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'Os defensores do Govêr- vai êle, transcrito ao .Jor- i

"" por vários municípios ca- f' restrito apoio e franco a-

no, exaustos de espalharem' nal, de domilig_o: I b!éia, em l'e,&"ime de nrgén-I zona, os pess6di�t�s. assu- tarinensês e gauchos. plauso, assinada pelos 55

por aqui toda SOI:te de men- "FLORIANoPOLIS, 27' era, tendo sido um dos mo- rnem o papel de mrmigos do I Vale ressáltar que a As-I deputados qu,e integram a

tiras, forçaram - êssé de- (Meridional) - Negando-se tivos da convocação extra-
.

progresso, em face .da .ini- sembléia do Rio Grande do Assembléia gancha.
ove ser o têrmo - um cor- a comparecer ao plenário da ordinária, um projeto de ciativa do governador Ir-i- Sul, através .do deputado Este projeto, que ilurni

respondente de uma agên- Assembléia Legislativa, e, I origem governamental, a- neu Bornhausen de dotar a Adail Morais, entregou em nada e movimentaria a

da noticiosa a enviar pa- com isso, .evitando que essa I provando o con:ênio dos referi.da região. de uma Usi- rloa_çaba �o governador ca- riqueza des�a próspera z?-
1'a o Rio a última grande pa- possa deliberar, a bancada I Es��dos da, bacia do Uru- na .HJ'ldr.o-Elet�JCa capaz de.I ta:I�ens-e, e':11 presença do na 'la �oIitaI:do c_om o apoio
tI"anha de 1952.' .

. I elo PSD coloca-se contra os guai-Paraná, : estimular e alimentar a ex- mínístro João Cleof'as e do do orgao legislativo do Es-
Para que os no�s,os lei-' interêsses da região do oes- Agora, com a atitude in- : pansão econômica duma po- i presidente '-da

.

Comissão tado vízínho, está sendo to1'-
tores conheçam, na íntegra, : te catarineuse. tempestiva e contrária aos! pulação superior a 400 mil l[ Mista "Brasil-Estados Uni- pedeado por quantcw, .nes-

1) despacho cabeludo, aqui! Transita pela Asssern- sagrados interêsses dessa I habitantes 'e disseminada. dos, uma mensagem de ir- te fim de ano; desertaram
"

'do exercício' de seus man da-
tos".'
A mentira deslavada que

.

aí está traz.a marca da fa
brica: a ante-sala governa
mental.
Por aqui ninguem ignora'

que o P.S.D., partido mino
ritário face à coligação dos
partidos que apoiam o go

vemador, ausentou-se do re

cinto para não votar escor

chantes aumentos de impos
tos e taxas, corno os do se-

lo e de agua e exgotos, ,da'

D. Jaime' Proibe os Ombros, Braços,. Colo de Fóra.· na Igreja �o:l�; i:'��:::i��a�:m ta;
I Legislativo que o deputado

RIO, 29 (V.A.) - °

caro,
do Rio de Janeíro, torno pU-I dever,

não sabemos a q ue I caso desobediência às

01'-1
de dezembro de 1952. (as.) Osvaldo Cabral, sem con

deal dom Jaime Câmara blico que os sacerdotes que distribuir: fal-ta de coragem I dens da autoridade eclesias- Conego Cipriano Bastos, testação o mais alto valor

proibiu categoricamente o I estão exigindo a decência ou de zelo, ou.,. em todo tíca. Rio de Janeiro, 2,1 chanceler'". da bancada udenista, contra
. ingresso de senhoras e se- ! nos trajes, para qualquer I

I �les se declarou da tribuna,
nho�ttu nu �r�as c�M� função r�i�os� ou mesmo.� emmemwáv�discuno.Por
1:.aS da cidade quando em para entrarem nas igrejas '" I sua vez o 'deputado F'ran-

trajes escandalosos, isto e;' assim procedem em obedien- V· 1
-

_

L' ·"'-d B ·1'·
cisco Neves, da r-epresenta-

(:o'm os ombros de fora: os cia as ordens do mesmo Ex- a I ma o o I raS I e I ro ção trabalhista, também
vestidos sem manga, ou com mo. Sr. Cardeal Arcebispo. ,.', 'preferiu ausentar-se a ter

os decotes além da medida. 'I'amhém J1U Capela do Pa- RIO, 29 (V. A,) gamento do abono, os gui- rio da Produção Mineral, .da que votar essas desmedidas
/ A proibição. do cardeal foi lácio São Joaquim "diatín-, O Lóide Brasileiro até chês do Tesouro funciona- Divisão do Fomento da sangrias na bolsa do povo.
confirmada por uma ener- tas" senhoras tiveram proi- agora não efetuou ao seu, rão amanhã, têrça-feíra e Produção Mineral e da Di-

A Iei do selo, no projeto de

_gica nota da Cúria Metro- bição d� entrar para assis- pessoal o pagamento do a- quarta-feira, a fim de ateu- visão de Aguas.
aumento enviado à Assem

politana, que, inclusive, de- til' a casamentos. bono- autorizado pelo Con- der às rolhas de adicionais Em seguida, os pagamén-
bléia pelo sr, Governador, é

clara, expressamente, que E' tempo do nosso povo gresso, sob a alegação de e avulsos da Dfeisão de Geo-I tos serão suspensos, e só
de tal forma drástica e es

as senhoras, as' chamadas I cristão compreender o res- encontrar-se ausente o al- logia e Mineralog ía, da, voltarão .a ser feitos no
folante, que os próprios de

"distintas, senhoras da 80- peito que se deve à casa de mir-ante Lemos Bastos, seu Diretoria Geral do De.par-I dia 5 de jan�iro do novo
putados udenístas, através

cledade'', estão .' impedidas I Deus. Se tem ia sociedade �il'etol.. Ora,
\
jurlü,J'l1Íente t�m.. enteo Nac

.. ior:a_1 '�,e Prod.u-, ano, isto. é, na prjmeira se-
de emendas que reduzem de

-de éntr'àr na Cabela doI, Pa- suâs Imposições" 'quanto lff." com o. abono 'te1í� u:'<e "'. ".Ir· y.,a- -. ll\'T- 1 <._. \.ç 50% 'os acréscimos, estão1-' � _ LV '''' ,,�, l' çao rVJ.mer'ã, I na,_ LRO-OT'['l:t@-t 'gr.mda·-Leu'a "de 1953. <

lácio de São Joaquim, para trajes para suas festas e go o salárdo-f'amil ia e é' �
.. , .

_,
procurando Ilumanti'á:1a.

assistir a casamentos. solenidades, por que não po- facilmente compreensível a
: Até hoje- ningti'em ainda

de a Igr.eja exigir ao me- angustiosa situação das nu- MENSAGEM D,.E NATAL DO ARCEBISPO por aqui se lembrou de' llgar
A �OTA DA CúRIA nos o decoro ao lugar san- merosas famiIias daqueles a ausência dos deputados da

E' a seguinte, na íntegra: I to?· servidores. Não parece no:Í'-- l\IE1'ROPOLITANO oposlçao l
ao projeto do

De ordem do Eminentíssi- Se algum sacerqote, reitor má! que pela simp1eg �Xl{- �' . .

i:GIivenio da bacia do Uru-
mo Sr. 'Cardeal Arcebispo de igreja, descurar desse gencia do diretor do ,ói:l n", "E fIo seguinte teor a mensagem que, a convIte e por guai, porqu,e isso teria a ime

__) (I:), I, • _

'd' d \-'API>ESN d'
" , .

t d d SE'
..

t 1fiquem seus funci.ollàl'iG�' ,:ll.�,,:�.me 10 a 1 ::.; .. :S" lngm a OrIS au a e . 'ml- Ola à repu sa do próprio po-
sem receber até' á'(�' ta 0 (j' '1 :'n�cía -o Arcebispo Metropolitano desta Capital, Dom vo, que acompanha os tra-

" ,R ""'i."..f- ,i;;" ,') t·· •

D' dOI" b Ih 1
.

1
.

benefícios"'-''l}tlW-r;iii1ídós'' pelo,' ',,08(lmm ommgues e lveua:
.

a os egIs a�lvos . e sabe

COÍlúes�j$ ,,;;�\ ,.>�:,. "Em verdade, Belém tem sido é será sempre, como a que aquele projeto terá vo-

Tabela' ;'i-ganizada pelo 'l'e, 'e!'ltr�la ql�e. o apontou do a,lto, o mais PUl·O.e e-I t?ção unânime, ,como aliás

SOl.lirO levado ensmamentt).· ---: .J\.h, - para repetIrmos I
tiveram todos quantos con-

S. . I'·
. -

d·d· t I d De acôrdo ,com a �:ib9Ia o conceito de Sua Santidade Pio XII, - e.m .Jo-; densaram reais interesses
nnp es, lmltaçoes ven 1 as como e as e organizada pejá Diretoria sé. e Maria, no ct)ntínuo afã do glorioso dever, os tra- 1

da t.enoa eatarinense.
VIaminck e Utrillo. .

I
da De::;pesa Públi�a para pà-

balhadol'es da' mão; nos past(}res, os obreiros das vigí- I A obstrução está ,sendo

PARIS, 29 (U.P.) - De- eng.ellh-eiro-qu.imico ,losep-!_l lias; nos }\:Il.!;gos, �e,ndo reJs, de recursos int�lect�ais, os feita visando aos projetos
'Pois de um hmgo inquerito, Bergman, que imitava a �s-

do pensamento, - comó 'a confirmar que a ciência, p(}r de aumento de imp0stos, ex-
acaba de ser desmascarada sinatura dos mestres. mais sublímada, ou por isso mesmo, em inevitável gncru- elusivame'nte. Resta lem-

uma habilissima organiza- Quando os agentes poli- APROVADO O ROl\'I- zilhada, .não pode prescindir do supremo postulado" que brar que o sr. Governado!'
{�ã.o de falsarios. Há um ciais resolveram daj· uma PIMENTO COM O o Poeta denominou "la Somma Sapienza, il primo Amo-'; Irineu BOl'llhausen, nas

;'uo, vinha o ha;ndQ e�pedin- busca na sede da
'

compa- VATICANO I
rc", a suprema Sabedoria, o. primeiro Amor, Não. há, não, suas. campanhas .po'lítkas

<lu paTa () exterior' uma se- nhia de texteis de onde se
se compreende ciência C},ue desconheça a Deus. I fez o seu grande sl-ogan d�

rie de telas, cerca de cin- fazia a expedição dos qua- . LONDRES, 29 (U.P,) __ .Ês�e AlJe?S é o que bai�o? e se nos 'oferece nH; e�tre- ! solene e_ re'�tei'ado juramen-
�u-enta, com as assinaturas dtos e onde Bergman �ra- A Ass�mbléja Nacional da', ma l�dlgen�la de u�. p�e�pI? �esceu� comenta I?slgne I t�., d� nao ,.aumentar um só

de Vlaminck e Uh·mo, e balháva como engenhell'<?� .. _lugosla_'\i�a,. _aPTovºu .hoje, p�egador, ue· sua >; erdc.dclra gr�ndez.a,: �ara Ob�lgar. o tllbuto, ales:ando que. do
-conseguindo assim varios quimico, descobriram um 'por unanimidade, a decisão homem.a descer da sua �E..ande'.la lmagm3l1'1a. Na sm�on�a pouco sa��Ia .fazer mudo!
milhões de lucro. pequeno atelier onde o "ar· do governo de romper suas

dos AnJo�. o seu aparecl-men�o representa um prenunCIO
.

A oposIçao,. agora, fisca- •

. As telas falsas eram au- tist.a" dava as obras o relações diplomaticas com
de paz. E, para que esta reme, b�sta aos homens con- hza o cumprImento dessa

tenticadãs pelo principal "cachet" de garantia. Em o Vaticano,' segund� infol'- correrem com a sua parcela de. "boa vo�tade". Que es.ta promessà.
\
instigador do trafico, o cavaletes, quatro telas espe- mou a :tgência oe ,llOticias s� estenda, ao� nossos amados dIOcesanos; percorra o �s-

t'avam ocasião de serem 1'e- "Tan.íug". tad�, e, de recanto em r�canto, quant.o o'alc�ance a SIn-'

metidas.' a seus destinos. A resolução sobre' o as-
cendade dos nos��� deseJOS, faça a sua m{lnsao em todos ORISO DA CIDADE.'

Eram tres Vlaminck e um sunto foi apresentada pelo os lares doBrasIl.',. . ',
••

IJtrilo. O engenheiro já sr. Petal' Stamb�ic; pl'esi- iF.�.::on'ieçara a "raspagem" pa- dc-nte. da Comiss&o de Rela- I\fOVOS R.ECRUTAMENTOS SERÃO REA- r�·.,:,.
,'a a aposição' das assinatu- ç.ões Exteriores '!ia Asssem-
raso bléia Nacional e primeiro

. LIZADOS NOS ESTAD.oS UNIDOS
RIO, 29 (V.A.) - ° 121'e- As copias eram forneci- ministro da Sérvia-.

sidente da Republica assi- das por um ph1tor de rena- O sr, Stambolie, justifi- WASHINGl'ON, 20 (U. Defesa informa que a su
nou decreto exonera_n�o Q1e, mas. se'{q .assjnatura_, o �ou.� _rr:edi'da, 1,izen�?"qu.e "P.), -, O_Dep.a�:tam.�nto de 1 b�tit�lÍção das tropas da Co
sr. João Daudt de Oliveirà que de ·modo nenhum cons- "a pohtlc!!-:..h9s-tI1 ,do Va�l- �fes� anunCIa hOJ? que 1 rea e � _caqsa de semelhan
da função de membro do titue delito� O. pjntor por cano para ,com a IugosIa-VIa' cmq.uenta e t1'es' mIl ho�! te .decIsao.
eonselho d� administração .isso, não foi incomo-dado. e os Balcans atingiu t'rlti-' mens'serão chamados às ü- I . li

do Banco de :pesenvolvimen- t:'luando a Bergman" deda- rnamellte a tais proporções" leiras. nos .Estados, UnidQs! Os 110vos conscritos serão
to .Ecpllomico" e ,l�omealldo i 1'0U que não t.inha ,a inten- que o /govêmo iugoslavio no próximo mês de feverei- ;, destinados às armas de Ter-

I
para exercer a mesma fun- r �ão de fazer passar as te- não

.. poderia mais. permitir a 1'0. Esta é a maior ciú.a! ra, de Marinha e de Avia-'

ção, com mandato
..
de um lIas por autenticas, mas con-l interfel'encia do' Vaticano ':Ol1cenwnte a 110'\70

..

S recry.- i Ç.80
e poderão fazer face a I',an9.. !) Si:. �eriQ .Sieg_il'ieç1 �u�fli.lI�se no intiJrrogato-l nos ass�jlltos internos da! tan1en�os realizados em dois: suas nece�si,dades graças

Wagll'.;l" Batendlen. >�,' e 1:01 pres.o. 'rugos1avla". r.n03, O Departamento da I
aos voJulltarlOs.

. \

J DIRETOR '�l Rubens de

I�
.

ArrUd.a.
Ramos

• GERENTE
� Dominsos' -F.
l ,d. Aquino �
�.""""·"...1f...tr....�_.".-tr�.,,. ...........

Edição de hoje c 8' págs. .i<'!'.,·i:mópoHs, 'I'erca-f'eira, 30 de Dezembro de 1952 80 CENTAVOS

\

};"ALSIFICARAM ASSINATURA DOS PIN

TQRJi;S, NAS CÓPIAS
,

EXONERADO O SR.
JOÃO DAUDT DE

OLIVEIRA

- Que fazes, Udenilda?
- Do pouco faço mui-'
to!!!
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"

"
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Florianópolis. Tet:ça-feira, 3f,. de Dezembro de 1952 s
c;�: • .;'_

t lrrrguas : hebráia, grega -e latina. (Jesús Nazareno, Rex
:Ef,EITORES QUE NÃO. VOTARAM NAS ELEIÇÕES I Secmo Jur-ídita.., j.JUdeOl'Um). I,'_llE 50. RESPOSTA DO NOSSO TRIBUNAL REGIO: .. Mando também que nenhuma __

pessoa de qualquerNltL EtJEI'l'uRAL A UMA CONSULTA QU� MUITO .

i ei:ltado ou condição se atreva temeràriamente a impedir
\

.

LJIES-'D-EVE lN'rEOOSSAR. .

Díreeâo do DR. ADÃO BERNARDES
a justiça por .mim mandada, administrada � executada.Como é sabido, o Cód. Eleitorai (Lei n. 1164, de24"
com todos o rigor, segundo os decretos e Ieis roma:?�8file junho de lfl50l, em seu art. 175, n.z, considera infra- serviram de obiéto à consulta. E dispõe, no art. 184, que
e bebrãícas, sob as penas de rebelião contra o Impêrío

.ção penal "deixar. o homem de votar sem causa justifi- "no processo e julgamento dOE Crimes eleitorais €. dos
Romano.", Testemunhas da nossa sente�ça: Pel�s doz�,cada". I comuns que lhes torem conexos, assim como nos recur-
tribus de Israel: Rabaim Daniel, Rabaím J'oan in, Bm�l-A pena cominada para 'essa infração, varia de 100 a sos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á,
car, Barbasu, Labê, Petuculani. Pelos fariseu�: Bulia,

'1000 cruzeiros. , como lei subsidiária e supleüva, o Côd, do Proc. Penal.
Simeão, Ronoê, Rabaní, Mandoani, Boncurfasst. Pelos.'

A impressão que se tem, à primeira vista, é de que Êste Código dispõe, por sua vez, 110 art. 261, que
hebreus: Nitamberto. Pelo Império e Presidente da Ro-

,{) legislador não foi nada democrático ao tornar obriga- "nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será
ma: Lúcio Lextilo, Arnaseio Chilio. •

;tório o compàrecimento do eleitor à Urna. processado ou julgado sem defensor".
Obsercação: O recôrte de onde extraímos êste tra-

J á ouvimos de muitos: Mas, no caso em aprêço, essa exigência não deve
balho está encimado com a seguinte nota:

"Si eu tenho liberdade de votar em ,A, B ou C, por- prevalecer, por isso que, se trata de simples aplic�ç�o_?e " "A cópia del:lt�Lsentença.existe no..arquívo da ��al.
,�ue não sou 1 ivre de não votar em nenhurn dêles, deixan- multa ê a defesa obrigatórta, por iritep'r#liO: de ádV�a;- Á.c�de1nia de :História de Hespanha.. Em':' 1850 apareceu

__

.do de comparecer à votação?" do, com o pagamento dos, respectivos .honorários, aear- outra cópia escrita em pergaminho na cidade de Aquila,
O raciocínio é por demais simplista. retar ia. ônus de- talnaturéza que, mesmo com toda pro-.

em Nápoles".Nos regimes democráticos, a vontade popular é ma- baoílidade de vitória; seria preferível supértàr ,a. multa
mifestada através 'o voto.

.' do que procurar justificar a falta que a determinou. 'RÊÚÔRTA E GUARDA.,.
Assim como se diz: o segredo é a alma do negócio, ,

.

��I\l+to àSt (l.�tstãs
.

dos reeünsos, eataa deverão, ser '.',
.

;pode-se dizer: o voto é a alma das democracias.
.

p:Í,g:=i� af inal, como l1ÓS processos-crimes -em geral,' se- Dec�eto-Lei Estadual n, 228, de 18-11-938
,

O cidadão. que se abstem do exercíc�odo. voto, está gundo decorre do art. 50 do Regimento, de,'Custas do
(rDispõe sôbre Impôsto de Transmissão Causa-Mor-

(!ontribuindo para o perecimento da democracía. Estado, que só excetua os processos intentados medían- .

-.

de elei d
' tis)'.

d�
,

Si todo o contmgente e e eítores . e um pais se- te queixa. Art. 10 _ O impôsto de heranças e legados, es que
, uir o exemplo daquele cidadão que se nega a manifes- Fpolís., 28' de novembro de 1952.

o inventário e partilha sejam iniciados dentro em trinta
tar a sua vontade através o voto, fatalmente o sistema (Ass.) Flávio Tavares da Cunha Mano, Pres, Os-

dias e ultimados nos três mêses subsequentes, contados
democrático cairá em ru ina e em seu lugar' implantar- ... da .abertura, da sucessão, será cobrado de acôrdo com a.
se-á o sistema opôsto. mundo Nóbrega, Relator, Nicolau Severiano de Oliveira.

seguinte tabela: .
.

� voto do eleitor, portanto, é questão de vida ou i SENTEN'ÇA
.

QUE CONDE�OU A JESÚS
1 _ Herdeiros necessários _ atá 2\>.000,00, 4%; de

morte para ademocracia., mais de 20.000,00 até 50.000,00, 5%, -de mais de .

�ai, a obl�igatoriedade. .

'

,
"'f�'!.":'i � título, mais .de cu riosidade do.....que de ilustração,. 50.000,00 até 100.000,00, 6%; de mais 'de 100.OOO,QO até

• Nem se diga que o eleitor que comparec€ as urnas 1 publicamos, a segrnr, o, texto da sentença que condenou
250.00000 7%' de mais de 250.000,00 até 500.000,00, 8%;

não vota em candidato algum, .ae equipara àquele que

lJesús
Cristo a sofrer a morte pela Cru.z.· . . I de m�i� de 50Ó.000,00 até 1.000.000,00, 9%; de mais de

'e deixa ficar cômodamente em casa. Devemos esta publicação ao precioso ar�ulVo hte-.'
1.000.000 00 10%.

'

I
Comparecendo, manifesta �I€,?� qualquer modo,

Irá�io .do aba�isado facu�tativo .: Dr. Hernan i Senra de I 2 _:. Asce:dentes ou descenden!es. que, n� espécie
uma vontade: a de que o poder nao Cala nas maos de A, Oliveira, residente em Blumenau.

t: não sejam herdeiros necessários e conjuge ab-intertato.
B OH C.

_

Eis dita sentença:
. ,. , .

_ idem, idem, 6%; idem, idem, 7%; idem, idem, 8%;
Si todo o quadro eleitoral de um� naçao �()mpare- "No ano XIX de Tlben� Cesa�·.. ,ImpeI:ador .l'0n:ano I

idem, idem, 9%; idem, idem, 10%; idem, idem, 11%;
esse às urnas e vo'ta.sse em branco, ainda aSSIm, a de-I de- todo o mu?do, �o.narc� mvenc:vel na Ol impiada

idem, idem, 12.%.··. '..ocracia não perecerra, I CXXI e na Ilíada XXIV, na creaçac do mundo, segur:- 3 _ Irmãos e cônjuge' por testamento - Idem, idem,
Ela saberia renascer de suas próprias cinzas... \ do o número e cômputo dos hebreus quatro �eze,s. mil 10%;, idem, idem, �1%; idem, idem, 12%; idem, idem"
Imaginai, agora, uma damocraoia acabrmhada pelo l cento oitenta e sete, ?a pro�ênie do �'on:ano lmper.H� �o 13%; idem, idem, 14%;. idem, idem, 15%; idem, idem,

ndiferentismo da ma,ssa eleitoral!
." " '. ano de LXXII_� e da libertação do catIven'O �de Ba'õIl�l1la. 16%. . •

Razão, portanto, assiste ao, legIslador, no lI1CrI�I- no an� lVICCV II, �en4o Goverr:_ador, da �udea -- Qumto! 4 :__ Demais parentes até o 50 gráu - idem, idem,
aI' o comparecimento do eleitor às urnas; por motivo Sérvio, sob o regImento e governo da CIdade de Jerusa-

1'-0" l'dem I'dem 170/· idem idem 19%' idem idem,.

,. �.

P' t d
D 10 , , , /0 , " , !( , ,

ão justificado.
,

lém, presi��nte gratlsslmo" P01:ClO Ilato�;. regen e a
21%; idem, idem, 23%; idem, idem, 25%; idem,. id�m,

Re'lativamente às eleições de 50, entre nós, grande Baixa Galilea - Herodes AntIpas; PontIflCe do sumo
27%.

'oi a abstenção d� votos.
,

sacerdote - Caífás; Alex Almael - magni do templo; 5 _ Aos panontes além do 50 gráu e aos estranhos
O Govêrno, alarmado· com a repercução do fenôme- Raban Achabel, Franquino Gentaurio, cônsules roma-

_ idem, idem, 20%; idem, idem, 22%; id_em, idem, 24%;
o resolveu tomar a iniciativa na punição dos faJ.tosos. nos da cidade de Jerusalém; Quinto Cornélio Súb1ima e

idem, idem 26%; idem, idem, 2-8%; idem, .idem, 30%;,

Recomendações severas foram dadas aos orgãos Sexto PompEia Bento; 110 mês de marco e dia 25' do
idem, idem, 32%. \

ompetentes.
-

.

mesmo. Eu, Poncio Pilat�, aqui Pres.iden�e� do. Im,pério Art. 20 _ As taxas dessa tabela serão cobradas em
Natural que surgissem dúvidas no espírito de ma- Romano, dentro do poderIo; da arqul-resIdencla, Julgo, dôbl'o: �

. istl'ados, a resp�ito' da maneira de tornar efetiva' a á- condeno e sentenpeio à m«t(ce a J.esús,-� cham.ado peJa .l'l!e�- 1 ::_ Quando o inventário e partilha forem iniciados
plicação da pena imposta.

. .. '.
be, Cristo NaZ�l'eno � galileu ?"e. llaçao, home�, se�Iclo- ou trrminados com infração dos prázos do art. 10 dêste

Entl'!€ as consultas nesse sentido dlrIgIdas ao nosso so contra a lel mosaIca, ·contrarlO ao grande lmpeI qdor Decreto-�i'
."Tribunal Regiona'l Eleitoral, desta,camos a que vem inte- Tibério Cesar. \

2 _ N�'5 Casos da partilha reguhidos pelo art. 1773
rada no Acórdão que ,a segnir publicamos, da lavra do Determino e ordeno por esta que se lhe dê a ,cnlZ, do Cód. Civ.,' dês que requerida ou f.eita fóra. dos referl-
minente Juiz Osmundo Wanderley da .Nóbrega. sendo preg�do com crav?s c�mo os réus, P?rque, congre- dos prazos;

,

,

A concisão e clareza do aresto, dlspensa' .qualquer gando e ajuntando· aquI mUltos homens rICOS e pobres, 3 _:_ Si o herdeiro os legatário ,ao ·se. abrir a suces-

bservação em tôrno. não tem cessado de. promover tumultos por toda a Ju-
são residir fóra do território da República, nã6 sendo

Ei-lo: dêa, dize1'ldo-se filho de Deüs, rei de Israel, ameaçando em' servico público da União, Estado ou Município.
, "VISTOS, relatados e dis�utidos êstes autos de con- co;n a ruina de Jerusalér:1 e �o. sacro tem�10, negando o "

§ único _ Em havendo, no mésmo inventário, her-
uUa n. 2, da 22a. Zona EleItoral, MAFRA: tnbuto a Cesar, tendo amda tIdo o atrevlmento de en- deiro ou 'legatário com residência fóra do território bra-

Consulta o dr. Juiz .Eleitoral se os eleitores que traI' com ram9s e em �riunfo e com .parte da plebe deu- sileiro e herdeiro ou legatário CQm residência nele, só
ixaram de votar poderão, nos processos relativos à tro da .cidade de. Jel'usa}ém e. no sacro �emplo. E mando

ao quinhão daquele se aplicará o disposto neste artigó.
licação da multa, defender-se. pessoalmente e se os qu€' seJa condUZIdo Jesus Crlsto pela CIdade de Jerusa-
cursos das resp,ectiva,s sentenças eonden,atórias, de- lém ligado e a'çoitado e que seja vestido de púrpura e .

Art. 30':_ E' isento do impôsto, o monte partível não
enderão de pagamento das custas. eouoado de algl�ns .espinhQs tom a própria ,cruz aos ôm-. superior a ®:r$ 3.000,00, desde que o inventário e parti�

Acórdam, em Tribunal Regiônal Eleitoral, respon- bros, para que sirva de exemplo a todos os mal�eitores; lha se ultimem dentro em noventa -dias da abertura da
er que os eleitores, nos aludidos processos, poderão de- e quero que .juntamente ,com êle sejam conduzidos dois sucessão. \ ,

nder-se pessoalmente e que os recursos que interpu-I ladrões homicidas e sairão pela Porta Jagada, hoje An- § único _ Em não se terminando, pagarão o impôs-'
rem .das sentenças condenatMias, independerão de tOl1iana e se conduza Jesús ao monte público da Justiça, to da tabela constante do art.lo.
évio prepai'o, devendo ser as custas pagas afinal, sal-I chamado Calvário, aonde crucificado e morto ficará Art. 40 - 1l:ste Decreto-Lei entrará em vigôr no dia
se os responsáveis forem pobres. I seu corpo na

c.ruz;
como eSpetácu'lo para todos os mal- 10, d.e janeiro de 1939, revogadas as disposições em con-

O Cód. Eleit. é omissão a respeito das questões que vados e que sôbre a cru� seja posto êste título' ,em três, trarIo.

:..;,
'�'';l,
�';(�
f.

.�

'!

AVENTURAS
\ .

\
DO ZE-MU·TR,ETA·

L
.'

)

• • •

r
\

)
.<
�,

I f3L()�IA
,

Estreito'

_'.\Às 5 - 8ps.
Sessões das Moças.

Freedie STEWART
SCORDIA HARMONljO

'SA
, o programa: Filme J01'
. Nac.
ços: 1,50 - 2,00 - 3,50
_,ensura Livre.

No programa': Atualida
des Ipuya. Nac.

- Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até' 14 anos.

Às 8,30hs.

IKathàrine I{RAYSON -

..Howard KEEL

Às 8hs.
Sessão das Moças.

Fenand GRAVET -

Às 8,30hs.
Sessão da.s Moças'

Freedie STEWART'
DIStORDIA HARMONIO':

SA
No .,programa: Filme Jor

naI. Nac.

Preços: 1,50 - 2,00 - 3,5\).
Jmp. até H a:108.

Às 8,15hs.

I
Às 8hs.

Sessão das Moças. � Gregory PECi{ - Susan
Freedie STEWART - HAYWARD

DISCORDIA HARMONIO- em:

SA DAVID E BETSABA'
No programa: Filme Jor

na!. Nac .

Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

em:

O BARCO DAS ILUSõES
"No prü;grama: Atual ida

des em Revista. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

·em:

À GRANDE VALSA
No programa: Cinelandia

JornaI. Nac.

Preços: 1,00 - 2,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. JOSÉ TAVARES IRACÉMA
'ESPECIALISTA

,

O:'ESTaDO
ADMlNlSTílAÇ.lO

a.ca_•• Otletaaa, l roa C_eUlelr••."., �.....

:r.l. 16U - Cx. P_tal, 11.. ,j

DI'�tol'l RUBJIlNS A: JlAJI[OS. '

G.f.nt.: DOMINGOS ,.. D. AQUINO.

aepreientant•• :

I&�pre.entaçõ•• A. S. IAra. Ltda .

.••• Senac!or Dantaa, 40 - '0 andaR'_.

Tal.: 2%-6924 -- Ri" do Jauiro.

, .

,�....._ ••.••..&!!'a-.s-.... u ,...-.-_-_......-......."..",._-......_-".
.._.,....-:_-_-_-.........-_-_-._-..-:..-.--........,....

..

_-_••�-
..-••...,._..� .,..."",..,�..,...,.....-•••-.-_,.._..__,....�.-...J_......._�.....

DKA. WLADYSLAVA W. MUSS)'
E

DR. AN'fONIO nm MUSSI MOLÉSTIAS NERVOSAS E MENTAIS, CLINICA G};RAL

. Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe de. AmbuHttó

do de Higiene Mental em Florianópolis. Psiquiátra do Hospital J
Colônia Santa'Ana.

,

.

SaNBO.

,
.

Oirnreia-CUniea Geral-Parto.

!l81'.l�O compl.to • e.peciáliudo da. DO.tNQA8 D.

',.A�. evtD modnnol método. d. dia&nó.ticol • tr.atamanto.

"OOLPOSCOP14 � HIRT.iRO - 8ALPINGOGRAFlA - _.TABO

LI8aO BASAL

"""lotnapla 'por ond.. cortal-8IatrocO.ll'ulaeio &alo. UIva

CouI1Jt6rlo: Rua TraJaDO, II. 1. 1- andar - adifteio do _0.-

..,

I-··�
tI.�àrl.: Da. II ,. 11 bora. - Dr. _.1.1.

Da. 16 la 18 hora. -- Dra. _oa,f.
R.,idlneia Avenida Tr<tmpo....1r1. ••

DR. A. SANTÃELA

Cltnica _édica - Doenea" N.no....

�ult6rio: adifteio Am<5UI Neto - S.la li,

It..ldêllcla: ltUA Bocaiuva, 114.

C.uultaa: Du li l. 18 .or...

Tel.fone: J4i.naoltÓriOI l.las.

-"-------_._. -_._._..�._. -----

DR. JOSÉ BAHIA S. BITTENCOURT

MeDICO

CUlliea «eral -:' p:!DIATaU

a.H II de Maio, 11 - Itala!
rua.aICULTURA - PRDIATRIA - CLINICÂ O.R.fi

" .aot.II'�.
,

&aeeita para lao da Oenlol

C...altório - Vi.conde de Ouro J"T�to n .• - :Alt05 'a C,.a
......mo••). �

Ihaldtaeta -- "aUpe Sehmi4t, 101. - Tel, �i".

CIRURGIA TR.muTOLO�U

• 'Oft�"'ra
'OwIl..lt6r101 Joio .Plnto. Ui,

n.. II a. 1'1 diàrl.manta.
aanoa aoe Sábado.

a... I Bbeaiun Iii 11'0... li. '714.
----------------�----------- ----------------------

DR. ALFREDO CHEREM
.Corao Nadonal 4Ie ·'oeaç.. ae.tal.

Ih-tiretor do Ho.pit..J Colani� s.nt'Àna.

Do.n;:.. n.no.... a mentala.

lmpotlnefa Sexual.

a,.a 'nradente. Q. ,.

Couanlta. dai 15 la .}, lIora•.

I'ONJI: •• '1118. ./
I

.e•. 1 Bu. Sant.o. Sarai..... 54 - "tr.lto.

DR. MARIO WENDHAUSEN'
Clfnica tnf.cii('.a 4_ .t!alto. • efta.cu·

r ,tirl. - Rva Jo'Clo Pinto. 11 - TeL .. 'fn.
c. lt.. : i)•• , .. " àOl'.a.

ae.t•••da; RUI a.ta..'. "blor. "•. T.I. 111.

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
M1bDlCO

.... 8.,.,1co. 41. Cllnln mfantil d. A..I.Ulleta iI.aleI ..., • •...
• pltal d',Carlclaie

.
CLINICA ••DICA na CRIANQAS • ADULTOS,

- .Alerat. -

Coaaalt6r1o: Boa ,Nune. _aebldo, 'l - Conlulta..... 1••s 11

, ela. 11 la 1'1 lI.ora..

aatllêlleta: Rua _,ar_eh.J Guilherma, I - "one, 'fia.

�,
.

Lavando com -Sabão
.

\7irgel11 Especialidade
da Cia. ,WETZEL INDUSTRI4L-Joinville. (marca registrada)

ecoDomi.zà-§� tempo e dinhe.iro

,

'lua relipe de Oliveira. Q. 111 ,- 6- ·ltl!ohm...

'1'.1., &!-�87' -- São Paulo.

ASSINATUIlAIt N. Capital
A'" ".. . •. Cr" li,II."

'1!In••U.
.

•.••.• • . . . . . .. Cr$ tl9,8It

No. Inr.edof

.1$8 • • . • • . • • •• ••••..•. Cr$ :tIIO,••.

a.IGI tu Cr$ llt.ee

R_prejo.r Ltd••

Convulsoterapla pelo. eletrochoque e cardiazo l. Insulínote,!'ph

·ADVOGA·DOS

de Sak�l. MalarlOter�pla. Psícoterapía.
Consultório Provisoriamente á: Rua General Btrtencou'rt, 86

. \
(esqu ina de Ani ta Gar íbaldl ).

Horário: Das 111 às 17,30 ho raa

Residência: Rua Boeaiu s a, 139,

J.
DR. CLARNO

----..,._-----_._._-,---�

G. GALLETTl

DR.
.

1. LOBATO F.lLHO
AnÓnei". mediantea eOtl·trito.

Doença. do apllrelt.o rellJ)iratórlo

TUSl<.:RCULOSJ:

o. or:lfinai•. mesmo oS'o pobl;cad<> •. "f........._

.. ..oh1doa.

A direçllo não &to reoll"'".""',ilt".· p<rio........fl\l_
emllndol no. artii'0a al.inadoa.

DR. MARIO Ll}.URTNDO
e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Fõro em geral, Recursos perante o Supremo Trjb&>�
Federal e Tribunal Federal de Recursos.

ESCRITóRIOS

Florianópolis -- Edifício São Jorge, rua TrIljaa�...,

12 -- 1° andar -- sala 1
,

Rio de Janeiro -- Edifício Borba Gato, Ay_eDidJi1l\<�
Antônio Carlos 207 -- sala 1003.

- ADVOGADO-

an. Vitor Heírellea, 60. - Fone 1.468. - II'loriaaOp.n.

I

.

R ... .uhJ(iRAFl... Iil RADIOSCOPIA DOS PUL.O.s

Clrurlria do Torax ..

'·orh",.6., peia Ji'aouláaae Nacronat de Medicina, Ti.tolo.tUa •

nljo,�irà�ll'ião do Ho.spital Nerêu Ram'o•
Cm'." d� .,.pecl ahxaçao t

pe ls S N. T. Ex-interno a BX-aull\11QU ...

<.'inu'e-ia <Ii' Prof. Ugl) Pi'lh.3lfo Guirnllorh. (lUO)
Co n s u Itõ r to : l<ua Felipe Schmídt n. 18.

UlII,rlAmen te. das 16 il. 18 dora•.

Res.: Rua São LTorge n. 30.

naI

,
" 'orm.Oo ".la 'acuidada Nacional d. _adidoa 'a O••",.ral

.... do araIU).
.�ico pOr eoDc:arao da A..lIittllela a Psicop.ta. h Dt.trtto

. "1Itl.raJ..
.

,Ix-t.ntarno do Ho.pital PIIQut.t'rico •••olrimio J.iUctár1O 4a I
'f'�:<ltal radaral.

- .

I
b-lnt&rl'o d. Sànta Cua d. _il.rie6r4Ia do iU.... "aD.lre. I

I' DR. ALVARO ÚE CAR:VALHO-
I Doença. de Criançu
i Con.4Itóno: Róa 'Y"rajano a/no IIdi1. São Jorg. - J. 8"dar.
: Salaa l' • 16.

Jt4I.idineulI 1 .•8. I
,

Resldência: Rna Brigadeiro. Sjh!'.. Paes, c/n. - 11- aDda.·, (ÕA-
: cara do Ilapanhaj. Atend .. d iàr rarnem.e da. 14 li •. am diantol.
I

í
.. _.__._.

I DR. M. S. CAVALCANTI
i Clínica exdo.lvamente de ..-riallça.
I Ilh,., Saldanha Mnl'inbo, 111. - Telefo.na (•. i 7111.

r::....It4\rl. jJ :Reahlêllei. - Rua Buldo Tiua lI. 'f (Lar..",' 11

<h "10) - norlan,6polil. I (Trlltllmailto de BronqQ.ite8 em adultos e criança.)

......irl.: S la 11 lIoua - Oilri.m..... . Conanltórlo: Vitor Meireles, 18' -- 1" �ndar.
______, -

! Horário: Das 10.S0 às 11.30 e das.2.30 às II,JO borao
OLIIOS - OUVIDOS - NAaIZ • GARGANTA ! �'!aldên�iJl: Avenida Rio Branco, 15% - Fone 1.640.

DR. GUERREIRO DA FONSECA I .----. ----.. ---......--

'IEapeclallab .•� 1'I011.Ual I DR. NEWTON D�A '\t"ILA
,

.oIIIrn. Aparalhagem. I qrurJ'la Il·el-.J - Doenças de Senhoril" - Proc:tolol".

ILImpada d. Fenda - R.trlltor - T.rtom.iro .". ltalo x. (tII-! Eletricidade Médica .

-..r.tia. d. Cabeea) - R.tirada d. Corpo. JlxtraubOll do h.1mb Conllultórlo: Ru� ;ritor Meireles n. 18'� Telefone 1.607.

Consoltu: As 11,80 horas e à tarde dali II> horas am diante.

Reaidêncla: Rua Vidal kamoB, - Telefone 1.4�2.

OR. JOSÉ ARAUJO
----------�-_ .... , -----_._-_ .._-_.__ ..

Advocacia p. ConSabiljdade
DR ESTEVAM FREGAPANI

,
- Advogado -

ACACIO GARIBÀLDI S. l.'HIAGO

ROSARIO
• Clinic. Mêdl,ca - Doença. de criançu

--�--�.

- Contabilista --

'Ediftcio "IPASE" - 1)0 8nd.fI'i'.

Salão

��-M�JO��MÉDÊiios4�EfRA�-
- ADVOGADO ..:.

. Caixa Poatal 110 - IÚlJaf - SaDu Catar!1••

Rua Visconde de Ouro Preto, n. 2.'
_�visa a sua numerosa clientela que recebeu l1OVO:<

process'�s para ondulação permanente, os melhores qmõ"
existem na América do Sul.

As permanentes são executadas por competente!t,·
profissionais de. renome no 'Brasil e no estrangeiro.

Brasil

Navio-Motor "Carl Hoepcke"
RAPIDEZ - CONFORTO � SEGURANÇA

. Viage�ns entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

E�calai! )nterm'e�iãrjas em Haja! e Santos, sendo neste óltimo ape.à&
para Q mOVlmento de pa,ssái'eiros.

PRÓXIMAS SAlDAS:

I � A VOLTA
de ,SANTOSde ITAJAJ

'0

do RIO

25/Dezembl'o '. 27/Dezembro 10.Janeiro 2/Janeiro
p

5/Janeiro· 7/.Janeiro 12/Janeiro I3/Janeiro
17/Janeiro 19/Janeiro 24/Janeior 25j.Janeiro
30/Janeiro lO/Fevereiro 6/Fevereiro 7/Fevereiro
23/Fevereiro 25/Fevereiro ]o/Março· 2lMarço
5/Março 7 /l\�al'ço 12/Mal'ço 13/Março
17jMarço 19/Março 24/Março 25/Março,
31/Março 2/Abril 7/Abril 8/Abril

() horállo de Florianópolis será às 24 horas das datas indicadaa.
do Rio de Janeiro, às 7 horas,

Para mais informações dirijam-se à

EMPR�SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE'
• I

'Rua Deodoro - Caixa p'ostal D. 92 - Telefone:. 1.212.
•

i
!
i
I
I

i·

Irarmacias
de -Plantã�·

6 Sábado (Dezembl'o) -,
Farmácia Da Fé - Rua Fe

lipe S.;;hmidt
7 Domingo -- Farmácia,�

Da Fé Rua FeHpe-
Schmidt

13 Sábado - Farmácja.,
Moderna - Rua João Pinto,'·

14 Domingo - Fm"máci'lb...

Moderna. - Rua João Pinto"
20' Sábado - Farmáda."

Santo Antônio - Rua João'"
Pinto
21 Domingo - Farmãcia...

Santo Antônio - Rua Joã",,·

'pinto
25 Quinta-feira - Far· ..

maCIa Catarinense (Feria.
,do) -- Rlla Trajano

. 27 Sábado - Farmácj,._.
Noturna - Rua Trajano

I
.28 Domingo - Farmáei;;r.,

Noturna -:- Rua Traja�no
O servico noturno será

efetuado pelas Farmáelas

ISto. Antônio,' Moderna e

situadas .às ruas João Pin.
to e Tr�ano n ..17. '-'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1952 vê transcorrer o primeiro 'século. de existência da The

Studebaker Corporation -e-- a única organização no gênero, em todo o

mundo, que al;::auça, vitoriosamente, o seu centésimo aniversário. Seus

veiculas são, hoje, conhecidos e admirados nos 5 continentes, onde a
I

marca STUDEBAKER, assinalando os mais confortáveis e elegantes
I carros de passeio e os mais robustos e econômicos transportadores
de ca1"ga, significa absoluta, segurança de excelência em serviço.

\
·

·

• Em 1930, quando as, estradas de rodagem não

Primeir� viagem
Rio - Nova Iorque'
realizada num

STUDEBAKER

: venceu todos os obstáculos, chegando a Nova
·

'
.

: Iorque' com o carro em condições perfeitas
: de funcionamento - prontinho para outra!

I

• Assim, STUDEBAKER é uma tradição também
..

: para nós, Uma tradição de poder, economia,
: confôrto, segurança- e estilo - a mesma de

: que desfruta há um século em t�do o mundo.
•
·

D'!STRIBUlDORA, V'EMAG S. A.
Veículos e Máquinas Agrícolas

MATRIZ: Ruo Grata Funda, 224� Fones: 3·0648 • 3.0759. e 3·0612 - C, Postal 8232 � End. Teleg. "STUDEAUTO" -- São Pauli.
F!lIAl SÃO PAULO: R�o Vise. Rb Branco, 620 -- Telefone 36·6384 - FIUÀL RIO: RQa Siio Clemente, 81{83 - Telefone 46·1414

----�------------------------------------------------------------- ------------- -----------�--------�---------------------------------------------

Ins�a1�d.a no ,Rio a �a con-, tro Bl"a�ileiro do Il1stitut.o O TEATRO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO dendo. das possibilidades Junior, presiderite da So-
.

-terenCla Nacional sobre o Internacional de Teatro, f i- locais. c iedade Brasileira de Auto-
"'Teatro da Juventude -I' l iado à Unesco, vem desper- POPULAR t, res Teatrais, como 1° Vice-
Teatro para crianças. e não tando grande interêsse nos A direção dos trabalhos', Presidente; Paschoal Car-
'por crianças -- Unidade no I meios artísticos e culturais fantil, Teatro Escolar e: que acentua a necessidade Na direção dos trabalhos los Magno, diretor do 'I'ea-
movimento de teatro em to- da capital da. República, Teatro para a Mocidade. 1 de serem Instituídos grupos da ta Conf'erêncía, Nacional tro do 'Estudante, designado

dI) o Brasil prendendo mesmo a atenção Das conclusões a que já I estaduais filiados à entida- sôbre o Teatro da Juventu- 20 Vice-Presidente; Jarbas
RIO (Agência Nacional) do grande público. chegou o plenário, destaca- de nacional, possibilitando, de encontram-se figuras de Andréa, diretor do Curso

-- Está reunida nesta ca- se a recomendação no sen-I dessa formá, a formação de renome na arte cenica na- Prático de Teatro do Servi-
pital, pela primeira vez em Peíncipais objetivos tido de que o Teatro seja' um sentido de unidade ao cional, como o sr, Daniel ço Nacional de Teatro, co-
-.nosso país, uma Conferên- A 1à Conferência Nacio-: feito para as crianças e não movimento teatral do Bra- Rocha, presidente do Centro mo 30 Vice-Presidente ;
cía Nacional sobre o Teatro nal sôbre Teatro da Jtrven- por crianças. Outra reco- sil, até agora mais ou me- Brasileiro- do Instituto In- .Raul Penído Filho, como 4ó
da Juventude. tude tem em mira, entre mendação importante e de

I
nos esparso. Esses grupos ternacional de Teatro e

de-I
Vice-Presidente e Lopes

O certame, que se reali- outros, o debate dos se- I interêsse para, os diversos poderão ser de âmbito ·es- signa.do para presidir à Gonçalves, como Secretário
.za sob o patrocínio do Geri- guintes temas: Teatro II1-! Estados do país é aquele tadual ,ou municipal,. depen- conf'erência ; lVIagalh ã e s Geral., o

.

T
r

\

l

I
,

I
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Passou' pelo Guarani
Atuou o Avaí como U I' O l..\Jiljllnto do Guaraní Nítido e insofismável o triunfo do grêmio Arribal ; Ari (Papico ) , .. 08- rotar o seu antagonista por

quiseram os, seus." torcedo-
.

tudo fez por! um, .resultado .,. j n i ,(Al'i), Polli, Jaime e três terrtos va zero,. consig-
res, Todas as' peças do va- i cóndizen te com a: sua. f ibra "azzurra" que realizou sua .melhor partida Lauro. nados por Cun ther (2) e Ni-

10)'O"so 'esquadrã�' "azzur- 'e ardor combativo, chegan- , 'no Campeonato �.2 .X O, o escore, tentos de I
.

o juiz
/

refs. Foram expulsos do-

ra" se ajustaram perfeita- do por vezes a alarmar a: L' b
»:

<
',. Ih d 22 Ia -, gramad A partida -f'o i dirigida pe- gramado por jogo violento

mente desde Brognoll i a defesa dos contrários com I
rs ca, O me or os p yers no o

lo SI:, Lãzaro Bartolomeu, ,e troca de ponta-pés os jo-
Li:;bôa, Não há no pelotão perigosas .investidas, hahil- - Expulsos Erasmo e Bolão - Ainda invic- que ,se con�uziu c�I11. altos I gadores .Fausto e, Ale�ão.
formado por Nizéta um mente rechassadas por Dane to' o "onze" aspirante do Avaí: 3 x O. e baIxo.s. Na?, reprrmiu co-

,

,O cOlyll'nto ava.iano jogou

só elemento que não tenha da e Beneval e defendidas mo devia as Jogadas das com Jaime, Fausto e Bar-

convencido: por Brognoll i.. LeIo, ainda t��r, a partida. � ,:-nes�o Lis-l AVAl....ó.... Bl'ognolli,. Be· violentas. 1 bato; Abreu, Filo,di, e
.

Ge-

Todos deram o máximo um novato, está 'se revelan- coa, em magnífica Jogada, neval e Danda; Mmela, Preliminar túlio; Miguel, Walh�r, Gun-
pel,u vitória que, assim, do um goleiro arrojado e consigna o segun do e últi- Brául io e Jair; Manara, .A partida preliminar foi' ther, Paulinho e Nirefs.

mantem o alvi-celeste no preciso, tendo sido na pele- mo tentoida tarde. Final: Ari, Bolão, :::)anl e Lisboa: disputada entre as equipes Renda
primeiro posto ao la-do do ja de domingo a figura de Ava.í 2 x 'Guarani O, GUARANI.__ Lelo, Eras- de aspirantes aos mesmos, Dseta vez foi-nos f'ôrne-

Atlético e Figueirense: realce do pelotão brugrino. Os quadros mo e. ��pico (Ari e depois tendo o Avaí conservado a cido o movimento f'inane'ei-

Foi, não resta dúvida, Erasmo é um zagueiro de Os quadros foram êstes: J"ni); Zézinho. Orlando � sua invencibil idade, ao der- 1'0 do prélio : Cr$ 2.195,00••
uma vitória digna dos me- reais recursos técnicos. To- �

,� ,

lhores louvores, porque foi, davia ás vezes se exede na

obtida com classe e supe- violêl�cia, J

como domingo I RENÚNCIA DE DOIS JUIZES E O AUDIriodidade ii1disc�ltivéis.' E' -qu an do sofreu expulsão do I
...

'
1

certo qu� o esquadrão co�,' gr�:nado juntamente, com
I TOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DES-

mandado por BoLão enco.n- BOJao. Papico, machucado, I PORTIV A
,

t.rou de início forte, resls-I nada poude fazer,

pa,�sall-I
' ,

tência, sendo? gOlel,ro LeIo do, p.ara a a�aque: O tno: de, � .•. � -f . .

I d do Cresceu o interêsse dos I Da Bélgica - Edmund de
o. maior obstacul� as ,suas I ;n,e(�lOS del,xou a deSe?al�, I'J mais uma vez nao ,OI JU �a O O recurso

estrangeíros pela- .farnosa Duytsch.
"

pretensões, '�

I Zezmho, .Orlando e .An,lbal Guaram . COl'I"I'da I
.

1 d I 'D Chil Alf C_ nternaciona e
I o 1 e - onso Ol"-

\ Realmente, o guarda- \Ta- um tanto bruscos, .principal- /. São Silvestre, que o concei= ] nejo, Oscar Fuentes, Ruper-las "bugrino" teve uma mente o primeiro que devi- Anda ás tontas o Tribu- tava marcado o julgamento tuado 'matutino "A Gazeta I to Albornoz e Santiago No-
atuação

.

impecáv,el,. salvan,- do à ,pouca. Ol,l nen�uma nal de J(ú.stiç� D.esportiva do protesto formulado -pe- E tiva' d S- P I

'1
I"

. . SpOl' IVa' , e ao au o, vaso
" ,do a cidade de muitas sr- energia do árbitro Lázaro da Federação Catarinense lo Clube Atlético Guarani realiza todos os anos ;1a Da Espanha _ José ColL

�uações de pânico. �s d�isi '�artolo�e�l não; fOi_.;XPUI-j' de. Fu.tebol no julgamento que solicitava os pontos da noite de 31 de dezembro.
I'

Dos Estados Unidos - A
tentos que o .vencelam f.o- i "�,�a �an:ha .. 'Io�a��a, dos

I
dos diversos casos relac;o- partida do pr-imeiro turno A' prova de amanhã

con-,
serem designados.

ram de todos índeíensâveís, I três fOI o 111aIs esf'oi çado. I nados com o futebol de n08- rom o Avaí, sob a alegação correrão além de milhares Da Finlândia _ Urho
aliás os mais bonitos do ,I O ataque, sofrendo mar�' sn terra,

'

c1e ter o .campeão da c ida- e mi'lhares de fundistas.] J'ulin. .

Campeonato. I cação rigorosa, não aplll'e..: ,

De mane'ira alguma tem de incluido rio referido pré-' nada menos de 27 atlétas I Da FrançaBrúgnoIli, que receiava a

'I
ceu. ,correspondipo ao que dele lia, em situaçã.o irregular, o estrangeiros, sendo 4 ar- ' Mahaut.

sua suhs,ti'tuição por Adol- 2 x O; o escore
se esnerava. Encontra�se 110 pJayer Saul. gentinos, 4 ul'ur'guaios, '1! Da Itália Giacomo

:finho, foi mantido no {;on- Do princípio ao fim dow,i- mom�nto
.

acéfalo o orgão Não comparecendo a. chilenos, 3 paraguaios, 2' Peppicelli. .

junto,: ,tendo oportuni�ad:e 11;0� o A,vaí, ter:d�'o marc�� discipl�nar' ?a entidade dá maioria dos, senhores mem-I norte-americanos, 1 espa-! Da Iugoslávia _ Fral1jode bnlhar na d,efesa -da .CI-
.

(101 acusado dOIS tentos pa

I rua Joao Pmto com a de- bros, enea_mlDhar�n: aqlle-l nho1, 1 suéco,l finlandês, 1, Mihalic.dadela a.vaia�a. Beneval foi: 1 a o, alv.i-celes.te., O ,prélio missão de três ele seus mem- les espmtrstas OfICIO a Fe- I português, 1 francês, 1 be1- I Do Japão _ Mashuo 0-'
um assombro, destàcando-se r teve lances bons e ma�s, bros. os S1'S. Hélio Sacilotti 'deração Catarinense de Fu- ba, 1 alemão ( o mesmo que I nishi.. "('omo o melhor. da de�esa. ': imperando em alguns o JO- de Óliveira e Cláudio' Ro- teb,ol, l'enunc'iando irrevo- venceu no ano passado), 1 Do Pai'aguai _ HectQr-
Danda, seu companheIro de � go. briusco.. .

_ drigues de: Araujo Horn, g'HYelmente dos cargos que italiano, 1 iugoslá�o e 1 5a-1 Viedna, Cornélio Za:bala,
zaga, não deú tréguas. aos I Aos 12Y2 mlp.u,tos Bola0

I juizes efetivos e Plínio Mo- L'cupavam.

I ponês.· I e Ruben Figueredo.
extremas, saindo-sle 19ual-\ com a bola avança para o reil'a auditor. E, assim: fi,cou sem à-e- .E' a seguinte a relação: I

De Portugal � José An,.
mente ben:� �em: ac:rtado i goal, pel"�egllido por. Er�s-I, M;Üvou a _renllllcifl d�- cisão o rUldoso 'caso Sâul. Da Alemmlha _ Eric1l' tônio Araujo.andou o teclllCO OSlll Gon-! moe Alllbal. Intellge:Le- queles esportistas o fato de Quanto tempo ainda irão Krucziky. i Da Suécia _ Gusaf J::j.n-
çalves,. fazendo retOl'ilarem mente,

.

o avante aValal:o I�ão' terem comparecido os os ,desportistas' locais ,per- Da Ar,gentina _ Jaime f
sono

Bráulio e Jai'r ás suas"ver- desvencIlha-se" do assedIo, restantes 'membros para Ü'11centes aos dubes supor- Corrêa, Juam Miranda, Wij,ll Do Uruguai -'--:- José Bendadeil'âs po.siçõéi;� na linha do.s dois playes "hug-rinos.e compqsição do T. J. D., sex- tal' as irregula1'i.d�des que tE)l' Lemos e Ricardo Brals. " tancour, José 'Dias, ArtigasintermediárIa,· ,onde, com serve em excelen�e -c�ndl- ta-feira, à noite, quando es- estão ,sendo venÍJ.cadas no ' -

- P.erez e Antônio Kaneczek.
Min'ela, c�}l1stituiram fo,rte ções ao extrema LIsboa que I T. J. D.? libarreira aos' avançols dos vindo na corrida, arJ'emata

contrã,rios, além de apoia- firme, ven,cendo a perícia J '. .

,
----�l.,.;:_-'-'-'-----------'-------

::: :r:::'�::.""diante pa,- d,A�1°26 minuto, �eixa o I OCORREU SÁBADO O 340 ANNERSÁRIO O Calendário rem istico .

psrao ataque 'melhorou con- árb!tro de :;n�l'car um� pe- DO AlDO LUZ
'

sideravelmente com Saul na'lldade maXlma contra o '

t 953como 'ponta de lança e Ma- Aval. pois foi visível o trim- . 1

nara na e:mrema 'direita jo:- co de Beneval em Polli del1- Um;;t 'retificação, Em pale'stra que há dias, petíção terá lugar na se-

gando m.ais para o qu.adro tro' da área pedgosa do I tivemos com o d�sportistas" gunda quin�ena de març�;
do q�e para, si. Bolão pro- campeão. 1 x 0, no primeiro

.

Houve um lapso na 'nota j' empossados os novos diri- 'Euricp Hosterno, presiden- a segunda em'lI de junho,
gride, sendo agora aponta- período. No tempo complfr- que ante-ontem inserimos, a gentes do alvi-rubro, à te da. Federação Aquática quando será disputada a fa-

.

do como ávante' pel'igoso. men'tar, aos 29 minutos, respeito do. _340 aniversário frente do qual se enc011tra de Santa Catarina, viemos mosa regata em homena-
Arí' au'xi1iou tânto '3, defesa Saul, de ca�eça, assinala de fundação do Clube de o ilustre desp,ortistas Dr. a saber do calen'd'ário re-! gero à nossa gloriosa Ma
com(9 ü" ataque, agradando. lindo gol�que é anulac;lo Pe- Regátas Aldo 'Luz, que Aderbal Ramos da Silva,! místico dÇl. entidade contra"

.

rinha de Guerra e a tercei
'Lisbôa; êste teve uma ·"per- lo ba,ndeirinha alegando im- ocoiTeu sábado.

�
Ontem !_oi I 'ex-gov�rn.a�or. do ��tad�, i lad?ra d�' �'emo, natação e l"a em 15 de novembro, em

fo'rmànce" extraordinli,tia,' "pedin;re'l}to do "insider-Ieft" comem?rada a data, oca,slao AqUI fIca-a rehúcaçao. I polo aquatIco ,em Santa Ca� disputa do Campeonato Ca-
lúàrcaildo os dois tentos da "azzurra". Aos 40 minutos em que foram solenéffiente '

,
,tal'ina. ' tarinense ,de Remo.

porfia ,e s'endo cOllrsiderado saem do gramado, expulsos í I N:) ano vindouro serão Além disso intervirá a

o player número um do, gra- pelo ár:bitro, os joga'dores I disputadas três regatas ofi: 'FASC em competições' na-
niado. Evoluiu rapidamente Erasmo e Bolão. Aos 43 mi- I dais, abertas para todos os cionlais e intel'llacionais.
° jovem extrema, já sendo nutos as últimas elsperan- VITQRIOSOS BOTAFOGO E VASCO DA I clubes- do Esbdo filiados à desde que os s�us recursos
dOI10 da posição. cas do Guaral'lí para empa- GAMA '\ entidade. A prlm�ira com- os possib'i-litem.
RETomRA:!\ij\)MoNTE'ALÊGiiWS(Q Com duas partidas teve no Maracanã, perante nu- i'

- .._-_._- ._ ... -----

O no"o ��y!!!,!���Rn����on'dto.De- �:;r�:�:;�Fi�t�;r:.eo::: :����a:::'�:t�:�o�l:�1PÁI' � -

-

co·edir Vidal Fonseca. e o gaú- Jensores que são do Clube lizando sua melh?r parti�a rica, conserv'a�do, assim 01 • ,$ .-cho Nede Vitória, ex-dfilfen- Atlético Monte Alegre, vêm derrotou o Bangu por dOIS

s.
eu posto de lIdero

II ,\
,",." do A:vai,' Figa,iron- damon,trando ,uas 'da,,;� tanto, a um. Ant,·ont,m, I/ II

.

����!��:::�:':, �:; �2:,;::n�:::ii:::� r� �6�A�::=:::�:I��� I*' ' ,n'·O�� D��JTaObo�;te Alegre, passar as festas ferêllcias da imprensa pa- PROXIMO
. l·" J ii H.I<L J

ôe Natal com seus familia- n�naeÍlse. Sábado retoma-
\, ':'E-8 e amigos.. ram àqlÍela cidap.e pal'alla- Conforme a tabela de jo'- I

No turno foi vencedor o 1
Ambos nos poucos diás I él1se, tendo antes �indo �o gos do Can:pe.ona�o Ci,tadi- I alvi-negro por 5 x 1. Um!

q Ile aqui permaneceram fo-l nosso reporter apresentar I no de ProflSSIOnaIS, Joga- grande encontro, razão por- :
7é1.m a'lvos de demonstrações as suas despedidas. I rão no próximo domingo os que ninguem deverá perdê- Ice simpatia por parte dos Felicidades!

,
times do Figueirense' e Bo- lo. ' •

t",,,no�':istas locais que os f caiuva.
'

-

I

27 ATLETAS ESTRANGEIROS NA SÃO
SILVESTRE DE AMANHÃ EM SÃO

PAULO

Ray'mO'lld
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No. .lívre de registro da 'Vida
1>1[;0:; €m OuL1S' úteis à coluuv idade, e então e pouco t;e

.o rna rá lTIUltO.'S í f i I
•

I S
· ':. . . . . . . . . . . •. . � • • . . . . . . • � . . o. ..........•...•.....

,\Iaca iodo o organismo
L\t i�JFJLJ;:; OU RE:GMA·
Ti:"�NlU UA Ml!.;SMA O.l:H

GEM7
USE (._)I PUPULAR PR}<jPA

a.vno

. ,: Abrrr novas fontes de renda, e n
á

o .sugar. as exis

tentes através de sucessivos aumentos de impostos - eis
..

o quê é necessário fazer para aumentar a receita do Es-
tado. ,

.....................
\.

• � • . • . . . '. • . • o. •••.••..••.••••• •.•....•.•••.....••.•

Não esquecerei, também, se merecer os sufrágios
do povo catarinense, os funcionários públicos. Até hoje
não' pude compreender como é que um país que avançou
canto no domínio da assistência social e da legislação
crabalhista, tenha esquecido os seus servidores, o que
vale dizer' o pessoal de casa, cuja' situacão n ão resiste a

um confronto com as demais' classes a;sa]ariadas. 'I'or
.iou-se verdadeiramente humilhante a situação em que
vive a maior ia dos f'unciongrios estaduais, em fa.ce da

evolução no terreno das conquistas sociais. Urge, pois,
que se tomem medidas no sentido de melhorar o teor de
vida dessa classe, porque só. assim o Estado terá auto

ri�ade moral para exigir-lhe mais eficiência e produção
de serviço.'

...

-vprove do pelo D . .N. S. P .. como auxil iar no

ln,tamento do. SIfl!i� t' I{.eumatismo da mesrns

or.iRem.
lnofó'-IlRivo ao o rxan ismo. agradável corpo li·

Participação. dores, qUOQOO poderiam evitar, de vez,

tais padecimentos, tomando os Pilulas
De Wit! para os Rins e a Be�iga.
Especialmente preparadas para

combater os distúrbio's renais� os

Pílulas De Witt aliviam as dores

prontamente, restaurando o vigor
e o 'vitalidade

.

ao orqcnisrno.. graças
a sua magnífica açõo tonificante.'

/

· . . . . . . . . . . . .. .. � . . . . . . . . . '. . .

Peço, de espírito genuflexo e olhos n o alto, pela nos

sa vitór-ia, porque estou seguro de que ela será a' certeza
de 1l0SE.O progresso e da felicidade do nosso querido po
\'Q'$.

- Discurso (trechos) do- Sr. Irineu Bornhausen
Diária da Tarde - 4-7-50

--0-

-F'ica de atalaia. Não te deixes levar pela conversa

'in da dos que, antes das' eleições, prometem mundos e

'und os 8, no poder pouco ou 'nada fazem em· teu benefí
io. Lembre- te das promessas .que te fizeram no último

.

,leito. A tua situação financeira se agrava dia a dia,
em que os que te governam tomem qualquer, ini'ciati-va
[ue beneficie a ti a tua farnil ia. O que tens, hoje, co

'11.0 funcionário público estadual, não passa de uma mi
'"Iha, em vista da situação dos teus colegas de ��lI.ltros
Estados.

ltLUOR l\1URICIÔ SPAL· VIÚVA
DING DE SOUZA

KIMMEI.ALlVE

part icipa aos "parentes e

E pessôas de suas relações
que . a Sua filha ·WAL·
TRAUT (Tátau) contratou

e

1'OLANDA DE PÁRIS
SOUZA \

pai"ticipam aos parentes e

p<essôas de suas relações, o

'contrato de casamento de
seu filho AYRTON com a ,\ YRTON JOAO DE SOU·
senhor-ita WALTRAUT. I ZA. I

Rua : José Boiteux, 2

Ftortanopolts, 25-12-952

casamento com o sr, Teu.

Pilulas
/

EWITTConfirmam
para os Rins e a Bexiga

Em ViOIOS de 40 e 100 pil}llas w:
O "r�nde é mais econômico
� .

WALl'HA'CT e AYRTON

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

,\

.

Gasta-se dinheiro a rôdo com a�lt��6;�1' �. ��l�il�����
COLETA DE PRÊÇOS gasolina em passeios, enquanto te falta dinheiro em

A Escola de Aprendizes rão de primeira qualidade e casa para alimentar bem tua família e teus� filhos. Afi-
Marinheiros de Santa Ca- computados, para pagarnen- nal, n�ssa falta de compromisso dos que te governam,
tarína aceita propostas pa- to, velo pêso líquido. está a prova que 'justifica o que te dissemos: fica de ata-
ra o fornecimento de gêne- As propostas deverão .ser laia!

1'OS de a'limentação durante entregues, pessoalmente, na Diário da Tarde - 25-7-50
o primeiro trimestre de séde da Escola, ao Sr, Pri- -0-

1953, conforme discrimina- meiro-Tenente-IM Haroldo "Aproveitaremos para o turismo 'as belezas naturais
cão abaixo: Castello Branco de Olivei- de nossa encantadora ilha, fazendo da Lagoa, dos Ingle-
1) - Ceneros de alimen- ra, até ás 14 horas do dia ses, de Canasvieiras, do Campeche - para não citar os

tação i-
,

trinta (30) 'do corrente. demais recantos, -:- os centros de atração para vísitan-

. ?).,,.-, -y_erg,!}�._,jl�I(�'i' Escol�: de -AA. MM de S. teso

lhorias;
. - .

"

Catarina, em 22 de. Dezem-·. Temos' que promover a recuperação
:

econômica - ,.lo

3) - Pão, farinha e rôs- bro de 1952.
.

., ínteríor da ilha, levando aos distritos a eletricidade e

ca :
.

t Frederico Gíannini _ Ca- I
incentivando a agricultura e a pecuária.

,4 - Carne e derivados. I' pitão de 'Corveta, Coman- . . . . . . . . . . . . .. . ,.. .,
'.' .

Os gêneros e viveres se- dall'te. '. �ue�'o acentuar que acho indispensãvel para F'lo-
.

'limo�'oús a construção de um teatro municipal, de um

atadí um, çle uma estação rodoviária, de moderno mata
louro, d� 'me rcadinhos n os diversos pontos da cidade
ião só na ilha como também no Estreito".

. ,

-- Discurso (trechos) do sr.. dr. Paulo . Fontes ao
er investido no cargo de Prefeito.

Diário da Tarde - 2-2-51

---------'-----

Perttcipeçao
JOÃO EGYDIO ...-'DA SIL

VEIRA
e·

MARIA AUGUSTA MO·
REIRA DA SILVEIRA

tem o prazer de partící- tem o prazer de partlci-
.

"par _3 todos os seus.

amo
igos

1
par a todos os seus 'amigos

o aj uste de casamento dé o ajuste de casamento de
sua filha. ETH, com-o rsr. seu filhO-HÉLIO, com- a

Hélio Moreira da �liHüa. orca. Eth Faustino da Silva.

f'RANCISCO FAUSTINO
DA S�LVA

e

ROSA ALVES FAUSTINO

ETH � HÉLIO
Noivos

Fnolis., �!4 .. 12-5'2

Edital de concerrencte
,

Participação
Eugenio Berka e senhora, participam aos parentes

e pessôas amigas o nascimento de seu primogênito,
Eugenio, Berka Filho, ocorr ido 'dia 24-12-52, na Mater
nidade "Dr. Carlos Corrêia."

A Escola de Aprendizes Cr,$ 5.000,00), respectiva
Marinheiros de Santa Ca- mente.
tarina aceita proposta para Para exame dos veículos

� co��ra. �e UD �uton:�v�ll o� .interessados dev�r�.() di-
Chevrolet ,modelo 1�;.'111, rrgar-se ao Sr. Capitão-I e·
.ipo Sedan de 4 portas. mo- nente Venicios Carvalho da
ror B A N 54204, e d·;:) ura :3 ilva, na. séde da Esco: <., à
. .amin hão "Bedford", molil�- rua Max Scharm �/n, Bar
'.0 1945, 305cm�, entre eí- reiros.
'.:08, G cilindros, fôrça de Serão aceitas sóment»
7'2. IrP, motor n. KM. . . .. propostas devidamente "se-
3GS63, .com cabine de al;0. ladas e entregues até ) dif-t
Os aois veículos encon- 24 de ,Janeiro de 1953 .

eram-se, em _l'egu]�.r t'f'.tad') i I{;ócola de AA. MM, de
Je consel'vaçao, e e detq�.:,'d- ; Santa Catarina, em 24 de

Jado, par.2 compra, O." p c'e-
.

l'('ZC;,� lJl'o de 1952.

::0:''- minimos de tr5nta n:.l. Frederico éiiannini - Ca
cruzeiro,> (Cr$ 30.000,0')) <,,' pitão de Corveta, Com�1n-,
cinco. mil cruzeir9s dante.

,

REPRESENTAÇÕES
VENDEM-SE

Diversas, 'diretamente das fábricas .

Artigos. Confecções diversas.

I
Interessados 'queiram escrever para "HEPRESEN

TANTE", aos cuidados dêste Jornal - Cx. Postal 139_

,SenhoresVeranistas'
(W

- -

''':-
-

�-- :
--

-=-� = :-: :.:-:::- :-::11
.rnrna oea8130. Vende-se, por motivo de mudança,

no mais lindo recanto de Itaguassú, uma ótima residên·
.cia com sala de estar, 'três quartos, cosinl'a e banheiro,
'luz elétrica, teneno {;om 4.721 1112,' podendo o terreno
ser dividido além do lote 'ele frente, ém 17 ótimo" lotes.

A tratar com José Nicol;au 130m, na Rua D. ,Jaime
.câmara., 18.

CASA
Preciso alugar uma casa com um minimo de 4 quar-

tos, depósito, garagem.
.

Informações com o proprietário do Bar e S6rveteria
Rosa. Praça 15 de Novembro 22.

E
;-,G (1 iJ. de �T�tal Da Secçf,o das 2 horas do Cine Ritz

ie:' r�:·i(i;�:.) vma c:mct:l PARKER 51 com a palavra Cláu
.oi,: '7:Y�: ,.-ada. na y��i.e superior. Dado o valor de es��mação Id;) üD.)EtG. )!:J'atJI1C2-r..e DO· seu valor real a nessôa cu'" o• ... "1 "

achou e qu, pGr gü.;�:i!:�'êa
_
restitua telefonando. para I-6 ;:"''1<:'")

- ,I ,

.i.'::'�. .

J"
; -'

I'-

O) ..:orn;g.i)�"()_'li1JI-()�"-;�:»)fJ{1>:;;''''O�_('''�(),,1:1!ii'O_'O_()�'1
Curso de Admissão I

Prep:1J'fL·(j··"'o:' al\l:�)n,: 1':-1 !';;J_ o exame de admissão ao I·Giná, io. A}1e_rturn (la n�a,tJ-ic:ula a 20 de dezembro. Início I
das :1.ul::ls a 2 de janeiro. i

p".,. 'iT:�(,()"ldo de Om'o Preto. 12:3 I
F�'{"-,J:;::: '::'Vt'a: 'l'Il:el"2::inhn Sch�ef€r�

.
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Fl"�n.,.,��')Hg. Terca-fetra. 30 de Deze�bl'o de 1952.. ..
'.

30 DE DEZEMBRO
A data de'hoje recorda

DOS que:
-

eJ557,
Jainie Res-

quin fi u com o Govêrno

Espanho um contrato, a·

fim de estabelecer cidades
na costa brasileira, uma em

São Francisco do _Sul"outra
em Viasá (Lagúna), outra
no Pôrto dos Patos (Santa
Catarina) além de diversos

engenhos :aé::a,çucar;
protesto contra a fuga do '- em 1.614, algumas ,cu·
deputado Francisco Neves noas chefiadas por Martim
e reafirmando a decisão de de Sá, atacaram e destroça
sua bancada de ser fiel aos ram no Rio Marambaia, um
compromissos assumidos desta camento holandês que
com o govêrno. o Alrnírante Jorís van Spil-
Esqueceu-se o sr. Paulo

I bergen mandára chegar a

Marques de esclarecer que terra;
não êsse o projeto do seu, - em 1.804, Felisberto
interêsse, pois, será apro-I Caldeira Brandt Pontes. ínvado por unanimidade pela troduzíu na Bahia a vacina,
Assembléia. O que lhe in- f icando este serviço a car

teressa é, sendo subservíen- go do n-. José Avelino Bar
te ao Govêrno, aprovar pro- bosa :ANIVERSÁRIOS: [etos 'de 'lei aumentando irp- - em 1.820, em Monteví-

Helena da Silva HoeschI postos, o que não é da polí- déu (então pertencente ao.Festeja, nesta data, o seu tica do Partido Trabalhista Brasil), nasceu João Carlos
an iversár'ío natalício, a gen- Brasileiro, seguindo, aliás, de Vilagram Cabrita, quetil menina-Helena da' Sil-

. � linha de conduta 40 seu veiu a falecer como Tenente
va Hoeschl, filha do sr, Des. Chefe, o Presidente Vargas. General do Exército Brasi-
Arno Pedro Hoeschl e de que não admite que o povo Ieiro, em 10 de Abril de
sua exma. esposa <lo Hilda da seja. mais onerado com no- 1.866, 110 combat.e de ItapíSilva Hoeschl, vos impostos e taxas ... Es- rú, sendo hoje consideradoA aniversariante, que reu- se o sentido da ·sua· orato- como' Patrono da Arma de
nirá suas amiguinhas 'na re- ria, ontem. O Iider traba- Engenharia;sidencia dos' seus genitores lhista está, dessa forma, _ em 1.848, os revolto.
para u'a festinha íntima, contrariando, aqui, os. pas- sos pernambucanos coman-
será muite 'cumprimentada sos do Presidente Vargas dados pelo intrépido Miguel
pelo seu vasto circulo de que é contra todo e qual- Afonso Ferreira, foram a
relações. quer aumento de imposto: tacados e desalojados de

O ESTADO, cumprimenta- Isso é o que está procuran- suas posições no Engenho
a, cordialmente. do fazer o sr. Paulo Mar- Gaipió (Ipojuca) pelo Te
Dr. Nicolau Glavan de. ques, para ser útil e pres-: nente-coronél Joaquim Ma-

Oliveira . tatívo ao Govêrno que aí es· nuel do Rego Barreto;
Ocorre, hoje, o aniversá.,.1 tá, que quer, a todo custo, - em i.862,· o então ml.,

rio natalício do dr-. Nico- majorar os impostos pára n istro britanico, �10 Rio de
lau Glavan de Oliveira, aue o 'Povo venha a sofrer, Janeiro, Willian Dougalmembro do Ministério PÚ� riinda mais, pelo pecado de Christie, apresentou uma
blico nesta Capital. lhe ter feito subir as esca- nota declarando que ia. in i-
Às homenagens de qll-e darias do Palácio da Praça \ cíar represálias, até con�eserá alvo, as de O ESTA- 15...

, guir satisfações .que pediraDO. Não havendo oradores pela prisão de alguns ofiDr. Antônio Romeu Moreira nem número para votações, ciais da Fragata. "Forte".
Faz anos, 'hoje, o dr: An- o presidente encerrou a ses- Houve rompimento 'de rala-

tônio Romeu Moreira, Au- são. ções, Ém 18 de Janeiro de
dítor Fiscal do Tribunal Re-

1863, o laudo do Rei dos Igional Eleitoral e' Procura-
Belgas, Leopoldo I, deu ga.-'dor Fiscal do. Estado.
nho de causa ao Brasil;

ta�. ESTADO cumprímen- R, I F A pa�g�I�� l:l�:' o:lt���:niç!�.Meniria Lea Lacerda Em benefício da Casa do redutos e baterias de

An-j
,

Festeja, hoje, o seu aní- Professor, foi rifada na Rá- gusturra, renderam-se as

\",
.

versârío natalício a in te- . dio Ouarujâ, dia 25 u'a mâ- tropas brasileiras, Compu-
>

r>ressante menina Lea, fUhi-' quina de costura. ORION, riha-se de 1.468 homensl )..: ..=,nha do sr. Dep. Jorg·e La- tendo sido premiado o n. sãos, 421 feridos;
, �/

,.,�cerda, da bancada catari- 8.903; pertencente ao sr, em 1.871, assumiu o
- '-::..-nense na Câmara Federal, Oríval J. -S. de Souza, resí- Govêrno da Provincia deeleito pelo PRP. dente em Palhoça. Santa. Catarina, o dr. Gui-À Lea os cumprimentos de .o interessado deve pro· lherme Cordeiro Cintra;O ESTADO. curar a' professora Olga _:_ em 1.879, em Lisboa,FAZEM ANOS, HOJE: -Brasil da Luz, à rua -Tira- Portugal, faleceu o pintor,

- Sra. Dilma Vilela da dentes n. 49, em Florianó- arquitéto, orador
'.

e poetaLuz, esposa' do sr. Alvaro F. polis. • l\1anoel de Araújo Pôrto A-da Luz. légre, Barão de Santo An-
- Dr; Jorge Fontes, ofi- gelo, nascido em Rio Pardo,cial·de-ga:binete do sr. Pre-

no Rio Grande do' Sul, emfeito Municipal. DE QUEM SERÁ? 29 de Novembro de 1806;- Sra. Evangelia Morais
.

Encontra-se com o sr. Os- - em 1.831, em SantaSàvas, esposa do s'r. Nico· cal' Pereira, na Delegacia' Catarina, nasceu o Coronellau Estefano Savas. Regional de Polícia, um pe- Carlos Resm, um dos mais
- Sta. Maria Zenaide dal de bicicleta, que será destacados elementos deSantiago, func.iónária da entregue à quem provár ser

I
'nosso Exéreito.CESPE. o seu legítimo dono. ,André Nilo Tadaseo

- Menino Arnobio José

�::;��::::OdO"'eo!�:� Oficina de Bicicleta HelySr. Herbert J. Landsberg

I
Acha-se �parelhada para. qualquer serviço em Bi.Em companhia do sr. Rud cicletas e Bicicletas a motor - Ticiclo _ Tico-Tic0Schnol'l', esteve, ontem, em Carrinho - Berço, eté.visita a O ESTADO o sr. I Pecas e Acessórios Novos e Usados.Herbert J. Landsberg, re- I Pinturas, Soldagens e Parte Mecânica:presentante da Cia. T. Jallér 1 Serviços Rápidos e Garantido, Executado8 por pe"Comercio e Indú'stia, de São I goal especializados.Paulo.

_ Rua Padre Roma, 50 _

DELICIOSO!
SUPERNUTRITIVO!

INCOMPARAVEL! lBiscoitos "Champagne-Saveíarde" - Amaretti -�
Petits Four·GaIlarati· IPRIMOR ABSOLUTO EM QUALlD.i\,DE!

PANKf'fONE 900 -LTDA. - Rua Sàcramento

J'Bíake, 41/55 - São Paule, Fone 9-804� ..

Representante; Irmãos F. Glavam - ,

- Rua João Pinto,
,

I
1
,

I

Assembléia Legislativa

a atitude traiçoeira do dep,
Francisco Neves e não po
de, por isto, ser menospre
zada pelo fato deste se vir
'Conduzindo do modo desaí-
1'OS'0 para o 'partido ao qual
pertenee.. ,

O orador conclui com seu

Vida
I

Social

(

·r·
.....

"

,., I
�-

SOC.OE COM ReiO E REFRIGERAÇÃO
SPRIN6ER I_TOA.-

,
.

DIST'RIBUIDORES '

CASA' RUI LIMIT.ADA
Rua Felipe Scbmidf,' 45

Partícipacão
HEITOR STEINER E ROSEMARY M. STEI,NER

•

Colchoaria Pri",or
J. W., CAVALCANTI & CIA.

Moveis estofados - Lindos modelos
- colchões -;

Estofamento de autos e caminhões
SERVIÇO PRIMOROSO

PREÇ0S MíNIMOS.
COLCHÕES A PARTIR DE Cr$ 100,00

Rua Francisco Tolentino - Esquina Pedro Ivo
- Florianópolis -

{ Participam aos parentes e pessõas de suas re

I Iacões o nascimento na Casa de Saúde ''São Sebas
f tião", 'do seu filho HEITOR·FRANCISCO.
I Elorianõpolis, 28-12-52.

, ECI TAL
(ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM E'MPRI::! SAS COMERCIAIS DE MINÉRIOS E COMBUSTIVEIS

MINERAIS DE FLORIANÓP.OLlS
CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉI� GERAL,:De acôrdo com as· detérminações legais e estatu�:

r ias, convoco a todos os Srs. Associados. para a reumao

da Assembléia Geral especialmente destinada a resolver
sôbre a seguinte

, ,

�>
� Ordem do dia: TRANSFORMAÇÃO DESTA ASSO-

, �'�� •

I CIAÇÃO EM SINDICATO DE CLASSE., \
. "

• ./' _',.".. 4'
A reunião deverá ser realízada na s�de soclal. a r:ua

'. ',r// �"\�), Conselheiro Mafra n. 35 - 1° andar, dia 14 de janeiro
��9 p. futuro. às 20,OD horas.

...gl":"'" Florianópolis, 24 de dezembro de 11)52
�� Díoscérídes de Mello � Presidente

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Viagem com �egtírilnça
e rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS rdICRO-ONIBUS. DO

RA?IDO «SUL ..B·RASILEIRO»
Hnrianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

.Dw.u. ulJJIA!'WlII,• ,,&II IlD'DftltiI

Elixir de Nog'D8lra
'

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

.......... 1IfIIII

__ 1

Agência: I\.ua Deodo:ro esquina da
Rua Tenente Silveira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ricos, o povo mais pobre, e, promisso formal de dar seu
. . . . . . . . . . . . .. ,...............

apesar da. resistência, da apoio aos referidos proje--0- grita dos homens-de-im- tos."Eu falei, há pouco, nos parcos recursos do Tesouro.
prensa, � de alguns mem- Inexplicavelmente entre-Não preciso explicar-vos que os considero pouco em re- bros da célebre Comissão de tanto, o deputado Franciscolação ao muito temos que fazer, Mas, com êsse pouco, Aumento de Prêços, a carne Neves desapareceu d� Flo-

se poderá fazer muita coisa; poder-se-á até mesmo en- bi d
'

•
SU lU e preço. . . ríanópolis, seguindo para a

rrquecer o Tesouro, sen; o� aUI_nentos cons.tant.es d�s Assunto passado, matéria Capital da República sem Iimpostos estaduais: - e so aplicarmos os dinheiros pu- vencida que não deveria nada dizer dessa viagem. ,
(Contínua na 7a. pág.). .'·1 mais c;nstituil' registo da Na qualidade de líder da It. imprensa.,. bancada petebista, o orador

M-O-R-R-E-U--IN-T-O-XI-C-A-D-O--N-A--V-É-S-P-E-R-A-I Tivemos, também, alguns fôra ao Rio afim de enten
excessos da Policia de Cho- der-se com aquele seu co-

DO CASAMENTO que - em Criciuma, para lega, e fazer-lhe ver o com-
, manter a ordem, na greve promísso assumido e trazê-A, noiva compareceu ao entêrro com o vesti- pacífica dos mineiros ... A- lo novamente às sessões da

do da cerimonia qui, bem no coração da _ci- Assembléia.
dade, à Praça 15, à noite, o O deputado Paulo Mar-

'1'RIO, 29 (V. A.). - aquela que es'colhera parâ espancamento do.acadêmico ques 'narra a dificuldade
'I'udo já estava pronto ser :;lua ,sompanheira duran- [vo Losso ... Outros exces-

I que encontrou para locali-
para o casamento que devia te todo o resto da vida.· sos, no interior do Estado,; zar, no "-Rio, ° deputadó Ise realizar na tarde de on-· Como não poderia deixar levados a efeito por alguns Francisco Neves, até a fe
tem. O enxoval da n<>iva, I de ser, a noticia chocou elementos da Polícia Civil liz çasualidade de encontrá
Noêmia Br�ndão, residente

I pl'ofun�ame�te Noêmia. Em que, para se ver respeitada, lo no interior de um bar, no
na :-ua do �ISPO, �17, est�va i sua reSldenCla, com os olhos, ;omeçou a desprestigÍ<u-se, Largo da Carioca.
mUlto bOlllto e tmha sIdo I '!ermelhos de tanto chorar llsando da fôrça bruta, pon- Da pa1estra, então" mau
carinh<>samente trabalhado ;'ecebeu a reportàgem e de- ::lo em movimento cace-têtes tida, resultou a promessa
durante vários meses· e até clarou que. tinha sido um e outras armas pacíficas solene de um encontro no
mesmo a galinha já ·estava rude golpe para ela. Na esfera .da administra- dia. seguinte, pois se o dep.
preparada para a primeira -- "De uma coisa estou ção, 'alguns fatos tiveram Francisco Neves não quises-
,ceia após o casamento. ·certa -'- continuou ela, Eu· repercussão na,cional. En- se .aprovar os projetos, po-
Acontecetf, ;porem, que o não tinha rival . Antonio tre êles, salientamos a re- deria pedir licença e deixar

mecanico resolveu se despe- sempre me foi fiel. .!I,gora, vogação da Lei 22, que con- lugar para um suplente.
dir -da vida de 'solteiro na nada mais resta fazer Dis- cedeu aumento ao funciona- Eis, porém, que novamen
v'espera de Natal. Reuniu tribuirei os doces e as be- lismo estadual, que- ° Supe.. te o deputado Francisco Ne
.alguns amigos e dirigiü�se bidas do meu casa:n'enfo dor Tribunal de Recursos ves s·e some e ninguem mais
para um bar, onde ficaram {:�m o,) vizinhos. Irei ao ell- considerou ÍIlconstitucio- lhé descobre o paradeiro.
a noite tôda bebendo e co- têrro l'om o vestido de ca- nal. .. Outra lei, a 19, aqui Diante dessa situação o
mendo gulpseimas. Como're-' !-amento, que ele 'Pl'ÓPl"ÍO mesmo foi considerada in- deputado Paulo Marques
sultado, ficou intoxicado. A me. deu". constitucional. . . condena o procedimento do
principio não deu importan- Esses foram os acontec.i- seu companheiro de repre-
óa ao fato, mas foi piol'an- mentos mais importantes na sentação trabalhista, e pro-
do até que teve de se re- O TEMPO' esfera admi�istrati�a, em o mete tomar pÚ'blicos, fatos
colher ao Hospital de Pron-

. I
ano que esta a expIrar... até hoje conservados em se-

ta Socôrro. Previsão· do tempo até às Mas, há outro, que des- gredo, e pelos quais se fica-
Já então seu estido ins- H horas do .dia 30.

I
gostotl o Governador >do Es- rá sahendo dos trabalhos,

pirava sérios cuidados. Os Tempo -. Instável, com' tado - não foi possível, a- dissabores e contrariedades
médicos dedicados e amigos, ('huvas e h:ovoadas. inda em 1952, desfrutar as éausadas pelo dep. Francis
se esforçaram para salvar a Temperatura - Entrará delicias do Palácio da A- co Neves no seio do PTB.,
vida do jovem. Todos os es- em .declinio. gronômica ... Para s. excia" ,onde se teria revel.ado um

forças foram em vão. An- Ventos - De Sul frescos o ano de'52.não foi lá muito I elemento menos util.
.

tônio faleceu na' madl:ugada à. muito frescos. .

camarada: .... Por isso, as I Acrescenta o 'lider tra.ba
de ontem, hora,s antes' de Temperaturas -;- Extre-

I esperanças ,constituirão mo- lhista, que a bancada por
(,()'11na r'll'er a Pretoria e a mas de ontem: Máxima 27,1. , tivo oara melhores dias em i ele liderada. nada t.".." ('')m

L:o;; do ,::.:.Ll';niO:l�O (;O�!l i �,Iin�ma Z�,3. 11953... (Continúa na 6a pág.) t

•

A Assembléia Legislativa PSP, - de discutirem Tenho o prazer de

convio,
FAP, que abordará diversoe

f.uncionou ontem sob a pre-I alguns dos projetos com dar as Autoridades, o Co- temas do interêsse geral, ..

sidência do deputado Bul- andamento na Casa, entre mércío, a Indústria. Asso- notadamente o neferente ,Á..
.cão Viana, Secretários: Dep. eles o que concede o aurnen- dações Civis, a Ordem dos I CONFERENCIA NACIO-

Clodorico Moreira e Vicen- to do salár'io-família. A res- Advogados, a Associação NAL DE ABASTECIMEN- ..

te Schueider. peito diz que o Parttdo Tl'a- dos Economistas, o Conse- TO E PREÇOS, a efetuar-
Na hora do expediente halhista é contrário a todo lho Regional de Contabili- se, em Quitandinha, de 18':

usou da palavra o deputado e qualquer aumento ,do im- dade, a Imprensa, o Rádio, a 24 de janeiro citado, e"

Paulo Marques, Iider do posto, porque quem sofre as pa'ra, às 20 (vinte) horas AO ABASTECIMENTO E:

Partido Trabalhista Bras i- consequências é o povo. do dia 2 (dois) de janeiro CRE'DITO BANCARIO,
leiro. Entretanto, os funcioná- de 1953, no salão 'de reu-

Inicialmente referiu-se ao rios chefes de família recla- n iões da Associação Comer
acôrdo dos partidos coliga- mam maior amparo, e· por cial de Florianópolis, à rua

dos _..:.. PTB., UDN., PRP. e isto a bancada petebista vo- Trajano, pavimento supe
tará pelo aumento do salá- rio r, assistir à 'conferencia
rio-família, embora impli- do dr. WALTER PEIXO-

". que em aumento do impos- TO, Membro do Conselho
O Ano de 1952 está a

to, aumento insignificante Técnico Consultivo da CONão nego que dito impôsto constitua a base. da ar- �.. * e x p i r a r.. Passamos,, -

d E d 1\". - ••

derá porque é apenas de 2 cru-

tIrccaciaçao o sta o, mas nao nego e. nmguem po era
amanhã, às 24 horas,

ibui h " . " S zeiros em mil,negar, que o poder de contri u ir c egou ao pICO. e
para o 1953, que, como

.

A seguir, cita o projetopassar dito aumento terá o Estado o desprazer de ver a
os antecedentes, vem sempre

d di
..

1 I
. t' d

. . que ratifica o convenio 1'e-l'sua ren a immuir pe o uescrecimen o .e negocio e acompanhado de esperan- alizado com outros Estados,também pela sonegação. ças, Cada creatu ra, que crê, d' I
.' sôbre o aproveitamento oPelo último balanço de 1948 é fácil verificar-se que que tem fé, faz os seus prog-

.

S. Estreito do Uruguai. e esse
o impôsto de vendas e consignações orçado para 1948 uóeticos, que espera sejam 1
em 150,000.000,00 não atingiu esta cifra, o que prova I

. convenio não for aprovar o,
realizados. Os sonhos se a- Santa Catarina muito so-

que não tem havido no Estado progresso. Sendo assim, volumam e as esperanças
.

, - f rerá -em seu prestigio pe-não podemos asfixiar o nosso comércio e nem a nessa in- vão seguindo sempre à fren-
dústria.

te. , ,

ra11 te a Nação.
.

I Acentua que esse conve-

�alancea�do, no ano �ue I nio já foi ratificado pelos
esta para findar, fatos im- I çrnvel'nos ele São Paulo e do
portantes, na vida (la cole-: Rio Grande do Sul.
tividade, em relação ao bem-! 'Prosseguindo, o deputado
estar social, 1952 não foi lá Paulo,Marques, ena'ltece a

um ano muito bom ... O f'a- importância de outros pro
to mais importante que .re- jetos de lei, cuja. solução
lembramos, com mágua, foi, vem sendo prejudicada pela
incontestàvelmente, o do a.usencia dos deputados do
aumento da carne verde, Ti- PSD. e mais dos deputados
vemos pesando mais na eco- Osvaldo Cabral e Francisco
nomia doméstica' êsse ônus
que poderia ter sido evita
do, se o desejassem as au

toridades a quem estão en

tregues as responsabilida
des nesses casos." Os
marchantes· ficaram mais

.Florianópoli� Terça-feira, 30 de Dezembro de 1952
;,' ,
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Sou 'contra, ainda, porque considero o impôsto .

em

t;;WSI1 anti-econômico e favorecido a tendência altista do
poder público.

,

i E a este impôsto se Ideve, em grande parte, o enca-
,
rcciménto da vida, de v�z que tendo' o Governo interês
se' na maior arrecadação, não fiscaliza, ao contrário, es

timula a alta de preços das mercadorias, porque quanto
maior fôr o vulto das vendas maior o impôsto a arreca-.
dar.

O Govêrno que bem aplique suas rendas é faça eco-

nômia.
/

Por tudo isto mais argumentos que apresentarei
oralmente em plenário, sou radicalmente contra o pre
tendido aumento.

S.C. em 10 de dezembro de 19'19. (as.) Osvaldo Bul
cão Viana - voto em separado".

Diário da Tarde - 14-12-4'9
"Ao plenário da Assembléia ainda não chegou o fa

migerado projeto que eleva . para 2,8% o impôsto de
"Vendas e Consignações", E já uma onda de, justos pro
testos se eleva. das classes conservadoras, clamando
contra mais êste assalto à bolsa do contribuinte, não su

ficientemente escôrchado, no entender do Govêrrio que
aí está! Que o Povo faça sentir aos seus Representantes
a obrigação que estes têm de defendê-lo, não pactuando
contra esta nova e criminosa sangria!"

Diária da Tarde - 13-12-49

lia Assembleia Leaisl ativa
!
I Critíca o líder do P. r. B. a ausência do seu

colega Francisco Neves

Abasteciment.
no Estado de
Catarina

Neves,
. Com referência .a êste úl

timo representante do Par
tido Trabalhista, o orador
tem palavras de critica se

vera, pois acentua que o

mesmo havia assumido com-

lComissão de
e. Preços

Santa

Antecipando a todos os

meus melhores agra-ded
mentos pela presença, subs--
crevo-me

AtenciosamelltEl'
Apollonio Theophilo Bou··

ret - Presidente,

)

\

,./

Falemos, hoje, de alguns sábios.

Arquimedes, aos berros de Eureca! Eureea I'
deixou o bànheíro e estabeleceu o princípio: "Todo
'corpo mergulhado num fluido em equilíbrio, sofre
um impulso vertical dir-igido de baixo para cima:
igual ao peso do fluãdo. deslocado".

Ficou' célebre' por isso r Ninguém, no mundo" I

podé ser. professor sem saber o principio de Arqui-·
medes!

Newton, um nobre ing lês, foi o maioral da me

cânica racional. A sua lei da gravitação deve t.am-
bém ser do conhecimento de todo professor: "Os,
corpos se atraem a razão direta das SLU1S massas e'

na razão inversa do quadrado da distância que se

para-seus centros da gravidade",
Lavoisier, ficou eterno pelo seu princípio: "Na- ..

da se perde; nada se cria; tudo se transforma".
Einstein', em 1905, com sua teoria físico-mate-·

mática do' universo, estabeleceu a, falência dos:
movimentos absolutos.

Zagalinho & Cia., pela A Gazeta, de domingo.,
concluiram que "em se botando um peso 110 prato de,
uma balança, e em se não lho pondo no outro, o ou-·

tI'O se desequilibra". Genial descoberta! Eurequissi-·
ma! Eurequissima! Mergulhados, como Arquimedes.
num fluido muito bem equilibrado, sob o ponto de
vista econômico; sentindo, co'mo Newton, que os cor

pos se atraem na razão direta das massas; sabendo,..
t;omo LRvoisier, que dos seus esforços uada se per
de, p_orque tudo se transforma; e vendo, como Eins-·
tein, que até as proprias maiorias são relativas, Za,,
galinho & Cia. anunciaram ao mundo a lei do dese-
quilibrio! Com ela, de início, demonstraram a verda
de um outro 'princípio, há pouco descobelto, aqui".
por outro sábio: o de que do pouco se faz muitó! Se"
gundo esta formidanda desc<>berta, Sant.a Catarina,.
que em 1951 possuia funciOl'l:ál:ios em demasia, tan-

.

tos que não está em cnndições de mantê.los, CGnlO'p
não estava, quando os admitiu (Mensagem - pag_
8), ao invés de f.azer pouco do muito preferiu fazer

.

do pouco, que ja era muito, muito mais ainda. K
nomeou mais dois mil 1 Os gastos com o funcionalís-.
mo, que em 1951 não ch1egaram a 104 milhões, em.
1953 andarão raspando oS' 200 milhões. É a lei do de
sequilibrio! É o princípio do pouco-pouco! É a sabe
doria do ."desgraça pouca é' oobagem!" É o trÍunfo,
completo das teorias de Zagalinho & Cia.

.

Vitória mai01' séntirão,lll)';'próximo p'leito, quan-
do, de acôrdo com a lei ·de gravitação eleitoral sen
tirão que as massas vot�ntes estarão P?ra. os seus

candidatos na razão inversa do quadrado da distan-
eia que já as separa dos seus ·centros de gravidade_

11:.
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