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tên c ia, o bcaí.o de que o

;: primeiro ministro Win ston

� Churc hi ll vai a Washington.
.,...,..,...;.._._,.__ �. nos fins de janeiro do pró-

ximo ano ou princípios de
'fevereiro , a' convite dó ge
neral Eisenhower, presiden
te designado dos Estados
Unidos.

Essa. informação mais se

vem difundindo nos círcu-

� - OU,[füR
t; Rubens de

I Arruda Ramos
GERENTf

Domingos F.
i de 'Aquino
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I' ·C�'lle s'r G' ·t·u'l'n Yarnas Rasgaram o lívro
.

ra ao II ,0 · e L
. II.· Áse!!?!�t�� p�p��!�!�a?o,RIO, 11, (v. A.) -=- Em

,
,

. .

I de muito curto espaço. c;; da coligação, o motivo de não comparecem, a�e-Santiag� do Chile, a onde I 'E c,?l1clulU anunc_Iando: tempo, de V�l'g�S ao Chl.le .

S;11' de majoritários, ao plená.rio da Asse��lé�,foi chefiando-a repres_enta-, . ---: De modo muito espe- O s�'. Cafe FIlho

aCh�n-1 estava lia impossibilidade de uma concíl iação
-çao brasileira à posse do! �1�11, quero. �cl'escen!ar um tou, am.da, haver recebld� entre o dever de alterarem a proposta orçamen-pr,esidente Iban ez de _�am- f

fato que VIra .consohd�r os do presidente Ibanez. a :e_I-' tária para 1953 e os desejos do governador de
no. o sr. Capé I? 1 1 h o Ilaço� �a amIz.a�e chlle_no- _!eza. de - uma :'�tnbUlçao ver a sua mensagem aceita sem emendas.
-concedeu uma entrevista a brasileira: a VISIta, dentro imediata dessa visita,

Em virtude dessa alegação e diante dos
"El Mercurio". Depois de se

'enormes 'prejuízos que o Legislativo vinha so-
referir ao' espetáculo eívieo ._-.- -

,.. ;._-._."' - _• ....,.."

frendo por �ulpa da maioria .governjsta, foi
;9, que foi assistir e de elo-

convocada uma sessão extraordinária para de-
gíar o garbo das Fôrças Ar- Asseml.'éia Legislatiya cídir outras matérias; que não o orçamento.madas chilenas, que desfila-

Entre essas matérias estavam vetos e redações
ram no Parque Cousino, -O

f'inais de projetos aprovados com o voto, das:r.·Café Filho assim se ma- fat-o .escabrese: maioria. Não havia, diante disso, motivo algum,.

,ni:festou a respeito do nosso - •
mesmo de caráter especiosamente político-par-intercâmbio mercantil .corn t
tidário, que pudesse evitar o comparecimento da.aquêle país amigo: -

rasga ram· a toAIha maioria fujona, a não ser o deliberado propósito."Faz algum tempo que
_ de desnioralízar o Legislativo e fechá-lo, redu-

firmamos um convênio co- Na manhã de ontem, teve Capital, sôbre belo gesto do zindo os poderes a dois: �. Executivo e o Judiciá-mercial com vocês e é meu lugar a sessão extraordiná- Executivo Paranáense que . rio.
-desejo, após as conversa- ria da Assembléia Legislati, mandou conceder uma assí
cões mantidas 'com o exmo. va, convocada espec ialmen- natura da Revista Forense�l" Ibanez del Campo, a111- te para ultimar o julgamen- a todos os Juizes e Prometo
;p1iar muito mais as nossas to de. diversos processos em res daquele Estado, reque
-T-€lações econômicas, cul- andamento na Casa e todos reu um telegrama ao sr. Go-
iuráis e políticas". em regims de urgencia, vernador do Estado, fazen-
Declarou, _a seguir, que do-lhe um apêlo para que-:--"0 futuro da humanidade Revista Forense

imite a utilissima iniciativa
repousa sôbre a compreen- O deputado Wilma r Dias,

e mande dar também aos
.são entre. todos os continen- depois de ler comentário pu- Magistrados Catartnenses,
tes", argumentando a Jje- blicado em ;'_ov� secç�o do

uma assinatura daquele no.
cessidade de se extinguirem "O Estado", de autoria do

távelôrgão de cultura ju rí
«lS isolamentos entre ,as na-I Dr. Adão Bernardes, Juiz de

dica.
-ções. Direito da 2a. Vara desta

O telegrama foi aprovado.'
A fuga da maíoría

Coube ao deputado Elpí
:lio Barbosa, IJ_a se�são ma

tutina de 'ontem, 'v.e1'..bel'{l-r
C'om n(ltável oração, � .injus
tificável fuga da maioria.
Depois de lembrar as di

versas formas do governo
que vem sendo postas em

uso, para encontrar o bem
estar do povo, enaltece as

excelências do regime detno
crátieo, onde se simplifica o

EJY�ENDA N°. 1
. processo da vontade popu-Ao proj.eto de Lei que FIxa a Despesa e Orça a ReceI-

1 d d
.

,
.

ar, an o o governo ao par-ta para o exercício de 1953.
_.

.

A • tido que conseguir a maio-, DESTAQUE-SE da dotacão 04-4-11, a

ImportanCIal'
d t t d

. ,

.' na e l'epI"esen an es ou eue Cr$ 50.000,()o '.
J
:. _ votos.

-

.

Com essa importância, U1clua-s� a segumte dotaçao: -

E
. '.

'

.
'"

-

'

'd d S
.

d d
. ssas malOl'laS, com a VI-"AUXILIO para a construçao da se e a OCle a e

t" t h b' - ." ." ...

'

orla, ornam aos qm ros aOperarla de Caz:omh�s Cr$ 00,000,00
<

_ ',!>esada responsabilidade d(;>Sala das Sessoes, 2a de Ontu'bro de 1952. .

'- 'd l't" d..
-

loneU"âr
a VI a po 1 Ico-a -(a.) Fernando OhveIra..·· ..

t'" t' , paJ's., EMENDA N0 2
. . mm:_s .a ,Iva (tO

..'

Ao projeto de Lei que Orca a Receita/e Fixa a Des- Nao se c�nc_ebe, assImt:,.

d 1953'./ que essa mmona, como es apesa, para o eXel'CIClO e.. .

t d' FI .;, '

DESTAQUE-SE da dota�o 04-4-11, -a importância aeo:1. ece� o, 'em
"

01 ,a�o--ti
.

C Q> -O 000 polls,lla Ilha aos casos ra-e 1"1 l): ,0.0 A" • 1'OS" fuja dessa .responsabi-Com essa ImportancI,a, mc1uam:se as segumtes do-
rd I' f-I t f'+8, ·,).€.s· 1 ae e, uJa (O pos o, uJa... ç .

.

" - . do dever para envergonha'r"AUXILIO para t Socledade Pl'e-Constl'uçao Igreja ,. .
1

-"T 'a propna democracla.��
-�

C O ora:ttol' prossegue emTrês Barras .; ..... _ . . . . . . . . . . . . . . r$ 25.000,00
d.e suas considerações e termi-"Auxílio para a Casa da Criança

na com frases de veementeCanoinhas" _ . '. . .. Cr$ 25.0-00,00
SaJa das Sessões, 25 de Outubro de 1952. condenação à atitude da re-

(a.) Fernando Oliveira preseiltação, situacionista.
EMEN.DA N6 3 Ocorrência gravíssima"Ao projeto de que Orça a Despesa e Fixa a Rec,eita O deputado Tenório Ca-:Para o exercíeio de 1953". va'lcante denunciou à Casa

DESTAQUE--SE das dotações abaixo as s_eguintes um fato gravissimo.: havia
- impm·tâncias: � sido rasgada, a' fôlha do li.

79-4-1 Cr$ 50.000;00 vro de presença da sessão-
02-1�24 .. ;.: ..•. :-: �

'
.. .' : C!$.· 50.�OOJoo ato de'alta indignidade par ...

lamentàr, com o qual se pre
i.tel1de JneJioSpl'eZal; e espiso�

-

feaI" Ó pl'êstigio da Casa.
'O or;tdor ,recebe 'diversos

apartes todos corroborando
s,eu ve-ement� protesto con

tra esse fato, que tanto de
põe contra o decoro da Casa
e praticado por abuso de

Acary Margarida, velho
e conhecido pintor contel'
râlneo, vai inaug1:1rar, às

" I 10,30 horas de amanhã, à... --_ .. _ .. _-_ _--_ __ .. _ _--- _--- ,,........ _ ............ __ w... .v.. _v__ .". _ ••• ,v. __ � 4F., -
I rua João Pinto, fi'ente aoFaleoeu 81t811, vitima, de 'um ata-l Clube Doz� �e A�ôsto, mais

ql8 cardiaco, CbalDl leU.BO, prl- ;�:. exposIçao de trabalhos

I Id t 'd 1- I
Desta feita, Acary dedi-.

me rI Dres 81 8 "srae cou essa mostra· à Impren-'
REJOVOT, Israel, 11 (U. P.) - Os restos mortais do sa falada e escrita de San

P.) - Chahn \Veizman, 1° dr. Chaim-Weizman, o pai ta Catarina, bem como às
Presidente de Israel e' qui- de 'Israel, serãó sepultados Fôrças Armadas, aqui Se
mico de renome mundial, fa- amarihã. nas proximidades diadas.
leceu às primeiras horas de desta cidade, na terra p1'O- Para esse ato recebemos_
!1O,ie, em consequência de metida, qu'e ajudou a for- cordial convite daquêle ar

um atàque cardiaco. mar e que dirigiu como seu tista conterrâneo, a quem
REJOVOT, Israel, 11 (U. primeiro presidente. agradecemos.

Eleadas. at Orçamento
Iniciamos hoje a' publicação das emendas ofereci

das à proposta orça,mentárla para 1953. Impossibilita
-dos moralmente de rejeitarem essas emendas, os depu
tados da eoligacão - exceto o sr. Osvaldo Rodrigues

,

Cabral, fugiram' do recinto, obstando, assim, que a As
sembléia cumprisse a ;missão que lhe dá a Constituição
U€ Santa Catal'1l1a ..

Aconteceu, diante da falta de motivo para
a ausência dos coligados, que o deputado Bal
s in i, chegando à sessão, assinou o livro de pre
sença, na ignorância, segundo afirma, de que

. sua bancada continuaria a negar número, ao ple
nário. Esse fato causou alarme entre os fugi
tivos, que imediatamente o comunicaram, pelo
telefône, ao sr. governador do Estado, solicitan-

/

do ordens.
O .ilustre sr, Irineu Bornhausen, como su

gestão" teria lembrado o poder do poder econô
mico ,e aconselhado a que. comprassem alguem
para rasgar o livro de presença e, com isso, fa
zer desaparecer a assinatura do deputado Aqui
les�..Bals,ini.

Em' seguida a j"so, o deputado-Volney Co
laço de Oliv�ira se _apresentou ao

_

flmcionário
encari:.egaào -do.1ív::r� do ponto, e,' enquanto o

.'examinav.a; ped-ià ao alilàrdo f1.úJI-i.onái'io que

subisse ao andar superior, afim ue prestal'-lhe
um 'obséquio.

O :füncionário, ingenuamente, na melhor
bôa-fé, o atendeu. Mas quando voltou, consta
tou que o livro do ponto fôra rasgada na folha
de presença daquela sessão extraordináriá.

,

Moral da história: Esta hlstõria, verídIca,
não tem móral.

los parlamentares.

Demitiu-se o sr,
Edward M. JUDlor
WASHINGTON, 11 (U

'P_) - o presidente Truman
aceitou o pedido' de demis-
-são do' S1'. Edward' Mil ler;
do cargo de secretário de
Estado adjunto para os As
suntos Interarnericanos.

O pedido de demissão te
rá efeito a partir de: 31 de
dezembro próximo .

I
I ----��-��� - ...

_--_i
�-- ,.r��.....

! 4gradeclniento do
Dr� Pedro Calmou

O sr. José Elias, Presi
dente do Clube 'Doze de A

'gôsto, recebeu do sr, Prof.
Pedro Calmon, 'Magnífico
Reitor da Universidade do

Brasil, o seguinte telsgra
ma:

"RIO - 165603 - 25 -

Apresento expressão dos
meus melhores votos de a

gradecimentos a essa tradí
cional e ilustre instituição.
Atenciosamente Cá) PEDRO
CALMON".

EXllosl�ão Acar,
Margarida

r

Ai�c�;lid�-;'
-

LeiS do Trabalho
RIO, 11 (V. -A.) - o Pre- , d�lltl'O - de cada càtegol'Ía

SlClente da República sah· feitação técnicá, entre pes-l profissional".
�!O���a��� ��n:�.a4�;gUi;; ��a�:l�:r:i�:r:��a f�; tes�: I O�R""'I-"S"'·-O;�:�;�7ConsolidaçãO' das Leis do penOI' a clms anos. -:
Trabalho:

A

§ 2° -:- Os
..;

diSPOSitiVO.
s

1"':<7Ii�:·":"·_·
. �, f

"Art. 461 - Sendo idêll- deste art�go nao prevalece- . .rt
�<'tica a função, a todo tra- rão quando o empregador I � � ,

barlio de igual vàlo.r presta- ,tiver pessoal organizado em' .

do ao lPesmo empregador, quadro de carreira hipóte- 'Ifl
.na mesma local'idadey C01'- se em que-as pl'omo'ções cle- '.' Q ._ �IJ

't"
.

respo'ndétá' igu:al 'salário, verão obedecer aos C1'1 erIOS

sem distinção de sexo. na- de.
.

antiguidade e mereci--
cionalidade óu idade: mento.

I
§ 1Q -. Trabalho .de

1
� 3-0 -: No. c�so do �ará- Iigual valor, para os fms grafo aI1tenol. as promo-

·des. te capítulo, se.xá o q. u.e .

ções deverão ser feitas a�. ,

fôr feito com igual p.rodu.ti- ternadamente por mel'ec)
vida.de e com a mesma per- mento e por antiguidades,(Continúa) C"lltinúa na 6" pág.

_ Cr$ lÓO.OOO�oo.

COM A LMP0RTANCIA DE \.Cr$ l00.090,ó<i.'"in·cluà�
se no Orçamento onde eoubel" 3. seguinte dotação:- _

"PARA AUXILIO A CONSTRUÇÃO�DO PRÉ1>IO
DESTINADO Á SÉ'DE DA ASSOqrAÇÃO RURAL DE
CONCORDIA" _ . . . . . . . . . . . . Crf 100.000,00

Sala d:is SessfeEl, 25/10/52. (ia.) EsfivaI.ete Pires,
..Elpídio Barbosa, W.. idenlar Grubba

/

. �

- Até que um dia a

Evolução pagou seu

tributo à verdade ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DRA. WLADYSLAVA W.' MUSSI
E

DR. ANTONIO nrs MUSSI

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
ESPECIALISTA

MOLÉSTIAS NERVOSAS E l\lENTAIS, CLlNICA GEItAL
Do Serviço Nacional de Doenças Mentais, Chefe do Ambulatô-

�io de Higiene Mental em' Florianópolis, Psiquiátra do Hospital
Clrllrria-Cliniea Gera,l-Pat1lO. Colônia Santa'Ana,

'.l'Ttco completo • "apeciali.ado da. DO.NQAS U. 8.NBO.

o ESTADO
ADMlNlST&AÇAO

........ Oficln•• , à rua C08.elhelrl ...fI.,

T.L 1122 - Cs. POIItal. ln.

Diretor: RUBENS A. RAMOS,

G.unt.: DOMINGOS F, DJI AQUINU.
ae,ruentante. :

,

aepr..entaçõe. A. S. Lara, Ltda.

a.a ·Senador 'Dantu, .0 - .0 ..odal'.

Te}.:' 21-.92' - Rio d. Jan.irO',

R.prejor Ltd�.
.

tua I'elifoe de (l1iveira, n. 21 _. 88 •••_.

T"\.I 11·1187* - Sio Paulo.

ASSINATUIlA!
Na Capital

••• _'_ .... , . . . . . . . . . .. CrI 11',1l

.....tu ' •............. CrI ,. .••

No laterlor

••• ....•.•. Cr$ 1 .

.....u Cr' 11 ..

.utDC;O' medfant•• eontr'to.•
o••oria:ioail. oo",roo' filo l.'ublicai1n•.•••,··a.... ,

•••olndo•.
.

A. direçlo nAo •• respor.abilila �elú. -.--..

_...Uidol 1I.0a artiJo, .... inado•.

Convulsoterapia pelo eletrochoque e cardlazol. Insulinoterapla
.....S.. <com mod"rno. métodoa d. dia,nó.tico. e tratamento. de Sakel. Malarioterapia. Psicoterapia.
�}LPOSCOPlA - HISTIRO - �ALPINGOGKAFIA - .ftABO�

'..IS.0 BASA!-

i;.,;1' •

.�}Consultório Prov'isoriamente á: Rua Gen�ral Bittencourt, 86

(esquina de Anita Garfbaldi ),
t.111oter:apia por ondae cllrta.-.I.hoeoallllaÇelo .a10. Dln.

DR. 'I. Ij08ATO 'F_U.HO
Doellç.. do aparellao-.reapiratór.tÍ
rUBJ]RCULOS.

RADIOGRAFIA • RADIOSCOPIA DOS PULa0..

DR A SANTAELA Ciror.l. do, Teux
• • ,..' P'orbl.ad:<I pela Faculdade Nacional d•.•edidna,

-

Tlaielel1'" e
I'ormado pela Paealdade Nado"al d. a.clic1Jla .. Ual1'fta- ADVOGADOSTi.iocirureião do Bo.pital N.rlll ]lam.a

-

,

.....40 Br..n).
. Cano de ••peciaUzaçáo pela S N. T. Ih.interno e. k-... I••Il". I•._'

..
" ...

.�l,eo ;O" ..,,"rIO •• A.,i.dnca a PIleop..... Dl�- ------- ------

....Ul
Cirarei_ do Prof. Ueo Pinheiro Gllimarl•• (tio). DR. MARIO LAURINDO

. Con.ultório: Rua Feli� Schmldt a. II.
h-�nterao do ao.pital P.lqllt"riM e .all1efmi. ".'le1in. .a Diàri.mente. da. 115 ... 18 iJôra.. e

'fJ6_.tal .....nL·
-':-fllterl'\ó da Santa Ga.. 4. alttric6r.l. 410 .... lo I••.ue.

Res.: Rua São Jorge n. 80. DR. CLAUDIO BORGES
, CHa1ea a6diea - Doençaa N�"e.al. ' DR ALVARO DE CARV'A'LH

'

ADVOGADOS
c.ual&órlo: .difteio "Amélia Nlto _ !ale t.

• O
DotIIlça. d. Cria...;a. Fôro em geral, Recursos perante o Supremo 1'rioD'-

••••"da: _lia. Bocai••a. li'. COlllUltório: Rua Trajano a/n.•dif: Sio Jo:r•• - 1...dar. nal Federal e' Tribunal Federal de Recursos.
('.uallltaa: Da. 11 la 18 lI�a.. &al•• 14 • 1&. ESCRITóRIOS
T.lefone: Collllllt6J:101 1.188. lteeidl1lei.; UH.

t'iei.ta .. IlIfra V.rmllho.
Co.altltéti.: Ituá Trajano. II. 1. 1- andar ..UI.lo·" ao.-

Horário: Das lI; às 17,30 hora.

Residência: Rua Boeaiuva, 139 .

.:� .

r----

Florianópolis - Edifício Sá-o Jorge,
12 - 10 andar - sala 1

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

DR. CLARNO G.· GALLETTl
- ADVOGADO -

llaa Vito, Meirellee: �•• - Fqlle 1.fi8. - 'lorla86..U..

Advocacia e Contabilidade
DR. ESTEVAl\f FREGAPANI j

- Advogado -
ACACIO GARIBALDI S. THIAGO

- Centabilista �

Edifieio "IPASE" - 50 andar.

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- AltVOGADO-

, "

Caixa POIItal '150 -- Ita,a! -_ Santa Catarl..

Institulo de Beleza «Marahá);
, ,

Ondulações, permanentes, manicuri, pedicuri,. lim-"

peza de pele e tintura para cabelo.
.

TÉCNICA COM 13 ANOS DE PRATICA APERFE�

ÇOADA EM SÃO PAULO.
Mme. AUGUSTA - Rua Fernando Machado, 2&.

Navio-motor "Carl Hoepcke"
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

V.agep8 entre'FLORIÁNóPOLIS e RIO DE JANEmO

VOLTA
de SANTOS

1ZjNvembro 13jNovemoro
17/Novembro I9/Novembro 24/Noveinbro 25jNovembro
SOjNovembro 2/Dezembro 7/Dezembro S/Dezembro
l2/Dezembro 14/Dezembro 19/Dezembro 20/Dezembro
O horãtio de Florianópolis serA às 24 horas das datas indicadas.

Para mais informações dirijam-se à

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPC'KB
\

Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212 •

(

�l, •....
·

Lavando com Sabão

-V>irgem Especialidade
da Cia. WITZIL INDUSTRI4L-JoinIlUle� (marca (registrada)

eC.oDomiza-se tempo e dinheiro

Relidlneia: Rua Brieadeiro Silva P.... IÍlI. - •• áD'.t. (.,-
ear. do Il.p,i'nha). Atende diàriam"nte dai 14 h•.•m diante.

"��f.
It..r.rl.: D..... l!·-lI.ora. - Dr.....Il.

na. 16 à. '18 laora. - Dr•. a.lai.

B..iclIBda A.Ílnlda Trompo".k1, ..

DR. M. S: CAVALCi\NTI
CUme. exclusivamente de eriallç..

eu ,Saldanha MariQbQ, 19. - ,:relefone (•. ) 7'11.·,

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CHnh�a Médica - Doença. de criança.

(Tl'atllll,)eoto de .Bronqwtes elh adulto. e criànç•• ) .

ConlliltóTlo: Vitor Meireles. 18 - l° -andar.
B!lririo: Da. 10.30 .às 11.30 e dlls 2,30 às 1.10 hora.,

RealdêJlcla: A"enida Rio Branco. 16% - "-one 1.1l40.

,

,

,
I t"armacias

"

de : Plantã�
M1J:S DE NOVEMBRO
10 Sábado -c- 'Farmáeiar.

Esperança - Rua Conse:
lheiro Mafra .

2 Domingo - Farmácia.
Esperança - Rüa Conse
lheü'o Mafra .

8 Sábado _ . .Farmácia._, õao
Fé - Rua F�ipe Scbmidt�

9 .Domingo - Farmácia.
dq, Fé - Rua Felipe Sch
midt.

15 Sábado - Farmádac
Modema - Rua João. Pm
to ..

16 Domingo - Fa.l'mácie.
Moderna - Rua João Pino;:
to:
22 Sábado' -' Farmácia

Santo Antônio - Rua João
Pinto.

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

DR. JOSÉ BAHIA S. BITTENCOURT
" <; 1I:t, J) I C O

CUalca Geral - P.J)�Tau
a.a. 11 te ......1. - lta,,,

�U••ICULTUBÁ - P.)lDIATBIA - CLINICA G.aAL I
c:.u.ltirl... ' .......ôei. _",...·Baa Baleio Viena D • ., (Larro 11 !

.. ....l - l'lori�'D6poll••.�

� ��'r"n' 1, '11, lIora. - Dil:rlaDllnte.

, '-·�OLII08 .- OUVIDOS - NA&lZ • GAJtGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA

.e1lrl1a Aparenaalem.
Umpad. de renda - Retrator - T.rtom.tro .te. &alo X. (ra·

",rafial da Cabeça) - Retirada da Corpo••ztranllo. 4. Palma. .

" IIIofa,9.
-.el�ta para lilO d. OC1l10•.
CealllltÓrl. - Vi.conde de Ouro Preto D. I - (Alto! 'a Ca••

_. JIorfIoàte).. "1�
aMI.'ad,_ - F.lipI Sehmld" 101. - Tel. lH8. .'

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
CIRURGIA TIt.uJlATOLOGIA

OrtoJMla
COll..1t6r1ol 1010 PInto, 18.

lho. 1. la '1'1 diàriament...

lI.no. ao. 8tbadoe
..... 1 Bocaiava 111. '011. II. 'lU.

Escalas intermediárias· em Itaja! fi Santos, sendo neste último apenA8

para " movimento de pass8ieiro8.
PRóXIMAS SAíDAS:

t
de ITAJAf

DR. NEWTON o'AVILA
ClrUl,la ,eral - Dóellças de Senhora. - Proctolot1a

Eletricidade tlUdlea
Con.uitórlo: Rua Vitor Meireles n. 18 - Teleton. 1.6(,'.
Consnltu: As 11,30 horas e à tarde dali 1b horal em diante.
Residência: Rua Vidal kamos, - l'eJefone 1.4%2.

ADVOCACIA

RCBERTO W 5 H�IDT
'HEITOR STEINER'

SOLICITADÓRES
Advogacia Comercial, Civil e Trabalhista

. ESCRITÓRIO:
Felipe Schmidt - 42-A 10 andar sala 1.

lU A'
de FPOUS do.RlO

·,sp..?Ã? ylRCtA,
... -.

fSRECIAi.lOt' !)[

D� ALFREDO CHEREM
. Carao Nacional' d. doell� a••tall

Irx-dil'etor d;'" Bo.pital C613ni., Sant'A»a.
'

Doenç�•. nu.olftl 1 m.1l�í. > ,

Impot4nei. Se%Oal.
a•• Ti�d.Dte. II. t.

�nlnlt... ��'16 la 11 1I0r,.•.,
J'O�:' •• .y9S.
...:: Bua Santo. Sar.iYa••� - ••uelte.

DR. MARIO WENDHAUSEN
. Clflllea m6dlea i. "altCIII e m••cu

C.u.lt6rl. - :Ró Joio·PiDto. 18 - T.L •• 'It.
c..a.ltu: na. , li ti .or... ,

...'.'ad.: Rua ••tevII 14iJior, n. Tel. '.11.
� "

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
'IIlADICO

.,_ luYltN •• Clialea 1:àt.1lUl i•.......tlael.' ••lIlel", • •..
pita••• Cari••••

CLINICA ...nlCA D" CRIANQAS • ADULTO.
-

- Alarll. -
C....ltódo: aua' Nuu....i!!ii.do. 'I - 00"111... lu 1. a. 11

• 'a. 11 li 1'1 )Ior... .
'

.....iIld.f·'ltaa Il'neéll'al G1l1naerm�, I - r01le� "•..

.
- .....
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Embora para muitos pou- esta época proporciona pre
desse ser surpresa, para a juizos; e os estudantes se

COAP nunca o foi, desde aprestavam à assumir a li
·lue se inteirára do assunto. derança de um movimento

.

E assim. é que, de 16 de de protesto por qualquer at;
outubro a 7 de novembro úl- mento.
timo, daqueles 500 mil cru- Com o impasse surgido
zeíros da COFAP, 195 mil com a demissão de 4 dos
cruzeiros já estavam absor- Membros da COAP, os mar

vidos por prejuízos com o chantes que mais não quise
abastecimento de carne ver- rarn arcar com os prejuízos
de à Capital. que vinham tendo, corno' ale
Urgia outra. solução, uma gavam, suspenderam a ma

vez que a perda dó dinheiro tança do gado.
público não se fazia reco- Os estudantes, então, se

mendável; e mesmo, em ca- mostraram inclinados a de
:'-:0 idêntico, à Câmara Fede- nunciá-los, como sonegado
ral tinha. chamado o sr. Pl'e- res, ao Tr ibunal Popular; e

sidente da COFAP a depor. eu tive . oportunidade de
A Sub-Comissão da COAP, lembrar, a um estudante,

quando estudou a questão, que teriam de provar não
reconheceu que os marchan- dar prejuizo a venda, de CHl'- a diversas outras, capitais brasileiras, patrocinada por
.es estavam tendo prejuizos, 11e verde, efetuada sob aque- altos magistrados do Govêrno Federal, pelos governado-
e: a necessidade do aumento les preços. I rei> dos Estados e prefeí-

.

de o-s 1,70, do marchante Ignoro, ainda, porque não' tos munic,i.pais. E. de�t'al:-:
para o retalhista. chegaram a denunciar os' te a platéia flor-ianópol i-
Em setembro a Comissão marchantes, como

.

Pl'eten-I t�na terá a ra:·a. oportl��
começou a estudar o assun- diam, n idade de OUVIr e admi

to, e' a Associação Rural de O negócio de carne verde, Irar um verdadeiro artis

Lajes informou oficialmen- entre os meses de setembro i
ta de renome universal,

te que os preços do gado bo- e fins de dezembro de cada : proclamado pelos críticos
vino em pé eram de Cr$ 4,50 ano, é processado com p1'e-; de arte da Europa e Arné

e Cr$ 5,00 para verão e in- juizos OÚ lucro extremamen-
.

rica "um intérprete de.
verno, respectivamente. te reduzid'o'; nos demais me- técnica infalível", "um

Por ocasião do colapso ses do ano, então, 0 lucro e xc e I e n t e violmista",
que a questão da carne so- auf'etido na compensar, re- "maravilhoso talento com
freu em meados de outubro' sultando uma média satis- uma sonoridade admirá

seguinte, a mesma Associa- l'ai,6ria por exercicio. ve'!" e com outros tantos

cão comunicava que os pre-, Mas será condição indis- atributos honrosos, im

ços já se fixavam em mais pensável, que o preço do ga- possíveis enumerar n es-

50 centavos, e os rebanhos '10 em pé se mantenha esta- tas ligeiras linhas.

já tinham compradores pa- bílizado: o mesmo na época
,'a qualquer· quantidade. de prejuízo e o mesmo na O recital de violino de
Os preços ainda tendem a f'eguinte, que deverá ser de 'Vinia Farberow, em ho-

subir!
_

lucro. menagem ao 'sr. Governador Irineu Bornhausen, está de-:-
O fechamento elas fl'ontei- No dia' 7 de novembro, a finitivamente assentado para a noite da próxima seglln-

l'aS gaúchas, em meaelds do COAP réunida com três de da-feira, .17 do corrente, 110- Teatro Álvaro de Ca�valho.
.:tnoi estimulol1 a alta de pre- seus Membros remal1esc.eú� Uma vez encerrada a sua brilhante' temporada 110

�os no Estado de Santa Ca- tes, seu Presidellte e mais Brasil, o insigne cultor da arte já possue contratos paTa
tarina, cuja pl'oducão pe- um enviado especial da tocar, no ano que vem, no "Teah'o Colon", conjuntamen
cllária vem sendo -tnferior COFAP, tendo -.de encarar te com a magnífica Orquestra Sinfôni�a de Bu�nos Ai
uo cónsumo deste Egtado e uma situ�ção em que, de um res, e no "Teátro ·Solis", em Montevideo, sob Q patrocínio

MANGUEIRA F.C. do Paraná, de onde vem lado, ·ilão podia-ser permiti- do Centro Cultural do Uruguai.
A diretoria elo mangueira compradores com meihol'es da a perda de mais dinheiro Em-seguida, seguirá à Alemanha, ()nde realizará

F.C, convida aos seus as- ofertas, em face dos preços público, decidiu em prelimi- gl:andios03 recitais amparado pelo govêrno d'a República
30ciadoos e Examas fami- mais altos' de carne verde nar, para posterior hoinolo- . Federal Alemã.

!ias, para o baile que fará nas cidades paranáenses. gação da COFAP, conceder
'realizar sabado, com inicio Cl:$ 8,30 paÍ'a o preço do aumento para ,o marchante, _ , .

às 21 horas na sede do Re- marchante para o retàlhista. em Cr$ 2,00, considerada a

creatjvo C. Concordia, qual1�. "Dêste para o consumidor, elevação de preços do gado
do sel'á apresentado aos 'Cr$ 9,00 o quilo da earne de em pé ainda nestes últimos
socios todo material do ti- 2a. com osso;' Cr$ 11,.90, pa-

.

dias. /
ra a de 2a, sem' osso; e .. . . Cl'$ 10,30, ficou· sendo o

Cr$ 12,00, o quilo da de la, preço 'do marchante pará o

�om osso. retalhista.
hso,-na tabela! Os preços para· o consu�

Em agôsto os marchantes mo: Cr$ 1'6,00 o quilo; carne·
ped!l'an;l áumen to de .. :.;. especial sem osso; Cr$ 13,00,
Cr$ 1,70, pretextando prê- c'arne 'de 'la. �om ossó num ( .. ,

juizo. máximo de 25%; e 25% do
A Sub-Comissão encane- pes9 de cada boi abatido, a

gadà dos: estudóS pl"elimina- serem vendidos, {to preço de
res reconheceu a pretensão.. Cr$ 6.60 o quilo de carne da
Mas o povo, de modo aI- '!unlidr,de de 2a" com um

gum, ,poderia permitií'�se a niá:íün10 de 25%' de oss·o.
concepção de 'que realmente t 7,l\1aj!, porque -s€IIlelhan-
o negócio d� carne verde a te decisão? .será a pergunta WtJl4..'tJ..-:..�.,_....--ç..,;rr;."._.,_-_T;#:;;A"""Ç�%-..:w.:r:--AT.G.&-...T.-...-...-�_�_".....v

i'lRtural de cada um.

Prometo expor em outro que a C�AP nada fez pelo mento de carne para úma··

artigo, sem que. deva impor- povo. cidade. .

tal' em -aceitação incondicio- Sete mil cruzeiros_ diários E, ainda assim, tlidQ isso
Eal, por parte do leitor, o. Je prejuizos é algo de signi- com () apoio. somente da

que eu deixar_ dito. ficativo, ainda mais quando COFAP, dó Govêrno Fede·

Apenas explanarei, ,e

,ca-I
haveria de ascender, até fi- raI.

da qual opinaxâ a seu gosto. naI de dezembro, a mais de . Fpolis., 10-11-52.
Mas ninguem poderá dizer 500 mil, .só com o :llorneci� Dr. Sbdea

--------�------------------------------�--�
.

DO -ZE�MUTRETA ·.t.�_. -
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Tealro Alvaro de Carvllha
Sexta-fejra às 8,30 horas.

1
"BECO'; e. "UM HOMEM

O TECAM apresenta duas SEM PAISAGEM:"
peças em 1 ato: Ingressos à venda no Sa-
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honifíca povos assinantes.
Avisamos aos nossos leitores. que, a -partir

desta data, gozarão os novos assinantes da boni

ficação que se 'llles 'eoncéderâ, rece-bendo gratui
tnment e O ESTADO nos meses de Novembro e

Dezembro dêste ano, para o ano de 1953,

....................� é '

SocialVida
�4CONTEClMEN'rO SOCLt\L

SCHAEFER _.RNOLL
•

Civil e relig iosamente realiza-se, hoje. nesta Capital,
'·0) caIacc matrimonial do nosso prezado conterrâneo dr.
-i-'t'iix Sch3efer, Executor do Acôrdo do Serviço de De.
fe":,, Sanitária Vegetal, em Santa Catarina, com a pren-
dada senhorinlla Telma Knoll.

.

() ato eívll terá lugar às 10,30 horas, no Lira Tenis
·'O.ube, selldo, testemunhas, pelo noivo, o dr. Henrique
.. Hercnhauscn e exma, espôsa d. Helena Botelho Bere
'l'Ihausen e, pela noiva. o sr, Juan Ganzo Fernandes, in
.{I,,!'triaJ e sra. d. Plorfnha D. -l',lonaco Gan;Q.

As cerimônias -religíosas reafízar-se-ãn na Igreja
�antc Antônio, às 10 horas, sendo padrinhos, pelõ noivo,

-<" "r. Euvaldo Sehaefer, comerciário, e exrna. senhora d.
Edla Rauen Schaefer e,.pela noiva, o sr, Norberto Edgar
·�ermallO Rihl, comerciário- e exma. senhora d,t Luiza da
"·;Cunha Rilll.

Apús às cerimónias, os nubentes viajarão em lua-de
mel.

O ESTADO, cumprimentando-os, deseja-lhes felici
-dades.

ANIVERSMUOS
.

Heitor Pereira Liberato, do
FAZEM: ANOS, HOJE: I alto ?o:nél'cio de Itajai p
- Sr, Amér-ico Sotto. preatig iosr, procer pessedis-
- Sra. Maria Azir de AI- . ta naquele mun icipío.r

-:r,,,eidaLopes, esP?sa elo sr.1 O ESTADO' cumprimen-
Lauro Lopes.

.

ia-o. -

-- Sr. Nelson,Murilo AI- Sr. Pompilio' Bento
,-es, Da Laguna, onde exerce ·0

- Sr, Pedro Soares de 0- cargo de Agente do Loide
-, ..

_lJV,elra. Brasileiro e é prestiidoso
- Sr. Adolfo Elpo Silvei- Presidente do Dir'etórÍo do'

-'ril. P:S.D., chegou, on tel11�
.

o ,'ir.
- Sr. Ladislau Grams, PornpiJio Bento,' a quem.T.1ecânico da Ba�e Aérea. cumprimentam.os..

\,'IAJANTES .... .... . ..

Sl'� Heitor Liberato
-

Encontra-se nesta Capi-
-ü.l, desde ·ontem, o n:osso

'prezado conterrâneo, Major

me.

12 DE NOVEMBRO Sa'la p··a...
- em 16fi3, um destaca-. .. ra

1llento, de �olimdeses loi escritÓrioderl'otado,.,junto �o Jequiá, .,
.. Jl�las trop;ls do C�pitão Aluga-se uma à Praça 15,

l"rancisçQ" F'ereii'á.· Guima-' n. 22, 20 Andar; Tratar 'com
.}ães; o dr, J. J; Barret<>.
- ,�m 1823, a Assemblêia -F '

.. �onst\tuinte foi dissol�ida taquc.z., ,em ger.1
:Por D. Pedro I;

.

... -

fi"" ....A.AhuIA- eIp 1836, um Decréto UIJU UllJVGVI••
4.0 (iQvêrno Revolucionário

.

(Silvé.ra)
.

Q Rio Gr�nde do; Sul, da
'tado, de J>iratinin, criou o

-eScudo de armas do Estado
revoltado;
- em 1848, a vila de Na

lal'á foi tomada pelos re

volucionários de Pernambu

t?, depois de pequena 1'e

iilstência do respectivo des-
, acamento de 50 milicianos;
- em 1865, chegou a Des-

1\'r�o h' FI
. ,

I'.

" oJe Ol'lanOpO IS,
,le regresso do Rio .Grande
'!lo Sul, o Imperador D. Pe-
'uro; ..

:p
- em 1866, em Tuiuti, 110

,araguai, morreu o bravo.
·��tarinense Alferes Patrí

�IO Emilio de Sepulveda
werad;
.'

-

em 1899, c·omeçou a

'CIrC.ular em Florianónolis o

llequeno semanário "A Vio·-l�h",

COAP E CARNE Winia Fcrberow
,

F'lorianópol is óra hospeda o eminente violinista Wi··
lia Farberow, de origem holandêsa e naturaliiado bra

sileíro, que estudou a difícil arte de manejar o arco com

o maior professor da Holanda, J. Wulf, e foi também alu
no dos notáveis. professores Leopold Auer e Wi'lly Hess,
{la Academia Superior de Música, em Berlim.

.
\

O consagrado _ virtuose realizou várias tournées nas

principais capitais européias e em todos os centros de
elevada cultura artística do velho mundo foi muito aplau
dido, e aclamado, pela crítica unânime da imprensa, um
dos mais l)(:l'feitos violinistas da atualidade. Tocou, tam
bém,' acompanhado de famosas orquestras fi1arniônicas
da Europa, regidas pelos célebres maestros Charles
Muench, Otto Klemperer, Bruno Walter e E, Szenkar.
No Rio de J-aneiro, apresentou-se com a Orquestra Sin
fôrrica Brasileira e figurou nos esplendidos 'programas
de rádio-concertos das "Ondas Musicais". Acompanhado
da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, ofereceu me

moráveis concêrtos à população de Bello Horizonte.
Atualmente, Winia Farberow -acha--se .em' excursão

•
•

André Nilo Tadascõ

. ,

-

_.-.--------
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Confirmadas as ·lnsErivões de·· Seis·Estados
n- 24 a 30 do corrente te- cia em estrada, com l80 qui ')l'omete grande êxito o Campeonato Brasilei- ter Quesseleit. Ernesto F�n: I sores d� �ederaçao Mmel-

remos nesta Capital a realí- Iôrnetros. v • •

d tin, Edgar Leisern, Jose ra de Ciehsmo no Campeo-
zacão de outro Campeonato' Sal....uel Santos em f'orma .'0 de Ciclismo, nesta Capital, de 24 a 30 o Curminatti F'ilhlo, Orlando natc Brasileiro, a ser . efe-

Bj',;"ileil'o, graças aos es- O nosso melhor' pedalista, corrente Abreu, Jacinto Morais Net- tusdc em Florianópolis, de

:forcos duJaboriosa Federa- Samuel Santos, tem realiza· b. Carlos Kuntz e Sínva1 24 a 30 do corrente,

çào Atlética Catarinense do bons treinos, acusando Segundo informes chega- f'igu ra no Campeonato Bra- F'ernarrdes. São eles: Marío 'I'assíní,
q', C em bôa hora tomou a ótimo índice técnico. dos de Podo Alegre, os c i- siieiro desta Capital. Os mineiros Jos€' Abreu, Geraldo Alves,
1",': cargo a tutela do espor- Será o jovem atléta COI1- clistas da Federação Rio Eis a relação gaucha que RIO, 11 (V. A.) _ Já se Luiz Ttassini, Clemenceau

i" do c íclísmo, já tendo ob- terrâneo a nossa grande es- Crandense de Ciclismo e veremos e aplaudiremos: encontra na Confederação Saliba e Walter 'I'assiní,
tióc. 'loures com essa moda- pevança no grandioso certa- Motociclismo exercitam-se Bernardino Weitz, Ivo Quin- Brasileíra de Desportos a efetivos e Carlos Castre,
l idade, hajam visto os suces- me. com afinco, visando grande tana, Hilário Schüller, Wal-' relação nominal dos defen- suplente.'
�nR dos certames cttad�os. In�cr�ões confirmadas
�.�

f) estaduais. Dentre os Estados que se

Em todo o país fala-se na inscreveram para o monu

realização da grande prova mcn I al certame confirma

q :1e congregará os expoen- ranr suas presenças os se

t .s do esporte do pedal bra- gu ir.tes : Rio Grande do

suerro. Su ', Santa Catarina, Para-
.

São três as provas: 1.000 n á, Minas Gerais, São Pau-
..

, metros cO.lltr� relogio, .1.�00 'lO P. o Distrito F,eder.al.
metros olimpicos e resistên- O'" corredores gaúchos

I

"O "
o

Aproveitando mais uma

.semana de folga, a equipe
do Avaí, que com o Figuei
l'ense lidera o Campeonato
Citadino de Profissionais,
realizará uma excursão á
cidade de São Francisco,
onde enfrentará sábado e

domingo próximo os con

juntos locais do Ipiranga e

Atlético, concOJ"rentes ao

título máximo da Liga J0-
iI1.vilense de Desportos.
Ao que soubemos, o "Leão

da Ilha atuará completo nas

duas ·partidas.

Farias.
Balisa 2 _ C_ R. Aldo Luz

Cordeiro. ' (Continúa na 5\\ págJ

.�ira, patrão; Walmor Vilela, voga; José Azevedo Vieira, Balisa 1 -- C. N. Franciséo Ma�tine1li _ Arilton Vi-30ta-voga; Edlon Pereira dos -Santos, sota-prôa e Jos{� .�ira, patrão; Waldir Ouriques, voga; Helito Moritz, so-C. Tolentino de Sousa, prôa. . ta?voga; Joaquim Belo, sota-próa e Darci Santos, prÔa.'Balisa 5 _ C. R. Aldo Luz _ Moacir Iguatemy da Balisa 2 _ C. N. América _ Heinz G. Woestehoff,Silveira, pàtrão; João Artur Vasconcelos, voga; Fran- patrão Werner Ewald, voga; Horst Woestehoff, sota-'vo.!isco Schmidt., sota-voga; Edson Westphal, sOUl-prô,a � ga; Harry Woestehoff, sota-prôa ,e Werner Voestehoff,3adí Berber,. prôa. prôa,
GENUINO NO VASCO DA GAMA Bálisll 6 _ Soe. Esp. e Rec. Ipiranga _ Ivo WiUer· BaJisa 3 _ S. R. E. Ipiranga _ Ivo Willerding, pa.-

RIO, 11 (V. A.).. _ O I t.á pm condições de atuar deig, patrão; Heinz Steimann; voga; Hans Fuhrmanll. _h'ào; Harold Waage, vQga; Gerd Schoenau, sota-voga;
<,.entro avante, (;erúifu.o que; pelo seu novo clube no a- 30ta-voga; Gerd Hoenning, sota-prôa. Harri Kreuzfe1d, sota-prôa e Wiegalldo T-heis, proa.
esteve no cartaz durante

I

tua!· certame.' 20 páreo - A's 8,50 horas -: Homenagem ao exmo. Balisll 4 - C. N. Riachuelo _ Ernani Assis. pa.-
lnuitos diàs e que, _j�spe- Genuíno seguiu para Se- ,r. Presidente da Assembléia Legislativa � Taça Su- trão; Nery Pirath, voga; .D·eodoro Trilha,' sota-voga.;
l�adamente, resolveu' ingres- .te Lagoas,· Olú;le pretende !acap _ Medalhas de prata dourada, prata e bronze _. W:aldir ��lo�o :�.a Si}va, sota-prôa. e Jo� !-�9�.eL'4e,'f�U-);,Sal' no Vasco da Gama, as- ·fazer as suas despedidas a- ,Estreantes � Gli-mP'e.Qnat;Q - Iole ,h�nche _,.,'l.OOOime- "a. pl"ôâ�' ," .. '" ,.,.,

�

'. " ,.,,,., .'" .....

sinando contrato com o. grê- tuando pelo Bela Vista, de- tros.
. , .

Balisa 5 � C. N_ - Aldo Luz _' Nlvaro Elpo; pa
mio cruzmaltino, teve�:i siú;' veriâo regressar na; próxi-' Bruisa .1 _ C. lj. At,lfmticp _ Demétrio Leimann, trão; Jo-ão B. S: T. C. Pereira, voga; Arlindo Schmidt,

. FI.·l;tua<,a-o· d·e·."l·d.am'el)..te

re-I
ma qU·I·nta-fel·ra" a fl'm de patrão; Germano' BaFgheer, voga; Horst Werner, sota- t L

.

'R
.

t' �

p 'U'
.,.

"'''' y
•

- :;0 a-voga; U1Z ovans, so a-proa e aulo n�f,!r."J1r.Oa.,
,>".g�lari�ad_�. �a � �,ntidade ca- l�te�.raro o planteI de pro- voga; Valter Hoern}ng. sota-prôa e Marcos- Hille, prôa.. , .B�l1isat? ,'-- C: N.. Cachoeira._ Q,�mai:.l?Jptr��'t�\]á-'!,

lIoea.. fll:!l'-lOnalS do Vasco da Ga- .' Balisa 2 - C. R. Aldo· Luz -:-:- Moacit,)guateniy d� �rãó; Moacir França, voga; Oscar Plothõw, sota-VOga;.

A"Sl'm sen·do', Gentl1'no es- t·n�<.·' . ;;ilveira, pâ.trão;. Agenor Ma-rio Santos, vo-ga', José G�l� O Ell' tALe� .

- <> sear mg, 80 a-proa e opoldo Gozlmick, prôa.�ertQA ·Tramati�,_ sota-vo�a;. J??o Darci
-

Marasebin, so- Balisa 7 - C. N. Atlântico _ Lourival Sehroeder,.CAMPEONATO CARIOCA ..DE· FUTEBOL· Ga-pI;oa-e-.L&urI1o��lm,·1'l"Oa;-- -- - -- .- - -

-;:._
- -

;>a1;rãõ�;·:-Génn·a'flõ--B-arihéer. --:Voga;:- HorsCW'erner,-ãofa.-
RIO, 11 (V. A.) _ São rua Bariri. Balis� 3 � �. N. Cachoeira __ O�mar Plot�iw; �p�_ ,roga; .Aldo Kock:, sota-prôa e Mário Norberto Rocb,

os seguintes os prélios da Canto do Ri.o x Bangú, trão; Moacir França, voga; Oscar Plothow,
.

sota-voga; t'H·ôa.
2a. rodada do returno, fi- em Niterói. Oscár .Ellmg, sota�prôa e Leopoldo Gozlnick, prôa. Sexto páreo _ 10,10 horas _ Homenagem ao eXlllO.
xados par� domingo: São Cristóvão.x Botafo- Balisa 4 _ C. N.·Francisco Martinelli _ Arilton k Secretário do Interior e Justica _ Bronze INCO-
Fluminense-* Bonsu'cesso, go, em Figueira de Melo. Vieira, patrão; Pedro Bosco, voga; Manoel Al'Í.da Silva, Metlalhas de prata dourada, prat� e bronze·.- Júniors

no Maracanã. Madureira x América, em <ota':voga;' Juba! de Deus Guimarães, sota-prôa e Theo- - t;ampeonato _ Out-riggers a 4 remos com .patrão ..-

Flamengo x Olaria, na Conselheiro GaIvão. dorico Espirito Santo, proa. 2.000 metros. "\.
Balisa 5 _ C. N. América:- Odilon Castro, patrão; Bafisa 1 _ C. N. Atlântico _ Lourival Schroeder,

Ilarry Weisemberg, voga; Pedro Curbani, sota-:.voga; patrão; Manfreuo Baechtold, voga; Heitor Leimann" Sj)

Curt R. Schlinwejn, sota-p,rôa e Orlando da Silva, prôa. ta-voga; LÕ'urival Czernay, sota-prôa e Simão Stuepp,
será Balisa 6 _ C. N. Riachuelo _ Spyro Nicolau Spy-
de- ddes, patrãO; Fioravante Chidghini Filho, voga; oBa
che- ventura Vieira, sota-voga; Werges Araujo Duarte, sota
pu- prôa e Ari .wQlff de Castro, .prôa.

Balisa 7 - S. E. R. Ipiranga _ Ivo Willerding, pa
trão; João Brockwelt, voga; Manfredo Augenstein, sota
voga; Rinaldo Starosfa, sota-prôa e Lindolfo Ehrat,

anos era quasi que com

pletamente esquecido.
As' razões apresentadas

são várias, ressaltando o

fato de ter que permanecer
ausente de Mafra durante

la rgo período de tempo, a-

Soubemos de1·folJ,tes auto- brangendo assinr pratica
risadas e fidedignas, que o I mente todo o transcorrer do

_ ,Sr. Libór'io da, Si!va, Y�'o-I Campeonato Oficial do cor

fessor de Educaçao FlSlca rente ano.'

da �scoJa Normal Bal:ão Não resta dúvida que com

de Antonina, renunciou ao o afastamento do Sr. Libó

cngo d� Presidente ela Li- rio da Silva vem de sofr,er
ga Mafrense de Desportos, a Liga Mafrense de Despor
eargo 'que vinha exercendo tos um rude golpe,

-

sendo

com
'

acerto e capacidade, que difJcil será o preenchi
tendo se revelado durante o mento da vaga, ,pelo mesmo

tempo em que me manteve
I deixada, pois grandes são

à testa da MateI' dos Des- os serviços prestados pelo
portos Mafrenses, um bata-�I mesmo no período em que
lhador incansável pelo bem', dirigiu os desportos_ nesta

('10 esporte que há vários cidade.

O "Jornal- Fronteiriço",
que se edita em Rio Negro
(Mafra) em sua edição de
!) de Novembr • publicou o

seguinte, sob o título aci

rna :

Programa -�a Regata �e 15 �e Novem�ro
Damos hoje ú pré grama da sensacional regata de Balisa 3 _ C. N. Francisco Martinelli·;.- Remado);'

oado próximo em c ,:,.1)t, ta do Campeonato Catailn.sn-o Manoel Silveira.
de Ren.o de 1(\52, pr' It·,·,i'Ído pela Federação Aqu.rtl.» 40 páreo _ A's 9,30 horas _ Homenagem ao exmo,

.!e Santa (�ata.fina: .r. Presidente da Câmara Municipal _ 'I'aça .Conselho
l° rfdto _ A's 8.30 horas _ Homenagem ao exmo Regional de Desportos _ Medalhas de- ouro, prata e

;l' Governador do Estado _ Taça "Govêrno do Esta- oronzs _ Classe Aberta _ Campeonato-c- Out-riggers
lo' -_ M�dalhas de ouro, prata e bronze '_ Classe ,Ao- a 2e remos com patrão _ 2.000 metros,
Jerta _ Campeonato _ out-riggers a 4 remos com pa- Balísa 1 _ C. N. Francisco liartinelli _ Alcioli
;r:le ._ 2.000.metros. Vieira, patrão; Or ildo Lisbôa, coga e Alfredo dos San-

Balisa 1 .- C. N. Atlântico _: Lourival Schrocder, tos, prôa.
patrão; Manfredo Baechtold, voga; Heitor Leiman n, so- Bal isa 2 _ C. R. Aldo Luz .,- A'lvaro Elpo, patrão r
ta-voga ;

: Lou rivalcCzernay, sota-prôa e Simão Stuepp Antônio Boabaid, voga e Kalil oBabaid, prôa,
prôa. .

Balisa 3 - C. N. Riachuelo _ Spyro Nicolau Spy
.

Balisa 2 J� C. N. Amér íea _ Heinz Guen ther \\'oe,:;- rides, patrão : Ernesto 'I'rernel, voga e Kurt Angelo
tehoff', pâtrão-; Edgar Armuseck, voga; Waldernar Aun u- Kupka, prôa,
seck, sota-prôa ; Antônio Pedro Assin i, sota-prôa e Ad- BaUSR 4 _ C. N. Atlãpti�o _ Lourival S<:roeder."
tal' 'Germer, prôa. I·' ,.

, . -

patrão; Norherto J-Iaritsch, ,'oga e Geraldo ',,"e1'ner,
Balisa 3 -- C, R Riachuelo _ El'llani Assis, pa· prôa.

'

,;rão; Nilson Pirath, \"oga; Osmar Jesuino, sota.-vogll; Quinto páreo _ A's 9,50 horas ,'_ Homenagem ao

WBmal' 'de -Sousa J.,opes.. sota-pl'ôa e Osni HermÓgeHes exmo. 8-r.. Pref€ito Municipal _ T.aça FORD _ Meda.
:ia Silva, p)'ô,a. lhas de prata dourada, prata e Iii'õnze _. Novíssimos -

Campeonato _ Ollt-riggers a 4 1'emos c'óm patrãoBalisa 4 _ C. N. Francisco Martinelli _ Acioli Vi- ��.OOO metros. ,I

_..
- ..........._...:".,.....�.............-.".,,&....� .................-........................_...

- ......&"......."!',i,.._

RENUNCIOU O PRESIDENTE .DA LIGA
MAFRENSE DE DESPORTOS

QUAL O CL-UBE VARZEANO MAIS QUE.
RIDO DA CAPITAL?

, Promovido pelo Soberana A apu�ação final
F. C. está sendo efetuado realizada no dia i)'de

EM SÃO FRANCISCO JOGARA O AVAl
prôa.

30 páreo -:- A's 9,10 horas - Homenagem ao exmo.

sr. Presidente do Conselho Regional de Desportos
Bronze Adolfo Konder _ Medalhas de Ouro, prata e

bronze ___:, Classe Aberta _ Campeonato _ Single-
scull _ 2.000 metros. I

Balisa 1 _ C. N. Riachuelo _ Remador

prôa. .

Balisa 2 _ C. N. Riachuelo _ Spyro 'Nicolau Spyri
des, patrão; 'Ni1son Pirath, voga; ,Osmar Jesuino Ferrei:
ra, sota-voga; Wilmar de Sousa Lopes, sotlj.-prôa � 05111

Hermógenes da Silva, prôa. .

Balisa 3 _ C. N. Francisco Martine1Ji _ Acio�1
Vieira, patrão; Walmor Videla, voga; José Azevedo VI

eira, 'Sota-voga; Edlon Pereira dos Santos, sota-prôa e

.José Car10s Tolentino de Sousa, prôa.
Balisa 4 _ S. R. E. Ipiranga _ Ivo Willerding, pa

trão; Heinz Steimann, voga; Hans Fuhrmann, sota-vo
ga; Nelson Ramos, sota-prôa e Gerd Hoening, prôa.

Balisa 5 _ C. R. Aldo Luz _ Moacir Iguatemy da

Autônio Silveira,: patrão; João Artur Vasconcelos,' voga; Fl'an

"isco "Schmidt, sota-voga; Edson Westephal, sota-prôa e

_ R.emador Hamilton. 3�dí Ber.ber, prôa.

com enorme suces�o nesta zembro. Tão logo,nos
Capital um interessante guem ás mãos iremos
concurso 'p'ara se apurar
qual o clube varzeano mais blicando os resultados· das
querido da Capital. apurações. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Magnésia 'Bisurada'
iaus e' de cabelos crescidos perdidos

oa'-,lIba' Deserta
RIO, 10 (V, A.) - A tri- sendo observada pela tri-

pulação -do navio "Rio Par- ! pulação, 'I

aa iba", do Lo ide Brasileiro, O Capitão-Tenente Faria,
que rumava em direção ao que recebeu' a, mensagem,
Norte, divisou na "Ilha do inconÚnenti ordenou a ida'
Pai", entre a barra da Ti- do, destróier "P-T - Bra-
.jucãs e Leblon, três pes-' cuí" ao local, afim de que
sôas que, acenavam como. se os náufragos fôssem reco

est.ivessern pedindo socorro, Ihidos .

. [ulgando tratar-se de náu

fragos. Na mensagem envia
"da ao 10 Distrito Naval, pe-
10 comandante do "Rio Par-

Quinze minutos após ter
zarpado o "Bracuí", o co

mandante' do destróier' in-
naiba", êste, além de con- formava a sua chegada' ao
.f'esear que 'só não se socor- 'local indicado e que a trí-
reu porque a sua rota era pulação já se havia, entregue
,para o Norte e que a ref'e- ao trabalho da localização
.. r ida ilha ficava no Sul, co- das três misteriosas pes
'mo também fêz consign-ai' soas que pediam socorro.

.n a mensagem que duas das A busca, que teve início
pessoas que acenavam se aos primeiros minutos da

. .atirararn ao mar, como se noite de ôntem, prolongou
estivessem tomando' banho, se madrugada a dentro, "em

. enquanto que a outra sus-. contudo conseguirem vesti
'"tentava uma bandeira bran- g ioa de, presença de alguém
c a e_gesticulava com vio- naquela ilha que não é ha
:!lêllcia, julgando estivesse bitada.
-----------------------'----------------------

VIVER! MQRRER!
do � fnsue. O �,ng e é " y:d.

Tonifique-se -com SANGUE
í\OL que contém excelentes
elementos tônicos. tais como:
'Fóstoro, Cálcío .. Vaaadato e

Arseníato de Sódlo.. etc.

"-eira, patrão; Manoel Silveira, voga; /Alfredo Santos, so

''ta-voga; Or,iIdo Lisbôa,. sota-prôa e Edl TremeI, prôa.
Balisa 6 - C. N. América - Heinz Woestehoff, pR

'''!rão;' Edgar Annuseck, voga; Waldemar Annuseck, so

ta-voga; 'Antônio Pedro Assini, sota-prôa e Edgar Ger-
'!r_ler, prôa.

Direção Geral da regata
A'rbitro Geral - Eurico Hostermo, presidente da

:F. A. S. C. '; ,

Jilizes de Saída - Heitor Ferrari,' Acioli Vasconce
,.los e Osni Mello.

Juizes de percurso - Nazareno Simas, Joel Lange,
Milton beite e Alfredo Strelau.

'

Juizes de chegada - Alípio Castro, Walter Lang:e,
,�ário Rosa, Adalberto 'Moritz, Sebastião Cruz e Her
-mann Willerding.

Crono,metr.isws - .Arol-do P-essi, .Roberto Mullei' e
-:""41do Fernandes.

•

Plorianépclls, Quarta-feira, 12 de Novembro de 1952
---- ------------------_...._--,.1-- .......---_......
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por Cr$100,OO mensais - que retornam ás suas mãos
caso V. não ganhe um do�. prêmios...

'._

,� !I

,\\\,\ um FORD', CHEVROLET ou PLYMOUTH,
, \ e mais Cr$25.000,oo em prêmios!

\
I
I

I
,

,

r-;

l

Quem é que não ambiciona possuir um autômóvel
de classe? Pois aqui está. uma' boa oportunidade,
no novo plano Cibrasii, 'de apenas Çr$l00,OO men

sais! Candidate-se! Não há o menor risco ou des

pesa em concorrer, porque todos os não contem

plados recebem de volta as importâncias' pagas!
Os planos Cibrasil não são um jôgo, mas uma

Economia Reembolsável, protegida por seguro de
-

'Vida, com sorteios pela Lot. Federal, que incenti
vam o prestamista a manter os seus títulos sempre
em dia, Cibrasil já entregou mais de 80 aútomõ- ,

veis, além de �ilhares' de outros prêmios. Talvez'
'seia a sua vez, num dos sorteios �róximos! .Ins
creva-se já, procurando � Cibrasil, ou pelo telefone? '

sem sair de casal
.

Informciçõês ,cdm o Sr, Wandyck T. da Silva
Ruo· Tiraderites, 27

, '
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CANDIDATE-SE AD ,SORTEIO - DE

21. feira· dil tl de I.Iemllr.!

HERING

A entrega dos prêmios é efetuada
logo após' o sorteio, sendo os auto
móveis remetidos, por via terrestre

ou maritima, para 'o local onde re- I

sida o prestamista , ÇD1Jtenjplado,
sem' qualquer despesa para o-mesmo.
O pagamento inicial inclui as des

pesas de selos 'e taxas, além da
, mensalidade'dos' titulos.

R�eebemos � .ua, inJcriçio até- dia
14, 'Ai. 18 hem! ',- ',

,

•
,

,Na ..,. " PI'ICIIPÍ.U ,CibrtSIJ ,I.i. iii..
_às ,",Ita ,ui _",tIS t Clmllns.

ACORDEON·Participação
Waldyr de Oliveira Santos

Natal-do
PresJdiário pouco uso, vende-se .

Cr$ 3.5M,oo - Rua Alves
de Brito n. 4,4.

•

Relação de telegramas re
tidos, 'no 'pertódo de. 3' a 10

'

do corrente:
'Oswaldo 'Ataide - Julio

Flenick Fiei Fontes - Deli.
Henrique--Ramos - Vence--

João Camilo da Silva, dor -Olimpio F., da Silva
Chefe da Vigilância. i Junior - �iajor Costa Li-
, Renovando nossos sinc�- ma - José,.Pereirj Bavin?s
ros e respeitosos agradecl-, - Alfredo Fortes - Juha

,

mentos pêla acolhida que, Furla<h:J _:_ Bernardo Pa8�
mereceu nossa solicitação. 'sos - .Xavier de Souza.
somos de V. S. I

.

__ , '�,.

Atencio&amente,' A ..<tinI' "O R�'rADO'"
'Hélio Calado Caldeira" ; ,

,

"Agradecemos a atenção'
que mereceu o nosso apêlo, OdA lIIIIOIIt..dJA�
referente ao Natal do filho rt .....
do se.ntenciado, valemo-nos Y Y

,

... 0. ......do ensejo para comunicar a

·V. S. que a Comissão Pro�
motora, ficou assim consti
t:uida:
'Dr. Hélio Calado Ca,ldei-

ra, diretor penal
'

Jurandir Dias, escriturá-

Recebemos:

48 BAIXOS,
TelegralDas'
relidos

SU'RDOS IlIIICOLIRfSIIYISlVOS
··WE'M."··
cio dr. Relchmann.

,. s.", ti08••e. pUbaa: R�b'ritue Q n,ó''''aJ ......diçio.: Ultima maravilha
alemã Preço de propa.......a' Cr',435,00.

'

Poçam pr�.p" 'lF{ltis II Elza Junqueira'
Sabbadó • Av Copacabana, 75 '. Apt.
:104 - Rio ,de Ja�elro � 9r85".

rio
Jósé

�PRoGRAMA DA REGATA DE 15 DE NO-
, 'VEMBRO

, S�tim'b·;�ãJ.'eo - Na 10,30 horas _:_ Honra -Federa-
-

".!;ão 'Aquática de Santa Catarina - Bronze Hoepcke -

-:Medalhas de prata dourada, prata e 'bronze -:- Classe
.Aberta _J, out-riggers a 4 remos com patrão - 2.000
.metrQi;\/ 'i '.

:.c,)l�lisa,:'1,;�. N. Atlântico.i--> Lourival Schroeder, pa-
"t'ma; Norberto Haritsck, voga; Geraldo Werner, sota
voga; Harry Behnke, sota-prôa e. Arno 'D�litCh, prôa.

,:.E_alisa 2 - C" N. Ríachuelo - Ernani Assis, pa
-t't1i�; Ern�sto Tremel; voga; Kurt .Kupka, sota-voga ;
�eloon Pirath, sota-prôa e Altino .Regis, prôa,,

Baiisa 3 - C. R. Aldo Luz - Mo�cir Iguatemy da e

Zilá Mendonça Santos: -Silveira, patrão; Hamilton Cordeiro, voga; Antônio Boa-
partlcipam a seus parenbaid, sota-prôa ; Kali!' Boabaíd, sota-prôa e Arnaldo

tes e pessoas de suas rela-"Chierighini, prôa, /

ções, o nascimento de seuBalisa 4 - S. R. E. Ipiranga - Ivo Willerding, pa- filho Paulo Tadeu, ocorrido',trão,' Harold Waage, voga; Gerd Schoenau, sota-voga ;
dia 7 do corrente, na, Mater• Harry..Kreuzfeld, ,sota-prôa e Wiegando Theiss, prôa. nidade "Dr.�Carlos Corrêa".,.... Balisa 5 - C. N. Ftanci�co Marti1i.elli - Acioli Vi-

CASA Antônio FeI;reira,

Aluga-se ótima residen
da, á-rua General. Liberato
Bittencou!-t, 279,' esquina'
da rua Arací Vaz, (Bairro
de ,Na. sa. da Fátima), Es
treito.
A tratar com b proprietá

rio Eduardo Nader, na mes

ma casa .

cheira

escriturário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



500.000,04

fi FIIJI.rianópoIis, Quarta..Jeira, 12 de Novembro de 19�2
..----------------------------------�-------------- -----�----�------------------�--------����-

ditadura do govêrno e a

fraqueza da maioria... -,
VIRDADE-terêsse as bancadas que o riheiro : e assim se quer re- O empastelameoto de j, D.

apoiam, nó amparo diréto e solvei' a questão social. Como já é do domínio público,' o� Irmãos Demerval
imediato �s obras de assis- Para nós, que somos mo- e Mário Rosa, por motivos de somenos importância, _in
t;�llcia social : isto é demons- ços, que viemos para esta vadíram, de arma em punho', as oficinas da Gráfica Sa11-

-

trado com a sua 'ausêncía : Assembleia, trazidos pela ta Catarina Ltda., em a noite de 6 para 7 do corrente, e,

por esta razão, possível- _ bondade e confiança de to- num 'lamentável gesto de prímatívlsmo, e_mpastelaram as

mente, 2,;; l�O'1SaS emendas, I dos, quantos nos honraram páginas compostas do jornal "A Verdade" rasgaram os

destinadas á assistência so- ; com o' seu voto, viemos pos- exemplares já impressos e empastelaram vários "paquês"
c ial, Que é dever do Esta-l surdos do melhor dos propô- de obras daquela oficina gráfica, causandó, com isso, jantar, copa, éoaiúha, etc. ., •..•. , .•..• ,.: •...

1
o

b 'h

I d ·"'ST'RE.ITO. ,RUA SANTOS SARAiVA - IS quartos, isldo, não sejam aprova c as. '. sitos, qual seja traí ai ar vultuosos I.)re5uiZos materiais à emprêsa, além dos ,anos '"

N d tIS t C t
'

l' .

D'
. ,. d' 1 [antar, s/visita, copa, quarto de banho, guaje; ao-à_O. po ernos con ar co� .0 I' 1)01' an .a Ja ar1l1� e. p� o �orais e mat",.Qn�.is ao iretor e. proprietárro o jornai,

-

d D t 1 A tô 'p
-

c 'ln .. 1\,,- 1 d M ' tão, situada em esquina . " "" " ...... " " " ,,-apoio o epu ac o n 01110
i
seu - ovo; essa ausen lê,

. -I
sr. manoe oe.! enezes.

s/visita, â/jàntar,de Barros Lemos, eleito I justificada êsse despreso na O fato, como não, podia deixar de acontecer, teve a RUA BOCAIUVA - 4 quartoa,

t:<:nhém pelos Municípios de ! defesa dó Povo, mais nos maior repercussão na imprensa falada e escrita de todo copa, coainha, díspenca; entrada para automõvel

.Ar:ll':l:IgL� ii e Turvo;, Sua I afervoram no bO.ln, �ol�b:te I o pais e na tribu�-a dos -'parlame�tareR; trazeíi�o para
..

a I
por duas ruas (situada em esquina, grailqe qu in-

E ,--·e.cencm tem pnmado: pela defesa das ínstítuíções nossa pacata capital uma notoriedade que nao COllQ1Z
.

_ tal) �
, , , ..

'/". -: ','-

t � b 'bl'· "1'
•

'1' ,
- RUA MONSENHOR TOPP - S quartos, S VISIta, 5J,'J'óta Casa e nao empres ar i e do em pu ICO. com o:; nossos foros (.e povo ordeiro e CIVI lzaao.

. .

. '" , .

, . ,"O <_
.. , I dei ", I -. ,

-1
- .

'
.

1 tit I
-. ! jantar coslnha depOSIto, copa, terreno lOltu m .....

(; <eu apo io as nossas propo- Que.remos erxar nem c a- Meus larnentáve nao poderia ter SlCO a a-I U( e rm- .' ,- -' .

-

-

/
.

ita, _ . .

I
-

" . - '. - , .. f RUA CONSELHEIRO MAFRA - 4 quartos, S VISI ,

s;('(}€s as quaIS sempre VI- 1'OS os 110SS0S atos e atitu- pensada dos 11'maOS Rosa, cidadãos pacíf icos de nossa
.

.;
.

-

T
aam o progresso daquelas d�s, os mesmos do Partido sociedade, os quais, certamente mal inspirados por al- 8/j�ntar, copa, cosínha, situada em eaquma, o rmo

duas comun as, muito embo:..1 Social Democrático, a cuias gurn "espírito santo de orelha", melhor dizendo, "espí- - PQnto ...••.

;
..

'p'g'n'-'R'O·"
•

"3"" "to.
.

"_: t·'·
.

'\'
.

. ., _."
-

. _ €STREITQ RUA 8,,0 -

_ quar os, an -sa A.
1':1. nos tenhamos apoíado ' f ileiras pertencemos, para rito ue porco", entenderam de dar uma demonstracão de .'

.

h
. .

I
-

"':'rl'
,

. i. ... . .. -.
>

Gala -de visita, copa, COS1U a, mata açaQ Iam... •
'suas, por mais exdruxulas que o. Povo de Santa Cata- valentia, a qual veio a redundar em ato de covardia, por- .

-, .compléta, co-m duas pequenas casas nos fundo.
oue sejam, Mesmo assim, fi- rina, princip-almente o de- que l'eDl'€Sf'1110U ii· fôrça de balas contra inermes operá-..,,_ �

\V � ll.IAURO RAMOS - 3' quartos, cos ínha, sala J,m-
caremos tranquilos por ter- Araranguá e Turvo.

-

por 011· rios e a fôrça da truculência contra o poder da palavra
'mos cumprido a nossa mis- de fomos eleitos, e com escr-ita. ,

são, recaindo, a responsa- quem nos comprometemos Menos que os danos materiais sofridos pela nossa'
l)ilidade sôbre aqueles que, de, na Assembléia Legisla-, editora, lamentamos e reprovamos os d::mos morais 80"

quartos, sl11a, varanda, cosinha, etc. ." ,

]'l'oposi�adamente, a �las tiva pugnar pelo seu- direi- frido;.; !lela imprensa catarinense e pela sociedade floria-
�STREITO RUA 'JO�() gRUZ SILVA _ '6 qual·tos, sI

::l'egum o seu apôio; negq- to e pára o seu progresso, I nópúlitana, com aquêle gesto da bilrbárie.
J'lm e negam apOlO ás 0-. f'e certifique de que,

-

real- Acham08 estranhável a ausêneia de providências e

h'ns de _àssistência social, e T mente, estamos cumprindo o da solidariedade comrím ·em circunstâl1cias como essa, 500% à vista e SO% à 1.20{),oo rneilsais . _ .. , ,_.

-emprestam o seu apôio a 0- ,.nosso dever e o continuare- de parte das autoridades constituidas, a não ser as hon-
SSTREITO AV, SANTA CATARINA _ a quartos, .�lHas que atendem á vaidà- :no;; a cumprJ_'l' intemarata- rosas excess.ões do Capitão Walmor .Borges, ilustre De- 20 ...

visita, a/jafitar, <;<tfJ!i, ((Jllinb.a, fite terreno x ....
,

<te, o luxo e o comodismo de '!lente. legado Regional da Capital e de vários senhores deputa- (chácara)., ... ,.,." _ ..... ", .. ' , _ ..... _.,. _ .

.J-'rupo::: privilegiados;. por Antes de encerrarmos, j dos estaduais, como se êsse fato não fosse dos que mais �Sl'REITO RUA SAO P!õ:ORO _ 3 q!lartos, s!jantar,
,que não ·negam o seu apôio qqeremos fazer um apêla i estropiam a vida democrát.ica de um povo.. CO!la, �o5illha, va�8nd.io, djs�nl!a etc. terreno<)
aos Palácios qlle o Govêrno c;incero aos senhores depu-! Como temos estado ausente de::;ta Capital, por al- lbx40. _" ....... " .. " .. ;." ....... " .... " ..

do Estado está ·construindo, tados, eleitos pelos partidos gnns dias, não tivemvs oportunidade de verificar -no RUA BQCAlt1VA ._ li qvarws, a/ para negócio, val'al1-
.á aquisição de automéveis acima citados, para que órgão Oficial se já foi nomeado o novo Secretário de Se
luxuosos, usados e abusa- Suas· Excelências', 11Ull1 ges- gurança. 'Entretanto, em conversa décafé, ,,'iemos a sa

<1os? E' esta' a realidade, te de dignidade cívica, de bel' que foi reconduzido o dr. Fernando Mello,) o qual,
..:nquanto, uns vivem llaba- Hinôr a Santa Cabrin.s e- ao em outros tempos, já diretol' de jornal de oposição, ·e �, __ 2 partos. s/"i8ita. e!)antar, cOJiinba, etc...
boscamente, cheios de ego- sep Povo, reconsiderem a quem pedimos atenl,'ão para a' gravidade do 'fato e 131'0- \v. R.fO BRA.\lC9 - :e q4laf."t..�il, sala, varanda, coili-
j"mo, a grande maioria es- slil'a atitude, e se apercebam vidências para qLle o mesmo não se repita.· nua, etc. . _ , .. , ., .•..... _ , ' ,. _ ,.,

1.J. entregue á própria sorte, da respon,sabi)idade que sô- Guardadas as pl'oporçúes, entendemos que, se a sim� :tUA JOSE BQ!TEUX- - ! quatto�, sivisíta, varanda,
<1esamparada pelo Estado. hre êles recairá, ê compare: ples ml1dança do local de estacionamento de qutomóveis, COi!inDft_ .. :" .. ". " .. :.":,, ... -" ..

:
..

"I"
..

:Ban,queteR e m,ais banque- çam a esta Casa� unindo-se em Lajes, prop<;n·cio:Qou.up'.s habitantes daquela cidade, a �OQUEIROS � I q�artoe, MIa, "{'a�a, �o$if!ba, "-
tes, com a maior' pompa e o ;:;os dezenove presentes,

-

a- Opol'tuilidápe de -assistir fio desfile elo equipamento bé� Ilheü'Q, éte. _ " " _ .

maior aparato; para. isto o fim de que o Poder Legisla- lico de nossa Polícia Militar, o empastelamento de um !tuA JJSl1fBOITEUX - 2 �uarto!l, ./visita, varanda,
l�stado dispõe de dinheiro; tivo, possa votar a lei de jornal, se l_l1ais não fôr, merece, pelo menos, a vigilância'
}Jal'a obras de assistência meios para o exercíc}o de de um guarda noturno, munido de um apito· de longo al-.
social, o Estado não tem di� 1953. cance!

,

A A Pedido

TELMO RIBEIRO
(De "A EVOLUÇÃO", de 10-11-52).

la Assembleia Leuisl-ativa· Curso de Aper� Cine-Diarm
confiança justamente 11um por um. deputado. Esse depu- (8iç�a�8Dt! 8

_ RITZ
j:lstante em que não esta. tado, portanto, não podia BSpeClal'7.ICBO"am os ·func'lonários da sec- ser do P. S. D. e nem o depu- .. :1 •••

.

Às 5 - 7,45hs.
. C' tes cantagia.ntes e na I'nves- ROXY

ção respectiva. tado Osvaldo RodrIgues a-

d" b I d 1 tigaçã.o epid-emiolo'gica da ÀS, 81':s.E', realmente, inacre Ita- ra, porquanto to os e es
.

'

lepra. _

Farley GRANGER
vel, inadmissivel quasI, as- estavam no seu posto, cum-
suma um deputado, coragem prindo o seu dever e nenhum 1i:sses dramas de hel'oís� �Vul�E:O�AN ---,- Robert

tã.o vil -e odiosa, a po'nto de interesse tinham em prati- mp, êsses -lances de abnega-
inutilizar o livro de presen- cal' támanha "patifaria_". ção não vêm a -lume e nem em:, . .

'"--'ça '-do Le8islativo,· (!om o' '-Tão�póiteo foi 4 deputado interessam aos go';êrrios. " PACTO SINISTRO·
-

'- propósitt>· deprimente" de' :AqnHes :Ba'lsrni que, depois Mui.to pouca g��lte � s.ab;e I ,�o programa: Cinetandia

burlar o funcionamento da de ·assinar o livro não com- que em ca.da mIl. brasIlel-1
Jomal. �ac. .

Casa do Povo:' _o'

pareceu mais na sala onde ros há .quase d'óis doentes; ,Pre�os., 5,00 - 3,20
Diversos deputados, desde o mesmo é guardado.

.

de lepra; ) Imp. até 18 anos.

logo, dão seu formal teste- S.Ó poderia ter., sido' um Dos 60.00-0 enJêrmos que ':ODEON
munho de que o ato nãó ha- dos outros. ,'.

- o Brasil apresenta, cêrca de Às 7,45hs.
via sido praticado pelo dep.· A acusação· dó lider. do . 23,000 estão'nos léprosários, Dennis MORGAN - Pa-
Aquiles Balsini, que· havia P: S. Di aí fica: outros 23.000 estão sob vi- tricia NEAL
assinado o referido Uvrd, ,Que respondam os iu- gílância médica e os .restan- em:

J)bis o deputado Ylmar Cor- jões!... tes continuam a disseminar ESCRAVA DA CU�IÇA
rêa havia aposto a sua assi- . Terminada a hora do ex- a doença. Pau� HEDREID
natura após a daquele par- pediente, não póde ser dis- Seria do maior interêsse' em:

lamentar, o qua1, a· esse cutida e votada a ordem do profilático, antes de que o DEPRAVADAS
tempo se encontrava na Sa- dia, porque os deputados

dO-I- problema
da lepra se tor- No prog.: Atualidàdes em

la do café. governo perseveraram na nasse insolúvel, como no Revista. Na".
Quem teria sido o autor sua inqualificável greve Paraguaí e nas Indias, que Preços: 5,00 - 3,20

de tal façanha, verdadeira contra a Democracia;.;_- os administradores públl- Imp. até 18 ânos.
tentativa de· morte contra a . � cos ,cuidassem de

resolVê-,
IMPERIAL

Democracia? lo. Às 7,45hs.
Ah! ilha dos casos' ra- �- -Em Santa Catarina há· Humphrey BOGART,

ros!. . . Resfriou-se?: quasi um doente ..por mil I Katharine HEPBURN
Se Cicero poudesse sair

O "Satosin" é um exce- habitantes; sinal de que a f UMA AVENTURA NA
do tumulo, exclamaria nova- iente para combater as con-,

luta contra lepra _deve -

ser I ' AFRICA
mente <:om todo aquela sua

sequências dos resfriados: iniciada com coragem e

I
No pi'og.: O Esporte- na

adoração pelo Sen�do Ro- irritações dos bronquios, com método. Tela. Nac. •

mano! tosses, catarros. Peça ao Anroveitemos êsse pu-�. Preços: 6,20 - 3,20
..:_ "Quósque tanden, Ca- seu farmacêutico "Satosin'" nhado de médicos é conti�. Imp. até 1 4anos.

tilina, ablltere pacientia indicado nas traq�eo-bron. nuemos a grande obra de I IMPERJO
nostra?" quites e suas mani1esta- profilaxia que Nerêu Ra- .,. Às 7,45hs.

O deputado Estivalet Pi- ções. mos encetou ao construir o , OS MADRUGADORE�
Tes afirmou categoricamen- Sedativo �a tosse e expec Sanatório Colônia ':Santa I . P-re<}?s: -5;60 - 3,2-0
te que o livro foi rasgado torante.· Teresa". Imp. até 14 allos.

II alltras qu� por motivo de "la�a maior nio 110 ".BeI"';
&lCIlmu destais do aceiw· traa.t.mci. pelos la� ...teph
• ,Caiu lBecl1fômica.

!V. \fA'Q'RO RAJlOS -:- Lot. de lh45 rntl. (De�-
-·cio· U�Dte) •••••• _" • ,.... •• ..... .... .... • ...

.

ISTRm'rO RUA sANTA 'LUZIA - .q. com lha;
São Pedro - 4()x25 mt8. . ..............•....

cOQUEIROS RUA aio "CRÍSTOVJ.O - HI:Ii60, ten40
,'\lmal pequenas casas '.' ..........•.••...•....

ESTREITO RUA SANTA LUZIA - 'lote com 101:40

400.600,ea

uo.Óoo.-

l�,OOO,04I

UJO.OOO,44

uo,OOO,_

UJO.Il00..o

100 ,OOO,oe.

mts. •••••••••••••••.••••••••••.....••.....•• 15.�
BARREIROS - lote de, 12x60 mtl. . , . . . . . . 11.000.-

COMPRA DE TE�REN08, CASAS, CH�CARA8 • SITIOS
Temos lem{t!'tl intereuadol em eGmpra1:':""'e�aas, terreno.. eht�

-

-

110.000,00

lOO.OOO,oo

16.000,00
18.000,00

HlPOTECAS

R-e�teaemos e' aplieamos qualquer im-po-rtâ-ncia' cnm garantia bJ-

_)otecúria.

CASAS A VENDA

ilSTREfrO CANTO - 4 casas, sendo 2 residenciais •

2.para co�érciQ (ótimo ponto perto da Soberana)

RUA TENENTE SILVEIRA - ó qnarto., a/visita, s/

tar, s/visita, ate. (casa- isolada ótimo local) , ...

!tUA DpARTE SCHUTEL - 2-c3sas, uma com 4 quar-

tos, s/jantar, a/visite, cosinha, "te,; outra com!

visita, s/jantar, c03inha, banheiro. etc., terreno

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

da, C'3sitlha, ólim.o .;Junto, �rto da Av. TÍ'om·

powski ..• : ....•.•...•.. _
.. , .

'tUA -RUI BARBOS.� (defro<)nte o Abrigo.de Menor.ea)

cosinh:t - , , .

)ABEÇUDAS MUN. LAGUNA -. Beira-mar eom. ,

quartos, .inegócio, s/visita, s/jafttsr, coain.ha.
etc. terrenQ 72%33 mta., ótima para veraneio -.;.

'RUA RUI BARBOSA - 2 quartos: .ala visita, eosi-

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

SERVIDAO FRANZONl - • qaatt01l, sala, 'Farsada,

_cosinha, . etc., terreno .9xU mt.. • •••••..••••••

I1lSTREITO RUA SANTA LUZIA - 2 quartos, sala ri-

lita, ./jantar, eosinha,. despensa, etc. _ :
.

RUA FRANCIscO TOLENTINO' .;_ ! quartos, ..Ia,
varaRda, coabiu, etc. ..

ISTREITO RUâ TEREZA-CRISTINA - ! q_rto..
.

0"0 . ---c' .; ..

- •

_

.

'fi,' _- '.,.,._ _-. � •

sala. 't'&!'&nd�· eosint\a. ..lia para- �goéeio •••••

BARREiROS - a quvtG., ./'ri.i�, afj8lltar, eesinft.
crande, terl'ieu.o ,

.............................

�raa e _sitio•.

_---.

. CHACARAS g- FAZENDA A VENDA

CANASV�IRAS - eGm ".34'4,728 m2 e ulUa ótima
casa residencial de 2 pavimentos' .......•.....

CAPOtllRAS - (no prineipio) - com 98xUO mta.,
easa com " quartos, li salas, cusinha, banheir�.
varalldão;· etc, •....•.. , .•••••............•....

rRINDADE - com 73,l>Ox600 rota. e um.a casa com

ó quartos, II/jantar, copa, cosinha, banheiro,. va-
l'andão, etc.. . ..........•...............•.....

,ACO DOS LIMõES - com 27x1.600 mts . ."e-'Uma'casa

r'esidendal . , ..•........... , ,_, ........•

)ACO DOS UMôES - com 33x600 mts. . .

--0--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DÊSTE VERAO DEPOR INCRIVEL QUE PAREÇA' OS PREÇOS ABAIXO SAO ATUAIS - SÃO DE AGORA MESMO

1$$a
TAO BARATOS MAIS

PÀREÇA,iiiRAZ
OU SEJA, DE

.

'

. PREÇOS DA MODELAR,
Artigos PARA SENHORAS' t.

1

Ârtigos'de' CAMA E MESA Linho para ternos de 43,00 até 195,00 o metro

Um maravilhoso sortimento de vestidos e tail- Guarnições de chá, boas a
'

31,00 Temos de tropical.
leurs de ve'·ão. Guardanapos avulsos duz ía • . . . . . . . . . . . . . . 20,00

Vestidos desde , .•.• 48,00 Matéria plástica para toalhas metro 33,00
(até" Cr$ 2.000,00) F'inisaímas guarnições estampadas

T!ülleurs de seda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390,00 "Idantrem" em belos desenhos a .

(até Cr$ 2.001},oo) Panos de mesa de veludo a , .

Blusas de SUEDINI a 33,00 Colchas Nubia a .

Bhssas de cambraia bordada . . . . . . . . . . . 39,00 Colchas Sevilha a , , '. , .

Blusas de seda a ,.............. 48,'00 Colchas brancas de solteiro a .

(�amisola3 estampadas a ................•.. 2!t,<Hr 'F'infssírnoa j'ogós de cretone, bordados casal,
,·famisolas bordadas a' •• "................. 49,00 bem grandes a ...........•......... ,.

Saias bonitas desde •..................\. . • 55,00 Fines Edredons de seda duplos a .

(até Cr$ 600,(0) ETC. ETC.
Sout'iens desde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 Artigos PARA'HO�ENS'M.eias Nylon a ', . . . . . 30 00 -

b
/

-CAPAS nos mais lindos modelos desde 3' rijamas cns a .. , ,

, .

ETC. ETC.
90,00 Cuecas a ., , , "

Camisas bem boas a � ..

Artigos PARA MENINAS Temos meia lã bem confeccionados a .

1\ MODELAR possue o mais completo sorti- Calças de tropical a .: .
,

mento de artigos infantís!!!
'

CId "1' 'aa ças e caSlml a ..............•......

Vestidinhos de algodão desde 25,00. Camisas esporte em Jersei, seda ou algodão.
Lindas blusinhas desde . , . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Conjuntos Saragossi
Capas pal'a chuva a ' ,.�. 210;00 'Calções de banho a :' .

Aventais lindíssimos a ..........•......... 68,00 � Capas em tôdas as qualidades.
Bolsinhas a . .. . . . . . . .. .. .. .. .. . .. 20,00

:
Capas de gabardine te chantung a .

El\fBÓRA, DE

Para N O I V A S
A, mais seleta, e magnifica variedade de artigos em, Lingerie - Cama e Mesa

ATENÇÃO: Também a Casa de mobiliários A MODELAR
'de quarto; salas de jantar e visita, copas, hools. TAPETES
mentos e costuras. COLCHÕES DE' MOLA DIVINO.

, ··T"'"
...... ! ..

. :'\'�''; !

ETC. ETC.

Artigos PARA MENINOS
98,00
212,00 Um belíssimo sortimento dp- mais de 3.000 ca-

188,00 miaínhas esporte desde 20,00 a .' ..

175,00 Camisas furadinhas a .

50,00 . Camisinhas de brim a .

ITerninhos de brim' -a •••• - � •.....

145,00 Calções de banho a .

595 00
I Capinhas colegiais a ; .

, t -

Mais de 500 terninhos de Tropical
Brim e Casimira!!!

Artigos DE BANHO

75,00
30,00
23,00
54,00
50,00
121,00

105,00
17,00 Toalhas de rosto a ........•..•............

45 00 Toalhas de banho a : '.

225:00 .Roupões de 'banho a , .

118 00 I1\fAlLLOTS - o maior, o mais lindo dos 801'-

118:00 timentos jámais recebido!!!
'

Maillots de lã a ; .

Maillots de elastex desde , .

60,00 Maíllots para crianças pura lã desde .

Calças de praia a .

10,00
31,00

235,00

135,00
385,00
118,00
100,00

455,00 ETC. ETC.

e Enxovais Completos!

(Trajano 33) acabou de receber os' últimos tipos em mobiliários
CONGOLEUMS - PASSADEIRAS Tecidos para estofa-

Ia. Assemb'e.la te_uisl ati-va I
de Vi-terra, o' deputado An-Itôn io Corr-es de Almeida, re
prr-sen tau te de Capínzal pe-I
la legenda pessedista,

-apre-I-s�ntou 80S nobres pares a

seguinte emenda, devida
mente i-iJ"tíficada e que, por
certo terá. pleno' apoio do
plenário:

.. Ontem no posaodo
11 DE NOVEMBRO' -

I va, oficial legalista;
- em 1614, três peque- - em 1864; foi aprisiona-

nos navios da esquadra de do o navio brasileiro "Mar

Jeronimó de Albuquerque quês de Olinda", pelos se

foram surpreendidos e to- cretários de SoIano Lopes.
mados por quatro navios A seu bordo' viajava com

franceses, caídos do. Màra- destino a Província de Ma

nhão e comandados por, to Grosso o respectivo Pre

Claude de Rasil ly ; sidente Coronel Carneiro d�
- em 1754, algumas ca- Campos;

nôas de vívandeíros do - em 1945, foi celebrado
Exército do General Gomes o arministicio da segunda
Freire de Andrada, foram grande guerra.

aprisionados pelo cacique
guarani Nicolau Nhanguirú
e em seguida retomadas pe
lo Tenente Vasco Alpoim;
- 1844, em Porongos, um

destacamento de' dessidentes
"Farroupilhas" foi derrota
do por Fidelis' Pajs da Sl1-

Conclusão da crônica -da sessão do dia 10.

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

BENZOMEL
RMENDA·· AO PROJETO
UE I,El N. 194/52, QUE
"ÇRTA A COMARCA DE

VIDEIRA"
Fira -ssim+redígido o ar

figo 2° do projeto de lei n.

H'4/t;2: sua Indústria, do seu comér-
"Art. 2>1- A Comarca ora' cro t' da sua agricultura que

cziada r ompreenderá o' mu- "em dizer à Assembléia Le

njcípío de Videira, desmem- gi� lat iva de Santa Catar ina;
brndo da Comarca de Caça- atravez de despachos tele-
dor". gH1fieos, que preferem fi�

Justificação Cl?,I' perter cendo à Comarca
Yi,am(,z com a presente de J( açaba. A 'Vontade do'

enenua, excluir o Município' povo, 1108 regimes democrá
de 'I'angar

â

da Comarca cuja tícos, deve ser respeitada,
criação é prevista pelo pro- para O pj óprio fortalecimen
jetn. Com isto, o Município to da ('fnocracia.
Ll,� Talw�,rá continuará per- lJai- n razão por que se

t('n�,�nd0, como até aqui, à it':põe a aceitação da nossa

CcmaTca de Joaçaba. E a ra- emen da, que sintetiza, em

zào é �impJes. Há na Assem- 611;iml) aEálise, o desejo do
bl{ia teteg'ramas que pro· POV() a Que temos honra,
te';tam coutra a inclusão da- taú,bém, de representar nes
qtiele Município na futura t�, (�ls,a.-
Com8.rc'1 de Videira. E' a

• S é� .. em 10 de novembro

A�tn. "O ESTADO"

A voz do' lider da situaçào, se é que a-sua
fuga rtão ésconde objetivo�
outros (;ue os de torpedear
as emendas do orçamento.
Atendendo ao requerido,

o presidente convocou uma

sessão extraordínâria para
hoje ue manha.
Como não houvesse quo

rum, foi encerrada a sessão.
Ordem do Dia para Hoje
Na ordem do dia de hoje,

flgUl'il a seguinte matéria :
- Lei de Capinzal, que

cria 'o Jístrito" de Dois 11'-

P('f!;lI a palavra, após °

,{'.epi,Hado Estivalet Pires, li
de,' do r-SD., que, num mag
:nifico irrproviso, secundou
'I) 1Ji'')�HtO dos oradores qiI�'
ol) Tll'l')l'ELt'ram contra a au-'
sencia dos partídos

' collga
d..s, ac reseentando que essa

ausencia não é apenas para
negar' ate' à lei orçamentá
:1'ta n.a s é verdadeira fuga
2V} c umprimen to do dever,
pdis, além do orçamento, há
lllt'lltos outros projetos d13
!lei de alto interesse para o

povo <? que também não po
dem &«,'1; aprovados por Eal
ta de número. Mim de c�n
t mar .... situação; e permi
tir aos partidos 'coligados
-ecmp�!;'e::erem ao plenário
isentos d� medo, requbi'ia a ça '. '

�,)n\'ocação de uma sessão �ãl) 'tliln.rá discussão'do oro

exu·aol'dinária para amanhã çpmen:o '_ e por isto os

.fl,� nl:mbã, 'unicamente dedi- rlt�puíf.ult1s da Coligação po
-er.da i1 discussão e julga- dedo comparecer sem ,sus�

.

t I
mClito de um veto

govel'na-!'U'
"

nlqtal E: de projetos de lei, ( fll1larCa de Videira
,exceto C- da proposta orçll- Ac fiel' examinado, na Co-
,
1l1(,1l tál'ia. A essa sessão não

!
misdão d� Justiça, o projeto

uo(fer�o faltar 01'1 dermtados cl.� 'n' Pl1'" ('ri!! a, Comarca

\.

mãos.
- 'Veb governamental ao

auxil!o concedido ao muni
c ipio de Joaçaba.
- Projeto de lei que re

gu laménta a aposentadoria
dos scrve ntuários da Justi-

Vende-se
\ "

Canoa e motor ,de popa
Jhonson 5 h. p., vê e tratar
com o sr. José Torres,

'

á
Rua 14 de julho 595. Estra- ,

.-.<)....().-.<>..-.<)....()�,..o-.<)....()....()�

Comunicação
o' dr. WHmar Dias,. advogado; comunica JlOS

seus clientes que, de.3 de novembt:o, p. vindourü,
reabrirá o seu escritório d.e advocacia, Edifício
'Montepio, sala 3, 4° andar, àteridendo das 10 às 12
horas.

8alconista-s' de la. Ordem?l1anife:'ltação espontânea e de ��)52.
e};pl'es�a oe todas as corl'en- (a) Ànlôilio Gomes de AI-
t" � T,()l�t;,,!\;: de Tf:ln?'llrii: cip ",,·irla - Deputado PSD.

.

Com prática de casa de modas.
Precisa-se na A MODELAR.

OTICA I
,:'�' Lentes' -� Zeiss e R,áy�Ban

ARMAÇÕES MODERN,AS· PARA CAVALHEIRO$, SENHORAS. - ARTIGOS FOTOGRAF1COS
ULTIMllS NOVIDADES PARA PRESENTES.

,RUA' FELIPE SCHMIDT - (Edlfjcio, Attléli,(t

,
.

...

Neto)
..

\

--�-'-"'''''�''''' -,....-�-'--...,_...-----.,;..:.;,;.
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A ·COAP FRACASSOU .. !

o prêço da carne verde
.

bovina v_ai aumentar, provando a _inutilidade
.

.

dêsse orgão, oneroso aos -cofres públicDS�
Segundo artigo que, nesta edição, ém página inter- esfriassem os que combateram tão absurda majoração, nutenção, pagando o povo por mais êsse departamento-

na, publicamos, a COAP vai aumentar mesmo o prêço sob alegação de que o marchante estaria empobreceu- cartsslmo, que, afinal de contas, nada resolve e a sua.

da carne verde bovina". depois de tantas e t,antas demar- do... Houve, não há negar, panos quentes no doente, 'ação não justifica a sua existência; quando o que só tem;

ehes efetuadas para evitar mais êsse assalto à bôlsa do para que não entragasse os pontos às primeiras visitas realizado é consentir o aumento do custo de vida. , ,

consumidor. do médico, , .
' És!"a a glõ�mde verdade, 'que precisa ser dita, face-.

Não há dúvida que o povo não encontrou, por par- Vamos ter, nôvamente, mais outra onda, da impren- aos fatos .que comprovam a sua inut ilidade, em· Santa.
te dêsse órgão caríssimo do Govêrno, o seu advogado, o sa, I.!.O:5 estudantes, do povo: enfim, contra essa' situação Catmina e no Brasil.
seu protetor. Houve, no caso, apenas o. impasse, na so- criada, ao 'que pârece, pela própria' COAP', que, desgra- Aqui, por exemplo, a COAP foi derrotada na primeí-,
Iuçâo da questão. Houve apenas protelação, para que çadaillente,' em Santa Catarina como em todo o País, tem ra batalha que t.ravou contra os marchantes. Logo de--
_...:r:.....,.:r'!-........

- ....&_&.......... �.. -,!"."'......_...._�It!'......;.__ sido apenas órgãos para emprêgos e nada mais. início, fracassou", 'l:-',racassoll, desmoralísando. o prÓ-
}}ssa a verdade, porquanto quem não tem compe- prio Govêrno que, ao cria-ia, esperava contar com os seus

tência não se' estabelece. ,', A COAP fracassou, entre- ·bons serviços em benefício do 110VO e, infelizmente, é 0:'

gou os pontos, sem que procurasse resolver a questão pr imeiro órgão a onerar. mais ainda li bôlsa do consumi-;
em foco na fonte de produção - o tabelamento do gado dor, em troca do Iuxo de existir ...
em pé, na fonte produtora, alegando que a competência O prêço da carne-verde bovina vai aumentar. Não...
é do Ministér-io da *gdcultura' e não sua! é mais segredo para ninguem. Os marchantes vão ga-

O que se depreende, nêsse particular é que o Govêr- nhar mais ainda. A COAP, em Santa Catarina, manífestae
.. -- .. .: no Federal deveria destruir êsses órgãos, uma vez que a sua incompetência. Fracassou, cumpr indo ao GovêrnWo"

l<'lorianójwiís, Quarta-feira, 12 de Novembro de 1952 são êles os prímeíros a 'encarecer.o custo de vida, com extingui-la, uma vez que nada justifica a sua custosa,
a agravante de onerar ')8 cofres públicos com .a sua ma- existência, ..

porém, que a maioria se va

lesse dêsse estratagema; en
tretanto; é o que se verif'i
ca, atualmente, nesta As-

. sémblêia : vinte deputados,
a maioria, receia a minoria,
que se compõe de-dezenove
deputados: falta aos compo
nentes dessa maioria, confi
ança mútua a par da pres
são que vem sofrendo do

.

Governador do 'Estado; fal
ta-lhes a independência e a

.

::s�a atitude r-efol'ça a dita
::uurà que o Chefe do J?oder
':Bxecutivo pretende exen:êl'
:, Er!F:1 o P,,:de� Legislativo .. <
..

'Mas, o que causa, maior
espanto, é a falta dé inde�
pendência, é a sujeição in

.
doudicional .

á vontade do
Chefe do Poder Executivo,
por parte dos l:epresentan
tes eleitos pelos pequenos
partidos, quais sejam o Par
tido de Representação ' Po
pular, o Partido Trabalhis
ta .Brasileiro e o Partido So
daI P�ogressi'sta; os qUlllis

� ditadura do govêrno e a �.

'Iraq�eza da 'maioria, anulam 'Curso de Aperfeiçoalllento. e . Especlclt-
a representação popalar

.

\

zação 8lD Lepra
--IBisl,' discurso dD deputado Oifo médit:os ,o cODcluiràm com grande

,

'. Lenlao Slowinski aproveitamento,
o Departamento de Saú- Spiros Dimatos. Vitor Men- horas de aula, muitas vê- trassem cansaço, talvês por->

de Pública acaba de realizar des e Vidal -Dutra. zes de manhã, à tarde e à
!
que o estude da lepra é dos

o Curso 'de "Aperf'eiçoamen- As aulas fôram ministra- n�ite" a..pl'ov�itando-se. do-

-t �'ais �Pjlixonante.s d� Ciêí:�
to e .Especial ização em Le- das por sumidades da Ie- rmngos e feriados, a f'irrr de ela médica, a ponto de euu

pra. prologia brasileira, entre as que os novos, técnicos ti- nentes vultos da Ieprología.
Inscreveram-se, n ê s se. quais, citaremos nomes vessem o máximo aproveita- abandonarem todos os in-·

Curso; vários médicos, mas mundialmente conheci dos mente. terêsses materiais para de-·

apenas 8 dêles o concluíram, dos drs, Luiz Bechellé, Para todos os médicos, clicar-se; exclusivamente, aG',
depois de 3 mêses de -aulas I Cândido de Oliveira Silva, mormente os que trabalham afanoso trabalho 'dessa 138-'

intensivas ..
'

.",
I
ih �ip�ert, Moacir Pôrto; na Colônia, Santa

.
'['erêsa, pecialidade.

Êsses médicos são: Mi-] João Batista Risi, Joír Gon- que tinham de viajar 120 Muitos médiéos do Servl-
guel Dias Jorge, Joaquim çalves da Fonte e Ernani Km, 'por Ma, para não per- ço Nacional de Lepra "em-
Pinto de Arruda, Homero. Agl�ícola, diretor. do Servi- derem as aulas ,e não deixar brenham-se pelo Brasil, so-·�
Miranda Gomes, Ivan Bas- ço Nacional de Lepra. os doentes daquele Jeprosá- f'rendo as maiores privações",
tos Andrade, Jorge Kotzias, Ao todo, fôram dados 240' rio sem assistência clínica, e correndo perigos sem C01'1-'·

isso importou em' enormes ta, na ingente tarefa de des
sacrifícios, Os, outros, cujos 'cobrir casos novos e examí

serviços se distribuem nes- nar todos os que têm cOllta
ta cidade; revelaram-sé as- cato com os focos.
síduos e interessados na Há médicos que andam'.
conclusão do Curso. dias a fio, sozinhos, famín-.

: Muitas aulas duravam tos, desconhecidos; sertão a�.

até ás 11: horas dà noite,· dentro, em busca de doen

sem, que os alunos demons- (Contínua na 6l' pág.)

.............................................

Já esclarecemos; mais de uma vez, que não só

discordamos, como condenamos os processos jor-:
nalístícos ,de A VERDADE, quando individualiza:

,
ataques � se ocupa ela vida privada de pessôas.

Conhecido o nosso pensamento, resta claro que
•

o auxílio eventualmente prestado àquele órgão,.
quando, na semana última, foi empastelado, não'

•

-

sign.ifica solidariedade aos conceitos �mitidos na:.

'édjção que,teye algtms artigos' eompostos nas nos
sas oficinas, em virtude de ajuste comercial coIl? �,
gerência.

... , .

Acresce, ainda, q�le as críticas levantadas c,-on-'
tra nós por elementos da sitl�ação não procedem" à
vista' de aquele jornal ser' habitualmente compostO"
'e impresso nas oficinas da Evolução, fo�ha de p,ro-,. .

priedade de próceres políticos estreitamente' ligãáos
ao govêrno. catarinense, como os srs. deputaao&
'Saulo Ramos e Btaz Alves, senador Carlos Gonies�
drs. Telmo Ribeiro e Rafa'el Cruz Lima.

Nós, somos oposição.
Eles, que são g9vêrno, que se avenham e que

se' en tendam.

GUILHERME TAL-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


