
A mais importante missão do pod er legislativo é, sa
'bidamente, dar ao executivo, anua.mente, a lei dos meios,
'ou seja, votar o orçamento.

Fui desse dever .jnaior, que os deputados coligados
- exceção do sr. Oswaldo Cabral - decidiram fugir, em

fila" indiana, passivos e subservientss todos ao sr. gover
.nador do Estado.

,

o expediente de abandonar os recintos legislativos,
'ao momento das votações, afim de evitar estas, por falta
'lie quoeum, é tido e aceito c?mo recurso parlamentar das
minorlas.

Para vergonha nossa, aqui em Santa Catarina, o uso

i{)i e está sendo pôs to em prática pela maioria, que, entre
39 deputados, retira 20 do plenário. '

oA expli�açã0 única de'ssa atitude está, na exigência
-do .democrático SI', Governador do Estado, que, exigin-
-do-a, diz aos subservientes deputados da coligacão : -

"N;ão tenho- confiança nos senhores e não quero' passar
, 'peJ.;) desgosto de ser fiscalizado. Não lhes dou o direito de

emenua rem o orçamento que f iz, porque eu quero gover- medo até da própria sombra, estão 'n,ttlLo,; dayue!-es tal

; Dar com dois 'orçamentos: um, o da proposta que não "OS' patriotas e embusteiros da dcmocracin, que, há pou

! sendo votada será a lei; e outro, com o excesso da arre- ,cos anos, viviam falando na eterna vigilância, como pre

I cadação, que vai ser enorme, porque eu subestimei a re- çu da Iíberdade,
! ceita de -fot'ma até escandalosa. Além disso, eu fui obr i- Causa dó relembrá-los men tin do ao povo,

It gado a dar uma satisfação aos funcionários, propondo Em todo o caso.í o triste episódio serve' para que esse

esse tal de abono, Mas fechada a Assembléia, o abono mesmo povo, antes tão esperançado desses seus repre

I desaparece. Para os ars, não f'ícarem mal, nos seus mu- sentantes, e agora sofrendo a humilhação de os haver
I n icipics, eu.Thes dou por fora -as verbas que pretendiam, �leito, saiba que eles venderam a .soberanía de um poder
I Estàmos, 'pois, combinados. Está fechada a Assembléia a outro 'poder, trocaram-se como mercadoria e lançaram
I Le'gislat!va do Estado de Santa Catarina", a vergonha sêbre as tradições barrigas-verdes.
!' 1<': assim vai acontecer, Por falta de decoro dos depu- O .castigo, 'todavia, está neles mesmos, 1W remorso

'I' tactos coligados, por falta de noção do dever desse grupo que os atropela e que faz 'Com que uns justifiquem para
amorfo e sem vontade de -impôr a própria vontade, por- os outros a atitude, baseando-a na falta de confiança dos

I que maioria, mas maioria que não acredita nem mesmo que, no momento; estiveram ausentes,

f. Cl aritmética elementar das tabuadas escolares, anula- Aos deputados suicidas, coveiros do regime, que

I 'e ,3 democracia e, tr�pudi,a-se- sôbre o regime represen- �bdí,caram da própria digfIidade, O povo saberá fa,zer

I t�ltlVO, nesta pobre e inf'eliz terra: " JustJ9a,_
I Entre os deputados dessa maiorra fantasma, que tem I E questão de tempo 1
'. I·

,

'

"

'

,; .
'

A :PAZ, NA COREIA MESMO QU� S,EJA,NE-
CESSARIO ENTREVISTAR�SEoCOM STALIN

PIUl\tEIRA DECLARA- carregado de planejar a po- tado com a, União Soviéti- nífestou' também que se en- rio não ofereceu formula

ÇAO Iítíca exterior dos EE, 'UU. ca em 'Yalta, trevístará 'com o primeiro magica alguma de que \ em

mo. 6 (U. P,) - Um te- e l'fi:pudiarr o-'acÔrdo concer':'l 'Ó-pres.idente eleito ma- ministro soviético, José Sta- determinada, época porá à

.�f:I�t��+��ti1JiiéS�iS••��:�i��!:r.;��::��'.���Sua Excelência" o nobre deputado-suplente por�leição: S- J
'

E I' R·
. .Eísenhower fique nas mãos Previsão do tempo' até ás

·001lt 1I0rlo."Foi uma luta árdua, mas 'ao oaqunn, sr, nee mo íbeiro, da tribuna da·As-'
do governador de Nova '14 horás do dia'7.: U ro. àJ

ilnha a certeza de que o po
,sembléia. procurou anular uma justa reclamação tra- York, Thomas Dewey, ou Tempo - Bom sujeito a

=-A, americano desejava uma
I zida a êste jorn\11 por dois motoristas; que se queí- '1'

, .

hílid d DO. dUB'stre com<.._,

xavam do péssimo estado d� estrada de Urubici_ No,
'do perito em política exte- .igerra Insta 1 1 a e, Vll

seu entender, o testemunho de só 'dois, não valia. O
rior do Partido Re-publica- 'I'emperaura - Estável:

'0 flVI-a-A da FIB'. no, John Foster Dulles, um Ventos - Variáveis, mo- G U
"
seu discurso, através do' noticiário da imprensa, ehe- I

, dos quais seria nomeado.

se-,
derados.

'

,

gou ao .seu torrão, onde. causou impressão tão pés-
sima que, Imediatamente, a grande' máiod'a. a quase

. eretârie de Estado. Temperaturas - Extre-

totalidade dos motoristas que trafegam por aquela, -Com referência à Coréia, rnas : Máxima 23,0, Mini-

rodovia, endereçava a êste órgão um longo abai�o- o futuro primeiro mandatá- . ma IS,l}'.
, -assinado ''l"eit.eIfando ..as-sreelamaçêes ,feitas por só'
dóis!

Diante disse- Sua Excelência ficou especifica- figura do seu honrado e admirável pai, amigo dileto
mente sem o que dizer, de vez que o episódio mos- que tanto prezo e quero bem"." ,

trava �upi:el8k,c:eg�iiÉf' (los: que "não querem -enxer-
, '. Quem escreve isso, 'positivamente, 'QU tem uma

,

gar, e, face ii prrova inequívoca; dava aos seus adver-
I concepção toda especial de respeito e' honradez, de

sários o direitode ajuiz8ll'em nele um deputado_" prezar e querer bem, ou só usa cabeça como f,IOÇão
;cano.

h
'

•

como outros, cem por cento governista. conformado específica de sup6l'te de c apeno
WASHINGTON, f, (Uni- C()� tudo e subservie�te a ponto de garantir ser óti.- Em lugar algum do mundo será infamando o

teõ) -:-, O preSidente eleito,
I

ma uma estrada da qual os que dela se servem dia-

I'
filho que' se mostre' respeito' ao pai, como não ha-,

�enel'al Eisenhower, com-I' riamente, sem distinção política, afirmam o estado verá pai honrado e de nobre famílJa que aceite de'

prometel:l-se a d�r priorida- precário e péssimo_
,

diletos amigos a afirmação de que lhes poupam os

-de máxima 'á procura de Diante da prova çloquente e fulmjnante o nosso filhos apen:a� em homenagem à am�zadé, _à honra-

Jlma, splução rapida e

h0l1-1 juizo não era ofellSivo: era,. apenas" .lógico_ No afã dez, à nobreza,
,Tosa da guerra da Coréia de defl'll'der o govêrno, Sua Excelência negou a rea- O alegaçl'o favor, neste caso" é ofen'sivo!

,

e de outi'os difíceis, proble- lidade crua e dura.
'

Bem certo ,andaria Sua Excelência,. pois, se pro-
:mas da politica exteríor que

',' Inconform�do com o episódio e sem defesa no eedesSe justamente ao contrário, isto é, se respei-,
j) agul;lrdam. iragla�te. Sua Excelência �sticou vârias COlUlllls de tando o filho na figura do seu honrado e' admirável'
Segundo I) c{}laboradoi de lenga-lenga. Destas, não tocaremos nos tópÍéos em -pai, amigo dileto que tanto preza e q�el' "bem, ata-

:E;isennower, este' irá por via ,que Sua Excelênci� ingênua e àngélicamente, põe caSSe êsse filho pela imprensa. documentadamente,
aérea ,á CQréia, em fins de ,pela cabeça abaixo, tooas as carapuças devolutas que 'arrazadoramente, com tantos documentos quantos
novembro ou prineípios de foi encontrando pelo caminho das nossas críticas de- as conchinhas que esmaltam as práias florianópo-
.dezembro, para se certifi- jornal de opo�ição� lita:riàs.
�ir pessoalmente da"situa:- '. :FÍérur:e�()s, por enquanto, no comêço, ou seja na- Aí, sim! Aí, então. na defe&a do filho, que tan-

ção' na frente de batalha 'e quelà parte ',em, que, pár� 'evadir-se do assunto ju- tas vezes, de modo a silenciar tumularmente seus

. 4ã&,-.negociaç@ss,;rde'tl,'égÚll' "'cfunodo;,Sua'-EK-OOlêneia<:procura o caminho da agres-, agressores, já pulverizou maledicências finas:� ca-

, parà!isadllP, l!á 'longo tem- são I'essoal,ao no�so diretor. Assegura 'Sua Excelên- lúnias grossas" o honrado pai poderia rever-se no

pO. :�i.n*nte ':s'àa éamparrha o' éia: ,,' ", , ", "'-00'- ,,' ".,,< -'

"

' honrado filh01- p�re' c,omo êle e como êIe de mãos

i,-ele�toraI"" :EJsJmJ\ow,,�:f ,pro- ;
••A"'lIlim;.dltha.,�qual�eIL,,ha:hjtallte-, de "I<:!�ri�ó-" liJP.P<is, -e ,ag�a,decer .ao amigo d.ileto mais. uma opor-

:',':',<' , "'�ur.t,,�maiS _'h1Ytu1;a1J.lCÍ;à' "p61-i� Seri4"tão;,�cikat&� pela, impr�Ht, dooumen�. :-' "' tunidade ,de ver'e revjdarJ�.· in�uJtos, mabg,tQi;l, que
"

,.á..i;-A�ia; ,,� a1i��t�·�õ j�lt�l!:�' ,

" f.adamenttf'(J"diFetoF�de,.Y:!'O;"Estad�� B� pe�ta;:ar ' afetariam ()?raustero. respeito �ea silenciosa, humilde
.,

, -c.ambio ',-CO:m&F0}à:Ji;) iI!{UIl,'ri,<"as '" na; Peniteneiária: da'Pedr:a "G!,ande e"r.��er:,ao. seu' c·'e recatada nobreza da ,família.
',.>,

_ Nações liv:le.s"par��rf),d,uz.ir ,,- arqulvo;/em'detenmnada."éPQCa,,,d,a,,a,dmipistração da- Suà ExcelêneJa é digne p,ai�de numerosa e digna
.a p�sada 'carga da aJuda fí- quele presídio. Material para um ataque a:r!r'�sador c, prole. Inverlá, apcn'as 'para bem ájuizar 'do que fez,
nanceira 'dos EE. UÜ., em- à pessoa do regponsável pela direção daquele jornal,

'

os papeis, nesta emergência. E verá, como hORrado,
})reender u;ma campanha de é abundante como as coochinhas que ,esmaltam as chefe de família,,, que não poderia esperar dê um

propaganda a:i1tí�comunista V,raias floríanópolitanas.'
I

I filho seu. senão atitude como esta, que, seria a única
-de maiores proporções, criar ,Mas não o faço, respeito na pessoa do diretor, t

-

compatível com a própria dignidade dó pat
tlm orga'nismo strpei'iol"; eu.>- de �O 'Estado", a sua nobre família, respeito-o na' �"� "," " ,RUBENS, DE ARRUDA RAMOS

DIRETOR

Rubelu de
Arruda Ramos

GERENTE

DomínIOS F.
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rio de S. Catarin'a

Ano XXXIX
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-

.. Florianópolis, Sexta-feira, 7 de Novembro de 1952
, �--,---,,--'- -------------

Programa de Eisenhow'er'
� ... I '_

/

-mudança e o meu programa
se enquadrava dentro dêsse

-deaejo do povo. As transfor

mações serão mais de âm
bito interno. Tudo farei pa
xa pôr fim à guerra da'Co
réía, que vem' sendo motivo
-de preocupação de grande
parte da população, ,Aéimá
<de tudo lutarei pela unida
.oe do Continente, colocando
ca Am�rica Latina:mais' pró
xima do poyo Ilol.'te-ameri-

/

Não baverá des
contos em folba
DOS Institutos
e Caixas
RIO, 6 (V, A,) � o che

fe do' gabren te do titular da
, I'

pasta do Trabalho, S1', Os-
valdo Car ijó Castro infor
mou aos repreaentantes da

imprensa que dentro de

quarenta e oito horas o De

partamento Nacional de
Previdência Social. d� ;1-

côrdo com instruções do
ministro Segadas "Viana e

o autorizado pelo presiden- ,

te da República, enviará
aos institutos e caixas da

aposentadorias e pensões a

portaria-circular suspenden
do. dl1r�iile os meses de 110�

vernbro e' .dezembro; as- con
signações em ':folha' de 'em-:
prestimos simples e imobi
F�,rIos,

RIO, 6 (V. A.) - O mi
nistério da Aeronáutica, em
.nota á imprensa, confirma o

desastre ocorrido com .um

-avíão.da RAB, que estava a

serviço da Hidrografia da
Marinha.
Este aparelho estava pi

lot.ado pelo 1° t.enente Cid
Spindola Nascimento. 1<Js
tão identificados os corpos
dêsse oficial, do sargento
,João 8antos Ferreira, me

cânico, e ,dos srs: Geraldo
Fal'ia- e Augusto Rego Bal'-
1'os Martins, ,ambos fun
donários: do Ministério da
Aeronáutica, que vinham co

mo passageiros.
I;IoJe ce,do foi proViden

Ciada a l'emoção dos corpos
das vitíinas para o Hospitàl
Central da Aeronáutica, on
de serão realizados os tra
balhos de recomposição e

identificação .

OBlS9,DA -CIDADE•••

Você aqui. Urban?,,_
Ora, saudades ...
E a n�rgonIla?, ..

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ANTONIO Dm MUSSI
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"<AMARA MUNICIPAL

- ORDEM DO DIA -

a; aumento do capital i

soc ial
b ) reforma dos estatutos
e) outros assuntos do interesse da sociedade

Florianópolis, 6 de novembro de 1952.
Dr. Aderbal Ramos da Silva -:-- Diretor-Presidente

Assim -ê a Democracia:

Abuno de mil cruzeiros
aos lunéionários

Na sua sessão de abertu- homenagem à sua inteJ igen
ra dos trabalhos da 4a.

Re-12ia
e à sua cultura ..

união Ordinária .. a Câmara Por sua vez, o sr. vereá

l\üuücipal recebeu o proje- dor Gercino Silva, líder da
+o de lei subscrito pelos ve- JDN., enalteceu a orienta
�'e::;.dtl1'es do P'TB e PSD, que ção com que o sr. Osmar

:::unha soube conduzir os

trabalhos' daquela Comis

são, dizendo que de tal for
ma agiu o ilustre colega, que!
tr:ouxe para a Câmara Mu
nicipal de Florianópol is e

para o nosso Estado, moti
vos de honra e orgulho. Por
isto requeria que se consig-'
nasse em ata um voto de
louvor, sendo aprovado;
Também foram aprovados

telegramas de agradee imen
tos, à Comissão Organ Izado
rn do Congresso, e às Câma
"a;; Municipais de Sao Pau:'
to e Santos.

I

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

Trulan e StevenSOI Felicitam Eisen�ower
EM VIAGEM o PRESI-

I
Nos últi�os dias de sua

DENTE TRUMAN, 6, (Uni- campaha eleitoral, Eisenho
tedo) - O presidente Tru- wer havia declarado que,
man felicitou Dwight Eíse- caso fosse eleito presiden
ahower pelo seu triunfo. te dos EE. UU., iria á Co
eleitoral ·e lhe ofereceu o réía para procurar resolver
aviao presidencial, "The a guerra. Truman deve che

Independence", para ir á gar a Washingoton ás 13

Coréia. horas (EST) e ás 15 ho�·as

·Cáriõs··Üõepcke··sia-·
Comércio e Indústria

menta que o trem cruzava

Virgin'ia do Oeste, rumo a

Washington. Amanhã, às
16 horas (EST) Truman
realizará uma conferência
coletiva C1)m a imprensa,
segundo Tubby. Será a pri
meira em varias semanas

desde que' 1) presidente ini
ciou a viagem eleitoral para
apoiar Stevenson.
STEVENSON SOBRE
EISENHWES

. WASHINGTON, 6 (UnÍ
ted) -:- O cándidato demo
crata AdIai Stevenson •.
quando soube estar derrota
do, deu-se por vencido a
crescentarrdo que os seus

compatriotas nada mais ha
viam feito senão manifestar
sua preferência. A seguir,
Stevenson fez o elogio de
Eisenhower, como grande
general nos tempos de guer
ra.

Mais tarde, em Spr ing
field, Stevenson leu uma de..

claração, pedindo. que todos
os concidadãos se unissem
em torno do. candidato vi-'

torioso, pois "com um povo'
unido, com fé na democra
cia, seguiremos para.a f'ren
te, guiados por Deus e 'no

caminho. da liberdade, di.
dignidade e da paz" •

fará uma declaração na Ca
sa Branca.
A mensagem do primeiro

mandatario foi transmitida
pelo radio, do. trem presi
dencial especial para Was
hington e daí enviada pelo.
telegrafo a Eisenhower que
se encontra em Nova York.
A mensagem de Truman

ao. presidente eleito dizia:
"Felicidades pela sua es

magadora vitória. O orça
mento de 1954 deve ser a

presentado ao, Congresso.
antes de 15 de janeiro.
Todas as cifras prelimi

nares foram complicadas,Cumprindo o estabelecido na oitava sessão da As-
;embléia Geral Extraordinária, realizada em 10 de abril sendo, portanto, convenien

; publicado no Diário Oficial de 30 de abril, ambos do te que um representante
.orrente ano, pelo presente, são. convidados os senhores seu .se entrevistasse imedia-

.

tamente com o direitor doacionistas desta Sociedade anônima a se reunirem em

assembléia geral extraordinária a se realizar no dia 20 Departamento de Orçamen
to, "T'he Independence" esde novembro dó corrente ano, às catorze horas, na séde

social.' à rua Conselheiro Mafra n. 30, para deliberarem tará à sua 'disposição, CRSO

continuar desejando ir àsõbré a seguinte
Coréia Ha.rry S. Tru-
man ".

. O secretário interino da
imprensa da Casa Branca,
Roger Tubby, leu o telegra
ma aos reporteres que via
jam no trem presidencial às
1 °,45 horas (EST) ': no mo-

vina <lar aos servidores da
. inunidpali{!ade, o abono de

Natal de um mil cruzeiros

índistiutamente, O paga

mente deverá ser feito com

,-.an ulacão da importância de
..('.1'$ t)ÔO,OOO,oo, consignada
no nrcament.o para demoli
".::ãu e reconstrução do Teu
iro Municipal.

O projeto foi encaminha
-do à Comissão de Justiça, a
fim de opinar sôbre sua

...�,mstitu('ionalidade.
O sr. Osmar Cunha, que,

-enmo li-der do PSD, integrou
�\ Delegaçflü \ Municipal ao

"Congresso dos Municípios
"Brasileiros realizado em S.
Vicente. deu à Casa, brí
Iharrte síntese do que foram
,'0S trabalhos daquele con

clave e de corno foram pro-
vsitosas as atividades da re- A data de hoje recorda-
presentação catartnense, à nos que:

qual coube a alta honra .

- em 1.710, o Governador
..de presidir uma das cinco 1e Pernambuco, Sebast iâo'

,(:omissÔes técnicas do Con- de Castro Caldas fugiu de I C t I�,gresso. Recife, embarcando. para a S � a ar D8USO
O presidente frizou que a Bahia. Os acontecimentos se

;te Farmllcla P t....
-

-presidência da Comissão de . foram sucedendo até que a

S A
!: )

.

O ar IClpaçao
. Phmejamel1toofoi' cocnfiabda ,�81't'�ne"'eJ�u.nd·heORdeeC'1'f1e71s1e °sSul ih).1Ue: I, N G L E .

, ..

Realizou-se na sexta-fejál .TUCÉLIO COSTA·
.ao vereador smar uno a, .J n l�,

]
e

[ti _ ,�r, II última, diaBl , no salão no- O tnão como favor mas .como varam sendo iniciada a·. "

b d C S" C
. SOELY D 1\1\11 \NI COST'A n em Daguerra civil chamada dos ,�t re a .asa anta : atarina, ..t·c'p-am a-o: parente" e- -

gentilmente cedida pelo des. par 1 1 , ,;"

"Mascates" que só veiu a TO N f C A A P'E R I T I V I pessôas de suas relações o Asse'mble' laterminar em 8 de Outubro "

.

.. dr. Henrique da Silva Fon-
nascimento de seu filho

1 765 b tes, seu Diretor, uma reu-
. VID ,.' .

do i Ii- em. ,em arcou na.
n ião dos farmacêuticos re- l\:�AURILO DA • OCOIl'l-

.
A índiserição o jorna 15-

antiga Desterro, com desti-. d di 2 de novembro na ta é, muitas vezes, proveito-stden tes neeta Capital com '0 la

::lO ao Rio de Janeiro, o Im- .

. . -,lu' •

M t id 'de
.

"Dr Carlos sa..
"-

I· o p�opó�ito. de reo..l'gallizar a I a e:,?:, [I)
. :8'.. .

_

.

_-:\NlVER...�ÁRlOS., . e; _

• perador.,_,d_epojs jle aqui ter �

C'
- '."" .

. - ,-

-Socled·â�e-. C.:atarmel1'S€ de
I
Corr.eIa em FP.oh,_ ,-' ;; -Ontg.rn, �LM�a _do c!lf,ézi-

Dr. José da Costa MoeI· �:s�a�� alguns dias;' chega- '

omunleaçao ' nho, após dois anos' de au-

Ocorre, �:�:ndata, o ani- - .em 1.831, por Lei, fo- Recebemos e agradeêe- Fa�:;��te�!�:�ão qt�e eontot1IVende-se �!�i�� !�P:�!��;a�o�g��
.

1" d d J ram .declarados livres todos ' com a presença de Estudan-. .

.

d'vel'sário nata lCIO ° r. o:, mos: i
tes da Faculdade de Farmá. 1 carreta· com 1 cavalo última legislatura, matan ()

-sé da Costa Moellmann, en- os escravos que entrassem "Florianópolis, �2 de OL1· saudades, talvez, ctlmpare-
.?genheiro civil, residente no território ou portos· do tubro de 1952. cia, delibe�ou-�e e�t\e ou' em perfeito esta.do -d p.or ceu à-quele edificio.
'nesta Capital. Brasil, procedentes de país Ilmo. Sr. Dr. Rubens Ra- dt�os lassun 'os e In eress(! Cr$ 2.000,00 mORtlvo e Tvm- Isolado, como . rtão. pode-.

" a c asse, marcar nova r'!!- gens, tratar a ua. - ra-
O ESTADO cumprimen- estrangeiro;' mos ria deixar de ser procurou.

'ta-o. -·em 1.845, os h,abitantes Diretor de "O ESTADO" união ond.e proceder-se-á a vêssa-l° de Janeiro - n.
um dedo de prov� com o

J ""{ d C d da barra· do· Rio, TiJ'ucas- S d
� eleiçãQ da diretoria, qUe re· 113.

D"p. Ws·l.d'emar Gru.bba, do· Sr. onas 1f. e � ova ... au· açoes gerá 08 destinos da "Asso- v

· Passa, hoje, o aniversário grande obtiveram licença Temos ó prazer de co-

p
.. ..

'

PS ri
.,

natalicio do sr. Jo.nas Ma- ,para construir 'um cemité� municar a V.' S. que foi dação Catarinense dos Far-. ar'IClpa6"AO 'E, �m um seguI!.do, o diã., I macêutieos, em benefício do v-
''!Chado de Cordova, guarda- 1'10; reorganizado o Sindicato . �

.

. ARISTIDES JOSÉ DE logo: ,
.". •

d P'te em 1.841'::, D. Pedro II ri C d t d V' 1 mteresse do.s íarmaeeutIcos
MIRAND" -.:� A J..� ""'d'l1VrOS, servm o na enl n- v ,�os on u ores e elCu os ..l S t' C t

.. '. I
., .. , _.�, - ."oc.(l_.e.��.,se�_�o:na,, .

E d D Th Ch
'

t' R d· . _.

d FI'
.

ó'
'. _I,!e. att a. a arma.." . .. . ".-,"ciatta' do· sta· o. e .

- ereza rrs IDa' re- o oVlarlOs e onan po- E' ta'
.

- ,

l' d
.

e cádeirs que ocupei! - ll1�"_'
-

.

R' d J
.

.
'. s seçao sera rea lza a

RETO
.

Às muitas homenagens de gressaram ao 10 e anel- IIs, o qual· estava com suas
, � � r.: NÉRIA MARIA BAR .

dsgou, indeciso, o. traidor •
.....ue sera' alvo,';as de O. ES- .1'0, depois de aqui estarem t"d d

.

r d F'
a 8 de novembro a:; li) horas,

DE· MIRANDA _ Sim re'"pondeu o Oep.'I a IVl a es para lza as. 01
e.para a mesma e.stão co.nvi- ...,

''TAbo·· desde 12 de üutubro; org-anizada uma comissão .. p.flr.ti9.�'P�.m.. ;;;�&:,;�.u.s.... {.: .p,s, I', ,GJ;:'ijb... :b.a,:,Ma,.� _C9,��U.!ll�: �i.if�
-v.:io. "7E'M' .AlN�OS'· .,"<, 'H·OJE '. _::_ em '1.851,' 'o Presidente. . . dados a comp,�l'ece·r; " to�f.. ,�c

�

'''1
-,

.[' r1h -executiva'- para dirigir. os
os farmacêuticos, estuda:n.- rentes e pessoas de suas Te'll.ça: - nao trai o mea

- S1'. Erne'sto Xavier de desta. então ·Provinda se- trabalhos, que é a seguin- relacões o nascimento de·. partido ...tes de Farmácia e interessa- .

. ·:[Souza, do comércio Icc,aI. guiu para a Colonia do Sa- tE): seu primogenito, FRAN-' Aconteceu, ontem, na As�
- Sr.. Wald�r Ma.rgarida, cramento;

/
Presidente - Seba.stião

dos.
CISCO JOSÉ, ocorrido no: sembléia.:.

'

,'Comerciário. - em 1.890, assumiu a Figueredo do Amaral tlia 4 do 'corrente, na Ma-
-&r . ..J. ArthurSchramm. administração de Santa Ca-: Secretário -

-

Agenor Pa,'-,c·'-,pAlta-..n. ternidade "Dr. Carlos Cor- é��_ .....
- Sta. 'Otilia Barro.-s, fi- "$:arina ó 2° Vice-governa� Aguiar u� , .. rêia".· Ia .....

":lha do. sr. Antônio de Bar- dor, Co�ol1el Gustavo Sch- Tesoureiro - Procópio - Estreito - Estreito, 6 de Novembro � , 6tnI DtIIML
ros.. midt;' Aguiar J08É HEII.. de 1952.

.

It..•.-;. tMtt. ......
� Sta. Olga Maria- Rubb. - em 1.890, a Vila de Tu-

. Desde já. contamos 'COm o, e ..(�O��o.-.()...o.-.<��.

- Sta, Alina Vieira de barão, neste Estado, foi ele- lpôio dêsse conceituado ELI HEIL C'
..

ã
..

·:Souza.. vadaa categoria de Cidadf'; jornal, para .melhor in:jior- tem o. prazer 'de pal-tici- o.mg.nlc,a·ç O·- Sra. Lúeia Curi"lin, es- - em 1.897, faleceu o Ge- lUar nossos
. compnnheil'os I' par aos parentes e pessoas

-posa do sr. Manoel Currlin, neraI João Severino da Fon- 1e classe.
.

'de suas relações, o 11as,ci- O
.

dr. Wllmar Dias,. advogado, comunica aos

1.'esidente em Itajaí. seca. hoJe considerado co- Antecipamos· nossos a-! meúto de sua filha MARIA seus clientes que, de II .de novembro., p. vindouro,
•

- 'Sr. Edmundo Santos.... mo patron. o do Serviço de t gradecimen-tos e ,. despedi- 'GORETT.I, ocorrido dia 3 reabrira o 'seu, escritório de advocacia, Edifícic
- Sr. Ah'ino Merico, re- I Saúde do Exército. . mo-nos mui COl'dialmente. .; de novembro na Matemida- ! Montepio, sala 3, -tO àndar, atendendo das 10 às 12-

:,sid.ente em Bl'usque. André Nilo Tadasco
.

A CO,missão". de "Dr. Carlos Corrêia".
.'

horas.
- Sr. Jorge Vogelsanger.. -------------------------

Júnio:'Ienino Oçávio Lopes AVENTUR'AS DO ZE-MUTRF:TA
·'VIA:1ANTE·
-Juiz João Henrique 'Braune

Encôntra-se nesta Capital,
·.em visita a paren�es e a a_o

migos. ° sr, dr. João Henri
que Branne, Juiz de Direi�

· to no 'Rio de Janeiro,
Aos muitos cumprimentos

que há recebido dos Sel)S a-

1ni':;08 e a dmi1'lidores, os de
O ESTADO, com votos de
'-'!'"li� e:'racln em FIo(ümóTlo·
lk

HOJE ·NO.
PASSADO

7 DE NOVEMBRO

'Vida Social

..

L_ ,

"
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A Regata
Os' "mdiores e rnsls 'setlsatiónais espeterulos .nautlcos serao

,.. '... ,I

aprectados na 'ma'nhã' de 15 de Novembro, quando será

dlsputado oCampeonato 'Catarinense de Remo,

Novembro,
,

..
_ _;. r

4 lF,lorianópolis; Sexta-feira, '7 de Nóvembr� de 1952

......................................................éM � "•••••••••� ".II -,

.' -

'.
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amanhã': Campeonato Estadual de Atletismo,' e Troféu
.' , Al1:\:an,'l1ã pela manhã; .no ções .de .Joinvile, Blumenau )utantes-dando as suas equi- .tico, com possibilidades, €-8- -to SM as .segu.íntes : ...de.peso; .dísco, dardo .. e.mar-

}i�stádiQ do 14 s.c, deverá e Florianópolis. A competi- .ies. O, Gremio Duque de tando o Caravana do Ar, Damas - 80 c./b. 100, telo.

"rr��ijj',�rj-se o início do Cam- ção promete resultados ma- ::axias, campeão masculino credenciado por esplendida 200, 4x100. saltos altura', Do Troféu Blumenau cons

. lp€onato ..Estadual de Atle- gnificos, em virtude do pre- 10 ano passado, é o mais vitoria, obtida em Porto Ale- extensão, arremêssos de pe- ta as seguintes provas:

tism(), reunindo representa- paro que vem os clubes dis- forte contendor deste ano gre no' setor do esporte 80, disco e dardo. Damas - 80 c/b., 4x.l00 e

O.G. Olímpico, também de base. De. Joinvile, a Gin ás- Homens' - 100, 110 c/b., salto e maltura .

Blumenau, campeão de da- tica e o Palmeiras não po- 400, c/b., 4x100, 800, 1.500. Homens - llO--c/b., 40ft

mas do ano passado, também derão em virtude de treina- 4x4(,)O, 3.000, 5.000, 10,000, c/b., 4x100, 5.000, salto COllf'.
é o mais forte competidor mento aspirar aos títulos. saltos em extensão, altura.! vara, arremêsso do peso e

deste ano. Os clubes, Atle- As 'provas do Cámpeona- Tríplice e vana, arremêssos � martelo.
'>
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'NÚMEROS 'DO CAMPEONATO DE PRO-'
FISSIONAIS

I
Teve andamento no úIti-'

rrio domingo o' Campeonato
'Citadino da Díviaão de Pro
,fissionais, ;

; I O HURACAN VIRÁ AO BRASIL

.

' BUENOS AI;RES, 5

(uni-I
realizará· durante o prôxí-

L idré 5 (IN"') O".f. ',». I ted) .� O Clube Atlético; -mo -verãoiuma excursão ·d�'
on res' J. " ,

- , a"", ·agora para 1�53 sao .
. i' �

"

•

' ,'. ". 1,
< • < "

• Huracan anuncia que a sua três mes'es, que abrangeraBI asíl, segundo se informa, I apenas PM a uma sesie ue
.

d f b 1 B'1 P' E'
-

d .

»: ,

I 1 t 4 tid' A ti equipe e ute o, que o rasu, eru, qua O'r,.
desafiará a ng a erra para par 1 as com a rgen ma .

I C 1 bi C t R' H-

, . . '",,"
.

,ocupa o terceiro ugar na o om la os a "Iea, on-
.que os ingleses enfrentem os ' ChIle e Uruguai. ,

'" _

,. . <' • �

.,

, .

' ,

.. b -'1'·" . f t· b I I I:)' ,_'., 1 . t ., t .". clasaificação gel al do atua! dma",., El Salvador, quate-
)5 rasr erros em u e o,

I
ossive men e n ourriee .

.. . .

I'; M" C ba '-Ch'l
R' d J' . ".' d

.

campecnato de' profíssionais ma a, eXICO, U a e 1 e.
no 10 e anelro, sera ence\ra a . com uma ,.' .. -

.

.
, partio"!\ contra '0'8 EE. uu.

,A Associação de Futebol epl No'va Iorque.:
'

Britânica ainda não rece-
. Tudo indica que os irrgle

beu tal desafio bem como ses nã� se esqueceram da
um deposito -de 9().O�()' dola- derrota que os EE. uu, lhes
res como garantia li se recu- propiciaram n�,'serie 'pela
'la em comentai' o plano. disputa mundial de fute-
Os planos da Associação boI.'

DESAFIADA A INGLÁTERRA'PELO
BRASIL?

o esquadrão do' Figuei-
1'en� conseguiu o posto de
Iider ao lado do Avaí, a

quem venceuvpor 3 x 2, nu-
· ma. partida acidentada c

medíocre. Em segundo lu

:gú·;está. o Bocaíuva e em

terceiro Guarani e Atlético;
O Paula Ramos contínúa REGRESSARAM AS VOLEI60LISTAS

, �;. "CÀ-TÁRINENSES' <"
· '. .

com a "lanterrrinha", sen-

do o único que ainda não
obteve os louros da vitór-ia.
Domingo próximo.

'

será
'Encerrado o turno '�'Olll e

jogo entre Ouaraní e Paula.
Ramos.

1 LAURO" artilheiro príncí-
E' a seguinte o movimen- pal juntamente com SAUL

Ú). do certame após O' jogo
•

.

<lo úlfimo domingo:
.

Hoçaiuva - 9 a favor e
',( ,

7 contra.

Partidas disputadas . Atlét.ico - 11 a' favot; e I " 'Apes�r de eliminadas nas,
Atlético � x Figueirense 1 9 -contra.

'

"
RIO, 6 ('V. A) � A

AS-I
derão .se verificar nós dias' e'liminatórias, .as moças de

Avai 4 x Guaraní O GuarallÍ - 7 a favor e 11 �ociaçãQ Ur�gúaia <;1e Fllre.J 4 a 8· ou �2 do tefer!do mê�. Banta Cata·rina cumpriram
Bocaiuva 4 x Paula Ramos O contra.,' .

'001 comunIcou.á C. B. D. O presIdente RIvadavIa boa atuação,' sendo--que no

·Figfi-eirense 3 x Guaranf 3 'r Paula:'}�amêS -:-"4 fi fa:vot- que ,pão ,POQer� dJI>��ar, �, Cl,)rrea. M.:ey�r, respondeu' i!:\ 'Pl'imeiro encontro .colhe-
•

Avaí O x,Bocaiuva. O .
e 14 e.ontra. "Copa Rio Br�nco" nos qJ&s' entidade do sol. nasceI,lte in-

.Atrético 6 x Paula Ramos 2 ·Ataq\le mais, pl"odut;ivo 15 \:(18 .de fevereiro do ano formando que a C. B. D. es-

Figueirense 5 x E,ocaiuva 1 __;_ Figueirense:'" lliru:lóiJro, conforme
.

havia tá pronta a saldar os com- ,
I

,GuiFaní 3 x Atlético 1 ,Ataque menos. produtivo proposto a mentora na'(ll,O,- promis�os antes, da disputa CAMPEONATO CITADINe)DE!��
Av-aí 2 x Paula Ramo� O _::. Pàúlà'/R-amos. 1 ná1.' '�"J ,dQ ,Campeonato, Sul-Ameri- , :'RES

. ...

·Ava'l 2 x AtlétI'",O 1 Def"'sa·mais .eficiente.,.,... Todavia os encontros po- cano de Lima. , A' 'lt' _.1 d d' H' 'I' L B
" p'"'" v

,

penu . lm,a ruua a ,o I erc.1
10 �z .e, an�u x.·...

'

os-

.8oçaiuv.a 3 x Gl.laraní 1 AvaL . :., '. Campeonato da Segunda Dl- tal Telegraflco. '

_

.

Figueirenf\e 2 �x: .pa.ula �a� Defesa menos' eficiente visão (Amadores)· terá, lu-! Domingo � lri�' x 'Amé-
mos 2" (o' PaUlg· Ramos a;,.' - Paula ltamos.

ço, Raq.l e Adílio, do,
.

'B<F" lomeu e 1 POl" Manoel Tou-: gar amanhã e domingo, no riça e Treze dé Maio x Co-
bin-donô'l!l o gmmãdo··,no.lo é'a"iuva.." :,;� ", ;" ,,-- :

t rinho. estádio dR. rua' 'Socaiü'va' e legiar...
--- _. _ .. - .. ,,_ -

· tempo� . stmdo . 'proclamado Os artilheiros .

(I poderá ser dicisi\ra para a

vencedor b Figueirense. . Cinqu�nta golos foram .Arqueiros 'vencidos Aspirantes conquista do t�tulo, visto
Atlé1jco·l.:K. Bo.caiuva 1 mar�adós- até agora por s3

. Hugo, do Bocaiuva, 1 vez
.

No' campeonato de aspi� que jogarão o líder e o vi-
, FiglJeir.ense 3 x Avaí 2 '\rtilheiros. Eis. 8' relação:' e·l jogo...

'.

rantes, com a vitória aIcan- ce-líder, Colegial e Treze
10 lugar - Com 4 tentos Brognolli, ,do Avaí, 4 ve- çoo.a sôbre o Figueirense, ,de Maio, rêspecfivamente.

- Lauro,.do Glfa�ní e Saul" �A-' l'd S-
.

t
.

zes em 5 Jogos. ,passou o vaI para a 1 e-
. ao os segum es. os _ JO-

,do Aval;\»
, Isai�8, do Guaraní, 4 ve- rança, com 2 pontos perdi- gos programados:,

20 lugar :- _Com 3 ten.. z.es. em 2 jogos. dos, re.sultado de 2 empa-
., _ Sábad'o ':::.. ,Flamengo, x

to's -. Cordeiro, do Fjguei- Alcides, do Figueitl"ense,' teso O Figueirense está'em
vat rense. 5 ve.zes em 3 jogos. 20 lugar com 3 pontos per"

- -�---..-----------------

.2Q lugar - Co-m 6 pon- 30 lugar._ Com 2 tentos Galo, do Figueirense, 5 didos. Em 30 lugar. com 4.
. _

.. ',_, .""',
tos 1'an110s e 4 pontos per- - China, Romeu' e Assad, vezes em 2 jogos. �.p. o Boc�!uva. Em' 40 .lu-'D<a;I(�on'istas' d' 1-';' " "Ord '

.

dirios ._ Bot;i'uCva. _.

do Boeaiuva; .Massita: Abe- .

Bubi, do Bocfliuva, 6 ve- ga,r� Paula'" 'Ra-rnos; ,c{)m 5 ':U .' ,e
-

., J).' ,'" em
:lo lugar -, om 5 pon- lardo, AmérICO e Justino, ;es em 4 J'ogos: I p,p. O Atlétieo ocupa.' o'. Com prática de casa de modas.tos ganhos. e 5 pontos per- do.Figueirense; Moae·ir, do . _ Nilton, do Gu�raní, 7 ve- penúltimo luga'!" eom {) p.n;,

. �... Precisa-se n,.a A" MODELAR.didos - AtlétÍ<'o. -

,Paula -Ramos � Osni, do Cúa- zeEj., em '2 jogos.
'

.

'

Com a "lanterninha bnti
30 lugar .:_ Com 3 pontos rání e Mirinho, Pinto d�:'"

S_Oh.o-ini, do Atlético, 9, ve- � núà: o. Guarani,
com 8 p.p. O'·f·,"C'" ,-,na" ··d.e-

'

..O·,·.c',·'c··'Ie--t'a'� ·'·He·-.1,-ganhos e 5 pontos perdidOS Luz, e Augusto, do Atlético. zéf} em 5 jogos.
'

. , Ataque mais produtivo _'
- Guaraní. 40 lugar - Com 1 tento -. Jaime, do P. Ramos, 14 Boéaiuv-a, com 16, tentos.

40 lugar - Com'S pontos ---'-'- Paulinho, An, Jair, Bráu- vezes em 4 J·Ogos., Ataque menos produ,tivo,
.

.

, Acha ..se aparelhada para qualquer 8e1"Vi�o em 1:$1-·perdidos e nenhum . ponto li.o, Lisb.oa e BoJão, do Avaí; - Guarani, com 6 tent.o.s.',· ·_t·
-

T'" l' T' T'-

R clcletas e ,BiCJmetas a motor. - ICIC ,'} - lCO- lC:() - ,

ganho - 'Paula .amó's. Wil�on' e Osmar, do Paula Os apitadores Defesa mais eficiente Carrii1,bu ._:; Berço. 'etC.Movimento de tentos Ramos; Bibi, Laudares e Das '14 pelejas, 8 foram I FigueÚense, vencido 5 Ve- PQC3,8 e Ace!l�órj{}s NovQ!I e Uj;adQ!l�Avaí _.:_ 1'0 a favor e 4 Dard, do Figueir;nse; .

01'- arbitradas por 'Norberto' zes. ,.". . Pinturas, Soldagens � Parte Mp<'ãníca.
I

contra. lan?o, do Gua��11l; AlclOne, , Serratini,_ As i'estan�:s: I
Defesa menos ef�ciente - Sel'\7ie()� Rápicto� e Garantirlo. r-.�'I{Pl'ntadM por �'e....,

Figueirense - 14 a fa- J,��:nho, HerCl,h?, Duarte.e 3, por ,.Toao S:bashao da Paula Ramos, venCIdo 15 ve-I.qal e�peciaUzados.
voI' e 10 contra. E IICO, do AtletIco· e Carn- Sllva, 2 por Lazaro Barto- zes.

.

_ Rua Padre Roma. 50 - 1) "

.

COPA "RIO BRANCO" ANTES DO SUL�
,

AMERICANO

Via aérea, regressaram,

ante-ontem, as .:,integrantes
do "six" feminino que re

presentou o nosso Estado
no Campeonato

. Brasileirb
de Voleibol que ora "se dis'
puta em Pôrto Alegre.

ram belíssima vitória S\l

bre o "síx" do Ceará.
Foi este o primeiro qUie>

uma seleção feminma=cata
rinense alcança no Campeo
nato Brasileiro.

O regresso de "six� m8.Si

culino que também se hóu
ve com acêl'to, .. pois conse
guiu derrotar o selecionado.
do Paraná, dar-se-á hoje (tm
amánhã, também. :por" via.
aérea .

Cl�sÜicação
10 :"lngar -. Com 7 pon

tos ganhos e 3 pontos per
didos - Figueirense e A-

,A classificação �\.

. 16 Colegial, 4 p.p.;- 2eo
Treze de Maio,' 5 p�p�; �
Hercílio Luz, 7; 40 Postáll.
Telegr:í,fico, '9;' 50 lris, 14;;

.

60 BaIígú e flàmengo•. 1&;
70 América, 19. . ,;'

- I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:���(lRA, �� T�O BA�ATOs,:,�AIS rREçAiilt�iAZ
9U �&JA:})E .: ..

P.REÇOS
'

DAI MODELAR
, '\rtigos, :PARA SENHORAS I.. Artigos de

I

CAMA. E l\'lESA i
' J L��h'o pára �er�03 �e 43,00 �té 195,00 .o-rnetro

" .

r :
, o< ,"1' . .orfí t d . itíd " t '1-' IG . ,

. -

, h:'b .' , 31 Temos de tropical,':.Jm marax II 1080 :,l01 irnen o e ves I os e ai uarruçoes de c a, oas �t, •• ;

, . , ' .,00 I
• ETC. ETC. .

leurs de verão, I quardanapos avulsos dUZIa ... . . . . . . . . . . . . 20,00 I
I, •

'Ve�tidos desde . ' .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-,00 I Nlatél'ia plástica para toalhas 'metro 33,00
(até Cr$ 2.000,00) , , ' I'Finíssimas guarnições estampadas

Taillea·ts' de ':,;eda �90,00 ,i 'lIdantrem",
em _?elos' desenhos a, .

(�té Cr� 2.00(),00) .
. Ii anos de mesa ue veludo a .. , ', .

..'BIu as de' SUEDINI a
r

••••••••••••••••• :: ••

'

33,00 Colchas Nubia a '.' �, , ..

,,,Blusas' de cambraia-bordada 39,00 Colchas Sevilha a .

. Blusas de seda êl ., _ ....•• I ...••••. , ••••• ! .' 48,00 Colchas brancas de solteiro a : .

(;ami<iolas estampadas a :'....... 2!:,oo Finíssimos jogos de. 'cretone, :bordados casal,
"Camisolas bordadas a : .. , .. :,............. 49,00 bem grandes � ", .... r; ..•........•.•

. Saias bonitas desde 1. . . . . . . .. . . . . 55,-Ob F'inc& Edredons de seda duplos a : 9 • � •

, ,.. . (até .Cr$ 600,(0) ETC. ETC., I

�i:��i:n�����clE'�t , .. '. !6:��. Artigos PARA'HOMEN�
300,0.0

I�]Oiam()s bel.] S.' ••
a

.. '. '. '. '.'
"

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

'. '. '" '. '.".
"

'. '. '.
'

.

'DAPAS"!1ú$ mais lindos modelos desde. .. ... iJ Cuecas a
.ETC. ETC. C

.

b bamisas em oas a
'

,.
'

.......•..

, Artigos PARA: MENINAS· Ternos meia 'lã bem confeccionados a �

.,.A. MODELAR possue. ó mais completo soeti- Calças de tropical a ...•. ,

'

meato de artigos infantís!!! Calças de' casimira a ,,',. , .. , ; o

'\-'éstídinhbs de algodão desde .. 25,00 Camisas esporte em Jersei, seda ou algodão.
'';Lindas blusinhas desde . 01 ••••••••••••• ,. 20,00 Conjuntos Saragossl.

'

"Capas 'para chuva a ..................•. , 210,00 Calções de banho a
'

..

Aventais lindíssimos a .... I. . . . . . . . . . . . . . . . 68,00 I Capas em' tõdas as qualidades. ,

<'Bolsinhas a ,
;

. . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . 20,00 i Capas de gabardine � chantung a .; .

ATENÇAO: Também a casa de mobihários A MODELAR �Trajano 33)' acabou �e receber os' últímos tipos em mobiliários
de quarto, salas de jantar e 'visita, copas, hools. T�PETES -I CONGOLEpMS - I;ASS�EI!tAS ........ Tecidos para estofa-
,...,,,�'+...,, P. costuras. COLCHÕES DE MOLA '·DIVINO. !

,

'
.

"

'
. "

•••
·.•·••• _ •• , •• 1.........

, ;.�:��-. ':'i>:
.•::l"�> .� ....�::�:�:....

:
....

::.•.:�:.:.:..
•

. .,..�. o,,"

i� :�.; .. ,:.'
...<Oi·" :. .•.•.• r-, •

..;....... ..:.�:� .•

Iii.:: .,:.•.�..
'

.,.:/ t';< ,;t'·: .,,1 MINISTERIO DA. 'l\'IAR�� tim ]10, Minlstédió da Mari·

(Crônica escrita, especial.' , .. �'. ":'>:"" i"� " NHA nha, de 287I1-1947.
mente para a Rádio Gua- �; ."

.
'

.::,.' -:', '��' CO,l\1kNUO r DO 50 D,IS:- : 4.- As 'inscrições para a

rujá; pelo jornalista _ GUS· l'

'�'
;'.

.
'

..
'

f)�� : TRI'fO �AV�t\.-L �onéóáêl1cia'. poderão ser
�. .

TAVO, NEVES).'
. .

I'lJ
�.. 1,- Devidamente autorí- p'btidas mediante. req�,eri�.: �� .

;
.,

.. ,'.
.

'. li L t1,�, ';_ 't '"" �ado pe,l� Exm9· Sr
.. AI��-, fOen�f ditiJi4o',ao '��� �r .., ",' Não tiv€ '0 pt�i�r de assistir j� estréIa' do Teat�o In- 'l,�:1 '. ".,

:;�;,.'f(j,;t
i'ante Carlos da SIlveIra �lm.lrante Comandante do

5antil do' PITUCA, que a Ca'ixa Econô�ica F�d�r�l e�tá 1 ' '," '�'.,::':, f:'#;'fI.. ". barneiro, Comandante ·levo. 0° Distrito' N.aval, 'trazendo. ros divisórios e muroS

?atrdcinan(!o muito ,�ouvà'velmente. Ma�; a'o, que me ih- ,> ",' ,,1J2,,"f,' ' �o COJl�:ci..IPento d?s
I

inte- �m' anexo toda, fl áo�u.mentà-. de frente; e Pass'eios ih-
�or.m:am' a]IÍigos que estiveram pres,entes à l'ElPres�ntação 1:',gAui, "

' .. \, ,
• �essados f.lue às 15,00 ,horas. �ãõ. e.."{igid.a pêlo' Ed�tal 1'e-

. ternos ,e externos.
,

::a f��.�:zla ,"O TESOURO,DO �E�O��, leva��, là; cen� 'pQ�: ;
.

.... .,:,
.'

. 'i' '. "

. do d_ia 25 d� 110v�mbro dq. -fer�do no Item, a�terlOr e a_o ,8 � �� qoman�o. do 5.().;lm grupo de .,amad()]'e.s sob a dlreçao .do c6nhecIdo e fes':
I A irritação into1erMel 8 os ardOf.s�orrente a,no. na ,sede d9 Co- ]presentado 1\11, sede. do, ,CQ- !)1strIto Nav,-al serap acel-

,,;<:,�� .P.I!,(J�.A, 'a' ,Pétin�,<ag,r��u.'�·o :públic?; S�í. ti ,con� � produzidos..,pelos; dist'órbi:PS:f-(k(�
... : •.i9g'jmVl�O ,;q()�$O jDl��to N�-;, ��N�ánte': .at'é: .� .. �·t �Q.�n t�s,��t�. ,�;da.�;,d� il'lscti�ão.::enfí8s�mo ,do teatro, el�gla'ndo a l:q.IcIabva e·d!zt:lldo b�� .

devem �9r .co",�tldo" logo 1. 1fI1C'�'lval, à rua Nunes ,Machado, :�o_ dIa t�. d�l nove�b.ro de s�gestões para.·� fachâdai'
é.e todO'g Clúantos" direta e indireta��te, . trabalharam S9flbd� 0: be!Ug� o 1II0�O ?J SQldo d�i leIÍl F�:piaÍlópolis1 .serão

,a·I)195�.
"

.

.' : da. residência
. .ll ser cons-

.- . '."
.

l' .
-'

d ' .

I
_
..

' , su ifancras t6X(CQs.•.uapurças Que os I .

,.

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

t··L- ".
"

-'.. ��t�: ,r;� �,z�ç�o I ? .es���acu, o. ,.Agora, se a�yncla. l?a��l1 :rins,seflilrQTl'! :d9 �àng�e,:sofrá,�e J:la,rêi;bért!s prop<?s�a� 1?�raq;eq�si I �.-:- .. ' �. :,�r.��� qu�:, �ve:!_ �r�,ld�:"��t_a�,, sugestoes po-

;';�er��?�r'oxllno� às .10, h,?ras; a .�e4runda�r7presentaça� G1UCici�ie�,�lÍâlldo:��:a8rtca�b.:9r�õ61trtiç�9 da r��llil.elf,�Ia. 40 �.� ir?!? de���I���;íO�;s��s-,req,ue-;:" ::d,et.ã��: �.e_r:',�pl:��e'Q��:,: pe� :

��lÓ T�SOV}t!O DO. �'1?-�O . As crlanças."vao .t�r, po�tan� 6$;Ó' iriflarr:ad�1 deviçl?.o., contacto co:" jmo .. Sr� Alm�r�nte.. CO��I!:-I .:r:mept<;w ,d�, y\SCrl�ao ,�oge-:: 'las_,�!rmf;; o.onco�reQt;es qp.e

I�.f). �a,lii, Iln;R op_ort�nlaa��1 de. �ozar a lí'n�gl:�€lsâ.'.repro,.. taIs. $U�SI�ncllls. ,à,eKm<odo"dl!ie,O;dante do ?o �,lstr.Ito�ava:l"ljra<? .a�J'�sen.tár propos�as" ;d�s�J��rn_ t;fetuar esta;.ç�-'mçao dUm. ato que lhes P{!'l:Il1ltlrá reconstItUIr, ao s.abol� de al\�lor a, )b��t9Q, . o� .�dares e �]5'.sob (:) reglmentq de CQncor- ,1de Preços_ àS
..1��OO �o.ras. do. :Operaçao. No entretanto.

',�a sua ingénu'iêIà�e' t�o meiga,' o�!que,:i:Ml a vidà' nos -tem-' �:�:�do�osfO�':,d:Joo��ad.e�:, s:; rênda públi�a.,: .:_ ,,' Ildiaf2� de no:v���ro ',dó ,�;or-' �élas' �ão pO<lerâo' cr�af.·c'()m�.POS em que os anlm�ls fa�ayam ..·.: '7 '.�<.. __

• .j)jfu'os··de, Witt-P�O'·011aiQ5'.-O�. ,."2 - A c?n.s!�uçao, d�ve1 ;�ente �p, J18 s�ge;. �Ç> ,C.?: }pro��so8 de q.u�lqu��.e.sp�-.
'"

,Digo as. cl'iatt�á8, porque os. cart'a'Zes 'pa.1::e�e 'que de': Suo .�ção calmonte/, anlisótica, loz-se rá ser ex�cuta?a à ,;Rua R.u' mando�' �.�andç'l ser�o a�er� ;c�e {Jar.a o Ministér�o da )I�.
·.Qlcam especialmente ao mundo'infantil ii. exibição da p'e: sentir l.ago. no be�,�a, nos, rins, e fI1Il Ba-rbosa, na CIdade ,de Flo- .tas, I'\1R��.C{l.4�5.e. ha�s ,,�a. 'rm!la_� t.amp�m nao ca!l,lla
'�:a';"mà�:como todos nós 'inclusive os voVôs têm' na a}. tod� a5 VIOS tJftIl?rl�5.

.

'

rianópolisj de contorxpidade presença. dos mteressaâo!( ,rão,1')enhuma 1nfluênci� .. Sô
','T.'il, m�jt� de com4-�::�..&� as crianças, ,não'hav;rá mal' �A; Pílulas O•.Witt são ,Iabr.i. com,ds PJtojet�s e eSJ>ec.ifi- ou. seus'fep_:e�enta.nfus., l'e1Ibre,a 'c����r�ênc� .de :�-<iu�{'fm que os adul��s:;fiimllêm acorr�m

I

ao 'teatr6 para rir! d�:��.a:s��rk,;I·:s·:td/8:'�19:� cações fomec�4�s .?telo C(}- ga�s.. '
" ,', r' •

"['tra.ta
,0 p_�8�nte, edlta'll' >

••

;..�o�a.saven.. tur�sd.oS�b!1!h?Sf�lantes.sea�cOisascor-1'
I :.1 ,'" mando do,5QDISt.Y1to .Na· ,6

-,AS'Pr'QP0S.tl:lS.deve,,· ,,9.,.....JUntame��.com

..
' ... o�

; :e�.em como�sper�;.n.ao faltare,l ":- e pos'sa I�t9,teste�u- "P.•élu"'la' .�I V3!1....; , , _"i rão ser apr.esenta9as, e� preços<glOlbais, dever4:', ser
F�,·har () meu apreço' aos eml?r�ndlmentos que, como esse;4. .. 3 - Ás firmas çoncol;',.. dois envelopes ';d,istintos ê ceclaiàdo -o' pr,azo para < a

._ !.cl? PITUCA,. que a 'Caixa Econômica Federal tornou POS-i

D' w·'rrT
fen tes deverão ,pr�encher lacrados contendo 'Um or�' execl:lç'ão. dl\s, obras.· .

-

.
. Blvel: ponham. Iio.rcI�ma de marasmo em' que vivemos nes�l E.' �, .

as, condiçõe& expressas . no çamento detalhado com. OS '. 10 - A· firma que melhà::-'ta cldaQc.muito_;famil.ia� �, pois, m�ito mOl1óto��, u�al E�:U�l Ge�a'� publicado no pFeços unitários e o �utro a ré�5ondi.ções oferecer/ .

de-
.no�a de pitoresco, de medIto, ou de Invulgar, Ahas, nao P1��i::S��:O:1�O�:�!�Q· DlarlO Oflclal n. 254 de 3, devóh:l(;ão. dos prltJe.tps e vera assmar ° contrato

_ '�,eI:JQl "de ser utll fel.iz empreendimento êsse d,e prQPor.ciQ-
"

O d'
'.. de J.lóveinbro de_ 1947, fls, especificacões; .' ,... dentro do praz.o'de dez diâS,!!"" • e m�is,,!!(onoml§o _

· uaF ao.mundo infantil da cidade espetáculos que lhe 'tra- '., . 't4'.082" e 1:-4-;085 'e' no Bole· 7:""": As: propostas, �d�v,-�'" �!etli'à-l'!do,. anteriormeÍfte,
· !am dIstrações sadias,. pelo menos aos domix;gos, afora \ ' rão apresént�t preços .. g10.' na Caí�à' E�onômica Fede--
".,s que lhe confere o cmema. Excelente idéia, essa de in- -;-- bais para todos!Jos serviços IraI, b 'depós.ito da caução de

;e.�e�sar a �riançadr n�ma rep�ese:ntação teatral, tanto deres públicQ[' .. A Caixa 'Ecõnômica abre um exémplo;.� a seren'i execp-tkdos: .' 5% sôbre o valor d� obra::
n:ais_ prove!_tosa quanto, sem deIxar de falar·lhe a ima· e õ :faz de modo .;:1 mel'�cer' simpati�s gerais, Porque lião a -' Construção ,do pré- 11 - Ao 'Ministério, d'a

·
.glnçao, lh� ,abre pers.pectivas· de arte cênica talvez fe- eSp,erC1l', pois, que outros setores de cultlira, especi�l. dio de resldêl1(!ia t\' de- Marinhà'reseriâ-s:e o direi-
�.:undas 'em resultados futuros.. meilte .os mais 1igados aos serviços de assistência !'Geial pendências de serviço, ,to' de preferir a proposta.Entre !,lós, ninguem .aind;:t se lembrou de dedicar à e educacional da crianca, venham, por 'SU;;t vez, contri. inclusivf's as rêdes ex- que mais convier ou .de re-
'infância, especialmente, 'horas de diveí'timento p�óPl'Ío, búh; para uma sequência tle representações do mesmo ternas de luz, água e Jeitar a; todas as propostas
.;_ e-xemp10 do' que se conseguiria com o graJíd�guignol; genero? esgotos e canalização apresentadas .

•ao comum noutros centros adiantados. Se, todavia, não houver o estimulo oneÍal, cumpre de águas pluviais.. Florianópolis, em 6 de no·

_A lembrança da realização do TEAT.RO INFANTIL. ainda crer nas possibilidades de êxito da iniciíttiva pri- 'b -"Exec�ção dos servi- vembro de 1952 .
.

'que agora PITUCA soube concretizar, precisa permane- vada, que, rest0U certo, teria compensaçõef.l, não apenas ço.s complementa r e s: (ass.) Cláudio Valente
'0<1.''''' em função d� nova." re·,lizn.0úe�, dentro de um pro-I materiais, senão' tamb�m morais, nas simpatias com 'que Preparo do terreno; Fr'-l·éra. Enrr<>. Fiscal rhg
tgTama que poderIa mesmo fazer jús_ ao amparo dos po. seria açolhida pelo público;" muros de arrimo, mu- j Obras 110 50 Distrito 'Naval.

(
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A mais seleta e magnifica variedade de
'Pára N O I V' A

;

S.

1 .

artigos' em . Lin erie'·- Cama e Me�a
)

flagrantes' da CidaBe
.'

" '

5
_,_ ==:taa

• ;.t.

, .

Artigos PARA MENINOS
'98,00' .

.

.

212,00 I Um b�líssimo,s�rtlmento de mais de 3.000 ca-
.

18800 I mlsínhas esporte desde' 20,00 a , .

,
I' ,.

175,00 ! Camisas furadinhas a 0 • •• ,···

1(, .. h' d bri
I

,

5000 i �amlSll11 as e rIm a ..
'

,. ',' o •••

,

'i Terninhos de brim a .. : .

f
,- ., \:

'
"

14& 00 I Calções de b�nho a' ..

595:00 'Cap'inhas colegiais' a "
�/ .

Mais,�e 50? t��rninhoi1. de Tro�ical
Brim e Casímira l l ! .'

Artigos I)E BANlIO

75,00
30,o()'
23,00
54,00
50,00
121,00

105,00
17,00 'I'oalhas de rosto a .

4500" Toalhas de- banho a' .

'

'i'" •••••••••••.

225'00 Roupões de bauho a. ,.,
..

118:90 MAILLQTS "" o maior, o mais 'lindo dos sor-

118;00 timentos jámaís recebido!!!
Maíllots de lã a , ..............•.••.

Maillots de elastex desde •..•...•........

60,00 M�il1�ts para ,c�i�nça� pura lã desde .

Calças de praia a .......................•

ETC. ETC.

. 10,00
31,00

235,00

135,00
385,00
11'8,00
100,00

455,00

e; Enxovais Completos!
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o orador, com inciaiva pleiteados, sem que constam PARA A RUA! res, quem deu licença pur»
dialetica, fustiga a repre- do orçamento. Acentua, po- Contínúa a fóssa do "Ca-Lo levantamento daquela
sentação governista, 'pClr.que rém, que recusou o convi- fé e Bar Marabâ", do "Can-' monstruosidade ...
se afastou da luta quando te, porque é de opinião que to" do Estreito, a esgutur HOTEL NEVES
mais necessária era a sua não se deve pedir de joelhos para o meio da rua 'I'ereza Deu-se sexta-feira última;
presença. o que se pode obter por Cristina, bem à esquina da a inauguração do 'moderno

O povo pod iae devia com-. meios legais.
.

rua Pedro Demoro, lugar 'Hotel Neves", de' proprie-
parar as duas atitudes, a Continuando em suas im- onde são vendidos pela ma- dade de Dona Blides Neves

d,ns �ue fugiram c a dos. que I portantes declarações, o nhã e parte do dia, legu- Segu i, e cujo arrendatário
r.carnm, e o povo saberá es- ,deputado Osvaldo Cabral (� mes, frutas e hortaliças. � gerente é o conhecido e CiO
ti:.I· ao lado daqueles que veemente em fluas criticas à Já despertámos a preci»- tímado hoteleiro sr. Querino
a ré o final se conservaram atitude das brincadas da ma- sa atenção de nossas digu.,s

'

Mendonça, proprietário do'
desassombradamente nÓ &�n ioría e mesmo à atitude do autoridades sanitácias e lnt�ro Hotel dos Motoris
posto de luta. O povo 8a1\€'- Chefe do Poder Executivo, municipais, para o caso, tas.
ril escolher entre uma mino- que tudo está fazendo para pois li água fétida da refe- A inauguxação foi feste-
ria que luta e uma maioria dc�prestigia.' o legislativo e rida fóssa ou da serventia jada com. lauta mesa de RIO, 6 (V. A.) - A

pro-I
1942, é proibido, entre ou-

que foge! enganar o povo. daquele estabelecimento, es- frios, assados e bebidus, pósito
. do, t:so. indevido da t�·as.�, uso da Bandeira Na.-

Oéupou a tribuna, em sé-, Concluindo, reafirma seu tá alagando, enlameando, procedendo-se antes, pelo Bandeira Nacional em de- cíonal corno reposteiro ou

guida, o deputado 'I'enório. propósito de permanecer no emporcalhando, justamente revmo. frei Gentil, estima. terminadas solenidades, o pano de boca, guarnição 'de
.Cavalcante. posto e se número não hou- o lugar onde são vendidos io Vigár-io da Paróquia, c Ministro d:;t Guerra expediu. mesa ou revestimento de-

Também o nobre repre-' ver para votar a lei' orça- tais generos de alimentação benzimento do Hotel.: •
o seguinte aviso: tribuna, cobertura de pla-.

sentante de Curitibanos te- mentária, culpa não lhe ca- do povo.
. Havia muitos

cOnVida(I"SI
"Conforme dispõe, taxa- ;Cus, retratos, painéis ou

ve palavras candentes para berá. O" que vão ali adqu .ri r e mu ita fartu,ra, saindo to- tivamente, o Dee�eto-Iei n. monumento a serem ina.ugu.,
1'1 resolução da maioria �i- A responsabilidade será tais produtos, são obrigudos dos satisf'eitos pelas ater- 4.545, de 31. de Junho de rados",
tuacionista, que já nos últi- 'toda das bancadas fugiti- "patinar os sapatos naque- ções dispensadas. sÓ, • ' • (Art. 25, 'letra C).
mos dias da sessão, deban- vas, que, na hora precisa la enxurrada. I UZ' MAIS lUZ' 'Não se compreende, as-
dam do campo da luta, a- não souberam estar onde '0 E lima cêrca de madeiras

-'

A 'nossa Dtret;l:i�l' de (L O Programa de sim, que em solenidades ofi-
1)andonando assim o povo povo esperava que estives- de 4 metros de altura, le- bras Públicas ou quem de cíais se cometam, a titulo de.
�parH só servir ao governo. sem. van tada ali, à beira 1'UI',"! direíto.. bem poderiam mail· Eiseohower decoração, tão graves des-
Lamenta o orador que a-

. Conf a palavra o deputado Será que a nossa enge- dar instalar no centro da
guerra. O:::; proposrtos de respeitos à Bandeira Na-

'migos seus pertencentes a Fernando Olivelra nharia municipal está de H- rua, no trecho compreendi-· cional.
sua vistia senr- precendentesoutras bane-adas, se estejam O orador seguinte foi o cõrdo com a perrnanen cia do entre o "Canto" e o edi- à Coréia são:

. Recomendo, pois, a todos
;n;:=;im submetendo ao des- deputado Fernando Olivei- daquele mostrengo ?'! Iicio Celso Ramos, alguns 1- procurar conseguir a os chefes militares subordi-
j.rezo público e faz-lhes um !

1'<1. Ah! Se o Dr. Prefeito grandes fócos de luz, serne- t
�

de- nados a êste Mlnistério, <r.

regua, que o governo - �

�'pêl0 para que desistam da Reportnn do-se. aos di;::- passa por ali e vê sernelhan- lhantes aos existentes 'ln ta
-

ôd vigilância do fiel cumpri-moera nao po e concer-
:fuga e voltem ao cumpri- cursos dos lideres da União te cousa,.. rua Felipe Schmidt, da Ca- tal'; mento da legislação refe-
mento do dever.' . Democrática N a c i o n a I, ' Provsvelment« S.S.- procu- pital. 2

.

1 rente ao uso dos símbolos\
.

- se não consegul- 'a, ,--. . .7

Em aparte, o deputado I quando em Praça pública, O referido trecho precisa réduzir as baixas norte-a- Nacionais (Decreto-lei D.
Estivalet Pires, diz que a, condenavam OR homens do

.- J'./'o/V'f ...,...................,y
ser melhor iluminado, visto mericanas : 4.545, de 31 de julho d

fuga dos coligados .é tanto I governo passado, diz que i:ritm�:o .apoio à indicação ser o ponto preferido pava o
, Hl52)".3 - obter com que maismais grave, por isto que

�

mais não fizeram senão ul- por ele apresentada com o footin!! pelas familias 10. , ,tropas su1-coreanas lutem '

jU>Jtl'tmente se verifica quan-
:
timar os preparativos para fim .ele se conceder uma pen- Sub-:Qistrito. 113 fréllte de luta.

' ....."...,..,..--�-

'<lo o governo havia encami-
'

o verdadeiro assalto aO' pO-, são à viúva
-

do saudoso CIN GLóRIA Outros aspectos da polítí-:nbado a Mensagem do au- der - á mais vergonhos.o Franciseo Pizarro, serven- .Já est:í sendo anunda(h ca exterior de Eisen-howermento do Ralário família, [ dos assaltos políticos dos úJ� tuál'io' da Justiça . reeéhte- '0 filme da inauguração do
.dando a demonstração que' timos tempos. me1'lte falecido, a qual se "Cine Glória", o cine'ma or-

o Govêrno não quer esse au- Atingido o palácio da Pr�- encontra velha, doente e gulho do povo do Estrei.(.
'mento, --por.q·u�.-se, o. qúizes-,� ça, Qufinze, eis que se' mos- sem qualquer re·curso. Trata-se da . importan'b
se, mandaria seus dep'uta-' tram os mais terrh;eis ini- Dadivosa Coincid-ência1!! pelicula: AMOR PAcle;
<los ao Plenário para apro- migos do povo. uma coincidênci,a silrpre- estrelado pela querida art>;-
vá-lo. í Onde estava a sinceridade endentemente notável se ve- ta Esthel' Wi1liams, fi ,me

O deputado Tenório Ca- do;; lideres da V.D.N.? rificou ontem. '!m técnicolor, de gl'�nde
valcante, partindo da opor- Onde estavam as mirabo- Enquantb se aguardava o metragem' e enredo surpre-
tunidade do aparte, diz que. lantes promessas com que comparecimento dos deputa- endente; um desses filrr.e';
de fato, é doloroso ver como consegufram enganar o elei- dos da coligação para as de grande sensação; que '�
um Govêrno brinca com � torado? votações, eis que surge, no gent.e não se contenta em

fome de uma honrada clas- A Comarca de Chapecó recintO" da Assembléia, um vê-lo al)enas uma' vês..
Be, negando-lhe até a miga- O deputado Vargas Fer- . dos "deputados" traidores No dia da in&uguração. a

iha do abono. I reira dando corpo_ a recla- de 1950 - transfuga do 'Empl'eza José Daux S. A.,
}'ala o deputado Osvaldo

.

mações em ,torno <to fato de Partido Social Democrático pre'1f>ndo a grande a:fluên-
Cabral estar aquela Comaré'a se� e q:ue, carregado pelo capi- cia de povo tanto do cónti.,

Sensacionais foram as pa- titular., talismo ,da então oposlçao, neute como da Capital, an-

'íavras do deputado Osvaldo j , A ausencia do JuiZ' d,e D.i- se negara a (lar númer.o num, giosa: de conhecer tão ire

Cabra�, int.:grante da \��l���.�lreito. �s�á c,�usan�o \
s�rios caso identico, isto é, para a� portante dnema, - o me·

da da Umao Demoêratl'câ embaraços a .tustIça.; . provação ''''da LÉ�i 'Orça�'eJi�" :iho!' d.e Floriariópolis, ,-'-.

Nacional, que, al,tidindo à! Neeessário, portanto, que tária de 1951. . ..,. dará .diversas sessões, a cu

ausencia da maioria, 1.em� ,i
.se ençontre um meio afim A sua chegada pareceu meçar das 2 horas da tarde.

'brou os comícios ém praça :de' eviÚlr esse desinteresse mais um acinte d� situação NOVOS EDIFlCIOS
pública contra. a ditlrclI11�a';', .lpaJ;a ser.<nomeado Juiz, de �ao pre&�igio da,.A�s.e:p.1bléia,! '''·,';,.luntQ. .ao .��lIo�e� NeyÇ.s';" E,
Salienta; com estuante, ca-' Di'reito de' Chap�ó. Esse wis eVOCOU episódio dos "Cine Glória?, serão cons

lor ora.tório, que foi eleitoJ 'meio séria dar ao Chefe da mais tristes dos
I
nossos a- truidos dentl'e breve, ma:;:;

pelo povo para defendê-lo e .. referida Comarea, mais con� riais parlamentares. dóis prédios de dois pavi
ampará-lo e que era ém cum- farto e maior seguranca, Pa- Por não haver quorum, mentds, o mesmõ aconteeeil
primento. do seu dever qUe ra tanto, apresente projeto foLencerrada_ a_se�sã.P.) IloiL.� l!.o_j;err�.!.1o d� l�d� .�P2�.:
se conserva.va. nQ recinto.' de lei destinado à abertura feita a chamada pero' livro to, ond€ nova rua já está

E�a cons�rvando-se" no . do cl'édito de Cr$ .500.0QO,oo de presença, não, responàe- j send:(') ahe�.a. .' .

>'leu. posto que poderia defen- para construção do forum ram' os deputados Cássio. E as�im, a rúa� Pedro De
der as emendas apresenta- local.' Medeiros, Rosa Brasli e A- ;'moro, na zona que 'compre-
das e com as quais querIa O nobre parlamentar es- :}uiles Balsini. 1 ende o "G_anto", vai-se' tor-
auxiliar o mimieipio de La� pera,' pal�a a jniciativ�, o Falarão hoje : n�ndo. o ponto mais impor·
guna. apoio da Casa. Estão inscritos para fala.r ; tante do E·streito.

_
Esclarece que fôra convi'... Amparo à uma viúva hoje, condenando a fuga da: MERCADINHO' PARA

dado a retirar as l'eferidas O deputado. Siqueira Be- maioria, os deputados Le-
I

O CANTO
/ emendas, porque o Chefe do lá deu conhecimento à Casa noir Vargas' Ferreira, . Le- Estamos' certos de que

Poder Executivo outorgaria de um 'telegrama recebido cian Slovin'Ski, Ribas Ramos na primeira vt�ita que o sr. tabá".
a Laguna, OR beneficio, de Caçador, onde se presta � Ivo Silveira. Dr. Prefeitó Municipal fi-

tia Assembleia Leaisl ativa
)

Notícias cio Estreito1FóSSA QUE ESGóTA rará, saber dos seus auxilia-

.•

_�' _ ...... 1;. _ - ". �.

"Q: EIST'4D'Q"
bonifica' no,vos assinantes'

1

Avisamos aos nossos leitores- que, a parti..
desta data, gozarão os novos assinantes da boni
ficação que se lhes concederá, recebendo gratui- ;�
tamente O ESTADO nos meses de Novembro e

Dezembro dêste ano, para o ano de 19,5.,'t

'Proibido o uso' ·inde'vido,q:da
Bandeira Nacional

Im�ressioDado
e ufano

são: paz seh1 apaziguámeu
to; debilitamento da domi
nação soviética dos sateli�
tes da Rússia; impedir no- AUGUSTA, Georgia, li
vas vitórias comunistas; au- fUnuited) - O general Ei
mental' o p'oderio do mundo senhower, disse que seria'
livre pam impedir outra ''banal'' falar 00 sua vito.ria '

guena; estreitar os laços como num dia de consagnt
existentes. com os al.iado·s ,ção, pois na verdade "estO\t
da Europa. América Latina, tão impressionado cO'f!\ó u
Oriénte Métlio, Asia e A·. fan.,", pela. decisão que to
frica; aumentar o inteream. mou o povo norte-america
bio comercial mundial; in- no "Reconheço c1a�amente &.
tensificar a ajuda mediante peso das responsabilidades
.0 program�t do Ponto QlI1a- que sôbremilll colocaram e
tro; maior apôio às Nações afirmo-lhes que no meu de
Unidas; 'maior cooperação sempenho e� Wasrungto...
com o Partido Democrata jamais revelarei fádiga
,na fixação da polítiea exte- nessas responsabilidnde"_
.rior ;as �ropas n.acionalis- _EjseU,l}olVe', .que xestj� a -ri- _

·t.:'lS da Ch1lla e Formosa de- gor,. não deiÍtostrava fadiga
�er�o proteg�:' essa i�,ha ao I apesar do percurso feite
lllves d� Cnrela e maIor co- por avião e por trem campa
laboraçao com as nações li- nha ele"ità.;al;:mostralulo co
vres" da Asia;·· -4

".' 'mo SêItíPr�;·.�}seu"jã;;fiiCcisQ
sorriso, agitando também os

braços após o término d4ll seu
pequeno djscurso.

A.�!liJ1e "O IlSl'A.OO"
(

zer ao Estreito, talvez a 15
do corrente, por ocasião d�

Inãüguraç'ãQ-ao':Cirie GIófii:i,.
-

s.s. assentará em definitivo.
a.creação de um Mp.rcadinhe � _

'fiO Canto.-
Basta para tal fim que

s.s. observe be� o local OD

de estão sendo vendido,s fruo.
tas, verduras e hortaliças,
�.gora imundi�ado pela ág:Uà
fétida da fóssa do "Bar Ma-

(Correspondente)

Viílflen� D I R É T ;� S,.I

nORIAttÓPOUS -- RIO As 3"
FFOll�.-S. PAULO - RIO .,

.1,

rpolls.- CURITU!A--FlIO AOS St,,,,.

SERVIÇOS AÉREOS
.

RUZEIRO DO SUL

;;.-

.....
... .I.

OTICA • O·D·BL'O
Lentes Zeiss e Ray-Ban

ARMAÇÕES MODERNAS PARA CAVALHEIROS� SENHORAS. -- ARTIGOS
ULTIMl\S NOVIOl.\DES PARA PRESENTES

RUA FELIPE SCHMIDT - (Edifício Amélia
_.I

Neto)

I'
i
!
�
l
[:
�
í .

.
_-- -----�.-..

FOTOG�AF,COS
!

L
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Altera�ão 'do Im
,post,; do.,Cons'u:
mo' ,sObre ci-

'

,

garros
.

'

RIO, 5 (v. A.) - Na 8tH.

sessão de ontem, a Comis

são' de Finanças da Cârna
ma terminou a votação do

'C'O:l""E·"O·I,O',C· "'TI'RINEI'SE' ���j��I� -�l�e:�'olV�!��stf��
- N consumo' sôbre fumo e ri':

"
-

.

t
l' .' T ;/.

" �, , .•.:J lí,.;",,,,.,, garros'.

Ed-' 'I dE'
I' Faltavam' duas emendas"

. I.'a·.· e' xam�� '(
a qué-.o relator; sr, Carlos

EXAMES DE ADMISSÃO 'f ' Luz, deu parecer contrá-
,

Inscrição de la época': Dias 16.a 29 de Novembro. rio, por lhe parecerem não

. de 2a época: Dias 1° a 14 de Fevereiro'- pertinentes aos objetivos
�:Realizaç�o: ia época: Dias I? a .1 de Dezembro." do proJeto:Umà dispõe;que'
'), 2a época:' Depois do dia 15 de Fevereiro. o máximo' da participação;
,Documentos: Certidã? de idade (�1 anos a fazer até

I
dos fiscais ,do' çonsumo nas.

H de Julho de 19&3). '

. multas sera d,e 15%; a ou-
. Atestado de vacina' e 'de sanidade.'

.

I tra fixa os preços miín!mos
Atestado' de condusão �e C�lrso primáx:io ou ates� para o fumo, nas �onas pro-

'tado idôneo de havei· recebi�o satisfatória educação pri- duto�as. '.

·inteii·amente ao. seu aléanee, mária.
. ,

.

Ambas as emendas fdl'áTix
"'gia�d'�:�13;iâ-ci'lia�de� 'de pa-' 'NOTA - To'dos os document.os isentos de qualquer r�jejtada�, de actlrdô' ;coni,'
gamento que estamos o:fere.- sêio, mas' com fÍl�mas reconhec�das. '" 'pal;ecer do' relator ma_n-

,;:r:�;��,,{i·:,�r: , NOv�;������::a��&;��J':D;:;�17 a 30 d. L��I�b:��e·�S_r(�Oan;�oo:�·�tcl:�e'�la'ril�DI·t:eX_:_a'O, Gabinete inteiriço, bl'a��� br� '. " ,. , ,

; Ihaote.··
"

Segunda' chamada desses exaril,és ,até.: <lia 15 :de, Oe- .

.

ilsÓlação có� 'lã �ineraJ; 'Àea- ,;em,bro. As datas desses exames de II ébamàda. serão fm"ortação�
,.

d.;8i: bàmento ,interno esmàHado a âfixádo's ria Secretaria.
. P

Jogo .

.

,

I' 'ORAIS FINAIS: Dias ,to'�4 11 deri'bézembro. ,filloe!: jl,geos'.·Prateleira�'de iI� Zincado à ' Ségunda: 'chamada d9s �xam� 'o-n;i8� Logo a seguir. RIO, 5 (V. A.) - Os pe-
. prova'Àe ferrugem. p

.

601 A'
.

§
.

"
..

.

ort; .

.

. rt. 6,1,. 2°. didos de importàçil6 de fil-
..Compres80rfeebãdo,ôfamo�'

"

"Exames de 2á época':' Inscrição -� 'Dia&,lo a I5,de 'mes virgens'-\:pa;_·:f"Raio X,.... :-ti.o, �,'.R.,,0,IJ"a.Jo.·r'.', 8,i.ltlD.C.,.iO-."'" .�.'�.,lIJ1•... ã-.. -
'"' ," '. �,,,; .

. , 'i,'
, .

-
"

":,'.
,
.. , j+·ev·êí'erl'o.· " ':'"

.'

'. , .
,

"

"I:e' CI'nemato' !rI'a' fl'a' esta-o sen-',�:lel _.e q�e'd�J!tln�a, .��J;.v:lÇO.,;, , ;.J �" . '.. .
.

�
_

"." ,'. '.'

",
' . RealrzriçaP::.:·D�po.js 'dD .4i�. .1� de Feyereü·o. do l�ber'adós'peló diretor 'da\

)�"',:;,���B�;_';r'" .
-

.:

... C9l\«!içQes prira a .pres,�açã,o.de exilfltés CEXIM (rue, dessa' forma,.

,�4,i'�';,fIf!..m;··h,·�l·.#ir'r';'
",

. Ó, '·:Freq�en�ia:'�eg.aL'75%�.", .,:i
.. .

;. ' antéride' ;áos ap�tqs dó .ca,-

lU -" M:lóiIJ- v- V

'

Q'l�ítaçãó 'com 'a tês.oúl::,tr!.a do É8tapelec.��ento.. , méreio' Eisp'et'ializàd-o. :..
.......w..""" .........,� .• ;.....

-

:P'
.

"t\
..,·::·.. '. ,;.e ..:,' N'ctlrteira'éstá'Üb{;i'5ndu,. :.' é'''�:'··,,· "", a',r' ·'·lC···l,:na.pão' .'.' tambénfás'�lkenças: p�úi,ltó-GARftNtia Df 5 AI&S':"YENDAS: EffSUAVES'PAGÀMEITOS"

..
'

.. '. .: .. .M" Y
.'

'i" ,.e 'xicos;"hHe-: al�ti,'go> g'ráiiae-
, .�:. :

'

'. ..�":",., ': '.: "'
. E',dio 'Ortiga Fedrígo' � Sehhora:··Í;Ja·rticipaill �â·ds� �a-' mÉmte úÍ11{i�dO-:' p�l!â n:í'ino-

(J .rentes e p'esSÕâs, de' suas'relações, o nascimento da sua' l:ar os .gp:(l'imE,á'h6s �do "ho
filha EHs�beth, ocol'l'Ído '<lia 2 de Nove�h�o na: lVt�t�l;� �Énn,\.qi]:�'ií.(td ic.dnie'tido: d'e
llidade "Dr. Carlos Corrêà". </."

',.

certas. moléstias graves.,

Vicente Celesííne Expllca:
------------�----------------�--�---------

o caso da:' paternidade 'afribu·ida' ae
, cantor Francisco . Alv-es�

!nO, 5, (V. A.)' _; TO;n19�,' dr, :.Únêdcp Caparica," que f porque se. de�·a'.o dilacera- .

rumo definitivo, o caso da I ainda está vivo. Vicente 'Ce- ,mento e entupimento da�

paternidade, de,

FJ:'anciSC?j.l,E_:'st'}�}? ..aponto.u v..á.tias.
tes- 'glandulas semin�is e 'isso,'1

Alves, com as ��evelaçõ�s de. tem�llhas d�ss_e. '!ato'
. que} coIl1o_ qualquer .le:�o pode I

"Vicente Celes!mo �o . 'Cor- .c�fu�?:�ran: su�s ;de�l�ra- ver-..e a.�It:lPOSSIpIlldade d� I:reio da Manha�;..
. _ço�s, íncluaive .

o . ,medIco, fecundaçao embora. p,erml- .

ümvc.rsando numa roda que disse

·.á
certa altura i ta o Iivre exercíçio d.as ft�n-Ide amigos e também de ar- -. "Confirmo que' Fran- ções sexuais: � médico .dIs

tistas, depois de uma sere- cisco Alves me procurou. se mais que firmava qual
:neta l'ealízadw em São �an-· ... Loccmovia-ae com grande quer-documento sobre o que I
Io em homenagem á memó- dificuldade e me c6ng:uI���u afirmava, assim como esta-']
l'ia do "Rei da.' Voz", o co- sobre a possibilidade, de fi., va pronto a depor em' juizo .. j
.nhecido tenor, referfndo-se cal' impotente. ,Mais tarde. Os amigos de Chico AJv�s
it e:nceÍu�!<ão da peça" M�r�

I examin�ndo-o, tranqúilizei�:o .dizem que ele não ha�i� de

'ro da Favela", �m' 1921, quanto a parte da sua poten- clarado esse fato em virtu

llIisse: . ,

,.

cialidáde, não podendo, in- de de temer que tal revela-
uE foi justamente nessa felizmente, t -l' a nquílizâ-Io ção fosse prejudicar sua

J�'Ça'que .0 Chico .sofreu o quanto. á sua esterilidade, .vida artistica.
acidente que o tornou es

téfir'.. Vlcente "Celestíno,
.sem.o perceber, trouxe para

.

a luz da verdade a mais

.almejada das provas que se

poderia desejar para pôr
11m ponto final ao' caso da

-paternidade de Chico Alves. RITZ' IMPERIAL
Revelou então Vicente

.

Às 5 - 7,45hs. Às 7,45hs,
Celestino: ' ODEON Joseph COTTEN - VAL-

.

- "Nessa peça trabalha- Às Shs, LI
. vam. tres personagens re- : Robert PRESTON _:_ Ca- em:

nresentando tres ladrões e thy DOWNS -:- Robert O QUE A VIDA ME

�nql�anto um ficava dentro STERLING. NEGOU
-do armário, outro. ficava em OS MADRUGADORES No p�ograma: Notícias
baÜw e

•
O segundo ladrão, No programa: Cínelandia da Semana. Nac.

que ficava. em cima do te:' Jornal. Nac. Preços: 5,00 - 3120
lhado era o' ll9SS0 saudoso Precos : 5,00 - 3,20 Imp. até 14 anos.'
Chico Alves. Numa noite de

.

ROXY" IMPERIO

grande agitação. Chico; que Às 7,45hs. Às 7,45hs.
jã não se estava sentindo Charles LAUGl1RON Allan LANE
bem de saúde escorregou e .(\1a·ureen O'RARA'- Ed- em:

caiu 'do telhado a cavalo mund 'O'BRIEN CAVALmIJW DO ANOI-
numa tábua.. magoando-se e:rn:,.

" ,

.' TECER, I' •

bastante. Não terrninoii a O CORCUNDA DE NOTRE A VOLTA 'DE JESSE JA-

.representeção, pois 'foi ti- DAME
.

,
'

MES
"rado da cena", 'Disse,

'

",d�- No' programa: Fil�e Jor- No programa: O Esporte
pois, que varias vezes a- nal. Nac.

j.
na Tela. Nac:

{;0n:panho�· ChiÇ.o'�A'ly� ;.iõ , Preços : ,.5,00 -: 3,2?_ " Preço único: ,3,20
m&Uco' em compan-hia-, do vImp. até 14- anos. --< ." -----.� .Irnp.vatê 14 anos. '",

.

0:
"

""".,' "Uma' aúteotica jóia •• :.
,

na' construção, ei na utilidade
. ," ,"

';",
. ,

•

. , � '.

. '.:' ,

, .'
.

ALI1SKI
� !.,.;.. . f� t •.

"

·'�;.�.(.7 j. o:' �.; .

. '_ .�"""
'. o �efrigerador ideal

pcira o Br:osil;
..

,_
. "

,i'

: 'c4�gou a' grande :opqrtunida-
. �,.; .. ,

'�e J?ara a com�ra. do seu re-
,

frigeràdor. ',Alaska será pal'a
,

'

Q s�u Lar' um 'bem de famí-

, ,

lia 4ue passa de pais, par.a ii- .'

lhoS. sempre perfeito. E está <

'. '- ,:;:.., -�- ,i tONCES-$'IQNÁRIO' AtiTOR1ZADO·:. .... "

Eghel'b ·Madhnami C;.a. ...:.. Rua 'cIoãô�Pintó, 2. ':'_''Íé,Iefõáe. ri;' 2.5m�'�
.
'.' . ,.... ,', ,.

..

i

• •

A suave misturo de fumos

\ selecionados, fa! de
Continental um ,cigarro de.

superior qualidade que
todos fumam com praz.,·.

,

,.o;'

00'0
r--... \ '

fumantes.

••

"-1>.

{.:

»:: o,.

,'I

_"'\! •

.

:... "OD1110 <SOUZA eflua
--�--------------�

...... '
- �,

AJTr'S'O. �. \
-

"

" ,;
.

•

,. • • ," •
> • .> •

.

r. '

I A DIRETORIA DE OBRAS PúBLICAS Serviço
de Luz e Fôrça � avisa que durante o mês de Novembro
haverá interrupção .no fornecimento de energia -elétríca
aos: domingos e feriadoa, no período das 7 (sete) às 14

(catorze) hotas.·
.

.

.

,

Florianópolis, 5 de Novembro
.

de 1952.

':.'
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.�$$e_bléi_ .oli.lativ�...

I maioria� _escooliada dos sau� próprios de1)utadas, abandoDI aJ Assemblé'ia para elHar a �ot8çã'
.

_

do orçameoto e do ridículo. aboDo-Iamilia. O deputado Cabral, honrosa exc6�ãa. ,/

Presidiu a sessão ,?e on- I Lamentável a.fuga da maio-
. que apo!am o Governo, que, ra obstruir. os t.r�b�lho.s; I

se l:eIletir, :ma'leficll.m2�rt ,po�sibi,lidad� f.ir:. s�r e

..p:trf!.-.tem, o deputado Protogenes' ria lna sessao de ontem, ao ser mas nunca pela maioria, ja na VIda politica, economrca .

gue a redação fmal do Ol'-

Vieira, como presidiu a de O deputado Estivalet Pi- posto a votos a proposta 01'- que esse dispõe de número e financeira 'do Estado. "çámento, pela Comissão .de.
ante-ontem, contrariamente res, lider do Partido Social; çamentâr ia de 1953, desapa- suficiente para vencer o ad-' Antes de concluir, elogia Finanças, dentro. do pdzo,
ao nptici�do, por equív?co, Democr�tico. foi à tr�buna receu do, recinto para não versár ío. a atitude do deputado os-,' le_gal, sen:_ o que o m�?n�
pó!' este jornal, que adian- para brilhantes considera- dar quorum. Diz o orador que a fuga valdo Cabral que, negando nao podera entrar em VJgOl',

tal'fi' ter .exercido a presí- çõee em torno da atitude da Concorda o .orador, . que da bancada udenista só se solidarteâade à sua banca- O ri(}b�>e parlamentar Iem,
deqcia o deputado Clodori- bancada situacionista, apoi- tal recurso seja par lamen- pode explicar pela desconfi- da nesse proccdimen to, se bra o ,crepuscolo,'da primeí.,
co Moreira. ada pelas demais bancadas, tal', mas é recurso. de que ança na lealdade' dos parti- vinha conservando. honrosa- ra .legislátura,' qua:�do. a.

. .

lançam mão as minorias pa- 'dos coligados. mente na sua tribuna, pron- bancada da. União Democrá.,
�...,._;..._....._"'W

.

E' só porque não possa '·;to a votar pró ou contra a' tíca Nacional, recorrendeae
conf.iar no respectivo voto lei orçamentária, ,mesmo expediente, negara.

.jue lançaria mão da ausen- O orador é honrado . com quorum e o orçamento. não..

da, sem lembrar. que, ne- apartes de seus colegas de poudéra ser aprovado.'
.?ando número, estava preju- bancada todos solidários em

' Pela segunda YQZ, HS.�Ü'f.U,.
dícando os. altos' interesses, suas críticas contra os' par- a bancada desse partido. re-
do Estado, pois nega ao E- cidos coligados. cusa ao Poder Público

xecutivo, a lei de meios in- A seguir .f'oi à tribuna (1 meios legais para bem ad
dispensável à adminíetra- .leputado Ylmar Corrêa, que ministrar 0, Estado, n�.sta

Ç"ão, depois de sublinhar sem res- forma, não poderá a ,Gmnis,.,.
O deputado Estivalst Pi- trições as criticas da lider são de F'inanças, ainda que.

res, com rara eloquencia, él,:; suá bancada, aduziu no- numa. próxima sessão, seja.
condena o gesto das demais zos argumentos contra (1 o orçamento aprovado, dar

bancadas, gesto virgem nos .:onduta da maioria, eonsi, em tempó : hábil: a' reduf,ib.
anuis parlamentares do Bra- .lerando-a um recurso sem final
'sil, visto que ci mesmo repre- qualquer justificativa, visto A responsab-ilidade é to

senta' um desprestigio para que dessa' fuga do plenário da da maioria e. orador flé
., D"jfol' T",O';�hHV(l e vir' "",,11\\"":1 fatalmente a irn- nuncia essa manobra, sobre-.
..-<)�()._.().-.o.....()._.()....o....o.....()....o....(C modo deriva aos supremos.

interesses do Estado.

O De'p Joaqu.lOm'Rames do Estranha, mais adiante".c
• i. "

.

.�' -
i
orador, a falta de coragem:

, .. , f' d
· /I

d C - !. : dos deputados da coligação;
en 'e 'os! m-luelros e rlCIUma de virem em plenário e a-

,

RIO, 6 (V, A.) - O "Dia- pt Rogo fazer chegar Sr.' provarem as emendas. que a-
, .' I" .

. presentaram emendas essas..
no do Congresso". p.ubhca: Ministro e Senhor Presiden- .

"

f. ' ....';
O SR. JOAQUIM ,RAMOS' te República protesto 01'- dls�qbumdo be,n�flel�s. a.-

'(P 1"
-

1'1
d

.

1
-

t 'd d I sociedades operarias a 80-·
ara exp icaçao pessoa) e1l'a popu.acao es a Cl a e .

d d d
... �.

'
.

(N- f'
.

t· 1
.

t t
.'
1" S

I
ele a ·es e asslstenCl8 ;;'J3-

'd
ao Os

I

.1'epVIS '�dPeto or�.-
.

�on �ra a 0pvlOlenpcla.- pau- cial e 'à sociedades l"eCl'ea':'.
01') - 1'. reSI en 'e, velO uaçoes:- au o ,relSS, re- t�

"

.

às minhas mitos o seguin. te feit.o",· IvQas. d t . .'..

.. . . uan o apl'esen arem 1êS-
telegrama CIO PrefeIto Pau- .' Sr, PreSIdente, ao pedir a

d
.

d
.

.

õ'
lo Preiss, de Cl'isiuma: : transcrição nos Anais da St�S emen' as nataatmaIS º Je-

. .

.

lvaram por' n o, sen�,
,:'Deputado JoaqUIm Ra- Casa dêsses dois telegra-, .

,. .

P l•· T' d
.

d'
. . .

'1
Iludu" o povo.

mos - a aclO Ira entes mas" quero lrlgll' um ape o
C d ,- ';1

� Rio - D. F. ,-- Criciuma ao Sr. Governador do Esta.
amo po �lao - exc �_.

ma o orador - COnto poile
- N, 200. Prazer comunicar do, no sentido de mandar

rão a bancUida do' PTB € li
que todos mineiros retira· cessar essas violências, for�

. . bancada. do PRP justificaI
rum trabalho vg corri €nten- mulando votos para que, da-

81:1a atitude, perante' as as-
dimento entre mineradores qui por diante, a policia do sociações de trabalha'd{lFe&'
e operários pt Grevistas ne- meu Estado' tenha maior

que delas esperavam a rea-
nhum .ato viol�ncia pratica- compreensão de sua alta

'lização de . modestas roUB,
ram vg sendo de lamentar missão, evitando violências

_ _ ,_ _ _ _ _ _ ��
, justas aspira,ções de 31.U1-,- ....�__ÚAor.u..._.. �__.... espancamento precipita d o desnecess·árias contra éstes lia?

-

Mensagem praticado pela polícia -ter- operários, que, depois de C t'" 6"' m'.

ça-feira 110ite vg sem
\

que entrarem em greve pacífica, ....o....�):.::;)�(�oc.
I'· ,população tivesse dado ra- ,conseguiram um merecido

vexa OrI8 ../· zão para tanto pt Saudações aumento, Atendendo às ra- Rei·' nd·c' "Õ
n

. A Associação 'dos Servi- I
--Pau1o Preiss. Prefeito", zões exposta� pelo sindica-

.
1".1 a'J es

, . JiS.cD,;,;: 4 "V:ea.cI,or.: .' BOS" ,.Có.US;·· dores Públicos Civis de San- i O segundo telegrama que to, e para que pudessem os 'das
.

fcba "na'1"\5
.

• .' • ., '.' ".,.\,'" '�-.:'" JI"
ta Catarina'encàminhará ao recebi, datado ,de 24, é do trabalhadores ter acresci- ti" . Dl;' ,'),

·del Mondall.ll' sr. Governadol' do Estado, seguinte teôr: dos os seus salários" elevou 10 CAarâsegun!lo apuramos ontem,' �'Deputado Joaquim Ra- o Govêrno o préco :do car�
.

U
.

.

��olldªí ,(X�.pecÓ)' - (O I,rizonte, Observou-se, então-, longo memorial, criticando mos - Palácio Tiradentes vão, indo ao enc�nt�o dás FORTALEZA, 6 (V. A.:'"
ESTADO � Retardado) -- que o corpo estranho deixa- a mensag;em que concede e-

- Rio - D. F, - Criciuma: justas aspirações dos mJ-
- Os Hbal'l1ahés" cearenseF

São precisamente dez horá,l3 va' atráz um risco que acha- levaÇlã,o de saJiárioj-família, - Continua' greve mineiros neil'os. movimezft.am-se contra (I.

no Grupo Escolar.. Os alu- mos parecido com fumaça e aos fqncionários públicos, pt Ontem polícia espancou E' o apêlo, Sr. Presiden-I projeto de abono, J"eivindi-·
nos preparam-se pai'a de- que permaneceu no ar uns conforme é do conhecimen. povo que se dirigia cinema te, que dirijo ao Govérno do cando aumento para todos,

'bandar no recreio,
.

quando ,inze minutos após o seu to geral.. ,
e operários :famintos vg pos- meu Estádo, no sentido de através de reuniões, mansa-'

foram advettidos por um de- desaparecimento. A faixa
.. Nêsse documento, que pu-I tados�em Ql'demJ pelas luas mândar cessar, de vez, tais gans, proclamações e pratas--

les que olhàva ,para o alto, que qualificamos de furpaça blicaremos tão Jogo sejá ela- i pt Lamento ocorrêndas pt arbitrariedades. (]U q j t o 'tos.

principiou a se alll.l'gar e borado e enviado ao

Gover-I
Telegrama Ministro tustiça bem; múito bem). O d-eputa.do Menezes Pi"

à direção norte�sudoeste: - desloc-a.r para o oeste, con-! no do Estado, aquela as- ••••••••••••••••ra.......................... mentel recebeu numerosa

um pOIlto em movimento, f�l'Ille o vento. Será o tal
I

sociação, em têrmos, pleitea: H' . _ . .

comissão de servidores ie--

eô,r einza, eom velocidade dlS�O voa.dor? .(a) João Pau- rá aumento em vez de abô: '�meDa'"gem .ao Ve'reador 'derais auj:irqüÍcos,·os:quais.
esp'an'to'sa" nom"e' ..",

.

d ',no 1 }" D t d G U entregar.am tlm zn·em·orillt:, 'V �..n o o errelra, ue 01' o ru- no, como no caso dos ser-
.

ze�,.;1!.r:n�!!.!�!� !�;.�..!;.;..�!;�.: .._�."._ vidNo:es da União. .• ,M,·g·.ael 'Daax ���ii��O� �:�Vci�:!C:::;�l;"
ao resta 8 menolt' dÚVI-

.

\ no C'ongress-o,

I - d' A
da que a medida deveria s�r PO\Jcos políticos q-ue

pal'�1
que pela nossa Câmara tem

.. _...·.51•.,18tO,.,.,. :e.. ,p'o,senladoria esta do Poder Executivo, ticiparam até hoje dos mo· passado., . me�t����.���O�anq�l:es t�:tanto mais que o salário·ta- vimentos partidários em Por isso, seus amigos e..

P'
-,., �. "

C' ,., fi . fará no sentido dos "barlla-'

e',\,' . ensoes; 80S.' ,"o.!'merCI8,4os mí,Ij.it"aJjr��,�erá a reduzido n9ssa .ilha, alcançaram
tão admiradores que gostam de

bés" receberein aumento $• número de fU'ncionários, cri- sólido prestigio como aque- sua companhia afável e sim-) ,

nr..LEGAC·IA' EM' S'A'NTA' C·AT
' vencim.entós,

.

sem qualquer'
•

. I!)' ....'�...�. , '. ARINA ando diferenças de padlróes' lc' que vem desfrutando, o .pática não.se éansam em ho_' ,

.'.

. .'. ....
'

�A V 1 S 'O
c , .. ".

.

'
.

a, ,antigos servidores, cujos senh�r �igüeI Daux. menageá-Io sempre que pa-
exclusão,

.

eONCUROO;PARA MÉDICO, )'ARMA'C1l1UTICO E ,/ fiÍhos hoje não são mais' da Acostumado a praticar o ra isso eneontram, justos
DENTI$'fA sua dependência .. ,

.

bem, amparando os despro- motivos.
,

O DELEGADO; DO INS\l'ITUTO DE APOSENTADO�. A Mensagem .govemanien- tegidos e I).ecessitados 'que
RIA E PENSõES DOS COMERCIÁRiOS, em SANTA tal, que foi l'emetida aO'es- o ·procuram, é úm homem/

CATARINA, c()n1unica a todoi;\ os candidatos inscritOS no tudo'-dos legisladores �cata..; sem o�gulhos- e sem pôses,
concurso para admissão na' classe inidal da carreira de rinenses, toma de início; o' 'DemecI'ata, na' .verdadeira
�édico, Farmacêutico e Cirurgião-Dentista do Serviço f'E>ntido da esmola, como já acepção da palavra, nos con-
d.e Assistência Médi<;E!< dêste Instituto em _esta Cidade . trizamos. Esmola;' que hu- t.actos que diàriamente man
(Florianópolis), que "ao.prova escrita do referidó concur- milha a quem a recebe e de- tem com· a nossa gente, a-

"s\> sel\â realizada no. dia quin,ze do corrente mês, nesta veria ser vexatória fi quem prendeu a conhecer as suas
:DClé'gâCia. , , a pJ;'oéura oferecer... reáis e verdadeira� reivin-<

,Florianópolis,.·4 de noveni� de 1952. In.feJizmente, não vêmos dicações,. de" tal modo que se
" Fr:mcf.Q('() CâmaraNf."to ",,,tl'o !""ntJdo daqnela men- tornou um dos mais since

sagem tão de si vexatória ... '1'os e produtivos' vereadores

1\'Ori,a11Ópolis,. Sexta-feira, 7 de Novembro de 1952
� ... :.,. <," ,

Dr. Udo Deeke�
Desde ontem encontra-se

nesta Capital o sr. Udo Dee
'ke, ex-Interventor Federal
em Santa Catarina e atual
Presidente, da Força e Luz
de Blumerrau S.A.

o�" ICODleci,m8oto' do ,Dia

tamentos que efetua, em

grandê parle com per-iodici
dade anual. As estatísticas

lôi,ersárlo, boje, do De081'tamento I.

�
" Estadual de Estatística i

Crtado por, lei n. 119, de
'7 de' novembro de 1936, o

Departamento Estadual de
Estatístic� vê transcorrer

,

hoje o 160 aniversário de
iní�ío de uma série de labo
res numéricos, tendentes.va'
demonstrar o potenciàl; a..

extensão e desenvolvimento,
de riossas riquezas econômi
cas, sociais, culturais,

.

fi
nanceiras e. administrativas,
medindo a população huma
na e animal, a produção, a

circulação, o' ·consumo e a

distribuição, a organização
oe funcionamentõ dos órgão's
assistenciais e das agências
de educação e cultura, arte
e recreação, o movimento
penal, a- r�pressão ao crime,
.as séries financeiras, ,cole
tando também elados d{Jsti
nados às Fôrças

.

Al'�adas
da Região a que pertence o

Estado de Santa Catarina.
A reparti.ção estadual com
põe-se de 7 divisões tém1ica�

e diversas seções, distribuí-jdf�, de acôrdo com QS levan-

da exportação, do ensino, do Imovimento demográfico, da

produção .

industrial e ou
tras fazem parte de um pro

grama de' apuração mecâ

ni,ca, estando o DEE equipa
do com modernas máquinas
Hollel'ith, com impressora
alfabética. A Biblioteca Bu
[hões Carvalho, com ,.5.000
volumes, destina-se a pérmi
til' consultas e requisições
aos funcionárioS" públicos .e
estudiosos das dénc,ias so

r.iais, possuindo seçao histó
rica, literária, dentifi,ca' e

outras, a par de gl'and,e có
pia de obras de �(:onomja e

estatística.
Festejando a data, os ser

vidores do DEE realizarão
um convescote em SAMBA
QUi no dia de 'hoje.

o í1usti�- engenheiro, que'
veio a Flo�:ianópolis tratar
de assuntos ligados. áqu,ela
Compal!-hia que dilrige, há
anos, tem sido muito cum

primentado pelo 'seu vasto
circulo de amigos e admira
dores.

O ESTADO cumprimen
ta-o, cordialmen te

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

f
j 'r

" Del;;gali:ü'

No próximo domingo. no

interi0r da ilha,- no distrito
de Lagôa será oferecida ao

vereador Miguel Daux, uma

"gali-nhada", com a' qual, os

seus amigos.antecipadamen
te i1'ãó comemorar a passa-

• I..
gem de mms uIfl a11lversa-

rio níl-taJíejp daquele. ilu.strJe
polítko, que transcorrerá
no dia 15 do corrente mês,

,

VenCe.B, Ó P.S�';:
, ..;. ell, lilás �t.

. BELO HORIZONTE,"': 6,

(V.A.) -- Foi'am a-püra-eos,·
ajé o momento. 18 �or.a,&, oS"

V{ltos d·e 56 dos' 72 novoS mu�
ni<:ipios mineir�s, onde on-'

t€>Tn fórum realizadas elej··
. ções. O PSD venceu etn 44

cI.munas; a UDN em 6, @

PIl em 3, o PTB em 3.

\

JAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


