
S. E:.:a., ? ilustre I; o. '2�rll.a::lor do. Estado. na �,u.a. re- i apf''"las. para citar, qiz S. Exa. que na Município de Cha-
.. cente C-í.CUr3UO ao Oe51,e..... JSI((;-U diversos mumcrptos, pecõ, foram construidos pelo seu govêrno,' dois grupos
entre os quais alguns 'administrados par adversários I ,; -co.ares, um na séde e outro no distrito de Xáxim. Am
seus, do P,S.D. Em todos eles foi recebido como autor'í- ! bos êsses estabelecímentos foram mandados construir
dade e não como político. Os prefeitos pessedistas fize- ! pe!o' govêrno

-.

anterior e

.

suas obras já iam adiantadas
. ram cerrado empenho em mostrar que sabem separar li ! (lUami.o o sr, Iríneu Bornhausen assumiu o govêrno, E a
política da administração. Quando, no entanto, reuni. I prova disso, quem nê-la fornece é o próprio Governador,
dos em Joaçaba, para a Festa do Trigo, tiveram a dolo- quando na sua Mensagem ao Legíslativo, págs. 86, nOs.
rosa surpresa de observar que o sr, Iríneu Bornhausen l.i e 25, confessa que êsses educandários foram iniciados
não guarda 'nem resguarda o flUo pôsto das precauções , :·;m outro exercício!
neeessârtas e da devida compostura. E' que ali, usando,' .•

Analisemos, cont.udo, por inieiro,. �';!. alegadas reali
da palavra, S. Exa. proferiu um discursozinho distrital- I zaçües gnvernamentais num dos mumcipros do Oeste -

mente provinciano, repleto de atos falhados e de recal- 'C' de Caçador .' '

"Ines" agressivo ao partido, cujos representantes presen- Jactou-se S. Exa. do seguinte:
tes tanto o haviam distinguido e, sobretudo, estarrece- "Em Caçador foi construida uma ponte sô-
dor quanto às afirmações sôbre as obras realizadas pe- bt-e o rio 15 de-Novembro, na estrada Caçador.la sua administração. Videira. Ainda no setor rodovlárío, devo assi

nalar a inauguração, no ano passado, da estra
da Caçador-Palmas. Com o auxílio do Govêrno
Federal foi consteuido um armazém de t.rigo,.
cuja inauguração será feita no decorrer desta
excursão. No setor educacional, tenho a regis
trar a criação de uma Escola Profissional Fe
minina e a ampliação do Grupo Escolar "Paulo

., Schiefler","
l° - A ponte sôbre o rio 15 de Novembro e. já. bem

antiga. Não foi construída pelo atual govêrno. Este re
parou-a apenas, que' uma das suas vigas havia desa-
bado.

\
.'.

20 -- A estrada' Caçador-Palmas também não é obra.

I do atual govêrno, ,FO� iniciadà pelo Prefei!o José Kurtz
que". apesar de udenista, recebeu do governo passado,
para êsse fim, ri auxílio de Cr$ lOO.OOO,QO; O atual PreI feito Pedro Castelli concluiu-a, modificando-lhe o tra

I çado feito por engenheiros do Estado, por imprestável..

Para essa rodovia, õ sr. lrineu Bornhausen contribuiu--���::.����.��.������---�-.-�-�---.---..
------���----------------------------.--------

. Com' a maior sem-cerimônia, chupinhescamente,
-

S.
)�lCa. imítfu-se .na .posse 'de realtzaçêes alheias, desres
peitando até. QS seus decepcionados realizadores que ali,
de corpo presente, viam os frutos dos seus esforces e
dos seus trabalhos surripiados para o r91 da gabolice
governamental. Afol'a isso, S. Exa., como marcos da 'sua
eperosídade, como monumentos da sua benemerência ad-
.ministrativacita criação, pura e simples, de escolas isola
das, em número de 38, espalhadas por 8 municípios.Dêsse total, grande parte ainda estâ no papel, se tanto.
Em- igual período, somente a Prefeitura de Lages, criou,
instalou e fez funcionar 30. escolas isoladas. A média
das citações do' sr. Governador, é menor do que 7, por
muníeípío, Gostariamos de saber, por exemplo, quanto�"> sete escolas arroladas no município de Capinzal, on
tie estão situadas, desde quando funcionam e os nomes
das professoras que- as regem.

.

Não é uma curiosidade nossa: é um desafio. Ainda

I· t�o 5{;_:,c-ni:e .(,:(lJ11: a sua pcesença física àS, feHt.�s d,
a ínau

guraçao, MaIS. ainda : entregue ao Estado. em 'ot:.mas con-

I dições,
acha-se presentemente, quase intransitável.

,
. 3'(> - Para o armazém de trigo, deu o govêrno estadual

J o nome dos engenheiros e aplaca .. O resto foi auxílio

I (sic) do govêrno federal.
.

,to - A citada Escola Profissional Feminina nãoI fui criada. Trata-se de um curso de corte e costura ali
fundado pela Prof. Irma Kroefer. O Estado, hoje, paga,
a .protessora. Só isso!

5-11> - A ampliação do Grupo Escolar "Paulo Schíe-
I

fler", já foi por nós e 'pela Imprensa, de Caçador" sufi
cientemente comendada.. Essa ampliação consistiu nisto:
o Estado alugou, no- Largo Santelmo, na outra margem,
do rio, um barracão, or{de meteu algumas classes.. O fa
�o causou espanto e foi. comentado pela Imprensa, num,
ar.tigo sob o -título Grupo desagrupado. A necessidade de
outro grupo ali é aspiração do ,póvo d.. Caçador. Inter
pretando essa aspiração,' o deputado Siqueira Belo, dina
mico e eficiente representante daquele município na As-.
sembléia, propôs". defendeu e viu aprovada uma lei que
criava ali o grupo esperado. /

-

- S. Exa., o sr. governador, no entanto, vetou essa l(
Assim são as realizações citadas! O que S. Exa. f.

é apenas um quase nada. As alegações, todavia, são rea
mente' grandes, para os incautos.

. O maior erro ,de S. Exa., como e vê, foi afirmar que
03 que manipulam uma imprensa facciosa, que tem pro
curado subestimar o seu govêrno com aleivosias e ínver
dades, pouco ou quase nada conhecem do Estado.

A prova em contrário aí fica" para que S_: Exa., de
outra feita, não tente embair a opinião pública, apresen
tando como suas obras alheias, e dando a simples éon

I sertos e aluguel de galpões os pomposos títulos de realí-

I zaç?es beneméritas da sua administração.
.

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

� IlfHTfR

{ ,Rubens de

.� �rruda Ramos
.� GERENTE

.� -� Domingos f.

� ,de Aquino.

. . .�� Mantido o sr, 80·Omals antigo O la- � m,ãS d€l 011·' J·.8rie de S. Catarina � "1' e !
_

,

" RIO, 12 (V, A.) - Esteve

A XXXIX' � reunida ontem, 'no gabineteno :: do sr, Marcondes Filho, a

::

[bancada
do P. T. R 110 Se-

N. 11.568 :: nado, figurando entre os
e presentes 0'( sr. Arêa Leão,,-.�.""""-""-',,"'. �-. , - ,'�·._V_- '.

novo elemento dês se parti�Edição df hoje -- 4- pág. .

"

A $1<'lOdanÓPO!iS' Sábado" l�ezem.lmlt d .. 10-;;; .� _- -

b- --==----":.I'let-IPO
--

fl'el.�-��d"'''''-·t�'e �s co�po��- T---� � - ,r
.

•
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�

O ras II vel'lflç_a o en
Sotas r011tl,Ca, .

I' invadido
_ �a '101��!!mbro�ti:n?' \lOm?ia�: �olV���s���á :�1�'=� ��n!eSr!�:toTd:'C:��se:��

GA MANAUS, 12 (V, A.)
1 �D Ol'S invadiram o térnto- fuglUtn. as

.

el1contr a m - s e tações naquela casa.
'do

.

p l't'ca � d'A -
.

sa loca ep, 'd 'fron eH .

t f i esclarecIl' arigó da Crônica o 1 1"
I Informa fi, lmprell.

. .' ,_. brap.ileiro' atrav-es o
\ 1 t mente desguameCI- O aS81111'0 o

d Oli-Insufla. a ,o dp utados. ue notícias partlculaI es, , 1:0 ;; indo atacar' a I,comp e � . ível à ,A.sa- e afinal o sr. Gomes e
�ZF.'fA, � )'es�f''''O d:�e iiestá dando sintomas de qu�re�

\
�he�adas da fronteir� d?; Tl�, �ap�r:iesiana, existente \ das. FO'l lm::i:�maiores de- veira, atendendo ao a?e�?..... ha um grupo. :-,

.

do o freio nos dentes! e dlze�. rasil com a ColômbIa, dl- \1111SSao press conse
. devido à de todos, aquieceu em con 1-

�!.'!ar também, trlDCl,J.n
discutir de tanto cumprIr B

s revoltosos co- ôsto in- talhes a respeIto"
. ica- \ seu pôsto de líder

"hasta d� ��l1�:â:�:�:r51:: obje�ivos, ,?e tanto. curvar- \��::b;�:OSo planejal'�m at�- '\��::ne�a d�onSapI: �opalto ri? \ p:ecarieda;ad:o�:S O�lO:et�� to. i ��a�.n;. B. no Monroe.
�,rden5 na 19n

d rebentar-se. ',1 de de Mito, capl- 1
. f ante adl- çoes com

I
se, p�i:o�:-�e�J:::/� �ue há, é_ qU:l!�S: ,���;l��� ! �:�' �oeb�eparta:ne:.to �� \ ����e�u·� ol�:;�ação co- \ ria dado o incidente,

.\Sa Ira de caDa
'.... "'�:":'ente não está entre ess� I �xem_

eni minoria, faz 1\ Wau pes, na Colom la,
-� I .. ;,r.ulv.�""

P S TI que, mesmo

\d
.. - ,

-c<tllt.t.' ban<:ada �l} • • _.,

'. , \ ,/,

,.
e a çuca r .do númuo qlial�dade. da udeÍlista, um Ja houv�e, , to ". Pub ICOS .

- A SA�PI'eci�,;'amen}e na banca
. cultura - que nao \ ,

j' f ftc,onar,o� . RIO,12 (V, A.)
- por sinal o de mai�r capaCIdade c�eO'assem os arreios. I Greve e.: . o �

,
'

FRA -bra.sileira de canfa d�
admitia lhe"pu�e...'"-Se� a soga ,e lhf�ctlU de pé, observando \ -. '

'b _ horas dentro dos. pr.oxll110S
. açúcar, no corrente ano,

t �.Deu dois pinotes, _tres berros e
.

\
_

_ Enquanto 18S0, os tra, a \; "a menos que nos se� \ estímada em 35.79�.42? o

�o l'Ie vingam nos seus parentes. "..J ROMA, 12 (D. ·P.! °ds lhadores das estradas de �las, dido um aumento \ nela;das,. na importancla de--'co. �

x x " púbhcos o .

� s pú \Ja
eonce

\ 000 00_

.

�

. funcionanos ,ferro e dos transpor e ,- a 1a;rl'os p'roporcioI}al ao .Cr$ 5,890.517. , . .

x ,,- do TesoUl o e .

t robem e sa,. . " '

d d ., 1 �el'-•
, Urtigas brilhou lá nas l1a- Depadamenlo . 'cio blicos ameaçaram a

mento do custo de vlda .

\ Segundo os a, o:; (() u�

}\lais um Ramos, o dru: rn'aculístico e aritmé- das Finança5 deram 1m

h' declarar uma greve de Z4 au .

__ ..

vico de Estatisllca da Pro-
E 101unlll\oso, ve • I ve de 48 0-

d
.

ão ·..:lo· . " <l Ag'inàs do Di.ário.. ve
A d nossa admiração! Mas hoje, a uma gl'C

• -1'-
_- 'prefeito' e da emlSS ,�, 1 dÜção, do Milllst.eno a -

tiro. s�udemo-l0 cor: a� fl:r�:sp:sta, façalnQS a� �\ossas \ r�s exigindo melhor.Çei:i.�:.
a

\ AS�8lDl·D ootem S}�. Carlós _Vital foram a:,;-õl-

I' 'Continúa na 311. pág.)�-"'es ae dar-lhe re.,peItOS1 E' re.·'I�'" l·evê-las. CUldado! flOS. c_ o!.üros, bene� G'

I.
nados ontem,

'

__--
.'- ._._=�.1}3. Feitas'? Não basta. � � 'i-::; é poderoso e sãca

\
A

- 'o DO'VO rle eno _-'-. .

Muito cuidado, que o sr. d.as U��s!mos que no orçamen- Os inspetores da AJ��n

\
- No- O DA C'IOADE.às veras. Vejam por�exempl�: d;�O.ooo,oo, PARA OP\)R-\lcg-a, também foram ,afe"a�, RIO, 12 (V" A/ nte

-

da O RIS .

.
"

to havia uma dC)taçao d�gr� t'nada a pav.a)' um Pro- !()� pela greve. que e apO meado pelo pres.de
doTUNA SUPLEMEN'l'AÇ•. '

ae�;.ooo,oo m:nsais. O s-r.

\ :R,.la 'Pelos sindic�tos. comu- R€pú?lica par� ...

o .:arg�ede�.curador do Estado" n? RI�,. _ a nele nosso "para Ol)()r� lÍAas e não comuUls�;. _prefeIto do Dbvrho., dodas Urtigas man�()�. as (ht�l:>" q
ue divindo lOQ por 12 Fontes cQmunistas lll ...or- 'l'al,.o' coronel Dul�ld!O _

............-'

1.un3 suplementaçao' e co�c ulll q
que 70.000 trabalha- T"spírito Santo Cardoso as

•
'

wro feIO! , ru\

\maram
. des-

A:J
, goyêrno da,t.'l\';Ontl'ar.amos mm

d vai re(�ebe<r 80 5.0\1\1,09. dres estavam em ÇC\€ . sumIU. ontem, o -

E cnntou que o Pr6Cura or

tros que o Procurador -Jo , primeiro minuto de ddade. .d' er para nosou, ,.' A � .te o - , o d g"bmete. ,lS5� qu��r � '" .�. ""·'{;aiu de importan- ., que � ausênclU o Às 10 horas, no "

'" " . ..._��.�,�"hl:insis' Soer aquele que ta seL'3 ......alçar o eSpírito- no.e e1 da Alfândega esta- do ml'nistl'o da Jústiça e na.' _,,,.• .r T'

1'" serve par, .. '<"

\
'r.��oa "

.eia.! O episódiO'. a las, So
do os seuS deputados :J ��

ando "s.�rias dificul- presença de autori4ades Cl_..

���ômico d" govêmo, tlispcnSae"sse ' nro�u:r:adorja seJ,O. , >t ���,s n"'� -ae"'ol}Qrto:l jfl- -V'IS- e 111i}�itires, loi' reiÜizar,

d' exercer' ,,"'" .

la'J�"'_ "",,,, - • ,.
. ,. -' 'tfedf;rais,.. que eVJam-Ús�� eneargO' e confíári'dO':'Q a- f\Ul- .�:';�donai�, estradas -de

da i eerft��nj� o<!l} a,SSlU,a 11:-
onus para o- Teso-urQ, �. ,:' . '_ ._ ��. .." , '.' ..... ..:." de entrada. d' n.. têl'mo de posse,-

mal pagol
. '! "'-"l�(} e .. pOn.v'O ra v ' "eionário pagO-Jne e!

�. _. à ar"a I " . ','.. - '.', -::
. -. No palácio Guanabara, as '

Com isso, a, fllnçao �a ...
<

x

g ��_. -, \ Por outro lado, fontes do
16 horas, de,u-se .'a :1;rans.-•

� dl""eram que a po- -

d go Cíll'ando 0\. x "(;\Ierno, ::;" ': ' m-'I'-sa�o o cal" ., 'cI\
'

'.

. ot· . ml" .

" 'et:o do "q1á>'io-fp.mi.li? ,""1:1 "- a-
\ lícia italiana haVIa aSS�l : sr João Cardoso Vltal; que

.
Uma "eZ.I�llf' o 1.T�I. d 1953 nenhum prejuizo so-, ',(,e!\ dOi:( gre.vH"ta" ·.le ser substituído. pas'-/t d 31 de janeIrO e, t do movi- vem... 1do an es e. . .

r ue o atlmento é a con ar
_ da Alfândega e que o

,
.

";11'a (I govêl'l1o aO coron� .ifrerá, o funCIonalismo, PC) q " � t de entl'adá e salda .

'1 'd' C·ardo"o Os decre-.

- .

I men () Du C1 10 < ". .

.d.ia 1.".
• xp'lorneio sôb�e t;or-pedeam.entu,. emlJw-

\.
dos turista.s nã.o �stáva 60- \

; O'S' de 'nomeação do novo. \Toda es� () .
- - .

b �"ice! .

ueI" atrasO.'
.

-"'---
-

-
"

-1 "iio é, pois, pura em U"1! . -

, t(:.l1do qualq
tnaç::..C) e prft"e a" f'lNnU Dr; RAMOS .

.' da' gurí' Você quer sempre a
_ Sala 1, "

Ate' pa�e o governildo. . "'::0L�'

Rchare� rUim" L....

_ E sou mesmo! Se
�_";'"

nhant sorvete!
'.

.' �
�

.
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Novamente adiado o· encontro· Avaí. x Olímpico
v PRELIMINAR�tvi�;:�DA DE- SÃO

_C;>"'� '.
inscritos os atlétas do Olímpico - WALDE-'

Mr.i:3·- uma ve-z conspirou .Domingo em Blumenau e Quinta-feira nesta I perado compromisso com o MAR THIAGO, mais -uma vez o favorito _,
.

,

o
.

t campeão da cidade.o. ma.!:l, te:upo. , m. errnum- i Capital a nova ordem dos jogos o encont1'0 em referência 1 taça 25 medalhas em disputacipal Aval x Olímpico, mar- ,
,

•

.

f' h- Bl Peram entrada, ôntem na Pedro da Silva, os quaiscada para a noite de ante- tante alagado o gramado da Luz, quando este 'vencia ICOU para aman a em 1.1- •

.

d 'Federação Atlética Cata ri- i deverão chegar hOJ' e ás pr i-ontem, nesta Capital, so- rua' Bocaiuva, momento an- pelo escore mmrmo. nienau. 'deveu o o esqua- I. .

n ense, as inscticões dos a-, rneiras horas da,' tarde.f'reu LOVO adiantamento, de- tes de encerrar-se o 10 A equipe blumenauense ] drâo do Olímpico retribuir -

Ivida o aguaceiro que caiu tempo da preliminar entre teve, assim, de
regressal'l

Co -visita jogando 5a feira Lletas do Grêmio Esportivo, O. Taubaté inscreveu a-

H '1' I' d tã
, .

t C it 1 Olímpico de Blumenau, 'á penas um atléta: Osni A-naquele dia tornando bas- Treze de Maio e' erci 10 sem ter rea iza o o ao es- proxima nes a api a .

preliminar catarinense de guiar, esperando-se para
São Silvestre. que será ef'e- hoje a relação dos corredo
tuàda amanhã, nesta Capi- res do Atlético, Caravana.
tal, com In ício ás 9 horas Barriga Verde, Lisa Tênis
da manhã. Clube e Clube Doze de A-

&t' 't'
,ca ,

...ce '0-O

"O �Estado /

----'-------'_
......
_--- ---------------'-------------------_.__

Núr'tIEROS DO CAMPEONATO DE PRO

FISSIONAIS,
FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE)

"

Nota Oficial li. 3'3'-52r�
�_: _

11' � domingo mais uma rodada em disputa do I V Preliminar da Corrida de São Silvestre; Data e hora
• rv e ,,0..,. .

"
.. ,�, .,. _. _ dia 14-12-52 às 9 horasCampeonato Citadino da DIvIsa0 de Profiss ionais. Nao ,

C
. -

E t', -

I'
". �

'd t
' I' , omlssao 'xecu Iva .

fOI alterada a c' assrncaçao
-

os concorreu es, que e a O' C h Presid t d FAC' Dr. smar un a - reSI en e ' a\

seguinte:
- JOIJn. Arybaldo Póvoas - Repres, Gazeta Espnrti-e.

1o luga-r - Figueirense, com 4 vitórias, 1 derrota;
va de São Paulo;

1 empate, 9 pontos ganhos e 3 pontos perdidos. .. Cap. Paulo Mendonça _ Vice-Preso da' FAC
2" lugar - Atlético e �vaí, ambos com 3 vitórias,

Major Domingos da Costa Lino Sobr ..
_ Superdnten-

2 der-rotas, 1 empate, 7 pontos ganhos e 5 pontos perdi- dente da FAC
dos. Cap. Nelson Asdrubal Carpes - Preso Caravana E.C.

3,) lugar - Bocaíuvà, com 3 vitórias, 2 derrotas, 2
Dr. Osvaldo Bulcão Vianna _ Preso 'do Lira T.C.

smpat ex, b pontos ganhos e' 6 pontos .perd idos. Sr. 'José EÚas _ Preso do Clube'! 12 de Agôsto
40 lugar - Ouarani, com 2' vitórias, 3 derrotas, 1 Sr. Eduardo Victo(,Cabral _ Pres.' Cons. Reg. Des-

empate :5 pontos ganhos e 7 pontos perdidos. po rtoa � I
'''---�-ªo lugar, - Gna ran í. com 2 v it.ór-ia s, 3 derrotas, 1, S'. Osni Mello _

Pl-es�'dente
da F. G. F.

5 pontos ganhos. e 7 pontos perdidos. \
'. m'ecão Geral da Córrtda _ Dr.· H�tor Fer�ari

. 50 lugar-�- Paula" Ramos, com I ,titória, 6 derrotas, fQ""S
-

>

Juizes Honorários
.

2 pon to::\ ganhos e 12 pontos perdidos. ..,

'<>�':-'Irineu' Bornhausen _� Governador do Estado
Movimento de tentos Deputado Protógenes �ieira - Preso -Asaembléia

Figueirense - 17 a favor e 11 contra. Saldo: 6. . Legislativa
r

Atlético __.: 13 a favor c 10 contra. Saldo : 3. Dr. Paulo Tharso Fontes -:- Prefeito Municipal _

Avai - 12 a favor e 9 contra. Saldo: 3. Almirante Carlos Carneiro - Cte. do 50 Distrito
Naval

'

CeI. Osvaldo Maury Meyer - Cte .. do 14 B. C:
CeI. João C. Alves Marinho _:_ Cte. Polícia, Militar
Dr. Alvaro Millen da 'Silveira - Preso Câmara 'Mu-

Ouaran
í

- 9 a favor e ):4 contra. Defic it : 5.
Paula Ramos - 7 a favor e 19 contra. Deficit: 12.

Fpolis, '1-12-02

Defesa mais sólida - Avaí.
Defesa menos sólida - Paula Ramos.
Ataque mais produtivo - Figueirense.
Ataque menos produtivo --Paula Ramos.

Expulsões·
Até agora reg istraram-sa 5 expulsã-es do gramado,

selndo 4 no 10 turno: Osmar (Palíla Ramos) Lauro (Gua!
rallí), ,Justino (Figjl.eirense) e Danda (Avaí) e 1 no se-:
gundo turno: Américo (Fi,g-ue.il'ense).

n icipal
Dr. Aderbal Ramos da Silva
Sr. Charles Edgard Moritz - Preso da Fed. do Co-

mércio
.,

Dr. FemandQ Mello - Secretário de Segurança
Sr. Flávio' Ferrari �'Diretor do SESC e SENAC
,Major Roberto Brandini __:. Cte. Base Aérea
Dr. Waldir Campos,

,

-

r
.Juiz de partida - Ma.jor Maurício Spalding Qe $ou-·

za, -.

Juizes de Chegada - 'Jom. Waldir Grisard - Cyro
Muller - Dr. Dib Cherem - Walter Lange; Nívio An
drade - Waldir de Oliveir� Santos.

Gl'onolll�tristàs _.Milton Lemkuhl - Prof. E'I;ico
·Stratz""-' Jor:-'W�,ldir ,Ouriques. "

\.

Juizes. :de PercUl�so - Dr, Paulo Otto Scheideman
"tel ;� dr. Joã.o:'BaÜsta Bonnassis .,- Pedro Paulo Ma
chado - Nelson Maia Macnado - 'Rubens Lange.

Fiscais dos Postos - Posto' Ia Catedral .:..:_ Hélio
Lllnge - Riram do Livramento':":_ Gustavo Zirnmer _
H§lio Quint - Zenon Bonnassi�.

.

'Posto· 1.1° - Praça XV esq. João Pinto ----'- Acimar
·Silva - Jorge Mussi - Milton Filomeno Ayila e Hamil�
ton Alves.· ..

'
-

,Posto IllIo -- R. Cons. Mafra esq. r. '7 d� Setembro
- Haroldo Pessi - Eurico Hostemo --:- Carlos_ Bonetti
.,.-- Atho Jadntho e Rui Tiburcio Lobo.

- .

.

Pl>sto IVO - R. '; de Setembro esq. Felipe Schinidt
- Agapito Veloso - Qsni Bal'bato - Osvaldo Silveira
..,-. Waldir Albani - Nirefs Haviara.,s � Agost1nho Laus.

Fpolis., 10 ,de Dezembro de 1952.
.

(a) 'Nívio de Andrade - Secretário
,

Vis-to: (às:) Osmar Cunha - Presidente. .

,

��pàrti"õfPáção
JOSÉ FERREIRA DE SOUZA E SENHORA

, AUGUSTO RO-BER�O JACQUES E SENHORA
Participam aos '>paJ'en�es e pess,ôas de suas ' r'ela,

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

Palhoça, 7-12-52

Os artilheiros
- Do FigueireTlse __:_ Jllstino, com 4; Cordeiro, com 3;

Massita, Ahelardo e- Américo, com 2 e Sebastião, l:;3ihi;
LaU'dares e 'Darci; com 1.

,"

Do Avaí - Saul, com 4; Lisbôa, com 2 e Paulinho,
Ad, ;ruir, Bráulio e Bolão, com. L'

Do Aatlético - ,Mirinho, Pínto da Luz, Augusto e

E'l'ico, com 2 e Alcio�e, Juli:nho, Hercilio, Duarte e Toi-
nho com 1. /

.

-

't..... .

'Do Atlético - Mírinho, Pinto da· Luz, A,l,lgusto ';(l
'2 e Adílio, Raúl, Carriço, Alcio1i, Za<lki,' com 1.

.'

Do Bocaiuva - Romeu, com 3; China e Assad, -com
Do Guaraní - Lauro, c'om 4; Osni e Orlando com

2 e Polli, com 1. .'
------..

Do Paula Ramos - Moacir éom 4' Wilson, com 2
e Osmar, co'm 1.

' ,�

Os. arqueiros v�'sados-
Do Figueir€nse .__ Galo 5, Alcide13 5 e Mafra 1.
Do. Atlético - Soncini 10.

/

Do Avaí -, Brognoli 6.-
Do Bocaiuva -,-' Bubi 6 e' Hugo 3.
Do Guaraní - Nilton 1, Isaias,4 e LeIo 3.
Do Paula Ramos,- Jaime 19.

Os apitado"res
Norberto �erratini, 8 vezes ; João Sebastão, ,da Sil

va, 5 vezes; Lázaro Barto.]omeu, 4 vezes:e Manoel Tou
rinho, 1 vez.

Aspirantes
10 lugar _:__ Avaí (invicto) e Figueirense,. -3 pontos

perdidos.
20 lugar - Bocaiuva, 4- p.p.
30 lugar '- Atlético, 7 p.p.
40 lugar - Guara11í, 10 p.p.
50 lugar - Paula Ramos 11

. '

{.

p.p.

o
O"�

/,

.\

E' a seguinte. a relação gôsto,
dos pedestrianistas blume- Prêmios -

nauenses que disputarão Além de outros estarão
com .o s f'lorianopolitanos a em disputa na prova de: Ia

honra de representar San- manhã os seguintes pré
ta Catarina na maior rús- mios:
tíca do mundo que terá lu- 1 Taça, oferecida pelo
gar emSão Paulo.i dia 31 do .prof'. Flávio Ferrari ; 25 me":
corrente, sob o patrocínio dalhas oferecidas pelo jor
cié "A Gazeta Esportiva" o nal paulista ')A Gazeta Es
mais completo jornal espor- portíva", sendo 1 de vermel
rivo da América' do Sul: (10 colocado), 4 de alpaca
Waldemar Thiago de Sou- (20, 30 e 40 lugares) e 20
,.';a (bi-campeão ela provb\),. ele bronze' (50 ao 250 -lugar.
L\ntBnio Clemes, Alcides Não deixem de presenciar
K"'r-i, .ck, Eduardo SilveÍcl'a,,/ a mon urnençal Coerida r ús
RUllino Manoel da Silva: e "iSca de amanhã !

\

CARIOCA DE FUTEBOL
E' a seguinte a classifí-

I 80 - Madureira, 20
.

cdSão dos concorrrente ao [' 90 - Bonsucesso, ::':2

Campeonato Carioca de Fu- 100 - Canto do Rio, 23
tebol, após a rodada de do-· lIo,'___:_' São Cristóvão, 24.
mingo: A próxima rodada

10 lugar � Vasco, 3 Sábado; - Botaf'ogo x

2õ 'lugar - Fluminense, 5 Fluminense.
.

30 - Flamengo, 6 Domingo - Flamengo x

./ 40 � Bangú, 11 Vasco, Bangú x São Orís-
50 - Botafogo, 14 I tóvão, Olaria

- Bonsucesso
60 - América, 16 'e Canto do Rio x Madurei-
70 - Olaria, 18 1'a. - .

-

\

Leide· . Aéreo
Novo Horàrio

Decolagem para NORTE:, Decolagem 'para SUL

ás, qUílrtas e sábados:· 07,35" ás terças, seÀ'Ías e

'ás segundas:.
.

09;35 Dorn.ing0s . 12,38,

,

_
Horário de Chegada em:

Curitiba . . . . . . . . . 08,27 10,27
São Paulo :. 09,51'" 11;57
Rio , . . . . . . . -11,37 -, .. 13,37

.:' . 4-a�g" e sab..
r 2"'as.,

4s viagens de Quarta�feiras e �ábad.os continuam,
do Ido, eI71 vôo direto para SALVADOR E RECIFE e no
dia seguinte para BELEM E' MANAUS.,

.

, Faça, sua viage'm . cOhfortável e, rapid� _com os

"CVRTISS COMANDER" de 50 poltronas individuais.
'TABELA DE 'PREÇOS DE AVIOES �IXTOS

.

Serviço rapido de EXPRESSOS E ENCOMENDAS
com entrégas á' domicílio em: Curitiba, São Paulo, Be-
lem e' Manaus.

.

'1 ,A_g-en�es: Z: L. ST�INER & ClA ..
'-:-'Rú?- C,_o,nselheí-1'0 Marra; 90 - Telefone: 2.402.' .

IOficiUífê�8ifcíeírHiíy
,Acha-se aparelbad�a para qualquer �erviço em BI-··

.�icletas e Bicicletas' a motor ---Tieiclp,- Tico-Tico
. Carririho �. Berço. ew.· ..

.... Peças e, 'Acessórios Novos e Usados.
.

Pinturas. Soldagens e Parte MecânÍ'e&..
Serviçós Rápü10s e GaÍ'a�tido, Executados por J)ea-

{(lA! esnedalitados. ',--
.

Rua Padr� Roma, 50 -
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.-9
.,. Florianópolis, Sexta-feira, 12 de Dezembro de 1952 J ....ADO

'

. V' I"da SDcialí'Danton nãó ser_". o
_.--
---- - -' --

'-:- ,

_.I

1novo -tbe-Ie 'lIe --PoliCia -

" Contmúa oferecendo pe
, * rigo aos transeuntes,
pr incípalmente aos veícu

ios, a ponte na estrada da

Arm'àção do Pânta
no do Sul.. E' situação
Ieverdadeiro desleixo,' com
aquela ponte caindo 'aos pe

Iaços, Fatos desagradáveis
têm-se verificado ali, entre
os quais o que aconteceu a

uma camionete que, quase
ho; e o sr, Danton Coelho, caindo ao peráu, ficando cái
�ue entrara para a conver- aio cái, foi reÚrada à mu

'a chefe de Polícia, saiu de-
que pelos passageiros" na

a simplesmente deputado. última segunda-feira.' Fe
Saiu satisfeito - e ôntem lizmente, não houve vítimas

Wagnér, esposa do sr João Ião ocultava sua· alegria, a lamentar.
)h:t,·ista Wagnee \�ão perdia o mandato em Mas, apesar de reiteradas
- S.!'�. Emerita Souza �l'oca de um cargo de. con- solicitações, dos rôgos e

� Srta. Maria L. Regis 'iança que; em pouco' tem- das promessas, a ponte fi-
- Srta. Zita Luiza Co- JO, ,Possívelmente, lhe' esca- COl! como está, constituindo

-rnes caria- das mãos. seno perigo. Esta é a se-

-v-r- Srta. Maria Marta: . .' gunda na Ilhà, cujo estado
lVIeira. If�l"De

.

Diarlo de calamidade nos chega ao
, "'ENLACE MATRIMONIAL: ! l.t '. ." .,. conhecimento. Uma delas, a

Carvalho-Schlemper da. Barra da Lagôa. Até o

Realiza-se, hoje; nesta RITZ
. momento, não sabemos como

''Capital, na residência. dos Às 2hs. está ...
-pais da noiva, o enlace ma- PEGGY A continuar nêsse andar,
trÍlnonial do. sr. Antônio Com: 'Diana Lynn,. dentro depouco a Ilha não
Carvalho com a senhorinha Preços: 7;00 - 3,50 contará com uma ponte si-
Eliete Schlemper. No programa: Jornai na. quer que permita seja utili-

. Serão padrinhos, no ato Tela. '. sada. Já não chega o mau

-civil, pelo noivo, O'S srs. Ni- I - RITZ estado das estradas? ...
10 S. Veloso e a senhorinha I'

Às 4% - 71/2 - 9hs.

"I'eresinha K Carreirão, o, Humphrey BOCART

sr. Paschoal Simone Neta e I em:
.

exma. sra. e, da noiva, os I UM PREÇO PARA CADA

.131'8 •. Pedro Paulo Vaz e a . CRIME

.senhorínha Lizete Olinger e: No programa: Cinelal:dia
Aurelio Muniz Migiori e ex-l JornalvNac.

'

-ma, esposa: No religioso, pe- Preços: 7,00 - 3,50
.

10 noivo, o sr, João C�rlos I Imp. até 18 anos

'Carvalho e a senhorínhal ROXY
�..., �·i91. Schlemper e o sr. Enio \

- Às' 4 - 8hs.

Schlemper e .exma. sl:a. e,
.

S .t\NGUE E MORTE

pela �oíva, �. sr. Odilon II
A CA�ERNA DO DIABO

�tolomeu VIeIra e exma. Com. Charles. Starrett
,esposa e O' sr. Catulo Sá e O NOVO ROBl80� CRU-

·.exma. senhora.
.

SOE' .

Aa jovem par, os ,cum- No programa: Atualida-

primentos de O ESTADO. des .em Revista. Nac.

"'VIAJANTE: Preços: 6,20 -- 3,50

�r. Francisc� .,Rusato Imp. até 10 anos.

r Acompanhado de. sua ex- ODEON
"!na espôsa, a sra. d. Italia Não haverá Sessões' Cine-

Frainer Busato, e �de suas matograficas.
gentilíssimas filhas, srtas. . GLORIA

Gema e Jandira, cheg(}u a Às 8,30hs.
Florianópolis o sr. Francis- Humphrey BOCART

,co Busato, industria1 em UM PREÇO PARA CADA

Can'oas, no Rio Grande do CRIME

.Sul, que aqui veiu afim de, - No programa,: Cinelandia
asslstii- à colação de gráu J�l-naL Nac.·· ;

de seu filho Neri Busato, Preços: '7,00 - 3,50
,orador da Turma de Fanna- Imp. ité 18 anos.

,

IMPERIAL

!ANIVERSARIOS: RIO, 12 (V. A.) Até

;8�( .. João Silveira de Souza an te-on tem, o novo chefe de

Ocorre -nesta data, o an i- Polícia ia ser o sr. Danton

.vcI'sário natalício do ar. Coelho. Mas à tarde, eu

",1uão Silveira de Souza, sub- quanto circ�lava.m os rumo

.dircto.r do Tesouro do Esta-l res, qu� registramos, de que

,do, ..aposentado é pessôa' generais se demonstravam

,gnL!1demente. relacionada .ontrários a que õ sr. Ciro

�csta Capital.
-

3,esencle saísse "enxovalha-
I

O ESTADO curnprimen- do" da chefia de Polícia, o

;t:l-O� cordialmente. sr. Getúlio Vargas conversa-

�F:'AZEM ANOS, HOJE: 'Ia durante 'duas horas com

') seu ex-ministro do 'I'raba-- Jovem Jaimira Peluso

Cardoso, filha do sr., Jobel
Cardoso

-- Sr. Manoel Machado,
estudante
- Sra. Hilda Atahide

-colan@s.

-

em:

Às 8hs,
Humphr,ey BOCART
em:

UM PREÇO PARA CADA
CRIME

No, programa: Cinelandia
Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
.

Im,p. até 18 anos.
IMPERIO
Às· 8hs.

.Gregory PECK
nia MA�9

.

1alra 'de cao �•••
" ,

�!:D-icultura (baseados no le-.
�antamento agricóla de a

·gôsto . ·pa.ssado) existem no

pais 899.008 hedares plan
ta.dos com cana de açúear.

Os principais produtores
;são os Estados de Sãor,Pau-'
lo; 'Pernambuco,' Miriag' Ge-'
Tais e' Rió de Janeiro.

.

Virgi-

Em S-amba�Dj, a, iniciativa' dos funcionários da'.AI...
fândfga' .Iez"linfêr orna Cruz d Santo Vruzelro
t'J de há muitos anos que' fândega, conduzindo mem-

"Pôsto Fiscal" de Samba- I
bros das entidades religio-

qui tornou a si a conserva- sas -e convidados que apre-

·ão do Santo Cruzeiro da sentarão os respectivos in-

Ponta do Sambaqui. I grossos. Às 9 horas, logo a-

I"h d SambacuiEntre estes ocupa lugar i POS a c ega a ao amr aqui;

de destaque o sr, José Lící- celebrar-se-á o Santo Sacri-

n10 Lopes que, há 33 anos, ficio da Missa ao pé da

com extremado zelo e auxí- Cruz.
liado pelo veterano samba
quiense sr. Gera-Idino P. Ma
chado e outros ,elementos lo� i

cais, promove a festividade
em honra dá Santa Cruz, a

traindo àquele pitoresco _1'e- _,

.3.�LT.Jto de nossa ilhanumero-

'1lOS 'fiéis da Capital e vizi-

ihanças,
_

Há alguns. anos o sr, Li- I
cinio Lopes propoz que a'
Corporação dos "Fiscais A- I
duaneiros" patrocinasse as os Guardas Aduaneiros sua
festas de Santa Cruz, pois, última etapa, entregando à
como dizia, "aquela Cruz veneração pública o impo
pertence aos Guardas da AI- 11e11te Cruzeiro de cimento
fândega". I

armado na Ponta do Samba-
Assim se fez; e os Fiscais quí que assim converte o a

Aduaneiros foram aderindo, prazivel local em um ponto
sucessivamente, Chefes, I de atração de turismo.

.

Guarda Maria e �espachan-I' A. inauguração do monu
tes.'

.

.

.

mente obedecerá ao seguin-
E foi aí. que tomou vult<? '

te programa t.
o velho projeto de substituir

I

'Dia 13 à noite
.( velha cruz de madeira por
.ima de cimento armado.

Consegufdo o numerário
à fôrça de contribuições
mensais dos Guardas, foi
solicitada

-

a aprovação e

Benção do Exmo. Revmo. Sr.

Arcebispo Metropolitano, I''\ssembléia �egislãtivabem como a necessária li-! '

'3ença do sr; Comandante do
.

jO DístrítoNaval que com em virtude de concorrência 1 dizendo das razões que le

,,,impatia recebeu a idéia e pública ou outra determina-I varam o L�gi.sla�ivo a rejei-
concedeu a eseolha do local ção legal.

.

; tar a provIdencIa,' quando
mais apropriado, tendo-o vi- S. S., em 11-12-52. _ ! pleiteada pelo sr. Irineu

\'t 1
.'

t JoSé Bahia S."Bittencourt Bornhausen, na primeira le-
SI aç o preclsamen e n um I

O prC}jeto do aumento de 'gislatura.dia em que. numeroso grupo
impostos 'I, Na qualidade de Membro

de Gual'dás e pessoas do lu-
O deputado Estivalet Pi- 'da Conli:ssão de Finanças,

gar preparavam a área des-
res, líder do p'artido Social indicara, então, as falhas

tinada.
De'nocr.itico, sel've-s do mi- contidas na proposição d()n-

E alteou-se o ma,gestoso crofone para alguns comen-l de a impossibilidade de ser
Cruzeiro. Há quase um ano

tári08 sôbre o projeto de 0- aprovada.
aeha-se concluido o monu-

rigem gove'i"namental que
.

mento. pede aumento do imposto do I· O governo, ao renovar o
Dias 13 e 14, sábado, e do-

sêlo..
'

I projeto, devia. escoimá-lo
mingo·,..-pl'óximos, vencerão Brilhantemente' discorre; dos male.s nele con�dos e

--t-,--,-·;-I'-I.\-'--.-:-J
.....

[--.--.·--.•
--

..--.-,..-6.--:.--..
--

o orador sôbre a matéria, ) �����;:�� ����jgç:;
'.. I vo _projeto é em tudo identi-

IIcO �o primeiro, contendo as

mesmas falhas 'e os mesmos

. erros.

I .Além disso,
.

novos argu
m€'l1tQs se insuqrem' cOJltra
a atualização

'

do 'referido
impó&to nos moldes previ�:
tõs nas tabelas que acom

panham
\
o projeto.

Ap(!)llta, o orador, . inci
deneias inadmissiveis PQr
que atingem at()s não pre
vistos em lei:

A Comissão, por nosso in
termédio agradece a todos'

que de qualquer modo tem
contrlbuido para a ereçao
do monumento, especializan
do o nome do sr. Alcides
Cláudio, que, desde a pri
meira pá de pedreiro até os

mínimos detalhes e a colo-
.

cação da cruz, tudo dirigiu'
.

- Benzi- désinteressadamente.·
mento da Cruz, solene nove- Estejam ainda destacadas
na e, a seguir, festejos ex- nesses agradecimentos as

ternos - música, barraqul- meretissimas autoridades re-
nhas, fogos.

'

IlígiOSa"S, civis e militares, .

_

Dia 14 - Embarcações pelo apoio moral e material
partirão do trapiche da AI- que não regatearam.

Octavio .da Silveira Filho, Carolina Batalha da Sil-

I vcir,a, Coxa Bata.lha da Silveira, Judith Batal.ha da Sil�
veira, José Batalha da Silveira e Alice Bathke da, Sil
veira e filhos, Fernando Batalha da Silveira e Amalia
Sabatini da Silveira e filhós, Cesar Atila Batalha da Sil-
veira, e Mariazinha Silveira, filhos, rioras e netos da- sem�

pl:e querida e lembrada
,

PANCHITA BATALHA DA SILVEIRA

PANCHITA BATALHA DA SILVEIRA

agradecem ·sensibiliz.ados a tôdas pelilsôas ainigas
que os confortaram com suas visitas, compareceram ao

sepultamento e enviaram flores, telegramas e cartas de
pêsames,' e convidam para a Mjssa que pela intenção da
alma da idolatrada extinta farão celebTar na Capela do
eolégio Coração de Jesus, na próxima segunda-4'eira
'(15), às 7% horas, sétimo dia de seu filIe·cimento.

Antecipam agradecimentos aos que bondosamente
�omparecerem a êste ato de piedade -cristã.

.

A Diretoria do R. élube
COllcórdia, convida aos seijS
ASt'ociados e exmas. famí
lias, para â soirée hoje, com
início às 21 horas:

,; .

'EI\JTURAS DO

RECREA.TIVO CLUBE
CONCóRDIA

-

.

A Comissão organizadora
COnvida ao povo para pres
tar o concurso de sua pre
sença .às solenidades e, ao-

.
mesmo tempo, apreciar a si

tuação pitoresca, a solidez e

imponência do Cruzeiro. de
Sambaqui,
Os oníbus das linhas fa

rão viagens extraordinárias,
-

atendendo ao público em ge-
ral.

'.

"

,.

El, indis�utivêl1Uellte um

a!bsurdo, seja o imposto do
selo cobrado para fins não

previstos em lei 'especial.
Necessário se faz, antes

de mais, nada, uma ·lei que
decláre quais os �toi{ sujei
tos a-o imposto do selo para
de-QQis ser, em outra 'lei, fi-

I
xa'do () limite de incidencia.

I'
O discurso do deputado·

l<�stivalet Pil'e� constitui

I profundo estudo .da matéria
e sl:)'scitou interes.santes de

. bat�s, em ambiente. ele-vado,
durante os quais o, deputado
Bulc-ão Viana, com a sereni.
dade de sempre, pr()curou
defender o projeto original.

-

Np.o havenoq .
ordem do,

dia. o sr. presi.dente encer-
10U a sessão;

"--
---- ...._-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



riamente escreve, na, i�l->
prensa earíoea. unnBilhete al

Var,g�.s;., .

Na, edição do Diário
Noite" de 3 do corrente, HQ

final do seu Bilhete acres-.

Ia ls'sembléia
·

Legislativa·
_.

centouj _

" P. S. - o "complot'"
que se procura tramar eon-.

tra IJ sr. Nerêu Ramos para.
afastá-lo da presidência da
Câmara é injustificável. E
o pior é que se diz qu tu
do VOOl sendo prepara' !t

com o seu beneplácido, N
rêu é uma garantia' para·
seu govêrne, POde lhe con-

'traríar, 'mas é um homem1
de I>em e só lhe tem sidó';

IM
"

i ais

1 [Não í C8U8CÍ'
1 J" ,

o.. sr, Barreto Pinto- diit<-

Na sessão de ante ontem pre,

..

sidida pelo deputado Protó
genes Vieira, o deputado

'
. Bahia Bittencourt, intrepido
representante de Ltaja.í, -foi
à tribuna para lamentar te..

'uha sido retirado da Mesa

Alfandegada local, a tarefa.
-de fazer conferencia na car

ga dos navios em transito

.nuquele porto. O nobre par
Ismentar mostra os efeitos
desastrosos daquela medida,
levada a efeito pelo. gover
no sem atender aos interes
ses do próprio fisco e, ainda
aos interesses do município.
Acentua os constantes es

forços desenvolvidos 'pelos
poderes públicos municipal
e estadual com o fim de ha-
ver em Itajaí,
efetivos,
No desenvolver de suas

considerações, ilustradas
por brilhantes apartes do
deputado Cássio Medeiros,
o deputado Bahia Bitten
court mostrou: o absurdo de
estar "atualmente, a' descar
ga de mercadoria de navios

. estrangeiros, dependendo da
ida àquela cidade, de um

conferente de F'lor iarrópo
liso
Como salientou o' deputa

do Cássio Medeiros, verifi
ca-se o absurdo de os impor
tadores, prejudicados pela
demora de descarga, terem

que enviar' um automóvel à
capital, para daqui levar o

conferente.

"O ESTADO"
Cont.inuando ainda com desarranjo, a máquina

impressora, "O' ES'fADO" torna, a circular com O'

número de páginas, reduzido, pejo que rogamos ex

eUS8S aos nossO's anunciantes e leitores. -

Na verdade, a U.D.N. tinha e tem razão, Ve-

jam, os leitores: lá na A GAZETA su,rgiu- um RA
MOS de Pinho; aqui no O ESTADO' apareceu um'.

"';. Pinho' de RAMOS; ali no Diário nasceu, an.tf_-on-
tem, um RAl'IfOS de Urtigas .

. A oligarquia está voltando! Mas o diabo é que"
-

entre -tantos Ralhos falsos, apanho eu, que sou o>

único verdadeiro.
'

�ecidida.ménte 'a U:D.N: tinha e tem razão. E�
vou aderir! Vou sair"por aí; berrando o, slogan! A.

plenos pulrnões ! No rádio, na imprensa, nas esqui
naS e cafés: CHEGA, DE' RAlVIOS !

-
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