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NOVA YORK, 3 (D. P.)
- Está terminada a campa
uba presidencial de 1952.
Foi uma das mais acerbas

pela violência dos epítetos e

. certamente a mais verbosa
·que. já: se 'Conheceu ante-õn-

• :
.... .'o!

tem, dia 30 de outubro. As
companhias telegraficas ha
viam transmitido aos jor-

.

riais 35 nlilhões de palavras
'relatando as atividades. e os

.discursos dos dois candida
tos;

. "

Eisenhower e Stevenson toral negro, os centros In-
não só cuidaram do que .se duatriais e as regiões agri
convencionou chamar de Es- colas.
tados chaves, isto é, os que' OS ESTADOS-CHAVES
contêm o maior número de ° Estado de Nova York
eleitores mas tambem os Es- o mais povoado dos 48 da
tados do sul, o corpo elei- União. Federal, é natul'al�

mente um bom bocado por- Camara de .Washington e·

que envia 45 eleitores ao mais 2 senadores federais,
Colégio Eleitoral (cada Es- que cada Estado possui).
tado envia a esse Colégio ,'Se se levai; em conta que
um número de grandes eleí- o Colegio Eleitoral se com

tores igual ao dos yepresen� põe de 531 .membros e que
. tantes

.

que envia para . a . é pl'eciso' uma maiorda de
26'6 votos para

. ser eleito
.

. f.. . ... � prestdente, compreende-se

0.m:.
."
a' '·51:'a·n':,tli á.':..0"D•.•·.i.:� .

.:l'a,cilmente> a contribuição
..

'"I que conatituem esses 45 Va-

rio' de S.··Catarlna � tos de 'Nov'a 'Yol'k para 'um

�. .ou. outro dos çalldidatos.
'Ano XXX"" �.
N. 11.535 ,�

}
. '.

<
.........._ -"'-':- - ,
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..".",...._w..._&.....w_......._..... '

DIRETOR
Ru"ens- de

Arruda. Raftí'os
GERENTE

; Dominlos' F.
de Aquino

Suicidou';'se, em Nova lorquel GARCEZ N,9 �IO
'um (aliitão�médico brasileiro" em ccnferêncío

Saltoo ·.dO '14-, andar· de um ,botei, borils' aotes 7, �I�;.3L�:��A�arce��e��� �eS���i;��;et; dg:i!:�,:�:isd���
d b·

.

.

.

R· nesta capital, um encontro Rio. de Minas e de São Pau·
. ,8 em arcar. para o 10 com os representantes das lo. então reunidos na eap'i�

classes produtoras do país. t:ll bandeirante' par� diSCU'lNOVA YORK, 3 (U, P.) n.eiro e que

e�qUaI.lt� ,pra-, em?arcar� �al'a"os E�tados til' problemas relacionados
- O doutor Waldelpar Bar- . ticava no hospital Temple Unidos há cer-ca de dOIS me- Visitará a Associação Co- com o crédito bàncário.
eelos Borges, capitão do de Filadelfia, se hospedava ses. Recebera ..

êle uma bolsa. mercial, cumprindo premes- Na parte final da reunião

ccrpo
.

médico do exército no :hote,l. Benjamin, Pran- de estudos, e deveria espe- sa que há meses fez nos o sr. Lucas 'Garcez fará

>to Brasil, morreu ante-ôn- klin, daquela cidade.rf) dou- cializar-se naUníversldade Campos Elisiós, pOI' ocasião Uma conferência subordina-
tem 'quando saltou ·OU· caiu tal' não .deixou

.
mensagem de Temple, na F'iladelfia. de uma .audie�cia .que ·cou:. da ao tema "Planificação!'. Em .geral as grandes ci-

do décimo quarto andar do âlgum'à;"t)'9'r:�m a .{?o.lí-çia ln-
. .'

"
.

.

.. dades do Estado são praças-

'������a�8�s�O·�L�Vwl-D-.O�O�.-S�R=.··fR�I�c�.�.;a�I�D�o�.·�.fJ'.�..a�,.�F-f-.·.··.E�.�1··,.··���: ,0 doutor Borges estu-: de ·.1l:\Q�a f(�l'k esta+manhã questões' espinhosas, que
d-ava em um hospital. da: :pa�rà .o Rio de Janeiro.

.

. 'formaram 08 lances da luta
'Universidade Templ�,' de.

"

Segundo cortseguinlos a� RIO, 3 (V: A.) - ° �u�z I hnmilhant� e de��re�sivo I F'inal isando, o ju iz-Telles eleitoral, corno a guerra da

FiIadel1fia, sob ..o sistema, de -purar, .0 capitão- Valdemar .titular da 1� Vara Crl�l- am s�us díscursos.j índiscu-j Netto absolve sumariamen- Coréia, acusações 'de comu

intercambio de estud:...:nte"·
.. > -"

'1 .• T 11 N 'tt a I tívelmente mUI'to mais gra 'I <e o "I' Ricardo Jafet re
.

11l'smo 'e corrupção 1)'.0 seio
oot�'e �. Brásil'é o� Es;ado; N�O"lo.,�;�

..

�Q==r
..

e·�MTr
....

;I·Q�' ;.1: 'a���Jv:/� �i'�d(01i:��'d� í'V�es l{io ��ue as :proferida� �orre;d� '�ex-;ffic'i�" '�ar� do govêrn�, 'cria�am flutua-
Uniãos. V 0t1\i Ia Tafet, presidente

BancojPelô
querelado".. instancia su.pel'ioo:. ções -entre' os eleitores, Po-

De acordo com a informa- RIO, 3 (V. A,) - :Às 12 do. Brasil, do processo por ..,...._......"""",....,...._.......f'.....""..#'fí1!!JJP....�..,_..;,............""'JIIIil'..............J!'fi'V' d
..
e-se ci.tar

o fa�o, por exem-
.,�ão policial, o- doutor Bop- horas de ôntem na sêde do crime de calunia e injuria

lflii:' It ..
plo, de que a cidade de No

%es, que'.tinhà·41 anos -de Instítuto Bràs i Íeirõ' de Ge,Ó- gTa�-ê':que !he �o�e? o'de-' ·.r' �...... '

"�_�'Ii'f: ..

'

.,';8: York, '.' a niaior"cida�leIdade, havhl"se registrado grafia; e Estatística reali-. putado Jose B!?mfacJO. '''J I�R"& ,"�",."" ·i· 'irlandesa do mundo, VlU

::uo Hotel três horas all.tes..-zou-se: a solen·idade .da. pos· " Motívoú o p'l'cinun.ciamen- '..

I' d'
,
..

a·
'.seus habitantes profunda-

Documentas achados 10' s'e do' "r.' Ma.uricio· Filchti-, d teCIlei I a·lla· 18" II ·•.mente impressionados p'elo,u to penal, co·mo. se recor a, .

.séu apa�t��en'to indicàram 1l,.et' no cargo de secretário uma expr'é�sã� do .l?residen- '.
.

. ,.... ,'.:-
.

. ,.' <iebate.::".;sç,b.l'e a infiltl'ação
qu� reSidIa no Rio de Ja- geral do Conselho Nacional te do B'an�o do B'rásil' aos'

. RIO, 3 (V, A.) .-.:-: 9 de-
.'; �()�o se�,sape,": c�� 'hll! comunista. .

';:"'_;�":.l!�";"'�"_w..........� 4e Êstatistica:' . . ". ,jornais,
. s�{m\ló·a. qU.�r·_.� p�l'��ento�i'..d� ��>u� e Eg- o�!lt�rios

.

�stão ,tra?alh�n- \ A Ca1iforn,ia ... e�via. 3,2
.' �

.

.' O 81'. MaunclO FIlchtme-t< represen-wnté:c. ud�mista es- goto aca.ba de ll1fo�mar que, do, desde _a madI ugada de grandes elel-tol'es ao Çole-
Ma'S" ,rlrAi."" iá. 'exerceu as ,funções' de riria tlsánd'o de "chantiige" "aman,hã, será resta-b-elecido

.

.

�io Eleitoral. As demarca-

,
'"

,
1ítI HU.O �nspetol' regional da I.B.G, e "tnx'ição" ao. atMá-lo a. (') fornecimento de- a.gua da dommgo, para consertar ções políticas nesse Estado

, •••rcad, 11811'8 �. �o, Rio Gra.u.de do Sul, e 'propt)Sito 'dO' inq.ué�ito iflR.t2a
,adutora do Ribeirão das essa �d�toFa que ameaçou são ,muito :luidas. ,,',�,

"

') calgo de duetor gela.l- ·!.aurád{) pelo g.OVel!l){)" em .Lale�. _hu_____ OU _���O�I!::" •• ......
E a terra do s-enadOl Id-

r..WA PERON, Algentma, do Departamento de Esta- " .

f'
�.....� ......� ....,_ .. rioI'Io..v• .v.� -- ..- a,_ a.�••••ror.... chard Nixon candidato re-

n (U. P) _ F' t r

-I
. .

.

,

.
�

. '. n;OSRo estabelec1men-to L, o 1", " , !. .

. '. on es po I fl'''tJca daquele mesmo Esta- .

1 d d't
' publIcano a vlce�preslden-

-e.
iais ).'evelaran� q�e �oi des- á�... ' _.-:-'. f:Cl�. e- cre.� 0._." _ Wa�·A,' .. e.•·tr--·\t::' 08Itrlld,'. edIDI·' I

<:ia; Mas os aparecimentos
·CQb.e1ji3 uma rlquISfllma 01'-, ' ..........._._ � ..........-_�........._." l Na e,speCle. chz a seU I�"� .0 -, . UI -

_. que alí fez Stevenson atrai-
ganização que. operaria com'n ,..

�""I}'" á
"" tença do. ma.glstrado. --: o

�'m'or"o�� . "lo da ittAotl.a. l'am 'multidões mais mune-
'() eapital de 1.000.000.000 de' rUD", tD fiOS ')alanço da;s ofensas troca- ..... • .

� ••• v. ti lU,·... d
.

d
.

.

. I
.

.

das indica, de modo in.con-· MILÃO, 3 (U. P.) - Um RIO,3 (V. A.) - Pavoro- I <:sas o que as o geneIa
pesos arg.entinos, e q1ré

d d'
. E h

f e'm'. 1"'1",. OS trastavel e -chOcante, "que dos passageiros <le um avia0 so incêndio destl'uiu o e.dif.í- "lsen
.

owe1',
-

.1:rans orm�u este paísno· A P I l"
maio!' m�rcado negro dp as pul;tlicadas. desde janei- da linha Roma-Milão, via� cio da Atlântica Cinemat6-

. ennsy. vam.a (lSpoe.

NAçõES UNIDAS, 3 tU.
•...0 desf.p.. ano a,h'aves" de J'01'- J'ando ôntem com destino a .gráfica, morrendo ó,rboni- comto ,a. CC·a!}léfor.nIEa"l de 32

-:mu�,:lo Pl:!l:q pedras precio- - -

ft I
2_> - T.rês..americauos.fulh nahi' e de- àtscm'SOB"'flO Cótl-. f$':>a. última (}idad�,· atirQu- sado o vigia, tomado de sur- vo:;,s 110 .0 glO e Ol:fI..

S�gUl].dQ os inforrhul1tes,
.:ionál'ios elaS Na;;.:õés Uni.� gresso pelo quel'elruüe COIl- se do apal-êlho em vôo. presa pelas chamas. "�, � :ro;avel�ent;.; l�;lOr

, .

d las foram despedidos por ti'a o querelado .' são, pela Quando todos o tinham Os pl'ejuizos são totais. ,8 a o .e ,maIor 1 e, I ade
i'lS Investiga ores estãoce!'-' ...,. . 'ContInua na 6a pag.). ['1yg'\": Ue �evid;: ii atual t I d I t va pe ------"..-------------- � .c

�� ��.ú��e :�:r:�:;�� m:� ;ampanha do govêrno
'.

dos ��l�ll�:��I�:I:� l�:I�gÚ:dua�·I·i�o�i�taeI�le���. �a�:ama�s� 'l�íiCe.Çi�:i-isiâisâ .'.T..;- : ;,:r .io ..:..:" .., .".�.T_
2Jstados UnidQs coutm pôs. d

.

1 d I I
. tt . .

G' P
( RISODA CIDADv. .Antuel'pia antes da II Guer- . e, que I) evou es:ea nI�n-1 011118 rI.OSo passagell'o 10-

de' Bloa CrtsbJ ,.)' .
. r•. �

íiveis infíltraç"ôes .comunis- t t' d 'f t
.

(' 11xa Mundial .e que abando- 'e a e ao uso. o caco a on ! vam ,o a.

�QU à.. Bélgica, quando h'- ��:i.::i!�:c!:n��� do Sj-
......".. ....,.. -

&.._ .;t>, ....,...-: _ r_
BEVERLY HILLS, 3 ·CU.

'. :rompeu o conflito, acres- P.) - Faleceu hoje após
Todos três recllsaram-se

-cen,tando que a on[anização . ..' .

.

va II I' d demorada enfermidade-, a

-{leve <ter em seu poder 'pe- '.� S,prb��,ar.<�p_ç>lJl1�I}to ante. 0" D8f•..zarJtl- ·ser, çeJ 8 rl- sra. Dixi Lee Crosby, de 40

.(Iras P'
,-

t' o U - Jorrllte amencano que

di I t d" b I Is
'

II t anos, espôsa do . conhecido
- �ade� �:����::tese�ai:���' ·�)'r�,;e��gá""'lfS ativ1�4àdes co- Ola a'· OS 8'SP ta lau I aI cantor Bi�g Crosby.:· ,'., :

vimentar um qllar�eiJ:ã(? . 11U�!!: .....iI!I....-.--'- • .., ,�.;r. y' __ ,

'

'

.' ••
� ,.:..-..........�..Á...,Wii!'il'iN

.,

Os informantes
"
,1'eClISa-, I.. A.Aa..,�_"alA' '

S. PAULO, 3 (V; .A.) - Rio Claro; já .guspe��€ra� '0:''.' ' 1.'.':,'6'." '.M·p"'.0:
.

�-d��n���, ?l:r��I��tiàm.·:,,9>" ,..·VMI.......� 'NtllneJ!o.soSf�� hoSp!tá:iS-"'::"d� s.e�s"s.eor:içO&""·l'a.díqló�ico,s.. .

'

���������ÇJ�;.�W'.
.

� \>•.·���.0:�.·_:1· :§ã,&:.�àl.�!·ô:_�,�.�ãg.
.,

n.,�lmI.·�n� ..;t&mlJem Xá:ri(.)g�CO�.u!,t�l'i.9�: '-:r te�po Jl1.stável, com chü- as..
Credo! Que:-: esseVIda és'· da 'Ol"gariiz·á�g.,.;,.,e. .�

.

.-'�.HV "- da dB -paràlif:ar: seus 'servi.� médicQg..·il�p�ci;l.liza.d.q'S-.... :4;1;\- vaso ,

.. '. dc<:la� que segundo "pa-·
"

BELO HO'RIZONTE, 3 ços de radiografias, devklo verã()..f�ha;r dentro em potr- Temperatura - Em De-' homem? .'

F<'" i> :r_;�..afSe4k'aqu:r;em.Kva·Pe"'" i;.V. ' ..... -k() ;......... R-ea.!JiJarárri�se, à falta absoluta de filmes co por falta' de�WmesY' Se-' cllnio·
• � NaQ sabemos. Est.ava

.ron el'a o "Club Diamante", ôntem, nos 72 novos munid- no mercado. Os' estóql_leS gun{]o se 'adianta, desde ju- Ventos - De Sul," (;om perdido!
organizado como associação pios, as eleições para Pre- das cagas dist.t"ibuidorBs es- lho os pedidos para importa- Rajadas Frescas. -:- Se 'está pel'di,do ,e é um

legítima' dos joalheiros e feito,· Suh�P.refeito e Vérea- tão compIet.mnente eSl;ota- ção de filmes radiográficos 'remperatura Extremas de' homem di.m:�, deve ser

'lComerc'Íal1tes em' pedras pre- lares; de'correudo em per- d·os. O S<Ínatório Santa' estão "sem solução na CE-'Hoje. ,

o Secretário da lt'azeR-

�;1)."'�"
.

� .�� d'
-

C t I t:l t r'� ..i XI","
: M.axima. 17,6 MiIiíma .18..1... da!!!

.

.• 'u .... ·· [.el...,. or em. a al:"llla e a ",un a ........sa �e.,'" �n.

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'

.•\'."1) I�,',C,"O,S lO
_wNV�_J('A..,& -&-& _.,& 'f' .,-., _·':"'� �..O?;"! :�.-r;.7""���"J('''_-":",,,�:;�.;'''':_�:;'':J'�' ,��, :..;.�.;.����-':'��.r:-" _ ...

DRA. WLí\DYSLAVA W. MÚSSI ,DR. JOSÉTAVARESIRACÊl\tA
.

E '

. ,
. �-, .' ,. '_ , ,

' ESPECIALISTA
.

DR. ANToNIO -Dm . MUSSI MOL�S'flAS NERVosAs E MENTAIS. CI.INIC.-\ GERAL
.

•
Do ServiÇ(! Naeional de l}(ler.�à'B �ient.�is,·' Chefe do Ambul�tó,

rio de Higiene Ment;('I�'e�1 ·FlocrÍanópoHs. Psi.quiátra do Hospital
Colônia Santit;'Atia: :

-

':,: :.' •
. ,

.

Oonvulsoterapia i)eIo eletrochoque e' cardiazo]. IllsulinoteraPia
!10! Saket Malariof;erapia:. Psicoterapia..

CoIlA�'ltóriÔ PTbvisol'ia!Íi�llle;' i: j,RQa Generáf Bltte'i;c·ouM.; ""86'
'(esquina de A�jta 9arlbaldi).

'

ORo ALV1\RO DE CARVALHO
.'

.

Doellçaa de Criança, o
"

, J Fôro em geral, Recursos perante q Supi'emo ,!riilm--.,
ConalUtó1l6: RuI' Tl'ajano .!n. Edil. Sã-e Jorc- - 1· w1I4at. nal F'edel'al e Tribunal Federal de Rectil'sos�

.

Sal•• 1� • Ui.
.

.' I ESCRITÓRIOS
;Jonallltório: 1.1l6tt: &e.idtncia: �.I8I, .

R'
.

. ", .
.

.

I
e.idência: Riia Sriga,'Ieiro .Silva Pu., r.l1). ,;_ ,O' &lia... (eU-

.

Florianópolis - Edifício ,São Jorge; rua Tj"ilj�a�

I· ��o Eltllllnha:_ Atend. dlàríamellte 11.. 14 be. el» dÍl!Ul't•. ; 12 � .10 andar -: sala l' ,', ..

'

.... .'. .

.

DR M S CAVALCANTI
RIO de JaneIro - EdlÍlClO Borba Gato, AvenHia..

I
.

C'
• • ... ..,. ..' Antôni,o Carlos 207 - sala 1003.

. lhlla �J:clulh'am�Dte:4. êrf'�f&'

I ih. 'Saldlnha M&rinb�, 19..- Telefont (•• i 71.: DR.
.

CLARNO G. -GÁLLETTI
�

, DR. JOSÉ· ROSARIO ARAUJO - .4.DVOGADO-

·(}eu.l&6rM. Ileai.têllcla - Rua Bulelo Viau. II. 7 (Lar.o 11
'

CUnlcll 'Médlca '-:Doeriçaa de i:J'.iançu
......) - J'lo:rfan6polf,. I í'l'l1ltamettto de Bronqnites em �d�lto•• criane.').

�., I ia 11 Jt0ra� - Di.riaJllenM. ' COl1Sn1t.órl�: Vitor Meireles. 18' - 10 andar,
�l'árlo: Du lO.80'às l).W e das 2,30 à. ',Ia. hora•.

ieqfdl!ncl.,: Avenida Rio Branco. Ü.:2 - Vona '1.6'60

�"::._ - ,".

Cirur.!a-Clfruea Gual-Fartel

"ntfo completo 8 alpecialilaào da. DOJINÇü D. 8.NBG

IU&, _ .•oderlW' m.étodf>. 011. di_In6ltiool _, tratamento.

I{)U'!Oi�9��,;-:-. 1l1STliRO _- SALPU(GOGUJ'IA. ,-
.

'JT,U.O
LIS.O BASAL' '.c/. . ,

....loterapia por oiul., e.rtIIl·.l.troeoa,1I1aclo a.lo. Ultra-

.I...� iãfra Vermel�o. : ..,.

c li.iíe1\"jui"Tr.�jJo; ao' 1, '1- u4., 4. aclifteio' •• aú-

l;lorãrio! Das \6 às H.aO horu"
. Residência: Rua Boeaiuva, 139.
-..:.-.--��..... ..

.

.-

. DR:' I,�' �tjjhAro·:7.F.(Lííb� ......

••,ade: ,P.. , le 11 )LOIa. - Dr. auu1.

'�;U ,ia 18 lIoraa -, Dr•.•ti..t.
a.aidlDci. 4"»10 Trompo"I�,"k

Doeaçalt 4.0 ....reILo uc)llir.atórt.
··T$JBERCU�Q'.

UlJlQGRAFIA II RAD{OSCOPIA DOS PUL)I().'
.

DR. A�' SANTAELA
I' ,. uld /k' N' .

') d • 'di ',,_ UII1-'.'_
ror:.,.d., pela FaeuWade. N1i�i(}lutl de .edicinl, Ti.t41oJilu. A

i 'ormado .,.. IIC aul "elO". • , dila _ ...... -

. .

.

-
.

.... M 8r••I1),
\.

'. . "" ,,:lS1<)el:.urri�o d�' ��"Pital.. !l·r�1J<�mot,' ,." ,",
....

'." "

... il_
. ..

'-, . ,·a'·i .. p' I .:
ta .._ Dt�.·.�:'-l

Ctt!'."- da' eápeClallz8Çl:o pela'S ·N. 'T:. 'ti.1I1ttrÓo • �"•••i.ca.M ••
_"'. ,., ...c.rllO • A.nl_DC... • eopa .. _ ......._ " , .

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

......1 :.
'

.
>

•

'.
o

, Cl�Urlrta ao Prol. Ueo Pi"hel.ro Glumarl.. (iio). ..

.

.

'" Ct>uu.t6l'1o: Rua :FElipe' Scbltlldt B. 1&. .

.

. .-iDt.rJlO .•0' se.pibI PI'4I1lt'trf.
ce ••aDle.'mio. J..icl6..,. .a, UfA

.

t d & 8 ';
tJ..itai ,..Ii.,.L ' .' ,

"
'

.

namlln II, a. 1 tI! 1 "or... /.

.

.

ib-iDtlruó d. Santa C... d••iI.rf�Ordl., do' ata I. 1...1". I
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POR -INCRIVEL 9UE PAREÇA OS PREÇOS

liiáSAO
DE AGORA 1WESHO;_ DESTEVERAO DE

.,
.

I

EMBóRA DE TAO BARATOS MAIS PAREÇAM SER DE 10 ANOS ATRAZ OU SEJA; DE

le.a
PREÇOS DA MODELAR .

Artigos PARA SENIíORAS .' Artigos de CAMA E MESA Linho para ternos de 43,oo·até l�r,,oo o metro,

!Lnr maravilhoso sortimento de vestidos e tail- f Guatl.iições de chá, boas a .... ',' . .. . . . . . .. . 31,00 Ternos de tropical.
) .ETC. ETC.leurs de verão. Guardanapos avulsos duzía .

.
.

9.",00\.:.fl. < .. c;" :s...
.

,. o � _. _v

\�estido,.; desde - . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,00 Matéria. plásti.ea· pára toalhas .metro 33',60
(até Cr$ 2.000,00) I Pínisslmas guarnições estampadas

"Ta il leu r-s de seda , , .. .. .. 390,00 "Idaritrem" em belos desenhos a .

(até Cr$ 2.000,00)
-

I· Panos d n e d· 1 d, e' 1 sa e ve li o a .. , .

.Biusas de SUEDINI a :........... 33,00 ,Colcras Nubia a .. / ; .

. mu;;a� de cambraia bordada 39,00 ; Colchas Sevilha a
: .

,l{Jusas de seda a 48,00 'Colchas brancas de solteiro a .- ..

o';amÍsolas e,,1ampadas a
' � 2'9,00 Finíssimos jogos de cretone, bordados casal,

<:,.),mísola-s bordadas a 49;'00" 'bem grandes a ...........•...........
:3aiaR bonitas desde .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,00 Fino;-l Edredons de seda duplos a .

(até Cr$ 600.00) ETC. ETC.
�:outiens desde 16,00 Artigos PARA HO�ENS"Meias Nylon a 30,00 b<;APAS nos ma is lindos modelos desde 9lli\ .F'l.inmas ons a .

. """"',00 Cuecas a' .....................•.........•ETC. ETC.

Al�tigOS PARA MENINÃS
A MODELAR possue o mais completo so-rti-

mento de artigos infantis l I!
Vcstidirihos de algodão desde .

Lindas blusinhas desde '
.. , .

('apus para chuva a .............•....••.

Aventais Iiu dissimos a '. , ..

;J.:-:c)lsinhas a
.

25,00
20,00
210,00
&8,00-
20,00

Camisas bem boas a .

. Ternos meia lã bem confeccionados a .

Calças de tropical a , .

Calças de casimira. a , .

Camisas esporte em Jersei, seda ou algodão.
CÕl1j UH tos Saragossi
Calções de banho a .

Capas em tôdas as qualidades.
Capas de gabardine e chantung a .

Artigos PARÁ MENINOS
.:

98,00
212,00 Um belíssimo sortimento de mais de 3.000 u- .

188,00 -mísinhas esporte desde 20,00 a , .

17500 Camisas furadinhas a , .

50:00
I Cami�inhas ,de b�-im a , c. •••••• , ••

'I'erninhos de brím :a , .

-145,00 . Calções de banho a , .

595,00
I Capinhas colegiais a _ , .. ' .. < •••

. IMaiS de 500 terninhos' -e Tropical
Brim e Casimira!!!

1��:�� I Toalhas de �?O��S. �� . ����� .. , . , , ..

45,00. i Toalhas de banho..a , .

225,00. 'Roupões de banho a , , .

118,00. J MAILLOTS - o. maior, o. mais lindo dos SQT-

118,00 timentos jámais recebido!!! .

Maillots de lã a ..

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

60,00

I
Maíllots para 'crianças pura 'li\. desde

'�_
...

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

455,00 ETC. ETC.

54.Qt!>
: :mt��1?
lar,!1-'"

�i-.-IM'
n8,�
IOft,é;}>

Para N O I V A S
A mais seleta e magnifica variedade de artigos em Lingerie -, Cama e Mesa

ATENÇÃO:' Também a, casa de mobiliários A MODELAR (Trajano 33) acabou
de quarto, salas de jantar e visita, copas, hools, TAPETES - CONGOLEUMS
""'�ntos_ e costuras. COLCHÕES DE MOL E\ DIVINO.

e Enxovais Completos!

de receber os últimos tipos em mobiliários
PASSADEIRAS - Tecidos. para estofa-

- ;'�...",-.,

�ecção Juríd'ca

CeI. Epaminondas Santos
'l'ranscorre, nesta data, °

aniversár-io natalício do sr.

Seja-nos permitido inaugurar esta Secção, horne
,,;lgeando a JUSTIÇA CATARINENSE, representada na AN1VERSARIOS:-,"itidade máxima do nosso aparelhamento judiciário _

.

t egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
'

,.. Quem diz JUSTIÇA CATARINENSE, diz justiça
:;etentora de larga tradição de honestidade.

Ela tem sabido impor-se à consideracão e respeito "'........_-- fJ1'I.l'\I'I,h...............-_...._

,üe todos, pela serenidade de sua conduta, ·pela elevação.
-com que vem dando desempenho à sua missão constitu- t
::ional. '.. IE ,aí é verdade que êsse elevado conceito em que é

,;:,Li,da"a nossa -Justíça, decorre do esfôrço empregado por
cada um dos que a' compõem, no sentido de a engrande

'-::·e1' sempre' e cada vez mais, não menos verdade é que,
. 'I'ara sltuação tão privilegiada, muito tem concorrido a

'_;�md'Hta exemplar do' órgão máximo, supervisionador do
;Poder Judiciário '_ o venerando TRIBUNAL DE JUS
TIÇA, o 'qual, através recomendações e ensinamentos
"manífestados em seus arestos,' mantém permanente con

:-ta.cto, austero e respeitoso, com os demais órgãos da in
'f··erior instância, numa incitação constante ao exato cum

pr'imento do dever.
r' À JUSTIÇA CATARilNENSE, pois, incarnada no Em seguida, os Desembargadores presentes prece- 1 Desembargador.

1,OSilO venerando TRIBUNAL DE JUSTIÇA, as homena- deram por escrutínio .secreto, a eleição para o Presidente 1

.xens desta Secção.
. do Tribunal, tendo obtido o Doutor Desembargador José

Ao ensêjo desta homenagem; estampamos, a seguir, Ferreira de Melo 2 votos, pelo que foi eleito. Presidente

.�. ata de il1s�alação dessa egrégia Côrte, fato" ocorrido' do 'I'ribunal da Relação dêste Estado, na forma da Lei

.",m l�.d� abril de 1893. H. 59 de 15 de Setembro d� 1892, por um ano, que fez a
�

�l-la: , .
promessa legal perante o Presidente do Estado, depo.is

, "ATA DA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL" procedeu-se também a eleição para Procurador da Sô-
A.os dez' dias do mez de Abril de mil oito centos e

.

beranía do Estado sendo eleito em escrutínio secreto
?oventa e tres, nesta cidade do DESTERRO, Capital do por 2 votos ° Des:'mbargador Pedro do� Reis GDrdilho.
Estado de Santa Catarina, no salão do ·edifício da Câma
Ta M.�lDicipal, lugar destinado para funcio.nar o TRIBU
);AE DA :{t�LAÇ4:Q; �i\presente,�;a: .Lhora 'da':tlfrljé�,os
D�sembargadoreg José: Ferrei,ra dç Melo, presidente in-
,.erino por ser o mais ido-zo, ·e os membl<Os do mesmo Tri
bunal, Francisco Vieira Caldas e Pedro dos Reis Gordi
_iho" .. faltando, os .senhores Desembargadores Umbelino
je Souza Marin,ho:e 'Antonio Geralde Teixeira, comig'o
'Secretário do mesmo Tribunal, pouco depo.is chegaram
('8 Btuhores Vice-Presidente do.' Estado Elyseu Guilher
me da Silva, Pl'esideiite da Câmara Municipal Germano
Wendhauseh, Procurador Seccio.nal do Estado e outros
cidadões e autoridades Civis, ° Senhor Preúdente Inte
l'mo declarou instàlado' o Tribunal e fez um discurso
análogo ao ato, fazendo, em seguida, perante' o mesmo,-'
')8 senhores Desemb:lrgadores presentes, a afirmação le-

� g'al, -

DELICIOSO!
,

SUPERNUTRITIVO t
INCOl\1PARAVEL!

p ftNETTONE 900
Cel. .�viador Epaminondas
San tos, ex-Comandante da
Base Aérea desta. Capital,
atualmente servindo na Ca
pital Federal..

O ilustre aniversariante,
que desfruta de largo circu
lo de amizades na sociedade
local e no seio das classes

arrnadas.. das "quais é. desta
cado elemento, será alvo,
sem dúvida, de expresaivas
homenagens, às quais nos

açãO DUPLa

Biscoitos "Champagne-Savciarde" - Amaretti -

Petits Four-GáUarati
PRIMOR ABSOLUTO EM QUALIDADE!

I' PANETTONE 900 LTDA.· ..._' Rua Sacramealo

Blake, 41/55 - São Paulo.

associamos, prazerosamen
te,

- Sra. Gertrudes H. Ne- - Sra. Isolína Av:iI.a Lr
ves .resídente em Rr:usque .. "; pes, .espôsa do S1". José.Lí-
, _:_ S;:'Nelson' , Machàdó,' 'cinio Lopes .

.

,

,. ...;;.

comerciário - Sr. Osmar Nun�'\-ICL-
- Sr. Guilherme Niebuh:r cionárío da firma �.!-'

lmann S. A., deBI�
- ·Sr. Luiz Boabaià DaIip;;"

Jr., comerciante
.

- Sr. Mário Gil

Francisco Antônio Vieira Caldas,
José Ferreira de Mello
F'rancisco Antônio Vieira Cald&s:
Pedro dos Reis Gordílhe
Elyseu Guilherme da Silv�
Manoel Berlink da- Silva
J. Bernardino de Oliveira Gonclim
H.enrique da Silva Tavares
João. Antônio. da _'silva' Junior
Augusto' Lopes da Silva
João Francisco. Regia

Depois de ter o. Excelentíssimo Presidente do Trt- Fernando Caldeira d,e Andrade·... ,

bunal agl·àdeddo a se\ls ;colegas a sua�eleiçã(i, paAlso,u O' .• 'Gomo se yê;.a ,<lti,i� instjl�,ç,�? qo "n-GssQ T��
T.riblinal a exercer as suas fun<:ões de conform�dade com com a dep.oniinaçãó 'pl'Jmitiva de 'Tripup'lJL �à:.Jt�.
o regulamento mandado ebservar pelo Decreto n',' stns não foi �'e{ngida com "muitá feliçidade·��N�'!l1:·�q4�pro:�
de 2 de maio de 1874 e decreto estadual ".n. 5.9 de 15.de fidentc. para noseerlif,1car' de. que.,o. a.!'O;�se y�ve&tiÍII';if."
S�tembro último, digo do ano passaqo: 4eUben;u').do que 'gr�üütiosa sçlçnic;lade, ,nrelltigia.da, quÇ.-_ foi, pél�: ;p:rtIJH.n�
o Tribunal se reunil�· em sessã� ordinária duás veZes 1 (:01 do Vice-p'resideIlte' dÓ:;E:stado, do. P:iesJitj.�pt.e da Ci.-

por s€mana, ás terças e sextas-feiras ou no� dias anterio- maTa e muitas outras alltoridade5 civjs. . ".] .

,! .

-res quando aqueles forem legalmente impedidos, o que i x x

mandou anunciar pela impl�ensa e por editais e que se' \ �

X

fizesse as comunicações devidas. Nada mais havendo ho- Renoyamos o apê10 feito na ediçã'o- � 28 de�

je a tratar-se levantou o mesmo Presidente a Sessão, do' 'p. findo, para que nos s.ejam remetidos, ,pelos Juizes e

que' para COllfltar lavrei etl Horácio Serapião de Carva- PromotoreH do interior, .os trabalhos mais mteressaiD�
lho a presente ata qU€ va-i ser assinada por todos os i que apresentem alguma originalidade, afim de, que Ec..

membl'os presentes do Tribunal. Em tempo. Declaro que· ta Secção pospa cumprir a verdadeira finali_cle pa;T1iI
para Presidente do 'l'ribunal obteve um \'oto o Senhor que foi uiada.

í
+

'15,�
�o,_(W
:23:<fl'&

10'-;�
3.::&.6C':·
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4 . ,Florianópolis, Terça.fei�� l de Novembro de .J�52 o ...... ·,,,.,.

"O
_'.r.:__.,.'

.".. -�
- -.w _..

- -
..-.. �": _ _ _ , ,..- -

..
- -iI1V l!a.v., v..- - " __ _,

- - -, - -

.i'- ••

.

.i'\

'ue�ra�a Pelo fi�ueire-nse '-'a 'nyenci�ili�a�e
contagem .que não:·(I,J.z: bem o' que, foi :'0 jogo. "��'Cor-deirof o alícerce da vi-,
Novas cenas de víclencta e índrsciphaa. Expulsões .. Agredido/ o arbitre.

Passou 'para. a Iiderauça o onze aspirante do Avei.
.

Evidentemente tão cedo dura de um Vasco, Flamen- No ataque todos deixa-I faltosos o caminho da

cer-IJair
e 'Nenem; Bolão, Ar;"'.

() nosso futebol, o futebol
I go, Fluminense, Bangú, .Co- rarn a

_ dese.!ar, principal. ca, "Inespl�cav�lmellte o ex- Saul, Bráulio .e Lisbôa,

ilhéu, não se verá rehabil í- ; rím.ians, São Paulo, Palo, mente Massita que como terna do 'F'igu e irense apro- O JUlZ

tado. Assim concluimos, a- i me iras, Portuguesa e Bota- "ponta de lança" foi' um xima-se <lo refferêe e desf'e- Gostamos da atuação dq.

pós o prél io que domingo I f,.:,P,'o.
"

elemento nulo. No "onze" re forte murro em pleno' sr. Lázaro Bartolomeu. Pro-

disputaram os tradicionais II O prélio de domingo avaíano o melhor foi o no- rosto, levando o agredido a curou ser enérgico e ímpar-
r-ivais Avaí e Figueirense. Ante forte vento sul e - �úvel Jair que realizou ou· fazer entrar no gramado um cial nas suas decisões, re�
Um prélio em (IUe a desti-I com as denendências do es- tra grande .partida como. pi. policial, afim de ser cumpri- velando progressos na arte

tuição de técnica e discipli- I tádio da F. C. F. quasi re-: '·'ot. Mlnela, 'Dal1da, Ne- da a sua determinação. de apitar.

l]� C?n.stituiu um fa!o q�e, I pletas, foi disputado na ta1'-I· .em e Beneval, atuaram O gesto infeliz do avante Preliminar

nao ]1(\ uegar, depoe. em ele de domingo o famoso om altos e baixos. Ar! e alvi-negro encontrou no pú- Foi vencida pelo Avaí a

rnuito contra o bom nome do I
e lássico, Avaí x FigUeiren-! .

31'ál.llio· recuadissimos.: na- blico- a maior repulsa. Que partida preliminar, pela

eó\;}ort.e das multidões. [se, marcando a déspedida ] ta produziram, sendo . O� o 'orgão díscíplinar da F. C, contagem mínima, sendo arr-

E·, teri I 'd
'

1 F td I t H
, m . cronicas an enores '

do turno dos dois velhos a - responsáveis pe a má con- . encare 0- caso com a 01' .o goa o ex rema a-

condenamos veementemente versárfos. Juta do "onze" campeão da maior seriedade, punindo viaras, no primeiro tempo.

I) uso de métodos desleais Como espetáculo, o cho- .idade, pois não observa- como deve <5 indisciplinado Com a vitória alcançada,
pelos jogadores que estão cne-rei decepcionou total- I .am a "diagonal". Saul não player, é o que todos espe., subiu

o Avaí para o primei-
intervindo neste Campeona- ��'2nte. Mais uma vez a V8- corespondeu desta vez e Bo- mm.'

.

mo posto, onde se encontra

to. Prof iss ional ista de 52. lha nraca esportiva foi pal- 'ão marcadissimo fez o que ; sem derrota. Foram expuí-

Chegamos mesmo a apon- co "de
>

jogadas
-

medíocres, poude.' Os quadros' I .sos três elementos senda

tal' o cotejo-rei entre aI vi-" ciel:'tit�1idà de brilhalltism�. I
No novato Lisbôa sobres- 'Figueirense - Alçides,! deis do' Figueirense.

eelestes e alvi-negros como ASSim comecou e ass.m saiu-se no ataque, realizan- Garcia e Laudares; cordeio) Renda

capacitado a rehabilitar o terminou, deix'ando todo I do boa partida. Brognolli, 1'0, Gumercindo' e Verzola; Rendeu Cr$ 9.800,(}0 a.

certame em consideração ás mundo contrariado. O nível I fraco, falhou nos três ten- Américo,' Gringo, Justino, tarde futebolística de do-

atuações dos dois esqua- técnico foi o mais baixo I os. Massita e Abelardo. mingo, considerada - fraca,

chões a nossos ver reco- que.pude�os encontrai'. Na- : Os goleadores Avaí - Brognolli, Be- para um prêlío de enverga-

meúdáveis. ta que fizesse o expectador: Bolão deu início á con- neval e Danda ; .Minela,. dura.

Mas, vemos que nos en- vibrar corn i uos bon � U'm-l tagsm, aos 4 minutos, com

ganamos redondamente. Os oos. Tudo q:.I'� vmcs no i -im bonito chute: A pelota, ....1I••••�._•••••••••••ltfl••••••••o••••••••••

clubes que concorrem ao :)l'élio não pm;so,1 de lm" tocando a trave foi dormir _m.iJ.cfi , .. ! '"
-

-

titulo máximo do futebol ioguinho de várzea, (,,,01 10 fundo das redes. 'I'ran s- De novo iso lado,n'a
da Capital são todos iguais. ;lO!1t::\pés.' t0T�J e h. dire i- :0;-]';-:10:-" mais três .minutos,

1- I' I
-

ISerá que os diretores e to. Isso no, dá uma idéia Cordeiro cobrando uma fal-· iderança () . \.10 eglô
j'Jga'tlores ainda não conhe- I fio abando!1.0 ém· qll� ':l I)l�- (Amériéo, autor do 20 ten- ta no meio do, campo, chu, -..r!:.

t'�m ou não querem ,nada 1 �on�ra o fui'thol n(,riarJ.-I· to do Figueirense) ta eom 'incrível violencia

"mpat,oD '0' Treze diA} M,!.l. i.O C'om I('om os mandamentos do .. :-;olltano, que une:;'. ou ClI- I '
\'cncendo o guardião avaía· li { .tI

bqm esportivi.smo,? O Tl'�-I,tra vez S')"!'� tremendas 10 alvi-cel:.;tr:: o· l>rim(,;ro no. Legítimo "frango". Ter, Pos'tal' Te' I,e'o' rã-fl,'co, e' o Irl·sbllnal de Ju�tlça Desportl- tundas dos cinbes do inte- 'A1sto do C,dl�peOJ1'lic. mina o lo tempo com 1 x 1 i

\'0 precisa agir com todas 1'.01'. ;E" P'l:,i ),'0 lJ�el'1:t..!".s
.

(J Fig\'e;!'.' I 't, i·cc.iJ1he- no marcador. Segnndo tem-
O

'

FI
.

as suas energias para pU'nitlsôbl'e' .e'::ite (,3tath de col�m,: �,amos, não�r'.)')Slli nellhum po. "Atua agora o Avaí a f.a- vence' O·
'

ameugo
tais elementos tão úcicivos I tãó' 'prejudl;;�l é..O esporte. t;,tilo de j(\i[o::> .'\tnclJ. ('(1):- vor do forte vento sul. AOF

ao espolite. P'reci-zantos': �,d'e..: ";"Sigam: os .:l'J IJes um novo .r:iante na ;ort� l\'f;t:<, defen- 1 minútos é anulado um Na tarde d'e -sápad(), com

t
por 2 x 2, deixando isolad�

SQncadear uma gue]!�ij}sem c)\íÍ1i'nho, ',: e"l.tw(Jl, a l'"íni. dendo, possL< nIgum" mél'l- tento, de.Lisbôa, visto um duas par,tidas foi completa,- novamente o ehlbe do .Co-

h'éguas COl1;tJ;'.a:;p§.:-1i!J�t}s::ê:t'ê- f,·a·desmor.d�zHção. to, já que cmia ,t�om um ele toque de Bolão. da a ante-penúltima rodada légio Catarinense.

mel1to.s.•.Qs."g)..YH�s�,Q;:fa:r.ras�' '

...Vitória do' Figueirense ;, ento que " ,1.- por d(ú; ou Aos 23 nlinutos 13eneval do' Campeónato da segunda No jogo travado· entre'

lando para a mo;;re. ,;o::nosso· OS·prog{),)�ti(·o:; CTn grari· m�âs corro G;Hcia o SC1l33- é vencido num duelo com Divisão (Amadores). Iris e Flamengo, verificoR-

Já -depauperado -p�bÓl.·
.

�f' parte to:a'l' ror água �'onal zaga' (, eel}tl'l!1 que Américo que. caminha pal'a O Tl'ez-e de Maio que se a vitóri,a do primeiro pe-
'

, E d��fute.boLté.c,llico, vis- ,<baixo, O j'.;\'aí, apo�ntado há quasi clr!cl' anos vem o arco àvaíano forçando o com a anulação, pelo T, 'J.' ,la contigem de 3 a O.

lçso, com j.og-ad'i1s téçnicas, �omo POSS'li.:iM de maiores ',dando' o n,-alj)._,l' do,:, �eil8 arg.ueiro c'011trário a aban D" de seu jogo cj)m o HeI:-
.

Ao que soubemos, o alvr

:'\é éÓl1héêémó�' quando aqui ·.ossibilidaf! ):,; para vencd' ,esfor�os pe a ;;loria Jo 1)a- donar a sua cidadela para cílio Luz passou parp. a Ii· negi·o' da Avenida Trom

�iportaliíl, c1úb-és de outras � "Clássic.1 di;,,' Clttf'.sicos·' vHhão alvi-ne�.t,', intervir no lance, mas o ex- del"ança ao lado do Colegial. powski pel;derá os pontos;
püvagehs, notãdallierite

'

do não foi
.

la'i:'. tomuaiHlo Corde:!'::· (Ji outro b,WI1 tema ahif..negro chuta sem' foi infeliz frente ao Postal 'visto ter incluidojogadores;
nio e São Paulo, 68

_ dois. :,enCido pel) .(';;eo·�·e ue tres i; '(emepto �('llllt,.\ .. "C'fll'pr;' hesit�r para 'dentro do arco; Telegrafico, 'pois empato ri g,uspensos; pelo· T.;J.D.
ll1aiores .:eeiÚros espoi'tivos. ):entos ,R d?H. !lPÓ.�, urna Iu- (�:1 poni:1 C)J;! rl:L: illní. desempatando a- partida.'

,

:Jár·se·n'otà, lamentamos' i,· em que .-1;;1>:0[1 patf'l1t�- 'leis pelotaços que del'am a 'Aos .26 mi�'!ltos Lisboa �)......(�()__()....(,,_.o__(�o....o..-.<�

d.\ze'l�;f.a· .f.uga dos afic.iona- da a sna s'i:�3rioidadesôbl'e vitória ao "Furacão· l-;-e. empata em belo estilo,' O

��:�t:líi���:� U���tl'lr�;: :h:��e ;�Z:;��U1'�l���\;d;' �;��o,A;�;!�S��::eaI:�' :e��!:: 1���O�'��:��e!�n!t����:rd:'
'.

'Notic ias" D iVerSal
.l-·ouco, futebol- só do ·Rio ou ° jogo ao h.do ,do Figud- do, Laudares e Gumercindo, vitória ao Figueirense. O próximo Camneonato Brasileiro de Atletismo em!"
São pauio, 'pel� rã�io, a não rez!se que 1.$ m: poude que- esforçaram-se bastante, sen: Novamente encar��a�o Curitiba _ Rio, 31 (V. A.) _ Pos�ivêlment:e' será reali
fei' que-para aqu.i se tl'ans- lnar,a h'lVencíbilidade do do Ver,zola. o mais fraco da �e ,bater uII_la faIt: prOXlI�? z;ado em Curitiba o próximo Campeonatõ Brasileiro de
portem quadros ,d�, envel'ga- :,t.u oposito. dIvidindo com defesa. a ar;a. pengos� az�urra, Atletismo. Reunido ante-ontem ii, noite o Conselho Téc..

o
..
medlO CordeIro, mesmo '�lÍco de Atletismo da C. B. D. ,estudou o pedido apresen

�lante de fotte, barreira de tado pela Federação Paranaense, naq�ele sentido mas

)�gadoreg avalano� atira 'Ião pôde decidir em -definitivo. Em principio, foi' mal'ca
vlOlent�m�nte! assmalando da ,a' segunda q.uinzena de março de 1953 para o Campeo-�

:
o 3.0 e ultimo ponto para os nato Bl:asileiro.

�o Avai
3 8'2 a

tória.

Atenção
. .

.

Peçam uma
demoDstracão
sem comiiro�"

.

misso.
R·6v8Dd ed ores
8xclD�iv os:

; seus.

Fc.i um tento ma.gnífico
que nem deu tempo ao ar

gueiro Brognolli de e�poçar
i) mais leve movimento.

M�{r 7, 6

.. FlOfUAt�OPOlfS

A nota negra
Aos 16 minutos do segun·

do pe"Íodci, eom.l x 1 no

p!acard, ,Justino e Danda

dis:P!ltam uma bola no espa-

;;0. O dianteiro, alvi-negr.o
!fva a pior, mas ao cair
-Jesfere violeüto ponta-pé no

zagueiro que l'esp()�lde-o
�om ontro. O árbitro Láza-
':'0 Bartolomeu' acertada·

OBERAMERGAU BRASIUENSE-
O",' ingressos para, o Drama de ,Cristo, "OBERA

MERGAU BRASILIENSE", a se realizaJ� na Colônia Sta..

f'ereza, no próximo dia 9-11·52, se acham à venda no

'Salão Ue{;ord", à Praça 15 de novembro."
A ComissãoPereira Oliveira &' Cia ..

TEl. 1358 •

.----------,---.-- ...:-_ ,Y:.ente aponta a ambos os

\

j
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:Pelos Municipios.
- - --------- ....----

S'De Rio do Sul, I
:. I

· !PONTE I-ARA o 'B AIRRO 1 I

� T •••.
•

,,,," I (i()� s�)b o, patI:ocinio da Çer- I
CANO:\!" "

.

ve,1ana Catanínense. "

.

Ac:!l)�i de
.

s'iú' f irrnado
'

o I Bem elaborado sob o co-I'.�;ó'lb:a�o,.entl'e � �'refeiftli'a n1and? do locl;toi' Nilton '.

l.\1iHw·]p.al de RlO co Sul e a Novais, vem o programa
: firma Irmãos Breves Ltda, "Caçula" agradando cem

: pára a construção -de uma por cento à nossa petizada.
· pünte de cimento armado lnJQUE DE CAXIAS
'4!U.e {Í!'H'{ 'acesso 'ao bairro' X
; C:.llloa,; ..E', Hem dúvida. uma PALMEIRAS
dlbrn fie grande intcrêsse pu- Domingo último, defron
.i':: 08 moradores daquele (aram-se, no Estádio da Baí.
: bJj1n'C' pre letário, evitando, xada, as equipes do Duque
:ao>"i!JI: '/l incômoda passa- de Caxias, local, e Paimei-,
,:"'�em dos transeunte? pela ras, de Blumenau.
balsa, principalmente

.

em Regular assistência coin-
'1!ias chü\,üs�s.· naieceu ao loca! do encon-

Nossos paraben,; aos mo- iro pebol istico, Depois dos
. raflores do bairro Canoas. noventa minutos de.jogo, em
l'iH.IS UM LANÇAlVIENTO que se empregaram ardoro-
:nA RÁDIO MIR�\.I)OR samen te os vinte e dois jo-

Com u firme propósito de .� adores, saiu vitorioso o es

'hem servir a seu" inúmeros quadrão local pela conta
-ouvin tes. a ZYM-6, Rádio g ern de 3 a L Vitória justa
fiil'ãdor, acaba de lancar o e merecida dos .

duquistas
pI'Ogl"a�1'a infantil "C;aç·ula", que evidentemente apresen-

_ap�esenta{jo todos os sába- I ts 1',Fl1 melhor futebóL

Dô Arcebispo Metropolitano ao AO

•

•

Gr!!��ot!t��,"P�u�ô�!�!�,���J!t��,� O Brasil no Peímeírc LIRA TÉNIS CLUBE
< EXCla. Revma., o Senhor Revma. abencoa desde la S • d 1952

.

.

Arcebispo Metropolitano, D. esforços comissão organiz'a- etn�s.re e·. PROGRAMA PARA O M:F.:S DE NOVEMBRO

",.J:aaquim Domingues de Oh- dora esperando comparecer / .

Dia '8. - Sábado - Soirêe, -: Início 21 horas.

''1?eira deu .à Comissão Orga- pessoalmentept' No momento em que tan- material para um perfeito Dia 26 - Dom'ingo,- Cocktail- Início às 10 horas.

n ízadora do Oberamergau l Atenciosos votos tos são os problemas de 01', reconhecimento das condi- 'Dia 22 -'Sápado � s.oir�e·::-,-:,··Início às-:U horas .

. ;B'.l'ásiliensis, foi possível a",:i dem economica que ocupam ções gerais 'do
.'

desenvolvi� "
Dia 30 -'- Domingo � Tàr�e "dançante - Início às.

Vígário-Geral", t
- '.

t t t
�, 1

.

1
\

. .

.
.

voneretização de tantos íde-.
as a ençoes gerais, an o ! men o economico. ..' "

. 9� ioras. I

.ais de fraternidade cristã,
das mais altas autoridades

I .

O trabalho emapreço, que 'Tôdas as terças-feíras
: �ingo Social com inicio às

, i:> Desde o primeiro instante O eozido do país quinto' das -rnais di- 'está sendo" profusamente .20,30 horas.' .' ., .
.

.Sua Excia. Revma. se mos-
-

é eomida versas atividades p�rt��ula:-I' distrtbuidc; vale como rotei-
. ':' NOTÁ: :....:.. Para tôdâs:'às f��tas\iolkita: a'Diretoria.

;o,rou entusiasta do trabalho res, reveste-se de VIVO' inte- 1'0 para orientação dos rre- não se fazerem acompanhar. -de pessoãs .. extranhas ao

nos q,anS'enÍanos e para êles ·'pesada"'! resse o trabalho qúe vem de gócios.· Quadro Social sém' estaréll'l munidas dQ respectivo con-'
/

�'l1andou. sua b:ençãO' eom ó's ')a boa g'ente bisa herdámos a
ser editado pela STAN· vit·e. É um apêlo que 'faz o Departam'ento &cial a todos

· yoto'" de e�xl'to nos t'l'abalhos �... DARD PROPAGANDA S.A.,· '. os dignos ass.Qciados; , :
.

....
.

.

., )reparaçao de pratos suculen- I
·.�a fest� .. máxima dQ pO'vo ;)S. O cozido _:_ onde entram

sob O' título de "O BRASIL .

.;

.

-. ';"
.

·::atarin-ense. ".' .eg'umes, raizes, cal'ne verde e
NO pRlMEIRO SEMESTRE �-��"";'---_""'-"'--';;'--""'............-.--..---�--

Ainda agora, o Dr, Tolen', �:���:!�:!:�d: �:�::::::d: �Et��:;::;� �etllmdestudOt O?- '1 N ç,' L' E S 'i III , . ., ';" Pa····'r\.... t'...
·

...•.:·.'�'·.··C:··l�.p·.�':. a".·,.ba."".uo': '.'+.ino de Carvalho, Pl'esidell- H)r muitos "uma comida p'e- Je IVO, sus·cm 0, a au Orla
_ .

Y
-1.e da Comissão OrgaJiÍzado. ada". A digestão de alhnen- de OmeI' 'l\1ont'Alegre, dOS�" ]"

, : Nossa "Ilha Vétne" conta oom - mais um ".Barrigui�
-

-ia do Otieramergau Brasi:.oS dessa llatureza multo de- serviços de estudos econô- [ti ;�,\rtJ III nhl:J.·Verde" .na$d�:o, d�. olhinl).os·,vero.es, ná Máter�idade
Jiensis' recebe'u o seguinte 1ende de um 'bom trabalho do micos daquela organizacão. -- ._--..,--- - - "Dr.' Carlos Correa." ôntem 19 de Novembro. '

.

. ,'

·telegrama do Monsenhor 'stÔmago, Neste caso, é sem- onde, ao par de um bala�ço TO N I C A • A P E R I T I V A I
.

Êste e.nc'ahtairt�ritÍ) que �;eceb�_rã l} nom� de:
_
GIL-

l"n�del'icp Hubold, . vigário- lli'e bom tomar "Carbolello". O dos mais importantes fatos .' WAN, poderá ser vIsitado, pelos nossos parentes e ami•

. �eral, por intermédio'. de 'lS0 de um anti-ácido e diges- de 1951, encontramos uma gos na Maternida,d!e' ou, dentro.-d& alguns .dias, lá em n'os�

'-'rUem o SenhO'r Arcebispo tivo come "Carboleno", após l'esenha rlas. ·condiçi)es eco- sa casinha. verde;' '
..

"

. ,

:?letl'opolitano expressa sua as refeições,· neutraliza a aci- nômico-financeil;as do país ..___
Estamos "Védes" de contentes...

,nlegria e desejo de partici- dez �stomacal e facilita a (li- ao .cab@ dos primeiros seis Gilberto e Wanda

,11<tr, pessoalmente, das festi- gestao. Com "Carboleno", po- meses do ano corrente, com- Selos' Uo,·v,e·.Jsa· -IS'vidades_ de-se assim dizer, não existem pletado por uma análise d� I

'''Dr.'' Tolentl-no ele Cal'v'" comidas "pesadas'� "Carbolc- tendências. . Ve d 1
-

0'8. d' 0-···1
.

N• co aV�l�·�an��a-e··I-.Sne>a·umr·l>jaa"'COc.euçI.aitOi·bae� IC.ln.a···' e .IC·te ·eta elylho
.

no" é encontra(lo à venda em -Dispondo de un;i pôsto de ;.;

Honrado c(mvite comemo-
todas as farmacias e drogarias. )b�ervação todo especial, a

pl'opagan.da ofei-êce farto "4

:� ��� . .__����n�0=s'�0�'� �.\ A Ih
c rn.a-!'e. apare ada. para 'qualquer serviço em Bi-

I ddetu2 e TIi<-icktas a motor-- Ticicla - TiCó-Tico -
Carrin hO' - Berço, eÍl!.· .

Pecas e AcessÓrios Novos e Us&dos.
Pinturas, Soidagens e Parte'Mecilnica.
Serviços Rápidos e Garantido, Executa.dos por pesw

soaI especialtzados.
Rua Padre Roma. 50

S í f i I
II

I S
Ataca todo o organismo

EM SIFILIS OU REGMA
TISMO DA MESMA OIU

GEM?
.

USE O PUPULAR PREPA
RADO

Aprovado pelo D. N. S ..P. como auxiliar no
.

tratamento da Siillis e Reumatismo da mesma

erigem.
inofensivo ao organismo, agradável como lfr

cor.
i'

\

Oberamergau Brasílleasis

-

\

KE·RO··ZE'N"Et'S''0" Itt'IVende�5e
.

.

. ,'.
. L � Dois lotes de terreno .no

"
.'

'
.

.

.
.

. I Bairro Glória em Barreiros,
i @Vr;?J..I"i��O�O�()�()<a
'lIJUDAS, UUlU.'rII!JIlf;iJ
• PU.CH RlJ'I!dYIe.ü

Elixir de Nogueira
..........utllu •• ti.

....a... Idflljo .

.

Ilumine melhor a sua casa com o

Não produz fumaça
1/

I

janelas 1
__

.----_.

N�v.. tipo de
borracha'

Mais luz e maior rendimento

Não suja as paredes ou

BUFALO, 10 (D.P.) - A
descoberta de um novo ti�
po de borracha, que não per
de- suas- qualidades sob um

grande frió ou fort� calor,
foi anunciada pelo dr. F. L.
Kilbourne, diretor do Servi

ço de Pesquisas da "Connec,
ticut Hard Rubber Co.", de
Newhaven,

Segundo o técnico, êsse
produto seria ideal para lu
tar contra a formação de

gelo nas asas dos aviões.
Seria obtido pela mistura de
:i.ilica € borracha e desem-,
penha um papel VUICilI;i-
zante,
Além disso, o novo IHCl

duto se estira 6 vezes seu

comprimento e tem uma I e

-istencia de 1.900 libras por

polegada quebrada.

KEROZENE
'�SOI.:t

Nova séde para
o Itamarati

Ir

R,IO, 10 (V,A.) O mi-

nistro do Exterior assinou

portaria designando 01:\ mi

.
nistros João Alberto Lins

de Barros e Djalma 'Pinto

Ribeiro Lessa; O engenheiro
Carlos Mário Faveret, o con
selheiro Nelson 'I'abajara de
Oliveira, ó engenheiro 01<1."

"0 Redig de Campos e o se

gundo secretário Antônio

Franclsco Azevedo da Sil

veira para, sob a presiden
cía do pr-imeiro, constitui
rem a Comissão Executiva.
para 11 construção do novo

'tlii'icio do Ministério.

,
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.. Florianópolis, Terça�fefra, <I de Nove�b�o de 1952

A data de hIJ1'.! recorda-

- E qual o assunto que
reputa mais delicado' trata-
do no Congresso? ,

--"- Sem dúvida alguma foi
o Planejamento econômico,
financeiro e social das e'3-

tàncias hidl'ominel-a.is e bal
lHlárias· através a regula
n1entação do jogo. O assun

to é momentoso. Discuti
ram-se 24 horas consecuti
vas, com' ardor, com Emtusi
asnlO e com argumentos, já
ma.is tratados em conferên
c,ias de que tenho participa
do. ·Mesmo alguns prefeitos
d" estâncias hidl'ominerais
:foram co�tl'árioH ii tese pe_
10'�fato de que são locais de

. Ctnlresse ns MUlici.ils lEiseahlWer II S1êvusn ...
.

. - Soubemos que foi elei- cura e r'epouso, C-<lmo afir- aos republicanos dos Esta- industrializados dos Esta
tc)·l'residente de Comissão, maram os prefeitos de' São dos Unidos. Um numero re- dos Unidos, com as suas

qual e em que condíções., Lourenço e de Atibaia.

os., cord de eleitores se insere- grandes . fábricas de auto
Corno estava ela constitui- balneários, entretanto, lu- veu este ano : 3.12'8..773 se moveis de D�l;oiko;d.�Flint,
<la? taram destemidamente. Hou- 'declaram republicanos E' Pontiac e Lansing. Os sin-
- Sim, realmente fui e- ve uma estação de -rádio que' 2.137AOO democratas.

.

dícatos desempenham ne-

Ioito Presidente da Quarta transmitiu as discussões sô- O Illinois, .. torrão natal cessar iamente um papel
Comissão Técníca ,

- PLA- bre o assunto por 24 horas, do candidato democrata 11 muito ativo na vida desse
1':EJAMENTO. Devo infor- ininterruptamente. ' presldencia dispõe de 27 vo- Estado.
mal' ao caro j()rn�1.lista que, No final, a tese foi regei- tos. Pode-se destacar que

.

A vitór-ia de um ou outro
propriamente não foi o meu tada por grande maioria de desde 1948 Stevenson con- dos dois candidatos nesses

nome sufragado,. mas o do' votos.'. quísta a cadeira de gover- sete Estados-chaves daria
EsTADO DE SANTA CA- O Congresso, decjdiu que\� lln9.o,r por urna maioria sUJ 205 votos rro Oo'légio Eleitó
TARINA, cujos compenen-]' assunto não õ.eveda alí. ser, períor a 5QO�OÔO votos., en- ral e para ganhar 'a' aleição
teso trabalhando de equipe, tratado. - I quanto que Truman obtinha bastaria, pois, obter um 8U

sem visar pessoas, cidades _ E da atuação dos nos- penosamente uma.maioria plernento de 6,1 votos entre
ou partidos tiveram a gen- �ot, prefeitos é vereadores? que não atingia a décima os dos 41 outros Estados.
t ileza de indicar-me como _ Foi esplendida. Todos parte da, de Stevenson. .

candidato dos municípios trabalharam.; 'efetivamen.te Entretanto, os proprlos
catarínenses. Os represen- durante oito dias consecuti- dir-igentes do Partido De
tantes do sul, do centro, do vos. Formaram um bloco rnocrata julgam, a alguns
Vale do Itajaí, do norte, do único, unido ao fim comum: dias das eleições que nada
Oeste, sem qualquer exce- projetar Santa Catarina 110 indicava se Stevenson obte
cão, trabalharam unidos, vi- eenárío nacional. Vereado-j. ria os 27 votos do seu pro
sando unicamente o presti- res e prefeitos da capital e 'prio Estado.

nos que:gio do nosso E \ado. Con- de todo o interior do Estado O Ohio é o .feudo. do. se- ... '

'_ em UJ40, ZUJl0l1 �l:t
correram à Presidência des- merecem aplausos pelos tra- nadar republicano Robert Cadiz, com 4 navios, 4110 no-
t-;<-1. Comissão representantes balhos realizados, pelo seu T.aft, que também obteve .

46 I' .., I"mens e cava '.':;, arm: (oe
de Minas Gerais, Pernambu- interesse, pelo seu catari- uma maioria esmagadora assumir o "adiantado" ue
,(;0 e Pará, como de S. Paulo. nensismo, pela sua brasili- quando disputou �t renova-! Santa Catarina (gGV€1110 ci"Vcrif icando que tínhamos o dade, çã� do seu mandat�,. em I vil e militar), Alvar Nunes
.apoio de gaúchos, paranáen- Não posso deixar de assi- 190{): apesar d� en.C&Illlçada \ Cabeza- de Vaca, aqu t che
},es, parte de S. Paulo, mi- nalm', também, a presença OPOSIçãO dos sI?dlcatos .

ao g'ando a 29 de (fi'!.arço de
Ileil'os, capichabas, baianos do Presidente da Assembléia aut'Ol' da leI trabalhIsta 1541'
� cariocas, os demais e.an- Legislativa e dos de,putados Taft Hartley.

.

_' em 1.640. r:;. C}lpitÜ0;';-ri:datos retiraram os seus catarinenses que honraram SUFRAGIOS DECISIVOS Adão ''''elho e Gaspar Sarai-.nomes e fui sufragado por o parlamento cata.r.il1ense O Texas conta com 24 vO'-
va, i.;eforçados gel.o Cnplhi.0-

:!J nânimidade. pelos seus . conhedmentos, tos eleitorais.. Antigamente mór ,João Dias GiH'i:h',;, ata-
- A Comissão estava as- pela oportullida{le de suas um dos Estados que consti- caram e retom.aré:m a Vil"

;"im constituida: intervenções e pelo espírito tuiam o "solid south", quer Velha do Espirih. Santo: Ptl;1 conclusão do aerOpl\)'-10 Vice-Presidente _ Dr. [lúbllco que demonstraram diZ€l' •. o "sul homogeneo", 1 68� f ", '.0 J·oc.·tl, o denutad.·o. p.U';;()- em- . D, or<11.\1 Ge('a� •:E:rasto' Gaertl1er, Pl'efej�9 do Congresso Nacional dos' votando trad:ieionalmente pitad{)s em São Luiz do Ma: '.\T;ll'queS pl'Oi1nl:!do�!-se ::01)
<de' ·Curitiba. 2° Vice-Presi- Municipios Brasileiros. nos democratas des,de a abo- ra-nhão, o fazendeirü J\la- tr<t, não para prejudica.' o
dente - Dr. Jorge Fialho Poderiamos falar muito lição da escravidão pelo nuel Beckmttnn e (\ pfUCllr;>,- Yle!hol'amento mas porqa,! o
- Prefeito de' Ilhéus - Ba- 'lôbre o assunto; mas sabe- presidente republieano Lin- dol' do povo J0,7,2 dL. Brlm- eoreando da Quinta Z,;1: aJ1Ta. Secl'etál"Ío _ Dr. Nieo- m.os que o e"paço é limitado. caIn, em 1864, parece ter paio, mentores d'l 1'e\'01t .. dE . A01:ea já havÜl soJiciüHLlau Tuma - da Câmara Mll- :\0 encerral' quero congra- p-erdido este ano sua 'homo- 2!1 de feven�iro .::1,-; 1G8.1, co. vc-rlJv para aquele aerop.:;r:nicipal de' São Paulo, Rela- tl1lal'�me com os meus com- geneidade pelo Partido De- nhecida como J(),,' "Reck- to.
tal' � Dl'. Moacir SantanH panheiros de Congresso e a- mocrata. mans"; Os deputados Cá8Sio }fe
- Preso ,da Câmara de San- gradecer-lhes a eficiente O Michigan dis·põe' de ·22

_ em 1.7'76, ela i�urü. Pnr- dei.-Ds e Gomes de Almeid"
"ta Mal'ia ..,- R. Grande. Preso colaboração. votos no Co'légio EleitoraL tugal, na�ceu RaÍp.Hnno Jo- !-embram ao or:<idor que o.'
(la la. sub-comissão _ Dr. E' um dos Estados mals 'd C h 1\'1[ t deJ)ptaàos VoIzle" Co1!a,'C>se a un a .u a,�m'., que se .J"Orlando Carielo _ do Espí- . tornou GeJ)el'al do E:<é'_'cíto �je (_)'iveira e Fl'ancisco ?'�E-;·ito Santo. Preso da 2a. sub- .

b d b
..

•, d
Brasileiro e foi granel" c'' n�s, an1 os ta al1Ca':!'l :.i.ocomissão _ Dr. Henrique é' lIa posse D OOVO' �rjtol.·.Lfaleceu no R;�;'

..
�I{' G.·adol' haviam se manir·;:.

Magalhães, diretor do De- o "'J� J 23 d f taão favorável- à med;d«
� qu.� VoU. Comandante

. arteIro em e evcre:ro
partamento das Municipali- ..ave ...SQI>,.... de. 1839 ,. l�as o deputado Paulo M:u"
d d d E d R· P "lIserv_ aue ,a es o st. o 10.. res.

�_�t:.o..�.... Murinha,. para.o bem do _ em 1.800, 11asceu em "j,I<'S responde que os pal'p-da 3a. sub-comissão - Eng.
nosso Brasil. São Miguel, municipio :1e ce'e" exarados nas COflU,;.Lincoln Continentino - de IÃC '!!'" CATâR'","" Não pOderia

.

tl.eixar (r(� Biguaçú, Santa' Cablt'ílla s,j('� pelos seus companhei-BH'tP d4 ..." ••�.. Orlzon ,e. res. a a.
ressaltar, a importância pa. Polidol'(). da Fonseca Quin-':'>,uh-comissão - Dr. Lauro

J G l-lra a boa exe(;u5'ão.de nossa t:milha on;lão, enera "oBorba - ex-pref. de R�cife

..CI-ne.,DI·ar·IO :tarefa, do esti'mp."(l) que re· Exérc'ito Brasileire e V!S- naufrágio do brigue "V ilJe'PI'es. da 5a. s.ub-.comissão. - '. Ieebemos a todOs.. ,os,momen- conde, dé Santa Thel'e:;u, :a- de Boulogne", pl'oc�dente doDr. João Botelho - repl�es. tos-do'prcclaro:Govêrno dês- ,lecendo a 14 de JaneiL") de Ha.vre, que se perdeu e ba- O R
A

to' ddo Gov; doPará.· O" ePelo que o amigo verifica '.' RITZ te Estado� qu,e.nunca de��oll 1819, no._Rio de. Jan'eiro; te.u.na",COl'oa dos Ovos, nos' , <- .",. ".
�

Às 5 - 7,45hs. de prestar uma colaool'ação - em 1.830, no Rio ue .h- Baixios dê Austin, perto de Â ••&a comissão era composta de ODEON amiga .e completa, à-direção neiro, faleceu o Chefa ele Cumã, no Maranhão,'o oon. �raraDg....elementos os mais represell- Às 8hs. de$ta Escóla, e eterna é a Esquadra Diogo Jorg� de sagrado poeta A�ltôni{} Gon- . Rio de Jan(7iro, (B.J.I.) _tativos de todo o País. Foi, ROXY nossa gratidão. :&rito, que se distingui\':� na çalves Dias, nascido em Ca- O jornalista .José Yitor1nGpois, uma honra presidí-Ia e, t
. .

d L' D" t· d B.Ãs·8;15hs. ',.Esper.o.:podet�s.ellU)xe.con� ':Q{;upa�ão da Colonia do Sa. '.xias (J.\oIaranhão) em 10 M e lma, lri'101" oe ure&\llassim, engrandece"i' Santa ", , .. c.

d J
.

d I t
.Se�sões daS' �f\)ç�s. tal' com o apóio ,'alioso E. cramento em 2 e 12 d·e :.\�aio Agôsto. .de 1823; os OrIlalS {) n erlor. es:-Catarina.' -

d d ICharles BOYER'�_;_' Lore- indispensável do Comando .de 1818 e, no combate naval - em 1.86"7, em Santos, teve em emora a pa estra
- Quais 0& assuntos tra� . - ,- ,

-

D
.

ta YOUNG
.,

do 5° Distrito" Naval, e bem de 9 de Fevereiro de 1826; São Paul{), faleceu Domiti- com o r. HIldebrando datados?' '.
em:, sei que assi� §lerá, por ('t'-. -.� _1.!i69,'�i'oi a.bolida lia de Castro Canto e M.ello, Góes, Diretor do Depart�-- Os nl'aj·s .diversos pos- SHANGAY nheeer 'de longa data. o eg. 8. escravatura no R�P.!�tHlí'; Ma.r:qti;�."de Santos,' nasci- mento de Portos, Rios e Ca-siveis, destacando-se os tra-
No prógrama: Cínelan- pírito esclarecido e brilhan- - em 1.882,..11a.s'cetl'·o -;.e_ da, em 27- de Dezeml>ro de nais, tratando da possi-bili-balhos sôbre .Organizaç.ão dia Jornal. Nac. te de quem o dirije. o nosso neral de Dív:·isão'�noel de 1197; dade de construção do Pôrt.....administrativa, Planejameil-.

p�os: '1,50 � 2.00 - 3;20 estimado Chefe, o· Exmo. CH<;lueira Daltro Filh�;. _ em 1.867, em Passo- d� Araranguá, que será ()to econômico, financeiro e
Censura Livre.' Snr.:..Contra Almirante ('..ar. - em 1.907, na então Vi-

.

Pocú, faleceu o Coronel Fre- grande escoadouro das sa-.social, urba�ismo, Planeja� RITZ IMPERIAL los-dá Silveira Càrneiro. ia do Rio Negro; hoje l·lda-
.

derico Carneiro de ·Campos, ·fras de cereais de Santamento e execução de servi� DOMI�GO
.

Felicitó os Aprendizes de �e Mafra, surgiu o jftl'- que havia. sido nomeado em _·Catarina e Rio Grande d()
(:os Públicos e Convênios

S I
- UMA .AVENTURA NA -Marinheiros da: Turma Cru? nal "Rio Negro"; 1864 Presiden.te da Provin- j" li.in ter-administra tivo8.

AFR1CA __...-' por terem vencido com êxit.) - o dia de hoje é eOll"a- cia de Mato Grosso e.que· se
....IMPERIAL 8 primeira etapa da earrei. p:rado como o "Dia dé Fina- encontrava prisioneiro de \ .

.

.

Às 7,45hs. r8 que abraçaram e os cofi- dos". Solano Lopes. juntamente A greI" deImloelt.Joseph COTTEN - VAL- cito l\que a ela se dediquem 3 DE NOVEMBRO com outros tl'lpulantes do;
ILI - Orson WELLES ' lz.Ç,m o máx,imo de . devot'3-(:- A,.data;,de;'lloje, ...eeQtda.t ,11ayíú "�arqllf'!' ,de Ol,in�.a";ll rOJS-�catf:�· aaDSeS.

em: ·4ttent6,·· tendO' sempre em' nos que: .desde 11 de Novemblo de Rio de JaneIro, (B.J.I.)"-O 3° HOMEM �ente o dignificante elCern· - em 1.615, ficou com- 1864; '.

O jornalista José Vitorina
No programa: O Espor- tJlo.·do Imperial Marinheiro pleta a capitulação do For-

,

_ em 1.890,.·a comarca de
vem mantendo vários enten.-

te na Tela. Nac. . '·l\ta4:il_i�, Dias; �padrãó de te de São Luiz do Mara- São Francisco do Sul foi e- dimentos no séniido. de re1.l-
Preços: 6,20 - 3,2Q ,�dá:s::(le-noss8: Marinha. fi,hãoj J���d�' a :;?egu,nd� Entrâp- Juir todos os"rnirú�radores ClJ,-
Imp. até 14 ãnos. Agr�i�ç�'� -t�o�-'ós"'que ''':''':' em 1.827; o governo ar- Cla,

I
tarÍnenses num (;a-nsórcio, =-

IMPERIO ;nos honraram com sua pre-
.

gentino, então em guerra e� 1.903, f�i �}l'ocla- fim de dar solução imediata
Às 7,45hi. sença' e ao assumir O' Co. contra o Brasil, assinoU um mada a Independe11Cla do

ao problema dos mineiros
'. Eve ARDEN mando da Escola de Apren- contrato com dois alemães Papamá; I catarinenses.
em: dizes lUarinheill'Os de Santa para revoltarem as. tropas _ em 1.948, fal�ceu EdU-jOS TRES MARIDOS Caiarina, rógo a Deus, pro- 'estrangeiras que se apode- 'udo B�mes, ex-presidente da ..._

No programa: O Esporte teção e auxilio, para que raria da Ilha de Santa (';a- Checoslovaquia, que l'enun-ICA&& llJ8C1ILA,J{Lt ....,.....
na Tela. Nac. nossa executar com justiça! tarina proclamando lima t ;ara em 25 de Fevereiro do 1 b1l1Wa ..o. LO'"
Preços: 1,00 - 2,00 - 3,20. e acêrto, a missão

.

que II I Repúbliea Independente; rnesmo anoo, _

, _'I n_�.V'lftl Df..-
; .

lmp. até 14 anos. mim fO'i confiada. - em L864, fa'lecel1 no André Ni.lo Tadase9 ... Ge ..,.. I

'Ante-onlem' e
ontem DO pasado

2 DE NOVElf(FnW

o expediente da sessão t!c I'O� da bancada o foram sem -

ontem. presidida pelo depu OuV�!' antes a opinião da.

tado Protógenes Vieira, ca- mesma. bancada, daí não ltte

receu de importância. ser possivel subscrevê-lo
Coopej.'ativas de M.at2 (.I deputado Gomes de ",u-

Na ordem do dia, depois me-da acentua que o S:ül

de aprovada a redação fi- ;.le<:> fato de um oficial ,.la
nal de diversos' projetos de Aeronáutica ter prometido
lei, voltou à discussão . de> auxilio. isto não . significs,
projeto de lei que isenta dE. Wle esse auxilio se efetive,
.impostos a Federação Ü(:, e o ('e.plltado Ylmar Co1'1 êa

Cooperativas de' Mate S;ll" observa que, embora est;;;,!
.

C "t' •

a Ouínta Zona Aérea .int&-t�.. a arma. �

O deputado Fernando O· resss do em construir a:ft;(;'
Iíveira, autor, foi ii, tribuna le campo, nem por isto se

rara continuar a def'eza de deve negar o auxilio p1eits'
iniciativa, mostrando com ado porque o mesmo só 1)0'-'
'(�n:vinc�rit:e

.

a'l�ib.llbéritaçãó. dbl'ia ii·:.'aó 'encontro dos

que a 'isenção pleiteada não própr-ios propôsitos do ;�il-

..ausava prejuizos ao E_,��- mando daquela .Zona.
.

do. Pelo contrário, mu, to Pôsto a votos, o projeto
viria contribuir para o nos-

. de lei é aprovado>
,;;0 desenvolvimento ec inô Interessante nota que vo�

mico, porquanto favorecen- taram a favor, quasi todos
.

do os produtores estaríamos os iepv.tndos da União lk

f'avorecendo a própria COi€- mocrâtica Nacional, quan
t ivídade.

-

(lo, em outros projetos de

O deputado Bulcão Vk.JHl., identica finalidade, votaram
r-portandc-se aos argUnIPJl- contra.

.

t os do deputado Frederico Será porque o !!l'efeii:.Q (it�

Kuerten, considero-os def:.' Rio do Sul é irmão do >'1'.

l'itivos pai'a rejeitar o pro- Hinell Bornhausen? ..

jeto em apreço. Consul Alemão

Aeroporto do "Rio do' Sul l';;:teve em visita à Asse"!".tl-

.�uando foi PORto em di:;- b!6!u' Legislativa, na tal"·J('

clI.,são o projeto de lei qu(-: .le ontem, (I sr. dr_ RudQlf

�")lICede o auxilio de ... .I:'::lí perrien, COTiSU} Alen�,ih.
CJ'0 250_000,w a Rio do ,:Jul, () sr. pl'esidw1te Protól!.;:;

IH,.:) . Vieir� suspendeu os

tnlbr.Jhos para que os St',,_

l)(;j)lltados poudessem CU In

pJ'iTn�ntal' o distinto Dipb-

Ftorrogação de licenç,l
�í'ambém foi posto ná O!'

dera do dia, o projeto c;. ,e
('011 cede prorrogação de L
u .l�ça ao funcionário púhJ:
Cl', sendo o mesmo 1tp'i"ya
do.

Deputado Ylmalr Corrêa
TC'ndo regressado de sua

vi:lgem à Capital da ReptÍ
U;ca, compareceu à se:{sãl.)

. de ontem, da Ai'sembléia L(.._
r,ü,Jativa, o deputado YIlll:lr'
Couêa, do Partido 'Sot:al
Democl�ático.

O nobr� parlamentar 'foi
mu:t.o abraçado pelos seus·

co·(gas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-Dlreforiâ ,.�de·-O"bras P�bliça$ .

..: .j'"'L; .', %� :4; :' "

".' ::):. '>. '};. . "

C.'� da cidade' de Itajai, d0 4�' "200)" 2 O contrataut» .se.

üJocorrência pública pera a de apresentação dos doeu- �quaI'enta e cinco) I�tros rã responsávelpor da;n0-:;_Uu
e.x.e�ção de obras para •.o." . tn,>,lt.oi.;'. ele. idoneída h men.' 'ílj)r- s�-n-dtr,-�..o- r ")Yl'l-e:e;i-:. 'i}.r.e-jtl�i·os· p€s-s-o-ais -&I;l-n1ub·
�iços:. de

.

aba�t.ecin.ie�t�· d;illaitos nasIetrae "C', "d", mente do material 'iJecêss4-': dais. causados a te.'ceiros
de água à cidade de !t�Jal, "1' e "a'! ·ai(firinã:;já ins•• ro, de 'confomudàde com o «urante, e em consequência.

. -, '.". .
. , áHES noDepartamento de f.,l'ojeto e,especifiç�çQes Já da execuçã-o das obras.; CASAS A VENJ>ADe ·o·I"dem· do senhor ·.dire- E d d R di

.

do
.

210) O t tor
, .

. .

. 'Illíl'a' as e o agem
.

o aprovadas ou
.

modiflcaçõcs - cons ru O(1'{,5- eSTREITO CANTO - .. casas, sendo 2 re5iden�!alB •.Írir. devid�rriente autórizado Estado, devendo, li�HtE.' ca- outras d-evidamente j.1!...'ltifi-, ;:onderã· pera perteíção. da: 2 para comércio (ôtímo ponto' perto da Soberana)pelo Ex�o. Sr; �ecr�tá:ío da, so, anresentarem os c�l·tifi- cadas, sendo a seguinte a obra, durante o prazo d� 5: RUA TENENTE SlLV�IRA '.-:: õ quartos, s/-visita. sI."V"ía('ão; Obras Publíeas e. «auos 'dessa Repartição, Pl�O- �1;'Sc1"iminac.ão das obras: (cinco) anos, de scôrdc i}(.ll1' jantar, copa, .collÍnha, I!t�.. ." , ..'Agií<,ultura; faço públíco," vhil(jO sua inscrição ; I _ Captação:
.

,) Código Civil.
.

ilSTREITO RUA SANTOS SARAIVA -rr: 5 quartos, ,,1'iJ�Ü�1\ conhecimen)to dos mte-. 20) � a inseriçã i' EC .h.rá II _ Recalque; VIII =:: Diversos j�ntal', stvis.ita; copa, quarto de banho, li:araje.• 80-:réssaôoS; que até o dia 1°
a.ê o dia l0 do mês de 'De- III � Estação de

.

trata- 220) :.'-- Aos interesaados tão., situada em e-squina , ..rl'o mês-;:'; �,t1, .Dezem�ro d,e ZIl':�ltr() de-';1�52, s:mdf"'�(i'll'" .nento'; • -erâo.jirestedos �qu81S4.nei· RUA n.ocanrv� "7" 4 quartall,., s/visita, s/jantar,1,:l52,. e�1;ara ab�e�t� a I�S�l"1-;1 siderados Insezlto-i os ean- IV._ Linha adutora: .' 1.>:::Claredmentos, bem C'Hr.n· copa, co;inha, dispeXlça, ent��a 'p'ara automóvel�:H\ a conco'r�ncla publIca! t1j(ia�os que entr=garern (JS V _ Reservetórios ; fornecidos os elemenbs t.��. por duas �as (.&ituad!, em esquina, grande quin-I>:u':; a exeeu_çao de. obras. envelopes contra 'l".�cjhl' ri;'! VI _ Rêde de díst ribui- (,icos relacionados com b tal;> ; :.; , , .. ,

J..ara os 1:Iet'vlç'0� de abaste-: Dirctor-ía de Obrss PíIlÚ· <'50;
.

execução das obras e forne- RUA MONS'ENHOa TOPP _"3 quartos, s/visita, ai.ci31E-J!to de, água=da- aidade] cas" .... ,'.
. 110) _ Os serviços ,-"ieve- címento de . material ()h;ie�' jan-tal', oC'Usinh-a.. depósrtq, eQP�, eerreno lílx30 llltS.;-je Itajuí, mediant-r fi", C(m-i� "4�) - A abertura dos en- rão ser atacadoadentro do da presente concorrência, RUA CONSELRElIW' M:AFRA � 4 qa.artoll.,s/visita,4b:ões seguintes: velopes e julgamento dos prazo de 45 .(quarenta, e cín- na Diretoria 'd:e Obras I·ú.· sljantar, eopa_, cosinha, situada em e-squina, ótimo'1°) -: P.ar'�· a '-:t:l'es�nte. pedidos de inscrição serão CO) dias, contados.. da. data },;!icas. p<!nto � ' .{':-O�lcorrenCla

.

poderêo' I�S. procedidoR a par.tir das de- da notificação ao concon'en. Diretoria de Obras PÚ1;l- €STBEITO �UA SÃO PEDR-O ......: ti quartos, ant-sala.·af3�:.el��e �s. �Irma� _����P_�I.S!. zuss.ê.is_ (�6) _lious.. da.. data- i:é-,de:-:-qüe--sua"pro-pesta-� fo! ·cas, em ·FlorianópoHs, !H de
.

laIa de' -.i"ita, cepa•. é�inha,. inlStala�lo,'lIanit'riaj:a ütabelecidas 'e o_cglhllza-' menCiõnada no item ante. Outubro de 1�52.
.

Completa, com dua.· pequenas casas nos fondoad ' •. • • .i,(;·eita;
. ,,djjS na data

.

a PhQU·, açao . .

Gu··nt.he·r E"""n BeC.I"'''I' AV. MAURO RAMOS - a quart05, ci>Bi..tiha, 8ala jan··l'W�'; 120) , .. _ O Pl'&ZO m�l}�:tu(} ..� "'"�Iil p es-ente edital; 50) .� Após o julgamento I)al'a a conclusão dás I)l:rás Oficial Administrativo, e:as. tu, s/visita, etc. {.ca-sa iSolada ótimo lO�Q.l) .. "
.

20): - p.ara a inscrlçao d d·.J d'" . ····t I RUA DUA.RTE SCHUTEL -� casas, ur.mi··éo:m'.4 q\lar:OS pe IoOS e inscrIção se" ? sua 'entrega em p'!lne;' se .Sl;Tá exigida do intelt:ssado .t"a' 'fJ'xa''..la a' d'-'ta" 'p"r'?- o'
.

'r"e-" f' t' ... tos, SljantÀ-r, a/visita. çosinna, "tC:,; .ou_tra ·.çom !li a ok estado de .

unClOname1.l () �. . , .. . , ..'.a, tl..presentaçao·em eavelope cebimento das propostas; .

't'á de � (\ois) anos. C.oAmo·dAs···1 quartO!!, .sala, .varanda; eosinha,. etc':'::·�:�1flt'·:'·�;'\.I.l80.000.o•.fechado e lacrado, ,lOS- se. II � Da aprese.ntação·das· V.:..... Do pagamento V com ESTREITO RUA JOÂO CRÚZ SILVA -. 6 quartos, siitiÍ1.tes document(Jg: propostas' Os serviços nializad()8 se. p'
. I visita. s/jantar, casinlia, banheiro, etc.,., terreno, '.',,',. Contl,.ato da <;nr.a so·· .

.

. fDSa-O : ! 42m. frente ""'r 20lundos (esquina), ace'it$."
C"J 60) - As propostas deve- rão medidos e pagos de a- Y-'4:i:ú: interessada, d,�v;(iamen.. _. .

5000/0 à vista e 500/0 à 1,200.00 'fnensais .. ".... 16Q.900.ooruo �er apresentas em cmco
.

(,P.rdo C.Qln ·a·s condi.-·õe". da Fa'nll'll'a c"'mposta 1., C" 'te l-i�ga1iiado e regist1";\do na .

'5)' d
'. .

.v.
� J

'" \.-.:: ,,-

ESTREITO AV. SANTA CATARI.NA - li quartos, �I(. VIas, as quaJs a pn- proposta. �1 com três filhos (doi" ra. .J 'lüa Comercial d') Estado
visTta, s/j.antar, copa, w8inba., etc terreno 20x40

i..
. meira estampilhada de acôr- Dez por cento (10%) so,.., pazes e uma moça)· pi'OCUtt_l (�hácara)' .

'i(·nM' a mesma exelC'el' as d� com a Lei do Sêlo féde- b're o "alaI' !l·e caela p·'e5t·,<,� d - -.

'd d
.

- • _ • -como �)S com .pensao em Cll- ESTR'EITr. RUA SÃO PEDRQ _ 3 r.uartos, s/jantar,
'5P';3 atJVl' a es; Tal, tôdas devidamente assi- t;ão se.rá retido peb Estado v ...

. .,,' C· t'd- I 't'" a > _ s:a de família distin• ta. pa�a .

CO"", cosinha, VarllnrnlO, dispensa etc.. terreno
e. '-u) er r oes re.� Ivas o nadas e rubricadas, fôlha 'a' 't5tulo de g.á'rantiá p'�U':i' e-.. • ..-

·

n .

:t F..l: 1 ". ,>" ''''69 9'" .!tospedage.m de ,dOIS:1 tres
l�.-'O ......• , .......•..•...... , " .

·

.vi}(':t·e o' ,e"era .. n.:._<>:" ,-iJi>
por fôlha,' sem emendas, en- d f

. '., u .....

{l'�
.

<iôb"e o exerci "lO das ' . . fe)to e per elta exécnça,J (: meses. Fornecem·se r.efe�
RUA BOCAJUVA _ li quartos, s/ para negócio, varan •

. 't.. v:" ,<.; '. trelinhas rasuras ou res'sal- "cabamento das obra;;;,' Rell- �enA "'.l·as.· .In·formaço�ê" .p ·t· -

d E ge haria e'
,.

_ ,. - "com
da, e05inha, ótimo ponto. perto da Av, Tl·orn·"l"ü. l�s�es

.

e n s) ...� vas, e deverão eonter a de- do :h�volvida 1mi al10 ,:p6., ii o. sr. 'Vewso; à rua Cnllse'. s.k
.i' J '.3l.'Ite, ur� e ao

.. 'H'l'e o- daração de qüe o proponen- CO.'H:JÜsão das mesma;;,
.

Ih' M f 7
pow y , ...... � 399- 41 ( d -

e�ro ara, n, • . RUA RUI BARBOSA (defronte o Abriga de Meno'l'es)�l n. . o� prova
..

e
te sé submete inteiramente _.

·

.qrill:<tção·;com o C. R. F.:. A:/,; a to�d"s a. s· COI1CI'I'ç'o-'es do p·!"e••. 'VI � ·Do julgamento das
.

.
. '.

.

"S'"'E'c
'.'

� 2 quartos, !/villita, s/jantar, cosinha, etc.. '

'2,,) Documentos con:p:-o- se-n't��:editl'lj; .

p,!:,opj)Stas.. ALUG:A. ..

.

.'

.AV, RIO BRANCO -_ 2· quartos, sala, varanda, êosi-
l\�ltól'Íos lre' i'd-ôneirré'Í·.le· tec,'- '. "",0) _'_ Os Para.. efeito do j ulg':mielJ to. nha, etc. • •... : .......•.••.........•...• ,

'concorrentes U ita .\ Rua Te:riu.. e prhfission:ll ·:ú fil'� deverão apreseiltar as suas' .das pro!}f)stas prevaleC!el'á o
ma casa' s.. �. .

-

RUA 'JOSÉ BOITEUX .- 2 quartos, e/,visita, val'andã,
ema; .

. c,Üé)'io .seguinte: nente Silveira 42, e outra'/l cosinha : ..

"d')"· '.....

'd d ·p·l'-opostas em invólucro fe-
l' I Av

.. SantaCatari:paim5,(Es-jCOQUEIRi'\.s._3QUartos,.s.aIa,varanda,cosinha,ba'_ .. ���va,de. C�P;1;';1 a e
chado e)acrado,com a ins- ·ai .Menor preç{). gOJq' '-'

.i' '-0< 'a'do flrm'� l"al"" a'
. " .

..

.

t 'a eXL'tlf'�l'C) trelto)_. ' .. � ;:_,.".:., :.1 ...nheirQ, .etc. o< ...� ••• : ••••• '

...... - ... , ....... , ..::'�,Heeu "'. �

.

"'" lo> .�•• : �d'jcão "Canc'orrêrida -Públi'- pr:){>_(l;'; o para .'
.

cC .�"'"
Vende-se um terl'éno n�' RUA J:>SÉ BOlTEUX _ 2 quartos. sfvisita, 'vàranda•.

· �::'.€'êriçã(J 'da� obra." }ire.vls, .. �� ��ra a é��é�l(;'ão de �bra.s d"s (.1)1'a8; -

r'::" '.

37 1500 t .... t d t i t 1 -.

b) ·.:1···· '. ·\.ÁJstelra com x. . m s., i cosinha , : ..

...as res e e 1 a a e ') ',VH or ·l·la.l'a'. oS."se'·rv·!·ços de Aba�'te- 1. mImo prazo prop')s.. ,
.' .' ,.

.
- .

. .
. .

"
.

. constituindo .uma ch�cara e
. CABEÇUDAS MUN. LAGUNA - Beira·mar com "

.-frital da proposta, no ca&'o cJ'me'nto . de' a'gua ,da .cJ·dad,e· to para a conclúsão dai!, (1-

I
.

1
. . .....

.

, possuindo uma casa l'esi- quartos, a.fnegócio, a/visita, s/Jantar, eosinha,
·

'.-Se Serem f.inanciadas pe a 1e It'.a·'J' "I"'.
"

bras;.' ..' ,. .'

d' - '" ."

•
" denciaI. etc. terrena '72xSa mts.) ótima para v-eraneio ...

prúpria·.f.irma �u't>",)Va .
e 8'0')·.· .. :::...:_' A'S .pl'OP,',o·,s: tã' s. deve. c) Conq,içõei;\ mal�_; fa ílO-

.
·

. '.,
.' Informações no EscritÓrIO (nuA" RUI BARBOSA _ . .2 quartos, sala visj�a, coai· ,

·

....�p:'cidâl;k ,'fin'�ne:eira do l'ão constar do seguinte:
. ráveis de pagamento.,

ES
' ....� ..

f'" .

d t
"

30) O G' ,1_ ',._. t' Imobiliário Ao .·L.ALV •..uha"ew..•••.•• ,., "., ••

·

'O,!g�o. Uianela oro se _
.. 01' o 1)' '01'e<;08. gl<;>ba' I·S, p'elos' 1 ovel'no u-v es. 1'1- . ,. - "

_. <_ ••;.. .

,J,
, '. Rua: Deod6to 35.' Foi.1e 2.784. SE�:VI1)A.P FRANZONI _; I quartoll •. sala,. v.àra:nd�.' ':'.,·..(:i.'f-Q.; q'uais O. concól.'rente se p'rc;- .

do reserva-se, o. direlrü de, .. . ..
. .

, '.

T bê
.

� .. ,

'.
. ,

" cosillha;' ·etc., te:rnno 9.x63 mts. . .•. : :., .; .;�fi.OOÔ,o•
. ..€.') ·am m se .1:t)!. 1). ça- r.,·o-e· e·xec·utar. as'- ob'ras e· for. anular a presente coneol'l'�r.-

5
.

A
.

. .'
.

C A' ESTREITO RU.�SANTA LUZIA - 2 qual'to&, saJa vi." .". i;,'). 'dóçuméntO hábil. d<) 61:' •

á da se' assim convier 'aos:'.';"'�.�" ·r"l·n·-a·';l··C' 1·'a·.·do'r," me·,di.a·llte' .0
necer o .materlal n-eeess riQ ,

"'t '

.

"

sita, 8!jan�r, 'coainha, de8pens�, étc , .'. '
. .80.000,00'" v ,

e resp'ecÜvo, tendo POl' bas.e seus interêsses, sem que t5 o
.'

NTINO li
.

1
" .',qtl ... l '0' mesmó ass:ime leg'al- pÓssa sigriificar. qú:üquel' Vende-se uma sita a

RUA FRANCISCO TOLE - quarto$, sa a,
�,......

d f·
as especificações e projetos .

varanda, C'Oaild1a, et� .•.....•..... .........•. 80.Õ!,O,oo.1'll.f·nte O çompromisso' e·}.-. • direito a indenizaçãn pOl' Avenida Rio Branco..' .''. !{3:H;ial' as obras em l"efe-
forneCIdos por est� DU'eto-

Tratar' c-6m Raul Oh ESTrlEITQ Rua TEREZA CRISTINA·'- % qua.rtos,, "
.

. . .' da; 'e' parte dos conc{)r:r:�ntes; e·
sal�; varanda, 'e6sinha;" sala pa'r8 negó�io .-. ...ril."i.cia;

-

'.. !. -'2)" Pr'eço' s. parc.l·a1·s COl1- 14°) No eas,ó 00 ig1:alda� rem.·- Rua· Felipe Sc1niü�i' .

.
.

'.
- 'B.-'\RltEIROS - 3 quartos, IIlvisita, afillntar, cosinha

.:fI·.,Recibo pr..ova1:do te:l" formé. di.scrimináçâo
.

das de entre .duas prbp-ostas, se- ria Casa Mundial. Edifício
grande, terreno � .

t) ·'jnteressado. efé •.H' do "i.. ohras constantes dos. vftrios rá'procedida P'Oi'. m-eio
. ri:e Amélia N€to.. .'.

"

·cm��ã.�·.:d.it 'l;lçqrq:ó, éc,m: (I números constantes do ite� carta uma nova concop'en-
.

�. vistá ou' em dois p�. �--i:�lj}o:dê.�ste,·,e,i:11.tál;'
'

...
'

'. 1'.r.n 'd'e�s":'t'e edJ'tal',' '.',',
, ..,.......

.

'.' cia: entre os- r�8l'1ectiv.js .eon\· 17arri,entos' '..... ..

d t'
.... -' i'·'·.' ", •

d
u- "

' �*' Pc'" .;., .' .'.
.

. '.' 1!:"outra� que por"motivó e" <lrça maIor nao" ti o n)1U,cla �. �.l' Gei'tidões'� tfmfação '3) 'r'ab''e'la..

'

de pve'c_'os"'un'l':_' C.ol.·l'.en. te.. s.,;'..
·

. ,'" '�.'
"

.. -

..

�
,

- -.
.. .

.

.

..' �.

..··i A •
-

1 I t··t t .• t'
.

.

"
.

� -

'.

A' 'V""'I' 'S''0'
.

.

... a,.l�.,'O.'I,l1.a.e.. ;d.,e,stu sio aceita,�a.ns eren,cla p.e Q19 ns 1 U 0.,
.... o.n e

..

p.••
'

d·_}';, impQ.Si;_9s a q:u,� €<;tive., . ;150) ·-�_A.os. coúQoúenlcs .,.• tários e correspondentes,.. "
.

.. .... .

"".' " ,'; i_!Caixa Ec�nôplica: : .' .}.
.

.

.

'
.. '

'
..

'

· T� suje�tos: íe,gera-i3, 4:sb:" ��a'lc'u>o' desses' p"'l"e'ç'o's'·.·.. !}e·. J�as' não vencedores, 'cab'3' o di·'
s ..........." 16 4" t (

.

.

· " . ". '. '- 1 •
.'

. .' . .;..........� '.. AV� MAURQ: �O :""".' �� ,
..6 X. u m &. ne�o-.' .�uajs, :munieipais, ill(:usive quantid�des .. de·.'mat_eri�l1, l'eito de. retirar' suatl. C1ÚI-

.. }!Ol:. �osso mt.erlJle�R�'. a
.

cio urgente) ••�;�·;.>�,;i.'" � ..�.·jmpôsto. sôbl·e ti. cl',':nda;"·· dàn'dó cbmo' resiÚtado opte- (·õ·es· mecfiante .iéquel;line:Í)to }?�retOrIa., 40, CIl:be: �eçr2f,\� ÉmÉITO 'RUA SANTA' LutiA _ Er;q. com Rua
.,..... ,

' 0'.).' C.erti<lã.o te�a.ij"a .'. ao 'ç' o· ..g··'J·o·.·"'a·.,l· p'·r.opos·to·', ..
'. 'tBrígIda 'â 'ésta r){retorb; j

.

tlVO "6 de Janélro�" '�V1s.a Sã·' Ped' ........, '�tB
.

.
.U ".," . '. ,,' "

.

,
..

,. � ro - .,.". u � '
.

·l?f'í.;l'eto Federa-l:n. 1848;· de' , Lf)
.

F
. .l�:Pecificaiõ.és .. 1

.. t.·
. V11.- .DiJ contrato aos seus associados. qtt8J CQQUEIR-OS RUA SAO C1USTOVÃO' 22 660 t d: '1,' dé Dez��ol'tY de H��9 (lei: Ihadas� ·do. ,nUlt.ei"iaL;p;�;o-� . '16°) :- � As cou4jções ('S'" tendo' àdq_u'rt�ldo, . .té'c.�nÚ: ,:: limas .peQUéft'ái �a' •••... " .-.. ...�..: . ii, ,�� • �':�d�limte ::108-,2/3 Cthis ter-'. ",.' ." ". tabelecidas no presente .eiii- mente, um má,gp.ífico ·t'o·ca.

�STREITO RUA SANTA LUZIA ._ lote CQm_ J,Ox�6 .

. ,�.';5j· dQ.:�mpregaq!):? dÉ"na- !,o;" .

tal farão parte .iiJte�i:aríie diséos, está reali�iJ.do, tI>-. .
..

,
.

. .

. .111 -.-: Da� cauç�ê�' ... .. ' '. .
. .' . .

..

· �!.o���ida�; <)hnl.sH"!::"a; . :rla
\}O) ___:.,. Para i': iri8�ricão do contrato ,a ser flt'inad9 das as. q!lin_.tas-ieiras,. aui-· 'fll_'ilJ� pl:o,pon.ente)'; .' '.' .. ':.. ..

.

,,'';..
> : com "0 conC<ll':rente. ve,lc.e'- inados Rádio-.8àill-es, com,

ii ;:Ç�rtidão:·refet"�'nl� aí} ::a P::.:���' �-()nco�en�la, o� dOI'); inicio às 10 horas,
' .

,_.--0--•.2:)r•.... t ·.L· 27"5"9 d . ,!1te.l€ssados"deve�a�,e_etual .
. , . ", .' ....

DA I VENDA
ci • �.J� p� el n.· . "o ,-(,,�. e\ .... ." ',-. .:r '0 ",' 100000' 17°) - A firma ell1pl'l)j" ·V'·

:.'

d'
.

. ,
....CHÁCARAS E FA.ZEN '" ...:"}J/}\'êmbt'o"de'i940 (Quita-'� catrça.ol Il,�.. �:.., .).�: 'd9..

O
.teha fica!'á sujeita'a multa'

.

e'"n'
.'

e"-se. fJ.L""'�SVIEIRA.s,� com. 4.U4s-728 m2 e ama 6tima.,
.

, '. ·cem mI cru·zelros ,'em 1- . .' '. ..

-I'
. .· �8.(, dos, -empregadores para:

'

..�..;- .' t'ít"I d' 'd' .. ;'.d':··; :d€ Cr$ 3.000,00 (tri}s mll ."

.

.. .' . " . , Cl,lsa residencial d. 2 pavilnentos •. ..... •••••••• 500.000,_
.

�"lit 'as ):fi,gtituiçõe& fie ,Pr.e�· f[)';'}I:o ..?U
t dU °18 _af·::· 'd1VI .�. '�+iliZ,!.dÍ"os) por dia qui ex'!e"-

.

Mobilia:.: .

.

", CAPOEÍRÁs - (no prinei_pio) - clim 98][250 mta.,
'

'd�"" \"', , ." '.' ptlvlcaeSa na ou e era.. ..
,
'.

. '.... ...; '-d
','.' ': ..

.

"·la· h 'b h'·
."•.enc.13 I •. '.-c

..

'. ,.�...:! ;".' .;. .• • , .. ' '. -:ler o prazo. estIp'ulado' 1'1} 1 :s�la ..

'

e jantar
..
de em· '. casa c.o1D " quartos, �. ,fia.

.

B, COSIn a,. an él�(I,.

.

'

"., ,i; : -..; � >,:" ' •.
" ":.�1., ,... '. � ... 'JeposItada no Tesout'o do,'·.' ..' '. .

.

'.
..

· J,�. }Z_õ{)�p1·?v�n.� do' pa- E'�tado ·de.Sá-nta' CâtariÍ1â �l_laproposta: pal'a tel'mll1a- buia varandão, etc. .P\ltlfÍlt.o qo. impQ.st!J e1iúli- ":' ':, .... .':.' ....
.

.. '

�ão"da obl'a'; '. '. .6 cadéiras.
.

. fRINDÁDE
.

- com '1S,50x600 mi•. fi uma casa C6m. ('al'dá"Ili:iua .

.

.

.;omo �arantla d� apr€isenta-. .' '180) Se:rá 'aplicadá & i mesa e lás:tica {} quartos, s/jutar, copa, .,co8inha, banheiro, vil•.'·:,·,··'C'··,',··
..

·

'�'t . ;ãoda·pl·opostaéassinatura .. ú. -d C $' 10000" 1 b l' -
->= ete..· •• ; �: ,

. t<. ,. o,�provan. ,.� qo pa7 i' e' nfr t ."
.

'

; nítina�, e r '. . )_(lI.fIO ,a qao
.

. . ran ....o, . .'
.ram�ntó.dQ irnpôstp s:ndical .' 0,: � .. :a q,., '.' . I'<.:em!:níil- 'cruzeiros) pc,�; iÍ'l- .

','J cristaleira;
. .

SACO DÓS LIMõES""::' com 27xl.500 mta. e um!! éasl!.tiW;o� engenheiros re,;ponsá- IV � )!xecl,lçao, daS 'i;hr�s. :ri�'�f�; de qilarquer c (áti"li !t:, ,". 1 'mesftiha .r�dPnda .enver- r�ide�cial, ".� ••••••••. ; .•:' :
.... , ...• , ,

;v!!;�S da' firma;
.

.. lO!)) .:..._ A prés-ente con- :10 contrato eo' a'o dôbl:'-Í) e'11: ·niza,d.a.�: . :. :,-.. ,". SACO DO-..<; :LIMôES .
....:... Mm 83i500 !llts. • : ..

�. t)., C�rt'eira de reseJ"vista cor;.�l}cia compreçnde ;l'cap: ca��l'dfl l'elnéidência' rlurna,
,
:8lta ��Ücj�n() NíiiJ.��' ,P��'

.

"

_' --0-.- '

�(;.s ."'_ugenheir-os d�,Jirm�,. Jáç�� Aas,�águas do Ri1.l.(:�i_rãó riúJima cláusula,sem' Qrejui- .

res 1}; l�. ':i'
" COl'tlPRÃ DE TERRENOS, CASAS. CHÁCARAS 'E SI'I10S

.�u':�e permán�nci� }Nf�",t.ri.O" ConA_e:içiW, oü de outro. qua,l':" 20 de flmplas }ridenÍz:içí3eii

A I
.. '

.

"< 'l'et:n0� sempre inte�tll!Slld.Os em cO'inpral:' casas, terrenos, ·cu.�h1is quan4Q"se. :t.l'Eftal·)e et·, �:llel m.ànancial, desde. qu:e;. ;Jelos 'danos oriundos ua re- 'us·
.

-'.-
.
-

Se
.

:aras e. sitros. .."."..
. ...

·'1tI·án1teir0�:;:·"e·.. .: ,... ":' ::" •. ,cieYÍ'iia.Q.lente '. den'lon�tradô ferida illÍl'ação;.· .._
.

:
" . " ..

"

') iTIP�TRCAS'n;)'
. net�çãó: f1e.,�t8iJç�/�: o; ::iéú:'mtUior e eC'oriônüc{)' a� 'Hip) - Será eleíto o II)�'" .

. Uma casa.de material a
.

'

..<il�t> t' .."'." . .' , .
'.

31' (T': .' . ·R.•�ceb��0'.3· ce.·:.·.a;'liá.:a�o.i 'q.üa.·kl;'�r.. init)ortãnci�.. c�rn garanti" -u.'_;:llme!l Qf! apr\;8:ellfií,i.�),,:·' '.-') o-veltamento para f,- io.:me- Desta Ca.pital como'dorMef.i}o ,�tia Curitibanos, .

_.. lCO· " ""
.i�:' �OT-.A: S�O .;'-'-í;-ntos 'Jnelltoa..,rêôedí:strihuidóra ':egáldo coiitratan.te; '.;_. fie·o). 'i'l:;t�rna·).nesma.. ;;otec_ã:ria•.

' '

�"
.

.

;!,"__':;;�:'

() 118'1'.&00
' }i'lorianópolis, 'rerça.f�ira, 4 de��_o_V_e_11_1b_r_o_d_e_l_9_ã_2 -:-......_7 _----------�----------------------------------
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BARREIROS Jou de' i2�a mts. .: . � i ••.• :.. : "
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Na Posse do Rovo
.
COlandante

da· t u ·MM.
((Em FlorianQPolis, I

a ,MariQha· :�:��mpr.� ibÊ,
ac:olhídã com, apr�ço, e ,carinno».::-7declarollt'

o novo coma_.dante ..

AS CERIMôNIAS REAL"., "Constituiu par� mim. mitindo assim, a integração"
ZADAs ONTEM, NA ES.,I motivo de intensa satisfá- I de nossos patrícios sulinos.
COLA DE APRENDIZES 'cão. 8 notícia de que havia 1 na Marinha do Brasil.

MARINHEIROS" �ido nomeado pelo EXnt0. i Dada ii ne�essidade impe'-,
Snr. Presidente da -Repúkli- ! 1'iOS8 e premente de serem

Conforme estavam pro- C8 para comandar a Escola I rápidamente aumentados uso,

gramadas, realizaram-se OIi. de Aprendizes Marinheiros I'quadros do Pessoal da M,'l�
munie ipios brasileiros e, se

�em, na Escola de Aprendi. de Santa Catarina. l rmha, para fazer face ao
respeitada, no futuro, a Car- zes Marinheiros, as cerímê- ' Essa satisfação devia-se, ! programa já em' execução;ta de S. Vicente-marco da . ,

nias de passagem do coman. não SÓ; por ter sido .a no- I da
. renovação e ampliação,fundação -da vila brasileira do e de juramento a' Ban- -

f
- d' E I berámeaçao para uma nncao e nossa ; squar ra, ca en�c

t�rel1los as. bases do ,desen- deira pelos aprendizes ma: que sempre desejara exer- também a esta Estola, den-volvimento orgânico-admi- r inheiros da turma Cruz. cer, como também, pelo fa-
i
tro de alguns' meses, a ta-

n istrativo da Nação, que se Estiveram presentes ,08 to, de ser a Escola, situada. refa de' preparar Um maio.'

E
'

'I
Ao -

• :

d
.

" assentará, sem. dúvida; sô-
srs. .Governador do Estado, em Florianópolis" onde a' número de Grumetes, deven-.

,

Dl··, orno, a greve bre o Municipalismo que re- Arcebispo Metropolitano, 'Marinha foi sempre acolhi- do o seu efetivo ser 'qua!>P'

d-
, conhece, no homem; a célula Presídente da

.
Assembléia da com aprêço .e .carlnho. I duplicado., . '.". OS' míneiras,.. ,'�." -.

.:
em que se .deve- desenvolver 'Leg'íalatfva, representante Como todos sabem, esta I' Bem sei que- a tarefa U.:

• " '

, � ", "" r" ,. O progresso econômico-fi- do ,Pres'I'dente do' 'I'ríbunal E I
. A' ,

f' d titue:
,

, . "," ,'.'
. sco a tem uma importância nos coní la a, cons J ue' 1Hll,

Iss. C8D1� 8 IDd�:, 11,8 '�.�Crlçlama, nanceiroc:n�j�ú�í,S�a 6. pág,
de Justiça, Comandante do marcante, na formação de grande pr ivilég io, e tenho a

.

"';! ' ,

"

' 5° Distrito Naval, Secreta- novos elementos, contínua- certeza de que poderei con ..

A FOLHA DO POVO, de cões de .qualquer, ,especie, nios rle Estado, Prefeito da mente incorporados ao CÓr. tar com a dedicação sem íi-
"ricill:mà., dê 27 de outubro :aindo' contundid'os . pelos Apêlo do' Capital e COl�andante do po do PessoalSUbalterno da mites de iodos os que; ser-.
ii\Ifiníb" publica o seguinte, cacetêtes dos policiais, vá.

.' 14{1 B: C., alé�. de .o.utras, Armada, por sel� ela, o único vem aqúí, pois se trata t!Oi.
soo DS títulos acima:

I

das pessoas da 'nossa socie-, Pe. 6'lemeo1e autortd.�de� CIVIS, ,m_'IItares .estabelecimento 'no gên .. ro engrandecimento de n{li;:�"",
r' ,

.

.• '" • e eclesiásticas e varias pes situada no Sul do' País,
.

per- Conrinúa ,na 6& pág.,Esta associação ,divu�ga elade e comércio, merece'
.

" ,..,.;..

\
A' ,

-
'"

l'à�je � Dficio recebido nó dia' uma atitude de' repulsa da No proximo dia 24 de No- 'soas gradas.' ,

-"2 ::ln '7>"'ilTente,"a,e" associa'� s classe
. vernbro o Pe, Clemente com- Ao receber o comando daG ...." no sa"

letarâ d id d A 'E 1 Ih f' .

�os .seas, 'li propósito das·' :DemonstraÍrdo nossa uni- p etara 81 anos e I a e, .

';, sco a. que. e OI transmí-

""!C(i!'],-ê!lcias verifica'das .

na ii e finalidade pacifica do . distr-ibuição do feijão se'ltidQ, pelo. Imediato, ca'pi�o
.

00te de 21, terça�feira pas- ��.sso protesto, convidamos manal�,ente cont,jnú� :
com

I.Vi:i��S.c c.,a-�anl.O
dª Si�.v!*,

�Jà:. provOCadas pela Poli- o comércio a cerrar S\laS relguldallda�e apesar da, dO o. o ,_t�m�dedant� caGP�ta4). ",,':";"'-
,

.'
.',

"
... ;.. d' d h' n'

,a ta o preço" . e .. corve,a .r�'r erlco Ian·-aa,;u(') .nstado: pOlcas.no la e oJe, e -
.

'

" _' : '. .
.

.' "

-::p:am. f?r, 'Dr. /José Pi- quanto nasso orgão de clas- Com profunda,�rahdao o : n�m pronuncIOU, o seguIQ.te
-'.-ll d'" ,', "

t't 'd: d' Pe, Clemente aceIta uma dIscurso =:!ílen'tro< . se e po eres cons 1 UI os o ' ,

Dlt Présidente da AS8'0- M�nicipid' tohlam as neces- pequena contribuição para

-0---1--------�ia�D Cm�el'cial e .indus- sárüls providencias para ga-
aliviar a necessidad.e. dos

..

'

rae81b8 Mi-"";_"f .::r:.. L't-1·
•

N 't l'an·tl·!' nossos dl'l'el'tos cons- pobres, ,.

'8
'

����d;�sC::;:;
es a,

titncionais. ":'" :" ,

I

I moso olz
'

�".!.':",:. :::�"���c�:,�: ce:,e::�;:�u�:I:��r;:;:::t: Ellendas •• Orça�. m:;'-::�t:r:::;.w::::fl::at·�
-� que faça p�rte <ie seus apoio a e�sa medida,

1 di", d
.

notícia do falecimento, às
�.os -e historia, a me-

'

;Criciti:ma, 22 de outubro IUfD O O DS a o últim�s horas de;�ábado. úl.l::flM:� lista de ;:tssinatllras de 1952: O deputado Oscar Rodri- : timo, rio Hóspit�l de Çari-
1Ib:S,;comerc'iantes desta pra- (Seguem-se as oitenta e gues da Nova está desenvol- 'da,!le, yítiht:a. � d� �dns:idiosa
1;3.; .tpI6 eeá:h'am shas por� ta!1tas' assinaturas), vendo notável atividade- em

.

enfermidade. 'a' exma. 'sra.
�ã.B ;na tarde de hoje, num A Associação Comercial e beneficio do municipio de d. 'Iracema' Mi....o� -Ruiz,
�mento ex'pontâneo de TndustJ::ial de Criciuma, to- Joaçaba que tão dignamente

-

viúva do saudoso colega-de.
�JJlsa .t!'P'rotesto às vio1en· mando" conhecimento dos r�presenta na" Assembléia' ilUpr�nsa Alexandre No.
{l[;W 1Jêliei:ais' praticada'a no fatos, 'dirigiu telegramas ao Legislativa,' guelra Mimoso Ruiz.
S;'fi4li�'de ontem, em pes- exmo, sr. Ministrá da Jus- Ainda agora, nos estudos A extinta, que teve des-
� ire nossa classe e ami- tiçu, ao exmo.' sr, Presiden� a que procedeu da Propos- tacada atuação na socieda�
�s .de nossa socied&de; te do Tribunal de .tustiça ta Orçamentária para 1953, de catal'inense, sendo ulUa
�.,e..ThOS.l'�,�stral', com .-do Estado e ao exmo. sr. encóntrou ótimo enseio ,de das enfermeirá.s do Curso1kâéili-i iatiSfaçâo, a mas-ni- Ge�el'al Comandante da 5a.; o�to)'gal' beneficios àquela aqui fundado' pel� Legião
� :.de:rrumstração de conci- Região Militar, solicitando �cómuna, atravez de diversas Brasileira de Assistência,

"

" .'ácia ue �lasse e solidarie- urgentes providencias. emertdas. quando da última' guerra
,�� à&. tu�s.,pS co)egas e

, _',,-. . _

'_ Assim pediu o destaque mundial, também teve atua�
�� .que essa'Associa- """��r��:r.t�"=" da impo'l:-tâncià de .... ,... ção ,de relêvo na SoCiedade'
;"�D !l"i'.glstre, eómo, nota es-

I
II 'I � :- ,. '''''', Cr$ 50.000,00 para ser con-' de Assistência aos\ I:'ilhos�&!" a adesâo da: nobre alSl18 q8e dei- signado um ::tuxilio da mes· dos I_azaros e Combate ii

.;f-ra.tiSe 4108 chofêres de pra�

C
ma importância, destinado ,LepI·a.

'�a:, �e' ,l'ecolhel�am seus lara'8 011... à cOllstruçãó do Instituto Dama de excelsas virtu •.{!5."Il':res, 'n1lma atitude de in- - NOl'll:al Domé�tic� São José, de�" �� Iracema M��ozl)li� apôio. -Segundo se informa, o da VIla de Iblcare, no' l'efe.-, RUlz hgo.U as suas atIvlda-
V.alemo-nns; -do, ensej(). pa� sr. José Augusto (le Fal'ia: rido municipiO, ; des à obras de assistência

wa 3j}l'esentar· a V. S; os nos- que ante-ontem regressou· Pela emenda número 9;' social,' tOlrnaudo-se, 'pelas
.•!:iS prl.}teatos .ire elevada es- do Rio de Janeiro, também visou a conceder idêntica r suas qualidàdes de espirito'�ma e àpr�ç{).· deixará a fUllção de mem- quantia como auxílio à cons-l!e coração, uma das grandes

- {i\8f!..} .JGrge Borges de bro da COAP, neste Estado, trução da Ponte sôbre o Rio animadoras dos movimentos
� face aos acontecimentos que Iraní, município de Concór- que, em Santa Catarina, fô.
�astor Martins da em sua aus�llcia, aqui se dia e que liga � localidade ram levados . a efeito em
� desem'ólaram; qúando· do a Ponte Serrada, 110 muni- pról dos pobres e'humildes.
.XBltaiar�s: aumento do pl'êço da carne cipio de Joaçaba. Tôda a sua vida fOI, em
4\f.tlmp�ava o ofício a- verde, f�to ês'se que deter- Com a enf�nda 30, c,ede nossa terra, dedic�da às ma.

�-$;� 1i�ta <con��qo' o,itç��: ,:�Inoll a 'demissão;"
. irrevo� mais Cr$ 50.000,00 como au- nifestações de soUdllrieda.

.:1;aé,. tli�� ;lBs�:qtitllrás, dQi'j' -gMel, dos sr&:.'l{ercilio de Kí1io ao Ginâsio 'Cristo Rei; ,de humana, quer parti�i
:;'í��1:!��\'}':��;4�k'1tri.,�i'Ii!;: f\.9111�0, Jairo �allad�, Jos� de Joaçába, e pela emenda pando. ativamente, em cam·
�ttittõ,s -púbhcas, Bau- da f;llJZ Fontes e d,? repre�en- inúmero '31, também a soma panhas no.bres com êsses
�.it'1, F.ar::l1ácfas, Bares e Ca- tan.�.&dp GQvêrno do Estado. 't;le Cr$ 50,000,06 para o Ius':' objetivos, quer ainda Co.la
'lês" Motoristas de praça, en- .51'. Luii da Costa Melo, que' 'titút'õ "Sagl'udp Cora'çãO' de borando indirétament�.para
,5m, itOOas as forças ativa>! 4guarda�a .o regresso do sr. Jesus", da vila de Ibicaré. a assistência' aos eilfermQs.
� cidade, cuja 1is{a tra� 1 Governad()l' do Estado para .no mesmo municipio. Os seus funerais se l'eali-
:ff!.tP seg1'!�te. pmâ!llbulo: conCl·�tis�r a ,sua, solidaI'�e- São 'pr_ovidencias que re- zar�m .às 17 h?fas de dOO1in.

\C-omerelantes: rlade .aqueles colegas demls- ,velam o constante interêsse go últImo, samdo. o feretro
f;) acinte sofridO' ontem ;ion-ários ...

' .

do
_

deputado Oscar Rodri- d� Hospital de Ca�'idape Pil.
pela ;população ericiumense.,·;. 'Dent�,em breve, a COA? gues' da Nova em ir ao eu- ra o Cemitério. do Itacoro
ZEg,rndid:a inopinadàriient.e '" eatal:jn.ens.e ficará requzida contro das -aspirações de bi, com grande acompaIlha.�
g,rmn.no :�za:ya do.. direito 'de a, funciooá'rio:s, .ap.enusl e'" a S€LlS repl'esentados, corres- mento.

�

etaT.em Pi'áça pública, nos seu pr�i>dente, sr. Apollô. pondendoJ assi� de manei- "O ESTADO" apresenta,
)Xí7�?� públieos, ,1108' CU-. �ia Bour� ,que:'pel'manece.- ra eabal! à cOllfiança. de�, a seus filhos e demais ps_ ,_

.• ��. :.il..a fila di) f:inelil!1, pa- rão' fazerfdd ,júz a polpudos positilda })elo �l€itdradó do rentes.. expre�sóes do, seu 1
•

'-:S:��'l�.,ei'l:Ce e o\:m pro"o(;a-: vCEcimentos. ,. oeste. I profundo·pesar. f ', /'

�, .-

CoIIgnsso dos Munleipios
. )-

·làteress8ntes· inlormações do líder .. pesse ...

4ista Osmar Cunha" em torno - do:
conclave de S.. Vicente.

1

Brasileiros, o sr, OSMAR
-

r'::UNHA, ,
vereador à nossa

Câmara.' Municipal, foi pro
curado por no�sa reporta
gem. ,para ouvi-lo sôbré o

momentoso conclave,
,

Perguntàdo
:

sôbre a re-

percussão'do CQngresso d0S
Municípios assim se mani
festou aquele Vereador:
- O segundo,Congresso

Nacional foi alguma coisa
de grandioso. Estiveram. em'
S, Vicente cerca de 2,000
vereadores e Prefeitos de

Chegado"há pouco, de sua

.,wgfill.a Santos eS, Vicen
it",. onde, na qualidade de
lidter l1a l'epresentação .de
Swrta íJh�M'in�, representou
'ft 'Sl{)ssO mado, no. Congres
':!'Li Nai;1on:�l dos Municíp.ios� " ' .

;

todo o Brasil. Discutiram-se
problemas' interessantissi
mos ao .desenvolvimento dos

:FiDilanó�1is, Terça-feira�· 4 de 'Novembro de 1952

"

I -.0, .,.) !

'Séu:h�r �i'efeitQ qa CapítaL
Ante's de tudo, ó meu amável bom·dia.

,

Ao lrt9do dos Eças', do nosso e dó de QU,firoz�.,
este -citado por aquele, ri:o dnifÍlático e altivo eMsó
dio do cavaleii:ü' de Baião falando a linguagem de
Alexindre .Herculano sob. a barbacans de Dom Tru

dezindQ de 'Mendonça. � credência não. tragq que-
não h'ago embaixada.·

Venho �scoteir'o e' desassust�do, para um pleito,
temeroso, do .'qual se restar vitorioso, fica.r-vos-e:ii_
em dívida de alta mercê.

Expondo,'· em rude ilscréver, O'S
.

singelos escopoS'
desta l'espeitadôra epístola, suplico-vos I exouv'ir'-me

A's matinadas de' h'ás-ôntem, demanç1ava eUL

o celeiro alimentar da urbe, quando, j,unto a'os mu

ros venerandos da edilidad�, por pecha de descui-

,
dadosa viatura" líquidos l'esíauós· do público .cami
nho e das valas, pr�jetal'am-se danosos sôbre oS'

meus recatados Indumenteis. Menos a forte perdR,
do que a pei:;o embaraçosa e, o malgosto tempo . de
volver aos perrat.es, ordenam êste ch'afnamei1t(), 0:.-

, qual, por avante, decáindo do caprichado e escorrei
to vernaeulo, tpma as vereda.s do plebeo linguájal'�.

Ilustre Prefeito: Aí pelo portão dos fundos daL
Prefeitura, fá,z meses, corre para as sargetas. da: j·uá..
Tiradentes, uma aguinha suja, sus,peita e perl11a'-
nente. E, da esquina' da Praça iS à da rua Saldanha
Marinho, essa água, empoçada,· à passagem de \!a

da onib,us e de cada aJ,ltomóvel, ViVê a bot<rifat os:,

p.edestres, que agora, com· o verão, desarquivan1 os:
seús trajes de linho.

Por duas vezes, já recebi os mimos· dessa lama_
Lã se f()I'ám, qual'euta mangos para a lavandaria!

Não haverá. um jeito de a .prefeitura canaIizln�
essa m'a1dita ãguinJta!

.
NãO' está' nas post'uras

bição .

de o particular fazer
fazendo?'

.

Será que aquela aguinha fiz parte da 'np:;:>&;'

muniCipais formal 'proi-
o, que· a Prefeitura, está,

I' .�_ •

..��!�����..����. "',
.. "

.
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