
��_.."

A Questão social voltou a ser caso de
..r':D;�la���1

Falando, ontem, na Assembléia, em Dome da P.T�B., o deputado Fran_�a��
afirmou que não há Govêrno em Santa Catarina.

E, mais: (cAo invés de mandar caminhões de policiais para Crlclmna, o Govêroo
deveria mandar caminhões de allmentos para matar a 'fome aos mineiros).

_.,.' .>

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

f;dlçÃo
.

de hoje - 8 pale.

Omais antiso�tlCLIJf;��R
ri'o de 5'.CatarIna t. 14 horas do dia 24: ..'

� 'I'empo - Instável, sujei-
" An� XXXIX � I

to a chuvas.
'"

) Temperaturu v-« Estável.

N 11
· Ve'ntos - De Sul a Leste,

,:_.- __. .-:�- :.�..� ,.J m;?:I�����.:t�l';:e��s. Extre-
mas de ontem: Máxima 25,2.

llVIínima 18,0.
'.

80 CENTAVOS
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: Rubens ,de

:1'.' Arruda Ramos
.

GERENTE

�':I� Domingos F.
:. de Aquino

______ w
_

_ '..... & ._ • .r-.�- ....�r--

t'lori<mópoJis, Sexta-feira, 24 de Outubro de 1952
-----,-------------.,..---�- ,----- "_'--"'--'-- --_------_......----------'

Vai ser anunciado pelo sr. Vargas um «Plano Trienal» para o Brasil
IlDitará Pilatos, "lavandD as mãos" r se o novo plano não encontrar receptividade
Rio, 2? (V. A.) - Por in-

.
de outubro não será manti- do requerimento, sr. Ar- tencourt, o mesmo que a- da não indicado. 'Depois de do sr. Afonso Arinos assu

'formações de pescas da ím- da, pelo visto e ouvido ôn- mando Falcão. Mas teve firmou .terern sido as fôrças ligeiro incidente com o au- mirá a liderança.
tlmlda,de do Catete, sabe-se tem na Câmara no dia das que recuar. armadas, 'no movimento que tor do requerimento, o sr.! O sr, Afonso Arinos Ja

.na Câmara que o sr, Getúlio comemoraeões. Tudo indica Convidou o sr. Brigido Ti- depôr o ditador em 1945, Gustavo Capanema garan- convidou o sr, Raul Pila pa

Vargas está preparando um

I que [JS hO�lenagens:às fôr- naco, que falaria em nome "inocentes úteis" de ínte- til! que o sr. Armando FaI- ra falar em nome dos par-
discurso para o dia 30 dêste cas armadas serão turvadas da maioria governista. Sen- rêsses norte-arnericanos. cão falará em primeiro lu- tidos menores da oposição.'
mês, destinado à mesma re- por agitação que' está quase do o representante f lumi- Ao mesmo tempo, o sr, gar. ! A Câmara aprovou, un â

percussão' alcançada pelo sendo anunciada pelos ge- nense membro do PSD, o Brochado da Rocha, que es- Quanto à minoria oposi- nimemente, um requerimen
,i!:o dia 3. Apesar' da legití- tulistas. PTB viu aí o pretexto para tava Iícenciado para trata cionista, o sr. Afonso Al'Í- to, resolvendo, sem uma

midade da fonte, vamos re- O sr. Gustavo Capanema reivindicar o "direito" > de mento de saúde, anunciou nos, seu líder, uma vez ado- única voz discordante, ho

produzir a noticia com as resolveu aceitar o crttérlo f'alar ; de "falar contra", se-I que
reassumiria a sua ca- tado o novo critério julga menagear as fôrças arma

.reservas do nosso estilo, adotado pelo sr. Nerêu Ra- gundo anunciou 6 ar. Joel deira no dia 29, "por ser o ter direito tambem a mais das. Mas, como se vê, have-
O discurso será pronun- mos, segundo o qual have- Presídio. E o sr. Gustavo

I
dia 29", isto é, por desejar de um orador. Serão dois. rá discursos a favor e C011-

.eíado, diz-se, ao microfone ria apenas três oradores: Capanema decidiu convidar "falar contra" .. ,. Em 'nome· da UDN, prová- tra, 110 dia 29.

da Agência Nacional, e o i um da maioria, outro da um membro do PTB, que I 'I'ambem deverá falar um velmente, falará o sr. Erna- O ACORDO MILITAR

.1;\'. Getúlio Vargas, em sín- minoria e o próprio autor talvez seja O sr. Lúcio Bit-· representante do PSD, ain- n i Sátiro, que na ausência I O aeôrdo militar com os

'tese, vai anunciar a elabo- i Estados Unidos é problema
.�ão de um �ano trien������'delicado a ser enfren�do,
_pura o Brasil, uma espécie,

S.' ti
'

"
/

'

,1Ie1
'

t
! em breve, pela Câmara. On-

::ç���l:lli:u��osal���z�� e�l�:1 era'.-'
':

"8 0'0''o:., '. ;;-e', "u"a�o ",0,'.-g:men o � !��s d����:;;:;�s��eC�!t��r:éS�
eluindo todos os problemas .

" ' ,

'

,
assunto. Segundo deputados

fundamentais do país: pro-
. da minoria, que já examina-

iJlemas. de administração, rguiu outras ínconstitu- !Iram o instrumento, há nele
bl d RIO, 23 ev. A.) - A pri- parece ter f ícado claro : não' mento e que sômente agora a ,

1,:pr? emas e educação e meira matéria que os depu- será mesmo aumento de ven- se anuncia a remessa da cionalídades : o projeto pa- i
a �umas çláus�las verda-

saúde, problemas econômí- . .
. �' .' r

deiramente humilhantes pa-tados deveriam votar, ôn- címentos o que..o Executivo
, mensagem ao Congresso, o gala para um mesmo cargo, I, B'I .

iC')S. 1 a o rasi

I>II,ATOS tem, era o projeto de ,lei vai propôr, mas um simples
• orador destruiu o "sofís- com deveres e responsabili-I ° 1

.

de'
-

•

d
. ..

'1'
'

f b' d d
.. .'

t
re ator a omissao de

e inatividade dos mi ita- abono. ma" de que o a. ono e me- a es iguais, vencimen .os .

E
�.

L bo "plano trienal" teria .,

I I
'f . b conomia, sr. eo erto Leal

res. Isso fOI repetidamente a- lhor do que o aumento. Se di erentes, que rando uma; h
- ,-

h'base, ou ponto de partida, '
. ., A •

b
.

t âti d
. , : ac a que n.ao que nao a

. Pelo fato, porém, de te- fumado pelo sr. Lôpo Coe- e certo que sobre o a ono SIS ema ica o serviço pu-r d d h .'Ih -

nos estudos que estão sen- _
- . , I bl'.· t'

.,

19 '1 na a e umI açao.
... rem sido apI'esentadas e- lho e nao contestado pelo I nao lUcldem os 5% do pa- }(.o, ex mgUlra mI

1 A t d�
.

d
' .

...0 ultimados no Catete, re- , . .. J" b"
I 'hI'

, .

1'" en enCla a romona

Jativos a' famosa reforma'
mandas, o projeto voltou às sr. Mano Altmo se tam em e certo que, com ,cargos pu lCOS, aI me UI- ... ,

C
.

dA'
,

.

I'
'

- _. -' d "d I
.

t OPOsIClOlllsta, e para apro-
.�"'ml'nJ'stratI'va. omIssões, sem ser. vota o. lias todo o discurso do ISSO' as pensoes nao serao os cargos e c asses m er-· � d-oU ',', .,., • I'

f'
.. vaI' o acor o, com ressalvas

° projeto seguinte - al- sr. Lôpo Coelho repisou a I
melhoradas

..
° aumento lm- me(lIal'laS e maIS, tu'ando- d

.

.

A parte do discursa que ., !:.
, •

•

'b'l'd d as partes conSIderadas
d" tenmdo dispositivos da Lei tese de que um abono é in- porta tambem em melhorIa se aSSIm pOSSI I I u_ es de

t
' ,

He . estinaria à repercussão .

"

-

_' .
-

'd
con ral'laS aos nossos in-

1, do .Impôsto de Consumo - constlttuclOnaI, cabendo ao de pensoes. plomoçao aOB-Serv1 ores e
t

�

]>oItica e da qual o SI'. Ge- M
.'

d' I
.

t' d d eresses, as quais seriam
tlÜio Vargas' pl'etende ti'l'a'y. oossibilitou um demorado govêrno - só e só - pro- aui a Iante c amou o conges 'lonan o os qua 1'OS,

t r d t'
debate entre a orador, sr. 'pôr um -aumento de venci- sr. LÔpo éoelho c�ntl'a a ex- .AJinal o projeto altel'an- neu tl'a Iza as,. pos er 1 Q l'�'

o maior efeito po�sI'v'eI dI'fe- men e por melO de Pl'OtoC'o-

Lôpo Co�lho, e o sr. Mário I mentos. '
. clusão de algumas classes do a lei do impôsto de con-

. 1 d"···
'

_.

Ye da .falação de 3 de outu� AI' I
.

'd' "t
' C

. �
. os a l('lOnaIS.

" I tITIO, sôbre a me horia de
I

Recordando iniCialmente de seiWl ol'es - e aI o sr. sumo VOI,OU as omIssoes
.,il'O pe o tom ressentido e

. .

pl'oventos dos servidores. que precisamente há nove Mário Altino ofereceu uma com elnendas. ' ,�-.ttI'f:tr'- _ _ --�...".
llru' um certo acento drântá- 'f

'

T
.

iieó. O presidente da' Re- públicos civis da Uniço. ; meses - no dia 25 de jaIiei- contestação: nenhuma clas- W'YV'.,,,..,.,,..,.._...""....
-....'""-::-

. rlgo, em
pública, segulldo o infor- D� discussão, um ponto 1'0 - era prometido o au- �:. de servidor será excluí- Té.,olco

..

s alemaes Novem'bro',tnante, vai declarar que é �,__.,..I;/Y......,__.......__....__........__�...

�:::::=�:q�::;::i�� ,Ãb;;;;;·;�t;;j;···�-:;�;;-;;.�: f:r::t::�:raçãO i :�:;��i{�;�t�, co���E
::!: ��:to:�se\:l��;á ê�� O ex-ministro LeonardO ,Bliz Perdem-se, três brasileiro �i::�:Soàc���: t: ����:.d;;.
m��d:oS:;mqUeedoO msra,IG''e'tu' _ R ?ARA�AS� 23 t(.V' A.) ':-1 outl'os automóveis, políciaÍs a',lo-As a J-ato HAMBURGO, 23 CU. P.) .

_.........�.!!!!.��..!!.�;..�:
:..em:L ca.m�l x:es a cap�..ta', em motoc�cletas, que o esta-

_

II
, � .0 dl.. Pedr� M�ura, que ORISODACIDADE..]io Vargas não chegue a depols do lllCldente de on- vam segumdo, conseguiram· I dll'lge as exploraçoes petro- f

....

'proferir o discurso ou" ao tem; di11'ante o qual Leonar- barrar a estrada ao comboio IDO eses lÍfer�s na região ,da Bah�n, I f ' -�.-", não chegue a p1'0- do Ruiz Pineda, dirig",,'e ,.'peito, em plena Catl, LONDRES,23 (U, P,) conVidou, n,st. Cidade, "c· II

� r:-------=;T:t I.Ilunciá-Io nestes têrmos. O �? movimento clandestino Real. Em seguida começou Três aviões a jacto "Me- nicos al.emães em petróleo I,' V';� ;jli� j �V I.atual chef.e do Executivo rlAção Democr;'ítica", e ex- o' tiroteio.
., teor", da RAF, perderam-se para tomarem parte na va-

1 'ii /1
'

:�ostuma substituh' discur- ministro, f9i abatido .na rua Atingido por uma bala na,. hoje na Inglaterra durante lorização dos recursos bra-, ,'-

Il�/"
_

II',EO:=; às Vésperas de proferi- pela polícia. cabeça, Ruiz Pineda morreu vôos de treinamento. sileiros.
, � �� t _'" ] !I, r,':ros. o d� 4ia 3, por exem-, Os jornais, reprodllZe$; instantàpeamente. ° primeiro caiu no ma,r, "Os técnicos alemães se· �,J:'! \..' /." II r:

]lIo, diz-se ter sido' substi-' sob' ti'túl,os de oito colunas .Enquanto êle ainda jazia ao largo d� costa de Nor- rão sempre benvindos ao L�� •

......... 1.'1' I,tu ido de outro em quê'. éle e,.c.t;>.fl1 d��umeJltos fotográ- no m€io da rua, banhado em thumberIand. O piloto não BrasW', precisou o dr. Mou- '. (�� '"

�', ii I. .anunciara a ·decisão' de dei- fioos,,()·s3ngrepto i;neidente, seu próprio sangue e ,aper- foi encontrado.' l'a veio à Alemanha em com- --,�-- _'

.

II

�or o gov�r,no é l.�ec,olher-se mas se ,a?stérn de qUalqUer, tando seu revólver na mão, ,Os dois outros se preci- panhia de um dos diretores � ,V'-=:=- I!'
j, seu retno de Itu. comentárIo.:,. o segu_ndo automóvel abriu pitaram ao sólo um perto de do Conselho Nacional do i CJ �Ll
T
ERgPECTIVA DE AGI- Leonardo RULZ Pmeda

I
fogo sobl'e os agentes da po- DOllcaster e o outro em Petróleo,' o dr. Albino Ma- ':.:�J. , .. ,. U ... "o� - �����.

AÇAO NO DIA 2'J DE era procurado pela poHeia lícia. Westley Hall, no condado nuel Regalo de Sousa, e do "

..'

OUTUBR "
, O

. ha quatro anos. . _ Mas seus ocupantes fo- de Cambridge. dr. Décio Savério Odone, di- I Descobri aquilo que·
A transquilidade com qlle Ontem', quand'o atnwes-}

ram logo dominados e prê- Nestes dois casos' os pilo- retol' de uma exploração de' você queria: um ora-
'. ��,.votou o reQUelj:ueJlto,.s.ô;- :3f;1Y<l ,�13.ta .canitaI..... de au�� ,sos� O .�erceir? ,3,utomõvel tos morreram instantânea-; petrólee, na, bacia amaz;ôni- dor!

,
t'e as comemoraç()€s do 2;d móvel, escQltado por dOlS, cOllflegmu fugll·. m�nte.

. , : ca. ! - .Não é o Enedino?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dir.tor: RUBENS Ã. RAMOS.�-"
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DRA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTONIO Dm MUSSI
H6dÍcoa
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ADVOGAO.O_S

Colônia Santa'Ana.
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de Sakel, Malauioterapia. Psicoterapia,

Consultório Provisoriamente á: Rua Genera1 Blttenccurt, S5
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C'
.

d P f U P' h' G'
.

.

.

I
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(:eualtórlo: &dl:ffcio Amélia Neto - e.lI t.

I
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DR. A. SANTAELA

_"'-- ...

DR. MARIO LAURINDO
e

DR. CLAUDIO BORGES
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----...._-�

DR. JOSÉ .EPE1ROS, VIEIRl\.�-'
- A.VOGADO -
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....... .- ,

DR. ANTONIO 'l\fONIZ. DE ARAGÃO

18 domin,g:Q: ,Farmácia Mo

.
dema - Rlll�' João ,Pinto

, 19', domin.go' Fa:rmã�·
'Santo 'Antônio '_ Rua. JOO8-
P:into -

25 sá-bado'Fármácia < c....
tarinense __,. nua Trajano' .

26' domm.g{) 'F:irmâçia Ca
taol1inense'� Rú:a -Trajano'

30"· qu'iuta-feira Fàrmáe}3;'
Noh:rrna - Rua 'traj-ano.
,: O"'serviço noturno' scrk"
�fet1:l'ado pelas, Farm�ciu'
Sto.; Antônio, Moderna e No-
�urna situadas às Tuas'�
i.o Pinto e Trajano n� 1'"

SOLICITADORES
.

Ondulações, permanente's, mallicul'i,' pedicuTi,' limo.
peza de pele e' tintura para cabelo.

TÉCNICA COM 13 A�OS DE PRATICA liPERFE�
ÇOADA EM SkO' PAULO:

.

t Mme. AUGUSTA - Rua, Fernando' Maeha{to� 28..

CIBURGIA TB:lUJlATOLOGü

OrtoJedI.
CoI1I...1t6rio: 1010 Pinto, 18.

Da. I' .. 1'1 dilriamlnte.

••DOI aOI aib.dQL
.... 1 Beca1u.v. 11.. IODa •• 'la.

Advogada Comercial, Civil e Trabalhista

ESCR1TÓRI'0:
Felipe Schmidt - 42-A 10 àndar sala L .

I
cÂ8.A J08CJlLAJlU .......
b.t'ora'OI &6.... :, .......
Vtttor, Vilnl•• _ Di...... '

••• 08...111......N8vio,�motor "Carl H08pcket�
RAPIDEZ � CONFORTO - SEGURANÇA

.

Viagens entre FLORIANÓP�LIS e RIO DE JANERtO

E�cala.ll intermediárias em Itaja! e Santos, sendQ neste últimG Apenas

para Q movimento de passageiros.
�RóXIMAS SAlDAS:

IDA I Ve'L?A
de FPOLIS de ITAJAJ do RIO . �S-ANToS" .

I9/0utubro 20/0utubro
24/0utl,lbro 26l0utubro 31/0uutbro lO/Novembro

5/No-vembro 7/N.ovembro 12/Novembro .l�/Novembl'O
17/Novembro il9/Novembro 24jNovembro 25/Navembl"o
30/Novembro' 2{Dezembro 7/Dezembro 8/De�embro
12/Dezembro 14/Dezembro 19/Dezembro 20jDez-embro
O hortH'io de ,!l?l'Íanópolis será As 24 horas das: datas in·dicada..·

Para mais infôrmáçl>es dirijam-se à

E1IPReSA:NACIONA'L DE NAVEGAÇAO HO�PC�B
Rua Deodoro. - Caixa Postal D. 92 - Telefone: 1.212.

DR. ALFREDO CHEREM"
Cora0 N.�onal. de doeD�·�entàl.

lIlt-tlire�r do Ho.pital Ct>13ni' SanéAn••
Doé�a. Dervónl e �eDtal.a.
Impotênci. Senal.
.� Ti1'Jd.�a. tl. t.
Qo.�ui�,'�" 15 ii li hora..
J'ON.: •• '198;
Re•• : Rua Santo. Saraiva;- 14 - ..treltO.

àrmacia's'
,

dê, Plâ:ntl&
-·DR. 'MARIO WENDBAUSEN

C1Ialéa mMlca '......1_ • edutU
Ceualt6r1o - Ru. Jolo Pinto, 10 - T.L •• <r...
eeualtU: Da.... f- horo.
Bulj'adas au. ..te..... J6nlor,' 'I. Tel. 8U.

DR.. A.IL�DO VALERlO DE ASSIS
MtDICO

� �".n1ços' ti", Clflllc:a- Infantil da AlaI.Unda M.1tId... � ....
plt.l·d••CarI....

'.

CLL."UCA .&DlCA Da �BLUfCAS • ADULTO!
... - .,._';

.

"c'_ .&lerp. _.
.

-

.

Co..uit6r�o�. ao. ,N�D,' ••ehado, '1 - CQu.ult.a'iI•• 1... 11
I d.. 11 ••'l,'l"bor... �

.

.

�Ifiêllef.: ,,�o�":}lta�.bhal, GuiU�.rme, i - roa•• 'IA.
I,' � , _-�i. ... ': �:;I, :' --:--.. ,;.. ,�:. ,;' ,'.. "

: .

.
.

.

•

\

Sab'ào

\Jirgen1 Esprr.iaUdade
da Cia. WETZEL INODSTRI!\L·-.JotnviUe. (marca rel1sl'radu)

. .- ,:.... Torna a r$�u·pa.. b·'·ªn·ql)i��ima . -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



) MTAOO FloritmópoHs, Sexta-feira, 24 de Outubro de 1952 . 3

i

CODvite· e COluDicação ao Público
Independente do natural ínterêsse comercial de aumentar '0 seu já considerável movimento de vendas, as casas A MODELAR convidam, prazeirosamente, a

<distinta população local e das cidades visinhas para o fim especial de apreciarem a belesa e variedade dos artigos recem-chegados como também os preços excepcional.
unente baratos com que foram marcados.

'

,

üm1irreendendo com perfeita claresa os problemas e as dificuldades decorrentes da atual situaeão inflado aár'ia, 'cujos sintomas mais se fazem sentir nos meios de

li'écursos econômicos modestos, como o nosso, deliberou a direção desses estabeleeirnentos enfrentar � combater, dentro dos limites das suas possibiIida!I�B e esfera de

.acão, essas dífículdades.
-

� �

Para tanto, )laSSOU a comprar as mercadorias do seu comércio diretamente das primeiras e principais fontes, suprimínde, assim, totaimente, a sobre-carga nos

i�)n'ç(ls do lucro dos intermediários, �lént de outras medi las de caráter e íntluêncía decisivas.
Como primeiro reflex.o dessa decidida orientação, podem, orgulhosamente, anunciar desde já

- ETC. ETC I -

I'
PARA HOMENS:

-

Ternos meia lã a Cr$
Camisas boas a, Cr$

Cr$ 25,00! Calças de brim bom a Cr$
Cr$ 20,00 Brim tipo linho a Cr$
Cr$ 22,00 Linho pUl'O a . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$
Cr$ 23,00 Pijamas a . • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$
Cr$ 80,00 BLUSõES - CONJUNTOS SARAGOSSI

_:.. ETC. ETC. -

225,00
48,00
55,00
22,00
43,00
105,00

UMA REDUçAo IMEDIATA E TOTAL DE 10%
saas suas tabelas, (que já eram as mais' reduzfdas na praça) nas, seguintes mercadorias do estabelecimento sito à rua Trajano n, 33:

TAPETEt" - CONCrOLEUNS - PASSl\.DEIRAS ._ TECIDOS PARA ESTOFAMENTOS E CORTINAS - :FAQUEIROS DE METAl"

,{�OLCHõES DIVINO E PROBELL - lViOBit.IARIOS - etc. etc.

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

OS AFAMADOS

COMPLETO E MARAVILHOSO SORTIl\iENTO DE VERAO

p ri Ta:

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

-diatas e positivas consequências, como se -poderá concl uir clara e perfeitamente nos preços abaixo:

PARA SENHORAS:
W._�ma belíssima variedade de vestidos de al-

godão, seda e linho' desde , .

&nusas desde .

':;aias dê algodão desde � : .

'Camisolas desde .

-Combinações de seda desde .

:30utiens de algodão desde .

'�outiens d� seda desde .

- ETC. ETC]-

c-s 48,00 I PARA CruANÇA�:

Cr$ 33,00 Vestidínhos de algodão desde .

Cr$ 55,00 Bluslnhas desde , .

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

Cr$ -39,00 Calcinhas desde ..................•.......

Cr$ 10,00 Terninhos de brim -para rapazes desde

Cr$ 16,00
.

I

ACABAM UE CHEGAR:
y�;y,..

CAPAS MODERNÍSSIMAS para senhoras. "Capas 100% IMPERMEAVEIS para uso de militares - caça pesca e estafetas.
Capas para crianças.

Variadíssimos artigos para enxovais.
VESTIDOS MODELOS .JACCQUES FATH - EM ,ALGODÃO BANG(1.

V·d', I a
.ANIVERSÁRIOS - Sr. Menino João, filho Do sr. Thomaz Cabral a Renda nêste Estado, em

Sra. �rmelindo Paz de do sr. João Leopoldino de Chaves recebemos atenciosa data de 8 do corrente, no-
Córdova Souza,

. ,

comunicação de haver as- meado que foi por ato do "A GAZETILHA"

,reuniãO,
na localldade cita-

Transcorreu, ontem, o a- - Sr. Francisco Rodrí- sr, Presidente da Repúbl i- :íl:ste o nome do jornalzi- da, o Revmo. Sr. Padre José

niversário nafalício da, sra, gues. sumido o cargo de Delegado ca.
nho ,oposicionista que, pro- Vailati, em palavras inspí-

-d. Delcides Clímaco Córdo- - Sr. Waldemar Forue- Regional do Impôsto Sôbre Gratos visõrlamente em formato radas nos documentos pon-

"a, esposa do nosso estima- rolli, alfaiate. de boletim, circulará tôdas - tifícios referentes à acão

-do coestaduano sr, Ermelin- FALECIMENTOS as semanas, a partir de 24
I

social, encareceu a impor-
-do Paz de Córdova, telegra- Sr. Leodegardo Bonson do corrente, aqui em Itaja], tância do sindicalismo cris-

fista do Telégrafo Nado- Em sua � residencia à rua CALDEIREmos A data do lançamento de tão, con-citando todos os in-

11111,. ora residindo na vízí- ,Tenente Silveira, nesta Ca- :CItAVADoRES "A Gazetilha'" hã-atói escô-;- teréi�ados a',' participarem
..nha cidade' de Biguaçú. A pital, faleceu,' ante�ontem,' stalei A

.Ihída ao acaso. E' que, 24 do novo Sindicato.
, À"

' Precisa-se no E ell'O rataca '

De-distín ta dama, que é muito à noite, o sr. Leodegardo • .de outubro. assinala o aní- putado Dr. Bahia Bitten•

.admirada .jielos i. dotes do Bonson, funcionário do 'De- versârío da .. vitória da Re- court
seu magnânimo coração, foi ;)arta,;mento, Regional dos

w_..........-.............,.....,....,."'!o,••_.....,.,._��....":'!'�*;'.....�, volução -de 30 e -dos -ídeaía Esteve;' mais uma vez,

Jlluito cumprimentada pela Sorreios e Te1ég�-afos. quinze finos e chies mede- te tanto na apresentação do cívicos da Aliança Liberal. aqui em Itajaí, mantendo
.

;passagem da grata efemé- O seu sepultamento se los mais elegante desfile como Fundado mais um Sindi- contacto com seu grande
üde. .

realizou, ontem, às 16 ho- O ambiente juvenil e ale- no esmerado programa- de to eleitorado, o Deputado Dr.
O ESTADO se associa 'as, -no Cemitério do Itaco- gore será o toque maximo musicas para dança, sob a Por iniciativa do conheci- José Bahia Spínola Bitten-

,1H'azeirosamente a essas robi, com grande .acompa- 'Para a noitada de domingo batuta do Prof. Abelardo do líder laborista Oscar court, que foi muito cum-

homenagens., nhamento. próximo. Souza que fará desfilar os Martins da Silva, celebrou- primentado .

. Sra. Madno Câmara Rosa, maiores sucessos musicais. se na localidade de Bspí- Correspondente.
Defluiu ontem, ó aniver- UnA TENIS CLUBE Ir ao Clube da Colina é As danças terão inicio as nheíros, neste Municípi_o, a

.sário natalício da sra. d. BOITE D:<\ COLINA l.sentir o frescor da mocida- 21,30 horas continuada, in- 'reunião preparatória para a

·Chiquinha Córdova Rosa, 8 OS' BROTINHOS TAM- .
de em flôr n um ambiente tervalo para o desfile dos fundação do Sindicato dos

prof�ssora normalista e es- BÉl\I'DESFILAM.. .

t alegre, juvenil que prende- "BROTINHOS" continuan- Plantadores de Cana, Man-
'posa do' sr. Prof. Marino rá a todos pela magnifica do as danças, sem interva- dioca e Arroz. Prestigiou o

,Câmara Rosa, Inspetor Es- A atração do momento se- apresentação dos "Broti- lo, até às 2 horas. ato com sua presença S.
colnr do Estado e Suplente di ° desfile de modas que o 'Í1hos" de nossa mais alta,' �,. .

E S PIB DD
<1

.. zsera assim a maior apre- xa. o r. au o' auer, .

" e v�reador à Câmara Mu- Lira Tenis levará a efeito sociedade, na mais bela fa- sentação do Lira Tenis na Prefeito Municipal.
n�cipal de Itajaí, ora ser- .10 próximo Domingo, em se da vida. Boite da Colina - E OS!. Além, disso, no sermão
:vmdo em Capinzal. t lue tomarão parte diversas A Boite da Colina propor- BROTINHOS' TA M B É M proferido durante a Missa

Às muitas felicitacões Broti!lhos num desfile ,de donará uma noite diferen- DESFILAM... celebrada no dia da dita ...lIIiilliiilliilili.........IIijj...�
'-que recebeu a ilustre "alil
Vel'saril!inte, ,juntamos efll
,siyamente as nossas.
SR1\' CIeERO CLAUDIO
Ocorre, nest.a data, '0 ani

'Yersário natalicio da exma.
,-sra. d. Maria Claudio, espo
t;a do 81'. Cicero C. Claudio,
'illllcionário da Alfandega
'desta Capital. ,

A aniversariante os cum

la-intentos de O ESTADO

�FAZE!,! ANOS, HOJE:
•

--- ,_-ii·. Satlilrnino Pereira,
�'lnd\!:;triaL

DO ZE-MUTRETA' • • •
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Santa Catarina no Campeonato Brasileiro �e Volei�ol
Hoje emborque 'para Parlo Alegre para honrar as tradições de

nossos pagos.
A embaixada irá presidi

da pelo SI'. Eduardo Vitor

Cabral a maior autoridade

desportiva do Estado. As di
ficuldades financeiras para
nossa participação nêsse VO

campeonato de Voleibol fo

ram contornadas pelo am

paro das suas, possibi1ida-

des, prestadas a FAC pelo
govêrno estadual e pelo AJ

mirante Carneiro, Cmt de

50 Distrito Naval.
Os votos de ,"O ESTA:;

DO" para que nossos con

terrâneos em chão gaúcho
se conduzam de forma ...

prestigirem técnica e des

podivámente o torrão bar

riga-verde.

Com destil�o a Pôrto A: I ni.n,:, �onstituid� á. base da I Motivos imperiosos difi-' deiros craques do. volei, se

Iegre, d,evel:�o embarc.�n. Glll�stlca de

J?lm,Tlle,
e a

I
cultaram a apresentação de guem as duas representa

hoje, em aviao do LOId I equipe masculina formada quadros que contivessem a ções, cercadas das esperan

Aéreo; as duas equipes d.e I
a base do conjunto, do Ubi- fôrça máxima do Estado. A- ças dos catarinenses, cons

nossa terra, a equipe f'emi- ratan. pesar da ausência de verda- cios de que êles tudo farão

Rio, 23 ev. A.) - Clas- 50 - Vasco .

si:ficação até a penúltima 160 - América .

rodada do turno.: 70 - Bonsucesso .

10 - Fluminense 112 70 - Madureira .

20 - Flamengo 1Q6 80 - S. Cristóvão...•
30 - Bangú 1.03 90 __:: Olaria
4ü � Botafogo 98 JO - Canto do Rio ..

92
'80
47

o ilustre Almirante Garlos
Carneiro, irmão de Cidio
Carneiro .diretor do Depar-
tamento de Voleibol da C. Ap-esar do estado imprati- inger, que teve má atuação,
B.C. A Confederação só ga- câvel do gramado, realizou- prejudicando, propositada
rante estádia para 18 pes- se, domingo passado, o es- mente, a equipe do São Pe

sôas em Pôrto Alegre, de- perado embate entre as e- dro F. C ..

vendo as delegações cons- quípes reservas e tãtulares Após o descanso regula
tarem no máximo de oito jo- do São Pedro F. C. e Bal- mentar, foi iniciada a f�

gadores e um técnico. neário E. C., no gramado do final, na direção do árbitro.

Os finalistas serão os mí- Balneário. citado acima, os tr ícolorea

-neiros, cariocas, paulistas .e Na preliminar entre os do -Estreito lançaram-se des

gaúchos, como patrocinado- reservas, em diputa de uma ta fase, quando procurando
res do certame. taça saiu' vitorioso o Bal- o tento de 'empate, o que

11e&l:jo E. C. pelo escore de' conseguíram, aos 8 minutos

2 tentos a 1. desta fase, quando Penuge .

Embora vencedor, o Bal- centrou da esquerda e An

neário usou e abusou do tônio e Valinho saltaram

jogo violento, sendo no en- para' cabecear, Falhande
tanto merecida a sua vitô- ambos,' a pelota foi ter ii

ria, pois atuou bem melhor direita" onde o ponteiro Ed�

que seu adversário. S011 ·finalizou para o funde

A equipe do São Pedro .do arco, �nsignando o tea-

"---'--�---' formou com a seguinte cons- to de empate. 1 x 1 no mar-

,

I tituiçâo : Mame,de, Roberto cador.··
,,'

MecaA• c Paca; Bolão, C�Sillho e Reiniciada a peleja, con
Sapo; Mauri, Nelinho, Ro- tinuam a atacar os trícolo-

J ,. dolfo, . Norton e Valdemar. res, em busca do goal da.

DICO O tento de honra foi con- vitória. Numa descida do

Vende-se ou troca-se por signãdo por Rodolfo, num Balneário; a pelota perde

terreno, automóvel ou 'casa. ; tiro longo, falhando o ar- se pela linha de fundo. Pe

Negocia-se só o tôrno ou a' queiro na defesa do violen- drele, ao cobrar o tiro de--

oficina completa de solda a to petardo. .
méta, entregá a pelota a�

oxigênio, um esmeril � uma I Precisamente às 15,40 ho- ponteiro adversário Valmcr

furadeira de grande capaci-; ras, entraram no gramado que envia rápido para Lau

dade. Tratar à Avenida 1 as equipes titulares sendo 1'0 que consigna o segundo
Mauro R,amoos,'

64 ou t.ele,fo- I' de.s. ,i.�nado para a,
rhitrar a goaI.

fie a.15R d;as 19 às 21 horas, ,pe.lt::Ja o Sr. Or1�ndo Lehm- Não desanimam os ra-

diària�ente, exceto aos

dO-I kllhl: .

pazes do''são Pedro e vão à.

mingos. .

Imclado a pugna, ll()tou- frente e mbusca
_

de nove
-

.

'

se equilíbrio de forcas. empate. Após dois lances

C'OD",RA.DOR' 'I,' NU,
ma de,,�.c,ida. do BallHiá- que fizeram perigar a meta.

.. .Ir' .

" no E. C. lloy �H_rt:lmatou de do Ilalneál'io,' ;G�tin,ho, 01'-

Precisa-se de cflbrador 'I I?é direito;' � pelota, cobrin: ganiza mais'um atàque para

na A

MOdela,r
exige-se

fi-1 dO. o arqueIro Pelanha, fOI 'o São Pedro, mandando' a.

ança.' ter ao f�ndo do arco. Esta- pE!10ta rasteira para o ar-

..... __ , _, __ __ __ __ __. "yª,.!!_Ol!.?.ilQlª:<!Q, o_,��Qto_de_:_a- co adVel&sário. Entra, Ro11-

Pa'r',-"-.pa'ção bertura. gâ' na jogada, mas escorre·
.

.1 ", ' Reagem bem os tricolores ga e cai.
Eduardo Luz" do Estreito, pondo. em cons- Caminha Beco para a pe-

.

e tante perigo a m€ta adver-· lota, mas Bonga s.egura-Ihe f

�I�lda Goulart ,Luz sária e dando oportunidade o pé em' último recurso,
partICIpam aos parentes e

a boas intervenções do a1"- "Antônio", que se apro.-
pessôas de suas relaçOes o qlleiro. ximava da pelota, vai eon-
nascimento de seu filho Embora prejudicados pe- 'signar o goal ,de empate.
CA,RLOS ALBERTO, OCOl'-' ia atuacão do árbitro, que d B nde
ddÓ dia 15 de Outubro do,

- quan, o onga com gra '

devido as-' rec I amações dos senso de oportun ismo, epvia
locais, se confundia nas com a mão-p-a�scanteio-;
marcaç.ões, não tendo auto- estes lances foram desenro
ridade para proibir o 'jogo lados dentro da pequena
viol.ento, lutavam os rapa- área a dois passos 'do arco.

zes do São Pedro, em busca Trilou o apito o árbitrct

Mobilia: do tento de empate. e todos contavam com o pe-

1 sala de jantar de em· Com o São Pedro mano- nalty jpdiscutível, mas s.s.,

buia brando as ações no grama- assinalou falta contra o Sáa

6 cadeiras do, o juiz dá por encerrada Pedro. Houve, então, o pro-
l mesa elástica a primeira fase da peleja. testo da diretoria deste

1 balcão I Em vist:: dos clubes dis- cltibe, que solicitou a subs-

1 cristaleira.' \ putantes nao estarem sa- tituição do árbitro, afim de

xxx I tisfeitos com a atuação do prosseguirem a partida.
1 mesinha redonda en .....er· Sr. 0:'1�nd0 Lemkuhl" o. Entretanto não concorda-

47 '1 izada. I Balneano.E. C., eol.ocou no ram os dirigentes do BaJ-

42 xxx gTamado para dirigir a pe, neário E. C., visto qu·e esta-

Rua Feliciano Nunes Pi Ileja o Sargento do 5° _Dis-

res n. 12. trito Naval. ST. Odilon OI

DE ATLE- ' ALAGOAS NÃO PARTICIPARÁ DO CAI\'1�
i -PEONATO BRASILEIRO DE VOLEIBOL
I

Sua realização nos dias 8 e 9 de Novembro - I A Federação Gaúcha, de e Cmt. do 50 Distrtto Naval,

Inscrição dos clubes -. Estadia e transporte � Voleibol, recebeu participa
..._.;. Inscrição conjunta para o Troféu Blume- I (ião da Federação Alagoana

, i de Voleibol, que não compa-
NAU '

.

I
recerá ao VO

can,ipeonato" Brasileiro de Voleibol; que
, Nos próximos d:ias 8 e 9 peonato Estadual como no: será realizado e niFôl'tõ' A-

.': d,� novembro, 'no Estádio, do
I
Troféu Blumenau. '

!legre, no período de 25 de
14 -Batarbãc de Caçadores, I Os clubes pod-erão insere- . outubro a 12 de novembro.
realizar-se-á o Campeonato, ver dois atlétas por prova I ,Com os baianos ja são
Estadual de Atletismo COllS- no Campeonato Estadual, I dois os que desistiram, '1'8-
tituído dos e Campeonatos podendo cada atléta tomar duzindo a oito o número de
para Damas e para Homens. parte somente em três pro- ,equipes concorrentes.

Os clubes que desejarem vas, não se contando as 111"0-) O motivo apresentadopor
participar deverão solicitar vas de revezamento, e ]10 ambas as. Federações, baia

inscrição até o dia 3 de no- Troféu Blumenau só podem na e alagoana é o mesmo, re
vernbro próximo, devendo os clubes inscrever um ho- cursos financeiros para a-

'..__.� �,-----

se desejar tomar parte na mem por prova, só podendo tender os transportes ·e des
última série' do Troféu Blu- cada atléta tomar parte em pesas imprevisíveis.
menau, fazer inscrição á uma prova, não se contando A FAC esteve para desis-
parte. tambem a prova de reveza- til' não fôra o apôío recebi-
Há necessidade da entra- mente. do pelo govêrno do Estado'

da na secretaria da Federa

ção até o dia 3 de novembro,
afim de que se possa orga-

nizar o programa das pro- HOJE O INÍCIO DO CAMPEON/ATO BRA-
vas, no que tange ao horá-

rio, preliminares e arbitra-' SILEIRO DE TIRO

���ão � pos;s�veLdiante dos tA
,,'

d
.

.

�astos feitos pela rAC du- i usente o certame o nosso Estado - Mim
rante êste ano assegurar a de tomar par"te no Congresso de Tiro seguiu
ést�diá ou o transporte dps Iôntem para o Estado do Rio o presidente 'aá
atletas, devendo as aSSOClq.-'

'

cões disputantes responsabi 1 F. C. C. T" .

Úzarem-s� . pelas. despesas I '.
�e t:an,s�o�·te e_ estadi�. As;. C?�? �ongress� de Tiro,

I
Lamentamos que iS,so' ,a.,-'provas que serao realizadas] sera iniciado hOJe o Cam- conteça num momento em

13ão as seguintes: '

p:eonato Brasileiro qe Tiro, qU(l o ..esporte·r do .ti!'o ,j;lIth
,

'organizado pela Confedera- nosso' Estádo; atravessa iá-
Damas'

, (�ão Brasileira de Tiro ao se promissora. �" .
.

Campeonato Estadual: Alvo. Porém, continuem se exer

lOOm., 200m., 4x10Ô., 80m Patrocinado este ano pe- citando, senhores atirado-
eom barreiras. Saltos em la Federação .Fluminense res ba.rrig�-verdes, que,' l'e�
extensão e em altura. Arre� 'de Tiro ao Alvo, escolhida gundo apuramos junto áo'
rnêssos �e pêso, diS,co.

e dar-

'1' a Belá Cidade de

Nov.a
Fri- presidente da F. C. C. T. pa

'do. '

"

burgo para séde do impor- 1'a o próximo ano teremos
, Troféu Blumenau: SOm. tante certame que congr:ega as.s�umda-.nos;sa-.jnscri.ção
com ba.rreiras, 4xl00m., e i diversas entidades, todas em todas as provas.
salto em altura. sequiosas da vitória.

Ausente a F. C. C. T.
Infelizmente, motivos im

periosos impedem a partici
pação no grandioso certame
dos' atiradores �a Federa
ção Catarinense de Caça e

Tiro que há pouco realizou
com extraordinário brilhan
tismo os Campeonatos Es
taduais de Tiro ao Alvo e

Tiro aos Pratos.

,CA'l\lPEONATO ESTADUAL
TISMO

SÃO PEDRO' X BALNEÁRIO

Cr�)nica de Américo Barreiros

RECREATIVO CLUBE
CONCÓRDIA

Realiza-se, sábado, às,'
21 horas, a snirée no R.
C. .Cencôrdia, à rua Xa
peeé,

Tôrno

Homens
Campeonato Estadual:

100m., 200m" 400m., 4x100

:m., SOO m. 4x400m., l.SOOm.,
3.000m., 5.000m., 10,OOOm.,
110m. com barreiras e 400m

cam barreiras.
Saltos em extensão, aUu

l'a, tríplice e com vara.

Arremêsso de pêso, disco,
dardo e martelo.

'

Ontem, via aérea, ViaJOU

para o Estado do Rio,' afim
de representar nosso Esta
do no-Congresso de Tiro em

Nova Friburgo, o nosso

confrade jornalista J3:ime
Arruda Ramos, operoso pre
sidente da Federação Ca
tarinense de Caça e Tiro.
Bôa viagem e felicidades,

são os nossos votos.

corrente.

Capoeil'as, 17-10-52.

Decatlon:
Troféu BIumenau: llO'm.

com barreiras, 400m. com

barreiras, 5.000m., Vara, Pe
130 e Martelo.

.

De Florianópolis contam
se como certas as presenças
do Clube Atlético CatarÍnen
se e Caravana do Ar. De
Blumenau os campeões de

51, o Duque de Caxias, na

parte mas.culina e ° Olímpi
co, na parte feminina, to
marão parte, tanto 110 Cam-

Vende-se
ASSUMIU o FLUMINENSE A LIDERAN

ÇA DA "TAÇA EFICIÊNCIA"

34
'24. Continua na 5a pág.

/
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São Pedro x Balneário
-varo abusando abertamente vantagem 110 lance? Além'
- jo jogo violento, no que disto, mesmo que levasse
-e ram favorecidos pelo árbi- vantagem 110 lance, s. s. te-
'tro, que fazia vistas

gros-I
ria de assina1ar a penalída-

sas, de máxima, visto que a jo-
Com a deliberação anti- gada não foi convertida em

<esportiva dos dirigentes do ' tento.
.Balneâr io, retiraram-se os I Agora, caso o jogador
jogadores do São Pedro F. houvesse consignado o goal,
,{;, do gramado, fazendo es- aí sim, não devia assinalar
-portivamente a entrega _ da a falta visto que iria favo-
-taça à equipe, cujos díri- recer o infrator.
:gent�s tanto ambicionavam, Errou o árbitro, e um êr
. .a ponto de porem de lado a 1'0 imperdoável numa pele-
'Educação Esportiva", pro- ja revanche, em que a ca

"Vocal1do tumulto e por pou- sualidade, fez com que o

<:0, em grossa pancadaria! mesmo favorecesse Justa-
Pois, ameaças não falta- mente QS colegas de farda,

vam. Ao se retirarem do' que integravam a equipe do
.gramado, a contagem era de Balneário E. C.
"2 a 1 para o Balneário E. C., I 'Quanto à arbitragem te
'.faltando ainda 30 minutos! mos a frisar que foi horrf
J)ara .o término da peleja. vel, péssima, tanto técnica-

.. ::alf����:�:lf�u�a��!� ����::::ae:::::: ::: 0,II·CI·,08· de;',R,,·c·liaJ',",Ie"ta�,-.•�I.,,11_,.'y. - ',P�r�iCipª,QEto
:gloriosa marcha invicto, sa- Pedro todos atuaram bem, " .

.

PAULO FRANCISCO' e BRUNO '�RODOLFO
'bendo-se irnpôr aos adversá- faltando apenas melhor fi- Aeha-se aparelhada para q.ualquer serviço em Bt· Par-ticipam aos parentes e pessôas das relações de

i'iõs e se 'conduzindo espor- nalização do ataque. Ouan- cícletas e Bicicletas a motor-s-- Tieiclo- -, Tjco-TicG � seus pais, BRUNO R, SCHLE�PER e IRACEMA, CAM-

-;_ivame}.lte dentro do grama- to à parte disciplinar, Gil- l:arrinho - llerço, etc. _

, POS SCHLEMPER, o 'nascimento .de sua« irmâaínha
;dó�

-

'berto, abusou d-a' violência, P�a.s e "Acé��ório8' NO��8 e tJ��d()8. ' -mLISAB�TH;� o�orrido no 'dia 22 do -córreÍlte-liá'Mater-
A equipe do São Pedro prejudican-do a equipe em Pínturae, Soldagens e Parte Mecânica. nidade -r». Carlos Corrê ia".

' '

:formou com a seguinte I alguns lances. Os demais se Serviço� Râpidoe e Garantido, Executados por pe.· Florianópolis, 23�lO�52.
'constituição: Pelanha, Pe- conduziram bem. 3,,31 aspecíalfzados.

'
,

,

drele e Zenon ; América, No. quadro do Balneário
- Rua Padre Roma. 60 -

'Gatinho e Penuge; Edson, i E. C., todos atuaram regu-
.

., .

d di

IPRECISA SE'Gilberto, Antônio, Cé1io e. larmente ,com altos e baí- r::�as ad�o�:�::ác:� �� c�r:� "

.-

.Beeo.

1 xos,
havendo algumas fa- fim de não se repetirem es- Balconistas com práticaApreciação lhas no setor defensivas. tas atitudes, pouco reco- em Casas de Modas

Interpelado o árbitro s.ô: 'Quanto à parte discipli- dávei t' trnen aveis no espor e, VIS o Precisa-se' na A .Mode-'bl'e a sua .decisão; alegou o nar, Boy e Jair, muito re- que esta é a segunda vez, lar.
-mesmo que a falta existiu, . clamaram do árbitro, apli- que acontece um caso la�
mas o jogador havia levado cando algumas jogadas des- mentável' no gramado do
'Vantagem no lance. I leais, principahpente o .io- mesmo e sempre provocado

Isto é incrível! Se o jo- gador Jair, que visava úni- pela falta de disciplina e

gador -estava com o pé pr€- camente o adversário. da autoridade de seus diri-
:BO, como podia ter levado Mais uma vez, apelamos gentes.

OTICA
e ,Ray�Ban'

ARNiAÇÕES MODERNAS PARA CAVALHEIROS, SENHORA�. - ARTIGOS
ULTIMl\S NOVIDADES PARA PRESENTES

RUA FELIPE SCHMIDT - (EdIfício -Alllélia
_""""---','

)'of88TADO

tO .

p(Jnlo de vista do come.-cio
8ôbre a partiçipa�ãD DOS lucros

, .

'RIO, 22 (v. A,), _: Sob a' o projeto substitutivo apre-
: presidência - do sr, Brasífio sentado pela cumissão' es

::vlacha'do Neto, reuniu-se pedal da Cám'a_ra' dO;3 De
<ôn tem, às 10 horas, na séde putados, pub. ]içadO.

no

"Diá-'�:h Confederação Nacional rio do. Congresso",. de 15 de
00 Comércio" a Comissão outubro corrente.,

'

.' cornposta dos 81'S. Brasil io 'Realizaram-se debates sô-
'

.. M�(chad{l Neto, Antônio Ri- bl�e aspectos gel.:ai;<; e �rel_i-lbeiro Franca Filho, Arthur nunares do projeto: Dêsses
: Braga Rodrigues Pires, Mil- debates se pode concluir
��on Freitas de Souza, An- que .a comissão designada'
� l);ôn ia Osmar Gomes, Emíliu pelo conselho de represen
"Lang Júnior c Rui Gomes de tantes não se inclinaria a

� Almeida, designada 'pelo prestigiar a idéia de criação,
"conselho ele representantes, de qualquer órgão, ao qual
para estudar o problema da se deferisse a incumbência
participação dos emprega- oficial de distribuição de
'<los nos lucros das emprê- lucros entre os empregados,
sas. Por ter assumido com- Iato informa, não só col i-
-promissü anterior, ligado ao diria com o texto constitu-
1'eajustamento de salário cional, que alude a uma par
-,que ora vem sendo estudado tícipacão direta, como tam
zno Rio, não compareceu .o bém viria acarretar redução
sr. Waldemar Ferreira Mar- ponderável no montante de

, -ques, Estiveram presentes, que. participariam os aludi
-corno assistentes técnicos, dos empregados, em face
0':i srs. José Luiz de Almeí- das despêsas admin lstrnti
-da Nogueira Pôrto e Theo- vas, geralmente elevadas,
'tôn ío Monteiro de Barros decorrentes do funciona-
1f<'ilho. menta de tal órgão.

Ficou resolvido que se Marcou-se nova reunião
-::ornasse como documento ,de para o dia 29, no mesmo 10-

.._:�:;rabalho, para êsse estudo, cal.

,

FlorianópoHs,- Sexta�feh'a,

1206

o solo despido de vegetação ficou à mercê das enxurradas e

das ventanias,.. a erosão começou II roubar a vitalidade d.Minguem pode
cultivar

um buraco

terra, cavando fendas e buracos nos terrenos das lavouras. A
. -recuperação do solo, através do combate à erosão, torna-se,
por isso, um imperativo da estabilidade material e. econômica
da sua atividade agrícola. Com o auxílio de modernos tratores
e equipamento agrícola comum, a erosão pode e deve ser

combatida sistemática e eficientemente como base de defesa
e -desenvolvirnento da sua agricultura,• A IntilnllltiOll31 l!arvl'!lter- asse

gura aos "8l'US cliente,; o ntlli8 cem-
. pleto sistema de asslstê8cla tecntea
através de cursos de treinamento,
livros de tnstruções e filmes edu
catrvos.

Consulte o Concessionário 1. H. mals próximo

INTERNAI,IONAl HARVESTER
MÁQUIN,AS, S.A.

•

HI
FÔRÇA INDUSTRIAL INTERNAr/ONAL· CAMINHOES
INTE.RNAT/ONAL - rRÂ rORES. MÁQUINAS
AGRICOLAS MeCORMICK INTERNATlONAt

I" Df JIIEIII: ar.• liAI IE mi. ,. '* SI. 'IUle: ••• aalUfE. iI .. reI" llEGRE: nl tAS'AI ..1.nIS. 211

I SI:. do Sr.·. ar.·. do UI-iv.++
AUG.: E RESP.: LOJ,.: 25 de Outul}ro. às 15 horas,
CAP.: REGENERAÇÃO em seu 're:nl'pl.: à rua Vidal

CATARINENSE Ramos'SO. quando se proce
derá 'as eleições para Gr.:
Mest.: e Gr.: Meat.: Adj,:
ao Gr.: Or.: Est.: -de Santa,
Cat'arina.
G.: Z.: 3.:
Sec.: Adj.:

CONVITE
Fraqueze, cm ge,el De' ordem do Resp.:

fl·obo Creo.Atado· Mest.:, convido todos os

iIV I Ilr.: do Quad.: desta Loj.:,

(Silveira) para a Sess.: Esp.: do dia
/

MODaLO
ZeissLentes

/

FOTOGRAFICOS

Neto)
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Plosíanõpolts, Sexta-feira, 24 de Outubro .de .1.?��2 (� ..:
-:as:;i-

Ia· IUllJbleía . Leuisl ativa Curso de ExpaRsãl Cultural. qAQJ�-m:YnR}cAXN 1D.
EXMA. SENHORA.

. História da Civilizacao no "ela Academia Brasileira .O deputado Cássio Medeiros salienta a importância -,

O Curso de Expansão Cultural convida a todos.do problema e requer seja renovado nos mesmos termos, Museu Histórfco ; professo, Ie Letras
.

São Paulo,
os inscritos para aderirem' ao banquete com queM·

.

t catedrático da Faculdade L928. Histór ia , da Indepen-o apelo da Assembléia ao mesmo mrs 1'0.
'será homenageado o dr. Pedro Calmon e exma. S€�

A proposta é aprovada. Nacional de Direito da Uni, dêncía 40 'Brasil, 1928. Ari-
nhora _ no dia 26 do corrente _ às 20,00 hs, _.

A grave situação de Criciuma versidade do Brasil, diretor chie-La - São Paulo, 1929.
no Clube 12 de Agôsto.O deputado Tenório Cavalcante fustiga em veernen- da mesma Faculdade (de História das Bandeiras Bai-

Insertção na séde do 50 Distrito Naval ao pre-Ü' discurso, o brutal espancamento praticado pejo con- 1938 a 1948) ; reitor da Uni- mas, 1929. A reforma cons-
.

IÇO de Cr$ 70,,00 por pessôa.t irigente policial que foi a Criciuma para manter a 01'- versidade do Brasil; profes- títucional da Bahia, 1929i II � .
demo SOl' honorário da Faculdade O Rei cavaleiro, 'vida àe D.

� O.Em suas considerações ° brilhante parlamentar pes- de Filosofia da Bahia; pro- Pedro I, 3a edição, 1949. O
- MI·ssa de l' lasedista 'diz não ser admissivel nos n08SOS tempos, e. nem Iessor catedrático da Facul- Marquês de Abrantes, 1933

.. "'" ...
",

" " '."'.'. '.

.

,

'.'
.'t' f I' Iencí Ii

" dade ,C,'atólica de' Direito, do O General Gomes Carneiro, .

.

o perrm Irem os rores de cu tura, VIO encras po ICIaIS

_.

contra o povo.
,

o' (lio de Janeiro; orador ofi- Hl33.' Malês - Petrópolis, LlRIA CRUZ
,

Infeliz o aparte do deputado. .Nelson Rosa Brasil, cial do Instituto dos Advo- ÜJ33. História' da Cívilísa- Os filhos, genro e netos de Líbia Rosa Conceição
quando disse: ter sido justo o espancamento, que visou >!adoR do Brasil, em doispe- ção Brasileira - São Pau-

. (Líbia Cruz), profundamente abalados com a perda de
castigar agentes comunistas. ríodos: representante do lo, 1933 (4a..edição). Ser- sua' extremosa. e inesquecível mãe, sogra e avó, agrade

Esse golpe erradissimo do deputado udenista mel'e-, Equador na Conferência rnões Patrióticos de Vieira, cem do fundo d'alma a todos os que os .acorrrpanharam
(;CU do deputado Braz Alves; do PTR, o seguinte contra Pun-Americana de Geogra- anotações, 1933. A Federa- nesse doloroso transe, comparecendo ao' seu enterramen
aparte:

"

fia e História, realizada no ção e o Brasil, 1933. Histó- to, manifestando sentimentos de pezar ou enviando co
- Mesmo 110 caso de haver agitadores comunistas, Rio de Janeiro, em dezern- ria da Bahia -:- São Paulo. rôas como homenagem póstuma.

estes podiam ser presos sem espancamento. bro de 1932; Delegado do Espírito da Sociedade Golo- Agradecem, outrossim, ao competente facultativo e
O orador prossegue e condena esses metodos fas- Brasil à Conferência Inter- nial - São Paulo, 1935. O cirurgião Dr. Dib 1\1ussi pela dedicação com que assistiu

cistas que só servem para levar ao seio do povo, a des- Americana, do México, em Rei do Brasil, vida de D. à extinta, assim como à Direção do I,AP.E.T.E.C., p-ela
confiança e empurrar as massas para o comunismo, 1945; presidente da Confe- João VI, 2a ed., 1943.. O Rei solicitude com que atendeu a um apêlo da f'amilía amar-

O 'deputado 'Pauto Marques, Iíder do PTB., associa- rência Inter-Americana, do Filósofo, vida de D. Pedro' gurada,
se ao protesto, declarando com indignação, que não se México; em 1945; pl'esiden-,II, 1938, Por Brasil e Por- Aproveitam ainda a ocasião para convidar a todos
l',)c!cm :Jolerar espancamento' contra grevistas famintos te da Conferência Inter-A- rugai, 1938. História do os amigos e parentes para assistirem à missa em inten
(-; .sugere se dê conhecimento dessas arbitrariedades, ao cadêrríica para o acôrdo 01'- Bnasil, 1500-1600, ].0 volu- ção à sua alma, a s'e realizar terça-feira, dia 28, às .7
Jrelegadõ Regional do Trabalho, a quem compete tomar togdJico, em Lisboa, con- me, 1940. Pequena História horas, na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima,
FovideJ.l.cil'lH 'no caso. cluído em 1!)45; sócio bene- da Civilização, "Brasileira, Estreito, pelo que ficam, desde já agradecidos.

Concluindo, o deputado Tenório Cavalcante requer mérito do Instituto Hístóri- 193ü, Esptríto da Sociedade I
_...._....,....._.......,.___.:__..._� .

---v

teleg�á:�:U�:�d�l��l���oOs �fa��� �,�;�:,I�:!� à�o���t��;dO ��d: �:���á��CsOdeBI'����il'<� , �j��C��l'B��:ii, ��t�;�I!�� L IRA, TEMIS CLUBEmovimento grevista de Cricíuma, o, qual, com o aumento cargo de Orador; do Insti- 1940, História da' Casa da
LIRA TENIS CLUBE _ DOMINGO DIA 26 ASc.mcedido ao preço do carvão, devia ter terminado. tuto da Ordem dos, Advoga- Tone, 1940, Curso de Direi,

21,30 HORAS _ "BOITE nA COLINA" APRESENTA-Q t
.

1 f lí
.

1 d dos elo Brasil', da Sociedade to Constitucional Braailei-uan o ao envio (e re orço po reia .se eve a um pe- çÃO nE UM INEDITO DESFILE DE MODAS DENO-elido do Delegado de Policia daquele Municipio, poden- de Geografia 'do Rio de Ja- ro, 19�17. Curso de Direito
MINADO "E o.S BROTINHOS TAMBEM DESFILAM�do dar seu testemunho de que o comandante do contin- n e iro ; dos Iuetitutos Histó- Púb líco, 1938, \2a, cd., 1912,
15 LINDo.S MODELo.S MAIS UMA GRANgente recebeu ordens severas de agir com prudencia e ritos da Bahia, São Paulo, Intervenção Federal., 1936.
OE ATRAÇÃO APRJ<iSENTADA PELA BOrrE DA COnada fazer que possa exaltar os animes. Estranha, as- Santos, -Pernambuco, Minas Figuras de Azulejo, 1910.
LINA _ JUVENTUDE _ ALEGRIA _ MUSICA�;m, o telegrama e esclarece nada poder adiantar of'icíal-. Gerais, Paraná, Sergipe, O Peregr-ino da América, 2 MOCIDAÍJÉ _:: NUM AMiuENTE FINO 'E DESLUMmente pois "O govêrno não recebeu qualquer comunica- Ceará, etc.; da Academia volumes .. i940, e Tácito Por-
BRA]\!Tl� SOB A ORIENTAÇÃO DO SR. ZURI l\IA-ção a 'respeito. das Ciências de Lisboa, tuguês, 1940, eurçoes da

Assim é de 'opinião que em vez do protesto ao Go- Membro da Sociedade de Academia Brasflaira, anota- CH'\��CIo. AS 21>30 HORAS ATÉ ÁS' 2 HORASvemo do Estado, se envie a ele cópia do telegrama do Geografia de Lima; Sócio ções, juntamente com os
RESERVAS DE MESAS NA REI,OJOARIA 'MORITZ",;-. Prefeito Municipal. '

correspontlente da Acade- Sl·S. Rodolfo Garcia e Af'râ- .-.

CR$ 50,00.
.Em resposta a diversos apartes, o deputado man i- mia Nacional de História n io Peixoto. Históriu do

."... "f'esta o ponto de vista de que antes do protesto se deve Argentim!..: <h Aead-ernia, Bras,il, Ü;OO-1700, ,2° volu- H'OJE NO PA'S.'S,'lA D,-,O-.

solicitar informações ao Chefe do Exe·eutivo. Quanto a.o fJominicana; da" Acad"mia ,me l'!}J,1:' Prince'za' babel, a
, _ n .

,,;.;pancllmento, também ele o condena, porquanto nem o Cubana; da A,cademi� Co- i Reden�l'a -- �ã� �al1l?, .

24 DE OUTUBRO. D. Pedro I pai·tiu do Rio de
�overno, nem a UDN.,tem qualquer interesse em prq- lombiana; da Academut Bo- lfJ42. l:-equerta HIstona DI- A dnJa de hoje recorda-nos JaneÍl'o para' o Rio Grande\''1car ou desculpar violencias policiais. liviana de História; da A- plomática do Brasil - Be,

que: do Sul;Indo à tribuna, o deputado Cássio de Medeiros de- cademia Portuguesa de Bis- lo Horizonte - 1942. Histó-
_ .eni 1.636, um destaca� _ em 1.838., no Rio dedara-se plenamente solidário eom � ve.emente protesto tória; da Real Academia de ria do Brasil, 1700�1800, 3° mento holandes foi derrota- Jane11'o, faleceu o Br_igadeido deputado Tenório Cavalcante, porque a violencia gera la História, de l\Jadrid; do \'olume, 1943. História do do junto ao Rio' Formoso 1'0 Manoel Ferreira de.a violencia, e quando ela parte dos agentes do poder pú- Instituto Histórico do Ul'U- Brasil na Poesia do Povo

pelDs brasileiros chefiados Araújo G�imarães, nascidoblico, então -se torna indesculpável e deve merecer v�o- g"nai; da Jurita de História - Rio, 19,13. O Brasil e a
pelo valoroso Martim Soa- na Bahia em 5 de Março deJento repudio de todos. e Numismática da Argenti- América - História de 'uma
res Moreno;

,
1777;

.

Acredita, o orador, que elementos extremistas, pro- na; da Academia de la Len- política '-- 2a. Ed. Rio -

_ em 1.823, o comandan- _ em 1877, em Pôrto A-vílvelmente não ,brasileiros, os quais tem·a missão de gua, Chile; da Sociedade 1944. Estados Unidos - de
te da guarnição portuguesa legre, faleceu o Marechalprovocar a desord€m, mas nem contra esses se deve usar Chilena de. H}�tória e Geo- leste a oeste - Rio, 1944. de Montevidéu, General D. de Campo Vitorino Joséespancamentos. grafia e membro honorário ti E;tado e o 'Direito ri'Os Alvaro da Costa, não conse- Carneiro Monteiro, nascido'Acrescenta que conhece pessoalmente o prefeito de da Faculdade de Direito do Lusíadas - Rio, 1945, His-
guindo repelh a Divisão Na- em Recife, em 1816;Criciuma e embora n�o o tenha acompanhado politica- Chile. Reitor da Universi- tória de Castro Alv€s vai Brasileira, que bloquea- -, _ em 1.930, terminou.mente, reconhece ser um cid�dão honrado, como, Q que dade do Brasil. Ministrq da Rio, 1947, História do Bra, vi, o porto, entrou em 'l1ego-' eom 'a ,vitória dos revolumais o sejam e se ele, dirigiu o telegrama nos termos em Edúcaçáo' e Saúde.

'

dI, 4° volume; 1947. A Uala ciações com o General Le- cionários, a Revolução N�-'que o fez, ê porque os fatos aH a tanto o foi·caram. Con- Grã:'Cr'uz ·da Ordem de le Ouro, Rio, 1947. Curso
cor, Barão da Laguna, cap- cional; iniciada a 3 QO mes-.clui r�novando seu pleno apoio ao protesto.

•

�ant'TaP.'o, de Portugal � .!e Direito Constituéional,' tulando; mo mês e ano e chefiada pc-Santa Catarina não tem govêrno
' Grã�Cruz da Ordem do Rio, 1947. História da Lite-

_, em 1.826, o Imerador, lo . ,Dr;': Getúlio ' Dorn�lesPalavras de sensação Pl'onuIl�iou o deputado Fran-, Boyacá de Colombia; c.o- ratura Baiana -:- Rio, 1949. __.. :...�

p.
'� �'cisco Neves, quando, servin:do-se da tribuna, profligou mendad'or da Ordem do Mê-' História da F�ndação'dà ;EI......:-a:

...

5,..&-(
..

·-a"'\.&u4P-lo'_�"asperamente o espancamento, dizendo que isto acontece rito do Chile; comelÍdador Bahia - Bahia, 1949. O
porque Santa Catarina não 'tem governo, e o sr. Secre� da Ordem do Mérito do E- Segredo das minas de' prata Após prolongados padeci-

-""'...- ---.._�

tário de Segurança Pública, ao envez de enviar policiais" qu'ador;, grand� 'ojiçial _ 4a - Rio, 195-0.
_ mentos' faleceu, ontem, em -O irigo elDdevia ter mandado para Cricil1ma, um caminhão de vi- Ordem do Mérito do Para�

.

õ"l:ador "empolgante tal� sua residência, n€sta Capi-veres, pois a greve é pacifica e só tem por fim matar a guai; grande oficial da 01'- vez vencesse o concurso po- tal, à rua Conselheiro Ma- Novembro.fome d� numerosas famílias de mineiros, E' pOl' isto _ dem do Mérito da Repúbli- pular ,sôbre o Príncipe dos fra, nr, 130, o sr. Elias Pau- Trigo e Derivados da Co("oHc!u'i o repre.sentant� do sul do Estado ,- que a ban- ca Dominicana; palmas de Oradores da atualidade bra- lo antigo comerciante l'ela-, missão Federal de Abastecada do Pa�tido Trabalhista BrasileIro' subscreve indig- ouro da Academia das Ciên- sileil'a, com.o Olnv� Bi.lac �ionado na sociedade cata- cimento e Preços não havernada, o protesto do deputado Tenório Cavalcante. cias de Lisboa, e outras venceu, com lmensa Justiça, riuense. . razão para alarme, porqueFala .0 lider do P. S. D�

I
'ondecorações da Santa Sé. ) de Príncipe dos poetas. I Natural da Libia, veio para dez mil sacos do citado ce-

.

O dep�tado Esti,v�l_et Pi:es depois de ler o substitu- :lo Gov.erno Espanhol, etc. . E�te o. grande pensador o Brasil aiIida moço, aqui se real já se encontram na'tIvo do deputado Bulcao Viana, acentua que o mesmo PublIcou, entre outros, Of' �)atricio .que, amanhã, nó estabelecendo com casa de põrto desta capital, proce-,pretende livrar o g'overno' de qualquer responsabilidade' seguintes livros: :::lube Doze de Agôsto, pro-I negocios e pelas suas quali- dente àa América do Norte.no caso dess,e espancamento e por isto deve ser rejeita- Pedras d'Armas - São �el'i1'á _a al1Ullcinda conie- Idades d; cidadão probo e aqui chegados pelo "Pelo,do,. porquanto a aCl1f<ação do Prefeito de Criciuma não Paulo, 1923. Direito de Pro 'ência sôbre o tema: .For·l honrado,- desfrutava de so- pis", e cujo descarl'egamen-.foi nem pode ser posta em dúvida. priedade - 1926. O Tesou- ,nação histórica e socia] do lidas amizades na sociedade to já está sendo feito.Os representantes do, Povo não podem �icar indife- 1'0 de Belchior, premiado Brasil. ..'

barrjga�verde" Adian_tou, aincla o sr. Má-rentes e devem mais do que nunca 'estaI' com o povo
.

, � I'f)�;C'-l elo "'ell f"11ecl' r' Rocha q e dentI'O da..

_.

.

0......................... n. n t, 1< � , - 10 . U ,Decepçno causada pelo ,representante ade- .

\ mento conster1l0U a quantos programação de navios, já,marista O deputado Cássio Medeiros requer adià:;-r)ento da

I
() cOllheC'.el'am, acolTcudo à no próximo dia 28 a.qui de-Foi deveras decepcionante, a atitude do deputado discussão do telegrama para a sessão matutina de hoje, sua residencia crescido mú- verá aportar o "Barroso",.'Olinth? Campos, r�presel1tante do partido ademarista sendo aprovado.

'

mero de pessôas para as com mais uma partida de fa'({ue pôs em dúvida a veracidade do telegrama do Prefei� O deputado Braz Alves requer que a Comissão Par-I derradeiras homenagens ao rinha de trigo procedenteto de Griciuma e ,negou seu apoio ao protesto contra o lamentar incumbida de um levantamento social no sul

I
cxtinto. do Uruguai, e que outros.ei<pancamento, sob a alegação que se devem solicitar an- do Estado, seja 'autorizada a ir imediatamente a Criciu- Os seus funerais se efe- I aqui deverão tambem che�tes informações ao Executivo.

ma e lá vCl'ifiear a extensão dos acontecimentos, sendo

I
túam às 10 hora>; de hoje, ! gal' entre os dias 4 ·e 5 deTambém o dEpu tado Osvaldo Rodrigues Cabral se a propo�ta aprovada. 'i[!indo o ffi'etro para o Ce, novembro próximo, o queT�al1if.esto'U no l11c::;mo sentido, mas- o deputado Vargas Ordem do Dia mini-ério do) Itacorobi. ! importa !:'m dizer' que nosI< errelf'fj esclal'ete (F!e se houver primeiro inquérito e Na ordem do dia, em segunda \'otacão, foi aprovado I O ESTADO apresenta à primeiros dias do mencio-e.ste concluir pela culpabilidade da Policia, de 'nada ser-' o projeto que considera de utilida,le pública a Sociedade ,I exma, familia'a expressão.1Wdo mês tudo e.fltará p'eT-vü·;" 811t40, o protcc:Lo. F'ilanhópiea de Ipomeia, de Videira. do seu pesar. l fcitnmente nOl'm}d:zado.

Vargas;
André Nilo Tadasco'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tFlor lanépolís, Sexta-feira, 24 de Outubro de 1952

tM'I IS- t1S A Para P. Alegro
.. _� ,�_

_ "

'

_

I ��.a- ;um tal Luiz Car�
I N G L E S ,. Ubaldo Brisighelli los Prestes
-[ti :,._, ',II!/., '1']' 'llMar�aA d_as BDOlt'e� LiSbO�dBl'iSighelli e suas filhas Ro-l RIO, 22 (V. A.) - Houve

1 , \., mi (a e ooma ea rrz convi am seus parentes e pessoas tur 1 . b Ii S----- - -, _
• ta .., •

na lua 1e o ICO na eçao

f 0- N I C A . A P E R I T f V A
oe suas reracoes, para assístírem a missa do 5° aníver- d R "d P

.

,
' .

-

.

-

A'
e eservas a anan',

sano de falecimento do seu saudoso esposo e pai UBAL- hd d f
. ,.

DO BRISIGHELLI '1- b d
' .' 1 q-ua o um os uncíonaríos

!. ,que sera ce e ra ii na proxima ter- ,

b
-

did
'

ça-feira, dia 28, às 7 horas, 'na ca:pela do Colégio "Cora- : �ecet
eu o re I o surPl�er:-

cão de Jesús"
-

, '-

t- en:e: um ugar para, 1HZ

•

.,

•

.'
1

." .Carlos Prestes; na viagem
, Desde ja, manifestam seus agradecimentos a todos < d

�

t R'· Pô t
'

AI •

- A

t t d f'
e on em, 10- OI' o egr e.

que comparecerem a es e a o e e. O d 'd' .

1 1 f
A

pe 1 o veio pe o te e 0-

ne, sendo que, nos primei
ros momentos, todos julga
ram tratar-se de unia brín-

BELO HORIZONTE, 22

(V. A.) - Em consequên
-eta de 'inqúérito pedido pelo
coronel Correia Lima para

apurar as atividades sub- _.,

versivas de caráter comunis
ta nas fôrças armadas, .f'oi
.convertida em prisão pl'e
veptiva, a detenção de 21
elementos da Polícia Mili
tar do Estado, envolvido no

1_'umoroso processo.
Nesse sentido, foi recebi

da pelo _comandante Nelio
-Cerqueira, comunicação te-
legráfica da Autoria de

fAgradeCI-DI'enIo eM,·ssaGeurl'!t da
_ 4a. Região Mili-

tar, a fim de que os refe-
ridos acusados permaneçam' Teodoro -'Ligocki e Família (ausentes), Luciano Li-
presos. ;rocki e Família (ausente), Antônio Ligocki e Família
Entr� êles figuram o pri- (ausentes'), Raul Ligock e:' Família (ausentes), Elzi Li

meJro. tenente .Hudso? .de �ocki. $ilvei:r� e· filho, Cap,itão Pompilio Cunha e Famj
OlIveIra �el'n, o prImeIro !ill, José G: L. 'Çarvalho e Familia" filhós, ge�ros e netos
sargento rI lo Alves, os, s�.::: 2-.�demajs plUfmtes.. de 'DO�VALIi!'jA LIGOCK:I, faleCida
�undos sargentp� r'in�QnJ_O' dla 1-9'. do corrente, expressam seu mais profundo agra-

. �acedo e.Napuleao ,Jps� ,:VI-I,jeACi��Hm-tt}- às pes�õas, amigas, q�l-e 'Cd,m-pareoorallÍ às ceri:

�
1'a e ° a}uno, d� Del_}a,lt�- momas. do ;;;eu, sepultamento, benL,como 'àqueI�s qué os

-G
ento .de Inst�'uçao, Jose La ::onfol'taram neste tmnse doloroso, ou que, por telegl'a-
uardIa. \

ma,s e cartões, manifestaram-. seu pesar.

.waJDAII. "UIA�.. OutrQSsim convidan1' -�os parênt�s.e pessoas amigas,
• ...0.&1 1lJ'BrJ'l... para a missa' do 7° dia; que será rezada em sufragio de

11'-1-1 d 'N
· 'lua alma, sábado próximo, às 7 horas, na Catedral Me·

, r e; oguelríJ tropoliiana, no altar do Sagrado Coração de Jesus.'
.........' .1II'I'IHR ••

'

••
-, .

AnUcipam' os· s-eüs agtadecimen to�.

��s� 'a nf'h�,,' Fpalis., 22 de Outubro de ,)952

Ciae-Diariu
RI'rZ

Às 5 - 7,45h�_
IMPERIAL.
Às 8 hs.

Kír DOUGLAS - Virgi
:na MAYO - John AGAR
- Walter BRENNAN
em:

F>--.1WBRUTECIDOS PELA
VIOLENCIA

No programa : Atual ida

-d-es em Revista. Nac.

Preços: 5,00 - 3,20
ROXY'
Às 7,45hs.

Clark GABLE - Loreta
YOUNG
em:

MULHER, A QUANTO
OBRIGAS

No programa: O Esporte
:na Tela. Nac.

Preços: 5,00 - 3,20
_,r""· Imp. 'até--14 -anos-.

ODEON

,
'Às 7,45h:i_

Joan EVANS - Farley
GRANGER - Charles RI
CHFORD
em:

ROSEANNA
No programa: Cínelandia

Jornal. Nae,

Preços: 5,00 - 3,20
Imp. atê 14 anos.

Il'vIPERIO
Às 7,45hs.

, Johnny Me BROW
I

em:

OURO DESAPARECIDO
A VOLTA DE .JESSE JA

MES
No programa : Firme ,lor

nal, Nac.

Preço único: 3,20
Imp, até 14 anos.

A- G U A

NAS CONVALESCENÇAS

aliciais Inferio
res pres.s

nbeíro, etc. .

� � 0,0
'

"

.

RUA J )SÉ BOITEUX - 2 quartos, s/víaíta" varanda,
cosinha •..•.•....•....•............. _ , .... , .

CABEÇUDAS MUN. LAGUNA - Beira-mar com "

quartos, s/negócio, a/visita,
- s/jantar, cosinha,

etc. terreno 72x33 mts., ótima para veraneio ...

RUA RUI BARBOS"A - 2 quartos, sala visita, cosi-

nha, etc. • •.•••.•......•.... , .- .

SERVIDÃO FRANZÓNI - 8 quartos, sala, varanda,

casinha, etc., terreno 9x63 mts. . .

E.STREITO RUA SANTA LUZIA - 2 quartos, sala vj·

�ita, s/lantar, coeínha, despensa, etc.... , .. . •.•

RU� FRANCISCO TOLENT,INO ,e- 2 quartos, sala,
varanda, .ccstnha, ete, . ..........•..•........

ES;rREITO' RUA TEREZA CRISTINA. - 2 quartos,
sala, varandll, ,cosinha, sala

_

para negócio ....•

BARREIROS -r- 3 quartos, a/visita, .s/Iautar, cosinha
cadeira, principal m e n t e
quando, do outro lado do

grande, terreno .

fio, deram, como de praxe,
--o--

O enderêço do passageiro: E outras que por motive de fôrça maior não são anunciadalf
Batalhão de Guardas. A algumas destas são aéeita transferência pelos Institutos, Montepio

princípio, o funcionário fi- e Caixa Econômica.

cou meio confuso. E não era �V. MAURO RAMOS - Lote de 16x45 mts. (nego-

p'ra menos. . . cio urgente) " ..

Mas depois ficQU tudo de- .ESTREITO RUA SANTA LUZIA - Esq. com Rua

vidamente esclarecido. Luís São Pedro - 40x2!i rut3. .. ..

Carlos Prestes era, na ver- COQUEIROS RUA SÃO CRISTOVÃO - 22�550, tendo
'dade,_ o nome da pessoa q-ue " __ nmas,"pequenas_ easatt " .

Isolicital'� a reserva, de lu- fl!Sl':REITO RUA SANTA LUZIA - lote CQnl 10d6

gar. Entretanto, é excusado mts.. , .•••

dizer que não -tratava do lí- BARREIROS - lote de 12xl>0 mts. • ..

der comuni�ta e sim, de um

jovem cadéte que, ontem
mesmo, viajando num dos
Bandeirantes, chegou a CANASVIEIRAS - com 4.344,728 m2 e uma ótima

Pôrto Alegre, sempre des- casa residencial de � pavimentos •••.•••••••••

pel'tando curiosidade com o
CAPOEIRAS - (DO principio) - com 98x250 mts.�

s-eu nome. casa com 4 quartos, 3 8alas, co!!inha; banheirQ,

'Uma autêntica jóia ..•
,

-

na construção e na utilidade

varandão, eu. . _ , .

rRINDADE - com 73,5OX600 mts. e lima casa com

Ct quartos, s'ljllntar, copa, cosinha, banheiro, va-

randão, e;te. • , .

3AÇO DOS LIMõES - com 27:r.1.500 rots, e uma caea

residencial ••••••.•...........•••.••••.......

�CO DOS LIMôES - com 33x500 mta. .., ...•...•

--o--

COMPRA DE TERRENOS, CASAS, CHÁCARAS E SITIOS

,_
Temos sempre" inteTessados em comprar casas, terrenos, cw..

llCtA" DrODDflQ':J5
nDlll4/1dP01.J5 ".3AN1A CA"ARlftlA

600.000,00

�
o
U
,

e
'"
-c
o
c- .... · �.

-- Chegou a grande oportunida
de para a com-pra do seu re

frigerador. Alaska será para

o "eu Lar um bem de famí
lia que passa de pais para fi-

"lhos, sempre perfr ito. E está
inteiramente ao seu alcance,
graças às iiicilidades de pa-

'

g�nento que estamos ofere

cê'Rdo, Venha- .ver de, perto
esta maravilha,

CASAS A VENDA

ESTREITO CANTO - 4 casas, sendo 2 residenciais e

2 para comércio (õtimo ponto perto da Soberana)

RUA TENENTE SILVEIRA - 6 quartos, s/visita, si

jantar, copa, ccsínha, etc. . , . , .....•.. , , , .. , . ,

E:STREI'1'O RUA SANTOS SARAIVA -r-r 5 quartos, sI

jantar, s/visita, copa, quarto de banho, garaje, so

tão" situada em esquina ., ... "Z .•
, , ' •. , ...•.••

I RUA
BOCAIUVA - 4 quartos, s/vísrta, s/jantar,

copa, cosinha, díspença, entrada para automóvel

por duas ruas (situada em eSq.lli'lUl, grande quin-

tal) ••.•....•.....•..•....... , ,.,', " , ..

RUA MONSENHOR TOPP - 3 quartas, s/visita, s/

jantar, casinha, depõaito, copa, terreno 101':10 mts.

aUA CONSELHEIRO MAFRA - 4 quartos, a/visita,

s/jantal', copa, cosmba, situada em esquina, ótimo

pente .......•..........•............. " .....

esTREITO RUA SÃO PEDRO - 3 quartos, ant-aala,
- 8ala- de,-visita, coI'fl. eoslnha, instalação sanitária

completa, com duas pequenas- casas nos funda!

-\V. ,MAURO RAMOS - 3 quartos, cosiuha, sala Jan

tar, s/visita, etc. (c8j1a isolada ótimo local) ....

RUA DUARTE SCHUTEL - 2 casas. uma com 4 quar

tos, s/jantar, s/visita, cosinha, etc.; outra com 2

quartos, sala, varanda, cosinha, etc. . ..... ".'

�STREITO RUA JOÃO CRUZ SILVA -, fi quartos. 51

visita, s/jantar, eosínha, banheiro, etc" terreno

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

ÓWl<> à vista e 500/0 à 1.200,00 mensais ."" .. '

,STREITO AV. SANTA CATARINA - 3. quartos, 13/

visita, si jan-tar, copa, cosinha. etc terreno 2Ü',,40

(chácarn) ••....•••........• , , .. , . , , .

'i1STREITO RUA SAO PEDRO - 3 quartos, s/jantar,
copa. cosinha, varandão, dispensa etc.· terreno

�OO.OO(),o�

150.000,0&
I
)

SOO.OOO,oo

250.000,o�

!1IO.000.Q�

260,000,00

180.000,�

180.000,0.

160.00V,03

155.(,\OO,o�

150,000,00

110.000,OGl

100.000,oCl!

100.000,00>

100.000,00.

90.000,00

90,OOO.0l>

80.000,00

80.000,oO!

66.000,oCl!

'60.0°9,00>

IIO.OOO,aO!

411.000,o�
"

llfi.OOO,oO!

120,OGO,o�

80.000,01)

86.000,00

216.000,0.
lZ.OOO,oo

500.000,o.a!

110.000.04·

100.000,",

211.000,00]
18.000,cQI!

HIPOTECAS

Réc�heml>S e aplicamos qualquer importância com garantia 'hio.

votecária.

lóx40 ,

'{UA BOCAIUVA - 3 quartos, si para negócio, varan

da, cosrnha, ótimo ponto, perto da Av. 'I'rorn-

pcwsky ••• , •••••••.•••••••.... , ... , . , .. , ... , ,

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

\V. RiO BRANCO - 2 'quartos, sala, varanda, cosi,

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

RUA JOSE BOITEUX - 2 quartos, s/visita, varanda,
cosinha

Gabinete inteiriço, branco hrt
Ihante.

. Isolação com lã mineral. Aca
bamento Inter-no esmaltado a

fogo
_ Prateleiras de aço zirrcado à

prova de ferrugem.
• Compressor feebado, o famo
so "Rollatoe", silencioso, durá
vel e que dispensa serviço,

CP 'DiíliüP"v:Je'L{v 13"/rlle

11rasmolo,r
0.0 lIl:ltNA'WO DO C"':IoIPO· '- 5. I'AUW

GARaNTIA DE 5 ANOS- VENDas EM SUAVES PAGAMENTOS

- CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO:

Egberto Moellmann Cia. - Rua João Pinto, 2 - Telefône n. 2.502.

.COQU;EIROS - 3 quartos, sala, varanda, cosinha, ba-

--o--

CHÁCARAS E FAZENDA À VENDA

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dor••

AI,IV!A AS CÓLICAS UTEH�JS.\�
r:mprega,se com vantagem par.
combater as Flores Brancas. cóli.
eas Uterinas, Menstruaes e .1>1\, o

pa�o, e Dores n� ovário-.
fi: poderoso calmante e . Regula.

dor por excelência.
"·I.LXO SEDATINA,' peJa aua com

"' mTvad1r efi"C1lcia é t'ééeltalli
'

pol
médicos. ilustres.

l"LUXO SEDATINA encoó-tn.... em

toda parte.

Anuncie 0'''0 ESTADO"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COMO EM ,LAJES ...

'. '
,"_

I população de Criciúma, humilhada com o· exibicionismo da Policia
.

.de Choque� dirigiu-se às altas ·auloridades .. do País· .

.

.

Recebemos, ontem, do dr, José Pimentel, Presidente I
.

.

o···· '. h " d .. ' t ilíd d
;;,. ,�, "

, ,,_' povo, que vive oras e In .ranqul • a e, sente-se-

<ua,AssOClaçao Comercial e Industrial de Críciuma, o se- Mello, o comércio e a indústria, bem como as reparti- humilhado com a atitude da Polícia Catarmense sob a�

�'U3nte telegrama: .� 'I r t b I
' , . , ';' .

.'
,

.

"C" ? . tr . � �?es PU) lcas: os es a e ecimentos bancar lOS, as f'armá- alegação de estar mantendo a ordem., .
'.

'

rrc lUlila, 2� (O .r.STADO) - A Associação Co- eras e os cafés inclu '. t t Iid d d t dI' J' di
. .: .

. . . .

, .... ,

� .� ,SlVe a o a I a e os au .os e a u- a pe unos providências aos srs, MInistro da Jus-

lnerclal c Indu8t.�I�1 ,de Crieíuma le�a a� seu conhe�i. ��él, em sinal de protesto aos atos de exibicionismo de tiça, ao Comandante da õa Região Militar e ao Presíden-c

:mcn�o �lue, em ",r,��e (�e br.utaJ e ínepinada agressao torça. �ncerraram as suas atividades, devido à' falta de te -do 'Prfbunal de Justiça, Atenciosas saudações (a);,

sofnd� �)el� po�ulaçao. a noite de ontem, pelo choque -aranttas, apesar do operariado em greve há cêrca de dez JOSÉ' PIMEN'l'EL. presidente".
d� Po.JcJa EspecIal, Comandada pelo sr. Curonel Trogi1io :lias estar em perfeita ordem no município, Répete�se, assim, () caso de Lajes ...

Na Assembléia Legislativa··

Coronel Vidal Ramos

A·· '.p E D I D o
AO .

povo DE FLORIANóI�OLlS
Eu; Jose Mart íns Netto, lente do Instituto de Educa-s

ção "Dias. Velho", ·RO tornaI: conhecimento de minha S1.1S-·
pensão por oito dias', sinto-me na obrigação de prestar aG,·

povo floríanópol itano, em especial aos pais de alunos.

do. referido Instituto, um esclarecimento sôbre os moti-.
vos dá dita suspensão. No entanto, por estar recorrendo..
urna vez que não concordei com R injust-a medida, .fícal':L.
o esclarecimento para o momento oportuno.

Florianópolis, 2:3 de outubro de 1952.
I

.

.

.J osé Martins Netto
�-."....���.............�.,

FRECH'ANDO
Na série de -tolices .que o sr. H. Santos rabiscou ..

em resposta à minha afirmação de que o governador-
: do Estado,' proibindo uma palestra do ar. H. Rohden.;
na Penitenciár-ia, ferira frontalmente a Constituiçãc-.
- alguma delas l'aiam._pelo absurdo e revelam pueri- ..
Iidade e ignorância .

. Escrevi que a Constituição é a lei das 1<.>18. 'O /"1"_
H. Santos não gostou, porque, no seu entender, a ler:
das leis é o Decálogo. Relembrei, então, que ern direi-
to; é trfvlalíssima e frequentiasima ii citação da Cons-

tituição como lei das leis. O sr. 'H. Santos quer, agora,

que eu .coloqus um apêndice no que escrevêra, ou 8€-...

ja, que lhe prove que- a Constituição é a Iei das lei«-.;.
em tudo!

.

A conclusão que ressalta desse desejo do sr. H�

Sant�s é dupla: ou ele ignora crassamente o que sej�;
uma constituição, ou está a fazer molecagem .

. Chamamos a Constituição de Carta Magna, Esta· ..

__

tuto Fundamental ou Lei -das Leís, por ser lei ímper.a-·
t'Ória sôbre as leis ordinárias. Estas; I>e col'idírern com.

dispositivos,.daquela". serão nulas; A-hlda há pouco,.'
.aqui no Estado, a famigerada lei' n. 22 foi inquinada,
de nulidade e tornada sem efeito; por âecisãü do Su�·
perior Tribunal Federal, just,:u;nente porque feria a;._

lei das lel\, O mesmo 'I'ribunal, há poucos anos, dec1-
diu que diversos artigos d-a-i Consttiuição do Rio Gran-
de do Sul eram' parlamentaristas, contrapondo-se, por:
isso, à forma/de govêrno determinada pela lei das Ieis�

Elaboradas para: regu-lar o. 'eXel�ici� (la soberania
para limitar as atribuições dos poderes, para estabele-;
cer a forma de govêrrío e para determinar direitos €)--> .

garantias, as constituições, obviamente não são cate--- ..

cismas religiosos, ou 'tratados de moral; ou receítuâ-.
rios de quítutes,

Pedro' Calmon, que em breve estará entre nós, de- ..

fine constituição; segundo: notas de um c_ade:rno do&�;
meus tempos de Faculdade, comei' o corpo de leis que-

.

rege o Estado; limitando c o poder- do govêrno e det-er�-
minando s-U'a- realisação« '. , ....

.

Assim, se o sr, H. Santos tivesse noção do que se

ja uma' Constituição não aventaeia a hipótese de um

desses' diplomas íncluir
'

dispositivo determinando qll€'"!
todos os cidadões devem Íl'-à-:: Santa Missa aos domin-·
goo e: dias santos.

Se, ainda, a sns- .. sabença não fôsse tão singela ••
por certo, [amaía eserevezias-que, em países muito eul�

. tos, não faz um deoênio., vigorou um dispositivo com.....
.

. titueionaf prescrevendo que-todos os -sifilíticos deVe... •.

desaparecer- pela- eutanasiàe
.

Se o- sr; lI). Santos.vcuídasso da matéria, sábéri�:, '.

que, Dum; pais muito culta, não faz um decênio, D�:'
.ditado.r, rasgou a C.ónsHtuiçªõ, de Weimar, ·tid�::.coma,:·
um m0numento de>.:sabedoria política e, nesse sentido
citarfa c.Qmo· obra prima,. nas mais altas cá.tedras d�
direito, .

do universo, FoL sob êsse genial estatuto que"
a paternal austeridade ··de Hindenburg reconstruiu· e,c

prospe�'oll sua 'gr�n�e, páfria:. O' que acontec€u' QUl:\1'l""·
do o dIploma de WeImar foi rasgado pela insânia oe: ..
aventu;reiro:,-todós' sabemos'. , ,

Se. o, sr. H; .Santos, conhecess·e o poder "das '-COl'l;g_'.,,-
. titnições; quando fiélment() executa'das .......:.. si 'quis em·

legitime- utatOl'� ,como' pregav·a São Paulo - 8áb�rià,
a:é que elas,. em dois: países, a Inglaten:�t'e a Hi1ngria�:
sao costumeIras, não escritas', Teria <itimo materiat :

pa-iC'U' d'igressões mais .inte:ressal1'te!S e menos, estultàS '.

na Ma·g�a:;cCa;rtad:.Jibêrtlltumi' de 01215 e no BÚI dos.. di: -

l'eítos, de 1633, dos ingleses, e na BulIa de Ouro. de,·
ltZ22; dQ;'rei 'André II;' das húngaros. .'"

Deixemos, toda'ma, essas digressões, que sã� roi:'" .

�_as'" de,::sap?teirbJ,,"" .

.

'O'UItHEIME:-TALC'
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