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Ano XXXIX Tempo - Bom, passando
a instável, sujeito a chuvas
e trovoadas.

Temperatura - Estável.
� Ventos - Variáveis, fres-
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P()li'ica no Ma'ranhão Vai. Haver Abono
RIO, 10 (V. A.) _.:._ A Câmara encontrou uma f)rmu

la conciliatória para conceder abôn o, índiscrfm.nada
mente, aos funcionários públicos. Não pôde votar a ma

téria em primeiro turno, ôntem mesmo, porque' estava

em pauta assunto não menos relevante - a publicação
da inquérito do Banco do Brasil, de que damos notícia
em outro local. Mas, para atender às reivindicações do

funcionalismo," realizará hoje às 9 horas da manhã uma

sessão extraordinária, estando combinado entre os parti
dos que ninguém discutirá o assunto. O andamento nesta

fase será, pois, rápido. Apenas usará a palavra,'o sr.

Gustavo Capanema, a fim de explicar que o govêrno con

corda com a extensão da vantagem a todos os servido
res, sejam f'err-oviáriqs, inativos, ou outros segundo °

critério defendido pelos próprios' interessados. 'Assim.:
.

na reunião matutina, o projeto passará, conforme veio
do Executivo para a Câmara, o que importa dizer que as

alterações vão ser feitas na discussão definitiva, talvez,
mesmo, à tarde, já que é necessário enviar o projeto ao

Senado no mais breve prazo possível e que de lá regres
se em tempo de haver abôno em dezembro.

'.

Quanto às modificações aludidas, serão feitas na

tabela amplamente divulgada pela imprensa. Pequenas
dimínuicões em cada 'cargo corresponderão à melhoria
dos não' contemplados na mensagem do govêrrio.
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Assentada a

vernader
volta ao PSD do sr, Vitorino Freire go
Eugenio de Barros e oulros políticos

Balanço I dor no Piauí. O PSD res- \ lart. visitou alguns Estados
Pelo que' está se passan- ponde arregimentando o go-

.

do Norte. Esperam-se novas

do no Maranhão, têm-se a I vernador, vice e dois senado- transferências de deputados
media do que está acorrte- res no Maranhão. e enadores e não está lon-
cendo na luta surda entre o ge o dia em qne o PSD fi-
PTB e o PSD. Outros "vôos" estão em- cará em situação de igual

O PTB acaba: de conquis- perspectiva, especialmente dade, na Câmara dós Depu
tar o govêrno·e um sena-. depois que o sr, João Gou- tados, com o R_TB..

Eisenhower deverá ouvir Mae Irlhur
planes

-------�

Aviso aos .Reser
vistas da FAR'

De ordem do Exmo. Sr.

Ministro da Aeronáutica,
ficam todos os reservietas
da F. A. B., convidados a

'comparecerem no Centro de

Apresentação, de 16 de de
zembro (Dia do reservista)
à 31 de dezembro de 1952.
,

Os reservistas l:esidentes
nesta capital, deverão se a

·presentar no Centro de A-

presentação, que funcionará
na Capitânia dos Pôrtos,
nesta cidade.

Os reservistas residen tes
no interior do Estado, pode
rão solicitar a partir do día
io de dezembro pelo servi

ço postal a e=ta Unidade,
uma ficha do "DIA DO RE.
SERVISTA", a qual, após
seu preenchimento criterio

so, deverá ser devolvido a

esta Base Aérea.
Carlos da Costa Dantas

- lOTEm. - Chefe da Sec.
Mob.52.

Pane no avião
dó Cardeal
A

SALVÃ:í50R� lo""-CV:-A.)so - Revela a imprensa que o

Constellation em que re

gressava domingo à Bahia,
o cardeal Dom Augusto Al

varo da Silva, depois de
uma hora de 'vôo teve de

""
-

,

Enquantó os defensores do govêrno enchem_ lingui-
ça, pelas colunas d'A GAZETA, o gove�nado,r nao t��a
a providência decisiva para a aprovaça� desse s�lallo
l\'ota-dágua, com. O qual, segundo a vers�o do.s falto�.�
:prosperados editorialistas oficiais o Í\mclOnahsmo �alI a
da aflitiva situação a que o relegou o descaso da situa-

o RISODA CIDADE..•
regressar ao Rio, com um

motor parado e dois outros
avariados.
Como o aparelho perdes-
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ção,
x.

Deputado Protógenes Vi

eira - Assembléia Legisla
tiva - F.po'lis .

.

Mafra - 170 - 59-60 -

x

se altura, começou a se' ma
nifestar grande. inquietação
a bordo. Então o cardeal pe
.diu que todos fizessem pre

ces, pois nada de grave a

conteceria. E o Constella
tion desceu no Galeão, sem

que os passageiros nada
sofressem, além de um sus

to.

x

. Enquanto os advogados bOl'l1hausea�'o.s, sem argu-

mentes, invadem o terreno_pessoal, em crrtícas est,uI.tas,
TIo recinto da Assembléia ecoam protestos telegráficos
contra os arrazadores .

aumentos de imp�st6s. E queI?
llrotesta, com veemência, não são os pol íticos da OpOSI-

-
\_ .

iÇa0. , •
_

Os procuradores do sr: governador, por c�rto, vao

'lnar resposta às classes 'produtoras, que se insurgem

'Contra os novos' impostos premeditados. .

PINHO DE RAMOS'

.

Exmo. Sr. Presidente de

mais ilustres componentes
Assemoléia Legislativa. - 5-10. \

E' vista transito essaFpolis.· m
_

.

Joinville - 1[>23 - 96 - Assembléia projeto 212-52

5 - 1720.
.

visa aumento imposto ven-

2.79l _:_ Face grave crise das consignações .3 �or cen
atravessam classes produto- to vg esta Ass�cIaçao Co

ras com exportações parali- mercial apela dignos repre-

� Deus do céu! Deve ser

campeão de jiu-jitz, Se.
rá o tal V. C. O. de que
O TEMPO falou?
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de Exportação e Importação
ainda não se tenha pronun
ciado of.icialmente a respei
to, o certo é que o processo
a ela enviado pelo' Itamarati
não andou, até agora, e O�

importadores interessados
em tal negocio estão conven-Florianópolis, Terça-feira, 9 de Dezembro' de 1952

UM DISCURSO
E' candidato da "chapa

damocrática" o professor
Carlos Cruz Lima, livre do
eente da Faculdade de Me
iiicina da Universidade do
Brasil e chefe de clínica da

-

.Prefeitura e da Santa Casa.

o Diário da Tarde,. há j mos mais dar a Lei de Meio
dias, inseriu, um discurso para 1953.
proferido pelo deputado "Vol- Quero dizer, ilustres co

neí Colaço de O'liveira, ao legas, que isso vem reafir-Concorrem ainda na mesma ,

regressar ao plenário, de- mar o que desde o in ício de,ehapa: para vice-presidente
- Iseu Almeida Silva; S','- pois de dele fugir, por vá- 1S51 eu vinha pensando -

.eretárío geral Mário rios dias, em obediência a ::1 má vontade do Poder E
Bhíller ; 1° secretário - uma ordem do sr. Irineu xecutivo para com o Leg is
Dias da Costa; 2° secretá-: Bornhausen. Segundo apu- Iat ivo Cata.rinense.
rio - Murillo Belchior: 1° r amos, a Mesa da Assem- O Sr. Ylmar Corr8a - A
tesoureiro -;- Percy Sar,to�; biéia exerceria quanto a es- vontade demoristf'ada pelo�o tesoureiro - Henri ,Tou- se discurso, 'a censura· regi- di&curso do Chefe do 'Poderv..aI. - Com. Prev. Assist.: ��ntal'- o" que tambem fazia Executivo,. que em.. praça, �elson Botelho Reis; Al-

com relação ao discurso que pública verberava o 'proce,:riiando Amaral; Harold,')
abaixo publicamos, pro- dunento do então Chefe doVasconcellos; Argos Ama-

ral. - Com. Cientifica: .To, nUJ!,ciado a 12 de novembro Legislativo que ora não es

�é Lopes Pontes; Jorge Cas- pelo deputado Gallotti Peio t:t J� o recinto para \ atar o
tr() Barbosa; José Sger- xoto, da ba,ncada do P.S.D. Or�amento.
manr>-; Humberto Ba:"retí), ,O, Sr. Gallotti Peixóto - 0 Sr. Gallotti Püroto _

,..._, �m. Def. Prof.: Harol- Sr. Presidente, Srs. Deputa� V, Excia. tem tôda razão.
, ',�,odrigues; Gilberto Sil- dos, ,agora, após várias ses- Si'. Presidente, Srs. Deputa.

"�.ífeles; Y.von.�aia; Jost', sões, nas quais não ,conse- dos os representantes daWUllrdo GUlmaraes. � Com. 'guimos -o "qí.JOri.lm" necessá- União, Democrátic8, Nacio-�e Finanças; S. Salles Soa· l'J'O para \. otac.a�,o ,de "I've,r's'o,s I' -.

-

oU :_-,a que nao compa:'elcm asII:es; Dário Bartholomé: Sij. .

projeto'3 de,leLe, entre êles, ue s�as não devem ser critiveira Lobo Jr.; 'Hélio Hl!ll-
.

C' aquêle "considerado ,como o c'')([os, poro_ue ficou ce,rto _grla. - omIssão Sodal:
-J<jdmundo Bhmdi; "Oscar mais importante - A lei ci'láo êles cumprindo ordens
.Rudge; Fernando M.' Seidi; que fixa o Orçamento -do I do Poder Executivo, (,u me
Eudorico Rocha J r; nosso Estado para 1953 �go- )}1(,)'. ordens -do Se<: 1 etário
Na chapa dos comunÍ<\tas ra dizia eu, chegamos à

con-I
ct'l Fazenda,

'e g,eus simpatizantes, figli�a cluc;ão de que não p�dere-.. Quero pedir aos meus no-

-).._.()---(>_.().....()._.(}�()�O---"_(\�()__ bres pares um pouco ,de po-

faculdade' de Ciências
Econômicas

Na Assfmbléia Legislativa colará
gráo, dia II, 8' TU'IIna '��Cb'arles .

Edgard Moritz)·
_
No dia 11 do corrente, n 1. ri e o Secretário dr. Jorge

ji\s:,embléia Legislativa de José de Eouza.
Estado, coIarão gráu os Às 8 horas - M:iss:1 em

:l31,<,harelandos em c:;iênchs' ul,ão de graças, na Cated'l'RI
!Econômicas de 1952, da Fa· lHftropolitana.
�il;riade

...
de Ciências B(:l)llô- Às 20 horas - 301wIe ,co-

3l1H:a;; de Santa C3;ü\riJ1'1, 12�:ão de gráu, na ASSe.;';l
�',mdo patrôno o sr. ':::;hai-Jó'3 bléia Legislativa do F�stad0.
,Edgar Moritz, Pre3ilÍellle rja Os Bachàlerandos qll�

l'eeeberão diplomas dep',;[
FEveração do 'Comércio ·de de' :::manhã, são os seguin
E,'I ta Catarina e paraninfo teló:
o sr. Prof. Dr. Telmo Vieij'c. Aldo Cardoso, Jaii:> 1"(;t.
Ribeiro. São homenageaclls rari I)iat;>, Jonas Andrin i,
especiais o sr. GoVel'l1l),r:!01' José Newton Szppganic;z,
Irineu Bornaheusen, ;) :m- Màuro Vieira Briski, RuhenfJ
pP1:or Federal dr. Hi,pó1i1o ,Vietor da Silva, Victor Ja
G, Pefeira, o Diretor d2. Fa- J cy Ramos Rosa e Vv\1Ban
�iJldade, Prof. Flivio Fel'la- Abraham - Orador.,

cj(�ncia para justificar a mi
nna fraca atuaçiic ne'sta
ICE �a.

(Continúa na 5a. pág.)

COMPRA-SE
Uma ,casa, com' guintal,

até Cr$ 150.000100.
Ofertas para caixa postaI�

419. Nesta,

l�r�L�c� IU�LoJ!O!!c�er�!�!ioILucro máximo de 25·/�
.

nos artigos· de HalaE
«!omunica que- � Festa de Natal do, Filho do- Comerciári,o, ,

. Proibida a troca de' frutas secas por algodãolSerá realizada dia 25, no Teatro Alvaro de Carvalho, as
cidos de que este não se con- tomou o n. 78, e que esta- nhecidos como "Artigos de.�O horas.

,

". _ ,.
RIO,8 (V.A.) - A opera-

cretizará. Isto porque o sr. belece: "Art. 10 .:_ F'icam Natal", de qualquer proce-.Os comerciarros deverao procurar, ate o dia 20 de ção de troca de 50 milhões
" .

I d Góes falando incluídas na classe II (co- dencia : Nozes com: casca •. ,

" .

1 SESC 1 dâ Corro ano e " ,
,

,idezemb�, na se�e. do Departamento: ReglOua, do, de cruzeiros de a go ao por
sôbre o assunto, incluiu -as mum) 'no que se refere à ali- Avelãs com casca. Amendo-- �v,enI�a Hercílio Luz, 57, das 8 as,12 horas, os res- frutas secas de Portugal,
frutas secas na relação de nea "b" do art. 10 da POI'h!- as com casca, e Castanhas-,pectIvos ingressos. para consumo no próximo
produtos de importação con- ria n. 36, para aplicação da verdes., Frutas secas a SH-A Direção Natal, já não será mais reá-
siderados de luxo, no mo. fórmula C. L, D., observa- bel': Figo seco e Passas com.Iizada. Embora a Carteira :

d d' 1 li caroço". O I ' '

menta, em face da escassez as as margens e ucro a 1 ucro maxnno,
de divisas, corno geladeiras, indicadas, os seguintes ge- permitido para esses adi
Cadillacs, máquinas de la- neros de ailmentação, co- gos é de 25 por cento.
var roupa, etc. _

O)--o"_o'_'()__O�O (J t> o�o o.-�·_

Enquanto isto, a COFAP, Ainda o Caso da Carne ..contrariando os interesses
dos importadores de artigos
de Natal, que pretendiam a

fixação de um, preço teto pa
ra cada um gesses artigos,

: de-cidiu que, os mesmos se-

Irão vendidos com base na

.

fórmula C. L. D. (custe, lu-
cro e despesas}. E nesse

sentido baixou portaria, que

L

Democratas e Comunistas
lutam na cla�se. médica

r RIO, 8 (V.A.) - Na

pró-l
como candidato à presiden- mocrática. O professor Ei·· * Na recente solenidade

:xima semana, os médicos re- cia da AM:DF, o professor miro recusou 'todas as pro- * * de formatura das
lSidentes nesta Capital vão Ermiro Lima. Antes dr) lan- postas e aceitou a legenda Professdrandas do Colê
eleger a nova diretoria da çamento da "chapa demo- de luta, apesar de ter afir- I gio "Coração de Jesús",
Associação Médica do, Dis- crática", seus patrocinado- mado em várias reuniões I e do Científico, no Teatro
'trito Federal.

"

res ofereceram diverass al- qU'F só o seria candidato de I Alvaro, de Carvalho, cuja
O significado da eleição ternativas :

ao, 'prof. Ermiro chapa única, de coalisão t;n-I festivida de. c' o nl � t itranscende ao ambiente da Lima a fim de afastá-lo da tre os dois grupos que 1'1':-; tuiu u'a mamfestaçao de
,«!lasse: é mais uma etapa da mino�ia agitadora, iuciuai-j conhecia corno únicos capa- pujança da mocidade bar
luta que se processa em vá- ve ser presidente de duas zes de trabalhar pela classe riga-verde, foi observa
rias setores" de atividades chapas de acordo ou de médica. Caso contrário não da a ausência de duas au-

"'1>rofissionais entre eternen- "chapas abertas", lídimas seria candidato de nenhu- toridades do ensino pú-
tos democráticos e-grupos expressões de conquista. de" ma chapa. blico - o sr, Secretário
«!omunistas. ..,.()�()....()._.()....()...()--..<)-()--()---()...(O da Educação e o Diretor
GRUPO "CRUZ LIMA"

�.,_ do Departamento de Edu-

Papai Noel no Educandário
As pessoas que, num gesto de s�lidarieda

de humana" desejarem contribuir com brinque�
dos e doces; pa.ra o Natal dos filhos dos láza�

ros, internados no Educandário Santa çatari
na podem enviar seus donativos para o Edifí
cio do Ipase.

A sociedade que mantem aquele.. estabele
cimento, antecipa sua gratidão' a todos os que
contribuirem para esta iniciativa.

cação.
jl;sse fato, virgem em

nossa vida escola.r, mere
ce comentado, para que ,0--
registe a história de San
ta Catarina, Estado que:
nos govêrnos de Nerêu

Ramos e Aderbal Ramos
da f,ih a, pioneiros da
oducacão popular, foi

padrã� no terreno da ins

trução.
A ausência dessas auto-

1 idades àquelas solenid-i
des púva o que têmos,
.,..!zes Bem conta, afil'm::.-'
do ._- :l marcha da im;,�rli
ç.'í,,) púhl�ca tem sid.) ;',
H....

:'\1m;ilem poderá, -:lc sâ
c ln8<:Ítncia, pro_var o ('(:n

'tJ'ario. Os fatos áí está),
(le�Jm:h8ndo Q presení(>
d.� 'n·� �a ter,ra. A �duca
çiíú plllluJar, em Santa ea
wl'.!.tIa, atualmente já II

�(fil'DHlU o sr. Dep. Fi:;jn
cisco Mascarenhas, da
UDN, na Assembléia l�é
gislativa, hª- poucos dias

- é um mito! E aquêIe
parlamentar, tem razão),
quando assim define, ,'no
govêrno atual, êsse aspe
to da administração '.pú
blica!
o sr. Secretário dá Edu
cação e o Diretor do De
partamento de Educação
estão de acôrdo com aquê
le parlamentar ...
Se assim não o fôsse,

teriam, pe.}o menos,_ tid() a

gentileza de se fazerem
representar na festa de
fQrmautra das alunas que
concluiram o Curso do
Colégio "Coração de Je
sus", estabelecimento de
ensino que honra, sobre
maneira, pelo seu passado
e_pelas suas gloriosas tra-
dições.

\

Os 'Estudantes Protestarão, Pobli-,,�
camente, Vontra Esse Abosivo

Ato da COAP
Os- estudantes, fiéis aos do custo de viela -"- veio em.- .

compromissos voluntàría. "prestar o seu apôío, a sua.
mente assumidos para com colaboração decidida para
o povo, de lutar por suas juntos empreendermos uma

justas reivindicações, vem campanha em prol da baixa',
mais uma vez denunciar um do preço da carne verde.
novo crime contra a econo- Podemos informar ao po
mia popular" ou seja o re- vo que dentro de mais alo,
cente e absurdo aumento no guns dias realizar-se-á uma

preço da carne verde nesta
I passeata

em protesto ao au ...

Capital. ,mento.da carne e, após est.a,..
Desde- que a COAP ..auto- uma .concentração onde f'a

rizou aos marchantes da Ca- larão vários oradores. Nes
pital o referido aumento a ta oportunidade, junto à-.
UCE e a UCES vem traba- Associação das Donas de
lhando ininterruptamente, Casa lançaremos as bases.
tendo para, isto designado da campanha pró rebaixa do- .

diversas comissões para es- preço da carne.
tudar o assunto. UNIÃO CATARINEN�E
A Associação das Donas DE ESTUDANTES.

de Casa desta Capital intei- UNIÃO CATARINENSE' h
rada dos nossos propósitos DE ESTUDANTES SECUN _: -

de lutar contra a elevação DARIOS.
.�()--'()'_'()'_'()_,)_()_-(i�()_()��

AO PUBL[C�
Os Estabelecimentos "JOSÉ DAUX" s, A.

Comercial, fazem ciente que a partir do dia 9
do corrente mês, os preços -dos ingressos serão.
majorados afim de poder atender ao aumento
de 60% de seus funcionários, concedido desde
19 de Agôsto, conforme já é do conhecimento do
público.

Entretanto, realizará semanalmente, SES,
SõES POPULARES, aQs' preços de Cr$ 3,50 e

Cr$ 2,,00 nos seguintes cinemas:
Segunda-feira - Odeon
Terça.-feira - Ritz -' Roxy

Império
Quarta-feira - Ritz ou Odeon - Gloria
Quinta-feira - Ro:xy ou Odeon
'Sexta-feira' � Império
A Emprêza espe,râ que o PUBLICO com

preenda esta deliberação, tanto mais, que P;;lo
número de SESSõES POPULARES que fará
realizar, oferecerá oportunidades. para fadas as

classes.

Odeon

JORGE DAUX - Gerente

;p·veGJiQiiOdo-
'Quando, em 1951, o sr. Govenlador foi à Lages'

inaugurar uma exposição agro-pecuária, os seu,

assis,tentes e conselheiros induzira�-no a acon,se�·
lhar -aos eriadores serranos a ,criação de ovelhas de
raça, em grande, escalá.

Os ouvintes lag.eanos- fazendeiros cultos e

progressistas - acharam graça na ousadia oficial,
que queria ensinar o Padre-Nosso ao vigário.

A gafe, entretanto, foi esquecida por todos,
méno,s, naturalmente, por quem a per'petrou.

ontem, me contou ilustre

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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' llTrês votos contra",.,
-- .--OC Ia I o parecer, com sete votos' cação, �ua também-relvindi=]

a favor e três contra foi ca o P'I'B, 'haveria cogitaçãoserviram de testemunhas da
votado ontem em regime de em tôrno dos nomes dos srs,

urgência pelo plenário. Roberto Acioli, Pape Girão
O SECRETARIADO e Sebastião Nascimento,
Nos bastidores foi assun- com o que se afasta a possi

to dominante ontem na Câ- bilidade da indicação do
mara Municipal a cornposi- ! uden ista . Pascoal Carlos

ção do secretar-iado do novo t Magn ov cujo partido, até on-

prefeito. Comentava-se que tem, não tinha chegado a

ao PTB caberiam três lu-l qualquer decisão no que
gares, nãó mais se incluin- respeita a participação na

do' entre êstes a Secretaria I composição política da 'ad-
de Agricultura, cujo 'prová- ministração. .

.

vel 'candidato seria o sr; Os- - Para a Secretaria de In
mar de Resende, do PSD. teria!" e Segurança, corria

Sabe-se, por outro lado, que os nomes mais indica-

Char- que a facção dissidente do dos seriam os dos srs. Mou-
PTB, em consequência do rão F'i'lho, presidente da Cã

projeto 1.000, estaria dís- mara e Frota Aguiar. Quan
posta a reconciliar-se, com a to ao PSP, também nada

condição de ser contempla- haveria ainda de positivo
da com um dos lugares. no que 'concerne, à partici
Para a Secretaria- da Edu"- pação no secretariado.

COMPRA-SE CONVOCACÃO "«EM SURDI-

Vid'a
· ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS, HOJE:
_ Sra. Cecilia Ligocki

Carvalho, esposa do sr. J0-

.sé G. L. Carvalho, funcioná-
_ rio de Livonius & Cía.

· ..-<' Sr. Waldemar Schmidt.
· - Sta. Celicia Luz.
· - Sr. Arthur Schneider.
- Stas. Maria e Rômula

: Martins,' filhas do sr. João

Martins, residentes no Es

treito.
'FORMATURA
Sta. Vanira Cabral Gomes
A graciosa senhorinha Va-

n ira Cabral Gomes, filha do

"casal sr. Dirceu Gomes e Os
waldina Cabral Gomes, e

:Rainha do Clube Doze de A-

.. gôsto, desta Capital, acaba
Ale colar gráu de ginasiana,
.mo Colégio Nossa Senhora
-de Lourdes, em Curitiba, em
.�solenidade' que se efetuou Virgina
.sagunda-fe ira última. ry PECK

A jovem ginasiana com- em:

· pletou o Curso com brilhari> FALCÃO DOS MARES·
- -tismo, havendo- se destacado No.. programa: Notícias

_

.-<entre os demais colegas, ra- da Semana. Nac.

· .zão por que tem recebido Imp. até 14 anos.

cumprimentos de pessoas' de ODEON

sua amizade. As 8hs.
MISSA Collosal Programa

Sra. Alice da Costa Vaz Duplo·
Na Matríe de Nossa-Se- SANGUE E MORTE

.nhora de Fátima, do Estrei- PORTO NE NOVA IOR-
· to, realiza-se, às 7 horas, a- QUE
manhã, Missa de 1 mês de No programa: o Esporte Ifalecimento' da exma. sra. d. na Tela. -

Alice da Costa Vaz, manda- Até 14 anos.

-da celebrar por sua exma. ROXY
•

....

"
:família. As 8hs.
�ONVITE Sessões Populares

Em nossa re�� esteve, PORTO DE NOVA IOR-

ontem, comissão de alunos I
" QUE

· do Instituto Dias Velho, tra- No programa: A mracha
'-z�do-nos o convite para as- da vida. N3!c.
-"sistirmo's ã festa de forma- Tmp. at� 14 anos.

zura das Normalistas.. de IMPER lO
],952, depois-de-amanhã, às As Shs.

. .20 horas, no. Teatro Alvaro Paul HENROLD
"de Carvalho e, às 22 horas, MERLE OBERON
.ao baile que realizarão nos

. om :

salões do Clube Doze de A-
HERDEIRA SEM FORTU

.. gôsto.

.::FALECIMENTOS

noiva, o sr. Antônio de .Pá
dua Pereira e exma. esposa,
sra. Cacilda Santos Pereira,
e do noivo, o sr. Jorge Ba
rão e exma, esposa, sra. Al
ba Barão.

Cine-Diario
. RITZ

As 5 - 8hs.
Dianna LYNN

les CORBUN
em:

PEGGY
N o programa: Cinelandia

Jornal. Nac.

, IMPERIAL
As 8hs .

Mayo - Grego-

r'ÍfA
No programa.: A tua'Íida

des em Revista Nac.
Imp, até 14 anos.

GLORIA
As 8hs.

LUVA DE FERRO
Irnp. até 14 anos.

No orpgrama Jornal na

tela. Nac,
.

Viilva Francisca 'Batalha da
Silveira

Em sua resídencía, à rua

:Saldanha Marinho, n. 40, fa
Teceu ante-ontem, à tar.de,·a
-exma. sra. d. Francisca Ba
talha da Silveira, viúva do
nosso saudoso conterrâneo
Alferes Otávio Inácio da

, SÍlveira e genitora
. do sr.

Otávio Inácio da -Silveira
Filho, Inspetor Federal do
'Ensino nesta.Capital, Profa.
-Cora Batalha, da 'Silveira,
Prof. José Batalha da Sil
'veira e sr. Fernando Batalha
-da Silveira e das senhorí
.nhas Edite e Judith Batalha
<la Silveira,

O féretro saiu da sua re

.sidência à tarde de ontem;
::para o Cemitério Público do
.Itacorobí, com grande acom

.'panhamento.
O ESTADO apresenta

-condolêncías à exma. famí
:aja enlutada'.
-CASAMENq_'O

· ''''Teãrizou-s,e no dia 5 do
·.corrente o en'lace matrimo
.nial da senhorinha Terezi

-jnha Ventura, filha do ·sr.

:1lanoel Faustino Ventura e

-de, sua exma. esposa sra. \

-Guilhermina Maria Ventura, Ii·'com o sr.. Izaltiuo, Pacheco.,
Acerimonia religiosa teve

:lugar na 'Igreja da SS. Trin
,dade, tendo. s'ervido co-mo

testemunhas da noiva, o sr..
-

Hipólito Pereira e sua exma.

'�posa, senhora Olindina
Alves Pereira, e do noivo, o

sr. Antenor Amândio Pa
checo e exma. esposa,' s·ra.

·(ielina Pacheco. O ato CIvil, _

realizou"'se no cartório da
,ca:samento&, nesta Ca,pital, ,e

CASA

A PEDIDO

Comunicação
A Associação Catar inense de' Combate ao Cân

cer coloca à díspesição dos seus associados e do pú
blfco em geral, os Balancetes Mensais e Movimento
Ordinârto .. desde sua fundação. - Os interessados
poderão. procurar o Dr. Saul Oliveira, contador da
referida Sociedade.

ALICE DA COSTA VAZ

_
José da Costa Vaz e família, Togo. Sepetiba e famí

li!!, Gustavo Lehmkuhl e família, Artur Rosa Filho' e fa
míU'i, Datlra da 'Costa Vaz e Bernardino da Costa Vaz,

'," fi.lnos; genrils, enoM ê�etos, convidam às pessoaade .suas

re'lações para a missa. de 10 mês' de falecimento de
_'': •. .-. . ALICE DA COSTA VAZ

.

que mandam celebrar, amanhã, às 7 horas, na Ma
triz N. S. de Fátima, no sub-distrito do Estreito, por al
ma de sua mãe, sogra e avó.·

Antecipam seus agradecimentos a quantos compare-
cerem a êsse ato de fé cristã.

'

Participação
JOSÉ :FERREIRA DE SOUZA 'E SENHORA

AUGUSTO ROBERTO JACQUES E SENHORA
.

Participam "aos parentes e pessôas de suas rela

ções o contrato de casamento de seus filhos'
NILDA e SILVINO

\... Palhoça, 7-12-52 . Fpol is, 7-12::-52

,:{ ::�AVENTURAS 00\."
;

U
f
f
I

1:
í

Novo Horario
Decolagem para NORTE: 'Decolagem para. SUL
ás quartas e sábados: '07,35' ás terças, sextas e

ás segundas: 09,35 Domingos 12,38
'

Horário de Chegada em:

Curitiba . . . . . . . . . .08,27 10,27
São Paulo 09,57' 11,57
Rio . . . . . . . . . . . . . . 11,37 13,37

4-as. e sab. .' 2-as.
As viagens de Quarta-feiras e Sábados continuam..

do Rio, em vôo direto para SALVADOR E RECIFE e na,
dia seguinte para BELEM E MANAUS.

Faça sua viagem 'Confortável e rapída com ea

"CURTISS COMANDER" de 50, poltronas. individuais•.
TABELA DE PREÇOS DE AVIõES MIXTOS
Serviço rapido de EXPRESSOS E ENCOMENDAS

com entregas á domicílio em: Curitiba, São Paulo, Be-.
lem e Manaus.

Agentes: Z. L. STEINER & elA. - Rua Conselheí-,
1'0. Mafra, 90 - Telefône·: 2.402. "1I8'i[

EDITAL:..
ASSOCIA,ÇÃO PROFISSIONAL DOS CONTA1ULIS:-,.

TAS DE FLORIANóPOLIS
Assembléia Geral Extraordínârla :

Ficam convidados 'todos os associados desta ASlfo--. . ......

cíação, devidamente registrados no Conselho Regionajé', {,;.
de Contabilidade em Santa Catarina, a se reunirem em,', ,

A�sembléi� Geral E�tr�ordinária, em 16 do corren�t:'/':1
mes, na sede desta ASSOCIação, à rua Traja� 14, 20 a��,'>
dar, sala 5, às dezenove horas e trinta minutos (19,30)..
para elegerem os membros da Diretoria, que dirigirá cm.
destinos da Associação no biênio- 1953/1954.

.

Caso não se verifique, em .prímeira -convocação, co
mo acima, número legal para a Assembléia Geral Ex
traordinária, esta se realizará âs vinte horas (20.00} ..
com qualquer número.

Florianópolis, 8 de dezembro de 1952.
João Makowiecky - Presidente'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis,' Quinta,feira, 11 de Dezembro de 1952

-
-

r comemurado (I eea-IUsiRa de acúcar lliucas� S/A [Clube 12 de Agost
de Maria Quitéria bSllmbléia GtmHxtraordinári8. , .' A, V I S o

' ..

Pelo presente ficam convIdados os Senhores AC1Ol1lS- , A DIretona deste Clube tem o grato prazer

tas desta Socied�de a comparecere� a Assembléia' Geral de comunicar que já se acham abertas, 'na Secre- .

. Extraordinária, a realizar-se na séde Social, em São tacia, das 8' às 11 horas, as inscrições -para 'as

João Batista, Mun.icipio de 'I'ijucas, às 9 horas do dia senhorinhas que desejarem debutar no grandioso
26 de Dezembro corrente, a-fim de deliberarem sôbre a Baile de Gala de São Silvestre, na noite de 31 do

seguinte: fluente.

2

Vai
tOna; -r.,'(, U lO 2 \1

Terá o seu retrato em: \'odas
'1 "E'

as casernas do BrasI -

preciso retirar a gr��de he

roína do olvido oficIal em

que se encontra" -"'"'disse o

general Espírito Santo Car-

doso. 10) Aumento do capital social
,20) _ lVlodificação dos estatutos

3G) _ Modificação de cargo vago na Diretoria
40) _ Assuntos de interêsse social
São João Batista, io de 'Dezembro de 1952.

Valério Gomes - Diretor Super intendente

RIO (Agênc.ia Nacional)

I
bertários, e nada cj)nse_guin

, ldi a por deso-
O o t ',' da morte do, amar lÇOOU- ,

_ cvn enaIIO " '

;

Q 't' "ia de Jesus bedlencla,
de Mana UI er

, E 29 de outubro daque-
será comemorado condlgna- m

'la com o

di 19 de aO'ôsto re ano, seguIu e r ,

mente no la

a cai";O do SEoU batalhão, para a Ilha da
de 1953" estando

'I II .rar"e' daí passando para o tr ia ultrajada, no que foi

I" d G len"a a e a- J.VJ. , '

. Mll11S:ro a ,1" a das batalhão do Imperador, dis- prontamente atendido,
boraçao do prOglan:; it t;nguindo-se em recontros Desterro e morte I

soleni,dades. A proposl o, a- ,

itub Ita uã sendo Depois da morte de seu I
�l titu I ' declarou tex- em Pitul a e P', '

que e 1 u ar
citada em ordem do d ia e pai, Maria Quitéria, casada I

tu�,�enter�ciso retirar a promovida a cadête pelo ge- em primeira nupcias com o Ãlhai�d!l em Poucos r.�aEl�hl5
p
h "' do olvido nera'l Pedro Labatut, co- furriel João Luiz José, a Em poucos minutos a nova receio

d erOlna
ta Mendacl) - começa a cír-

gf�<� e
,

" mandante em chefe do E- 'quem"se unira na tropa pe- cular no sangue, aliviando os aces-

d;( Jal"em que se encontra.
, ' P 'f' 'd . las ma-os do Frei José de 50S e os ataques da asma ou bron

,

•

d t- histórico xêrc ito aCl lca OI. quite, Em pouco tr-mpo é possivel
Um ocumen o São Bento Damásio, e que dormir bem respuando livre e f·.l'

l"oi O professor Pereira Em abril de 1823, prati- morreu 110 campo da luta, e'
cílmente. MendocQ'alÍvia-o, rnes-

P
mo que o mal seja antigo, porque

Rd8 Júnior, do Colégio e-
cou atos de bravura e des- dissolve e remove o mucus quê

. enol segundas nupcias, com obstrúe as vías respiratórias, mínan-
&1'0 II, que descobriU em ou-

, prendimento, avançando, um lavrador do Rio do Peí- do a sua energia, arruinando sua

tubro de 1951, a certi:lão de i com a'gua à altura dos seios, . saúde, razendo-o sentir-se prernatu-
__ xe, por nome Gabriel Perel- ramente velho, Mendaco tem tido

úü;to de Maria Quitéria de côbre uma barca que se ba-
r" de Brito teve uma fl'lha,-

tanto êxito que se oferece com a

d d -, garantia de dar ao paciente respira-
. J esus e de,. P?S,S� esse 0- tia renhida�e�lte contra ;,s Luiza Maria da Conceição, ção livre e fácil rapidamente e éom

eumento hlstOrlCO, !evou-� tropas brasIleIras., E� 01.1-1 em companhia da qual se- �:;;t�o��X�odi��, s��a�':'���a�!,��;
ao lonheclfiento do S1'. oRe- do, red igido �o propr.lO pu- guiu para Santana do Sa- mesmo, em qualquer farmac;a, II

"'OS Pacheco, Governador da nho por José JoaqUIm de
t id d de Sal

DOssa garantia é a sua proteção.
.,.

h" . cramen o, na Cl a: e -

Ba.h:ia. Em sua: c..?mpa� la, Lima e Silva, substituto do
vador, tendo para garantia V dv�"it.ou O sr; Slmoes

_ FIlho,. general L,ab�tut no: �oman- do seu sustento, apenas o

.

en em-se
l\'1,inlsb'o �a Educaça,o,�. o do �� �xerclto Paclflca.d�r, sôldo de Alferes, alí vrven- .'

.

,ter.t:ral CIro . do ESplIltO e dir'ig ido ao general J oao
d d

.

d '1843 1853
Uma geladeIra F'ilco ;

#'>

M'
.

tr d .
., o ez anos, e a, ' .

d e
tl3nto- Cardoso, mis ro a Vieira de Carvalho Minis-

d f I id
.

di 21 duma maquina e escrev r
.

, bter
'

- ' ten o a eCl o no la e
'H' B b .

"

Guerra a f im de O ter o tro da Guerra de então, Ia- � d 1853
' ermes a y, uma maqui-

, '., .
'. ,. agosto e , no mais

pra-I d t· t d

auoio. of icial nas comemora- la-se nesse extraordmano .

t
.

té
na ecos ura ; um cor e e

t
'

, , .... fundo anonIma o, pOIS a e
'h' 't . B I

ç"\"" do centenano da mOIle "cito com palavras de or- ,Im o, e um erreno no a-
\. ...

"

f' 'na
1. , o ano passado, nmguem sa- "

.

dctquela, fIgura emml gulho e louvor.. bia onde falecera a heroina
neano.

,

que tanta bravura dem�ns- Finalmente, no �la 2 de
da Inde'pendência do Brasil.

Tratar à rua Fernando

t,\;u l1a, l�üa pela em�nclpa- julho, quand� as forças do
A certidão de óbito

Machado, 32.

ção pohtlca do BrasIl. .' general MadeIra de,�elo, a- E" o seguinte o teol' da
-----�------

Retrato em todos os Quar- bandonaram preclpltada- t'd- d 'b't d' e· Maria
..-

t
" . .

d
cer 1 ao e o 1 o

, �IS mente a BahIa, fugm � nos
Quitéria de Jesus, péla pri-

No proposlto de comple- navios do comandante da ,. bll' d no BrG
,

f' . " meHa vez pu ·ca o ,c.-

ta1' as su.as p"e�q,ul,�as: 01 0_ frota lusltanl;t, o ExerCIto sil e ce�i�. nelo nrofessor

r,.p;lfJ;.%Sjg.lir-J'...etf��.f1l..l'itç,ftS, ',g;�,�_.J__.��"'_.._' L_.. :�.- hNõQla i�tee hum deI--���--- Visita ao Imperador Pedro'
até a cidade de Santana, na ,agôsto de ml! e oitocentos e

.

. Bahia, onde conseg1,1ÍLl do- I
, \.Cincoenta.e três nesta Fre-

cumentos e fotografias da Tempos depois, Maria guezia de Santa Anna do
regiã6 onde nasceu e viveu Quitéria embarcou para o

I
Sacramento da Bahia, tendo

Maria Quitéria. Retornandó Rio de Janeiro, sendo rece- .recebido os socorros espiri
a esta Capital, promoveu bida em audiênCia especial, tuais, fa'leceu de inflama
éle entendimentos com o pelo Imperador Pedro I,' ção do fígado com idade de
Ministro da Viação, que au- que lhe concedeu, por decre- cincoenta e seis ano� Maria
torizou a emissão- de selos to, o sôldo de Alfere's de li- Quitéria de Jesus, que ti
comemorativos da referida cha, e, talilbém por decreto, Ilha pôsto de AIÍleres e ven

deméride, tendo a,inda o a insignia de Cavalheiro da ria sôldo, a qual decente-
com aptidões para serviço

General Ciro Cardoso deter- Ordem Imperial do Ci'uzei- mente amortalhada com eu-
de caixa. Exige-se referên-

.

d
'

I I cias.
nuna o seJa co ocado o re- 1'0, co ocada por sua Mages- terro acompanhado pelo Pa-
trato da heroina baiana, por tade ao la,do esquerdo de róc'ho de pluvial e Sacl"Ís- Pormenores na Casa Ex

oca�ião do centenário, em sua blusa, à altura do co- tão, s�pultou-se no Cemité- posição - Rua Felipe Sch-

.tôdas as casernas do País. ração. rio contiguo a Igreja Ma- midt, n. 54. '

For sua vez, o governador Na' sua volta, levou uma triz e para con'star fiz este ----.------.----

çaiano vai elabo,rar um carta db Imperador para o. assento em que me assino, Fraqueza,' em ger.1
l'rand: programa de come-, f:leu pai, solicitando-lhe qué Cônego Joaquim Cajueiro - Vinbo Creos'otadomOl'açoes naquele Estado, a perdoasse por ter abando- de Campos - Vigário Col-

d�vendo providenciar a ere- llado o lar em defesa da pá- jado". (Silveíra)
çao de um monumento em

bronze, em homenagem a

Maria Quitéi.'ia, com a co

operação do Ministério -da
Edu,cação,
Dados biográficos. da he

roina
Nasceu Maria Quitéria,

no ano de 1792, na freguezia
de São José das Itapororo
cas, na época a maior fre
guezia da Vila de Nossa Se
nhora do Rosário do Pôdo
da Cachoeira, e também a

maior encruzilhada comer

cial do Brasil. Era filha de
Gonçalo A'lves de Almeida e

de D. Quitéria Maria de Je
�üs. Em 1822, com 29 anos
de idade, abandonou o lar
paterno, engajando-se num

batalhão de artHharia, da.
ViJla de Cachoeira, tendo si
do, posteriormente, tdmsfe
l'idà para o batalhão de V0-
luntários do Príncipe, cujo
coman;dan te era José Antô
Dio da Silva Castro avô de
Castro Alves, () po�ta 'dos
escravos.

,

,Seu pai procurou dissua
dí-Ia de 'seus pro'pósitos li-

ORDEM DO DIA

o ESTADO

ARNALDO DUTRA
Diretoria Social

õfícíôãdiIDcféléfiNifi
Acha-se aparelhada para. qualquer serviço em Bí

clcletas e Bicicletas a motor - Ticiclo - Tico-Tico

Carrinho - Berço, etc.
PGÇas e Acessórios Novos e Usados .

Pinturas, Soldagens e Parte Mecêntca.

Serviços Rápidos e Garantido, Executados por pe..

soal especiaHzados.
Rua Padre Roma. 50 -

Cald-rra Babcock ,& Wilco�
no HP

Typo, Cab�;çotes SeCCe008eS
Vende-se, uma, íngleza de 110 HP, 110 metros qua

drados de superfície de aquecimento, 150 libras de pres-

são .
.

Preço para desocupar lugar entrega depois de De-
zembro.

Ver funcionando e tratar na Usina de Açucar Ti-

jucas S. A.
São João Batista - Santa Catarina .

..,._.._-_-.-.-.-.--
- -- -.---.- -.-•••-.- --..-- - -,. -•.•.•-_-,Jt

Comunicação
O dr. Wilmar Dias" advogado, comunica 808

seus clientes que, de 3 de novembro, ,p. vindouro,
reabrirá o seu escritório de advocacia, Edifício

Montepio, sala 3, 40 andar, atendendo das 10 às 12

horas_
'

••••••••o••••••••••••�••···ft••...� ...

Participao�o
_,_...,- '-,J1""nrinuA....R�enhID'-....�onh<>r!L- -

Ary Capella e Senhora
participam o noivado de seus filhos Hele�� Maria e

Laudares .

Florianópolis, 5-12-52.
Av. Rio Braneo, 145 -: Rua Vitor Konder, 12

I

Canna,-motnr I:·�.ú��
ta:aen:oe�\�:� r:�e;�rf��� I Elixir de Nogueira
ces com 31 palmos' de

com-'
....II.... .aII_ .....

primento e 3,3/4 de boca, ......... II1II.

eqllipada� com MOTOR;
JHQNSON ULTIMO 'V dtypo completamen�e novo; . 8n e-Sadeslocando o conJunto 10 -

•

milhas.-boratias. Uma Casa, à rua São Vi-
. Da-<se garantia; preço
Cr$ 8.000,00 a vista.

,cente da Paula, 55, tratar à

Tratar pelo telefôlle 6.222.
rua Crispim Mira' 120, com
Maria de Lourdes Carva-

"""''''''''''''_W'''_-_W'''orow. ..........---- -.'
lhó.

SURDOS 4IJRlCOlaRfS INYISfYEIS
..

"WEIMEPI"
II

do dr Relchmano
R

Sem fios, sem pilbaa
"tit�tue a normal b...:dlção. Ultima mara\'ilha

�I.ma Preço de prop�ganda Cr$ 435.00,
5
Ilçam prosp. gratis" a Elza Junqueiraabbado, ' Av Copacabana. 75 • Apl.?04 - RIO de Ja�eiro • Brasil,

PRECISA·SH MOGa
.. Necessita-se de uma moça

J. W. CAVALCANTI & CIA.
Móveis estofadós - Lindos modelos

- colchões -

_Estofamento de autos e caminhões 'f�J
SERVIÇO PRIMOROSO -Til

PREÇ(}S MíNIMOS ��!
COLCHõES A PARTIR DE Cr$ 10Q,00 �l

Rua Francisco Tolentino - Esquina Pedro Ivo-
,i

. ' .

- Florianópolis -
.

'\

[Éxiiêiõ"""ífrõSieDsi
,;
A RODOV1Ã�IA "EXPRESSO BRUSQUENSE S.

A. , tem o prazer de comUIl icar ao comércio 'e ao p'úbliclJ
em geral, e de módo especial aos seus clientes e amigoS.
q,ue, á parti-r do dia 5 de Dez·embro corrente tôdos 0111

seus serviços de passagens e encomendas f'uneionarão

Jna
Agência da Emprêza Auto-Viação Catarinense S . .A"F

"
. sita á Rua Felipe Schmidt n. 42, nesta Capital, onde eS

pera merecer a confiança que até aqui' lhe tem sido diS-�____

�----------------------__--------__--�----�----------__��, peasada. '

.

'I

PARA PRONTA ENTREGA
GELADEIRAS SPRINGER 7,2 PÉS 5 ANOS

, DE GARANTIA
À VISTA _Cr$ 11.000,00

TAMBÉM VENDAS PARA PAGAMENTOS MENSAIS
..._

20, MAQUINAS DE ESCREVER
SMITH - CORONA

,ÚLTIMOS MODÊLOS' TAMBÉM -'PORTATEIS

Rua FelipeSchmidt43,......,-..;;:_=:::::=:.:._ -

••

Telefone �8701

-,

•

CASA Íl18CJiL4li lA .il9''''''
b1l1jora 11M b*," L�.A
Vleior. Vilnl.. _ Di•••
a•• <Je.nlblltre •.".. -

...."'I.l!!k••-_-_-_..... ..,... &T_.."l'.....·_w_·"".,_...._-..._-.."",-........._..-_.._-............ .,....T.N JIIilIIIIiIIL�

C,olchoa ria Primor

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o lISTADO .Florianópolis, Quinta,feira, 11 de Dezembro de 1952 :)
___��

'_o_. _

r

Faça deste Natal uma festa mais bela, oferecendo à
sua família magníficos presentes que irão aumentar a

felicidade e a alegria do seu lar. Os rádios, electro
las, toca-discos e gravações da famosa marca RCA
Victor proporcionam audições inesquecíveis, reprodu
zem todo o mágico enlêvo das melodias do Natal e

prolongam em sua casa muitas horas de boa música
e terno convívio. �f:;

z\,1�\
, 'rl...r�j\'

.s \:Jti{(.ct -

\ \ll(Jtltt(SV-53) o-:7jr)
-ApGI'&lho sir:1j3les, pl'óticQ e elegante. Urna rádio
victrola crú iludo.acabemento. com rádio de três
Iaixas do ondas e automático para 12 discos de 10
polegadas ou 10 discos de 1.2 polegadas. Adquira-a
e ofereça o melhor presente à sua família.

c-s S.SSO,OO
'

/
\

iS. ródio-Yictrola' com o-aperfeiçoamento
técnico da RCA Victor:, a micro-sintonia!
Móvel elegante. numa variedade' de acaba
mentos liníssimos. Toca-discos automático de
duas, velocidades, seis faixas de ondas. sin
tonização por permeabilidade, Esta é a mo

derníssíjna criação da RCA Victor,

j�, ,Cr$ 11.900,00

tis t
'i�@�

-...�J
'Jr,

"

,
Pará maior aiagric: do seu lar, o toca-discos
que todos esperavam, A mais Hei reproducão
de som e uma sensação idêntica-à que você
experimentaria ouvindo lima víctrola de alto
preço, Veja .o 1110dEl'lo que a R'cA Victor .lhe
apresenta... o toca-discos do mais baixo custo.

-Cr$ 800,00
com Orquestra

01'-3 Juhil"u de Luiz Gonzaga
Luiz Gonzaga com

'Acompanhamento
IH'-t Catullo - int,éirp�oete:

Teuo!' Vi.:cnte Celestiuo
Vicent3 Celestino com Orquestra'

Idealizado parI:! corrente oHamada, êste é o
rádio de som de cristal. Possui cinco válvulas, trans
formador universal e dial plástico transparente, e
foi preparado para adaptação de qualquer toca
discos. E lhe oferece a-melhor.,recepçEo das esta
ções ,locais ,e de. ondas curtas. Cr$ 2, i90,00

BNS Dias de Festa - Áibum n.? 1
Carlos Galhardo com Orquestra

�@
RCA VICT
L', OR
tde(Murz'dial em R 'dO ,

a to e Discos
, Ap.' r . ".

nmeirq em '1l
.. " 4 elevlSi1o! (

"<.

(BP�42)
-

Mesmo onde não chega a eerrente elfitrica, êsse
-admírável rádio lhe traz os grandes acontecimentos
.e a encantadora beleza da música, Equipado com

ê'
álvulas de Longa Vida, o rádio de pilha RCA leva
s mais distantes 'lugares as estações de ondas

urtas e '\Q.llgaSJ com absQ.wt!!- nitidez e perfeição
? .... _j�m,.:--

-
- ,- ,-

_

'r$ 1.ª�Q/ºO
...
. c. "'_

(B-SA5)
.No campo ou na cidade, êste é o seu, rádto ! O
novo rnodêlo RCA Victor funciona admíràvelmente
com bateria de 6 volts ou córrente de 110/220
volts kC, proporcionando a melhor recepção a qual
quer hora do dia-e, de tôdas as partes do mundo.

, Cr$ 4.450,00 .

"-"- ....

(Alvarus de Oliveira) Há o "metrô" cujo jn ício D.-a'rl-o d".A, Ue"rop,ole, neo" um novo motivo para
Na questão de obras mais das obras se promete pára u 1"1. .I nomeação em massa de fun-

'!Urgentes
-

e necessárias da 1953, e para as quais já foi cionalismo e criação de bu-
'nossa capital, discordamos aberto crédito. Todavia não rocracias inúteis.
com o método de recolhi- atinamos com dois pontos: Obras S'-Im" Sac'ril;·cos

'

lla-o Por esse método a Argen-
mente de recursos, 00 qual - Qual o projeto afinal que '.

'

,

'

D ,', 11 ." tina conseguiu ae antepor
'vem . sobrecarregar o povo vai servir à concretização ", ao Rio com seu "metrô", '

mais ainda. Estamos porém da obra que será a chave Iogo: de saída. A comissão , com 'companhias estrangei-: pois já possue quatro ou

ire acôrdo: há obras que o do maior progresso do .Río, de engenheiros que estudou I ras que possam trazer ma- cinco linhas e todas cons

!tio não pode mais esperar. e quais os métodos a serem o assunto e qué deve dar a terial, técnicos e dinheiro. truidas por concessões a

,0 desmonte de Santo- Antô- usados para comprar lá fo- última palavra, precisa lu- Uma concessão por vinte ou emprêsas particulares e ,es
ziío êuma delas. Pelas Tuas rã a maquinária de que va- tar para que vingue o seu trinta anos talvez' conviesse trangeiras,
'�-que o seu traçado comporta- mos precisar? projeto. Para o financia- a particulares. O govêrno - Pelo mesmo sistema po-' lhosa, mas sem exigir dà po-

" .. '

'1J:a e pelo desafogo que o O "Plano Egling" deve mente cremos que seja me- está.-prcvado o comprovado deríamos, -conjugando, rea- pulação novos tributos pois
1trânsito complicado do Rio ser eondenádo. Não se pode lhor saída ainda a concUl�-' - não sabe administrar e Iizar a grande obra do tú- a vida já lhes é bem difí-

,;vai ter. matar o "subway" carioca rêncía pública, sobretudo só faria do "trem subterrâ- nel de Niterói - que ligado cil!
'

� ���4�:��?:--�����!i!l*��:?!l:-��§�j�f��_�:.:�_,��.��:��.'';,;k_�tli.-����� ������, --=���,,;_:;._.,;�;]l'fr,W!j:}:i2't'·:- i�4·;ªª iJJiII

ao "metrô" carioca - colo
carta as' 'duas capitais mais
infimamente ligadas, 'levan
do grande. surto de progres
so à capital fluminense.

Ainda há tempo, Que os

responsáv-eis pela adminis
tração municipal pesem bem
o problema, e dêem sim o

bras necessárias e urgentes
ao povo dá cidade maraví-

I
I
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REINA ENORME ENTUSIASMO NOS MEIOS ESPORTIVOS LOCAIS PELO E�BATE DE DOMINGO PRÓXIMO PELO CERTAME'

PROFISSIONALISTA, ENTRE OS CONJUNTOS DO FIGUEIRENSE E ATLETICO .L I D E R ·E VICE-LIDER' RESPECTIVA-
r' MENTE
_.......................................................... ._ -_-_-_._-""_-"".-_"'W "

#7Tn..'"VfJ7'� T &"' T&"' T
T ....,.._T....;..T -

..'!..-;..'! &"'.."'( ;,.-;&"'..
-

..
-
..-.._-�-..T -iftT&- -&-&:;;;. ·.- __'V._II.a."'_•••• :".........;. - "" -.- - .,.••---•••..--._--"""-'O:- - -.._

.,.-.�:���>

"'T' A. 1-" tr'OS compietou ii Fe.de- Em Porto .A!�gre;espprançosas de' b.d%l.r,'
_

-res u.
..

. éS guarnlço s do Aldo Luz e Martlnelh
I!!" - Ati' t· '8 Catarlnen'58 Já se encontram em Pôr- nição alví-rubra,

constitui-\Seguiram
nos' ensaios, es--

.ral!ao � e Ic -

"'-

� to Alegre, tendo feito �ti- d� por Moaci.r Silvei�a, Ha- tando todos em forma para,7. .

_ '.

I' .
ma viagem, as delegações milton Cordeiro, Sad'í Ber-, a monumental pro-va que.-

,- () dia de ante-ontem foi

1
mar Cunha, a. �ue.m a en tí- do Martinelli e Aldo' Luz ber, Antônio.Boabaíd, F'ran- fechará com chave de ouro..

t' 'mo para o. desporto .
dade deve a maiorra �e suas que domingo disputarão a cisco Schmidt, Edson West- o calendá-rio da Federação:�a:;:��a Catarina, pois as-

r

.r:_alizàções; tendo sido ele Re�Úl.ta .Internacional como phal, Arlindo Schmidt, -Joã.o Aquática do Rio Grande do
.' to passagem do 150 um dos que a fundaram em representances do" remo Artur Vasconcelos e Kalíl

I
Sul.

�m.a °ru 'raI'o de fundação. tia 9 de dezembro de 1937. barriga-vetde. Boabaid, em novo barco ce- Bôa sorte, Aldo Luz EleJ'CWlve sa· . ',. ituíd ',. .

1 Federacão Atléti- Esta aSSIm constitui a a Ao que soubemos a guar- dído pelo clube gaucho pros- Martmelh!-va orosa .

t I di t
.

d F A C' -

.

I'
.

c:a Catarinense que no Esta- a ua ..Ire
orla a . . .. nição martine ma, ,que VI�- 6'_._._ _

.._._..� .,. _._-... ._._.._ _ _.__.,.. �

�o superintende O·S esportes Presidente - Dr. Osmar jou pela TA<;, s:era consti-

«to atletismo, voleibol, bas- Cun?a (fun?ador). • .
tuida pelos segum,!es. reI?a-

uetebol e ciclismo.
_

Vice-Presidente - Capi- dores: .

�anoel �Ilvelr�,CI
tão Paulo Mendonça , Walmor 'VIlela, Jose Bom-

Reconhecidamente .uma 10 Secretário -. Dr. Nívio fácio de 'Azevedo Vieira,
êás mais bem _ organizadas Andrade,'Kurt Kupka, Acíoli Vieira
'81ltidades do país.rvem _I). F. 20' Secretârio Raul. (timoneiro}, �dlon Pereira
.A. C. cumprindo com saci-i-

- Dias da Silva. Santos, José Carlos Tolen-
1íd'o;. dedicação e coniiem 'lo Tesoureiro - Walter tino, .Orildo Lisbôa e Edi
«> programa que traçou, ,e-I' Lange (fundador). 'I'remel.

'

".." -,'

naltecendo a
<

perrl1 e gepte, 20 Tesoureiro - Brasilí- Reservas: -Valter Ouri-'
'11.-.' d

•

Dr'. Osmar Cunha . AI'
-

S3Jarnga-ver e.
'.

CIO ves. o ues e Alfredo dós antes.
São realizações da' F. A. da de equipes de fama mun"': Oradór - Dr. João Ba- 'Todos

-

estão confiantes e

C:. entre, outras: -o monu- dial, como os Globetroters, tista Bonnassís (fundador). esperam brilhar em cheio.
..menlal"estádio "Santa Cata- All Stars e Broadway Conselho Técnico - Pro- Acidente com o Aldo Luz
:riha" rio Largo General 0- Clonns,_ de Nova Ierque j ] fessor E'ríco Straetz Jú- Notícias procedentes da

:':;Óril):; os certames cítadí- Athenas, de' Montevidéu; nior,' profess�r' Osvaldo terra dos pampas dizem que
.mos e estaduais e torneios Botaf'ogo, do Rio; Floresta, Meira, Dr. Paulo Otto Schei- 110 momento em que se pre
.;de '\T_olei, basquete, atletís- de São 'Paulo, corridas rús- demantel (fundador) e parava. para um ensaio num

mo e illfi'smo.
.

-

ficas da Fogueira e São Sil- Milton 'Lehmkhl. r ight do Vasco da Gama, a

()' gigantesco Campeonato vestre, etc. Superintendente - Ma- guarnição do C. R. Aldo
lkas11eiro de Basquetebol Preside com inteligencia jor 'Domingos da Costa Li- Luz sof reu um acidente sem

ué 1950, considerado um dos e empenho os destinos' .da no Sobrinho. maiores consequências, a

-:melhores' já ef'etuadcs ; o F. A. C., desde 1947, por- Salve, pois, gloriosa Fe- lião ser um rombo na em':
>e:x:celEmte Campeonato Bra- tanto' há cinco anos, o bene- deração Atlética, Catar i-' barcação.
síleiro de Ciclismo e a vin- mérito desportista dr. Os- nense! .Mas logo a seguir a guar-

E, com o maior prazer e contentamento que "O Es-i- .

tado Esportivo" abraça o jo-vem colega conterrâneo, Ci-,-
1'0 Marques. Nunes, pela sua formatura em ciências ju---
r ídícas e sociais, pela Faculdade de Direito de 'Santa Ca-
tarina, segunda-feira última.

,.

Pertencente á nova geração de intelectuais de nos
sa terra, pela sua inteligência e .fíno trato, aliados a um, .

coração boníssimo, sempre afeito á pratica do bem, Ciro
�arques Nunes tem sabido se' impôr nos meios sociaãs, .

in telectuais e esportivos,
Presidente da Associação dos Cronistas Esporbivos.

de Santa Catarina, para ',� qual foi eleito por grande/
maioria de 'votos; o novo bacharel em direito honra só-
brernaneira as tradições da crônica esportiva' barriga-
verde com o seu talento de moço esforçado e estudioso.,

E abraçando-o levamos-lhe votos crescentes de fe-···
Iicídades.

..
. ..

Preliminar: As.pirantes - Bocaiuva 5 x Paula Ra- F
-

1"
.

d H 'I'mos o. ara0 � pre lmmar os conjuntos o erCI 1O�>

Luz e Treze, de Maio . "

\ NOTICIAS DIVERSAS

DR. CIRO MARQUES NUNES

--------------------------------.--------

CAMPEÃO O DEPARTAMENTO
TATISTICA

DE ES- /

HOJE A PROVA DE ESGRIMA DA "SE
MANA DO MARINHEIRO" OUIlAI'ITE- TODO DIA

'nos VAPEJOS

Foi adversário dos "bu
;grinos�' a equipe local do
"Eh-adentes, ,cujos jogado
Tes, s-egundo nos foi, revela
--do, usaram e abusaram do'
-jOgo- violento, contundindo

RESUMO DO JOGO BOCAIUVA X PAULA
·RAMOS

Jogo: Bocaiuva x Paula Ramos.
Data: 7 de dezembro de 1952.
Locar: Es,tádio da F. C. F.
Juiz: João Sebastião da 'Silva.
10 tempo: i x O pró Bocaiüva.
Final: 2 x O.
Goleadores: Zacki e Romeu.
Quadros: BOCAIUVA - Hugo, Bonga e Theodoro;

Cesar, RauÍ e Cobra; Carriço, Raimundo, R0mEm, .AdIlio
f Zacki.

PAULA RAMOS - Jaime I, Katcipis e Jaime II;
Itamar, Valéria e- Ja,cy; Wilson, Luiz, Moacir, 'Danga e

Osmar. -'
.

Com a partiCipação das clamado Campeão o Depar
fortes equipes �o.Departa-, tamento �e 'Estatística e vi--
mento de Estatlshca, Im- ce-campeao a Imprensa Ofi- _

prensa Oficial, Tesouro' do

I
cial, os quais disputaram_

Estado, -!.A.P.T.C.: Correios a �inalíss�ma que fa-vore--
e Telegrafos e TrIbunal He-

-Iceu
- os estatísticos por de-·

gional EJeitoral, foi efetua- cisão de penalts.
do, sábado, á tarde, o tor- 'Inegavelmente o Impren
neio dos servidores :públicos i sa apresentou a melhor e

que -várias -vezes sofreu a- quipe- no gramado, só nãcr,
diamento em virtude do conquistando as honras der
máu tempo. campeão devido à parciali-,

Os prélios ofereceram dade do árbitro que o pre
disputas sensacionais e

\ judicou. hastanté em todo G

'equilibradas, tendo sido pro- transcurso da pefeja finaL.

Corrida de Sã!) Silvestre - No Rio foi realizada,
domingo último, a preliminar Carioca da XXVIII Cor
rida Internacional de São Silvestre, qüe apontou o re

presentante do Distrito Federal 'á sensacional rústica
do dia 31, ém São Paulo.. Geraldo Caetano Felipe, anti"
go ddensor do Botafogo e agora no Flamengo, foi o

vencedor, aliás pela quinta vez consecutiva.
.

Regata em homenagem· ás Fôrças Armadas � Se
gundo noticias de São Paulo, a "Prova Clássica Forças
Armadas do Brasil", em out'.. riggers a oito _remos, ber
ta a tod-os 'os clubes do Brasil, será'realizada no dia 18

.

d.e janeiro -vindouro, s0b o ,patrocípio da Federação de
Remo de São. P·aulo, devendo tomar parte guarnições do
Rio, São Paulo, Rio G.rande do Sul, Bahia, Santa Cata
rina, Pernambuco, Es:pirito Santo e Estado, do Rio.,·.

O encerramento das inscriçÕes· dar-se-á dia·29 do
corrente.

. -

. , •

-

Campeonato Mineiro - Em continuação a.o. certa
me mineiro de futebol, três partidas foram realizadas Idomingo; acusan-do os seguintes resulta-dos': Atlético 1 :J:Ç
Cruzeiro O, Vila Nova 3 x Siderúrgica- O e América 1 x

A's 21 horas de hoje, na "Marinha de Gu.erra", da Metaluzina 0'-
-Sala D'Armas da Polícia qual participarão aS equi- Inscreveu-se o Brasil - Rio, 9 (V. A.) - A Secre
::Militar do Estado, a Federa.." pes -da "A.A.B.V.", "Clube taria da C. B. D. remeteu, na manhã ·de sábado, para a
�ão de ES'grima de Santa 12 de Agôsto" e "Lira Tê- FJI.F.A., a inscrição dei Brasil ao quinto campeonatoCatarina fará realizar, a nis Clube".· - mundial de futebol. Como se sabe, esta 'competição. será
!n-ova de Esgrima "Semana

-. realizada ém 1954, sendo as eliminatórias em jaIleiro, Ido Marin,heiro", em ho.me-l �eina enorme. interêsse em: várias p.artes do mundo, ficando as finais para_junho
,lla.g!ID a nossa glorIOSa em torno das dIsputas. e julho, na Suiça.· .

.

(}

JOGOU, EM TIJUCAS O C.A. GUARANI
D.errotádo O "BUGRE", por 5 x 2 _. Erasmo

,

reapareceu com agrado
: Dommgo último, aprov.ei-I alguns dos ,craques tricolo-
tanll!) a folga que.'lhe deu res.

.

-f)' certame citadino de pro- '. O resultado final saiu fa
:iissiomtis, excursionou a Ti-j-vorável ·aos locais por 5 a 2.

juca:s o esquadrão titular Erasmo restabelecido.

,a�' Clube Atlético Guaraní No prélio com .os tiju

oq�e formou com Le-lo, Eras- qu-enses fez seu· remgresso

nno' e Aníba'l; Zézinho, Or- na equipe 'do Guaraní apôs

iB:ndo e Papico (Carlinhos); -Várias semanas de aus.ência

Ari, Osni, Polli (Araujo), moti,vada .por uma 'contusão

;.Jáime e Lauro (Vitor). sofrida no prélio com o

Bocaiuva, '0 zagueiro Eras-
mo que cumpriu bôa· atua

ção, estando em c.ondições
de atuar no proximo com

promisso do "Bugre" no

C�mpeonato Citadino ,de

�rof,issio_nais.

ULTIMA HORA

OLIMPICO X AVAI, NA NOITE DE HOJE',

DR. DIB CHERÉM

Foram' cóncluidas ontem as demarches en
tre os diretores d!) Avaí e Olímpico, de Blume
nau, para- a realização de um match de caráter
�mistoso', hoje, á noite, nesta Capital. O quadro.
de Aduci Vidal deverá· chegar ás p:rimeiras' ,

horas da tarde integrado -de todos os titulares._
A

.

preliminar será disputada entre Treze
de MaiQ;' e 'He:rcílio Luz, dando encerramento'
ao certamé da 2a Divisá!).

_

.

Náo percam os empolgantes noturnos d�
ho-je nó estádio da F. C. F. "

_'.�_.s�'��-=---�= """""'"
-

.

"''''_��'''=--'�''''"''' ' ...-_��""'1&",.,.."."""��if'i"'·M�''''.'.'<S��
...(�---()�):-..()�(t__()....._().:_.J).:a-Q..�(� �

.
Dib Cherém, o talentoso. d�retor do "Momento, Es

"!)o.rtivo", apreciado programa da. nossa valorosa e que
.aida Rádio. Guarujá, colou gráp, segunda-feira última,
-oéomo-bacharel .pela nossa Faculdade de. Direito.

,

.

Moço .idealista e esforçado, tem dado sobejas provas
iÍe <compenetração e amQr ao·s estudos, predicados que o

-ía·zem querido e admira·do por quantos' com ele privam.
Como Ciro Marques Nunes, Hélio MHton Pereira e

tantos outros, Dib Cherém enaltece sobremodo' a moei
�ade estudiosa de' nossa terra, sendo nos meios ,espor-'
.livos- um dos seus mai& destacaâo's propugnadores. ,

Aceite, pois, Dr.'Dib Cherém as felicitações do. ':0
;,Estado Esportivo".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Encerrando suas declara-
I_ 7

çoes, '0 sr. .Toão Pinheiro
Filho transmitiu aos econô
mistas um conselho, - de !
que evitem que sua classe,

I

agora beneficiada com a re- :
gulamentação, venha a se I
transformar num grupo de r

;>rivilegi�dos, dando lugar Iaos surg ímerito de antipa
tias' .por parte das ativida
des privadas do país. Essa
advertência, disse, visa tão
sõmenta ajudar os próprios
economistas, a fim de que
as mesmos possam contri
buir efícientemente para o

progresso nacional, situan
do-se dentro das realidades
do Bràsil.

Novas Perspectivas Para
os EccncmístasR

o decreto de regulamento'
das suas atividades, na pa
lavra do sr. João Pinheiro
Filho.

Não sofra mais com dores reumáticas, lumbago,
nevralgías, torceduras, contusões.EmplastroSabiá
dá pronto alívio, aquece a parte dolorida e

suaviza os centros nervosos.

EMPLASTRO

SABIX
��i;

Nalal do Filho 'do Comerciáril
O SERVIÇO SOCIAL D O COMÉRCIO - SESC _

comunica que a Festa de Natal do, Filho do Comerciário
será realizada dia 25,. no Teatro Álvaró de Carvalho �
10 horas.

'

Os comerciários deverão procurar, até o dia 20 de
dezembro, na séde do Departamento Regional do SESC
- Avenida Hercílio Luz, 57, das 8 às 12 horas, os l'e'-
pectivos ingressos.'

' ,

A Direçã.

PREGUIÇA'-'E FRAQUEZA
VAN'ADIO-L

MOÇAS DES.ANDlAOABI
HmlENS SEM ENERGIA,

...Não é sua 'culpa�
,

É a fraqueza que o deixa CaDlado, pâIi�
com moleza no corpo e olhos sem br.iD:dá,.,r
A fraqueza atrasa a vida I)drqu8 rouba I': ,

as fôrça!3 I>ara o tranaIho.
VANADIOL

aumenta os glóbulos sanguinens e VITALIZA o san�e e�
íraqueeído. :É de gosto delicioso e pode ser usado em tod_

A! idades

COMPRA�S�-
Uma casa, com qui t Im a· II

até Cr$ 150.000,00.
Ofertas para caixa postal.

419. Nesta.�.
.

..

UM PRESENTE! �UMA . LEMBRANÇA ! ,(�
-PUíSeiiàS:=RelõBiõs, AneIs-'--êJóíãs Frnás-e-m "�erãJTpaTa
Fim de Ano. Recebemos os Ultimos Modelos em Oculos.

O'T I C A 1YI O D E L O
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'

Legt·s)at't·va Is- Classes Pro,dutoras e 'I
, lumenlu, dos 11IIuslos

,
'���-_:"'::il'!If!:-:::t�'

Homenagem de pezar

"""1
partamento de Saúde, pode I provar que o aumento pleí- O requerimento, a respei- Assembléia Legislativa - debate nosso povo pt Assim

O deputado Siqueira Bel- mandar fazer lá os seus exa- teado pelo governo, =. im- to, � aprovado, Fpolis. , esperamos será ouvido nos-

lo representanté de Caça- mes. Responde o deputado I posto de vendas e -consigna- EIS o teor do telegrama: Associação Comercial In- 130 respeitoso mas veemente

dor foi à tribuna para uma Osvaldo Cabral que, ( no ca- ções, é insignificante mas Ministro Horácio Laf'er : dustrial Criciuma interpre- apelo sentido dign issima

homenagem de pezar pela so, não é cobrando exames necessário.
'

Assembléia Legislativa de . tan.do pensamento classes Assembléia rejeite referidas

morte, -em Curitiba, do sr, a particulares o ,que o Esta- Centra a carestia Santa Catarina, a requeri- conservadoras e coerente re- propostas aumentos e cria-

Bento de Oliveira Sobrinho, do deve fazer, mas sim n e- Na sessão de sexta-feira, mento do deputado Cássio comendacões conferência cão novos tributos pt Aten-

::;erventuário aposentado da gar tais serviços quando não o deputado Cáss ioMedeiros, Medeiros; dirige-se a V. El,umenau' apela vossencia ciosas sauds. Sindicato In

Justiça, a que serviu duran- incluam interesse coletivo. tomando por base os preços Excia. no sentido de que se- sentido ser recusado projeto dústria Serrarias Carpínta
te 9 anos, em Pôrto União, Interessante o aparte do

l
vigorantes na última feira

l.ia completada a lotação da origem .governamental ele-

'11'ia Ta:lO�ria Santa Ca.tai�ina.
havendo-se sempre com so- deputado Estivalet Pires, do Mercado Público, teceu primeira exatoria de Blume-

. vando Imposto vendas con- - Sindicato Madeireíros

licitude, assiduidade, hones- que acentuou ser passível judiciosas considerações em ,nau, cujo quadro é de sete sign ações para três por cen- Santa Catarina - Ovídio

t idade e dedicação, pelo que da I?esma critica a parte do
\ torno. :la

carestia
,

da vida, I funcionários, servido atual- to pt Operosa classe fUl1CÍo- ! Pereira Silva - José A'Ie

foi sempre bem estirriado no projeto que estabelece taxa manrtestan do r-ovamenre mente por um coletor e um nalisrno e,s�adual,merece a-I
xandre - .Francisco Schma-

seio da sociedade. para fins escolares. 'I'alrta- sua opiruao de que as CO- auxiliar, que, apeza.r de to- nono f'amil ia porem aumen- cker - diretores,

Estrada para, Curitibanos xa contrária toda a politica FAP e COAP só tem servi- dos os Seus, esforços, sacri- to imposto forçará lógica- '
-

'

O deputado Tenório Ca- administrativa ligada ao do para fazer o jogo dos al- ficios, não podem atender mente alta custo vida já a- Exmos. presidente e de-

valcante encaminhou à Me- ensino, pois o movimento é, tistas. Todas as explicações os contrjbuintes, que fazem tingiu limite possibilidade mais deputados 'Assemblé·ia.
sa um a'baixo assinado do em todo o país, no sentido que esses orgãos prestam ao filas para poderem pagar os bolsa nosso povo pt Aparen- Legislativa :_ Estado �,

P(;vO de Curitibanos, sol ici- de se isentar o ensino de público, são contrariadas seus impostos, adquir-ir es- te beneficio funcionalismo' Fpolis - SC. '

tando seja o mesmo anexado gravames e não criar-lhe pelos fatos, pois ao coutrá- tampilhas. irá .receber será absorvido J 115 - Joinvile _:_ se -

à indicação de sua autoria novos, rio de combaterem a cares- Apelamos a V. Excia. pa- reação natural elevação pre- 1784 - 150 - 6 -:- 11,50.
relativa à uma estrada na-: Concluindo, o deputado tia de vida, estão contribuin- ra que corrija essa defici- 'cos tôdas utilidades pt Des- 'Síndicato Indústria mate

quele mun ícipio., visto o do- Osvaldo Cabral disse que, do para asfixiar o consumi- encia dos funcionários, pre- cÍe Governo torne mais ef i- Santa Catal;ina por seus Dí

cumento sei." uma moção de oportunamente, apresentará dor, principalmente das judicial aos interesses dos ciente fiscalização encontra- retores as-sinam este apre-

aplausos àquela .in íciativa. uma emenda" com o .fim de classes menos afortunadas. contrfbuintes, que recolhem, rá meios eficientes fazer fa- sentam a calenda Assem-

Dia da Justiça ficar excluída. a tabela C, do somente nessa: primeira e- ce melhoria servidores Es-I bléia Legislativa respeitoso-
'I'en do transcorrido, an- projeto em referencia. A SESSÃO DE ONTEM xatoría, mais de 40 milhões -tado. Ats. sauds. José Pi-

I mas veemente apelo sentido

te-ontem, dia 8, o Dia da O deputado Bulcão Viana e Presidiu a sessão de 011- de cruzeiros anualmente. mentel - Presidente.
'

sejam por unariimidade re-

Justiça, os deputados Tenó- as classes conservadoras tem, o deputado Protógenes Sugerimos como medida de jeítados nocivos projetos-
rio Cavalcante e Osvaldo O deputado Bulcão Vian- Vieira. Secretários: deputa- caráter excepcional e ur- Exmo. sr. Presidente de- pretendem elevação imposto
Cabral enalteceram o aigni- na, servindo-se do microfo- dos Elpidío Barbosa, e Clo- gente, que autorize o digno mais, ilustres componentes vendas consignações vg im-

ficado da efemeride e reque- ne, traduziu a estranheza dr rico Moreira. Delegado Fiscal Dr. Mário Assembléia Legislativa posto selo e transmissão.

,i"em constasse em Ata um que 'lhe causaram os tele- Coletoría dê Blumenau Solema, de nomear auxilia- Fpolis. propriedade visto como na.

voto congratulatório, sendo gramas de diversas Asso- O deputado Cássio Meclei- res provisórios, segundo in- Joinvile - 1744 - 100 - época atual qualquer eleva-
aprovado. .

dações Comerciais em seu ros comentou o fato bastan- dicação do coletor, afim de 6 - 11,20.: r ção tributos e Instituição
Discurso do General Osval- pronunciamento contra o te lamentável de continuai; que na época do pagamento 2.792 - Aditamento nos- novos onus além de exceder

do Cordeiro de Farias aumento de impostos.' com deficiencia de funcio- dá patente do registro, os so telegrama nr. 2.791 - de limite máximo já atingido-
'

Encontrou a mais ampla Insinuou o ilustre Iider, nários da Coletoria dê Blu- serviços e os' contribuintes ontem lembramos respeito- da capacidade tributária

repercussão em todo o país, que tais telegramas .não es- menau. não sejam prejudicados. samente essa' colenda As- nosso estado acarretará. m
o ciiscurso do General Cor- 'tariam exprimindo o pensa- Nas suas considerações, o Cordiais saudações. sembléia que projetos ma- discutivelmente -maior éle
de.ro _de Farias, pronuncia- mento dos orgãos que os ex- nobre parlamentar salien- O imposto e os vencimentos joração impostos e institui- "ação índice custo vida a

do no encerramento do ano 'pediram. Para um bom en- t"u que em Blumenau não O deputado Bulcão Vian- ção novos tributos contra- I gravando aflitiva situação e

letivo da Escola Militar. tendedor eles teriam sido 11á filas, a não ser a fila na, foi à tribuna para novas riam frontalmente conclu- I inquietação se encontra nos-

N� Assembléia Legislati- encomendados... l.'8 que querem pagar im- considerações sôbre o pro- sões 'primeira conferência so povo pt Tudo aconselha

va, sôbre ele teceu conside- A propósito convem lem- postos, e isto porque a exa- jeto de aumento do imposto, classes produtoras Santa deva ser adotada urgente-.
rações o deputado Wilmar brar o fato um tanto comico .oria federal naquela cida- de vendas e consignações Catarina realizada Blume- mente legislação que atenue

Dia!', que disse da ímportân- sucedido há tempos, quan- ú-e não possui pessoal em para ser dado o aumento do nau pt Assim reiteramos tributos atuais em vez agra

cia dessa oração e requereu do a Assembléia Legislativa número suficiente para dar abono-família aos servido- nosso respeitoso mas ve-, va-los afim facilitar íncen-
iusse 'à mesma transcrita recebeu vários telegramas I conta do serviço. res do Estado. emente apelo sentido essa tivar tmnsações consequen-
nos anais da Oà'sa. solicitando o apoio d?s deptl- I Até o momento -::- acres-

Lembra o orador, medid-as dignissima Assembléia re- te baixa custo vida ponta'
JTQrtes criticas do depu�aao tados para um proJeto de i unta o orador - nao mere- identicas adotadas nos go- jeite unanimemente referi- outrossim projetos apreço
Osvaldo Cabral, ao p,rojeto lei de origem governamen- I ("eram qualquer providencia, vemos passadm:t"e, acha que dos projetas pt Pedimos ve- contrariam frontalmente sa-

do sêlo tal, que ainda não havia da-
'

0S apelos do Comércio e da o aumento do imposto é ne- nia informar estamos rece- lutares conclusões
c

primeira,
f:u-vindo-se do microfone, do entrada na Casa ... Na- Indústria ao Ministro .!a I cps::,ário e perfeitamente bendo continuas manifesta- conferência classes -pro,du-

o dfputado Osvaldo Cabral qllela oportunidade; efetiva- Fazenda. I constitucional, pois uma vez ções contrárias aludidos toras nosso Estado -realiza
comentou a tabela "C", do mente, se tratava de tele- Em ª,parte, o deputado, que se preten-de faz·er des- projetos e que bem revelam da Blumenau pt Reiteramos:
projeto que regula a cobran- gramas de encomenda, mas P;.ulo Marques lider do P'l' peza nova, é preciso indicar alarme inquietação estão' respeitosamente nossOo apelo
ça do sêl� em documentos agora o caso parece comple- T. B., esclareceu que não só os recursos, 'provocando todo Estado pt essa dignissima Assembléim
e serviços do Estado, quan- tamente diferente. Fique a Coletoria de Blumenau I A certa altura da discus- Associação Comercial IB- rejeite aludidos projetos a

do fornecidos pelo Departa- claro, entretanto, que o dep. 'mas todas as exatorias fe- I são e· para responder a um dustrial Joinvile - ,Aten- tel1CÍosas ,saudações sindica
m�nto de Saúde Pública. Bulcão Viana não disse que derais de San,ta Catarina es-I ap�írte dp deputado Ylmar ciosas saudações. Adhemar to Indústria mate Santa Ca.-
Em suas considerações, o o::; telegramas eram de en- tão desfalcadas de fUllCi(.. Conêa, o deputado Francis- Garcia - Alberto Borns- tarina. Otto Jordan SobrÍ-

ilustre parlamentar mostra comenda, mas a estranheza nários. ;
(;0 Mascarenhas declarou ter chein - Jorge Parucker Jú- nho, Antônio Procopiack Le-

,
.i?, a impossibilidade de selO que revelou sôbre os' mes- Acentuou, mais, que, des- votàdo ,contra um requeri- nior - Guido Torre - Lu- opoldo Eanke - Diretores.

essa tabela aprova-da, por- mos, insinuou a dúvida. . .

de muitõ tem,p.Q, Santa Ca- mento daquele padamentar,' dovico Baltazar Buschle -

(,,0,:,�' ',-o (!'umto os serviços prestados Justificando essa sua ati- tarina é vitima dos Minis- l·orque havia lido o pensa- Antonio Bural Arins - di-

'pelo Departamento de Saú- tude, salientou que as Clas- tros da J?azenda, os quais mento do mesmo que seria retol"es.
/

de, só devem visal� -o inte- ses Conservadoras sempre sistemáticamente negam tu- de obstruir os trabalhos da --

resse coletivo, ,e neste caso foràm bem atendidas em' do quanto os serviços pú- Casa e prolongar as sessões Exmo. sr. ,presidente de- SAO PAULO
devem ser gratuitos. Não se

c
suas reivindicações. Ainda blico:') aqui exigem. �"m enormes despezas para mais dignos componentes RIO?

compreende, na vel'dade, não faz muito, as empresas! O deputado Cássio Medei� ú Estado, . . Assembléia Legislativa /�

. mantenha o Estado àquele de carvão do sul do Estado! ros agradece: o ap_ª1"te e diz O d;eputado Ylmar Cor- Joinvile - 1757 - 143 - Jtr�órgão senão com a finalida- conseguh.-am apoio da Cas� I que o mesmo é de importân- rêa se congratula com a Ca- 6 - 11,30. �
de de praticar a medicina para lhes ser cOllcedido,au� I cia por ter partido do lider :::a pelo fato de ser o depu'_

,

125 - Joinvile -1757-
preventiva, e essa não se faz mento no preço � do carvão I do Partido que detem o po- tad'o Mascal'enhas 'um "vi- ,143 - 6 - 11,�O - Noticias
sem exames em caso de a- para poderem dOa}: aúmento I der. dente", mas lamenta que o recentemente veiculadas de

meaças à saúd� do povo. de salários aos' traba'lhado- Em novo a-parte, o depu- mesmo fale em despezas des- que n"ssa dignissima As
Tais exames, pelo fim a que res. Não podem elas, por-

tado Paulo Marques decIa- :1ecessárias com a prorroga- sembléia encontram-se pro
se obstinam, não podem ser tanto, clamar cóntra' o au-

ra que faz sua criticà ao ção dos trabalhos, quando jetos instituindo majoração
sujeitos a taxas. Quanto a mento de imposto,s, porque Minis,tro da Fazenda porque í; ilustre representante de' imposto vendas consigna
outros �xames, de interesse êste também tem por, fim o merece 'e pOl'que não cos- São Franêisco foi um dos ções, vg imp9sto �sêlo' e

particular, o Departamento dar aumento aos servidores tuma fazer demagogia. Es- ,uLpados pela prorrogação transmissão propriedade
de Saúde Públiéa .não os de- públicos. ' tará, pronto, _ portanto a 101' ter fugido do plenário bem eomo criando 'noV-Q,S tri
ve fazer, pois para isto exis- O orador é aparteado, pe- criticar o próprio' pre�id�n- ao ser discutido o orçamen- butos vg estão causando
tem os laboratórios particu- lo deputado Tenório Caval- te da República sempre que to, e ter impedido, l;l.ssim, a grande apreensão verdadei
lares que pagam os necessá- cante que invoca a Mensa- o mereça, votação do projeto de lei do 1'0 panico classe madeireira
rios impostos. gem do sr. Irineu Bomhau-

- Prosseguindo, o deputado aumento do abono de fami- já sacrificada grave crise
O orador expõe e defende fen, quando candidato a go- Cássio Medeiros critica a iia. atravessa sem perspectiva

muito bem a sua tese e' des- vernador, onde condenou situação em que se encontra
_

O deputado Bul�ão Viana solução pt Assim classe ma

troi ,com facilidade' apartes antecipadam.ente qualquer a. Coletoria �e Blumenau e prossegue em suas ,conside- delreira Santa Catarina a

dos deputados Coelho de aumento de Impostos, dizen- dIZ das demarches que 1 ea" rações mas muito a.parteitdo guarda e confia tranquila ,e

Souza ,e Barros, ,Lemos, o do que "do pouco saberi.:: lizou, sem l'esu'ltado, .iunto pelos deputados do P.S.D.. seguramente que ilustres re-

primeiro pretendendo, pro- fazer muito". à Delegacia Fiscal, para se-, Gratificações a adjuntos de presentantes e fieis inter- PERDEU-SEvar que a medida viria be- O aparte foi contornado j'cm nomeados mais funCÍo- ., I pretes as'pirações nossa ter-
neficial' os laboratórios par- pelo orador, o qual, logo a

nários para aquela reparti- Promotores ra rejeitarão unanimemente A Caderneta: da Caixa

ticulares, porque muitos vão seguir conclui seu discurso ção: O único remédio é um Foi aprovado o pI;ojeto de ' referidas propostas majora- Econômica n. 06051 no tra-

ão Departamento só porque dizendo que examin,ará com telegrama aO' titular dá Pas- lei que abre o crédito espe- çãQ. tributos tão nocivas de: jeto da Casa América. _ a

ali o serviço é gratuito, e o o devido ,cuidadQ, todos os
t�; da Fazenda, com um no- cial ue Cr$ 40.000,00 para senvolvimento economia ca- Casa Sedutora. na Rua Tra·

segundo declarando que o telegramas que vierem sô- vo e veemente apelo, para pagamento de gratificações tarinense e que fatalmente jano. .(
caso é questão de confian- bre o mesmo assunto, e es-

ser atendida a solicitação a ailjuntos de Promotores acarretarão elevação ainda A quem encontrar �ol!ci..
ça. Assim, se um partic.ula1' pera voltar à tribuna para das classes conservadora� Públicos e Juizes Suhstitu- maior custo vida agravando tlt-se seja entregue na Cai-;
tem mais confiança no De- oütras consideraçõ'es para de Blumena·u. teso angustiosa inquietação se xa Econômica. _:.J

'_.1" i __�.;_
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