni4>r, 41. TIl. lU.

DR. ARMANDo VALERIO DE ASSIS
M&DICO

De. lerrica. II Clildo Infantil d. AulltiBefa Mamet"' e ....
pltal de ..Carl••••

GLINICA Rf:DICA Da CRIANÇAS. Al?ULTOS
- AI.r.la-

eo••alt6rio: Bua Nun•• llachado. 7 - CoD,IOUaI Ia. II ta 11
• d��)6 la �7 ho�a.. . I '�,�.....t�."et .. 1 Rua !larechal Guilherm., , - POD., ,..�

'.

Sabão

\7irgen1 Esp. �ialidade
da Cia. WETZEL INDUSTRI�L-Join1!ine. (rnar'ca registrada)

Torna ii r'-'upa b"anaui���ima

Ondulaçé>es, permanentes, manicuri, pedicuri, lilD--
peza de pele e tintura para, cabelo .

TÉCNICA COM 13 ANOS DE PRATICA APERFEI
ÇOADA EM SÃO PAULO.

lVlme. AUGUSTA - Rua Fernando Machado, 2fh

Advogada Comercial, CiviL e Trabalhista
ESCRITÚRIO:

Felipe Schmidt - 42-A 10 andar sala 1.

I
i.idA. .aI8C� ......
!sal••r. 110.

.
...s.e .. Le..a.

"ttor. V61nJu • DII....
... Qt...I......
--------------------

farm:acias
de Plant�

MES DE OUTUBRO
18 domingo Fal"IDácia Mo-·

del'na - Rua JoãO Pinto
19 domingo Farmácia

Santo Antônio - R�a Joã&
Pinto

25 sábado Farmácia C...
tarinellse - Rúa Trajano

26 domingo Farmácia Ca
tarinense - Rua Trajano

30 quinta-feira Farmácia,.,.
Noturna - Rua 'I'l·Qjano.

O sel'viç() 'noturno será>:
efetuad{l pe.las Farmáciu
Sto .. Antônio, Moderna e No
urna situada.s às. ruas J,.,:
;0 Pinto e Trajano n. l.�, ... ,

Navio-motor "Carl Hoepc�eu
RAPIDEZ - CONFORTO --, SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO
Esealas intermediárias em Itajai e Santos, sendo neste último apenas

para, o movimen to· de passageIros.
PRóXIMAS SAlDAS;

IDA VOLTA
de SANTOS

ZO/Outtibro
-

lO/Novembro
IS/Novembro
25jNoverílbro

8/Dezembro
20jDezembro

datas indicadas.

de FPOLIS

" '

de ITAJAI dCl RIO
19/0utubro

24/,outubro 26/0utubro 3110uutbro
5./Novembro 7/Novembro 12jNovembl"o

17/N{lvembro 19/Novembri> 24/Novembro
'SOjNovembro 2/Dezembro 7/Dezembro
12/Dezembro 14/Dezerobro 19/Dezembro
O horãtio de Florianópolis será às 24 horas das
Pará mais informações dirijam-se à

EMPReSA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE'
Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212 .

I

t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



iO'IISTAOO
,

'

r-' f'" �j de ,.·u·tubro de 1952Flol'ÍanÓiJOUS, �UlJitü- eIra, _� v
.:.-- .._---------

3

C· O·· IA PAA enco...�D.�a mais
• •. Ile,:z larlO

A Fa�Am�1�PI!�!�m�I!�'�:�a."m�-_.ANIVERSAIUOS ser concedido para sua com- I res, não nos desviarão do
À�. i) C"- 7,·15hs. Airways aumentou para 48 na passada ,pe1!t ,�abnca da

.

Sr, Docalécic Soares pleta normalização. i caminho. Assim c�mo con-
Clark GABLE _ Lo:reta total de suas encomendas "Douglas Aircraff .Compa-Para os homens que, em Basta dizer que as

im-Itinuamos
a negociar co� YO'UNG Merelyn MAX- �e Clíppers Douglas Super- ny", em �anta Monica.< Santa Catarina, fàzem jor- pórtações em dobres já fo- países que n.os devem, e .nos WELL 8. A nova encomenda de As cabines desses n�vos.aral, o· sr. Doraléc io S��re�, rarn, em setembro, de qua- quais depcsitamos confian-

em:
-,'

mais cinco desses modernos Clippers fOi'a�. construídas,·Chefe -da Qficina de Cliché-
ren ta e um milhões de do- ça, que contmuem so�ente MULHER, A QUANTO aviões transporte elevarão de modo a facflitar a �ront�.rie da Imprensa Oficial .do lares contra cem milhõe� I aqueles que têm c.onflan.ça OBRIGA.'i

o preço da frota de Super-ê t:_ansformaçã? da dlS�O�I'-'Estado. é elemento que 111-
no início do ano, o que da em nos a prosseguir no m-

No programa: O Esporte da PAA, inclusive sobressa- çao das ,cadell-us, pe;rnlltm.-'tl>gra, essa família. de anô-
conta de que vamos reto- tercârnbio conosco, porque

nJt Tela. Nac. I lentes, para mais de 60 mi- do que as mesmas sejam co- ,.miruos colaboradores da co-
mal' as reservas necessú-j nos sabemon resolver os. Preços: 5,00 __ 3,20 lhões fIe dólares. locados �ara :tender tan:?

-

Ietividác!e, porque é êle o das". nossos problemas". HOXY aos serviços Sleeperette,.artista perfeito, que sabe DESVALORIZAÇÃO, DO ,�'_""-'-' ,v_·_· ....... -Ó;
'

_�s 7,45hs. A entrega da encomenda como aos de luxo ou de tu-. dar a03 jornais os fatos e CRUZEIRO PELA ALE-'

O t Emelyn WILLIAN' deverá estar completada até rísmo..-(1:,\ homens através os seus MANHA Sa'ntos UIOO" em: melados de 1954.

I'
O pedido de 4.8 Super-6',(:(JIlhecimentos de ·consag�a- Em consequência de ha-

"

'

.

EVIDENCIA TRAGICA Dezessete aparelhos Su- inclui três veloze� e poder�--do opel'ário da .I:'ua e�p�ela- f ver a Alemanha, resolvido .Na data de hoje, em o ano, Susan HAYWARD 001'-6 estão atualmente sen- sos aviões cargueIros,. do tí-t:dade, que o liga mtuna-. desvalorizar o cruzeiro, in- de 1906, o brasileiro Alberto em: do utilizados pela Pan Ame- II po D�-6A" de. cabll1; demente à imprensa.. I dagou o reporter ao minis- Santos Dumont, traçou a TULSA rican em seus serviços para p:·essao, os. quais comp e�-Além- dessas qualidades tro Horácio Laf'er como . o primeira reta no espaço, em No programa: Cinelaudia a Europa e Aí'rlca e no "Ex- ; rao o serVIço. de cargueuo..que o tornam um, professor govêrno encarava tal atitu- a parelho mais' pesado que o Jornal. Nac. presso do Oriente", destina- da Pan Ameríean em redor. , ..Jelltro da sua arte, 'um mes-
de. ar e de sua invenção, ele- Preços: 5,00 - :1,20 do fi Asia. O 180 aviã� S�;"ndo m;'E"?o. mF=n_

rre dentro da sua oficina de
- "Com referência a A- vando-se no espaço, em Pa- lmp. até 14 anos. ft:!'......"..w......_...�.at!fLA_.- .,ntmbalho, o sr. Doralécio '.emanl�a,.a s ituaçâo atendia rís, a Cidade-Luz. ODEON:Soares ainda colabora com

t um pedido do seu repre- O aéreo clube de Paris, À.s 8h8.�,rt,igos e crônicas para . os sentante credenciado, para tema.lc de elevada conside- Na tela: ClarLGABLE_Jol'nais e revistas locais
".E', forcar as importações, pois, racào sôbre o' fato e de seu Artistas . d3S grande emi-;:)l_; caso, um homem-de-im- .le ;côrdo com sua declara-l êxi'to, resolveu, para come- ssoras Car íocas '13 Paulistasprensa co�pleto.. _

,
,;ão -- "Tais eram as n e-

I morá-lo condignamente, er i- 'em:Cavalheiro e �l�adao pro- zessidades de a -Alemanha g ir ao notável brasileiro, )fULIfER, A QUANTO,'to, o sr, Doralécio Soa�e�, comprar do Brasil, que se- um belíssimo monumento e OBRIGAS-cujo aniversário natahcl.o da preciso forçar as li- proclamá .. Jo "Pai d'a Avia- No Pa1co: Otacilio Al\'IA�},üje· t"ranscorre, tem-se fel- .ençàs de importação, de cfw", recebendo ainda a ta-
'

HAL _ O mago do Violão.tn credor da· estima e da
,1Ossa pai-te, em volume mUi-I �a "Archdeacon",- cont�ndo Preço únieo _ 10,00.,<consideração de quantos, .em to nlaior" de vez que a maio- �ntáo RR anos de idade. Tmp. até 14 ano�.:n088a· terra, fazem:a Im- da elas máquinas a serem Nascido em 1.870, cres- IMPERIAL_'Prensa, c, n,esse ensejp, nos fabricadas, acaneta va m eeu, tornando-Re ilustrado Às 7,45hs.;;af!:,oclamos' às manifesta- forte "decalag.em" no tem- C0ln cOl1hecimentos técni- OSCARITO Grande'!:Õ9S 'de a1egria e ,de apreço 00_ Pl:OPUZ então á delega- cos, cheio de coragf!m em ÓTELO _ Fada SANTO-<cie que sel'á alvo, com,{)S me- �ão alemã, que negociou o seu,;' empreel1diment"os, :for- RO _ José LE"VGOY _'-�1'0res votos de felicidades. ,�cô�-do, que, para cada cem mando a.ssim. a auréola de I Em;Jil1ha BORBASra. Bulcáo Vianna, �)orcento çle compras a.qui, lutaR e triunfos que o tor- .

-em:.Ocorre; hoje, o' aniversá-
�omprassemos' Ci!lqu e n ta nariam um. vulto mundiaL. BARNEBÉ TU ÉS j\iEUTio uataUcio da exma. sí·a..)01' cento, e ° ouh'o t:ínto Curta. foi sua existencia, No programa: Notícias,�{i. Aracy Rupp Buleão Vüm- �ervi�'ia

.

para

a,
cobertura

I atormentada. por um r.emor- da Semana. Nac.m�, esposa. do. sr. 'Dep. Os- da dIferença .. A Alemanha, so extranho, que o mmava, Preços: 6,26 _ 3,20waldo Bulcão Vianna, Údel:
an tl'etanto, preferiu a for- na pureza de sua alnlH.,.. Imp. até 14 a110S.«la U.D.N. na Assembléia nllJa de oitenta para cem f sentia-se culpado por terl.....egislativa do Estado e ad-
por cento, sob a alegação " feito a inven.ção ql1e a ma]''l/ogado nesta Capital. -:1e desejar nos vende�' mais dade dos hOmell& transfor-.O ESTADO ,cumprimen- Desse modo, o Msunto, pa- mou em a·rnui' de gl1erl"H ..�;·�.-a.
:a ser l'cgulárizado; depen-;� e' parà n�üH;l:ar seu' j'emol'-FAZE.M ANOS, HQJE:. .le apenas d?, rátlficaçào pe- se, foi seu últimQ..:pensamel1:'- l\IIenino Celso, filho do lo !lOSSO govêrno". to a il1stitui,ção de um pre.-:k Edmundo Moreirà, ad- NOSSO' INTERCAMBIO mio a quem condenasse o-vogado, CO�I A INGLATERRA emprego militar de avião.- Sta. Ester de Souza, fi-

. Como o Brasil mantem 1'e- E' SUlltOS Dumont o Pa--�há do sr. Francisco de Pau- lações comerciais com di- trono da Aeronáutica do"ic e Souza, gráfico' do "Diá-
.'ersos países na Europa, o Bl;asil, pela. r.ei 11. 218, de''}'io da Tarde".

.

reporteI' péguntou seha- f de Julho de 1936.-' Sta. Olindil1a Hawel'- .

't'
-

\!la outras SI uaçoes pen- Seus restos mortais estão.:.. ::;th, filha do sr. Antônio· .
'

lentes.
no CemitérIo de São JoãoRawel'roth, fazeIldeiro. " - "Quanto à InglatelTa Batista, em l\!ausoléo :1a Fa-- Sr. José Femandes Ne- .

,
"

h"
,

..,... .explicou- ,sempre ,ouve mWa.',"es; do 'alto comércio ]úca'l. duas fases no ano, Uma na Glória, pois, 110 dia de 110-
, -, Cap. Walmor de Aguiar 1 d d'qua ,somos eve ores e ou- J'e, à Santos Dumont e à.k>arges, d,elegado Regional d"

ptra, em que me Iante as Fôrça Aérea do Brasil. rOIlO.811 8 810-iie Policia da Capitãl. lendas de algodão, passan- André Nilo Tadasco
.

,

"
•

J."ALECIMENTO
nos a credores. Este ano, "

' ,

dO·'<7'8:r. '8'IUI;:��C�:':l�:::C:i::�: no ;�:;�' '\::s��aste���::u�o:�-' 6rêll18 ·Gruzelro RECIFE, 22 (V. A.)�.:lia, 19 do 'corrente, a exma. �as, �ua�lo o. fizer, as co:q- do (inl' Notícias procedentes deun. d. Dorvalina Ligocki, ·;as flcarao ajustadas. As- Ou Buíque, no alto sertão per-:T.'!ãe dos srs. Teodoro, Luci- .

E t t RECREATIVO CÚLTURAJ... nambucano, informam que,;.Im com a ,uropa, an o '

uao, Antônio e Raul Ligocki om países credores como I ESPORTIVO as autoridades locais estftooe'das Bras. Natália Ligocki :om nossos dev.edores. um; FIl.lADO AO CLUBE RE- tomando providências con'-l1:iunha, esposa do sr. Cap. naior intercâmbio de com-' CREATIVO 6 DE JANEIRO tra o agenciamento criminoPompilio Cunha, Cecilia Li-
1ras e vendas estabelecerá II .

Rua Santos Sa.raiva n, 49 so de homens para, em ca-_gocki Carvalho, esposa do
) equilíbrio". .

_ EstreIto - lnin11ões chamados "paris de dores Públicos de Santa Ca- grama:
l'

J •

L ,i"' I " d d 1 tarina, tem a satisf.ação de 8 horas torneio futebo Ig...
�r., ofie.a. . 'Varva ho e sra. Com as seguintes 'pala- i Sábado, dia 25 do corren- arara eman ,arem o SU

'tI'no no ea.m·po da F. C. D.
"n' •

L- k' S'l
-

OIR 'E DO d
•

cOl1vidar os funCionários ...

• fi.dZl IgOC 1 I veIra.
'

iras o ministro Horácío La- 'te, GRANDE S E o paIS,
14 horas matinée no cine

Com grande acompanha- ;e,]', concluI' sua entrevista: BATISMO DA BANDEIRA. Acrescenta-se que a re- públicos em. geral, para as, .

d Ritz para as faroilias dos
mento se 'realizou ti sepul- ,) FATOR CONFIANÇA E' com início às 22 horas. �t.�- gião está ameaçada d� es-t

-

h' I festividades que terão lu- funcionários.

'

;amento no dia seguinte, no ESSENCIAL sas à venda com o sr. Lldn

I
povoamento e que a e e-

21 horas Soirée no Clube
'(::�mitério Público de !taco- "A pressão para desvalo- Silva. Convi,tes cOIll o ,sr. mentos qu� passaram a v, i- gal' no dia 28 do corrente,

12 da A�oAato.

• •

-

P I t d t comemorativas do "Dia do v '"

l·GOI.
dzar .0 cruzeiro, ou para re- Gilsí Luz - a rua Joao m- v.er exc uSIv.am.en e

.

e la- ,

A' Diretoria
O EST'ADO

Ih d I t t funci�nário" o que serão
.

apresenta a ;olver situacões particula- tu, 9 - Nesta, ba o e a lCIa!' re .lran�e::s:.·.:.:.::�:.... :,_ --::__� _
�"q:n'essão do seu pesar à '

_

,J€);ma. f�mília enlutada�
AVENTURAS DO' ZE-MU'rRETA ...�nheque .� ------,,---=------.

·«Ros·son:)

Vi�a. Social Política
•

rlgorosa�.

o sr. Carlos Maximiano

Grêmio «Pedro, J. Frassatti).
Reconhecido da UUlld�de Póbl�ça
Pelo projeto lei 75i52 da que muito os tem pre.s:Iglacolenda' Assembléia Leg is- do em todas

_
as ocasroes.

,

lativa, aprovado em 14 de E fin�lme�te agora o �o
outubro p. p., foi considera- der LegIslatIvo de Santa Ca

do de "utilidade pública" ó tal'ina, pelos seus membros,
Grémio P-edro Jorge Frassa- represent.antes do povo acu

ti. instituição que congrega, ba de �romul��r ll�a opor·
em seu seio, muitos e valo· tU?� leI, q�e . c��slder� �e
rogos jovens, seguidores dos utIlIdade pubhca o ?remw
ideais do ,seu patrono, I) Pedro Jorge Fr�ssatI.
grande italím10 Pec!l;o Jorge Este é um motivo de rego·-
Fr'assati. sijo e �atülfação, não só_pa

.•

Encetando urna 'jorJ1ada l'a os J-o;ens q.ue compoe:n
dificil, porém meritória e essa. utIl entIdade, maIS

gmndíosa, em pról da aBRis- t�m�em .para todos os Flo
tência aos nobres () enfer- r.1anopolltanos,. que _veem, no
mos da ilh;, o· Grémio Pe- Grêmio Pedro Jorge Frassa
dro Jorge Fl'assati, na ver- ti uma prova d� que a mo

dade vem merecendo pela cidade Uhôa, ainda é, pela
dedicação à causa que abra- sua plljanli_a e pelas su�g.
çou, a confiança e o apreço virtudes a :nelhol' gara:lha
em que o tem a população de um porvIr,llobre glonoso
Florianópol-itana. -

. ,e �bens-oado!. _
"

AÜlda há pouco, o ,Depar- "
. Flávio Pessi

tamento de Assistência So- .,.",,.._......��.

cial, criou um "Livro de Ou-
ro", cujo produto, que atin- A biela fugil dag'iu lima elevada soma, foi

'

r.
eservado na amplia?ão dos

II-aula.e lerlurecursos, e agora mUlto con-

tribue para melhor- se fazer j paSSOaS
'

sen til' o socorro às famílias. V

protegidas pelo G. P � F., que RIO, 22 (V. A.) -:- �e?ois
são numerosissimas. O Go- de solta �or um mdlv�du�
vêrno do Estado concedeu não identIficado uma hIena
�ambém, um auxilio finan- feriu qqa.tro,.pessoas, duas'
ceiro, além da ajuda obtida com certa� gravidade e pôs
da parte das classes conser- em. p�nico as demais que
vàdol'as locais, e de outros assistIram aos trabalhos de
Municípios. , _'. ins��J�ção dp Gran. Circo
; O movimento instituido- Am'erllrano; na esquma da.
pelos jovens componentes Avenida Suburbana.
do Grêmio Pedro Jorge; Depois de muita luta do
Frassati vem empolgando a domador a hi�na voltou en

sociedad� Florianópolitana, jaulada.

1mb•. tlii��'B810ta
passa férias
DO Rio
de Figueredo, embaixador
brasileiro junto ao govêrno
de Bogotá, chegou ao Rio de
.JBueiro;' procedente ele Ca
tacas, num Clippel' da Pan
American

.

\Vorld Airw.ays,
à-fim-de passar 30 dias de

'f�l'ias em seu país.

.

OON.V.I·T.E
A Associação dos ServI- reah:l;adas no seguInte· pro-

o sr. Waudyck T. ,da Sil-
''Va, representante comer

tial, mimoseou-nos com um"
vidro de Conhaque de Ma-çã
"ROSSONI", produto que
Jre-Pl'esenta neste Estado e

q'Je, pela sua ·excelente qua-
'Jidade, nada fica a dever
:.:2.QS f:imilares extrangeíros.

Gl'ntos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, ,

Domingo, em continuação "ao 'certame -de profissionais, esta-
rão frente' a frente 'os esquadrões do Flqueirense e P. Ramos
............................................................�� .

"O Esportivo
..�"" � � -

...1'._iJI'-'J'..'J' 'W I;'I -"".-""'.� ""' ".__iJI'-'J'"""" """"- _"'.._W' w'W ""..-"".�- "" _iJI' -"'- ""'""'""......... .. _ _.____.......- _ _.�

-Estado "

Grandes espetáculos de Voleibol hoie à noite CAMPEONATO BRASILEIRO DE
VOLEIBOL,

Teremos inicialmente as

duas partidas da lu, rodada 112 de Agosto
do 'Torneio da Primavera I A's 20,30 horas -- A.A.
com os seguintes jogos: Barriga Verde x Clube A-
A's 19,30 horas � Insti- tlético CaL B.

'

tuto de Educação x Clube 'Após os jogos das moças,

o selecionado masculino que
irá aos Pampas fará um ri

goroso treino com um dos

quadros da capital, podendo
todos' os aficcionados pre-

.enciar, estando os portões
ibertos.
Possivelmente, se chegar

a tempo o selecionado fe- l

mínino que irá a Pôrto A- Está marcada para o dia I Conselho Regional, que geu.

legre, constituído de moças 24 do corrente o embarque, t tilmente acedeu em cumpeíe
da Ginástica e clubes do por via aérea dos seleciona- tão delicada missão. apesar'
Joinvile, fará também um dos .de velei masculino e fe- de ser convidado de honra
treino perante a torcida de minino.

'

para êste campeonato. Co
Flor ianópol is. O primeiro está constitui- mo técnico do time maseu-

do á base do Ubiratan, eam- Uno irá o Sr. Rubens LanJJ�
peão estadual, não podendo e como técnico do time fe
o selecionado contar com minino o Sr, Eugênio Wol:..
os maiores azes do estado, te1.

Embarque das seleções, amanhã - Consti...

tuição da embaixada - Desempenho das

equipes nos compromissos em Pôrto Álegre

: ,'JI1l"'�
Hoje ás 1ft,3D, estão pro-

gramadas pelejas de velei
hol masculino e feminino no

Estádio Santa Catarina.

1a rodada do Torneio.da "Primavera" - De

monstraçâo do Selecionado Masculino que
.irá a Pôrto Alegre

em virtude de não obterem

os mesmos licenças de sua

Recebemos:

I
Vieira, Luiz M. da Silva, firmas para se afastarem

SOMENTE NICÁCIO"Florianópolis, 18 de ou- Osni T. Garcia, Valter Clí- dos empregos. O segundo á

Recreativa e Esportivo "Ipi tubro de 1952. ' maco, Walmor Pedro Rosa,' base da Ginástica, também INTERESSA AO SÃO
ranga", de Blumenau : Clu- I1mo. Sr. Diretor Esporti- Adolfo Aguiar, José M. Coe- desfalcada dos valores má- CRISTóvAO '

b d R t "Ald L " vo d' O ESTADO. lho, Antônio Miranda, Edil' ximos, já que não COl1Rta

1
I f t t' a :

e e ega as o uz, . , norma um ma U mo uri

Clube Náutico "Francisco Conforme nosso ofício Lago. Hildebrando A. dos em seu plantel n�nhuma JO- São Paulo focalizando o fu-
Martinelli" e Clube Nutico anterior, vem o Ipiranga Santos, Corina Rabelo, Ro- gadora do Bandeirante, cam t 1-. I C' "A

.

B t ll I Ab S
-

tIl
eno arroca : o que se

"Riachuelo, de, F'loríanópo- Futebol Clube mais uma meu - o 'e no (e reu, ar- peao es ac ua: _ , informa o São Cristóvão _e,i1i-
liso vez atravez ,'desse 'col1(�ei- 'torato Botelh.�, Aldclino Fe- C:úmo vemos nao poce ser

tá interessado apenas ne-

b) - Dar o nome de "Gas- tuado orgão da imprensa lix, João Limas e France- mUlt_? grande a nossa pr_e- concurso do avante Catari-
pai' Moraes", a" taça "Ef'icí- catarinense, divulgar 110va Uno José Demétrio. tencão neste certame, a nao 'N' ,. d Q t Flt.L "

•

treit 1 d
. nense - lcaclO, o I-J-an os -

A ." h relação das contribuições Sem mais para o momen- ser es �el ar" "a?os e am,1-, C.'enCl<l, como omenagem
'. ,

póstuma 'a' êsse denôdado [á recebidas, em" pról da to, .re itero a V. S. os meus zade desportiva e mostrar
Quanto ao médio Olavo; (I,

desport.ísta J1UUtI'CO do Esta- campanha da remodelação protestos' de estima e dís- aos outros estados que mes- A'

I 1
" '-

. .

f
.. -

- gremlO a vo reso veu nua;.

do de Santa Catarina, dan- do seu estádio: tinta consideração. mo in eriortzados nao f'u-
t d t f'erêneía"

A tA
•

D' 1 S zimos ao combate. pre en €1' a rans erencra -

do-se ciência à sua Exma. Continental Futebol Clu-' II omo IRS - o � ecre-

Fnmilia e ao Clube Náutico be, Cruz é Souza

FutebOl1
tárío.

, ", 0.8 precalços de ordem fi-
.

' nanceira qu� .vem -enCQn-
Marcílio Dias, de Itajaí, ao Clube Fluminense Futebol '

,

",

.,
. CAMPEvNATO MINEI I trando a FAC vai exigir, de

CAMPEONATO PAULlS- qual pertenceu o citado des- Clube, MarIO Ventura das 'no seus atlétas amadores
TA ' postista,

,

Neves, Timoteo Poeta, Ju-
D' ta d' d

.

a

.

bi A
A' D'· 'lSpU n o ommgo em maior bôa vontade e esta-

, , ',' : b) -' Solicitar a atenção dIte Do 18, ,ntollIo las, B 1 H
.

t
..

. �

Com os resultados das

pe-, do� Clube mencionados na Edio 'Vaz. João Manoel Sil-
e

�. i O:lZO� � � pr�mel�a mos ce_rtos �ue e�es re�o-
leja� realizadas s�b.ado _

e a.línea HA" desta nota, para veira, Julio Coelho Junior, f3,l" ,!( a a �rI� _ m� o�"t e.\ nhecerao, a Sltu��ao em que

dommgo, a classlflcaçao o Ul.tI·gO 11. 60 do, CO'dl'gO J
.

M t T'
res para eClsao o 1 ,u- se debate a eclebca para a-

I
' oaqmm a os, ràJano f d

_..

Idos eoncorrentes ao certa- de Regatas d"'sta FedeI'a- M' A t�' S t
O e campeao' mmeIrO

(€,"
tender a todos, os cJ)mp1'o-

<> - ". arIano, n onlo an os, f b 1 d
-

dA' •

me paulista de futebol pas -

'

f
� . ,.

C''· t M I d V··
ute o, o- esqua rao o - mIssas de natureza esportl-

.

'
-

,çao, coro re erenCla as 1115- Jll1<;-lIla o ac la o ,le:r�, tlético Mineiro levou a me- va.:sou a ser a, seguinte, por

t
crições das guarnições, que JMose �l�' deJ J.:sus'B�otse Dlast, lhol' sôbre o Siderúrgica pe-l Contando com o apôio dopontos perdIdos: "deverão ser feitas até o dia arCI 10 oao 1 encour, I 'd t' t t �

lo lugal' - Corintinas; 1 31 de o\ltubro corrente. D' �n' F t
° escore e res en os a

I governo do Estado, dentro OS INTERNACIONAIS
ommgos d velra, aus o

um d ·bTd d d 1)E DO}nNGO20 lugar - P�l:tuguesa Florianópolis, 16 de Ou- Costa, Arnaldo Santana, Domingo próximo terá lu-
as pOSSI �

1

da es �.se�sde Desportos e Sao Paulo, tubro de 1952. Abelardo de Quadros, An- , .

recursos, e ,u o, enVl .an o

8 Joa-o Gonçalces Jun'l'ol' _ '1' M I 11' J
-

F
. gar o segundo prello de pOS- para afastar dIspendlos

ge o a ago 1, oao errel- d h
�.

d te.. "

80 lugar - Palmeiras e g'ecretário
'

ra Alherto Silva neri'amin se" �""ege�o�l� o espor " �ll:!lt�IS" espe!;a�a F,A,C,. que
M' t 'A' t�

.'
M

J
't' bretao' das .Alterosas. "

,seus representant.es saIbamSantos, 6. Eurico Hosterno - PI'e- a os n onlo ar ms
, 40 'lugar - XV de No- 'sl·dente. P d'

-,

C t B" t 'LI_DER ABSOLUTO--
....

-O- honrar Santa Catarina, tan-
e 1'0 os a, oaven ura

t d '_.. t'
.

vembro de Piracicaba, 9 FLUMINENSE o' espOI LIva como ecmca-

50 lugar - GuaámÍ, Ipi- R' 22 (V A) C mente.

t
" 10, ,. •

- om os

ranga e Ponte Preta, 'lO resultado'fL' da 10a rodada, 'CQmo chefe da embq_,jxada '

60 lugar - Nacional, 11 RAID CICLíSTICO FLORIANÓPOLIS' fIcou, sendo a seguint�
,

a
viajará o Sr. Eduardo, Vi- CAMPEONATO BAIANO

70 lugar - Jabaquara, 12 CURITIBA classificação dos clubes que
tor Cabral, presidente do Salvador, 22 (V. A.)

80 lugar � Comercial: disputam o .Campeonato Com sua vitória 1ie domin::'
Portuguesa Sailtista e Ra- Está sendo cuidadósa- de ti·oc� de mensage��- de metrop-olitano de -íüteboi-'d-e ---

go sôbre Galícia por 3 a 1&
dium, 14 mente org'anizado por uma cordialidades entre entida- 1952. CAMPEONATO PARA- o Vitória sagrou-se campe- ,

90 lugar - XV de No- equipe de esportistas desta des desportivas locais e 10 lugar ;- Fluminense, NAENSE ão do segundo turno d�
vembro de Jaú, 15

, Capital, liderados pelo se- curitibanos bem como en- 2 p, p. Com três jogoS foi iniCia-I Campeonato Baíal10 de Fu.-
100 lugar - Juventus, 18 nhor. EUl'ko de Souza, um tre as entidades governa- 20 lugar - Vasco, 3 p. p. do domingo o segundo tur- tebol.,

'

A próxima rodada marca "1'aid" em bicicleta desde tivas, constando de uma 30 lugar :- Flamengo, 4, no do Campeonato Parana- í-
Para domingo o,s seguintes t C

.

I t' C 't'b M d G d -_,.------�---
es a apIta a e Ul'l 1 a. cnsagem o overna or p. p. ense de Futebol, sendo ês-

.encontros: Integram a caravana des- ! B01'llhausen ao Governador 40 lugar - Bangú e ,Bo- tes os resultados:
Ponte Preta x Jabaquara portiva, que será patrocil1a� : Munhoz € do Prefeito de tafogo, li Britânia 3 x Bloco Mor
Santos x São Paulo da pOi' várias entidades co-

I
Florianópolis para o Prefei-I 50 lugar - Olaria e A.' .genau 1, Atlético 6 x Mon-

XV de Piradcaba e Gua- merciais e atletas de FIaria- ! to de Curitiba. mérica, 10 te Alegre 2 e Cambal'aense
raní nópolis, os sensores Eurico! Para tanto deverá uma 60 lugar Bonsucesso, 13 4 x Ferroviário 1.
XV de Jaú x Comercial de Souza, AI?antino C. Ma-I Comissão vi�itar o Governa- 70 lu-gar Madureira, 14 Curitiba,22 (V. ,A.) - Os
Ipiranga x Radium chado, ValdIr Fernandes" dor e ,PrefeIto dentro em 80 lugar - Canto do Rio clubes disputantes do cam-'
Juvelltus x Palmeiras Name Silva e Abilio C. Cos- breves dias. 1 e Süo Cristóvão, 16.
Nacional x Portuguesa ta.

Santista

Corintian� x Porto de Des
portos

,Q prélio Juventus x Pal
meiras deverá ser antecipa
do paTa sábado.
Baltazar, do Corintians,

lidera o movimento dos ar

tHheiros, com 15 tentos, se

guido por Cariyle,' do San
tos, com 11 e Cm'bone, do
Corintians, com 10.

Nota Oficial n. 3-52

.

CAMPANHA PRÓ REMODELAÇAO DO
ESTÁDIO DO IPIRANGA

FEDERAÇÃO AQUÁTICA DE SANTA
CATARINA

O Conselho Superior' da

Federação Aquática de Sta..
Catarina, em sessão realiza
da em data, de 15 do corren

te, deliberou:'
a) - Considerar inseri

tas para tomarem parte na

Regata Oficial de Campeo
nato, a realizar-se em data
de 15 de Novembro próxi
mo, as seguintes agremia
ções: Clube Náutico "Atlân
tico", de Joínvile ; Clube
Náutico "América" e Soco

CERTAME GA.:uCH()
Porto Alegre, '21 (V. A.)

- Disputando mais uma ro

dada do Campeonato local.
o Renner abateu o Cruzeir@
por 3 a 2 e o Grêmio goleoa
o Força e Luz pelo escore

de 6 a 1.

Em 'Viena .__ França 2 li:

Austria ,L

Em"Çal'diff ,� E��� 2
x PaÍl'í' de Gales 1.

'

Em Copenhague - Norue
ga 3 x Dinamarca 1.

COMPETI..;

Moscou anuncia que. no de
correr dos campeonato..s in
dividuais de atletismo de
Tbilissi, a atl,éta soviética
Nina Doumbadze bateu ore.,.

éorde do mundo' do lança::"
P. P. mento de disco, com um ar-

10 Coritiba F. C. , 4 remêsso de 57 metros e 4
20 A. E. Jacarezinho . , " 5

I centimetros.
30 Palestra Itália .. ' .. , 61 O recorde ,anterior' que
10 C. A. Monte Alegre ,. 7 era de 53 metros e 61 cen-

50 1<:. C, Agua Verde .,'. 8 timetl'os, pertencia à cida-
60 Brit�nia E. C. " ... ,', 12 dã soviética Nina Romach.
"O C. A, Paranaense e kova, desde o dia 10, de a-

A. A. Cmnbaraense -}3, gesto ..wtimo" Jlas Olimpia.-
90 Bloco E. Morgellal.l 18 das de Helsinld.

peonato paranaense do cor

rente ano após a primeira
rodadü do returno, estão as

sim classificados:

NOVO RECORDE MUN
DIAL DE DISCO FEMI�I

NO
Tbilissi (União Soviéti

ca) 20 - A emissora de

,}<j' da pretensão desses va-

CICLISTA'S· DESTA CAPITALlóres atlétas do ciclismo o-

perar o trajeto em quatro RÃO EM CURITIBA
dias e quatro escalas: Flo- Sob a liderança de ciclis- maior intercâmbio entre os

rianópolis _:_ Itajaí; ItajaÍ, ta Eurico de Souza, rumará amantes do ciclismo nos
- Joinvile; Joinvile dia 6 de Dezembro para a dois Estados. Nesta Capital
fronteira Paraná - Santa cidade de 'Curitiba uma ca- a pretensão da equipe de
Catarina e, por último, da cavana de 5 c.iclistas em Eurico de 'Souza está con-

fronteira até a Capital do raid desportivo. } quistando o melhor apôio
Estado do Paraná. ! do povo e seu gesto por
Estão elaborando um pro- -O pensamento dêsses va-, certo ,se1'á simpátiu-o aos a-

grama extenso que constará lores atlétas é'pe't'mitil' um tlétas do vizinho Estado.
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Convite e Comunicavão ao Público
Independente do natural interêsse comercial de aumentar o seu já considerável movimento de vendas, as casas A MODELAR convidam, prazeirosamente, a

·-;;listinta população local e das- cidades vislnhas para o fim especial de apreciarem a belesa e variedade dos artigos recem-chegados como também os preços .excepcional-
Tlmeilte baratos, com que foram marcados.

.

Compreendendo com perfeita claresa os problemas e as dificuldades decorrentes da atual situação inflacio .rária, cujos sintomas mais se fazem sentir nos meios de
.:.:recursos econômicos modestos, como o nosso, deliberou a direção desses estabelecimentos enfrentar e combater, dentro dos limites das suas possibilidades e esfera de

· ,XiçãO, essaR dificuldades.
.

, .

Para tanto, passou a comprar as mercadorias do seu comércio d-iretamente das primeiras e principais fontes, suprimíndo, assim, totalmente, a sobre-carga nos

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

UMA REDUÇAO IMEDIATA E TOTAL DE 10%
'-9a8 suas tabelas, (que já eram as mais reduzidas na praça) nas seguintes mercadorias do estabelecimento sito à rua Trajano n. 33:

TAPETEi�. - CONGOLEUNS - PASSADEIRAS .- TECIDOS PARA ESTOFAMENTOS E CORTINAS - FAQUEIROS DE METAL
"C'OLCHõES DIV1NO E PROBELI. - MOBILIAIUOS - etc. etc.

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

OS AFAMADOS

COMPLETO E MARAVILHOSO SORTIMENTO DE VERAO

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

'·d.iatas e positivas consequências, como se poderá concluir clara e perfeitamente nos preços abaixo:

Cr$ 48,00
Cr$ 33,00 Vestidinhos de algodão desde .

Cr$ 55,00 'Blusinhas desde .

Cr$ 29,00 Camisinhas de algodão, sedas desde .

Cr$ 39,00' Calcínhas desde ..................•.......

Cr$ 10,00 Terninhos de brim para rapazes desde

Cr$ 16,00

Cr$ 25,ôo
Cr$ 20,00
Cr$ 22,00
Cr$ 23,00
Cr$ 80,00

PARA HOMENS:
Ternos meia lã a Cr$ 225.00
Camisas boas a . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 48.00
Calças de brim bom a ;............ Cr$ 55,.00
Brim

__tipo .línho a , ,..... Cr$ 22,00
Linho puro a Cr$ _43.00_
Pijamas a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 10G,00

BI.USõES .:-. CONJUNTOS SARAGOSSI

PARA SENHORAS:
;'Vma belíssima variedade de vestidos de al-

godão, seda e Iíaho desde .

�.I1I8as desde , .

:Saias de algodão desde , .. , .

"Camisolas desde .

->Cmnbinações de seda desde .

.,"3-e-o-tiens L1e algodão desde .

:Sautiens de seda desde _

..

- ETC. ETC!-

PARA CRIANÇA�:

-; ETC. ETej - � ETC, ETC. -

ACABAM DE CHEGAR:

CAPAS MODERNÍSSIMAS para senhoras. Capas 109% IMPERMEAVEIS para uso de militares - caça - pesca e estafetas.
Capas para crianças. .

���"
.

Variadíssimos artigos para enxovais.
_' ..�

VESTIDOS MODELOS JACCQUES FATIl - EM ALGOnAO BANGÚ.

_' .....

:.1;"

Notícias - cio Estreito CO�RADOR.I B u ri
.

. Precisa-se ele cobrador Balconistas com prática.
na A Modelar exige-se fi- Rui Stockler de Souza que alí combatiam. Engas- em Casas de Modas.NECESSIDADE DE UM mero de Pal'Q.uBS Infantís,
ança. gou aquela, ele assentou a Precisa-se na A Mede-::PARQUE INFANTIL mas um Parque completo, IV _ A "PESADA" outra e a "bruta" continuou lar.'Foi CQm grande pesar que com roda gigante e outros p •."-pa"ãO AJUDOU "estourando".

'

-a nossa petizada viu partir brinquedos tão necessários ar.I,,1 Y- (Continuação) Nós reputamos a ação do
-l'&l'a o norte do Estado, há e do gosto _

da petizada e até Eduardo Luz Como dissemos antes, es- tenente Mendes importante',;lias do mês p. passado, o dos marmanjos. . . e tavamos de proteção .a sec- tanto pelo valor dos que a na época em 110SS0 diário de
rarque de Diversões que -<r- Hilda Goulart Luz cão de metralhadoras, quan- realisaram como também pe- campanha: Disseram que li

:� 01' muito tempo aqui este- RUAS SEM PLACAS participam aos parentes e do o tenente Mendes, consul- las favoráveis consequência ação do Mendes foi afoito
've instalado, trazendo ale- Acaso não teria ainda a pessôas de suas relações o tado sob o pedido de retor- que resultaram em benefí- arrojo" mas nós que. fomos
.gria a todos, adultos e cri-I' nossa Prefeitura mandado nascimento de seu filhú

ço que nos transmitia o te- do dos que ali estavam em- testemunhas da hora afir
:;an*s.

.

confeccionar placas para as CARLOS ALBERTO, ocor- nente Guedes, respondeu: psnhados. E à ela não foi .mamos que ela nos foi, i_sao
- Com .a sua' roda gigante, . diversas ruas "sem nome" rido dia 15 de Outubro do

_ Vá na frente que eu dado, repetimos, o relevo .slm, de grande e ineStimá-
ae,roplaiios; montanha rus- exi�tente's no Sub-Distrito? corrente. irei em seguida! que realmente mereceu. 'vel utilidàde, além de ter
-sa, eanoínhas _e balanços, o A em que moramos ainda Capoeiras, 17-10-52. Partimos. De fato, algum Muito ao contrário houve sido uma bela ação.
Pai"que �eericamente il��i-, não ��re�em tão necessária

,um_ ....l'III•• tempo depois, sob entuaiás- quem censu:;-asse
.

dizendo Esse o ncsso-depoímento.
"l1ad� e dispondo de perfe:to .providência. Sabe-se do n?-I. nA" 1lJ'aft.'III.U. tícos aplausos dos· nOSS08 I

ser açãoum tanto afoita, ar- Pequeno o campo observa
?ServIço de alto falante, 11'- me que ela tem por OUVIr

EIIII d< "ir �'-

,. ""1' que
ao verem a metralpado-l rojo inútil e 'Perigoso por- do, mas verídico e real o

�>adiando sempre bons dis-: dizer... .' r 8-l,0.IU8 ra ra sentiram-se mais

estiinU-t que
alí não era lugar para que dele ficou escrito. Pres-

-cos, e de aparelho cínemato, Que os poderes públicos ....... lados e encorajados, chega- metralhadoras, sujeitas, tamo-Io agora que os foca-
�l'áfico para exibição -de municipais tomem em conta __te

.

va o tenente Mendes carre- dessa forma, a caírem fácil- dos, mais graduados que·buna filmes, reunia. todas as a nossa justificada extra-, gando a "bichinha", ele mente nas mãos do inimigo. nós, estão fóra. }:'lo louvor
noítes, e notadamente nas nheza, e providenciarem ... • mesmo com o soldado Ma- Mas a verdade ê que o ini- não há interesse. nem nosso
-de sábados e domingos, quanto antes sôbre o batis- tos, os dois baixinhos e per- migo na defensiva como es- nem deles; o interesse é da.
;grande parte da população. mo oficial das ruas sem no- tencentes a' êsse tipo tão ca- tava não sairia como não Corporação. Por isso faze-
Era um prazer para os mes, ê o nosso ardente dese- racterfstico dos habitantes saiu para um contra-ataque. mos o registo; porque pen-

pais de famílias, levar os fi- jo, do litoral catarinense e dQS Por isso, vinte anos depois, samos que tudo quanto pos-
11108 ao Parque para se di- -o-- ilhéus desta formosa ilha amadurecido o raciocínio e sá constituir mais uma joia .

·

'edirem a fartar, em todos 1 FALTA DE LUZ NAS verde de Santa Catarina. Os melhor pesados os fatos, para ornamental' e �n:ique--!tqueles grandes brinqúedos.! nUAS 'I'RANSVERS •.\IS dois, "catarinas" no "duro", consignamos aqui o nosso. cer a coroa 'de gíõrías da.
? Parque enchia de �le- I Por que será que até hoje a estamparem no todo os d.epoimento plena�ente .de I n�ssa MIL�IA, não deve

:gFla o Canto do Estreito," não foi dada iluminação pú- traços reveladores da ascen- acôrdo com o registo feito- ficar no olvido.
que, Com a sua saída ficou: blica a inúmeras ruas trans- dência açoriana, herançatriste, e se não é maior a! versais do Sub-Distrito, co- 'ttávica deixada por aquelestristeza, devemos áo hem I mo o importante bairro de

d
ilhéus, seus antepassados,

�nst:taladdo serviço ge alto fa-; N. S. de Fátima, a rua José Ve.n . ,e-'. se que produziram exçelentes
�an e a "Tabujara", a fu- Crndido da Silva, Tereza soldados. Ambos eram bar- i;ura .,estação de. Rádio ·Di-l Cristina e out_:ast Mobilia: rigas-vel'des, da linhagem
��l�ola do Estreito, que de-I Falta de lampadas? de 1 sala de jantai' de em- daqueles famosos BARRI-
ÍleIa a todos com boa

músi-·I braços para 08 r'espectivos buia GAS-VERDES pela identi-
'Ca. , postes ou falta de interesse 6 cadeiras dade racial e da carreira

O Estreito precisa de tim . de quem de direito? 1 mesa elástica das armas.Parque de Diversões para O Estreito precisa de luz 1 balcão Assentada a peça no mais
<>atisfaçào de milhares de mls sUas inúmeras ruas 1 cristaleira. - avançado escalão de fogo da
�l'Ía:nças, que, também de- transversais. xxx linha de frente, o tenente
Vem recreia r-se, tal como a- Que não fique eternamen- 1 mesinha redonda envel" Mendes, na falta do atira-
CQntece em. todas as délades; te sem solução tão impor- nizada. dor que se atl'azou, ajoe-

· e ainda agora vem de acon- tante problema. xxx Ihou-se na cauda e fez pipo-_··'i:-I�cel' no E"tado cio Rio,- on- Rua Feliciano Nunes Pi- quer a "pesada" levantando�e (I gOvêrn0 ::al't!!en'.tou 0 UN- (Correspondente) res n. 12. (l êil.:r::CI c c e:-:tuslasn1o dos

PRECISA-SE

'PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOCAS' DESANlMA0A81
HOMENS SEM E..�RGlA,

.

>

...Não é sua culpa!
É a fraqueza. que o deixa canudo, palido.
{'Om moleza no ·�orpo e olhos sem brilho.

A fraqueza atrasa a vida p01'<rue rouba

as fÔl'ÇM J}1Ira o tra·l)alho.

VANAnIOL

9lHnf'nla ... � l!1,'ibuloR �anlllJil1eos I' VITALIZA o saDglU' ,.�.

fraquE'C'ido_ F· de �ostQ delicioso e porle !ler usado eu. t(\.!�s-·
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1108 que:
- em 1:634, apenas 22

homens com 4 peças de arti

lharia, sob o comando da

Capitão Alvaro Fragoso de

Albuquerque, defendiam G

reduto da Barra do Cumbê,
quando, foram atacados por'
228 holandeses do' Coronel

Arciszeweky ;
- em '1.801 o Governo da

Metropole mandou reínta
grar no Governo da então
Pl'ovincie de Santa Catari

na, o Coronel Manoel Soares,
Coimbra, sendo-lhe pago os

atrazados;
- êm 1.845, D. Pedro II.

Imperador ao Brasil, lancol.!..
a pedra fundamental da.'

Hospittal de Cat"idade, em:.

Florianópolis;
.

- em 1.875, em Parnami

ri11, onde nascera em' 16 de
Fevereiro de 1793, faleceu a

Conselhei'ro Francisco Mu
niz Tavares, que foi parti
cipante da revolução per--

. nambucana de 1817, ·escre

vendo sua história e foi
contrário a de 1824;

.

- em 1.883, em Laguna,.
�Sànta Catarina, reapareceur
o 'jornal "O Trabalho";
-:- em 1.888, a Lei Provin

ciãl n. 1.240, criou, no mu

nicipio de São Bento, em

Sánta Catarina, a freguezia·
de Campo.Alegre;·
- em 1.9U2, no Rio de Ja

neiro, faleceu o Marechal
Bemardo Vasques, naséide»
em.Magé, naquele Estado"

'. .em.9 .de. agosto de 1837;
Realba-se, sábado, às - em 1.942, os ingleze&

21 horas,·.a soirée no R.
; coúseguem vitória decisiva;.

C. Concórdia, à rua Xa- .

em EI-Alamein.

t IGRIDECIMEI'O E MISSI_pec�· 1

_And�réNi_Jc)Ta_d8$C&
.Tandira E, Lopes Lea!', Airton Leal e senhora (au-

�:�'r:;t::!�::����ii�A:eale
Marilena Lo-

tlgradecimento eMissa,ensibilizados agradecem as demonstrações de pesar e

�olidariedade com que os parentes e amigos se associa- Teodoro Lígocki. e' Família. (ausentes), Luciano Li-:
t'am à sua profunda dôr, pelo falecimento do s-eu bonis- gocki e Família (ausente), Antônio Ligocki e Família:

(ausentes), Raul Ligock e Família (ausentes),. Élzi Li;imo espôso, pai, sogro, convidando-os para assistirem à
nissa que fazem rezar no dia 25 do corrente, (sábado), gocki .Silveira e filho. Capitão Pompilio Cunpa .e FamÍ

�s sete horas, no altar de São José, na Catedral Metro- lia, José G� L. CaJ'valho e Fa,m'ília, filhos, genros e netos

politana., sétimo dia de seu fi:llecimen'to.· e demais 'parentes de DORVALINA LIGOCKI, fàlecida,

Por êste ato de piedade crist?-, desde já se confessam dia 19 elo c.oi'rente, expressam seu mais profundo agl'a
decimento às pessôas amig.a� que compareceram às cerimmamente agradecidos.

Florianópolis, 22 de outubro de 1952. mÔl1ias do seu sepultamento, bem como àqueJe� que os

-confortaram neste transe doloroso, ou 'que, por telegra.
mas e cartões, manifestaram seu pesar.

Outrossim convidam aos parentes ·e pessoas amigas,
para a missa do,7° dia, que será rezada em sufragio de:
sua alma, sábado próximo, às 7 horas, na Catedral Me�
tropolitana, no altar do Sagrado Coração de Jesus.

Antecipam os seus agradecimentos.
Fpolis., 22 de Outubro de 1952

6 Florianópolis, Quinta-feira, 23 de OlltuUl'O 4e 19;)2
��;;;;';;;;;;;;;;;.;;,.======----.........---_.......--__.__ .. -_.-_.

Ra Assembléia Legislativa IDes�pareceram no México 4 A.meaça.-

.

' 'IDcldoarjls do programl «pooto 4·, ':
..

y.l'incipahnente :1' que conduz a Urubicí, diz que a queixa MÉXICO, 22 (V. A.) - &aureguia, ambas do Equa- FALTA DE" ASSEIO NAS
.

levada à redação do matutino por dois motoristas não Sete empregados latino-a-I dre : Irmã Gliz, do México e ( PANIFICAçõES
eorrcsponde à verdade, pois, tendo vindo há,- pouco de nerícanos do "Ponto 4" dos F'rancisco Morales 'de EI I Comunicam-nos: "O dire-
São Joaquim, poude verificar ser b?a aquela_ rodovia" Estados Unidos no México

I
Salvador. .

I tor
do Departamento de Fis-

A seguir o representante udenista de São Joaquim estão desãparecides, desde calização da COFAP, gene-
louva o interesse do Chefe do Executivo do Estado a fa- ,noite de sábado, quando ! rai Braga Mury, em suas

"01' do problema do trigo. iniciaram uma execursão i ,.i . malta 88
· inspeções e visitas aos es-

A propósito surge ampla discussão, sendo, então, num pequeno barco, ao lar- vera tabelecimentos comerciais
trazido aos debates o manifesto do sr. Governador Irineu ro da cidade balneária de sobre·,e.leDtOI dist:il?�idos pe1?s bairros e

Bornhausen intervindo nas eleições municipais de um I'ecoluta, no Estado de Ve- . SUbUl'010S da cidade, vem

município paranáense, iniciativa essa criticada pelos ra-Cruz.
.

P. ALEGRE, 22 (V. A.) IOJSerV:J.ndo, notadamente

�lepl!taàos do Partido Social Democrático e

defem.lida pe.1 � Embaixada dos.�8tados - O� quatro sobreviventes nall.panificà?�eS, uma série
lo orador e pelos seus colegas de bancada. Jn idos destacou diversos do trágico desastre do PC-3 de íuregular idades quanto

O deputado Enedino Ribeiro a tranca-se, porém, do .viões navais para ajuda- PP-A:V da Aerovias Bra-' às suas instalações, as

rumo da discussão e volta ao caso da estrada de Urubicí. :em nas buscas, O grupo, sil que se encontravam quais, sem o asseio e a 11i-
Aqui há um aparte do deputado Francisco Neves

I
que se fazia acompanhar internados no Pronto So ziene devidos e ohrigató

(l ue p.el'gL1n�a ao orador se está fala�l(�o sôbl': o prob1em�1 de DJgU�lS funcion.ários no r- <:01:"1"0 da Base Aérea de Ca dos, fogem �s determi:1�<[O trigo, sobre a estrada de Urubici ou sobre as elei- te-americanos, deixaram a n oas, tiveram alta unte-ôn- iões das autoridades san ítá
':/;08 municipais de Maringá, 110 vizinho Estado, Cidade do México sexta-fel- tem, completamente refeitos t:ias locais, e o que é mais

O deputado Enedino Ribeiro responde que o objeti- ra última. do choque traumático e das oSrave, prejudicam, grande-
"\'0 do sou discurso é bem claro e não necessita de escla- Os demais membros do lesões sofridas na queda de mente, a saúde de nossa po-
l'etimentos. Continúa a comentar a estrada de Urubicí, S'l'UpO esperaram em vão avião. pulação.
af'irmando que a rodovia permite trânsito folgado, e que ) regresso dos companhei- Ante-ôntem mesmo, no Há dias, ainda com refe-
:a poss ivel má situação atual é mera consequência das 'OS, 'durante toda a noite, avião da Companhia que rência a êsses absurdos an-
torrenciais chuvas dos últimos dias. .íando finalmente alarme. partiu às 14 horas para ti-higiênicos, constatou-se

Uma gafe tremenda cometeu o deputado Coelho de Os nomes dos desapare- Buenos Aires, Domingos Pi- que os depósitos, destinados
Souza quando num aparte extemporâneo veiu defender o iidos são: doutor Raul Gon- ratto, Carlos Correal e Ma- à reserva de água para
do do S1'. Governador do Estado no caso das eleições mu- zalez Enriques, psicologn noel Caó seguiram para a mistura com a -farinha de
n ic ipais de Maringá, dizendo erradamente que o Gover- lo Instituto de Segurança capital platina, onde resi- trigo, se encontravam ímun
nador do Paraná foi eleito também pela União Democrá- ;ocial do México; doutor demo Ao que sabemos tum- dos, com abundânte quan
t.ica Nacional e assim não teria havido descortesia, da Dante Rogues, da República bem o estudante gaúcho Ivo tidade, de impurezas em

;pai'te do Executivo Catarinense.. Dominicana: Mirian Chin- Schwantes partiu para San suspensão nesse precioso
Essa tirada do representante udenísta provoca con- chilla, de Pôrto Rico; Hil- ta Rosa, ..

onde moram seus líquido, tudo isso, sem se

ira-aparte do' deputado Fernando Oliveira, que rebate o da Gavelantes e Emília país, falar em lixo e residuos de
e-quívoco daquele parlamentar : o Governador do Paraná alimento servindo de re-

]rntence ao Partido Repub'licano e foi apoiado pelo PTR pasto a enorme número de

�o�:;.� "" UDN .. Houve, portanto, descortesia e acin-

�euunda Fe'ta Mac do Irl-go �:!�: �l:,:��c���::reSSiO-
Por sua vez o deputado Wilmar Dias pergunta se, i) tl. O diretor da Fiscalização

<em Maringâ, o P. R. tem ou não candidato, mas essa per- Da Associação Rural de

10
jornal sob a vossa compe- da COFAP, de tudo o que

gunta não foi respondida, nem pelo deputado Búlcãõ Júlio de Castilhos, R. G. do tente .direção, de � mais al}l-I se exp�s acima� tem d.adoViana que, vindo em socorro do Governador Bornhausen, Sul, recebemos: pla divulgação desse certa-. conhecimento as autorida
declarou que os Partidos são de âmbito nacional e por "A Diretcría da Associa- me, para que o mesmo seja: des competentes, para pu
j�to não há mal nenhum em o Governador de um Estado. ção Rural de Júlio de Casti- coroado de brilhante .êxito, nição, dos culpados, obri
jptel'vil' partidáriamente na política de outras Unidades lhos, tem a insigne hoIira de Concios de que. podemos gando-os ao cumprimento e
-(Ia Federação. comunicar a V. S., que iuan- contar com o vosso decidido respeito de nossas leis".

Novamente o deputado Enedino Ribeiro retoma o gural'á a sua 15a Exposição e valioso apôio, nos �ub8cre- INDUSTRIAS AMEAÇA
metivo do seu discurso e agol'fi exalta-se de maneira tul Agro-Pecuária a Prêmio e vemos com elevado a,pl'êço e DAS DE PARAR
que as suas afirmações a respeito de assuntos políticos Feira no dia 19 de Novem- 1 distinta eo.nsideração. ,S, Paulo, 22 (V. A.) _
I!'ào tão veementes que provocam manif.esto mal estar na. bro próximo. ocasião em que Cordiais Saudações. Anuncia-se-' que as indús-
buncada da Unifi.o Democrátka Nacional, podendo-se ler será também inaugurada a Maj ..r Teófilo Barnevitz, trias de carnes estão amea-
)';a expressão tisionomica do deputado Celso Ramos Bran� Segunda Festa Nacional do President!. çadús de paralização, por
(O, sempre tão sereno e tão ponderado, total condenação Trigo. Novembrino Loureúi-o, Se.
�'t conduta do companheiro de bancada que, a. pretexto de SQ1icitamos outrossim, que t cretário Geral".
defender a estrada que conduz ao seu municipio, acabou
t;omprometendo o sr. Governador do Estado e o própriQ
partido a que pm'tence.

FALA .O DEP. WILMAR 'DIAS

. ....._---_._-_.

Tôrno Mecâ.

tMISSA tnicoo deputado Wilmar Dias, reportando-se às afirma
ções do deputado Enedino Ribeiro sôbre a futura estra
da. de Urubicí, critica a proposito o govêmo de dar à re

ferida rodovia apenas a largura de 4 ou 5 metros.
A respeito surgem, e se prolongam os debates, e o

orador, por fim, passa ao caso da Mensag�m do sr. Go�
vernadol' Irll1eu Bornhausen que recomenda ao sufrágio
do eleitorado paranáense um candidato da União Demo
Cl:iítica·· Nacional, invocàndo a sua qualidade d'e catar i
lJellSe, e isto merec� reprovÍl,ção.

Novamente se trocaU1 apartes e se sente o mal estar
(la ban-cada udenista para defender o governante,

O deputado Nelson Bl'a'sil é o primeiro a condenar
c Chefe do Executivo, embora querendo defendê-lo.

E' quando esclarece que há um primo do Governador
Catarinense com o mesmo nome.

Com isso levantou a hipótese de ter sido o manifesto
assinado por· esse primo e não pelo Governador e com
isso deu a entender que o ato foi imprudente e menos
recomendável.

Houve uma afirmação ousada do deputado Frandsco
Mascarenhas, quando declarou que o govêrno pal'anáen�
Be, invadindo o territ6rio barriga-verde para construir

. "1lguns quilometros de estradas, prestou grande beneficio
ã Santa Catarina!

Retomando o fio do discurso e referindo-se à acusa�

ção do deputado Enedino Ribeiro de ter o Pgrtido So
daI Democrático recusado colaboração administrativa ao
sr. Irineu B<Jl'Ilhausen, declara que o seu Ililrtido telll
apóiado o Executivo' em todas as iniciativas de interesse.
coletivo.

Acentua que o PSD. não podia. aceitar uma secreta
ria quando seus correligionáriós� estavam sendo vítimas
das mais injustas perseguiçõ�s:

.. .

Comentando, a seguir, as declarações do deputado.
Enedino Ribeiro, sôbre beneficios prometidos peI� Go
'\"ernador ao mlmicipio de São Joaquim, diz ser de dese
jar que aquele município tenha mais sorte que os de
J'Dais, pois o sr, lrineu Bornhausen prometeu mundos e
fundos e nada cumpriu.

Discorre, ainda, o deputado Wilmar Dias sôbre ou
tros aspectos dos problemas debatidos, fazendo-o sempre
com aquela dialética que não deixa margem à resposta.

Vende-se ou t.roca-se por
terreno, aut.omóvel ou casa.

Negocia-se só o tôrno ou a

oficina completa de solda a

oxigênio, um esmeril j! uma
.

, furadeira de gl'al1de capad;
Maria das Dores Lisboa Bnsighelli- e suas filhas Ro- dade. Tratar à Avenida

nilda e Sônia Beatriz çonvid-ap\ seu.s_ pare;ntes e pessoas Mauro Ramos, 64 ou telefo
.1e suas relações, para assistirem à missa do 5° aniver-

ne 3.159 das 19 às 21 horas:
;ário de falecim�nto do seu saudos.o espôso e pai UBAL- diàriamente exceto aos do:
')0 BRISIGHELLI. qUe será. -ceJebrada na próxima ter-: mingos.

'

;a-feira, dia 28, às 7 horas, na ca-pela do Colégio "Cora- _

;ão de .Tesús", .

D�sde já, manifestam seus agradecimentos a todos

[ue cO�p'arec-erem a .ês.te-at-Q de fé.,

Ubaldo Brisiguelli

RECREATIVO CLUBE
CONCóR.DIA �

E fazendo ponto final quere�os apenas anotal� o úl
:imo aparte do deputado Coelho de Souza, declarando que
) sr. Governador Irineu Bornhausen não tem que dar sa

isfação a quem quer que seja de seus atos ...
Sem· oomentários ...

.ae pão
(afta de produto fresco pa

ta suas atividades.
Atualmen te, só existe

nos açougues carne conge

lada, e, à falta do produto
adequado às suas necessi

dades.: cêrca de 90 pequenos.
e grandes' salamarias pode
'dLO ter que reduzir gran

demente seus trabalhos, a

fetando a ecenomía dos ope
rários e também fi do povo.

PRECISA-SE
Bal�onistas com prática

em Casas de Modas
Precisa-se na A Mocl-e-

23 DE OUTUBRO
A data de hoje recorda-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

A Associação dos Ex-
CASAS A. VENDA

combatentes, está convidan-
ESTREITO CANTO _ 4 casas, sendo 2 residenciais e

do os seus associados para 2 para comércio (ótimo ponto perto da Soberana)
1 reunião que se realizará

RU,A TENENTE SILVEIRA � 6 quartos, s/visitn, s/
na próxima quinta-feira dia o ... _ tjantar, copa, cosm._. e c. . ...• , .

23, às 19,30 horas, a fim de ESTREITO RUA SANTOS SARAIVA _ 5 quartos, si
s·erem discutidas as téses jantar, s!vii;ita, copa, quarto de banho, garaje, so-
para a ;la. Convocação Na-

"
.

tão, situada. em esquina ..

cional. RUA BOCAiüVA - 4 quartos, a/visita, s/jantar,

OE'rADO Florianópolis, QuWta.feira, 23 de Outubro de 1952

II Semana de OrieD'a�ão Técnico-Pe
dagógica do Ensino Comerciai

,
..

-

ComI se ,-dtlS8110118r.· .... ê51} 'i Ilter85sa,ole -- cj}oGlav 6

ASSOCIAÇAO DOS EX
'COMBATENTES DO

BRASIL
SECÇAO DE SANTA CA

TARINA
} "'''\

J;.,.. Jft-do conhecimento pú- cacional e Profissional e as 'la Divisão Técnica do De

blico, em rápido comentário medidas escolares. Especia- partamento Nacional do

que a imprensa levou aos listas da matéria; .que serão SENAC, será o coordenador

quatro cantos do Brasil, a técnicos, coordena!ão· Os geral dos trabalhos da IIa
II Semana de Orientação trabalhos desses tres gru- SEMANA.. _

Técnico-Pedag6gica do En-,Pos. Apó�,. serão organiza-
1 PARTICIPANTES.

sino Comercial, que s-e re3-: dos relatórios dos tra�alhos I Além de convidados e�pe
Hzará no período de 25 a 31 apresentados -e apreciados,

ciais pariiçiparão desse
, de�fj�nbíro 'do' ano �róximo q:l€� serão s�lbmetido� a ,:�e- m'ag�o certame técnico -

vmdouro, nesta Capital. ! narro, no dia 31 de janeiro. representante de cada Esco-
Em noticiário explicativo, Pl.ANO DO CURSO DE

la Comercial ou Técnica de
ditando as normas dêsse CONFERENCIAS Comércio nos Estados de
conclave, de acõrdo com as Como já se afirmou, a lIa

! Santa Catarina, Paraná e

ilistl'uções-: aprovadas e que SFIMA:-NA' reunirá, além de Rio Grande do Sul, que se-.

nos chegaram às mãos, on- técnicos .de �nsino eomer�ia:l I rá professor ou diretor; ins
tem, teremos pormenorisa- do Brasil, mspetores, díre-

petores de ensino· come:
das informaç,es sobre essa tores e professores de San- cial : professores em exerci

reunião, que,.
sem dÚVida,) t.3 Catarina, do Rio, Gr.a.nde ciO:lO 'De.l..).a.rtam.ento

Nacio
ocupará a atenção de quan- do Sul e do Paraná, quan- nal e nos Depal'tamen_to�
"tos-se intereàSarri'pero� des- -tos sé "iÍltétêssam' pelosrno- negio!1�aís

-

do s'EN'A.C; nos

-tinos do ensino comercial no vos rumos da pedagogia co- três E:;;tados integrantes da
.Braail, a exemplo da que se mercial. IIa SEMANA. E' facultado
levou a efeito em Belo Ho- Os temas a serem ventila-

aos demais professores de participam aos seus pa
l·izonte, Estado de Minas dos,- na forma das ínstru- Escolas do Comércio assis- rentes e pessoas de suas re

Gerais, cujos resultados sur- ções, serão os seguintes: til' aos trabalhos. Iações o nascimento de seu

gil'am, de logo.
.

"O conceito e função do �:1- Ao representante creden- filho SERGIO, no dia 14 do
PATROCINIO sino Comercial", "O Ensino ciado o SENAC oferecerá corrente, na Maternidade
Patrocinam êsse conclave Comercial e o .S�N�C':, "Os hospedagem e transporte "Dr. Carlos Corrêía", cm

as Administrações Reg io- CUI'SOS comerciais têcnicos e gratuitos, Florianópolis.
nais do SENAC em .Santa seu significadó", "A orien- AS SEssõES PI�ENÁRIAS Itajaí. 14-10-952.
{}atarina, Paraná e Rio tação . profissional e o Co- Serão realizadas apenas

..._>-----..---.........------

Grande do Sul, em perfeita mércio", "Psicologia da A-. três sessões plenárias: a de Participaçãoeolaboração com o Departa- prendizagem", "Medidas es- instalação, a de Exame dos"

Jorge Cherem Sobrinho emente Nacional e da Dire- colares", "Provas objeti- Relatórios dos Grupos e de.w
_" vo Senhora Oriana Cheremtoria do Ensino Comercial vas", "Os métodos audio-vi- Encerramente.- participam aos parentes e

"0 Ministério da Educação suais e a aprendizagem", "O O I.OCAL DA REALIZA- ....
A

pessoas de suas relações o"" Saúde, no-Rio de Janeiro. ensino da Matemática nos
ÇA-O DO CERT.4J\"E -se "'" .1 nascimento da sua filhaAcertando medidas, tra- cursos comerciais", "O en- À Avenida Hercilio Luz,

• ..> t
' ELIZABETH MARIA, OCOl'-.....alhando providências, est i- I smo ne por .ugues nas esco- �.,.,

.

F]
.

'011'" sédeu
;)1, em .•orianop ;-, o - rido dia 15 de Outubro naveram nest:: Capital, e� lIas de Con:�rcjo", "O eI7síno do Departamento Regional Mat€:l'l1idade "Dr. Carlosdias dêste mes, conforme Ja i de contabIlIdade nos Cur-
do SENXC em SaJ:ta Cata- Corrêa" Nesta.se' informou, o Sr. Diretor: S08 Técnicos de Comércio", t"ina, funcionará a Secreta- __

do Ensino Comercial daque-l "O ensino de prática jurídi- l'Ía Geral da lIa SEMANA, da IIa SEMANA, viajará ao
le J\nnistério, os Diretores-I ca", "O ensino do francês", sendo que as reuniões plc- interior de Santa Catarina,
:Regionais do SENAC

na-I
"O ensino do inglês", "O en- nária:s e o Curso de Confe- dentro em breve, afim de

.queles Estados, cuja reunião sino da economia nos CUl'- rêneias terão por local de- manter -entendimentos com

4.:on'tou, C�n1 a participação I sos comel'c!ais",. "O :l1�í�o peudência&' do .-Institu.t.o,. d.e os hlspetores e professores
�os representantes do Mi- I da geografIa e. da �lS�O.;;Ia Educação "Dias Velho'\ ,à. de ç\;l!,sQ.s_d.o SENAC, sôbre
'1!:ist�,r}9 �d� Educação e sa4-1 nas escol�s de. C.QmerclO..: rua' Saldanha 1\.farinho, nes- os div.el'sos aspectos dêsse
.de, do Trabalho, do Conse- Esses os temas que serao I ta mesma cidade.

I
conclave.

.

lho Regional do SENAC em
I ap�;eciados pelos t�c�1icos, ORGANIZAÇÃO PRÉVIA (Da Divisão de Publicida-

Santa Catarina. Dêsse Hté_1 CUJos trabalhos

reun.lrao,n�- O sr. Prof. Flávio Ferra-. de do SENAC em Florianó-
te-a-téte", surgiu a idéia, vas e mode�'nas caract.ensh- ri, que é o Secretário Geral polis S. C.). •

que' está em franco desen- I cas do ensmo comerciaI.
\1olvimento.

. I COMISSõES DE HONUA

QUE SERÁ O CONCLAVE! E EXECUTrVA
Em julho de 1952, Belo I . A Comissão de Honra é

Húrizonte reuniu mestres e I constituida dos Srs. Presi
dente do Conselho Nacional
do SENAC, Ministro da E

ducação
.

e SaÚdé, Présiden
tes das Administrações Re
gionais do SENAC de Santa
Catarina, Paraná e Rio
Grande do Sul, Governador
dês te Estado, Presidente da
Federação Nacional dos Es
tabelecimentos de Ensino e

Prefeito de Florianópolis.
A Executiva .é formada

pelos srs. Prof. Lafayette'
Bélfort Garcia, Diretor do
EnsÍllO Comerchil, Flávio
Ferrari," Diretól'· Geral dó
SENAC neste Estado, Alva-

.����j��go�������:��:I� Dfl·C·1na de· BI·c'·,cle·..ta· Noe·,I'·Y·rumbí de Paula, Dir.etor Ge-
ral do �SENAC no Paraná, Acha-se aparelhada para qualquer serviço em Bi.
cabendo, ainda, a Secretaria cieletas e Bicicletas a motor - Tieiclo _..; Tico-Tico
Geral, ao Prof. F�ávio 'Fer- Carrinho - Berço, etc. ,

rari. ,Peças e Acessórios .Novos e Usádos.
COORDENADQR GERAL Pintura,!I, Soldagens e Parte Mecânica.
DOS SEMINAn�OS Serviços �âpi(1os e Garantido, Executados por pel·

O Sr. Prof. Fr�ncisco da soaI especialtzados.
.

ga;m;� I:!:tIl.a,. ._Fi!,h�,.. p�:tc.�toJ' ';:." ,.
� �ua l'adre Roma, 5()�-

A Diretoria

F,.quczet em g,ret
Vlnbo·er80S0tatW

(Silveira)

Par"ic:ipação
Acides Silva (Pequen i-

:.>i.l"'_ .'

nlío)
e

Nilza Barreto Silva

QUANDO SE SENTIR
NAUSEADA

.....
Recorra ao ENO, há maia

� ."" d. 70��Q. conaag;rado. ,CQ-
_ ,

��
mo a melhor défela contra

;;;;;;' � -\(,"as intoxicações do sistema
/" b �.7" \. intestinal. ENO re8ti�úe o
...... . \ bem estar, elim'nando a pri·.

� Ião d. ventre ENC é !a�\l�'��\\ x(trite ;sUaV8 e .eí;ruro. alcq-..J.r ·l-1 � linizante e estomacal.
t

,
,

funcionários do ensino co

,mercial no Brasil, l'ealizan
'!lO, então, a Ia. Semana de

Orientação Técnico-Pedagó
gica, oportunidade em que
foram éstudados e equacio
llados os 'probl-emas desse
setor de educação intelec
tual, não faltando, também,
a atenção dos conveÍl-cionais
para o processnamento de
medidas que objetivam o a

primoramento dos métodos
didáticos adotados. no Bra-
sil., ,

.

Na IIa SEMANA, dois os

�onjuntos de trabalho:
a) -.:.. o de seminários. l"e

alizados, diàriamente, e�tl'e
'9 e 12 horas;
b) - o de um curso de

'conferências, qqe será rea

lizado das 14 às 18 horas.
Serão .organizados, para

melhor. estudo, três grupos
de trabalho, dirigidos, l'es

l�ectivamente, pelos Profes-
8,ores Gastão Loul'f�iro· Cha
Ves., e Horácio Pacbéeo;
Mauricio, Carvalho e··Ràl;:'
lolndo Nonato,;.· e; Pie'�Te
eH e Jaéy.Mília.-Õ;'priniéi-

o ir'tipo se�á ldá's :f.tlnc.Ões�\
o Ensino Comercial; :�. �e

gundo, o da
,.

Org-�hi�à'ç-ão,
.�i\.dministl'acão e· Instalacão
das Escola� de 'Comérci; e·

., ��,,::, :f\elações com o l\1inis
eno e o· SENAC; e, flnal-·
Ulente, o da Orientação Edu-

4"""rNOllo,,JS
rl.tJI'IlAnÓPDLI5 ·.sAItTA CArAIINlA

copa, cosinha, dlspença, entrada para automõvel

por duas ruas (situada em esqurna, grande quin-
tal) , '...••.........•....... :, ..

'

.

RUA MONSENHOR TOPP - 3 quartos, s/viaíta, fi/
jàh'tã-r, coaíuãs,' depósitô, copa, terreno 10x30 rota.

RUA CONSELHEIRO MAFRA � 4 quartos, a/visita,
s/j.antar, copa, coslnha, situada em esquina, ótimo

ponto •.••.....•.....•.•.....•...•...........

ESTREITO RUA SÃO PEDRO � li quartos, ant-aala,
..•.sala- de- visita, cepa, coeínha, instalação sanitéria

completa, com duas pequenas essas nos fundos

;\.V. MAURO RAMqS - S quartos, coainha, sala jan

tar, s/visita, etc. (casa isolada ótimo local) .•..
RUA DUARTE SCHUTEL - 2 casas, uma com 4 quar

tos, s/jantar, s/visita, cosinha, etc.; outra com!

quartos, sala, varanda, ccsinha, etc. ." ....•..

ESTREITO RUA JOÃO CRUZ SILVA -- 6 quartos, a/

visita, s/jantar, coalnha, banheiro, etc., terreno

42m. frente por 20 fundos (esquina), aceita-se

600% à vista e 60% à 1.200,00 mensais .

I!:STREITO AV. SANTA CATARINA - 3 quartos, s/

visita, ./jantar, co?B' coslnhe, etc terreno 20x40

(chácara) ••...••..•....... , .........•. , ..... o

ESTREITO RUA SÃO PEDRO - 3 quartos, s/jantar,

600.006,00

150.600,00

100.000,00

21S0.000.(I�

250.000,00

180,000,00

180.00i),olt

166.000,(1)

lIí6.(.IOO,00

lM.OOO,oo

110,OO(J,O�

100.000,00

10Ó.606,o.

100.000,00

IlO,ooO,oo

�

90.000,000

80.000,00

80.000,00

65.000,00

60.000,00

80.000,00

.l').066.()�

!ri.QOO,oo

E outras que por motIVo de fôrça maior não aio anuneiadu;'
algumas destas são aceita transfel'ência pelos Institutos, Montepio
8 Caixa Econômica.
\V. MAURO RAMOS - Loté de 16x45 mts. (nego-

cio urgente) , o· ••

ESTREITO RUA SANTA LUZIA - Esq. conl Rua
São Pearo -. 40:%26 mta. • •...•••••••••.•••••

COQUEIROS RUA SÃO CRISTOVÃO - 22x550, telldo
umas pequena·s casas ••••••••.•••••••••••••••

€STRÉITO RUA SANTA LUZIA - lote com lOx4G

A Vida 'de Hoj_ Pr.claa do ENO

PA R A f E R I DAS:
E C Z E'M A S,
-I N f l A-MA.çOE S,.
C' O C E ,I R AS,
f R t E I ·R A· S,

. .

�A'ogl ETC.

copa, cosinha, varandão, dispensa etc. ter reno

120.000,00

8U.OOO,oO

36.000,00

16.000.00
1%.000,00

500.000,0.

I!O.OO(),o�

ioo.ooo,oo

25.000,00-
18.000,00

COMP&..4. DE TERRENOS,. CASAS. CHÁÇARAS E SITIOS
Temos sempre interessados �m comprar casas, terrenos, chá

!8raS e sitios.

NUN.C� EXIST-lU IGUf::n�.

HIPOTECAS

Reccebemos e splkamoe qualquer importãl'!chl· com ·garantia hi

potecária.

16x40

RUA BOCAiUVA - 3 quartos, a/ para negócio, varan

da, cosinha, ótimo ponto, perto da Av. Trom-

powsky .•. , ••. " ..•..••.•...•. o , •••••••••• :
•••

RUA RUI BARBOSA (defronte o Abrigo de Menore�)
- 2 quartos, s/visita, s/jantar, cosinha, etc. '

..

.\V. RIO BRANCO - 2 quartos, sula, varanda, cosi-

nha, etc. • .....•....•..•...........•............
RUA JOS·J.� BOITEUX - 2 quartos, s/visita, varanda,

cosinha •.••.•....••...•• 0 •••••••••••••• , ••••

COQUEIROS _,.. 3 quartos, sala, varanda, cosinha, ba-
.

.

,

, ,nhe.iro, etc. .

\.....•..
0 •••••••••••••••• .' •••••••

R.UA J J-SÉ BOITEl,JX - 2 quartos. S/visita, varanda.
casinha ,-•... ;-. ;.

CABEÇUDAS MUN. LACUNA - Beira-mar com ..

.
quartos, s/negócio, s/visita, s/ja.ntar, cosinha,
etc; terreno 72%33 mts., ótima para veTaneio ...

RUA RUI BARBOSA - 2 quartos, sala visita, cosi-

nha, etc. • ••.••...•..•.•••••••.•..••••.•..•..

ilERVIDÃO FRANZONI - 8 quartos; sala, varanda,
cosinha, etc., terreno 9)(63 mts. . ...••.. , .•...

€STREITO RUA SANTA WZIA - 2 quartos, sala vi

sita, s/jantar, cosinha, despensa, etc. • •....••••...

RUA FRANCISCO TOLENTINO - 2 quartos., sala,
varanda, cosinha, etc. • •.•..••.......•.•..••.

E:STRE�TO �;UA TEREZA CRISTINA - 2 quartol,
sala, varanda, cosinha, IUIla para negócio. . ..•.

BARREIROS - 3 quartos, s/visita, s/jantar, cosinha
grande, terreno

--·0--

mts. • ••.•.•.••.••.••••••••••••••.• ; ••••.••.•.•

BARREIROS - lote de 12)(60 mts. • •........••••

r

-·-0--

CHACAR,AS Ê FAZENDA À VENDA

CANASVIEIRAS - com ·4.344,728 ll!2 e uma ótill,1a
casa residencial de 2 pavimentos •.•••••••••••

CAPOEIRAS _:_ (no principiO) - com' �8:i260 mta.,
casa com 4' quart�8, S salas, cosinha, banheiro.,

. varandão, etc.· "� .•• - .•••....• - .•••.••........•

rRINDADE - eo'm 73,50x.600 mts. e uma casa com

ii quartos, s/Jantar, copa, 'cosinha, banheiro, V8-

randão, etc.· •••...••........•.•.....•........

SACo DOS LIMõES - com 27x1.I!OO mts. e 'uma casa

residencial.,..•..•..••.........•.• ' ...•••.... ;

:jAco DOS LIl\1õES - com 33x5üO mts. "', .

•

--0--
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I.oci_latlva
um discurso do deputad» Enedino Ribe'irrt-,

rente ano, a produção ultrapassará auasí três' vezes as Prosseguindo, o deputado Fernando Oliveira adver->

necessidades elo consumo.

•

.

. 1 te sôbre a necessidade de serem solicitadas providencias .

O nobre representante de Canoinhas faz, no ensejo, i para que não faltem transportes no momento culminante :

as melhores referências ao Serviço de Expansão do 'I'r i- da safra.
. .

go, a quem cabem aplausos pela eficiência de suas ati- I. Concluindo, propõe um telegrama ao Chefe. do Ser- .

vidades. .! viço Nacional de Expansão do Trigo,. congratulando-se :

Também elogia a compreensão do colono que, com' com a nuspíciosa. eficiência do Serviço Estadual desse'

fadigas e patriotismo, s?ube c�rresp��.der ao apêlo do II Serviço, cujo titular e�tá sendo di�o rde todo o aplauso.;
Chefe da Nação no sentido de intensif iear a campanha ESTR,ADAS DE, RODAuENS. .

do Trigo. .'
. ,. O deputado Enedino Ribeiro, lendo a local do, "O Es- ..

. Respondendo a um aparte do deputado Francisco tado" sôbre a péssima situação das estradas de rodagem.,
Mascarei1has,' sôbre o papel do Govêrno do Estado rela- Continúa na 6" p-ág.

tivamente à produção cI'Ü trigo, o nobre parlamentar a- ..r.w,.,..-...__....._........ ,.",._....._............................�.........�·.....�-"�

centua ignorar q ua is tenham sido os passos dados pelo
Executivo Estadual em benef ic ío dos agrícultores. De

qualquer fórrna, aceitando a informação do 'representante
de São Francísco de' que tais passos tenham sido dados
em tempo oportuno, extende ao sr. Iririeu Bornhausen os

elogios a que tenha feito jús.
� � ,.............•.....

Primeira exposição canina
de Kennel Club de Santa

Catarína
Flôres Brasileíras . para as Realizar-se-á 110 próximo file e a da tarde a exibição

S I P h
dia 26 (domingo) em Blu- de cães amestrados ..

epu furas dos. ra.CiD. as mc<'�c�laaUe' 'l�I�roS,édaepr"l�lmOeI'JC..a'IUebxe_ Aos cães premiados, serão I"_
. conferidos diplomas e taças.

, Num� t.ocante h(}men�gem de ?nde � Emb�lx_ad:;t do
i posição canina patrocinada A exposição canina de 1

a m�m?l'la dos pracinhas R.r,asIl se lll.cun:blra d� en-. pelo Rennel Clube de Santa Blumenau de acôrdo com

bl:a�ll.ell·os se�ult�dos no c�� Via-las. a Pistola. A�slm, o I Catarina. autorlzação do Brasil Kell
Tr_11terlO de �IS�OIa, na' Ita- B�n�elran�e d� Panall: que

I Cêrca de oitenta cães, das nel Clube do Rio, oferece ex- ,

.
Iía, a Associação dos E�- s�ll'a do RI,O, dia 28 (viagem mais variadas raças, estão celente oportunidade aos 1
Combatentes teve a feliz 2L8) levara �uz�ntos quilos inscritos. O julgamento es- proprietários de cães puro liidéia de realizar uma coleta de flores, tecnicamente a- tará a cargo de dois conhe- sangue e que, entretanto
popular, cujo resultado será condicionadas, inclusive cidos juizes do Rennel C111- ainda não possuem pedígree,
revertido na aquisição de uma grande cruz de sauda- be de São Paulo, que virão pois será concedido registro I
flores para serem colocadas de" rôxas, com '1,80 de altu- à Blumen au "convidados pe- inicial aos mesmos.

I'nos túmulos dos nossos bra- ra. Essas flores serão c010- '

....O....O...O.IIIIHJ O..lo K C. S. C.
vos soldados tombados nos cadas nas sepulturas dos Constará a exposição. de
campos de 'luta. Para que pracinhas 1].0 dia 2 de No- duas partes, sendo a parte Comemorou, OD-.;.maíor número de pessoas vernbro, Finados, exatamen- da manhã destinada ao dss-
pudesse participar da home-' te ao meio dia, hora 'do Rio, ,..---............"........_..............._ tam, a PANAIR', J
nagem, evitando-se que a devendo também recebe-Ias ti

quota fosse logo ultrapassa- os túmulos de dezoito sol- Aula Prátíca mais 001 aD�' I- I'<la com doações vultosas, fi- dados alemães, também en- .

""

cou estabelecido que cada terrados em Pistola, isto H N R versário i
qual contribuiria apenas num gesto de comovente so- DO • • • I

. Acontecimento dos mais '

eom dez centavos. Coube, lidariedade humana. Na manhã de ontem, alu- expressivos na história de lentão, ao presidente Vargas 110S da Faculdade de Farrnâ- '

a primeira contribuição, a-
.. .,.-......_._v-................_......_...

--

..............._
cia e Odontologia desta Ca-

nossa aviação, assinala a I
b

.

d li ;. data de hoje. 'I'rata-se do '

rrn o a ista que logo cor-

Ati t b ·1·' pital, em número de 18, a- 1e as rasl el 230 aniversário da Panairl'eu pelos colégios, fábricas, • companhados do sr. Prof.
do. Bl'asil, emprêsa cujo de-

!clubes esportivos, etc., sem- - • Alfredo Cherem, estiveram
d· ros '8'0 C'ompell' senvolvimento tem acompac i

pre lsputada por todos a- no Hospita1 "Nerêu Ramos", Inhado o progresso do país, e 'Iqu-eles que desejavam parti- 'II d Ir' onde lhes foi ministrada au-
.

-

d' em' I 8 18 para êle coopera.ndo de mo-
Clpar o pr-eIto de saudade .' la prática sôbre matéria que

d f do decisivo, não só propor-aos que e enderam, na Itá- Dois campeões brasileiros lhes diz respeito. -

Ha,.,a; causa da Democracia. de modelagem física .embar- PerCOlTer3m tôdas as sec-
donando as vantagens do

Nos �stados, as Associações caram no Rio de Janeiro,

011-1
ções e dependências daquê-

transporte aéreo bem orga-

d E C l1izado, -como igualmente leos x- ,ombatentes locais tem, num Clipper da PaIl 1e nosocômio, demorando-se vando ao exterior, atravésse enc�rre.gal'am.. da. co.leta I American.
World Airways na observação do tratamen-

v - de s·eus bandeirantes, as ma-quP, ��e agora, Ja atll1gw a com destmo a ·Nova York, to da� moléstias pulmona-
t "1

. llifestações mais expressi-,rmta 'mI' cruzeiros, total,. em trânsito para F'iladelfia, res, 1.10 que se refere à fJ<U'"
b vas da vida nacional. Pio-astante expressivo, levan- onde deverão intervir no te de odontologia. .

.

do-se em conta o valor mí- Primeiro Campeonato Mun- __'_�""P"",'_ neira das grmHles iniciati-

nimo da contribuição indi- dial de Modelagem Física. 'O TEMPO
vas na a:viação comercial

vidual, durante apenas um Os dois atletas brasileiros
brasileira, coube à Panair

mês ,de campanha. Várias que disputarão aquele cam-II Previsão do tempo até às
colocar no tráfego, em pr.i-

h , meiro lugar, os tipos dasempresas. ael'ocomerciais Te- peonato no prOXlmo dia 25 I 1<1 horas do dia 23.
solveram aderir' à homena- do corrente são Nelson Cal'- TEMPO - Instável, su-

modernas aeronaves que' fo-

gem, oferecendo espaço nos valho e Ahellen Chllti, os jeito a chuvas.
l'am surgindo com o correi'

b dos tempos,' devendo serona .aviões para o trans- qUâis seguem sob 'a chefia TEMPERATURA - Es-
...._ d fI

. lembrado ter sid0 uma das.por"" as ores até Roma, do S1'. Jol'ge GÜimarães. tável. -

VEN.TOS De norte a
primeiras emprêsàs não a-

•••• l' mericanas, no mundo, a uti-.

�•••� ? ••ü................ este, frescos a moderados. l'
,

.

TEMPERATURAS ._ Ex�
.

lzar nas suas linhas, os fa-

Sega'.-ra'_mO".,ontem,�.· "
.

mosos "Constellation" .. Natremas de hoj€; .Máxima presidência da Panair está23,7, Mínima 19,0.
_

.__
o eng. Paulo Sampaio, xeco-

.,'.

D -.. A nhecidamente uma autori-

.,
.

118l1bros:dá GíÍDlslã(f :11" 'I"ta": ,or�IU .res .
dade em assuntos ligados ao

; ".' "' �

.

• " <, "., ,,: mêses transporte aéreo, o qual,

.. : < B"ifj�.II�adll,
�

DD�8s: ·',c
-

.
.

.

,JOÃO
�

PESSOA, 22 (V, :�:d��'e;:�!��e��, ta��i��
.
PI o�edentes da Capltal. tudos relatIvos a produção A.). - A cloméstica Maria A., realizada em Genebra, .eFederal ch,�ga:am,. ante-<m-I p�ra a instalação de uma Tereza Sales, que fôra aco- que contou com a presençatem, a Flollanop.ol_Is, os 8�S. rede de armaz.fns de silos, metida de' estranha do�nça, das maiores figuras da avia

�rs. Anibal J. Vlerra e WIl- parte do plano aprovado pe- dormia hé três mêses, sem ção mundial. Des<le 1946,l!an _T�cker! memb:os da lo sr. Pl'esidente da Repú� que os cientistas conseguis- quando inaugurou o primei-Cotn.lssao Mlst.a 'Bl'aSll-Esta- blica. -

sem acordá-la 1'0 serviço sul-americano pa-

��� U�idOS, q�e, em -compa-
.

Os seus pa;entes, então, ra a Europa, até o dia de

� la
. o�: Td �rx::�n�o Perc6rret'ão êsses técnicos

.

dirigiram-se a um centro hoje, Bandeirantes da Pa-
errelra. �ma, o a l?e e os Va.les do Rio do Peixe, espirita dirigido pOi' José nair já atravessaram o A�do sr. Mm.lstr.o da Ag�lCul- Tubarão e rtajái, devendo Augusto Romero, presidente tlântico exatament.e 2.370'

tU�'a, segulram ontem par.a 1'egl'e,<> &11' l' a esta Capital da Federação Espírita Pa� vezes, o que bem demonstra
.

o�l��:!O,�:�.:.��a�:�r,�a::g-::-, �,e�t:·o de um mês, provavel- ·,�ãibana. 'conse2'uindo alí, a a importância da emp1'ês-a11�, ""�" ... ,. é'< J .. lc .... _ ..... ,;.. ",;:,- ""C.1.,ç. '''''" (lP 1II1"q,,;n 'T'eres·á. no tráfego internacionaL ,.

Provoca mal estar na bancada da U.D.N.
Na presidência da sessão de ontem, esteve o deputa

do Protógenes Vieira.
O expediente constou de correspondência protocolar,

fi um convite da sra, Marieta Konder Bornhausen para
um baile de 'gala no Palácio do Govêrno, promovido peja
Legião Brasileira de Assistência em beneficio do Natal

dos Pobres.
SAFRA DO TRIGO

O deputado Fernando de Oliveira, do PSD., foi ao

microfone para congratular-se com o Estado de Santa

Catarina, pela auspiciosa safra do trigo, que se prenun
ria superior ao dobro da prevista para época normal.

O OI":1clOT discorre sôbre a matéria com interessal1-'
te:; d-.dos estatísticos e salienta o fato de que, no cor-

. l< lortanópolis, Quinta.-feira, 23 de Outubro' de 1952

Renitente como aracuã e lento como marcha dE"'"

trator, H. Santos, de tempo em' tempo, pelo TEM.�
PO, quer forçar-me a .professar a intolerância e a::,:_·

heresias, com as quais equipondera bobagens - su�·

pinas ..
O rabiscador, positivamente, deve de estar cmn'":

têias de aranha nos miolos. Do contrário, para pro->

var que eu errara ao protestar contra a proibição,
de o sr. H. Rohden pregar na Penitenciária, não

iria ao anedótico argumento de que o Código Penal."
no art. .284, nO. II, pune os que exercem o curandei=
r ismo, usando gestos, palavras ou qualquer outrc-.

meio.

Nunca, 'ao que sei!e ao que informam fontes a8'·,

mais respeitáveis, o sr, H. Rohden foi suspeito de.'.'

curandeiro .

Dirá o sr. H. Santos que a sua referência é di -c •
••

reta ao espiritismo, e que eu, de indústria não e itej..

o texto completo do art. 141, § 7°, da Constituição ..
'

Leia minhas respostas ao Guia Serrano e numa:

delas 'encontrará, na Íntegra, reproduzidos os. dis

positivos constituicionais.
Quer êle que, quanto ao espiritismo, não

liberdade" por isso que a lei das leis assegura
vre exercício dos cultos religiosos, .salvo o dos que'
contfàriem a ordem pública ou os bons costumes.

'Daí conclui que, de acôrdo com as estatistica:"h:
feitas pelos melhores psiquiatras (aie ) o espiritis
mo tanto é condenado pela Constituição, como' pelo, ,

Código Penal.
O supremo intérprete da Constituição ê o Su

premo Tribunal. E as penas estabelecidas pelo Có
digo Penal sómente podem ser aplicadas pelo jur-:
e pelos orgãos do, poder judiciário .

Traga-me o sr; H. Santos uma sentença, do or-

gão competente, na qual 'leia que o culto espírità.,
contraria a ordem pública ou os bons costumes e, de'
imediatO', eu ficarei à sua disposição para requerer
o fechamento de todas as sedes espíritas no Estad •

O que não posso é basear-me em .estatísticas;
feitas peJos melhores psiquiatras para justificar umt
atentado às liOerdades definidas pela Magna Carta-

Sem sentença, do poder competente, passad�
em julga-do, as organizações religiosas, que são pes-"
soas jurídicas de direito pl"Ívado, somente podel'illJ<'
ser cerceadas na sua liberdade pela violência.

Contra esta, bato�me .eu, porqúe quero Q wn�'

tinuação dessas organizações 'religiosas. Quero�as;
porque no dia em que elas desaparec·fJrnm pelâ vj�·
lência, estará; fàtalinente- ameaçada aquela a que ell"

pertenço;,

O tema em 'discussão; aliás, não versava ,��te:
a. liberdade. de cultOj< ma-s sôbre a de consciênda,
que não pode ser ·cO'nfundida com aquela, porque·6;

.
UliT direito. adma dó pod'er do Estado .

..

.

O Estado não .trata com o crente ou com o fiél-
TJiata, apenas, eom o'·cidádão,"

Esses velhos prÍri.cÍpiós jurídicos não devia
aqui ser lt:mb'rados pam: quem, como O' sr. H. San

. tos, faz do governador- o ái'bltro supremo da verda'
de',

Que iniérêssa a Constituição se (O ;,-chéfe·· d�

Executivo"; tem-:o dôm 'dá verdade?
'

Amanhã; 110 'entanto, quando o governador !,lar·
'\1.entmn.., fô'r;'ateu� e"usar' da verdadil a seu .modo, o

sr. H. Santos,.por' certo, procurará amparo na ConS'

tituição e Jemb-l'ará' que o chéfe do Eiecutivo, :801' oe
mentei. pe;ran.te um dos outros pode'l'cs, prestou \I1J)

compromisso de hom'a, prom€tend'o manter, defeJI
der, cumprir e fazer cumprir a Constituição F
raf�a' de- Estado, (Const;' de Sànt.a Catarina art.'
§' único). SemPre que o atual governador falta .'

esse' co:�romiiiso' solenemente' assumido peranté
l'I�presentárrtes do ·pOv.o. na Assemhléia,. eu pr9
tarei:

Que "·0 ·S1'.· IL Santos n,ã'ó se arrependa de apla
dir a q1J.ebva .da. palavra de governad01', são oS l)l

'i:ro:to:s,,_

flUttHERM·E. 'fA,1)r
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