
Em resposta à interpelação que- lhe fez o sr. Minis
iro da Justiça, 'a propósito do empastelamento de A VER
DADE, o sr. Governador, em telegrama, afirmou-que em

nossa terra "nunca houve, em tempo nenhum,' tanta li
b€rdade de imprensa como existe no momento".

Sendo certo que as duplas negações Importam numa

afirmação, nada a contestar.
-,

E' que, realmente, em Santa Catartna, sob os regi
mes constitucionais, a imprensa usufruiu ampla: e ines
tritalut'.nte da liberdade que as leis lhe asseguravam.
lhIrante' lÍtais' de vinte anos, neles incluido o lapso de

;. .' ,

tempo do Estado Novo, nenhum jornal foi empastelado.'
Por. sôbre êssa circunstância. outras ainda melhor

li mais tiaÍlSp�rêi1tementé registram a absoluta liberda
de: em que 3'l.ui 'viveram: os jornais. 'r�menos, por exem
plo, o caso do Diârío da Tarde, hoje orgão situacioníâta
e antes folha �e oposição. Dwigiu-o, nos últimos anos do
'govêmo Nerêu Ramos, a bravura indomável do dr. José'
Medeiros Vieira, que se assinalou naS} lides partidárias
'pela veemência dos seuaeditortaís, tirados sob-a respon
sabílidade dá sua .assinatura. Ningu.em ignora que aque
-k culto e combativo colega, à época, exercia um cargo
público estadual, no magístério, sem garantias de esta
bilidade. As críticas apaixonadas e candentes que escre

veu, quase que díãríamente, não provocaram qualquer
represália dos então detentores do poder. ,

'

Este, jornal, ao iniciar sua marcha .oposieionista, en-

FD
f.

ta política, esteve o atual Secretário da Segurança Publí
tregnu a sua gerência ao sr. Domingos Fernandes de ca. Para a sua pena, em sucessivos art igos, os adversá

Aquino .. o qual, por coincidência, 'exercia no Estado o rios eram ladrões e la dravazes que surripiavam -o Te

mesmo ca;go de professor antes desempenhadopelo sr, souro e colocavam, no nome próprio, nos bancos, dinhef..
Medeiros Víeirá. Bastou que a nossa folha lançasse os ros públicos. Infamias dêsse naipe não só acabaram des

primeiros' artigos de crítica a atos oficiais para que 0- morilizadas, como ainda documentadamente desmentidas
govêmo do Iiberalíssimo sr, Irineu Bornhausen demi- llorprÓC�il'es da. própria U. D. N.

.

.
Hsse imediata e sumariamente' aquele nosso valoroso au- Não é, diante do exposto, necessária maior extensão
xilíar, milito embora suas funções, 'neste órgão, se ate- para II prova do exagero do que foi afirmado ao sr. 'Mi.
nham à. parte comercial. nístro da Justiça. .'

,

'Sob o guvêrno modertamente democrático do sr. Devemos, entretanto, a bem- qa verdade, confessar
Aderbal R. da Silva, nunca, em tempo algum, o diretor que, exceção feita à violência vingativa que sofreu o

de um jornal-recebeu voz de pzisão de. um oficial de ga- nosso gerente, não temos outras reclamações a formular
binete de Secretário da Segurança e, posteriormente, foi contra o govêrno atual.

. ameaçado pelo próprio titular, como ocorreu, recente- A liberdade de que gozamos, todavia, não a ",SU.
mente, com o jornalista que dirige A VERDADE. fruímos como favor, senão como. direito..

Acresce, ainda, que, por vários períodos, sob os go- EI dela, mercê de Deus, temos sabido usar, porque a

vêrnos passados, o Diário da Tarde passou a circular ,hsamos responsavelmente.
-

sem nome algum no, cabeçalho, não só, pois, em sítuação Os erros' e enganos que porventura tivermos come

ilegal, como ainda em evidente anonimato, expressamen- tido, são erros e enganos de entendimento e nunca de
te proibido pela Constituição. vontade, como provam, à saciedade, as várias vezes que

Apesar disso. e, sobretudo, de valer-se desses hiatos nos retificamos. <./

de irresponsabilfdade para lançar calunias e Infamias As desatenções e os máus juizos dos homens do si

sôbre os homens públicos da situação da época; -nunca tuacionismo têm o nosso absoluto desinteresse. O julga
a sua Iíberdgde, ou melhor Iicensíosídade, recebeu a mais I mente popular êsse, ap.enas êsse, é o a que nos submete-
mínima ofensa.

.

. mos.'

Entre os seus diretores, em período d� agressiva lu-
,.

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

as

Ediçlo de h,6je - 8' pafC8. Plortanópolís, Sexta-feira, 14 de Novembro de 1952

,

· -.'- -.,- f Radar
no Forte de

.C?mals antrsoD�a.. C008caba.n8"
-

rre de S. Catarina
RIO, 13 (V. A.) - Foi

Ano XXXIX I
instalado no Forte de Copa
cabana um aparelho de ra-

M dar, para observação marf-
I. • 11.545 tíma, A in�l�guração foi fei-

_ "�� _.:"' ,••J"I.'/ I ta pelo ministro da Guerra

I com a presença de diversas

�li CENTAVOS ' altas autoridades. .

pjRETOR
Ru"bens de

Arruda Ramo,'
GERENTE

Dominsos' F.
,de Aquino '

RIO, 23 (V, A.) - O as- sucessão, visando deixar de Afonso Arinos nem outros convite a que tanto se faz
sl1nto <lo dia continúa sen-· lado (l sr. Adernar de Barros. udenistas voltaram ,a se J ref'erene ia. Essa autoriza
do a entrevista do brigadei-

.

A despeito das repetidas avistar: com o brigadeiro ção, segundo -'1nformou o

ro Eduardo Gomes Com � I confirmações- a cerca da vi- para. mel.he))'':Se ·i'nforrruu'em, Pi'oprlõ 'sr. -Afrmso Arincs é.

pJ'es.idente Getúlio v.argas� I sita de Eduardo Gomes ao sobre -o-qué< sê pas-aoll de' pat:a-serllS,ada""Para_l'espon
.realíaada no Catete, duran- Catete, os círculos udenis- positivo no Catete. O sr. A- der a interpelaçâo do sr.

te "'uma hora.
'

� lãs continuam mantendo a 'foTISO Arinos continue de Armando "Falcão, caso -ela
() fato provocou grande mais compieta- reserva so- posse de uma carta do brí- venha

'

se c'oncretizãr no

'reboliço nas hostes . oposi- bre o acantecímento, Nem o
. gadeiro, autorizando-o' à decorrer nos trabalhos da

cíenistas, tanto que o sr. sr, Odilon Braga nem o ar, cesmentír a existência do Câmara.
Otavio Mangabeira saiu do -

_ -;...... ,.- ,; w_ J'I. ..

Ff:o;It::�:: �!:1�;1��IO • Abono· Será· Pago Em Deiembro
-eeítação do cargo de chefe RIO, 13, (V. Ao) _; O sr, modo a'cobrírcdeficít a ve-. Até 15 de dezembro, sem
-do Estado Maior Geral por Gustavo Capanema tranqui- rificar-se nas contas de nenhuma dúvida,' o projeto
:parte. do 'SJ!. Ed.uardo Go- l' b

/' r

lZOU os O servadores quan- 1953. O que não é possivel, estará sancionado e os fun-
mes 'e que corresponderia a

.

,
.

to a marcha do projeto de evidentemente; é deixar de cionários públicos recebe-
'Um enfraqueeimento da li- b

. . Ao projeto de lei que Orça a Receita e Fixa a Des-
h ...

,
.

a ono .e projetos comple- pagar o abôno, como foi rão o abono antes do fim do
11 a OpOSICIOntsta 1-" I"

. peza para (J exercício de, 1952-:
, '.' men..a.res;a las conSIderados prométido. mês".

Se alguns clrcu'kla'Jlrocu- 'mais importantes, de vez Destllque-se da· dotação:
.:ram acentu�r que_ a sond�- que vem criar receita para

��_"••""�_"'''''' , ,tp"'.."'....,. , _ .,.•..." .68�2-5,1 150.000,00

;ge� p-rocedld� nao. t�r�a cohrir_ a despesa de 2 bi- Com a importância de Cr$ I50.000,{)O, inclua-se a se-

llualquer sentido partldano lhões e 700 milhões de cru- Desfalque na' Agência 'do gllinte dotação no Orçamento:,
.

'ou �esmo po!ítico, outr�s zeiros. O sr. Gustavo Capa-
. .'.

..' Para construção do Pôsto de Saude de Vi-
.admItem que o assunto tel'la nema declarou' petemtoria- DeT em Sa-o Paulo �.ejsra." 9:.� 'd'e' '0' u! t'u'b' 1"0' 'd'e' '_1'9'1;2'.':' •• , . • . • • 150.000,00
'�orrelação com a próxima me_nte: "Quer entre ou não '

" -

-v u

.......,., '!,... ,r.r_ _,. �-_
no orçaménto, a receita pa- S. PAUI,O, 13 (V. A.) - há terppos, o pedido de de- (as,) �iqU�ir: Bel:o PSD' .

ra cobrir 'a despesa, o VI'O- Verificou-se ,na Diretoria millsão de lO, funeionários. " epu a o pe o .

.

'
.

B t Id'
. ,

. jei'o ser" sancionado r.el0 Regional dos Correios e Te-
-

Em lugar de encaminHar I '. tContinÍla"na 6" pág.)
88 ru O por UIO sr: Get(;iio· Va;gas� O lJg�_ legrafos de São Paulo um ix solicitação, continuou a I. "." ....'":.........",...T....J........

- .............._-_.............."'-�".·'J&";&......:r....ny..........,..,.,....

In-Andl' . B· -
vêrno,' então, procurará desfalque de Cr$ 302.463,00, mencionar os sl!rvidores na

I
.
I'

de' o RISODA CIDA 'E1Iti O,DO �
lO,' O j meios', para efetuar o paga. praticado por Antônio Le- I folha de pagamento, muito Horatlo

.

D .....

(tBotAI 'ADad'" ! mento: ou fazendo opera� andro, que exercia as fun- embora tivessem êles dei-

V.era-oti &lv Ir » I ções de erédito ou levando ções de secretário do ·chefe xado os seus cargos. Não sa-

RIO,13 (V. A.) - Violen.
f

para'o orçamento de 1954 do trafego postal. tisfeito, Antônio Leandro RIO, 13 (V. A.) - "E'
to ineêndio destruiu o' ,jHo� a receita correspondente, de Antôni{) Leandro l'ecebeu, propôs e ohteve a promoção imprescindível .

a institui-

�6i;::d:fi�����::,:n:t: IRé�;;-d;';;;-� �r��:�:.;��:�::o:�.:�a�� �!f." :v:::���:yu�e;;::� I

··.·,'0',<·· �:rp�; �.��;t�i����!'so:uP:;
-

p'-,à.ra .0 Ex'le-ri·o'r '. As -atividades de Antônio ��o.n;:m�:t������ãe�g�: �::I' Leandro acarretarám ares-

.

propagou �elos demais eo- RIO",13 CY. A.) - O pro- declarou-nos: "Estamos de ponsa;bilidade dos tesourei-
trlca. '

"

.

>, , :tllod<>s rapIdamente ...� .;,. " -'Af' . é t_c'�
...,.' :: •• __ Je",,;.'uQ·'sr, onso,'Armos aeôrdo com o projeto.. Con- }'os José' Bianeo,- OsCar _ "No verão, como,

na'u-,,As chamas destr_uiram, � v,isa'''legi,llar .a, remess� COl'daffiOS com os seus ter- Paulino, Antônio COl'onato, ralos dias são .mais l�ng�s
completamente o segundo' ile tropa&-p.ara,�·() e-xteriol', mos, pois para o Executivo I Francisco �Regina;, José e claros. Essa clrcllllstanCIa •

•

.an�ar, en�uanto ,que o, pri- �.o,caso. de. u� declaração é muito conveniente dividir Moura e Jaime Faria, que, devia ser aproveitada eril

�elro pavImento e o andar Cle guerra, endossado pela' a"responsabilidade 'com, o I poniegligênCia e boa fé efe.! benefício do racionamel1to
terreo foru!ll atingido�, ha� U. D. N., mereceu o apôio. Legislativo. t tuavam os pagamento·s' em de -energia, uma ve_z· que o

,,?TeDdo grande danos 1'rovo- da maioria da C�mara, es-' Para o presidente da Re- folhas' sem atender ao que mesmo representa, em últi

��d08 pela água. ? .11��el s,i- ,tan�o.�ssegurada a sua a-. p(:�'lie� .i�1t�r�S8a não aS,���l dispõe ,_o ,��tatU:t�,
..

ou seJ.·a, ma -análise, uma econômia

str�do. �st� 1��ahZ.�QO .:,.,á J provaçao. "� ,

".
! m�r soz'in.ho a_ reSpOn8&blh�'1 sem verificar a identidade apreciável mnto em cruzei�

rua ",enauor VtlgU€lrO, ClL O sr. G""utavo Capanema o&d-e. . do& seus portadol'es� ,

.

�C\)ntinúa na 3a pág_}',
..... _\

N e 'ga' o
.

B r fga -qe i ro :Emendas' ao
-

Orçamento
Continuamos, hoje, a publicação das emendas apre

sedadas ao orçamento de 1953. Proibidos, pelo gov-er

nador, de votar essas emendas, .08, deputados coligados
- exceção do sr. Oswaldo .Cabral ---.Jugíram do planá
'do, apesar de seJOem"-maioria.

El\IENDA N. 10 { ..

Ao projetQ_�'de Lei que Orça a Receita e Fixa, �a Des-
peza para o exercício de 1-953: ""

Destaque-se da dotação';
-

39-4-1 '.............. .. ........,....... 100.{}()O,oo
Com a importância destacada de Cr$.. 100.000,00 in-

clua-se a segu in te dotação no ° rçarnen to:
-

Para auxílio ao Col-égio N. S. Aparecida da
cidade de Caçador , ' .

S. S., 25 de Outubro de 1952.

(as.) Siqueira Heno
.

Deputado pelo PSD.
, EMENDA N: 11

100.000,00

- A Udenilda prometeu
contar diversos eS'cân:..

_ dalos ...
-- �as você não acha
que ela está muito es�

candalosa para falar
mal dos outros?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O' ESTADO
ADMINISTIlA.ÇAO

&M.ch , Ollehla., à na Con.eUteli, ......

TaL !til - Cs. PoetaI. lato

Diretor: RUBJi1NS A. RAMOS.

GlHntel DOMINGOS F. DB AQlllNU-

Repreaentalltea :

"preaentaçõ•• A. S. Lara, Ltdl .

••a Senador Danta., .0 - 6° u4.;.

Tet.: 11-692' - Rio d, Jeueiro.

Reprejor LtdÁ.
.aa reU:pe de Oil.veira, n. �l - II- u'_'_

Tel.l.II·9871 - Sio Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

.l.. _ Crt U ..

lUÍeítH -;
Cri ..

No (nterlor

b. "" •.•.......... :.. Cr' t80,•• ·

'e.eRre ...... , .. . ..... Cr. lU."

��.neio. mediant•• contl'f,to.
O. órlainai., me.mo não public.do.. 1tA.'�

".0"'140•.

A 4lreçlo nlo n te.po�.abi'liu 011". ..-_.

'IIIÜUdoe no� artiro, a..in.do•.
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DRA. WLADYSLAVA W. MUSSl
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI

. CirIU&,la-Cl1niea Ger.l-Parto.

fler"lço cumpleto • especialiaado da. DO:lNÇAS O. S.NB9,

'" .�. ""DI moderno. mhudot d., d-i.rn6.tico. , tratamento.

,*OLPOSCOPlA - HlSTtRO .- SALPL�GOGRAFlA - ••'rABO·

• )..181&0 BASAL

&..oJlo�r.p!. por ond.. cl1rt••••l.u-oeo.Cl1l.çlo ••ICl, Ultra

',ol.t* '. Infra Vermelho,

(. "lUIi1�t6rJo': R'�ao TtaJano. li, 1. 1- a04.r - Niftelo cio .oa-

.......t. \

_orbIO, n..... 11 ,laot•• _:_ D1r••••81.

Ou li •• 18 bora. - Dre.•n..I.

Re.idlneta Avenid. Trompow_k1. ..

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

ADVOGA.DOS
DR. MARIO LAURINDO

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Fôro em geral, Recursos perante o Supremo TribD
nal Federal e Tribunal Federal de Recursoe..

ESCRITóRIOS
-Florianópolis -- Edifício São Jorge, ' rua Trajalls·

12 -- l° andar -- sala 1

Rio de Janeiro -- Edifício Borba Gato,. AVe1lld..
Antônio Carlos 207 -- sala 1003.

DR. A. SANTAELA
. 'armaoo pela r.culdada Nacio".l 4. ·••dic1D. 4a U1ll.,ftaS·

..... do Sr••U).
••dlco IW' eonellrllO d. A••l.tahel. • P••copatai. lo m,aito

""'1'.1

.x·in�rno do Bo.pltal P.iQui'trico e ••ntc.... "adlei"i•••

. «la,itail ...deraL
..

Ib:-lnter:"o. d. Santa Ca•• da .i••rlc6rclta 40 Aio I. 1••elrO_
/' '

Cllníea MMic. - Doénç.:. Nervo•••.
Con'llltórlo: Idiftcio AmllUa Nno - eal. •

aaldêa.cl.: Ru. Boc.iav., 11•.

Coaaalta.: D•• 11 •• 18 hor••

Teleton.: &._.ldbei.: 1.181'

ESPECIALISTA

MOLÉSTIAS NERVOSAS E l\IENTAlS. (;UNlCA GERAl-

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambulató

rio de Hig iene Mentbl em Florianópolis. Psiquiátra do. Hospital
Colônia Santa'Ana,

Convulsoterapia pelo eJetrochoque e cardiazol. lnsulinoterapil
de Sakel. Malarioterapia. P8i<'ot';r8pi�.

Consultório Provisoriamente á.: Rua General Bltrencourt, 8t

(esquina de' Anita Garibaldí ).

Horário:· Das 11\ às 17.30 horas

Residência: Rue Boeaiuva, 139.
- ....--, ..

.
� ..- _'_""'_"

DR. JOSÉ BAHIA S. BITTENÇOURT
MjUICO

CUmea Geral - P'IDIAT.'A

.

aRa 11 de Maio, 11 - ltalal
ruaaICULT\JRA - paDIA:TRlA - OLINICA GaaAL

«ÃaaaUórl•• aalcll!ncl. - Ru. Baleio Viana a." (Lárco fi
ih "lo) - I'lori.n6poii•.
••r6r1e: • l. 12 bor•• - Dllriamentai

DR. I. LOBATO FlLHO
Doença do aparelli.o re.giratórlo
TUBERClJLOS.

RADIOGRAFIA I: RADIOSCOPIA D08 PULa0••

Clrurarl. do Tor.x
I'orlil.dc pela Faculdade Nacional de Medicina, Ttlt;lolfi.ta •.

�ill�oci�urgíão d: Hospital �erêu Ramo. I
Our.o d•••peclahzaçao pela l:> N. T. EX-lIíterno a .S.....iin.nta ....

éirurria do Prof, Ugo Pínheiro Guima�â•• caio).

Con.ultório: Rua Felipe Schmidt n. 18.

li,Diàriamente, du I� às 18 dor••.

Res.: Rua Sã.o .Torge n. 30.

DR. ALVARO DE C-A-R-V-A-L-'H-O-- !'
Doença. de Criança.

Conault6rio: Rua Trajano ./n. Edit. São Jorra - 1'; and.r
Sal.. H • Ui.

.

Residênr.ia: kua Brigadeiro Silva P••• , IJn. - ,- .nd.,., (ela•.
cara do EspJ.nba). Atende diàriamente da. 14 h •. am diante.

ORo CLARNO, G. GALLETTl
- ADVOGADO-

tn. Vitor Melrelle., 68. - Fone 1.468. - Florl••ó�.U..

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ a GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSEÇA'
EspeelaUata I. llea.ltaJ

•04UD' Apu.Íha,.m.
Limp.da d� Fenda - a.frator - T.rtomatl'O au. &.10 1, (r.

•etrafla. de Cabeç.) - R.tirada 4a Col'PO' 'manla� do Palma.

....Ia,.,.

f "c�ta para �� d, Oculoa,
.

C.aapltório - Vi'�nda �e OUro Pt-etc) .. • � (Alto" Ia �aa.
.... JIoíblo••).'
.......ct. - "eUpe Schmidt•. 101 - Te.. 11t'.

"

DR. ANTONIO MONIZ D� ARAGAO
CIIlUR.Gü Ta.mrATOLOQU

O;�"".
.

COD••ttórlOI 1010 Pinto, 18.

D•• 11 b 1'7 itlrlam.nt...
•eno, ao. S'b.doa.

••••• &calu.,a 111: '0.... 91'-

DR. M. S. CAVALCANTI
CIiDlcll exclu.lv.amente de ,'('ri.aca_

"na Saldanha Marinho. III. - Telefone (M.i 718.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clínlcl Médica - Doenças de crianç.e

(Tratamento de Bronquites ell\ adilltos e ériança.).
Con.ultórlo: Vitor l.fefrples. 18' - 1° andar,

.. 8'1.rárlo:-.o88 �0.30 às 11.30 e da! 2.30 às 1,10 lIor•• '

"..Idêncla: A ...enids· Rio Branco. 11521 - Fone 1.640

I DR. NEWTON D'AVILA
Cirqrsl_ lI:e�'al -:- Doenças de Senhoraa - Proetoloct•

_
Eletricidade 'Médica

Con.uatórl.o: Rua Vitor Meireles n. 18 - Telefona 1.60'1 .

Con.nH"': As 11.80 boras e à tarde das Iri boras em di.nta.

ReBldê�eia: Rua Vidal �amos, - Telefone 1.4211-
..� ..�":""'�-�"��,,,"-�---�..--_ ...

T .J

ADVOCACIA

ROBERTO W S HvUDT
HEITOR STErNER

SOLICITADORES

A�vogacia Comercial•.Civil e Trabalhi'ata

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

Advocacia. e (ontabilídad�
DR. ESTEVAM FREGAPANI

- Adl'ogado -
ACACIO GARIBALDI S. 1'BlAGO

, /'

-- Contabilista -
Edifício "IPASE'� ::._ 60 andar.

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA ---r
_
- ABVOGADÓ -

Cal.. POIItal 111 - ItaJaf - Santa Catarl••
'--� ....- �._..._---_ ..

Instituto de 8elez8-«Ma'ráb,á)·
Ondulações, permanentes, manicuri, pedieun. limo

peza de pele e tintura para cabelo.
TÉCNICA COM 13 ANOS DE PRATICA APERFEi

ÇOADA EM SÃO PAULO ..

Mme. AUGUSTA - Rua Fernando Macbade, 2&.

DR.· AL..,REDO, ;CHEREM '

.
',' C."ao.Náclonàl.d, .oea� ....taI.

ax-diretor elo Ro.pibl Col&nl. Sant'Alla.
Doen�a. n."..... • mental..

_

Impollnei. Sexu.l.
';: ... ·�..te. II. ••

. �

.�' ÓOil�ult..; ilii. 11 .. 1. lIoraa.
·roo: •. .,118.
•••• : 'lu. &ntoa SaraJ.�. " - "trelto.

DL MARIO WENDBAUSEN
CUnlea_m�ea d. ".U... doeu

('......lt6r1o - Bua 1010 Pinto, lO - TeL .. fi•.

.C.•••ltaa: Da, , b • 11.1''''
.....,ad.l Bua ..ta..... "toJo!'. 'I. Tel. '11.

DR. ARMANDO vAiEmo DE ASSIS
H.DlCO

.

o.. "n1eM •• CUDlea 1ar..1i. d. Aulad.cta ....d,.. ......
pltal •••CarIà4e

OLINICA .eDICA D. CB!A.NQAS • ADULTO!
.

- Alerlfa -
CoI'l.olt6rlo: ao. Nl'lne••acla.do, 'I. - CoII.nlta. 'a. II .. 1.

.d.. lI��'lIaoI'.'•.'.
' _. I�l_,

,

.-' ".. t .._�..ta· Rua .arach.l GulUa.rm., • - rODe. UI.
.

•

. 1
.

Lavando com Sabão
. _

'\7irgen1 Especialidade
,da ela. WBTZEL, INDUSTRI4L�JoiDVnI8. (marca registrada)

.

economiza,-se fflmpo
/

e
.
dinheiro

Navio-motor "Carl Hoe�c�eJ'
RAPIDEZ -- CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias e�' ltaja! e Santos, sendo neste 6ltimo' apenas

para o movimento de pass&l'eiroa.
PROXIMAS SAmAS:

IDA,
,de FPOI.lS de ITAJAf do RIO

17,movembro 19/Nõvembro 24/Novembro 25/Novembró
SO/Novembro . 2/Dezem�ro 7jDezembro 8/Dezémbro
12/Dezembro 14jDezembro 19/Dezembro 20/Dezembro
O'-1lorãrio de Florianópolis será às 24 horas das datas indicadas.

Para mais informações dirijam-se à·

EMPR�SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKB
Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212.

, ..

�.

I r_armacias
de Plantão'

VOLTA
de SANTOS

ms DE NOVE)fBRO
l0 Sábado --' Farmácia,

Esperanca' - Rua Conse-
lheiro Mafra. �

, '-.

2 Domingo - Farmãej�
Esperança -- Rua Cons�-·
lheiro Mafra.

8 Sábado - Fannãeia d8>
Fé - Rua Felipe Schmidt�

9 Domingo -, Farm�ia.
da Fé -- Rua Felipe Seh
midt.

.

15 Sábado - FarmácíJ!;>
Moderna - Rua João ,Pro-'
to.

16 Domingo \-:- Farmáej.
:1\'Ioderna - Rua João Pin
to.
22 Sábado _... Fa-rmáeia

Santo �ntônio - Rua João

__________.,-- .....
. Pinto .

/
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o anAl"'·· Ii'�or:.l·ü,úpol!s, Sexta:feÍra, 14 de-Novembro de 1952
_____....... �--�------..-...;..;.....-.....:.---..:.o..i.---..;:...-.;:......;.; ·

r __ •
• .,....._�--'-.;,.__.;.. _

, '. . .
.

'mt. rOe ...... _.�. ._, �...

�:::�o de O IIrol. BOllba Lima,· «Doutor 80' Conftírhllla de
ros para os cofres da�União lorls-'CiuiÂ'? da DoII.4e Hallburgo COlDélal.. e Pra·
corno pelas condições anor-

.

.

d-mais do fornecimento de e- HAMBURGO, �

Alema-I
Bruno Suell, reitor da Uni- aGão

nergia em todo o país. .

.nha Oriental, 13 (United) versidade de Hamburgo., . LIMA, 13 (Uníted) - Na,.
Com a àdoção da hora de - O professor Rocha Li- .. __ próxima -quinta-feira Insta-

verão o objE;ltivo principal é ma, da Universidade de São lar-se-á a 6a Confet.ência da

govêrno, juntamente com a
modificar a ponta de carga Paulo, foi "nomeado doutor Conselho _Interamericano deo'

fortificação, da Ilha de S. que corre 18 horas. Adian- "honoris causa" da Univer- Comércio' e Produção, �

Catarina; tanrlo-se um hora. nos pon- sidade de Hamburgp,' por qual contará com a, presen-

_ em 1822, a então VIlu teiros dos relógios 0_ co- motivo de suas' pesquisas ça de duzentas delegaçÕt!51

�e .pôrto A,Iegr,e, antigo mércio, em sua totalidade sobre à febre amarela. da Associação do. COmércl(fi'

Pôrto dos Cassaés, no Rio 'iS repartições públicas, as O título foi conférido, ho- e Produção PanamemaniY

Grande (lo Sul, passou a ter !l1dústrias e outras atiVida- je pela manhã, numa ceri- conferencia esta que se es-

predicados de Cidade;. des 'afin!'l prescindirão de mônia presidida pelo' dr. telrderã até o mês de ma.r--,

-,em 1832, por Decréto, �nergi_a e por seu turno _a ';"_.;.;f;;.'_._i..'__;'_';";" __�";_';'_" __ ;';":
. '_.-_:..__ :':"_":_:" ..ço:·-

. .-

foi suprimido 0- Comando iluminação plÍblica passa- -:
... P�or__.._.v__� ..�<& ••<&_'10_. '"'"._ .-<&_�, '"0 -Cóllselho é considerada.

d.as Armas da Provinci� de '�á li pesar menos 'na balim- .. .".' . ·1 pela ONU como uma"agi'n:..

Santa Catarina; ça".. ...��.__

'

�!. M· d" ':7- . 0-' t5�a�'de_.co:tlsu;t�s •.

e, -�:iQ-

Pl'egOe� ;:8��:i::;t�:a}��� 'SUR·"00·
. �JlIJIifJIIs_

..

�. tSSHo>,... > ,,,; ta :�';"�::::' ,:e��:::,::.",;��
!'cvD. Thereza Christina, aI" .. IJ::O":re�.,:.!::: '. OSWALDINA CLIMACO SENNA

.

. os probl€mas eCOmtmleo.�

guns malfeitores pretende-, '?�";itu� .. no;...I .."diça�t�i:�:::�= '

Gualberto dos Santos S-ennli e Filhos, Felicidade quNe aftet.a:n. o :on1tiJlente-.r
ram descarrilhar um trem �:ç:':. P::o��:"'g�:·�n�jz;r���:!; P'iccard Climaco Waldir Macuco € Família Orlando

1 o. emarlOc,}nC uem-§..� as

Je passagejros que descia Sabbado • Av Copacabana, 75· A9t. Cli�i�c,o, e FamíÚa (ausentes �)', O:;.W" IdC! Cli�aco e Fu. _ se�udmUe.:s. ponto.. s: o.s. t':f.ei-.
'204. - �Io �. J.I!�.i!_9 • Brasil,

<>
t" d

.�e Tu�&rão 'para.' ;Laguna; mília, Orivaldo CUmaco e Família (ausentes), Mário
0" a ec.onõmm":-. lngl� ,

--:- em 1921, €m Paris,
--_..

Gonça'lves e Família (aus'entes) e Maria Augusta de Se- exPde.rdlenclas de mf�a.çaQt
[<'rança, faleceu a' Princesa l\IANGUEIRA F. C. nna, agradecem a todos que os confortara11l por oçasião

me 1 as tendentes a Incre-

. (sabeI, "A Redentora", nas- A diretoria do mangueira do' falecimento de sua extremosa esposa, mãe, filha, irmã,
mentar a prod\lção, estimUla,

,ida n{) Rio de Janeiro .a F.e. convida aos seus as- �unhada, tia e nora, os que enviaram coroas, ramalhe-
total à industrialização_.pA -

�9 de Julho de 1846; . sociaqos e Exmas. famílias, tes, telegl:amas, cartões e os que a acompanharam até a
América Latina e discrimi-

'

- em 1941, o Senadõ A- para o"baile que fará rea� "ua última. morada. Convidam outrossim aos parentes e
nação referente ao transpo-Jr>.

·ne "c'a /

I' b d
.

- te internacional.
II no aprovou as emen� Izar, sa a o, com in-icio às amigos para assistirem á missa' que em sufrágio ·de sua

das a Lei de Neutralidade, 21 horas na sede do Recrea- boníssima alma ,mandam celebrar na Canela do Senhor
:lroposta ,pelo Presiden�e f tivo C. Goncordia, quando Bom Jesus' dos Aflitos, 110 Estreito, segunda-feira, dia 17
Roosewe'lt. ' será apresentado. aos socios do corrente,

.

ás 7 horas. Antecipam seus agradecimentos
André Nilo Tadasco I todo material do. time. todo.'" Que comparecerem a� êsse. ato. da nossa religião.

Assembléia Lesidativa Cine-Diario
RITZJ3nqddot» uns descansam

oútre . frabalba'm Rr.ndol!� �c16;f15h�Ade
�H sessão de ontem, pre-: sivel a votação da emenda te JERJENS Raymond

�i(f<b pelo- deputado protó-j em apreço. MASEY

�'em;s Vieira e ..sec retariada Salienta. o orador, com em:

)Jclos deputados pessedistas admirável eloquencia, que a TALHADO EM GRANITO

Elpldio Barbosa e Olivio Associação Rural do longín- No programa: Cinelandia

l'\(;breg�l, foram Iidós : quo e próspero. município do Jornal. Nac,

1. Projetos de lei do dep. .Jeate não lograr a realísa- Preços: 5,00 - 3,20
�Jjahia Bittencourt,

.

do PSD. :;ãQ do seu desideratum, se Imp. até 14 anos.

..dando (f auxilio de , .. lhe for negado o auxilio, a ROXY

'Sr:iõ �ÓO.OOO.Ü'o e Cr$ '. culpa não cabel'á�a ele, e ',]\.s 7,45hs.
50.000,00 respectivamente .iem it, bancada do Partido Humphrey BOGART

::w Hospital de Luiz Alves e q�cial Democrático; que tu- Katharine HEPBURN

_A��.odação Beneficente dos do fizeraní e estão fazendo em:
,

Chauffeurs de Itajaí. oura corresponder à confi- UMA AVENTURA NA ..

Z - P rojeto de lei do dep. -mça neles depositada pelo 'AFRICA r
�E."t.iv;;;.let Pires, lider do P. I ,)OVQ livre de Santa Catari- No programa: O Esporte �
...s. D., determinando à cria- na. na. 'I'ela, Nac.

v

�
·,',ã.o de um g-rupo escolar em A culpa caberá única e Preços: 5,00 -:- 3,20 W
Ttumirim, município de C61�� exclusivamente aos' repré-' Imp. até 14 anos.

�órâia, prometida pelo sr. sentantes da situação, que, IMPÉRIAI,
Irineu Bornhausen, quando na hora de provarem seu de- As 7,45hs.

-' ,'an-ditlatkl, . mas; esquecido votamento ii. Democracia, Gregory PECK .- Ingr'id
. pelu sr», ll'in�u Bornhausen, desertaram <lo posto e trai- BERSMAN /

-::;0n10 governador. -am o mandato. . em:

··3- Indicações do deputa" Ordem do Dia QUANDO FALA O CORA-

-��;) 'I'enório Cavalcante, tam. , Anunciada a. ordem do çÃO
,,::,ém do PSD., 'uma solicitul1_1 dia e não havendo número No programa: Filme Jor-

no a in stalação de Escolas foi encerrada asessão. nal. N.ac.

Reunidas .ern Santa Oecilia, Preços: 6,20 - 3,20

ml�nicipio' de Curitíbanos, e Imp, até 14 anos.·
-conatrücão de uma rodovia IMPERIO
. Cur itibanos-Caçador. As 7,45hs.

Desses trabalhos daremos Jonnhy Me BROW
.not icia à parte. em:

Assoeiação Rural de Con- O ULTI.MO REDUTO

córdia A VOLTA DE J�SSE
O deputado Estivulet-Pi- JAMES

res, depois de ler comentá-
.14 DE NOVEl\'IBRO ,� No programa: Atua.lida-

rio inserido num jornal de
A data. de hoj€ rêc�rda-no� des em Revista. Nac.

Concórdia, dando conta da que: Preço único: 3:.20
.

- em 1637, o General l tê 14
.

I

satisfação com que fora ali . mp., a e. anos.

Bagnúol'li, marchou com as
--,ecebida a noticia de ter êle. --

.

. ...().....(�l.....{)._.().

tropas de Pernambuco, de
apresentado emenda ao or-

. eamento destinado a conce-
Sergipe para a Torre de
Garcia d'Avíla, onde acam

'!'ler o 'auxilio de ........•..

I·� 200.000,00 para ccnstru., pou :

cão da sede· da A�so:cia'çã_(')
- em 1737, o então Vice

Rural de 'Concórdia, alonga-
Réi Gomes Frei�é de Andra

.

da (mais tarde Conde de
se em considerações sõbre
essa persisteneia criminosa Bobadela), ponderou junto

a Metropole sobre a neces-

"idade de ficar tod� a c�s-ria maioria, ou negar núme
- 1"0 para as vota,çõe.s, fato ta sul do Brasil sob um só

esse que vem tomar impos--

Vida, Social
ANIVERSARIOS:
-Jorn. Walmor'WeIfdhausen

,
•. Ocorre, 'hoje, o aniversá

-

do nata-líc'Ío· do 'nosso con

terrâneo Jornalista Walmor
Wendhausen, 'redator de o

RAD,ICAL, que se edita no

Rio de Janeiro.
Ao presado confrade os

cumprimentos de quantos
trabalham em "O ESTA
-nO".. '

-Menino Armando�Luiz
Faz anos, hoje, o irÍteli

-:gente menino' Armando
"Luiz, filho do sr. N�rêu
Andrade, funcionário . do
--Banco Nacional dó Gbmér-
-cio, nesta Capital.
:FAZEM ANOS, HOJE:
- Srta. Maria de Lour

'des Lemos, comerciária
-

- Srta. 'Florisbela Maria
:Bittencourt
- Sl'� Aloisio Ferro de

Azevedo
Sr.. Alberto IEntres,

proprietário da Li-..,raria',
''Central \ ,. I·
- Jovem Glauco Vascol1- I

AVENTURAS

"-ceIos.
'VIAJANTES:

De regresso da Laguna,
�i)nde fôra em visita- a pa
'rentes e amigas, regressou

"ôntem, acompanhado de sua

eXilla. espôsa, o dr. Clal"Í
balte GaIvão, alto funcioll-á
"':Q do :Ministério do Traba-·
.�hQ., no. Rio de JaneÍl'o. '1

.
' Uma autêntica jóia .••

.

na construção e na, utilidade

AWKA
o refrigerador ideal
para o 81\'asil

Chegou a grande oportunída
de para a compra do seu re

frigerador. Alaska será para

c seu Lar.um bem de fami
lia que passa de pais para fi

lhos. sempre perfeito. E está

inteiramente ao seu alcance,
graças às' facitidades de pâ
garnento que estamos ofere

cendo. 'Venha ver de perto
esta maravilha .

E
I)
"

:

Gabinete inteiriço, bl'aúeo--b�'í
ihante.

, 18()la� com lã mineral•. Aca
bamento interDo esmalta(}o ..

fogo,
,

• Prateleiras de aço zincado •
prova de ferl·ilgem.

'

• Compressor fechado, o fIUDO.
80 "Rolllltor", silencioso,dllní.-·
vel e que dispensa serviço.

(fo 'Dà1i.&(L�Q.. 6",.-llt

1Brasmolor

SARtlrlA Df 5 ANOS- VEIDAS EM SUAVES 'AGAM'Ens

•
CO�C�$SIONÁR'O�ÂurOR,'ZÁ001

El!:hel'b:dUoelhnann t.:Ia, .
- Rua JoãoPinto, 2' -_ Telefône n. 2.562'..

'A.s.. .III8CaL.6lfI.A .....
......ra .....
"!dor. VlJ u • DI.....
... 0. ..,. ...... ,

• • •
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.: Florianópolis" Sexta-feira, 14 de Novembro-de 1952 .

\

SENSACIONAL! EMPOLGANTEf
- /

- , "

Mais 24 __
horas e assistiremos na baía .sul 80/ maior 'e mais sensacienal Campeonato

Catarlnense de Remo, com o concurso das guarnições do Atlântico, �Cachoeira,
.

.

_��.
. Ipirang'a, América, Aldo "Luz, Marlfnelli e Ríachuele.

.

......................................._............•.......��.��.�.��.�
'

"O Estado Esportivo
,;

__••� _-........,...._._._ & _ __.':- _.,..". "" _ A. ....;,.."... _&.il<y.� •..,...._ � _ w_,_ ·_--

Está marcado para hoje
o inicio. da maior tempera
da interestadual de vela nes

da Capital congregando ve

Je,iadores cariocas paulistas,
gauchos e catarinense em

sensacionais regatas em dís

puta dos r iquísaimos tro

f'éus "Amizade", "Santa Ca
tarina", "Anita" e "Jureie-
mirim".

. ,

t;, w ...,..,....� ,. w_·_..-_· II(?.J'.-...." --------- �.-..-.-.-".-_·.-....,..,..,.",�w. -.-.-.p _ -.. .-_ -. -.-.. -.-....-.,.,..,._,. �

O·
. -

f'J (_7-:
- RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARI-

. ,S'· \ '. OVo0·····5·....
r

,a> .nceoes. NA EM COMPETIÇÕES ANUAIS DEREMO
.

I I� , Publica o "Correio do Po- Quando a competição se

vo", de Pôrto Alegre:. j. re.aliZ.
ar em

F.
Iorianópolís,

,-- t ,& 6n-'5as d At' I t- ••. 01
-' /

. as provas inter-estaduais se

'-a '-f:" n·'.
.

•
�

re _

.

. e· I m "Numa reunião ôlltem�·e� Tão éni numero de três:

O estádio "Tte.-Cel. Nilo Chaves", do 14 B. C -., foi
. 110 metros barreiras fetuada entre os esportistas Skiff, dois com timoneira

,l)alco, sábado e domingo últimos, do Campeonato Cata- Campeão - Milton Verissimo Ribeiro, Atlético com Eduardo Vitor Cabral, pre- e "four" com tímoneiro e,

r ínense de Atletismo Masculino e Feminino, cujas, Pl'O- 17" (recorde). sidente do CRD de Santa quando efetuados em Pôrto

'las. valeram para o troféu "Blurnênau" (3a série)., Vice - Manoel Serafim da Silva, .Caravana do Ar. Cat.,'trina o. c ccl. Darci Vig-- Alqre, haverá a prova de

O certame, como era esperado, obteve enormé su- 400 metros barreiras nol i, pres'idente do CRD des e ight.
cesso, lendo sido superadosnada menos de onze recordes, Campeão -- Milton Veríssimo Ribeiro, Atlético com te Estado e da FARGS foi QtHW('O em Flovianópolts
o que reveja o carinho e intensidade com que vem sen- 1'1"2/10. combinada a realização . de .haverá mais barco a oito

do praticado o esporte-base em Santa Catarina. Vice - Manoel ,Serafim da Silva, .Caravana do Ar.' uma regata anual centre os, remos e mais o mesmo pro-

Sagrou-se campeão masculinô o Clube Atlético Ca-
.

S;ilto em 'distância '

}" c1u�k,s.,dos' �6-j� �3_�os,. '>. ?�Jlma)"f..e ,nossa, cidad,e;.,·:) ,;

tarinense, desta Capital e vice-campeão o Grêmio Espor- Campeáo·. - p'aul0 Ge}àldo Guim;l'ãe'l, Atlético, .'
,.

',' ,�s provas terão estes pa-

t' OI·
.' B' I

.

com 6 10 A pdm�ira·: reliasaçãc trorios : ,,-kiff''_' Prefeitura. IVO tmpIco, de umenau.
.

.

, , . - ...

;,' 'Este levan tou o certame feminino, conseguindo ven- vice - Karl Engel, Duque de Caxias. desse prélio terá. lugar em d€ Pôrto Alegre: dois com.

cor também o Troféu "Blumenau", após empolgante du.e-' Salto em altura
.

... Florianópolis, no mês
_
de timoneiro - Prefeitura de

10' com o Atlético, sendo a diferença de apenas 'dois pon- Campeão - Karl Engel, Duque 'de Caxias, com 1,75 maio de 1953, devendo . as Florianópolis: four com. ti-

tos. (recorde). demais se desenvolverem al- moneiro - Governador de

Campeões e vice-campeões de !>2 i Vice - Leonardo Zipf, Olimpico. ternadamente, uma vem, em Santa Catarina e eight
Publicamos abaixo a relação dos novos Campeões e Salto com vara Santa Catarina e outra em Governador do RIO Grande

vice-campeões oatarinenses de atletismo de 1�52:
.

Campeão - Sílvio Ney Soneini, Atlético, com 3,10. nosso Estado. do Sul.
Masculinos: Vice - Guenther Heçheín.iOlímpico, " .

,-

. 100 metros
. .

' Salto triplo )

Campeão - Argemino Pizzani, Atlético, com 11"2/10. Campeão -..,. Karl Engel, Duque de Caxias, com 12,71.
Vice ",- Walmor Parcher, Olímpico. I Vice _; Paulo Geraldo Guimarães, Atlético.

200 metros Arremêsso do peso
Campeão � Jackson . .B. de Oliveira, Duque de Ca- Campeão - Otávio de ,8'(m-saf'.car�Ana' do, Ar, com

�ia:s, com 23"1/10., (recorde igualado). r 12,57.
-, Viice;- Jeder ArnaJd() Reinert, .Duque de Caxias. Vice -. Nabol' Séhilichting, Atléticp.

_
.

.

c 400 metroS"
.

Arremêsso do -dardo
Campe(o _:Leonardo Zipf. Olimpico, com 53"1(10. , Cam�ão - Nilton Cameiro da:Silva,
(�a prova anterior, que fl)i anulada, conseguiu su- Al'� com 57,95 (r�c'Q:r:·de).

.

peral' o recorde com 52"2/10). Vice:___: ::Adyr Boos; Olímpico.
Vice -:- Friedel Séhipmann; Olimpico.· Arremêsso do disco'
'.

800 metros Campeão - E'rico Strà-etz Jtinior, Atlético,' com
Campeão - Lenardo Zipf, Oli.mpico, com 2'.7". . :%,31. - - _ .. - - - .. _.' - .. _" -- .-".

Vice - Trogildo Este\;es, Duque de Caxias. Vice _\ Otávio de Sousa, 'Caravana do Ar.
1.500 metroS

/ Al·remêsso do Martelo
'Campeão - Waldemar Tlíiago ·de .Sousa. Plirp.P�C9, Campeão _:_ Paulo Ardigó, AtlétiCo co:rn 29,84.

com 4'32"8/10. Vice - Edgar: .Annuseek, Olimpico.
Vice - Leonidas Palma de' Matos, Caravana do Femininos:

.

/ \_

Como noticiamos, á tar- Começa hoje a temporada interestadual de
de de hoje, com InICIO ás '.

1
.

30' 1-"
• vela, com a-disputa do B.r-onze '.'Amizade't-en-14, 5 e 16, noras, na rala

do Veleiros da Ilha, na Praí tre OS dois Estados vizinhos.
nha, serão realizadas as

duas regatas entre as re

presentações, da Federação
de Vela e Motor do Rio G.
do Sul e Federação de Vela
e Motor de Santa Catarina,

estando em disputa o Bron-nal pela "Bebidas Merino
ze "Amizade". S. A."
Antes da prova inicial Amanhã, na raia do Co-

proceder-se-á o hasteamen- quéirca Praia Clube, na

mento do Pavilhão Nacio- Praia da Saudade, terá lu-

gar a disputa da "Taça A-. "Jureremirim" (cariocas x

n_�ta�, _in_s�!.ui�a pel�_ .dr. I_eat�rin�l��es)__� _:Sa�ta C::- _

Aderbal Ramos (la SIlva, I
tarína" pailhstas x catart-

para ser disputada entre as . neuses).
,

Federações de 'Vela do Rio I Para maior êxito dos -rn-
I

Grande do Sul, São Paulo e . terestaduais de Vela não.

Santa Cãtarina. têm poupado esfnrços os

Domingo estarão em dis- dign'os dirigentes da F. V.

puta, na raia do Iate Clube, M. S.. C., a cuja frente se

na Pedra Grande, as Taças' encontra o esforçado des

portista Jorge Barbato.

CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTEBOL

���:��I;i�VÂ,�� se �:;�:�'t:;ã�:i�����!.�!i;;' ��;;
tra na Confederação Brasi- os jogos deéi�ivos'-

.
leirà de Desportos, o Regu-:1AS DATA& DOS JOGOS

Caravana. do: lamento pa-ra-'R Ta.ça �'J4i�s\
,-

Estão máté'�:dà�' as :p�le-
'.

,'" ,JÜriÍêV', a'té'r'I�Hrar€in i�54 .Jas do�·ê:amlfd6nãtd�mtinaiiiJ. i"
.

na Suiça. a ser realizada na Suiça, em
As inscrições serãio en- 1954:

.

cerradas a 31 de janeiro
p;:{}ximo-�-devendo- partic illru:,
do mundia1 de· fut€bol, .de
zénas d� países.
,A Taça,' do . Mundo de

1954 ser.á (,lispiItada em se

ries, preliminares e finais.
16�entidades serão classi-

3.000 métros Campeã .- Béatriz Hass, Olimpico,' com 13"8/10. ficadas para a parte final,
Câmpeão - Waldemar Thiago de SQusa, Olimpico, Vice - SOÍlia Ter�zinha Gonçalves, Atlético.· incluindo-�e a vencedora do

eóÍn 9'37"'3/10. I 200 metros último certáme, bem corno a

Vice - Salvador Romão, Car--avana do Ar. Campeã - Edelburg Bradizinsk, Olimpico,/com 30". organizaôora, nesse caso o

5.000 metros ' Vice' _:__ Beatriz Hass, Olímpico. Uruguai é a Suiça, Esses
Campeão - Walde:rnar Thiago de 'Sousa, Ôlimpieo,

.

-

.. gO ,.metros batteiras classificados serão distri-
com J6'36"2/10. ". Cànip,�ã - Spni�l; 11erezinha GonçaJ'Ves;� 4-tlétieo, CGm: ,huidps em quatro grupos,

Vice - Leonidas Palma de_Matos, Caravana do Ar. l4"8/10 (l:ecorde). . :'...
...

,
. :e'lassjfic�ndo�se dois em eà-

,

10.000 metros'· Vice _ Carla Gaestner, Olímpico. da grupo.
Campeão - Raulino da Silva; Olimpico, �om 37'8". (

4 x 100 metros
Vice. - Francisc9 Assis Guimarães,. Ca�ana do Ar.' Campeãs - },tuth Krepsch, �orma. Teles, Beatriz

4 x 1M metros . Hass e' Elael�urg Bl'adizinski, Olímpico, COpl 55"2110
Campeões - Nilton Carneiro, Ariemil'o Pizzani, (recorde). "

,

,

'

,

"

.

José �oreto é Rui Wolf, Atlético, com 44"9/10 (recorde). Vice Cecí Vieira da -'Rosa, Sonia Terezinha Gonçal-
VICe - Jackson B, de Oliveira, Mário Santos, Se- ves, Va'lda Marcelino e Maria José Sartorato; Atlético.

bastião 'Cerutti e ,reder Armando, Duque de Caxia's. Salto em altura

_ _'

4 x 400 metros \
.

Campeã - Norma Teles, Olimpico, com i,36 (re-
Campeoes - NICanor Gonçalves, José Lucas Perei- corde).

ra, Dorva1ino da Silva e Jeder A. Rener, Duque de Ca- Vice - Ivone Schneidel', ·Olimpico.
:xias, com 4'39"4/10. . .Salto em distância

Vice _:_ F l:..ideI Schippimann, Bertoldo da Silva,
Waldemar Thiago de Sousa e Leonardo Zipf.

Ar. 100 metros

Oitavas d.e finais
17, 19 e 20 de junho.
QU;lrta de finais__ 26 �

27 ae junho, .. -

,

. Semi':'finais ._' 30 de .lu::"
nho e 10 de j�lho.

.

.

Jogo· dicisivo do 30 lu
gar _ 3 de julho.

, Jogo finalíssÍmo .:_ 4 d.e
julho.

�

As partidas do torneiO'�
rão levadas a efeitd 'nas se;.
guintes cidades da Suiça:
Basle, . Zurjch,· Berna.

Laus�nne, . Genebra. e Tes-

16,.

/ Campeã -'-- Ceci Vieira da' Rosa, Atlético, éom 4.68
(recorde).

.
. :Vice _ Normar Teles, Olimpico.

Arremêsso do peso
Campeã _ Dorotéa Buerger, Olimpico,
Vice - Ivone Schneider, Olimpico.

Arremêsso do dardo '

Campeã - Dorotéa Buerger, Olímpico, com 27,41.
Vice - Ecila Alba da Silva, Atlético.

, Arremêsso do disco

Campeã - Carlixta Gi'aff, Olimpico, com '22,32,
Vice.·-':- Ecila A'lba da Silva, Atlético.

com 8,64.

siri.

,
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BLUSAS (milhares ... )
•
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nos mais lindos. tecidos brasileiros

Que até París conquistaram,

t '

A M.ODELAR
1

apresenta nas 'linhas Jacques Fáth -. Diór - Jean Desses
-

SMAIS ENCANTADORES MODELOSDE VERÃO em
·VESTIDOS· SAIAS

. ::;nais
.

de 2.000 exemplares em algodão Bangú - Relevá
,�íl.qué - Chintz DE 45,00 até 2.000,00, . ,

que constituein um sonho de elegância, graça e como

didade! . DE 55,00 até 750,00, ..

a mais maravilhosa cqleçâo de blusas. j�mais apresen

tada em Plorâanépolis. DE 33,00 até 800,00. , ,

""decotes pronunciados envolvidos por estolas ou w-igi
�,ais blusas.
'-:«:6rpetes ajustados.
-:'�cintura natural e bem marcada.
""Maias amplas.

Uma grande oferta deste verão: Puro linho para vestí

dos e taíleur, metro 79,00.

',3.000 camisinhas de verão para meninos]! MAILLOTS, uma belíssima variedade e preços que tentam ...

'NOVO TÉCNICO DO BOTAFOGO Ed·t I d C'
....

mO,13 (v. A.) - Mar- S�litaria". com o C�nto ?o j
I a. e ODvocaçao--'üm Silveira' é o novo técn i- RIO surgiu uma crise SII FESTIVIDADE D de'

.

e -' E SAN- Santa Zita Associacão�

ti) do "Bota fogo, passando a vio Pirflo deixou a função TA CATARINA,. A VIR- âe Sta. Tere�inha, _.pa�as.acumular o cargo de sub- de �re?arRdol' da equipe GEM PADROEIRA DA . de Caridade, Aposto lados.]di.retor de futebol, para o profisaional. I.ARQUIDlOCESE E DO Ordem Terceira (Senhoras),Qnal {IJi eleito 'a inS}a há
, ,

ESTADO Ação Católica, Abrigo de
nouco. ASSIm deIXOU 'um guucho, I. D J

.

D' Menores Colégio- Catai-i-
, • .' ... I om o�ulm ommglles ..

'

-, � "

•.
-

Em virtude do empate de pala dar lugar a outro gau- :

dOI'
. ,

d nense Congregação Mana

·J_ntem, . .Qo cll1b; da "Estrela cho. II D:us �e�:�a'S���àm;lc�po1;� nas'" ;Iasculinas, Irm:IÍ.<.lad� iácio) Ruas Felipe Schmidt, :./i 'o.

Trajano, Vida1 Ramos, Ar- ...

1_,IEII�i3lfilllifA\
I

:����.;,::;�';;ç;,lt:pt:;� r���1�:;I�)1��!]i ::;���::F:;�::�:'�r.}��: e�::���._;;;i·. \

I
nho, Anita Oaribaldí, Av. .<>

"'ml'5(O REGUJ,.ADOR VIEUt�! benção em Jesus Cristo. Rosar!o, Irmandade do Es-
Hercí1io Luz., Rua Fernando

_" ':I:"�:�" "'::"]:1A mulher. evitar' dore.
.

Fazemos saber que, de a-. �i,_rito Santo, Irmandade
.. -. do 'U h d C t d 1 RI- �. B J d p lúac a o,, .a e ra.

00'
<. � ., ......>" -:.�LfVIA AS f.(')UCAS eTER·X.\� tordo CO"11 a 'praxe estabele-

,
1.:.'. om· esus os asses,

Q Pálio será carregado '. �...... <",: .:.',
.'

Emprega-se 'com v8otaa.em no>rt rida e piedade dos fiéis, ce- Irmandade d? SS. Sac.ra- A t
. .. .... :!;;,' ....•< .�.;':; :"" -,:,:,'. '.;',.,

combater as -Flores Bra�... CoU. lebrar-se-á no dia 25 do I mente, Ordem Terceira, pelas meretíssimas \1 OCl- ::.:);,.;·.;.::.:?·�.;;:·:•. ::;:i:.:.r:·::::���: .'<�;:;::;>�
fH 'C T' f 1 dades, especialmente convi- '., ,o. .'.:.'. ,.�xcc- ,,�':'.�'�

CA3. Uterinas, Menstrua.es e a"', � corrente, feriado estadual I. omensj , arr,o r'iun a .;.'" .r- .,-", ';' •. :.. ,

parto, e 'Dores nos ovirio;. { pelo decreto-lei de 12 de [u- de Santa Catarina, Revmo. dadas. Para . a solene pro- '<':'(.: .�. t'" .:... ','" ...e .

- E poderoso calmante e RelUl. lho de 1938, a festivídade Cl�r?, Palio, Bandas de c�s:x�o convidam-se todos 08 �untos rij��::J.!:i�hf;'gd#�i:�.t,��4itado�

::!i���= ca;.1 ���g:��Z��:t;:E.11 ���:I��!���:::�� f��ÉJl;::=':�::::: fiilii;�1
FttJzO·.sBlÍmN.�tn����::_: 10') Às 8,;3().��;·$QJ�t\e,�Ijs: ��J$�� J��f'� e;'I?:,?;;��r.o .��··l���ihiT���:hk�:��.:'�;�:�':f':!" ��Itoda narte. sa PontificaI, em que serão: Catedral, aguardando cada

.
'

.

o"p.oro riiJio� til""
-- ,;... - "_____ ordenados em Sacerdote 5' uma o lugar que lhe fôr re- fiélS, ruas e praças em Clr-:d M'fh'.,L "�'L .

, tânci semelhantes o Vl Q, • ares oe peSSOCJ5 s.....em fJSi<H
. . Diaconos, filhos desta -Ar- _

servado e competir .no p:es:- �uns ".��Ia.S 'd P' 'por dore�: "'uOTldo -.J4piM;" ellao!'" d""vez,'€l\MP.: .E.'0,.,N.Ai..

TO- BR.ASILE.IRO" DE ALE- , uidi 'ese :
. tito,·. .

'

.

, ,me�mo se. pe e e e.s �ra ,:. -I!f,"i "".', "�:'" �/' -"f .."t.','. . q ," , �'.f. '
,'.

'. , _ A .

,'''''L'' 'a "'a�O 'de· tOli p'_.J_ç� t\WIm.lo os :.p,lut05
..

TISMO"�'" .

.' 20) ">1\8 11)' hs. 'Prôéissáo": Cad� 'associação" . qejl:erá' 'iceasmo ''t�'';Pf'0''''''' ; "
. ,';:;;-,.'

I'

R:
. ,!,'

8 .,

•

.,'.,.' ,

• >

CO!:1 a Padore(ra Santa Ca- apresental'-se com os respec- Santa
.

Catal'ma, �l�Mosa D. "RI �: os mi e
..
<! �IQ(I.

RIO 13 (V A) O C t
'

l' d d"

It
.

'I f' tivos estanda""'es e distin PadroeIra da ArqUld10<:ese Especialmente preparQ(hl$ pMe
• •.

- on- o. seJa rea Iza o nos las ::trma, para a qua lC8m. 4l -
,

• • •'�e1ho Téenic<l de Atletismr.. I"
. ., n d< t d tid t' e do Estado., combate, 011>. di.�tUrbI05 .,.�u. os

. v

90 21 22 d
C<lll\ ova as o as as eu a- lVOS.

,

1" I" d N p" I O 'w· . , J

'-'ropoAs à

diretoria. da C B.
-, e -e março do a· d

. t't'- -

.'

t'l' O préstito desfilará con- Fl9ll.Unõpo 18,..... 8 0- "u a. li .u OIIVIO,'ll os �are•.
". .' .

.

.'
. -es .e lllS· 1 Ulçoes ca o Icas

d 19"'')
.

.'�. -
.

n. que o pró,!:imo Campe<>na- no vindouro, em Curitiba,' d'esta Capital, e nela dev:e- tinua, lenta e initerrupta- vembro e u�. pronlament., re�tCKIrando o vIgor
.

'.

.

l'ão tomar parte .designada- mente, isto é, s�m qualquer . � . .

• CI "itoIidode 00 cr;anisl11O, groÇM

ati-C'I-na'de·BI·el··clel I 'Iely mente pela �eguinte fo!ma :-ae:���:ação o'ü parada, rr.� �U�eEX.c�::s�:�.e:p��al
de 6 suo magnifico QÇ�O tonificaM., �

.,'
.

e nela deverao tomar parte M F ed' Bobo1..:!.

.'
.

.

' '. designadamente pela se- Os fiéis, e famílias que
"

on8.. r
_

eACO ......

. Aeha-S8 aparelhada para qualquer lerviço em Bi. guinte ordem e nesta mesma não puderem acompanhar a Vlgário Geral

-cicletas e Bicicletas & motor - Ticiclo - Tieo-Tie. _ ordem: procissão, ficarão nos pas-
..... ,

.

. José Renato de 'Souza,''Jl..;arrtnho - Bereo, etf!. Cruz processional, . Colé- seios
..
das ruas do trajeto

P
.

-

N . Provedor da Irmandade doQÇa8 e Acessórioa ovos e Usados. . gio Coração de Jesus, Asi- para aSSIstirem a passa-
- Pinturas. Soldagens e'Parte Mecânica. 110 de Orfãs, Cruzadinhos gemo

.

.

. SS. Sacramento

Serviços Rápidos e Garantido. Executados por pN Congregação da Imaculada .,' O prestito obedecerá ao Heitor Dutra, Secretario
'''S<Jal especializados. ! Conceição. Congreg�ão da, 1"egu inte itinerário: Cate- .da Il'mandadf} do. SS, Sacra-

- Rua Padre Roma. 60 - ", C;:. rI�O! no,...,,,. A,,"()(>;�dj() ./:, .. 1 Prnell,15 (Lado do Pa- mento.

Comunicação
o dr. Wilmar Dias, advogado, comunica aos

seus clientes -que, de' 3 de nevembrc, p.. vin4�,r�t; _

reabrirá o seu escritório de advocacia, . Edifício
Montepio, sala a, 4° andar, atendendó das 10 ào;! 12

•
boras., .

..'
.

"

'

...()�)._.<).... ()....o.....t��()��

. �ilulas ...

·DEWln'
pora os Rins e a ••xl,_
E. vidreis de 40 e 100 pUul.! t
.0 "ande é luis e<onÔIllICO

,

.,

.

�,

MODBLOOTIOA
Lentes Zeiss é Ray-Ba_�.· .

ARMAÇÕ'ES MODERNAS PARA CAVALHEIROS SENHORAS. - ARTIGOS FOTOGRAFJCOS
. .

ULTIMl\S NOVIDADES 'PARA PRESENTES
RUA FELIPE SCHMIDT - (Edifício Amélia Neto)

1rJoÕoi,;,_ ..
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6 Florianópolis, Sexta-feira, 14 'de Novembro de 1952

Falando à alma católica Emendas ao Orçamento

4ú,O(}ü,oo

. 15.000,00

'00.000,<)4<

COMPRA6
VEnDA lli'

CA!.A� r TrlHh1tO

HIPO:tCA�

CASAS A VENDA

ESTREITO CANTO - 4. calas, sendo 2 residenciaia -

2 para cemércíc (Ótimo ponto perto da Soberana)

, R.UA· T�NENTE SILVEIRA. - 5 ql1artOll, a/visita, .1

.i'
. jantar, s/visita,. copa, quarto de banho, garaje, so-

rvspeito da "Festa de Debu-j olhos dos infelizes a profun- EMENDA' N. 12

t.mtes", não logrando a au- didade é a extensão de suas Ao projeto' de lei que Orça a Receita e Fixa a Des-

(:;fl1cia pedida e €::l(erada carencías '! peza para o exercício de 1952:

d.nante muitos dias � con- 2 -' Outro ponto grave, Destaque-se da dotação :

(,(;tlida e cancelada (�uando que não pode passar sem re- j8-2-õ3 , , , . . .. . 700.000,00 .

jú. haviamos chega-to ii. sede paro; o desfil-e das meninas, Com a importância destacada de Cr$ 700.000,00, in-

<h Organização das -Volun- que nos faz pensar se será ..luam-se as seguintes dotaçõesno Orçamento :

H,·;��s. - em que exporia- licito exibir pessoas huma- f - Para início da construção do Grupo Es-

1:'.':;S razões provavelmente nas - que ainda, por sua colar "Salgado FHho" da cidade de Ca-

i;.m('l'::ldas por vós, .x solve- pouca idade, mal podem pen- çador·. � ,
.

m.vs apresentar, po inter- sal' e ponderar a repercus- Il -. Pari idem do Grupo Éscolar "D. Da-

11,ú'Ío da imprensa, os argu- são de tais acontecimentos niel -Hostirn", da' Vila' de Matos Costa, tão. {>ituada em esquina ,
.

,rN';ltos que adotntlarr os na em Rua vida - expôr quase Mun. de Pôrto União .. 3QO.OOO,oo RUA BOCAIUVA ..,. '. quartos, a/vlsita, s/jantar,

en r revista pessoa'], como objetos aquelas que copa, cosínha. dispen.;a•. entrada para automóvel

Ignoramos qual o interes- são futuras mães, futuras 'Total . , ..... , .. , , ..... Cr$ 700.000,00 por duas ruas (situada em esquina, granda quin-

i:'é' TiÚ�Olico que se �él/'�a sur- "senhoras" de nossa socie- S. S., 25 de Outubro de 1952. tal) , .

)'''/)C,nrlel' naquilo que a ima- dade. Há um valor imenso tas.) Siqueira Bello
'

a{)A MONSENHOR TOPP - 3 quart'bs, 's/visita, aI

1':';0 f. ção do povo denominou em.cada um de nós; há um Deputado pelo PSD. jantar, coaínha, depõstto, copa, terreno lOx30 mts.

·'!�n·l1finismo". Ninguém, até valor mgrado no corpo hu- gMENDA N. 13 [tUA CONSELHEIRO �1AFRA - 4 quartos, a/vieita,

]o( j .. , conseguiu de icobrir as mano, e, mais ainda, no coro. Ao projeto de lei que Orça a Receita e Fixa a De8- s/jantar, copa, casinha, situada em esquina, ótimo

relações entre os deveres da po feminino, por suas pro- peza para o exercício de 1953: -, rontl> ' , ..

naternidade futura e os re- fundas e infinitas relações' Destaque-se da dotacão : :
.

I �STRElTO RUA SAO PEDRO - li quartos, ant-s-a·la,

o uintes do' "grana monde". com o sublime mistério da 18-3-31 ; : o lOO.OQO,oo saia da "isitu, cepa, rosinha, instalação sanitária

J'. ser ia. de modo ;l�:l<il mui- maternidade. São Paulo bem. ,Com a importância destacada de Cr$ roo.ooo.oo, in-1 c!<Jmpleta� �om du�u! .peque�as casas nos fundo.

tn dífic.il compreender C mo- nos lembra que nossos cor- clua-se a seguinte dotação no Orçamento'; �V. MAURO RAMOS -- g quartos, cceinha, sala lan·

(\:I pelo qual os de sf iles de pos são templos de Deus vi- Para auxil io ao Seminário São Francisco de
. tar, e/visita. etc. (casa iflOlada ótimo local') , ...

modelos iíqu issimcs, num voo Sales da -e idade de Caçador ,100.QOO,oo �UA DUARTE SCHUTEL·- 2 casas. ama com 4 quar-

..imbien te de RCOl'.]O e pre- 0 - O f'ato de virem ,,li; S. S., 25 de Outubro de 1952. ÍN!!, s/jlllltar, !/visita. coaínna, .. te.; outra cem !

+iamen te preparado,' contri- fora modelos a serem exibi- (�lS, ) Siqueira Belbo ! quartos. sala, varanda. cosinha, etc, , ....... :.

), is.m para aplaS::I; RS rei- dos que, em sua contribuição Deputado pelo PSD. 1 t'lS1'RElrO RUA JQ1.0 CRUZ �ILVA _. 5 quartos, si

"! io dicações dos pom-es, ca- para o aumento de fausto, .

EMENDA N. 14 I vitlim, s/jantar, cosinha, banheiro, etc., terreno

�1;: \�ez mais pt':mentes.
. trrt.zem também maiores lí-I Ao projeto <1,: .�.

ei que Orça a Receita e Fixa aDes-I
42m. 1'��m� por 20 fU1\doe CÓSQUlOa): aceita-se

Nâo pretendiamos, nem herdades de costumes cana- pesa para o exercicro de 1953: 500% & VIsts e 50% à 1.200,00 mensais .. ,., ...

J))etendemos impedir O bai-') zes de tirar a festa �qu�Ie Destaque-se da dotação: EBTRElTO AV. SANTA CATARINA - 3 quartos, si

'lE' d�s �ebut�ntes.. l'l'OPUg-1 tom alegre e simples .de fe�- 38-4-64 ..

: :'.. :
r

, •••••••• "150.000,00
visita, !II/jantar, copa, (.i)llinha, etc. terreno 20:&:44

11::nllOs, Isto SIm, .Wl€ r a sua tas organizadas e promovi- Com a írnportâncía destacada de Cr$ 15u.000,00, au- (chácara) .

':nalização não se

rJoster-1
das por familias e para seus

I
n:el1t�se a. dotação 57-3-11, para material de fiscà1iza- Ii:S'I'.REITO RUA SÃO PED.RO - 3 quartos. s/jantar,

j,'uem os postulados dn cons- membros. ;;30, mcluslve placas. .

. copa, cosinho., var:\l1dão, dispensa ete. terreno

<ii>J:.cia cristã de nosso povo. Eram essas, entre outras, S. 8., 25. de Outubro de 1952. Hix40 ...••....... , ....••.•..•...... ; .

1Ç certos valores' eleÍ:nenta- Exma. Sra., as considera- (as.) Siqueira HelIo
flUA BOC,�HJVA"-:- 3 ql;ar�os, s/ para �6góeio, varan-

:res, ligados à pfópria essel1- ções que desejavamos sub- Deputado pelo P�D. ,;, <{a, �;;tnna, �t_irnQ. JK)nto, perto da Av. Trom-

eh d.a 11atureza humima. meter ao exame de vosso es- E1\1EN'DA N. 15 poowçlfy ' 0 ..

_Desejariamos submeter â. pídto cristão, lla 'certeza de Aõ pl"ü'jeto d.� lei Que Orl:a a Receita e Fixa a Des-
·-RUA. RUI RARBl)SA (defronte o Abrigo de Menores).

b
- .."

.

,-,.2 lua rI", .... !/'llsita, 's/J'antar, Cos\flha, et·.e. "

"\.',',(:�;a consideração, e à dos que, de· ruçando-vos . sôbrs )ez,i para o exerClClO de 1953;

" ;hos organizadOl;es da fes- elas, encontrareis duas to- Destaque-se da dotação 5<1-4-14'a imp(ll�táncí1:i de .. ';
\ v. lHO URA�r;D -, t -qU!Ht{)S, aalu; .varanda .. COSt·

tn �..

Q t.res POl1tOR� que julga- nica.s: a preocupaç'ão cristã Cr$ 200.000,op, com essa 1rnportância inclu-aln-se as

.

se-
«tia: (!te� 1 • � ••••• � .

mo� capitàí.s. de esclarecer um problema 5'uint.es.dotações na PrOpoHta Orçamentária.: I'RU"�:�::a BO����:�.�.�. ���.r���: .8_t_V.i���,. �����.d.�,
1 - O (ato de ela ser a- de imprevisíveis l'epel'CUS- l-Associação ü\) Emíno São FrancisC'o do

-

d' S 1
-

'd d d S- F' 60.000,00 OOQUEI.ROS - S QU&I'W8. sala. varanda, c(lsir,ha. lIs·
-

presentada como festa de soes e ° cor laI empenho de U , aa ,<:1 a e
<
e ao l'anCISCO do StJl

.

-(··aridade. Dizia S'al1to Agos- colaborar convo�cõ na sal- '[1 - Venerável {h'dem Terceira de. São
nheuO','-etv ; ..

F·'
RUA J JS� BO'T\!:UX - 2 que.rto8, !e/viaita, varanda,

t1nho: "Não devemos dese- v.aguarda das tradições de ·l'ap:c1scO da Penitência e Hospital de

jar que existam infelizes, ilORsa terra e de nossa gen- Caridade, da cidade de São Francisco
,�

Jlan� que isto nos possibilite te. do Sul .. : .

�\ prática de obras.de rnise- Na oportmiidade, apresen- iII - Associação Bel1eficente, Joaqt\im S.

:l:'icordia. Tú dás o pão. a tamo-vos as expressões de Thiago, da cidade de São Francisco do

·.quem tem fome; meJhor se- I�OSSO profundo respeito. Sul , .. '.' .

'Tia que. ninguém t.ivesse fo� ,HalIey Alves' Bessa, pre- {V _.::. Caixa de Socorro dos menores desam-

me 'e não houvess.e a quem I sidente· da Junta Arquidio- parados clã Comarca de São Francisco

tivesses de dar. Tú vestes a cesana da Ação Católica. do'Sul. com séd� na cidade de' São Fran-

t/ Ih f
A J' L 'd' A l" cisco dO'SIJ]

.

-quem es a nu: f!le 01' ora . ose UCI 10 ve ar, pre-
� � ,

'

(,jue ,·todos estivessem vesti-' sidente dos Homens da A. V - Circulo Vicentino,' .da cidade de São

«,:1os:e que. nao houvesse'ne� c: Francisco do Sui .

(�ess�ade .d� :fazê-Io.· l\fàis Graciete Castro, presi- VI _: -Hospital Bom Jesus de Araquarí, da

3ut�1tico :ê;; ()' ainor que d� dênte'das Senhoras 'dá A. C. cidade de Araquarí . � .

dica�; a· uma' pessoa 'feliz; Iwana Rabelo Versiani,
({ue .elll n�date possa' .ser presidente da Juventude Es

deve,dora; mais, .

puro será' fudantina Càt.óFica.
�ste .{l.Jllorõ:�. bem mais fraÍl- : Maria_. da' 'Conceição' As�
co".' �embrarnos,. assim, o 'sunção,:' presiderite da J.lÍ�

Bis'p'?;.. de. lIipona
.

que existe venturle Independente Gató-
êl.

.

"�.is�ric,órdia", vi!:tude lica.
.

'lJue ll.?S le"a a socorrer, .·08. .- Maria Ribeiro Vilaça, pre�
Ínfelízes; a "ju!!tiça", que

I
si.dente da Juventude Ope

nos induz a reconhecer'a rária Católica Feminina .

<,ada um' o se�' direjto;. e. a ."Maria Teresinha Ca�pos
·'caridade'f; q�i�. o,.amQr•. ' Machado, pre8id�te da Ju-
VQs'sa 'prática 'de obras de veniude Universitária Cató

miserfc'ói'dia'nos provoca a- iica Feminina.
' .

plausos. Quanto à' justiça, Leopoldo'Garcia Brandão:
<lue repara os males causa- presidente da Juventude 0-
dos pelas dissociaçõe�! eéo- perária Católica:
l10micas de noss6-- tempó, Antônio' Pimenta, pelo
eompete seu exercido a vos- presidente da Juventude U-
80 honrado marido, que, com niversitária Católica.
vossa colaboração e auxHia
.do pe-Ias lúze.8. de s'ellS có·n-

A.oooeie 0"',0::;elheiros, ate�dendo. às de-
J iberaçõ�Hl dos representan
tes do povo na Assembléia e

iort8lecido pela Graça D,ivi
na poderá cumprir asna es'
pinhosa missão de Chefe de
Estado. Qualjto à ca�'idade,
lmpol'ta reconhecer que ela
'não existe..-se vier'a humi
lhar o próximo. Poderemos,
acaso, considerar demons

tração de amor aos pobres
uma exibição de riqueza e

de lu:-:o, que patenteará aos

jantar, copa, coainha, etc. . .•.••.•............

400.000,00 €?TREITO RUA SANTOS SARAIVA - 5 quartos, ar

e9sinl'la. etc;, terreno. 9x63 mte... i •••••••• :••••
.&C)TREITO 'RUA SANTA LuziA.� 2 quartos. 8ala '9'i-'

10.000,00

coslnha.

�ABEÇUDl\S .MUN. Lt.GUNA - Beira-mar com

q12aI'tQS, a/n�ócio, s/visita, s/jantar, casinha.,
etc. terreM 72x83 mts., ótima para veraneio '"

RUA RUf BA.RBOSA -;-' 2 qllarto1l, eala visita. �6l!l1-

nha, êt:c. • ...•.•......•••.•.••••...•..........

4ERVIDAO FRAN'ZONI - S .qu�rtoa. Bllla, varanda•.

lita, Bn.nta!. wsinba" despen�a. ere. .
.

aUA FRANCISCO TOLENTlNO � 2 qu�rtoe I..

10.000,00'

R oJ.ltta),,:qúe 'por ClotS.� � f�rça..�..iO-!l;;:,aáo(.�Ó:"i.�lIlld.du;
,Igum&. delta••10 Il�ita traneferêneia pelo. InatitvtcHt. RotIte':' .

� Caixa Ee4llômica.

AV. MAURO RAMOS - Lote de lib:� mt.. '(Reco-
elo urgeDw) ••••••••••••••••••••.•... ,. ' ..

' •••

�RElro· -BUA- &\NU -t.umA-''''''''.q. {»m -'ao

São Pedro -- i(tsU hl�.. .

� . T. : � :,._ . :

COQUEIROS RV'A �O 'CRIst'OVÀ.O - 221:660; tendo
ll�.:�'lle eaa.. ,'" ,.;" '.' .

ESTREITO' tUJA SANTA WZIA - l�te eom. :tOuo .

60.000,oq.

. .Cr$"Duzentos mil cruzeiros" 200.000,00"II"

S. S., 25 de Outubro de 1952.

(as.) c Olívio. Nóbrega :�.,' "

.

Deputado Pelo PSD. ,

.����)�{).....(,....(,,_.,��

Novos preveof6rios -para
o� ·êolbbâ.e� à lepra·

... '.-�

RIO, 13 (V. A.) - A bor- no de Guaporé, a cerimônia
do de um Bandeirante da .de in'augúração de novos

'Panair do Brasil, seguiião pr�ventórios para o combate
�manhã, para Bélem do Pa- á lepra..
r-á, dé onde prosseguirá ru- Em seguida" a sra. Euni
mo ao Território do Acre, a �eWeaver visitará outras
sra. Eunice Weaver� presi- cidades dos t�rritórios . do
dente da FederaçãQ das So.· Acre e Guaporé e do.s,Esta-'
ciedades dos Lazaros e De- dos do Amazonas, Pará,
fesa contra a' Lepra, a qual. Maranhão, Piauí Ceará Per

! presidirá nas cidades de í nambuco e SerIÚl5e' em' via-'
ESTAD,O" I Cruzeiro do' Sül, naquéle l gern de in:spéçào ás obràs oe'

.

' _. I território, em Pôrto Velho, I sei'viços contra à lepra:-:
:;.

�--------------

RDLIIR
.

'

11111[111

CO_TRA CUrl.
OUEDA ilos CA·

BELOS f DEMAIS
lo

AfECtOU DO
•

COURO CABELUDO.
TONICQ CAPilAR

fo,9A EXCELlNCJA

vara.nd&, COl!lillha, etc. . o •••••••••••

tSTREITO RUA: TEREZA CRISTINA - ! qual'tG••

" ":14" varanda. �Inha� ,1�la �ra.. lIegó�o .. , ...

8�REIR()S - I qu.rt;o.;· ./�iet� "j:urtar. coshd.& .'

t8(j.OOO,0<I>

t86.OOI).o-

,
UtO.OOO,oo<

,

110.000,....

100.000;00

lOO.600,oo-

lOO.OOO,(J4..

,

8o:<JOO.eo..

"., : . .;

. ...000._·

11.000.-.

116.000,00. .

I.·

mi... �; � •• �'••• : ..�., •. :.�............... .•.ooo,e.
BARREIR�S - lote de U:dO rote. .. : ,

, t1l.too.c.'
'

COMPRA DIl TERRENOS. CASAS, OIAC..\RÁS E 81TI08
Temo1ll 1Iempre i!ltem1!a�o•. em �ompl'8r casas, terreno.; da.-

�l'&S :e "aitio�. ;õ" _". 'o,.

.

110.000.011

100.000,09

U.600.�
18.000,00

--0--

ReeeoernQS e apli-camos qualqu<':r importância com garanti"

�ACO DOS i.iU{(IE� - -com 83x500 mts.

- _--

. t:�"E'�DA A,VENDA

CA-NASV!EfRâS - e<im 4.344,728 m2, e uma' ótima

.". '�r_idencütl dé
..

2 pavimentos.. '.' .....; ..• , .....
JAfOElRAS'::_ (ao prittcipio) - com 98x2'W mta.,
.� com .4. quartos, a .alu, c�Ri�ha, banheiro;
van.ndão, etc. . , .....................•

fRL.'.1I}-:NI')Ji; � com 1.3,.liOx600 mts._e 'I1m" casa com

I) qu�rtos, stlant&l', copa, cosinha, banheic.o, "a-

randão, etc. . , , .

3ACO bos LU1.0ES - coai 27x1.500 m"ts, e uma éasa
residendal

HIPOTECAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



" ...... .., .. ,M:

CASA
Aluga-se ótima residen

c ia, á rua' General Liberato
.I�ittencourt,· 279, esquina
(}a rua Arací Vás," (Bairro
ôe Na. SU. da Fátima), Es
lreito..
A tratar com o proprietá

rio 'Eduardo Nader, na mes-

ma casa.
· ......,-�A..,..

Sala para
escritório

. Aluga-se uma à'Praça 1&,
II. 22, 2° Andar. Tratar com
o dr. J. J. Barreto.

� -A- G U A

(AS CONVALESCENÇAS

Vende-se
Canoa e motor de popa

Jhonson 5 h. p., vê e tratar

-eom o sr, José Torres, á

Rua 14 de julho 595. Estra-

ACORDEON
'HERlNG 48 BAIXOS,

pouco uso, vende-se .

Cr$ 3.500,00' - Rua Alves'
-rl;e Brito n. 44.

r:()r;a:-lI)po�.b., Scxta-Iera, 1:1 de Novembro de 1952 7 �'�
.--------���====�==-==--=-=��-=--=-"ii"

'U-m
produto.digno
do mundo
r�--�'
AprelflRfqnda, o. No,vo, Modêlo "120"

A qualidade do DUPLICADOR GESTETNER - modêlo

120 - se faz notar em todos os serviços que êle

realiza. Desenhado com o objetivo de reunir. numa só

. ,:. máquina,' efi�iê'n�i�' e
.

pr�sieza • à alt;ra das cres:
centes exigências dos trabalhos de escrítõrío - e a,
famosa tradição GESTETNER, o Duplicador 120

produz cõpías perfeitas. (?ferece grande simplicidade
no seu manejo. apresenta uma aparência sóbria'
e élegante e é.protegldo por uma garantia que inclue

visita mecânica mensal por 12 meses. Peça uma

demonstração, sem qualquer compromisso de sua par

. te. no mômento que lhe seja mais conveniente

s. D. casa PRDll
"

RUA DA QUIT�NOÀ. 46·1' AND.�TEL. 52-2033 c.· HAMOS S/t.-Comércio e Aoênclas
Rua João Pinto, 9.-Fpolis••Sta. Catarina

Falta,J de Cobertura PW8ldrficipação-.�iii!'·;f<.,t""'-ilI

1 ·eex1-�. .

a yr de °eliveira Santos
�'\;''1i�pe a Ao..... Zilá Mendonça Santos

participam a seus parén-.
tes e pessoas de .suas 'rela
ções, o nascimento de seu

filho Paulo Tadeu, ocorrido
dia 7 do corrente, na Mater
nidade "Dr. Carlos Corrêa",

RIO, 12 (V.A.)' - o pre- fim do corrente ano.

sidente do Instituto Nacio- Manifestou o presidente
nal do Pinho esteve em vi- . da autarquia madeireira seu

sita .ao ministerio do Traba- receio de que ven'}1ã a "ruir
lh�, ao qual fez detalhada por terra todo o sistema

exposição sobre a situação criado para o escoamento

quese apresenta para a ela- dos excedentes de madeira
se madeireira decorridos de pinho em face da falta
três meses do funcionamen- de corbertura para cerca de
to do ajuste consertado en- 77,500 mil pés, por isso que
tre o INP e. a CEXIM para as operações até aqui' u1ti-
•1) escoamento previ-sto' até madas somam, apenas, a

-'31 de dezembro do corrente pouco mais de 28.500 pés.
ano de um contingente de.

.

° sr Pedro Sales dos San-
,

106 milhões de pés quadra- tos fez sentir 'ao ministro
.dos de madeira de 'pinho pa- Segadas Viana os graves' .. e:o ..�

:1�q�1�5;;:��:;; i��;1��;������f:�� Iri�AA�.··
que as linhas gerais do ajus- lendas dentro dos princípios , *'&'3 ........
te não estão coincidindo com assentados pela CEXIM, em- ;'

a pratica dos negócios até bora com seus créditos eon- -r..ar..Jllfl3l.agora realizados, por isso venjentemente abertos, vêem -- AuID. "'O EST
que a CEXIM não deu a ne- chegar os navios sem poder
-eessarla cobertura para se desobrigarem' dos car

mais de' vinte milhões e regamentos, cuja responsa
ij_uinhentos mil pés atínen- bilidade assumiram, certos
1es a negocios realizados é de que a garantia desses ne-
.cujas .licencas já se acham goci

'

t d" os es ava .assegura a. �e- Idevidamente aprovadas da lo compromisso assumido v

. Exportação de Madeira, deu- por parte da CEXIM.
tro do que foi resolvido pe- O ministro do TrabaH�o

,

la Junta Deliberativa do sr. Segadas Viana, preme
INP, na su� última re:mi�o.1 teu diligenciar junto aos

.�est_am, amda, 55 milhões 'poderes competentes para
Ue pes para perfazer o total urna solucão sastifatoría do

. ,an�evjsto, no ajuste até o assunto.
. . .

Balconistas uetaürdem
� �

," -

.

. , Com" prática' de casa de 'modas.
Prec,j�;t�,,{! na '1'\. MODELAR

.

-,� ,.
.
',:" >.- .�:' ,- ,;:,:".-

".

OLHOS .:OUVIDOS --N:�AR""""'IZ---Jl�GAR-G-ANT--:A""-
DR. GUERREI'10' DA

.

FONSECA
Especialista do H08pltal

�l>�eit� de O"'ulo,: - Exame de Fundo de Olho para
Clas81flCaçao da Pressão Arterial.

Moder·n. Aparelhagem.
.

Consultório -.Visconde de Ouro Preto, I•

..

nam. 1UltJJlA1fIII••
. nA.. llI'am.a

Blillr de Nogueira
.........uIIIu .....
........ II1II..

tr.uCR"MA. PRos�eR"S

Emf-lio" Loss pede � novo

_

_ julgam�n'o·
XAPECó, 12 (V. A.) _:_

I
lo Tribunal do Jurí de Pôr

Correspondente espeéial)' to União, para onde o pro
- Escoltado por uma forte

I
cesso foi desaforado, foi

guarda constituida por sol- condenado a 24 anos de pri
dados da Fôrça Pública são.

Catarinense, chegou esta A nossa reportagem foi
noite, procedente da cidade hoje, informada pelo pr-o
de Pôrto União, Emilio motor José Daura, que E-·

Loss, que foi considerado milio Loss requereu junto
como o principal responsá- á Comarca de Pôrto União
vel pelo báfbaro' trucida- novo juri, sendo provável
mente ocorrido em 1950, que seu novo julgamento
nesta cidade,

.

durante o tenha lugar na reunião de

qual foram linchados injus- fevereiro próximo, do. 'I'r]
tamente, três homens sob a bunal do Juri.
falsa acusação de que eram

os autores do incêndio que
destruiu a Igreja local.
Emilio Ross, submetido

juntamente com os demais
acusados a jn'lgamento pe-

Frequezlt em 9f!rel
Vlubo Creosotad�

(Silveíra)

O' Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se
gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafrn, 3'3 .: 2Q
andar. I

ENTRADA FRANCA

';ASA JIl8énOU .....
ba.fora f" ......
'."01', Vil.,..l ·DII.... ·

', a.. �...Jketft .at:ra. ;

." ;.'

o MELHOR JURO

5.%
, .'

DEPOSITOS POPULARES ''c

BANCO AGRÍCoti,
I '
1 '-_....

�--_
...

"

RUA. TRAJANO. __
16

.

fLOR,IAN6pOLIS
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tanDinhas continua sendo tratada como .Falande à

,

-loteada, �elD situacio�ismo estadual. C--ar-ta-A-b-e-rl-a-a-'Exma. Sra. d�
�a!!�ver���o�?-��?���m�"s!u��ãO ��,����,?,o. �n?ol!oi!. Sara Lemos Kubitschek
noínhas, de � do corrente teremos. A propria ponte do por sua bancada, a pes- A imprensa de 11uase to- provocadores das lutas e dis conferiu o títuln de "mãe da.
4l'SC1'Cve a seguinte nota: sôbre o l'�o Canoinhas terá sedista, Afim de impedir a das as cidades do Brasil vem cordias nas sociedades. Por paz e mão' da pátria", e D..

-O govêrno udenísta até a- q�e ser paga p� munící- aprovação., retiraram-se do .
publicando o documento a- isso, as rainhas devem ser Felipa de Lancaster, esposa

],r.3ra nada fez por Canoí- pIO porque o Es�o não recinto as bancadas da U. baixo, como um brado de a- o espelho em que se mirem de' D João I, que fez de sua

.ahas, a não ser dar as úl- constrói e auxílio não dará. D. N., e de seus satélites lerta à alma católica do Bra- todas as senhoras. A Histó- familia um viveiro de esta-·
·t.imas tintas no quartel da Agora, na Assembléia Le- 'P. T. B. e P. R. P.· si}, , ria, aliás, oferece-nos lumi- distas.
'Polícia MVitàr, Grupo 'de gislatíva, o nobre Deputado Alegar falta de dinheiro, Traía-se de uma carta a- nosoa exemplos nesse 'senti- Depois de tentar couver-

lpapanduva, prédios de esco- conterrâneo sr. dr. 'fel'llan- com impostos escorchantes berta dirigida à exma. sra. do. Invoquemos apenas dois: sal' convosco.vpessoalmente.
ilas rurais, todos construidos

I
do Osvaldo Oliveira, apre- como o povo. está pagando do governador de Minas Ge- Isabel de Aragão, rainha de trocando pontos de vista a

']leIo govêrno anterior. sentou emendas ao projeto agora, até é ridículo porque rais, a propósito da festa Portugal, a quem a Igreja (Continúa na 6'a página�.
Não" temos uma realiza- de orçamento' para 1953, é apenas que o povo é igno- das debutantes, em Belo Ho-

·tão do govêrno udenista es- constantes de benefícios a rante. Culpar o govêrno rizonte. ')",(�)",,() o o""o o__O o__o'_"

�••••••••••••"••••IIi.""'••• li!r.I!Io•••""'•••"'" passado também já é sinfo- A sua íntegra é a seguiu-
nia que não impressiona as te:

massas porque é justifica
ção absurda.

Paga caro a gente cata

rinense, o tremendo equivo
co eleitoral de 1950! Mas
1952 está no fim ... e 1955

�Ima

as-

Exma. Sra.
A vida dos reis, e das ra

inhas, principalmente,
.

pela
eminencia a que fo-ram alça
dos, age como sol: a todos

ilumina, aquece e orienta.
Quando, porém, a desgraça
dos tempos altera esta na

tural'disposição das cousas,
os exemplos que vem dos pa
lácios servem como agentes

Florianópolis, Quinta-feira,- 13 de Novembro de 1952
não está tão distante
sim!

.
.

. SR. CELSO RAMOSA CARNE, A COAP Da Capital Federal, onde'
,

.

'

.

fôra assistír à posse (lo sr.

E O POVO Euvaldo Lodi e demais mem-
.

.

.

bros da diretoria da Confe-
. .

SOLON VIEIRA deração Nacional do Ca-
Vai, afinal, consumar-se mais um assalto à bolsa do

I
' . ,

t'
-

- merclo regressou on 'em
'povo, com o aumento do prêço da carne verde É pelo . -' ' ,

......"

.

.

.

"d" S borréí
.., via aerea o nosso presado

·;u_,,,,nos, o que anuncia o r. e orreia, conspicuo mern- ...

furo da famigerada COAP, seu arauto, e autêntico advo
gado do diabo.

A crise da carne, segundo consta, originou-se assim:

'! sr. �liseu Di Bernardi, bemaventurado monopolista do
forneCImento à população local, vinha, de longa data, ar:
mazenando grande quantidade de couros, à espera de que
.lma alta nos preços lhe carreasse maiores luci-os. A alta
-entretanto, não veio. E, com o tempo, 'parte do seu "stock'; �"""""..:r&r..........,._"'...- ..",._.._......_.......

.deteriorou-se, ocasionando-lhe prejuízos que, ao. que di- Dr. Anisio Outra
zero, orça pela casa dos dois milhões de cruzeiros.

AIguem tinha que pagar êsse prejuízo. Lembrou-se
'0 "dr. .Anísio Dutra, Juiz

ntã D' B
. , de Direitô da Comarca de

r", o, o sr, I ernardi, de que, hácêrca de trinta anos
-vem beneficiando a população florianópolítana, forne- Araranguá, 'acaba de ser

-cendo-Ih« carne a preços baixos, sempre perdendo dinhei-
promovido, por antiguidade,

·To.. (Apesar illsso o. abnegado. conseguiu> míraculosamen-
para a 'de São Francisco do.

se, amealhar considerável fortuna). Era, pois, chegado o
Sul, em ato de 10 do corren-

munento de o povo da Capital retribuir-lhe. tantos e tão
te do sr. Governador do

ES-Ili.mgQB sacrifícios. Aumentaria o preço da carne. verde, ! tado.

-eerto de qque do couro saem as correias ... • -_.....,.... 1oI'VIiW�_W".... 'w

• � sua idéia luminosa teve, de .pronto, o afoito bene- I dE'J}la�lto do. sr. presidente da COAP (leia-se Comissão 01'-
- oRugura a a x·'·

d d AI conterrâneo sr: Celso 'Ra- . -gsmsa ora a ta dos Preços). I AHouve, porém, reação popular. Os estudantes a ím- r:_os: l-'resld;nte, da �i'edeTa-11 POI çao
-

carJ
}1rehsa, os representantes do. povo na Câmar� Mu�icipa1 'ao das Iudústrias neste Es-

M Id;!'J '!la Assembléia Legislativa, rebelaram-se. Algun's mem-
tado. e :pl'es.tigioso. Presi- a,roar a

�� mais conscientes da própria COAP preferiram de- dente, �o Partld� So.clal De- Conforme notic iá mos,
-mitir-se a concordar com 0.' abuso.

- mocr�tlCo, secçao de Santa inaugurou-se, às 10 horas

Del1:-se� ;�ntão, o recuo do. presidente Bouret. Decidiu
Catarma.

_

-/" de ôntem, à rua João Pinto,
.a �O�H chamar a·si .a resolução do problema. E que fez?

Ao seu desem"Qarque, que fl'ell'ie ao Clube Doze de

A-I'

;rD!"blU, com a autOridade que lhe faculta a lei, a expor- ocon';u no aero.porto da Ba-I gôsto, a 26a Exposição de

�ao :d� !r�?� par!! outros Estados? Não.. Tento.u a ra- s� Ae�ea, cOJ11parec.eu cres- Pintura do artista Acary�
�v�'llle�,ida_de tabelar � gado em pé? Também não., Cl�O numero de amlg?s: a�- Margarida, em homenage.m IF� a 1'onte pro.dutora adquIrir o gado destinado ao abas- �Iradores e ·cOl'relIglOna- à Imprensa e 'às Fôrças Ar-
i,eL"lmento da Capital? Ainda, não.

nos. madas do 'BrasiL .

Fez. �penas isto: Embo.ra dispondo de meios _legais
"O ESTAI?O", cordial- Ao ato, compareceram au-

.

� -materIaIS para enfrentar' a·crise, resolutamente, liini-
mente, cumprlmenta-o. tOl'idades jornalistas e ·ex·

�: :''7:'::� g� :':a��a;;o!i::'::C: :s! ��: iiiiãllie�,�ai,"-rT"'I:"'a"""- d:r�o·�s�. f:��!��� a�:n4�0 q�:�
�.s_polpudos, e dilapidando, ipso facto" o patrimonio da
.N�ao, que lhe foi confiado. O mais antig'o programa A exposição' permanece-

.

Deante disso, depois disso, a nós, o. Pavo., que ire- radiofônico de Santa Cata- rá aberta e franqueada ao

-moo s.entir na própria ca.rne os efeitos. da incapacidade rina, "Hora Lit.erária", cria- público das 9 às 12 e das 14
'e

_

da mcompet��c�a dos d'i:igentes' da malsinada .COAP, qo e interpretado por Lou� às 21 horas, diáriamente:
jIôQ :D,QS res�a, drrlg'lr um aJ?elo ao presidtmte- Vargas par� rival de Almçida, continúa
'{(tI-e nos .lIvre do ,monstrengo, ext.inguindo-o.! antes que

no ar, todas as segunda
,-ê1e ll-OS tlre o couro. . • feiras, ás 20,36 horas, atra-

f:_.···D·CI·�·O·D··a··m·.··e·o··"·o
.. ···d··o..··C···o·m···é·-rlc··i"o

vés das ondas da Sociedade
Guarujá, de Florianópo.lis,
sob o patrocínio exdusivo Conforme nos' foi infor�

a'·m'. a". 'DL::�
.

de Carlos Ho.ecpcke S. - A. mado pelo senhor Walde-

U'iI _,.. Departamento Domésti- mal' Medeiros, Presidente

Alnan.Q�, �i� �5, data cOÇ.s�g.rad�·à comemoração da
Ueo, Máquinas e Eletricida- _da Associação dos Exatores

!�ochnUl.ção 'da R.epúbiib�, é 'feriado na'Cional.' N.esse dia
de. Federais �do'Estado de San:-

� �.i:-dilJo () Ü'abalho 110 comércio. tl"na i:hdqstri;t.' Podemos' Sabemos que do programa ta Catarina (AEFESC,) de

�formal', ent.retanto, aos 'leitores, .atendendo à solicita-
.de Seyunda,feira' prOXIma verá ter lugar a 16 do cor

�.� ASSOCIação. ComeTeial que, de acôrdo. com os en-
tomarão parte, além de Lou- rente, domingo _yindouro,

:endlment.o� havi�os entre aquela Associação, a Prefei-
rival de Almeida, as senho- nesta Capital" a reUllIao

�.._ MUl11�lpal e a Delegacia Regionàl -do Trabalho, po-
ritas Maria Alice Barr�to e bienal dos exatores fede-

dera" funclo '

d Nancy Demaria. rais catarinenses para nf"el'-
_

..,.

.,. n�r,. no perlO .0 da manhã, as barbearias, ca.
'"

.:Ie�erell':'�. e l!u11l1�res e o' comércio varejista de gellel'08
- Dêsse pro.gráma consta- to de eleição da nova dire-

:a1im�tJCIO�, em v!rtude de recair o feriado num sábado,
rão, entre outras, as seguin- toda que regerá os destinos

Pede-nos aInda !' ��sociação Comercial informar que os
tes produções: "Astros d-e sua entidade de classe.

�dos farao JUS ao recebimento do salário relatiNo
Mortos", de Coelho Netto: Conforme nosso infor-

&d. !I(}T'dS. trabalhadas naquele perío.do, devendo' ser feito
"A Boneca Partida", de Ju� mante, dita reUlllSO terá

} acréscuno correspondente. na. fôlha de paga-men-to dI'
-ias Isgorogóta; e "A Velha início às 10 horas da manhã,

::!;'[)-;.:;'J;·.:.brn. :�'�ueÍ!'a do Jardim", de Beguindo�se após um almô-
..... ,.." n,?:�� '. ço d.e confraternização.

�---------------v

Conferéôê1ã;êi
QoUandinbl
Realizar-se-á, a 14 de, de

zembro do corrente ano, em

Quitandinha, no Rio de Ja
nejro,. a I Conferência Na
cional de Abastecimento· e

Preços, cujo temário ôntem
recebemos, enviado pela
COAP, nesta Capital.

Católica

Díspensades do expedíeate,
em epeea de exames.

Num gésto de elevada

com-I
ou seja do Legislativo, cujo

prensão para _com. os �st�- Chefe, por certo cont�m-.
dantes, que sao funcioná- plado, quanlo Acadetnico
rios, o Sr. Presidente da com. esse 'justo beneplácido;
Assembléia Legislativa, De- jamais esqueceu o seu pas

putado Protógenes 'vieira, sado de estudante: embora
acaba de dispensa-los de esteja, agora, envolvido com

comparecimento ao 'serviço, assuntos 'complexos e no

no decorrer dos exames fi· auge do poder.
nais afim de que os mes-

mos � possam preparar-se E', que se os nossos jo
convenientemente. A 1 i ás' vens estudantes tomaram a

essa atitude, que revela uma
.

iniciativa de solicitar essa,

mentalidade arejada desse faculdade a quem de direi
homem público, tem prece- to, 'sem dúvida eles revelam
dente em resolucão já to- com isso o. amor aos estu
madâ por estadis'tas ante. dos e a vontade sincera 'rle-
dores. adquirir cultura solida' a-o
Estão, pois, dê parabéns f'im de_fazerem jús ao Di-.

os estudantes - funcioná- ploma que pretendem eon

rios' da magna Assembléia; quietar.
1. 1oJi--...... ..... � .,

o)�() ()._.() () ()�()....()�()--(��
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Lemos, .por aí, que a oposição
feroz!

�atarinel1se

Em parte, é verdade! Tão feroz ela é que, es

tando ·em mai�)l'ia na Assemhléia, deu ao governa-·
•

�dor todos os meiçs por ele solicitado.s para realizar
a sua prometida administração ;_tão feroz, que ja-'
mais negou um crédito pedido pelo 'executivo; tão
feroz que apenas combateu as leis políticas e maui-
festamente imorais.

Boazinha foi a oposição anterior, que ·chegou.
até ao cúmulo de negar licença ao governador do ·Es
tado para tratamento de saúde, quando s. exa. for,
acometido de .grave molestia.

-

Boazinha é a atual maioria que se nega a cum

prir o dever e faz com que o. Legislativo realize
sessões jnnteis, em prejuízo dos cófres públicos.

Bonzinho é o governador do Estado que, cabres�
teando esslj. maioria despersonalizl:\da e il'responsá-·
vel, tripudia sôbre o poder legis'lativo.

Bo.nzinho 'são os ingenuo.s que reclamam o di-
nheiro. pago aos deputados que estão cumprindO' O<

mandato que o pOVQ lhes outorgou, ignorando qi.le >

os f.altosos serão recompensados com a ajuda-de
custo de uma convocação., cuja necessidade eles
mesmos provocaram com a criminosa ausência' e
que já lhes foi prometida pelo bonzinho senhor do
Palácio.

Santa Catarina está anotando a atitude dos fe-'
rozes e dos bonzinhos, para, num próximo futuro".
ser justa com ambos.

�
.

Não tenhamos " dúvidas de que ela será feral'\'.
.

com os ferozes. e muito boazinh'a, boníssima mesma"

com os bon?inhos.

,
>
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