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aCLIM'aOA A·· RAINHA ELlZABEIH Algodão
.•

do �rasil .2!D
i
troca

LONDRES, 5 (U. P.) Gritavam: "Viva 'a Rainha, de, aVIDas a la,1-o brllao cos
- Ontem, pelá primeira vez

. les da 'brigada de fuzileiros viva a nossa Rainha!" As
,,-

em 66 anos, uma rainha a- -eais, e por trás aglomera- bandas dos regimentos reais
briu solenemente o Pariá- .a-se a multidão entusiáati- executaram o Hino.
mento britânico. Em 1837, ca. 41 salvas de canhão sau-

LONDRES, ,5 (Un ited O govêrno diz ignorar o

Press) - Aumentaram os I assunto e a, Junta do ce

protestos dos importadores meneio Exterior- -- equiva
britân icos- contra o Brasif, lente ao Ministério __: disse:

ao serem conhecidos os de- "O govêrno não tem obje
talhes do negociá de troca ções a fazer contra a ope

de aviões a jato britânicos ração, mas não tornou par-

Algodão. te dela".
.-_ "' �.,. ._ - Acredita-s-e qu-e as nego-

ciações se vinham realizan

do há um ano. Os brasileiros

entre
orna-

daram a soberana no mo

mento exato em. que a car

ruagem parou em frente à
Câmara dos Lordes, e a Ra
inha entrava no Palácio de
Westminster. Eram exata

.
mente 'Ll horas, A Rainha,
com um sorriso comovido, ·a.
mão esquerda levemente a-o

Tentaram matar .

o Prefeito' sugeriram recentemente, que _.
o grupo Hawker procuras- WASHINGTON 5 CU.

J. PESSOA,,5 (V; A.) se persuadir a Comissão do P.) - Embora seja ainda

As primeiras informações,' "Algodão 'a. aceitar. o algo- um tanto prematuro fazer

'chegadas a esta'<capital sô� dão em troca de aviões. A. prognósticos sôbre o desfê

bte/lJ, ..}n.cidept� oeo�'r�?o ,n_o .pelo a-d�od,ão' bra.s,ileiro. � ,ch�. ?O" im?orta�te �rél��munli:IplO de uoneerfao, di- Acreditam ser um nego- eleItOlal?e ontem, n�s Es

zemque os agressores errá- cio puramente particular \

tados Un,Jdos, certo e (Jt1�
ram·.o alvo qn��.do tentaram do grupo de /construção ae-I

os resultado� referentes a

alvejar o prefeito, sr. Nel- ronáutica Hawk-er Siddeley m:tade dos votos, ap?nt�n1
son Ribeiro. e a Comissão Britânica de EIsenhower como o vitorio-

Entretanto, outras pes- Companhia Glouster, per- so no sensacional comício

soas saíram feridas. Seguiu tencente ao grupo que ven- cívico da maior democracia

para o local o ;chefe de PO- dem aviões "Meteor", dís- do mundo.
lícia,

.,

t F Desde
.

as primeiras apu-se .on em que a rança es-

tava. encomendando por. rações o candidato repuhlí
mais do pr-eço normal pe-

cano vem ponteando; acan
los aparelhos é que cedería tuando-se a sua dianteira

parte desse dmheiro á Co- sôbre o candidato democra

missão do Algodão-por sua taa medida que os escruti

participação nas operações. 'idos vão 'sendo e.fetuados.
De acôrdo

' com os despaAté agora, a comissão, ne-
gou-se a comentar o assun-

chos da United Press, pu

,demos elaborar êste "plato.

O comité executivo da eard", o qual mostra o R

Câmara do Comércio de I v�nço cr�s�eIite de. :_ke sô

Branford realizou ontem bre AdIaI, a proporçao que

uma reunião de protesto. a� apurações vão progre

Ficou resolvido apresen-
dmdo:

tal' queixa ante aJunta ·Co
mercial, alegando que

-

os

fundos do,Brasil devem ser

........"..�_..._-..._.._.,..,;,,_._...........�••- ..._....-_.._._._-_-.-•.•- •••-.__..-...._....�-..--........._-....._,..J•••J••••",.J.��..�

Emprestimos das Caixas Eco-
,

• .

M'
•••.

nOiTIlcaS aos" ,.

<

'UftIClpIOS
RIO, 5 (V,. A.) No vêrno, no sentido de se pro- determinou o sr. Getúlio

processo originário da pas- mover em larga escala o Vargas, recomendando ao

ta da Fazenda.vsôbre. o fi- financiamento dos s-erviços ministro da Fazenda que
I�anciam-e�to'· d�s serviços municipais de água, ener- tome as providências que se

municipais d-e água,' ener- gía e esgotos, devem as tornarem necessárias.

gía e esgotos, a Sel- promo- 'Caixas Econômicas prepa- __.......,..,..._ _ _

vído pelo govêrno federal, rar-se 'para cooperar subs-

CaPOtOIO caOlI-o ar, Getúlio Vargas decla- tencialmente na execução IRE ADLAIiot'mações sociais se realí- .

r-.

zaram na .Inglsterra a jul- :��n�::ã:efi���:�od::: a: :::::;�:.�:....��:::T� obã'. repleto de 28-.'366141 51.'41.2795gar pelas aclamações que

�::!���:m: �::::g:;::; m�� :;�r�ti!�;naÔo�i�a;ni����: .U·IUio. I\_ P••'.I_.' ,aleitares :�������:s la��g:��a.tnel1tK 1;�::�!' l��:��i
dou: a ãfe'jção dos inglêses para obras reprodutivas 'e

t' d 081,
• {il�

BELO HORIZONTE, 5 Informa-s-e 'qu� as divisas. 56';.809 456.090
por sua Raínha. de imediata utilidade fPúbli- ora e um80au (V. A.) _ Quando trafega- do Brasil devem ser ernpre- 1.45l.198 1.243.110

ca, garantidos de pro erên-
3.956.9-90 ' 3.479r355Acompanhada do duque cia pela quota municipal do RIO, 5 (V. A.)

.

- Por de- va para a cidade de Res- gadas com preferência para '

-de/EdimPurgo, em nuiforme imposto de renda. Em vistn creto. do presidente da Re- plendor repleto de eleito- á liquidação dos atrasados 7.758.983 6.983.09628... M
.

h R" "" d' I 1\,,"
•

h- t
. ,

d 8.544.438 7.734.7ua ar.m a" a am+la e1- de recente decisão do go:- pública foi aberto, pe o ml- res, um camm ao capo çm comerclaIS" que segun o os
E às 2,30 horas de hojeJtou o Palácio ás 10,35 em 'nistério da Educação, o cré- espetacularmente. Em con- últimos cálculos! é de uns

. , reêebiamos o último despa-.carruagem puxada por qua- ...,."'_..""'-.-............_.,;.......�.."".,.......,.-- dito especial de .. .. ..... sequência, .sah�am feridas 4 ,o milhões de libras.
(C t·· 6a').

on mua na pago.11'0 cavalos cinzentos, 'que

N
Cr$ '200.000,00 destinado- a pessoas, sendo du'as em es-

....,..................&"',..._....__ -,..__têm --' influência dos tem- .João:, ,ev,�.S.,.vai auxiliar .. a Pr-efeitura Mu- tado grave. Todos os feri- W��"."..·_...........:.....__...__

1>Os modernos":_ os nomes .'
-

cc nicipal de Blumenau na,co- dos foram internados na' ORISODA CIDADE .....

� rle Eisenhower" Mccre-ery VI"s.·ta.r. Lima, mmemoração do 10, centená-, Casá de Sàúde da referida rlga� de ·tlel8Dtls "', �,:.r �lzt,jJ'Cqnuingham e Tedder. A l.·io de sua fundaçã�: cidade. .

da -,
-

I /(, 1/f,fl1ID� �a c3�ru��n:,i�T,,:���: "". R�9· qJl,�A,];:-".:;.,O ,���� .,_..........................................
.

peDI eoçl8r a c

; � N,
t:squaqrÇíes dó"S reglm�lltos ';elel' ',Joa,o lír.eV(!s r mformou

'.-.

'

d S b la' 'MI i! 1,1
daGiJard�iReal,.e dois,'� Jl�"'yí-siHn:-á\·,:t)Í1nâ�'6Up;i�� �J\r-'�, -.,.,":

..

�;�".,.:,�:.'" _::'ft, S D'", a"s 8 a ar.. : '., DBS I' /
"Cavaleiros dá.Baínha",,:etri ��ipi(:íd:;d; '�Z:�Jílbi�{rtlando �·Y;:eDCle, -2,',0 ;·,E.�· '."

"

• ·1 .. '

gt'ande unifórme, capacetes inaugurará a Avenida< "Me-
EI.

_. ,U. BELO HORIZONTE, 5 j
faíscantes, p!um?s, es.pada ;!".Q .. ���n$p"'j. . ,,"", ;."C·' "'.

"

.,'
. el�(leS em �llla8 . (V. A.) Rebe1aram-se

desembainhadà; .
os Pl'i:meí';' 'o ,,"chan�eieI' o"� J;)'l'aaj.l:�ir.o.: :JREbO\H�0RiIZ()NT·:E;'· 5' (v. onde, ontem,

..

realiza 'am-se trs detentas da Penitenciá
ros com túnicas azul-escúrb. projetara anteriorm-ente es- ,A),>..:.. Foram apurados até eleições. . ria de Sabará, tendo fugido
Seguiam a carruag-em qua- ::;a vIagem à capit,al do país

I
ás 18 'horas, os votos de cin- O PSD venceu em quaren-, uma delas, Margal'jd1j.

Je'liro carros com a comitiva vizinho. Porém adiou-se em
.

ta e quatro comunas, a U.' sUS. Outras duas são Ma-
da "RaInha. A pas�agem

.

do 'vfrtudê, q.lle ocorrrem llas 'quenta dos _ setenta e dois D. N. em seis, -o PR em três I"ria COrl'€3 Pá e Paula Sil-
. .corteS-o alinhavam-se. unida-. . .·esperáa d-e'_"S\Ta- ·.pariidi-." <. i novos munidpios" mineiros, e o PTB, em'tre's. '

, V3. ;'-'.

�

.á Jovem rainha Victôrra,
'que acabava de subi}' ao

trono, com 18 anos, abria a

sessão do Parlamento, lní-.
êíando seu longo reinado.
H-oje, .outra jovem soberana
dirigiu-se, com a pompa e

o cerimonial que não muda
'Tam" do palácio de Buckin
gham para a Câmara' dos
l,ordes. Profundas trans-

._ :r;.,
Salve,êle, o aumento,

depois de dois' ano$

de govêrno ... _-�".

�. _"

J
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Doençaa do aplirelt.o realllnatório

TUBERCÚLOBJ:
RADIOGRAFIA li: RADIOSCOPIA DOS PULa0..

C!l'D�la do. Toras

F()�I'i>.•do pela Faculdade Nacional de M,edicina, Tiatolortata •
.

TiBiocirurll'ião do .Ho8pital Nér4hl :&amoa
Cura0 da e.pecialízaçii� 'pela'S N. T. Ex-interno. b-•••tIMnM ii.

.

Cirurgia do. Prof. Ug.o Pinheiro. Guimari•• (.to):
lI' ....l"al Conau ltórto r Rua Felipe Schmidt D. !8 •

•x-interno dr) Boapital Paiquíitl'lco •••nictml0 J.dicitrt. 4a
UiàMllment,e, das 1(> às 18 iloraa,

A,,�\j�1 rederal.
••n.l-." DR. RAesL·:VR,AUaRsOa,-

O

JnorEge Cn'A30R'VYALIJO' .. 1'Ih-interno da Sante C.... de .ilertc6rdia h Aio t.. AV
_

Cl1nica Jlliédic. - .Doençall· N.rvo•••.
.

Conau!tórlo: J:dif1cio Améli. Neto - Sala t. I' Do.ençu de Criauea. II.ealdêllclaõ Rua Bocaiuve, 114.

'I
.

,C<il{lSultólIQ! Rua Trajano ./n. Eâit. São JOl'jfe - ·1-

aIIdu'lnalt::;'uult•• : Da. 16 ã. 18 bora.,
� , .

Sala. 14 • U.
.

Telefone: _ll8ultÓ.rio: 1.2118. :leildhcia: 1.'81. I
"

.

Reaídência : Rua 13ril[adeiro Siha Paes, "In. - 'D .nlln. (eJl.'.
..

DR. JOSÉ BAIiiÃ-S: BrrrE1iiêoURT 'eu. do lbp.mna). "-teude diÀriamente dai 14 h •. aro dianta, .: 12
----�--------------------------- l.

DR. M. S. CAVALCANTI

o,' '.:_:' '--�.,._�.;':� \
._--.----------------.-------�----�----------------------------�----�----------------------

.

Navio-motor "Carl.Hoepcke'" I�:��a��
. ,', :. '",

'

RAP1DEZ ,:..., CONFORTO.�):lEGtJltA,NÇA
.

'io Sãbà�:o.· -; . :Fa��eilt
." ;.: ',':" . �: ,

.. Vh�ge� en.tre FtORIANÓPOLlS e IUO DE JANEmÔ .

. )"JSPftl�n.ç�' ""'": Ru� : '��Si!-'

__a_a._;_:"::R�u�.�,:_�_n�to�.":s":.�ra,":,i-:"�a;....�'lIL"u�':,,,,"""��"...t..r._1to_......__,_.>-_.�_"·_·A_._._'._''. t ::,··'X��:Esca!a.s �i�.teJ:llJed�árias e'!'A'Itaj�i e Sa�tos;"sendd neste úJ�imCJ apen&� ,.� )li�Íij,�,�:;�:�" F�rmãej,
DR., MARIO iIit\VÉNDIlAUSEN � ",: / '})�t� '., ó movim,elito: de p��s��eiro�;. � .'. '"

.' ...
' .': El�pera.n:çâ,�T', .Rua· (5Ó1i��

, .:, CUlllcá �idi� dé .�altoí e el!lá.cal
,,' .,

.. ..... , :,:_ '.' ,:'i_';:P�úXJMAS SAlD.AS: 'lhe.iro Mafra. '. , '

C..II��r:�O - J1u•.Jo'� Pinto. 10 ..:.. Tal••:f•• ,,·, I ri'A : ': ,.:"��:. ;;/. t :; , ) .... , V O L TA'
: 'f(Sibadi:)� Fa�mãcia d

Couuítaa: Da"u:e hora•• ;
.'

..
"

d�FP(.l.i�,\if:,4.'::J:;:··. d'e'lTAJA'J:' d RIO' d.eS.·ANTOS ·Fé·�'n.uâ:Felipé.>.��j,dt�
�I,.�ci.:,Ru••lte...e�i�rrl�r.41,T.l.�Bi'.. ,.,': .,,'

",'. ",� o .. ;
, 9'.,Di)níingo- �à}1llá-i:i

. '

'dà Fé'>� .Rua .Felipe ik

5i�ovettlbro.,. 7/Novembro. 12/Novembro -

.

' 13/NovemurP ' ,: ntidt."<:·' 'u
.

1,7/Nov-e�bro' 19/�ovembro. 24./Novenlbro "25fflovembro : '-r' ';"15:' Sâ.b:a�dtl

"SÓ/Novembro 2/Dezembro, , 1/Dezembro' '. 8/Dezefubro:
.

r

;:Mod�í�tr�' ":"':":' Rua
iZ/pezembro '14/DezemÍlro 19/Dezembro 20/Dez�mbró ;, .'., •

to:'
, :.

'-"',.; ·O,.horáJlio de Florianópolis será às 24 oora.l!·dii8i!-d.'&t$sC'indiéãdâ,�· .. 16 Domingo -;- Farmá<l:i
,

..

.

';'; - ..... .' �. 'MbdElí'nk ...:...., Rua João }:'m-
Para roais' informações dirijam-se à to. '

; EMPR2SA NACIONA..... DE NAVEGAÇ40 HOEPCKE 22 Sábado � Fal'n:lãeia
Rua Deodoro - Caixa Postal-no 92 - Telefone�' 1.212. 'Sal1to Antônio - Rua João

., ,
:"

.' .

t;.:
•. ,"' Pintó;;;' ,��" ;

.

_ : I:' �r- '.

DRA. \VLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ,l\N�rÔNIO nm MUSSl
Hédico.

CIro rgia-Cl1nic. Geral-Parto.

!lu"'ço completo e eapecializado dai' DOBNCAS DJI S�NH{)I.
... "'''. 1>t,D1 ulodernoa métodos de diagnóstico. a tratamento.

'füU'VSCOl'U -. Iil::>Tfí;RO - SALPINGOG'RAFIA _,. .aTA.80-
.,"

lJSJlO BASAL'

...aHJter..pia .por onda. enrilla-1I1..trocoaealaç60 .&a10J Ultra

• '''''''.10 .. Intra Vermelho.

8....UIO: Da. II t.. 12 bora. - Dr. IUII1.

Dta U li 18 horall - Dra. _n"i.

a••idlncia Av�nid. Trompo",áld, .4

DR. A. SANTAELA .

lI�f • .}(• .6l'4.il).
a.dlco p.l1" wnClIrllO d. Anl.tlneia a p.icopata. lo Dj.�to

MaDICQ
C1inlca Geral -;_ PEDIATRIA

lha 11 li. Maio. 11 - ltajál ,
.

I'U.1tICULT\JRA - PliIDIATRIA - CLINICA
I G.1tA�

.

I
C ltórl., � 2..id�nd. -,Rua Baleio.Vin. 'D • ., (�r.o U

I.. 0) -)'loHan6poti..
'

. ....

•

..rirt.:. à•. �', .!lor.. - DiAriam.nte. .

. '. !
OLBOS - OUVIDOS - NÁRIZ _ GA2GANTA t

DR. GUERREJRO DA, FONSECA
E.Jlecl� IIfta ,4. R'oelll taÍ '.

•ottun. Aj,.ralài&';�. :
.

i '..'

LlmJ).da dá Fenda - 'àef�ai(j'_ - VertOm'atro ��::.�.ai,/�. (ra·
"çafiaa da Cabeça) - Retinda de. Corpo!! h�al1l1.o. cio hlmi.G

• -.of.co. ".,

'''celta parilconlO 'de' ;O�uí�� :{' 'i'
'.' T • ,':

ee.iaÍlit.6r1õ�· vi.iionde",iec'Ouro ·Pteto 4.• -- (.Alta, tia Ca..

..··.�rlIODk).. . . '.,:,' , :�

......,;a. - ,".Up. Sehitíídt•. iln .
.:....: 'f.t' i'ét.'

.

DR. ANTÔNIO 'M'oNIZ<DE ARAGÃO

,

0. .'

"
.'

.

Orto.....
'

" 'CGn••ttbrlO.l 10io Pinto. 18.
.

na./l" lá l'l.d1lrtáment•.
ii.noa áoi S'bado-..

a.'.1 B�!l'aJ�;. 1...
.:

rOne _. 'la. '

.

.

'.
.

------------�..------------� ��----�----------

DR."'ALFREDO "cREREM'
Carao N.clonal d. d�BC" ·ia.�tai.

.

Jti-cUr.�r �o Ho.pital: CoIbia S.at'Ana.

DO.DCU DarvOu. • mental..
.

�,

Impotência Snual .

.... TiraaeD'- D. ·t•.

Con.�lta� d�li.lI 1.. li .�t...
roN.: •. '198. � �

':',"

"

'. :,:.,

..

DR. �Ó!��oE�IODE,�S�JS,
� �.rYlfU ••• Clínica·mf.ntll d. AailiUaeta liíIlÜe(��í .'.�

.

. , pltal de.Cariela.. .

. .

-,', "

'êi..INICA il:tDi.CA D. CRi�ç.AS • ADULTOS'
., ,'<. ,.. .... Aler... -. -:-

.

.� •.DJ'Õrl�: ltôÍi !'tunÍia:jliacndo, 'I.'>:':' Cõnulta. ia. I' .. i.
• Jlaa 1111,1'7 hor...

.' '.

.

,.- ..

.

" I."
.

a..tffilnete! 'Rca .1I,�n:.eh�l GUllh.rm,. '; - ,)'one. ,... ..; ;_. ,'o

t. Layando com' Sabão

:"irgeni ES1JeciCllidâ<�e
,da

..

� Çia. ,- WETZBL·· ,INDUSTRIAL�JoiDVine. (marca 'registrada)
economiza-sé tempo � dinheiro

------------�------------------------

,

DR. JOSÉ TAVARES IRACE�lA
ESP�CI..;\USTA

MOLÉSTIAS NER""OSAS E MENTAIS. CLINICA GERAL

Do. S�rvjço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambulató

rio de Higiene. Mental em Florianópolis. PSiquiátra do Hospital

(J ,E S T ,\ U ()
.\U:llI�: (8T�,.. I.,�O

"�Q.t,;'''' • U(1ctuac;.1 -_ r ue t..t..Jl-e-Clilt",,'\t � •. lt"

'T0I1: 'lli%l - (11 .. P-... i..... \, I,H.

Dintor: R\.i.BENS '" R:\'-H),

Gerente: DQM.IN�;V::>' � l)� A�\;_lr-"k
1(epreaent_nte. !

&epre.ent!iç�e. A. h. L.. ta, .i..itÜ"

.lua Senado!' Danta•• 40 ._ lio "Dtia� .. ,

Tal.: 2%-6924 - Rio dê JanelTo,

Reprejor Ltda.

lila Felipe de Oliveira, n. 21 _. �. &a�__

Tal.1 12-Pa.71 � São Paulo.

!.SSINATUKAS

N. Capital
....

.

Cr' '170,"

.am.atu •.. . . . . . . . . . .. Cr$ i8'.Ot

No Interior

..... . . . . • . . . .. . ....••.
' Cr$ 200,0'

1.•.IIle.tu ..••.... : . . . .. 'Cr$ 11-0,1.

AnÚncio. mediante. ·contráto.
O. or:jtinai •.• mesmo não ·pu.blil!aÓ&3, 1>'" -p.jl",;;;

'..olvido•.

A dil'1içao nAo !Ie .resporeabiliu �>l.j.,,, _.._""

Colônia Santa'Ana.

Convulsoterapia pelo elctrochoque e cardiazol. Insulinoterapia
de Sakel, Malarioterapia. Psicoterujria.

Consultório Provisoriamente á: Rua General Bitbancourt, 85

(esquina de· Anita Gartbald
í

) •

Horário: Da.s· 16 às 17,30 horas

Residência: Rua Bocaíuva, 139.

DR. I. LOBATO FlLHO

emitido. nOI ariiJrol aninados.
--------------------------

ADVOGADOS
---------,---_ .._---

DR. MARIO LAURINDO
e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Fôro em geral; Recursos' perante o Supremo
Federal e Tribunal Federal de Recursos,

ESCRITóRIOS

Florianópolis - Edifício São Jorge,
.._ 10 andar - sala 1

Clínlea esçlnaivamente de ertaiu;u
iha Saldanha Marinllo, 111 -, --··Telefone· (J(.}' 7.41.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO

Rio de Janeiro ...:._ Edifício Borba Gato,
Antônio Carlos 207 - sala 1003.

DR. CLARNO G.. GALLETTJ
---: ADVOGADO-

elinl.ca Méc!lea - Doenças de crlançaa - lllla Vitor Melrellu. 60. - Fone 1.468. - Jl'lorJaaÓ90IH.

(Tratamento de Brunquites em adnlroa II. criançaa) .

C�n8Ilitórlo: Vitor M'eireles'. 18 - '1'0. a�d�r. .

.

O'lrirlo: Da� 10.30 à�, 11.30 e :da" i.80 à� ;,30 lio,.a•.

B.fllidêncl.: 'Avenida Rio Bl'allco. ll'! - Fone 1.640.
DR. ESTEVAM FRÉGAPANI

- A.dvogado _; .. ,

,ACACIO GARIB.ALDI S.> THIAGO

"

:'" ,L,... C�nta:b�)ista -,.. .

.E_.d_jficio "IPASE"· - 60 andar_

Advocacia
f

e' Co'ntabilídad�
..

DR. �NE'VTON: D'AVILA -� ,

.. .' Cl�qrzll! ce.r�l ..,..··Poença�: d�' Se�horali:_ Prb�tnl�. :" '

.

;.... :, ;L ... ',: ;;�: �,: :�I�i�!.!t�de MMlc.<>·j; '�::;:! " .. ,,:[ \�"C;' <

CnIlIUltó,rlo; ,Roa Vitor �eiT'eles n ..18 ,�Telrtôn ...-l.60'l. .

\1 Consul�.,,��c�� .;�:���,hpá':�e � ',t��d� d,s. ��f����Úí.. diante. 1

Re.'dêl1cl�r Itllá:',tídaJ tiltfJ108! ,-�"1'e)et()i\1I 1.422. --,
- ;

, li.'� <., ,

�......, ....�.. .,...._��.���...._".0f'..._,._.,.."I .......-.,........----,fO.."" !

r '�'�:.·AbvocÁCI�
ROBERTO W' S';;H"'IDT

"HEITOR .�TttNER '.
.. ·SOLICiTADORES

Âdvogaciil. Com�rêial; .Civil' e ['ilibal�i8�
.

ESCRITóRIO:,

Felipe Schnlidt -� 42-A 10 álldar sala 1.

-�-DR. JOSÉ MEDEII(OS VIEIRA··'
.

.
- AJltVQGAOo' .:..

Caiu �oatal no .;.. Itajaj .:.:. Santa. C.Larl....

Insiltutole- Beleza «Maraü-
Ondulações, pel'man.entes, manicuri; péâjcuri�

peza �e' pele e tintUl'a para '�abelo:
... "TÉCNICA COM 13 ANOS DE PRATICA APERFE

ÇOADA ':EM 84:0 PAl;Tr:ti: .'

�me. AUapSTA '�,Rua :F�rnan,do 'Machs!kl, �.

.". J

s��?ylRCtA,
.. �.

re.PfCIAi mt '1(
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DÊSTE VERÃO DEPOR INÇRIVEL QUE PAREÇA OS PREÇOS

iiia
SÃO DE AGORA MESMO

EMBÕRArDE TÃO BARATOS MAIS PAREÇAM SER DE 10 ANOS ATRAZ OU SEJA, DE

'$�a
PREÇOS, DA

.

MODELAR
Artigos fARA SENHORAS

. Artigos'.de CAMA E MESA I Linho para ternos de 43,00 até �95,oo o metro

:O:_:m mara 1'.;,lho�lJ sortimento de vestidos e tail- I Guarnições de chá, boas a ,......... 31 00 I Ternos de tropical:
leurs de verão, ! Guardanapos avulsos duz ia •........ �. . . . . 20:00 I ETC. ETC.

-Ye"tidos desde
_

',
v 48,00 Matéria plástica para toalhas metro ......•. 33,00 i

(até c-s 2.000,00) jFiníssimas'guarnições estampadas· ,I Artigos PAR� MENINOS
-l'ai1leul'i:; de seda .. :-. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 390,00. "Idan trem" em belos desenhos a 98,00 :

t até Cr$ 2.000,00) - I Panos de mesa de veludo a 212,QO Um belíssimo sortimento de mais de 3.000 ca-

Jllusas de SUEDINI a ,..... 33,00; Colchas NlJb.ia a ,............. 188,00 i mís iuhas esporte desde 20,00 a .

1:_:lusas de cambraia bordada ,...... 39,00,Colchas Sevilha a .,...................... 175-,00 Camisas furadinhas a .

... i31usas de seda a ../
, ,., ;,' . . . . 48,00 Colchas brancas de solteiro a :...... 50,00 Camisinhas de brim a .................••••

'-amisoia� estampadas. a , ,...... 2�,oo Finíssimos jogos de cretone, bordados casal, : Terninhos de brim a ; .

�)amis.olas bordadas -a ..
-

,,_. .. . .. .. . . . .. . 49,00 hem ·grandes a _ 145,00
.

Calções de banho a .

.Saias bonitas desde , . . . . . . . . . . . . . 55,00 Fines Edredons de seda duplos a 5�)5,oo Capinhas colegiais a -' ........•.

(até Cr$ 600,00) ETC. ETC. I Mais de 500 terninhos de Tropical

;:����i:n�}���ldea. ::::::::::::::::::::::�::::' ;�:�� Pijamas bon�ti���. ���� .�?���.�.. 105,00 IBrim e casi�����s DE BANHO
·..cAPAS no" mais lindos modelos desde 390 00 C '7 T Ih d o t, uecas a -................................. 1 ,00 oa as e l' s o a , - .

ETC. ETC. Camisas bem boas a ..................•.. 45 00 .
Toalhas de banho a -

-

....•....•..

Artigos PARA MENINAS Ternos meia lã bem confeccionados a 225:00 'Roupões de banho a , ...•

_-\ MODELAR possue o mais completo sorti- Calças de tropical a .... :.................. 1�8,00 MAILLOTS - o maior, ° mais lindo dos sor-

mento de
_ artigos infantís!!! Calças de casimira· a .-.................... 118,00 timentos jámais recebido!!!

;;est.idinhos de algodão desde ..... . . . . . . . . . . 25.00 Camisas esporte em Jersei, seda ou algodão. Maillots de lã a .....•... -. , ........•. , .•.•

.,Lindas blusinhaa desde . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 Conjuntos Saragossi' Maillots de elastex desde .

''(apas para chuva a . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 210,00 Calções de banho a 60,00 Mai1l�ts para crianças pUl'a lã desde .. , .

Aventa is lindíssimos a � . 68,00 Capas em tôdas as qualidades. Calças de praia a ...................•..••

i:1�lsihhas a , . . . . . . . . . 20,00 Capas de gabardine e chantung _a ,........ 455,00' ETC. ETC.
I

Para N O I V A S
A mais seleta e

.magnífica variedade de artigos em Lingerie - Cama e Mesa e Enxovais Completos!

ATE�ÇÃO: -Também a· casa de mobílíários A MODELAR (Trajano 33) acabou de receber os últimos tipos em mobiliários
\ de quarto, salas de. jantar e visita, copas, hools. TAPETES - CONGOLEUMS - PASSADEIRAS - Tecidos para estofa-

.

. - -� I-�n n (>o�turas:.COLCHÕES DE MOLA DIVINO.

'15,001
30,o<l\
23,00
54,06
SO,OO .

121,001

lO,oi)>
31,00

235,00

135,00
385,00
118,o()
100,00

Vida Social COLIGIU GATARINEISE" :AV ISO
-AN1VERSARIOS - s-. Oswaldo ;ernan- f . Edij·al de Exames· . A DIRETOíÜA DE OBRAs PúBLICAS -'" Serviço
Major Domingos Lino da des. . t' de Luz e Fôrça - avisa que durante o mês de "Novembro

Costa Sobrinho - ViÍíva Maria Laura Ca- .

EXAMES DE ADMISSÃO haverá interrupção no fornecimento -de energia elétrica.
Decorre, nesta data, ° a- lado Caldeira.

. j aos domingos e feriados, no período das 7 (sete) às 14
-::::iversário natalício do sr, - Viúva Mercedes Ribei- Inscrição de la época: Dias 16 a 29 de Novembro. (catorze) horas.

.

Major Domingos Lino da ro Viegas. de 2a época: Dias 10 a {4 de Fevereiro. Florianópolis, 5 de Novernbro de 195�.
:osta Sobrinho, atualmente Realização: 1� época: Dias 1° a .{ de Dezembro.
servindo no 14° Batalhão de

. _ __... .......�- 2a época: Depois do dia 15 de fevereiro. C I N E D I A -.R I OCaçadores, nesta Capital.
-

Documentos: Certidão de idade (11 anos a fazer até
O ilustre aniversariante, Prtmelra lerr'Ila 1

31 de Julho de 1953). \ RITZ IMPERIAL

llu.e é um dos assiduos cola-
....1 .alI' llHI.a

. Atestado de vacina e de sanidade. Às 5 ..."... 7,45hs. , Às}7A()hs.
-�)M'ad(}res'" de O EST)\:ItO' meU'luC.Ua :'00 At;stado de conclusão de Curso primário ou ates- t:)l5EON' Charles,�·ÚAu:&TH0N
:ESPOR'PIVO, cujos comen- tado idôneo de haver recebido satisfatória educação prt- Às 8 hs. Maureen O'RABA - Ed-
"iários, judiciosos e bem re- Parana mária. -

.
Joseph COTTEN - VAL- mund OB�IEN

.
digidos, tem alcançado re- . NOTA - Todos os documentos- isentos de qualquer LI - 'Spyng_,By�GTH9N ,

"�Mrcussão nos meios despcr- CURl'I;' IBA, 5 (V. A.) - sêlo, mas eom firmas .recenhecidae.
.

.

·em:,
.". ; ,-',

''tivos''do Estado, conta com' �o próximo -rnês de dezem- ,( ,

Taxa: Cr$ 30,00. . O QUE. A VIDA ME NE-
"vasto circulo de amizades bro serão entregues ao trá-r "EXA�IES no CURSO SEC_PNDÁRIO GOU
'11a sociedade local e, no seio lego .os primeiros 30 quilô- : Exames de la época: ESCRjITOS - Dias 17 a. 30 de No programa: O Esporte'
-los seus colegas de farda, metros de linhas férreas ele- Novembro.. na Tela. Nac •

. ;!es�ruta de sólido prestigio. crífícadas neste Estado. I Segunda chamada desses exames até dia. 15 de De- Preços: 5,00 - 3,20
Coração boníssimo, verda- Duas locomotlvas farão zembro. As datas desses exames de II chamada serão ROXY

<leiro "gentleman", o Major as viagens - inaugurais, já afixados na Secretaria. Às 7,45hs.
�Lino da Costa Sobrinho, pe- se encontrando na. Rêde de ORAIS FINAIS: Dias 1° a, 11 de Dezembro. Às 7,45hs.
las suas qualidades de mi. Viação Paraná-Santa Cata- Segunda chamada dos exames orais: Logo a seguir.

'

Joseph COTTEN - VAL-
Jita1' e de cidadão, tem-se rína, Está sendo esperado Porto .501. Art. 61, § _2°. LI - Orson WELLES
<:redenciado à estima e à para breve a, chegada de Exame� de 23 época: Inscrição - Dias 10 a- 15 de em:

''Considéração de quantos o outras locomotivas. O tre- Fevereiro.
.

• O TERCEIRO HO�EM
'conhecem, razão porque, no cho eletrificado a ser

illau-I
Realização: Depois do dia 15 de Fevereiro. I . No programa: Cínelandía No programa: Filme Jar:..

��ia de hoje, muitas serão as gurado fica �omp�eendido. C�on�içõe8 par� a prestação de exames I Jornal. _Nac. nal. Nac�
_:omenagens de que será

aI-I
entre esta capital e Banha- Fr�qUe.?cla legal. 70%.

. .: Preços:, 5,00 - 3,20 Preços: 5..00 - 3,20
VOo do. Ouitação com a tesouraria do Estabelecimento, Imp. ate 14 anos.

.

. Imp. até 14 anos.

O ESTADO, abraçando-o,
.

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

><;;o:·dialefraternalmente,de-.
'

AV.ENTURAS· DO Z·.E-M·UTRETA, 1
<seja-lhe felicidades. I '- . ,

· • ·

Cecilia Cordeiro Dutra
Decorre hoje, o aniversâ

rio natalício· da senhorita
'('ecilia Cordeiro Dutra, fun
-c ionária da Procuradoria
'Geral do Estado.
::FAZEM ANOS, HOJE:
- Menina Necy, filha do

-;Sl', Oscar Bohns.
-

- Sr. Arno Grecher, co-

'JJ1e�'ciante e-m Brusque.
- Menina Esley, filha do

sr. D"ví -de MO;11'a Lima,

eJll: .....
.,.,.

:

o"eOltCUN:D:A� NOTRE
DAME

Preços :
'

5,00 - :i8,20
Imp. até 14 anos.

Stewal't -.GRANeU
Valerie.�

.

em:

MAIS FORTE·� �
AMOR

Joseph COTTEN - VALo
LI ...-:: Orson·.WELLES
em:

O TERCEIRO HOMEM

/
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Sábado e dOíingo, no estádio �do 14_8. C., as di�putas do Cam.eunalo
Estadual �e Atletismo e' final do Ttoféu-Blomenau, promovidos pela FnA.C.

'

_.J" __ �
..

...

"O
'.

-Estado E�poftiv,o
..., oI" �_,.,._U'-

-""' - __ _,.-_ ·_ __ w -.·_ ••••••• / �- _ _-��� ·

��':'••_ :....7�":� >!'..:
- _ _· • ;;, ·_:."..._ � -:-.......,......-

(mpolga
.

a Gran�iosa Para�a Náutica �e 15 ôe NoYem�ro
Patrocinada pela vitoriosa Federação A4:uática ele r do dia, pois estarão frente a frente os dois valorosos e

Santa Catarina, realisar-se-á na manhã .do próximo dia' consagrauos remadores Hamilton Cordeiro e Manoel

1G, na rá ia da baía sul desta capital, com início às 8,30 Silveira, ambos Vice-Campeões Sul-americanos.

]101'as, a tradicional regata em disputa do CAMPEONA- Vae ser uma disputa renhidíssima, sendo portanto
TO CATARINEN8E DE REMO, Estarão presentes a -'.d"ifiG.íLimo .dizer .. quem vai'.,Veneer, o certo é que o que'
13Si-\H importante competição os três Clubes locais: Ria- cruzar a meta de chegada em primeiro lugar terá feits-

chuelo, Martinel li e Aldo Luz; Cachoeira e Atlântico, muita fôrça. Ü Riachue1o' nesse páreo é o concorrente

-de J'oinville; e América e Ipíranga, de Blumenau, todos menos credenciado : o quarto pâreo-Out-riggers êl: 2 re-'
€nl excelentes condições de brilhar e proporcionarem ,mos com patrão -- 2.000 metros, o qual_será disputado
'um belíssimo espetáculo aos milhares de torcedores que, entre os clubes locais e o Atlântico, de Joinvill e, tam-

.t:>tiamos cedas, estarão presentes a disputa do título bem se apresenta CQm'Ü um dos bons páreos, estando

.máximo do Remo barriga-verde. mais credenciados a vencer os ·Ii·mãos Boabaid, do Aldo-
i Apesar do cuidadoso preparo que os Clubes vem Luz; o quinto páreo-Novíssímos � 2.0000 metros out-

,da*do às suas guarn ições e, ainda, o equilíbiio de for- riggers' a 4 remos com patrão, em que estarão presentes.
ça� entre os sete concor-rentes, vamos arriscar alguns todos os concorreubes, a coisa vae ser dura .entre Aldo

prognóaticcs, de acôrdo com as nossas observações. Luz, Ipiranga e Atlântico; o.sexto páreo-Juniors - 2.00n

I
No primeíro pareo qne a coisa vae ser dura e que Uma Guarnição do AMo Luz, preparando-se para metros-out-riggers a 4 remos, terão os clubes Aldo' Luz,

.acrcditamos só será decidido em cima da chegada, cre- (, grande dia Martiuelli e Amêr íca, como os mais sérios �oncorrentes.
----...__._.... - -__.......,.,....,.......Vo1"�...."_W ..___..-.......,.,... o sétimo páreo; O último tia regata - Honra Federação.

OS JO OS O AVAl E FIGUEIRENSE NO
mos que o primeiro lugar estará para o Aldo Oll Marti- Aquática de Santa Catartna !�a distância de,2.000 me-"G D·.,', nel lí, segu ído de muito 'perto pelos clubes Ipiranga e A,- tros � QuaJq�er Classe-Out-riggere a 4e remos com pa-

. CORRENTE ANO mérica : no segundo pareo-Estreantes-yoles a 4 remos, trão, aponta corno o possív�l ganhador o Riachuelo ou

, Publicamos hoje, a titulo informativo a relação das tl.nico'- páreo da sensacional-regata que ser[{ corrido na América, seguido de multo perto pelo Aldo Luz e ],\'l:arti1-

:PR::tidas dis�lit�da�' _lIO cOl"l':nte q__no, pel0.s d�is pri.l1ci- I
diS'tância .de l.�O? l�etros, �. vitória l�a�'ece estal'. pen- neUi/No computo geral de pontos ou seja o' vencedor da.

]);118 'cll.l'bes da Capital ou sejam AVal e Eigueirense : I
dendo para o Atlântico e Ipiranga, seguindo-se pela or- regata são favoritos os Clubes Aldo Luz e Martinelh.

, Avaí derrr de chegada, pelos Clubes Cachoeira, América, .Ria- .Dign o de registro os esforços-que vem empreendeu-
Avaí 1 x Figueirense 1 chuelo, AldO: ·e Martínelfi; o terceiro páreo- Skiffs' _ dó o dinâmico e simpático. Presidente da FASC sr. -Eu- f

Avaí 1 x Coríntians (P, Alegre).l �.2.000 metros, será uma das -,�ais sensacionais provas ric6 Hosterno, para que .a competição alcance compla-
Avaí '2 x':Marcílio Dias (Itajaí) 3 . _..,.�-�-_..., ......;...-_....-"....."..__ to êxito. Acabamos desaber que S._S, consegu iuparu to- ...

Avaí 3 'x Atlético (Imbituba) 2· CAIVIPEQNATO BRASILEIRO DE VOLEI- dos os vencedores <la gigantesca pugna medalhas de ou-

Avaí 'l,x Va�co (IÚo) 2
•

,.' ['0, medida essa que desde os saudosos anos 1928 e 1929.'
Avaí 4 x Aliados (Lages) 3 BOL. "

. :',. foi ahalTdonad'a. E' não resta duvida belí�simo prêmio
Avaí 1 x Estiva ÚÚtjàí) O

- .e, Vitória dos gaúchos sôbrê- os paulistas - A )ara os esforçados remadores' catarlnenses.
Avaí 4 x Guarani 1 Tabela OBSERYA,:DOR
Avai 4 x Estiva, (Itajaí) O .

.. , ,Porto �..Alegre, 5 (V. A.) _ Uma vitória maiuscula
Avai 1 x Amêrica ,..cEio) O

. conseguiu o combinado masculino gaúcho, em sua es-
Avaí 2 x Hercílio Luz (Tubarão) 1 .

.

t.r�h�. no 5� "ê:1mpeonato brasileiro de voleibol.
.Avaí 2 x Hercílio Luz (Tubarão) 3
- Tendo pela frente a guapa esquadra' bandeirante, o
Avaí 1 'x Hercílio Luz (Tubarão) o. (na 'pror.) team dü FARG conseguiu, em duas sedes, abater seus
Avaí 1 x Carlos Renaux (13rusque) '10"" fortes rivais, conseguindo éom isto' ent'us'ülSmal' a enor;' Nota Oficial D. 5-52
Avai 3 x Hel'ciliq, ·,Luz .(Tub'arão) 2' :me e llarul��nta assistência que superlotou todas as a- O "Conselho Supe:dor da Federacão Aqu�tica -de
A�í 1 x Am�rica" (JoinviUe);1 como'dações da quadra do Colégio Batista Americano; Santa Catarina, em sessão' reali;ad� ·em data de 31 de
AvaL O x America (Joinville),4 O grande público, no final, explodiu em fortes ova- outubro último, deliberou: .

Ava.i 2 x Paula Ramos 1 '. ções aos players, que tão bem representaram nosso Es- a) _ Atender ao pedido <ie :inclusão na regata de
'AvaÍ 2 x Paula Ramos 2 . tacto no.magno ce:r:tal!le que vem, ,Com grande brillI\), se 15 de novembro próximo, forfilulando pelo Clube Náu-
Avaí�4 ii: GU:,lraI:\í O'

"

deseÍwolvendo em nossa cidade. tice) 'Càchoeü:a, de Joinvile, tend6 �ni 'vistá, {is motIvos;'.'
Avaí 3 x Carlos Renaux (Brl.).que) 3 � No setor feminino após forte, e entusiástica lutá, a justificados apreseiltâ,do· pelá. ref.e�ida ..Agremiaçãti
Avaí O x Bocaiuva .0 " equipe útrioca abateu a mineira, por 2 X 1, numa pele- tanto por via telefônica C01DQ por teTegrama ao, Presi�·
Av�fO'x"Catlos, Eehaux (Rrn"."aue) 2 d t 'd t F d

- >, .... -
.

� . .,....,� ja que por diversas vezes esteve a mercê, ora desta; ora .
en e e;:; :a e el'açao.· ..' .

,

Avaí O x Monte Alegre (P::iR.'Pá) 'O d.aquela equipe.
.
'.

b) '- Atender á solicitação do C. N. América, pa�;'
. Avaí 2 x Paulà Ramos O O embate foi arbitrado pelos ca'l'iacas .Darci San- incluir na éompetição o patrão Odilon, C�str(); 'pará· COR-
Avaí '2 x FigueirenseB_ ,�,}:

.. \

tos e .José Freitas, na púte feminiI1a e Wilson Lima e correr nO.20 Páre<> da próxima regata de 15 de novembro.
- ,ResumQ: 27 'J'ogos, 13 vW'ria.s, 7 derorta.s, 7, ,emp'a- J é F ) C'd "t t

.

t,.,
, os reitas na masculina, cujas atuações estiveram, c _ 0IlSl erar InSCrl;as para ornarem par e na

, tes, 49 tentos à favor e 46 contJ:à, ;�O1l1 .um saldq de 3 3e_!lã_o óli_mas.1 'ao,!_Ife1l.os .. reg!:llares,,_ .... ..... ... ��ga�a�..2!ici�s.. �� ca�peoIl_ato � ,I�ali��r�e, �� 15 de Na- $i"
.

tentos. No "initium" foi derrotado pelo Guaraní, na ·pr1;· Polio Alegre, ,5 (\T. A.) _ A tabela do certame má- vembro próxitl).o, as seguintes 4grerniações,' com as l'e5'-
.meira partida. Campeão ,da..cid.ade e v.ice-campeão do ximo voleibolístico é a seguinte: pectivas balisás·: de· saidas, conforme resultado do -SOl'":"
Estado em 1951. encontra-se na liderança do certame de Hoje -�Mineil'os x Gaúchos'e Paulistas x Cariocas; teio:
52, com 3 pontos ,pe.rdi4os, ao lado do Figueirense. d' C" .

la fi _ Rnocas x Pernambucanos e Gaúchos x Minei-
Figueirense,

.

ros; dia 7 - Paulistas x Gaúchos e ·Pernambucanos x
Figueirense 1 x Guarani 2 '

Cariocas;' dia 8 - Mineiros x Pernambucanos' e Paulis�
Figueirense .1' x ,Avai1. tas x Mineiros; dia·9 - Cariocas çPaulistas' e-Gaúchos
Figueirense lO. x Universitárlos Cariocas 5. x Pel�ambucanos; dia 10 - Pernambucanos x Gaúchos
l�igueirel}se 4 x Tiradentes (Tijucas) 2 e Mineiros x Cariocas; dia 11 - Mineiros x Paulistas e
Figueirense 1 x Botafogo (Rio) 6 Paulistas x Pernambucanos; dia 12 - Cariocas x Gaú-
Figueirense 2 x América (Rio) 6 chos e Gaúchos x Cariocas.
]<'igueirense O x Barriga Vérde (Laguna)' 3

I. Figueirense 1 x Flamengo (Laguna) 1 CAMPEONATO CARIOCA DE' FUTEBOL
Figueirense 1 x Atlético 2

.

Figueirense 2 x Atlético 2
. D.ol1lingo O início do 20 turno

Flgueil:ense 5 x Bocaiuva 1 RIO, 5 (V. A.) - Domingo próximo será hiniciado
}·'iglleirense 3 x Guaraní. 3 o campeonato carioca co'�:.a realização de cinco jogos'
Figueirense 2 x Mai'cílio Dias (Itaj.aí) 1 destacando-se, sem dúvida· alguma, o prélio entre o

Figuei�'ense 1 x Operário (Cl'iciuma) 4 Vasco e o São Cristóvão, o principal da rodada. O :Flu-
Figueirense 2 x Paula Ramos 2 minense não tomará parte em prélio algum pois, como
Figueirense 3 x A""í 2 lídel', terá o direito à folga,

Na penúltima partida o Paula Ramos abandonou a Vazio o Maracanã
luta aos 36 minuto,,; da primeira fase, ven.cendo assim o O detalhe ipteressante é que o Estádio Municipal
alvi-negro por desistência do. antagonista. do :Maracanã ficará vazio isto porque não haverá jogo

Resumo: 16 partidas, 6 'vitórias,' 6 derol'ta�, -4 empa- algum domingo naquela majestosa praça de esportes.
tes, 39 golos a favor e 43 contra, com um deficit de 4' .

O Vasco preferiu enfrentar·o São Cristóvão em São
golos. No "initium" foi vencido pelo Atlético, Vice� cam-. Januário, enquanto que o Bangú quer dar combate ao
peão de 51 e líder do atual certame com o AvaL Bonsucesso em seus próprios domínios.

, ;

"

FEDERÀÇÃO' AQUÁTICA DE SANTA
CATARINA

Primeiro Páreo
Balisa .n. 1 -:: C. N. Atlântico� ,

Balisa n. 2 � C. N. América
Balisá n. 3 - C. N. Riachuelo
Balisa n. 4 - C.' N. Francisco MartifieHi
Balisa 11. 5 - C. R. Aldo Luz
Balisa n. 6 _ S. li. E. Ipil'anga.

Segundo Páreo
B-alisa· 11. 1, - C. N. Atlântico
Balisa 11. 2 - C. N. Aldo Luz
Balisa n.. 3 - C. N. Cachoeira
Balisa n. 4 '_ C. N. Francisco Martinelli
·Baiisà n. 5 - C. N. �nié:rica
Balisil 11. 6 _: C. N, Riachuelo
Balisa· n. 7 _:_ S. R. É. Ipiranga.

'l'erceiro' Part!o
Balis� n. 1. - C. N .. Riachuelo
Balisa n. 2 - C. li. Aldo Luz
Balisa n. 3 _' C. N. francisco Martinelli.

Quarto Páreo
Balisa n. 1, _ C. N. Francisco Martinelli
Balisa. n. 2 _ C, li. Aldo Luz
Balisa n. 3 - C, N. Riachuelo
Balisa )1. 4 - C. N.·Atlântico

-

(Continúa na :a pág.)
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��i;:� :: � :::: t� :f;!:�\:: Conflito· elQ Fleres (Pernambuco), . morren-
I

�:i!:: �; i
-

C�'N�'R�:!!I��\éoO do 0. prefeil�, o delegado e um soldado i
Balísa n. 3 - c; N. Francisco Martinelli _

�,RECIFE, 4 (Y. ·A.) � A's dado pelo "tenente Nelson
Balisa n. 4 - S. R. E. Ipiranga \ 18. horas de ontem, apôs sé- Ambroslo, 'enviando, ainda>
Balisa n. 5 G. R. Aldo Luz .. ,'; ..

ria alteração entre o prefeí- 'socorro médico.' "

,

Sétima.Páreo to. de Flores, sr, .Manoel O sr. Vanduby Santana,
Balisa n. 1 - C. ,N. Atlântico Santana' Filho, e os solda sobrinho do deputado José

..• Balisa n. 2 - C. N. Riáchuelo dos do destacamento,
.

tra- Santana, acusou aquele par-
Balisa n. 3 - C. R Aldo Luz vou-se violento tiroteio re- lamentar dê responsável pe-
Balisa n. 4 - S. R. E. Ipiranga ".

sultando as mortes do pre- los acorrtecímentos, afirman-
-Balisa n. 5 -:- C. R. Francisco Martíneli i ie,ito, do delegado, tenente do que a polícia de Flores
Balisa n. 6 � C: N. América. Pedro Alexandrino, do sol- obedecia cegamente às suas

, d) . :-:- .Nomear os nomes .abaixo .mencionados, para' dado Tião, saindo feridas ordens. ' ,

;'!:di�:�\ c;��a::���:��fr�:� ;::���o�!!'��ilm�,e d�:�: �;d:et��·sd�mCP�s���:a�;�I;:�: AllémE' dt !S'SO, 'a sl�a; �on-�..�. :.:..:'::.'....:.�:'�•..:.:;.;:.:..,:,;.:,.�':�.:..::,..:..,;:_.;v,::_.:;;:�'�'.:"'.':";.',:.:.�".'.,:�:',:''',�.,:'••�.:',::';.'':_:.'.••:�.:.::.;.''
.,

nan o-os para QS seguirlfés"cárgos: ',. .';;'
_", s�: en e a amara JUU111Cl- sue o S lmá, que la nOIvar :',:>.�:-Arbitro Geral.;;_ Ê\ll'ic:o;' flost'Éú'no;' Presidehte' . da paI d�,: F_lores. ",;. com o prefeito assassinado,

"1'\
.

A: S.C.''' . Sabe-se que :"0' ,'pi'efeito era' filha' de 'um". pessedista
.

.' Juizes qe Saída �Heitói' Fel-rafi ...;_'Acioli Vascoll-' S�mtanta passou. a seril:aná e faZimdeiro, sob':r.;inho do

,"eelos _:;_ Õsrii Melo.' '"..�. ,'.;,;;:; 'em Recife, regressando na d�putado José Santana, seu
, Juizes de Pe'rcurso .:.:_ -Nazareno Simas Joel Lange, nianhã de 't)ntem: para mo!'- inimigo político, e não rece-·

:Milton Leite e Alfredo S,trelaú;' ,·é·. .' -' ré!'.. bia os ornedanos ;destinados
,

Juizes de Chegada _").ligi� 'Castro, WaIt�r' Lange, : O 'prefeito mbrto, fôra áS'obr;s de pavimentação
-----1fario Rosa, Adalberto Morltz, Sebastião C�uz' e Her- candidato' único, cont<lva'29 das estradas ..

maro Willerding. ,'"
'

; . anos de idade· e ia noivar ,'Preseritemente reiíril cal-

,Cronometristas - Aroldo Pessi, Robert� Muller e nb próximo mês com a srta. ma na situação, :. havendo
cAldo Fernan·des. GonsueIo Estima. �, possi.bilidades de novos dis-

. e) -' Terido' o C. R. Aldo Luz solicitado inscrlcao
.

Ontem, o 'secretário
.

da ! turbios, em'vü�tude da quan
de duas guarnições para os 10 e f30 páreos, guarniçÕes S,egurunça enviou a .Flores ! tidade' de amas' distribui

fl�nominadas "A" e "B" e tendo em vista o que pr�cei- um reforço policial comari-
.

dãs a hom�ns, suspeitos.
tua o artigo 61 do Código de Regatas dest� Federação,

" �

: 7. •

9:1.1'a as regatas (le. campeonato, ficar-am sem éfeito os:_,pedidos de inscriç�o das guarnições denominadas "B."'1 �. COMECE BEM \ \f) - A comUlllcaraos clubes filiados, com séde em % O .-Blumenau e Joinvile, que correrão por conta desta Fe- � SEU DIA .. �- "--iTeração, as despezas de hospedagem durante três dias %'Jlesta capital, aos atlétas que tomaram parte na rega� �
a de 15 de Novembro próx,imo. �

,

g) - Recomendar aos' clubes filiados, com séde em �.Blumenau e Joinvile, a comunicar com a maiot antece- �dencia possível, o número de pessôas que integram suas �.,�.delegações, afiJ;n de ser providenciada a reserva em :�
11oteis.

'.
�:;;
�h) .- Colocar à disposição dos clubes visitantes, os �'. eus prestimos para conseguir galpão 'para a guarda de �

E;US . barc?s, indicando também com antecedencia pos- � [
....

���,IJ��lvel, quaIS os galpões de suas preferências. �_: ,�_' Saudações Desportivas. � _ _

�___

Florianópolis, 10 de Novembro de 1952.
•

�. A Vida de Hoje Precisa do EN"O
.

����c�o�����.:�oJuni!.resid;�lt��Cl'etál'ib. {_fi

para as dores musculares!

Aplique Emplastro Sabiá em dores musculares,

contusões, lumbago, torceduras, nevralgias. Tra

zendo calor à zona dolorida, suaviza _os centros

nervosos, proporcionando pronto alívio,

EMPLASTRO

SABI�
,�'�'61 a,

Federação
-

Aquatíca de
Santa Catarina

Quinto Páreo
Bal isa n. 1 - C. N. Francisco Martinell i
Balisa n·. 2' - C. N. América
Balisa n , 3 - S,. R: E, Ipíranga
Bal ísa n. 4 - C. N. Ríachuélo
Balisa n. 5 - C. R. Aldo Luz

Pleríanõpolís, Quinta-feira, 6 de Novembro de 1952

.

�A�A:f;�.f��J"���:�r�.: l}$fiTfm]
. Nao eram os restos mortais da RalDoa ·.·da
Beleza. ·tragicam'eate vltimad.a em' des,â:stre aer'eu

H,lO, 4_ (, Y. A.l - Peran- gistas Nilton Sales e Alves

I,conteudo,
Pr imeírame n t e,

.ce . elevado numero de pes- Menezes e o delegado Ola-
.

retirou. dois dedos, ou me-·

soas. foi .aberto, na manhê vo Rangel. .
Ihor, duas unhas, sendo uma

de hoje, no ee�nitél'io de São.. ' ,Qúalldo OB médicos leg is- dÓ' polegar, afubas' pinta
João Batista, o caixão que tas se àproximaram do :10- das, C_OTI1 ri pele bastante

devia conter
.

o corpo da
.

cal. onde ia ser feita a exu- queimada, sem contudo es

srta. Hilda Albuquerque vi- mação, já lá, se encontra- tar suja, de sangue '11em

rimada no desastre de avia- ,vam muitos curíosus, tampouco quebradavVendo
ção ocorrido em São F'ran- Aberto o túmulo e ieti- as,' tem-se a impressão

�
de

cisco de Fau!ú" no Rio G-, do 'l'ada à folha de zinco" veri-, que
fo ram arrancadas de

Sul. Como os restos mortais ficou-se que o caixão con- ossos triturados.

da infortunada "Rainha da r.inha somente um lenco

I O J
.

Alb'
,

" sr, oaqmm uque!'"'
Beleza" foram encontrados branco, pequeno, de ma ' ,

.
'. ,

'
.. 'd' ,

l i I d
que, pai 'de Hllda, com os

.

O C
'

mais tarde nas proxrrm a- qua 1{ l'L e, amarrado por 1- II 'l.' de.Tacri entro de Irradiaçãa
,

.

I o lOS cuelO,';; e agnmas '.

M .._1"
.

eles do local do acidente, ha. mil barbante envolvendo al- I l'
. t', t

',' entaí Amor e Luz" realiza
. , .

"'1
(ISSe o segu in e a repor a-

.

-

E ,.

VIa grande cU.l'lOSI{lade
em

I
guris ossos carbonizados, de .

"C f'
sessoes sotérícas todas as se.

" gem: - ou 'Irmaram-se .

id f' \"
de conhecer o conteúdo do pequeno tamanho, tudo den- I te vmi 'h . gun as eiras, as 2030 à ma

. "... .

I
... p enamen e mm as suspei- Co

.'

Ih' Ma'f'
,

esquife entregue a f'amil ia, tro de um papel de embru- t D d d i d t
nse erro ra 3:> - 20,as, es e o ta o en erro ' :.J

solenemente, como conten-' lho côr de rosa, e um tra- t
'

h
andar.

.

que se me eu na mm a ca- i ENTRAdo o corpo de Hilda. vesseirn pequeno, de qual i- beça que o caixão baixado " DA FRANCA
Achavam-se presentes. o dade inferior, E nada mais. à supultura não continha.o

.

sr. Joaquim Albuquerque, Aberto o pequeno embru- -----------

corpo da minha querida fi-
pai de Hílda.: os advogados lho, o, legista Nilton Sales lha. Achei leve demais. Que-

-

�

da família e os médicos le- passou a examinar o seu A t'
- .,.,"

ria abri-lo, pedi que o 'fi- enl'..aozessern, mas niríguem me a-

.

,7.-.

171 #jl_ Jft...l tendeu para evitar- maior Vende-se uma mesl!. de

V;yuT(,) choque para a família' pois Snoocker e um serviço de
o corpo da minha filha fô- Alto-falantes, juntos ou se

ra, no desastre, reduzido a parados, ambos com seis
cinzas. meses de uso.
A afirrnat.iva é ment iro- Tratar pessoalmente ou

sa. Hoje foi desfeito o ,em- por carta com DARIO SAN�
buste". TOS - São João Batista -

Os ossos foram retirados

do . caixão e. transportados
para o Instituto Médico Le

gal. onde serão examinados.
Membros da família de

Hilda, 'falando à reporta
gem, declararam que o Se

gundo entêrro será efetua
do amanhã, á(3 16 horas. '

. \
\

QUE MUITO VIRAM...

Os olhos consedos pelo
idade carecem de cuida
do constante: "Algumas
gOt05 de lAVOLHO des

corygestionam e l.mpern
higiênicoinente os olhos,
dandQ 1:10 olhar fotigcd_o
dos anciãos mais brilho

• vivacidade.

'I'ijucas.

,
.

.

;.,

".,'.

A

."SAL DE

\
,.

O lEV-A"RiA' COM:
,"

'MAIS 'CONFORT-O

Com.UlLu bôa do••
d. ENO qu� com.
bate a nrisão de
ventre,

.

ga?antindo
bem estar lod) dia
e bom humor toda
a vida!

"DORMETTES"
,

.

. ,

POLTRONAS':l€JTO,AMPLAS"
E CONFORTAVEIS"oSEM -O

'_

" �', '. ..
�

,....,-

MENOR C�STO EXTRA·
CONSULTE. SUA AGENCIA.

O.E TURISMO
.

SCAII'O'NA�14N
AIRLINES SYSTEM'

� O).....()....(�()....()4III&(l..-.()..-.()�().....()....()--

�I .

I'Balconistas de·, 1 a. Ordem
__� I Com prática de .casa de modas.

� , Precisa-se na A MODELAR.
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Florianópolis, Quinta-feira,'6 de Novembro de 1952 "O .... .",

.,'

>

Edila) de CllIClrtêlcia Pública Ia. BiSelltltia LeUislifiva
MINISTÉRIO DA,MARI- rão nenhuma influência sõ-

NHA bre a concorrência de que sôbre as mesma-s dentro do, Até a data,' já foram vo..

COMANDO DO 50 DIS- trata o presente edital. prazo .Iegal. I tados �64 projet?s e 55 Ol1-

TRITO NAVAL, 9 - Juntamente com os Na qualidade de presí-] tros ·processos ,dIferentes.
1 - Devidamente autorí- preços globais, deverá ser dente daquela Comissão, o! No ano passado, em igual

zado pelo Exmo. Sr: Almi- declarado o prazo para a orador agradece a boa von- data, havia em andamento

rant� Carlos da Silveira execução das obras. tade dos respectivos mem- 132 processos -- e afim de

Carneiro, Comandante, levo 10,� A firma que melho- ,bros demonstrada nas díver- ser possivel o seu exame"
,

.

t d
. t'-

'

7-
f d I .-

com a qual foram prorrogados os tra-ao conhecimen o os m e- res condições ° erecer, e- tias resmoes e
,

15 00 h t t f'
.

I cluír tra balhos por decisão unanimeressados que._.&8. , ioras verá assinar, o con ra o 01 possive con UI o -

do dia 25 de novembro do dentro do prazo de dez dias, balho sem delongas. do Plenário.
--........._••_.._-............,..._....-�---....--- corrente ano, na séde do Co- efetuando;. anteriormen te, ,Lan:enta, que,

.

essa boa Sobra rzaão, portanto, pa--

. ,. ' ,.

h"
' .rnando do 5° Distrito N�H na Càixa' Econômica Fede� vontade não. este�a encon- ra o- projeto de Resolução

,

Vitoria
/

de Elsen ower vaI, à r�la !fUl�es Ma_chado ral, o depósito da caução de t'ra,ndo" r:clProclda�e da ter sido .apresentado, ,'! eer

em, Ftorianópolís, serao

'a-15%
sôbre o valor da obra. parte dos representantes da tamente' merecerá o apoio

"

"

bertas propostaa para a cons 11 _ Ao Ministério da União Demócrátíca Nacio- de todos os srs. deputados,
,

" ,
.' truçãó da residência do Ex� Marinha reserva-se o direi- nal e' dos partidos que apo- pOIS há assuntos que precí-

cho da United Press,

con-l.1am
os de Texas, F'lorida.] mo, ,S:1'. Almirante Coman- to de preferir a proposta iam o governo, os quais se aam ser resolvidos ainda DG

tendo os resultados apura- Virgínia, alé� de outro�'co- dante do 50 Distrito Naval, que mais �onvier ou de -re- retiraram do recinto afim presente período legislativo-
dos até aquele momento: I mo Connecticut, Indiana, sob o regimento de concor- jeitar a todas as propostas de negar número para a vo-

Eisenhower .. 13..198.719 Iowa, Kansas e Kentucky, rência pública. apresentadas. tação. HOJ·e no pássadoStevenson .. , 11.508.615 ao passo que Stevenson le- 2 -- A construção deve- Plorianópolis, em 6 dé no- Também o deputado Fe1--' J • 1- ,

,

ANUNCIAM OS REPU·.. va vantagem nosEstados de rú ser executada à Rua Rui vembro de 1952. nando Oliveira, represen- 6 DE NOVEMBRO
BLICANOS A VITóRIA Alabama, Askansas, Colora- Barbosa, na cidade de FIo- (ass.) Cláudio Valénte tante _de Canoinhas, estra- A data de hoje recorda-
NOVA YORK, 5 (Uníted do, Deíaware, Ilinóis, Mi- rianõpolis, de cOl1formidáde Ferreira, EngO. Fiscal 'das nha a fuga dos parlamenta- nos' que:

-- Urgente) - Artur S. chigan, Minnessota, Míssis- com os projetos e-específ'i- Obras 110 50 Distrito Nava-L ,1Ie8, -da .Ccldgação, pois com _
- em 1.647. alguns ele-

SUlmnerfield, presidente do sipi, Mondaria, Carolina do cacões fornecidas pelo Co- essa atitude prejudicam o mentos das tropas- de Fer-

Comité Nacional Repübli- Sul, Pensilvania, Tennessee m�ndo do 50 D'istrito Na- julgamento da lei de meios, nandes Vieira e Vidal de

«ano, anunciou, às 23,30 ho- e Virgina Ocidental. val. a qual poderia já no dia se- Negreiros atacaram e incen-
/'

T�B, que "Dwíght D. Eise-
- 3 - As firmas concor-I Edl-Ial guinte ser encaminhada à diaram um patacho holan-

aihower estava eleito pre- MANIFESTAÇÃO A rentes deverão preencher
í sanção governamental. dês que se encontrava no

;;"dente dos Estados _Uni- "IKE" as condições expressas no
I

Conclui fazendo um apê- Capiberibe;
.-los". NOVA YORK, 5 (United) Edital Geral publicado' .1)0 ESTADO DE SANTA CA- lo, no sentido de todos vol- - em 1.656, em Lisboa.

Summerf ield acrescentou, - -Êisenhower apresentou- Diário Oficial n. 254 de 3 TARINA tarem ao plenário e perrni- Portugal, faleceu o Rei D_

-q ue a vitória republicana é se esta noite ante uma de novembro de 1947, fls, TU1ZO DE DIREITO DA tirem a votação. João IV, fundador da dínas

.arrasadcra em iodo' o país. multidão de 2 mil entusiás- 14.082 e 14.085 e 110 Bole- COMARCA DE SÃO JOSÉ O apêlo, entretanto, não tia de Bragança e restaura-

Íl{e ganhou em Nova 101'· ticos membros do seu par- tim no Ministédio da Mari- Edital de citação, com o é atendido. A presidencia, dor da Independência Por-

"que, Conecticut, Nova Jer-' tido que trabalharam em nha, de 28--11-194'1. 1razo de sessenta (6'0), dias. verificando falta de quo- tugueza;
.sey, Pensylvania, Mariland, sua campanha. Disse-lhes 4 - As inscrições para a D doutor José Pedro Men- rum, l'iuspelldeu a sessão por - em 1.766, no Rio de ,Ta-

-Ohio, Indiana, Illinois, Eisenhowér, ",Quer ganha- concorrência poderão ser dos de Almeida, Juiz de Di- 30 minutos. neiro, nasceu o poeta Luiz
Wiscouain e Kansas, disse mos, quer percamos, tere- obtidas mediante requeri- r('iill da Comarca de ss« Reabertos os trabalhos, Nicolau Fagundes Varella,
'Simmerüeld, durante 'a re- mos contribuído de manei- mento dirigido ao Exmo Sr. José, Estado de Santa Ca- constatoucse no\'anienle,fal- que veiu.a falecer em,29. 00

4.:epção que ofereceu no Ho- ra apreciável 'para eliminar Almirante Comandante do );arina, na forma da lei, etc. ta de quorum, e isto moti-: Novembro de 1831;
d Ad' t

. , .

m \'l'vi'a ( go .

1 d vou o �n,cerramento da ses-, - em 1.8'36,' foi 'proclama-1f'! Commo ore, lan ou a merCla e que ' ) -

50 'Distnto Nava, t1'azen' o Faz sabei' aos que o pre- ""

,que Eisenhower leva boa vêrno".
, "m 'anexo t6'da a documenta,- "ente edital, com o prazo são. da a independência e a I'e-

Tantagem na Virginia, indi- Eisenhowel� foi recebido ção exigida. pelo Edital re-, Ih! sessenta dias (60; dias, .
Sôbre a ,Prorrogação dos pública de Piratinin, cuja.

«';mdo que os últimos 1'es11l- do seu Q. G. eleitoral, onde fe'rido no item qntel'io1' e_ a-
'

1"Í1'un, uu dele conhecimen- trabalhos' insurreição tivera início em

M t N 'b 'Ih
'

en C Confol'me notI'cl'amos aCl·- 19 de Setembro de 1835. ,Titados de on ana, e Ias- e prepararam uma -

presentado na séde do o- to tiverem, que por este _

..r:a e Dakota apontavam Ike sUl'decedora ovação. Os ma- mandante até às 14 ho'ras Juizo e cartório do Escri- ma, foi requel'ida prorroga- Antônio de Souza Neto a.

�'omo vencedor tambem ne8- nifestantes aumentavam sua -lo dia 14 de novembro de JjÜO que este suqscrece, se ção dos trabalhos até 15 de proClamara em 12 de S'etem-

ses Estados, ,( gritada a, proporção que 1952. 'processa aos -t-ermos dQ itl-' março de, .53. ,bro daqquele ano mas só foi

_

iam chegando os, boletins, 5 - As firmas que tive: veM.ário {tos bens que fi- Os motivos que levaram feita, solenemente, nesta da-

lKE VENCE EM ILLINOIS anunciando novas vantagens rem deferidos os seus reque- caram por falecimento de os sinatários do Projeto d�! ta;
CHICAGO, fi CUnited, I para �isenhower. "Ike':, em, .cimentos de C;nscrição pode- 'D. Etelvina Rebelo de Bri- Resolução a apresentá-1Q, - em 1.853, 'O deposto.

�l rgenté) _:_ Eisenhower es�
I
sua breve 'alocução, nada rão apresentar propostas, to, e como se encontra em residem no fato de haver nn Presidente da República 0-

tú levando' vantagem no mencionou que in.dicasse es- de preços às 16,00 horas do lugar' incerto e não sabido Casa, pendentes do exame, riental, Juan Francisco Gi

}1róprio redtitó de Seteven- tal' esperando a vitória, mas dia 25 de novembro do cor- o Sl.. Prudencio Wolf ca- nada mais d'e 253 proces- ró, refugiou-se na LegaçãG
::"on" Estado de Illinois, onde indicou confiança no triun- rente ano, na séde do Co- sado com a herdeira Celina sos, sendo 175 projetos de Brasileir.a em Montevidéu.
Stevenson é governador. fo. Lembrou aos ouvintes mando, quando serão aber- Brito Wolf, conforme cons- lei, 9 Indicações, 11 telegr:1J ali permanecendo um mês e

'VANTAGEM DE MAIS DE que "o verdadeiro trabalho tàs, rubricadas e lidas na ta das declarações do in- mas de Câmaras Municipais depois conquzifo para bordo>
UMLMILHAO ainda está por fazer-se � presença dos i�teressados ventariante no termo res- e outras pl'ocedên'cias, 12 de um navi�, da Esquadra
WASHINGTON, 5 (Uni- trabalhar por uma nação ou seus representantes le- pectivo pelo presente edi- requerimentos _e 7 recurscs Brasileira .pelo então Vis.-

,ed) � À meia-noite, pare- maior". gais. tal cito-o e chamo-o a com- e 40 outros de assuntos di-_ conde do Rlo �ranco;,

't" d E' EISENHo'",:'rER, SE ELEI . ./ , . versos. André-Nilo Tadaseoeia certa a VI ona e lse-, ." -

_6 - As propostas deve- ,parecer ou fazer-se repre-
__ .llhov:er, pois continua au- TO" SEGUIRA' PARA A rao ser apresentadas em sentar por procurador le-

A
"

ltlBEl11entando, ,suas· :vantagens CORE'IA 5'-FEIRA "

.

d�is 'envelopes-�disti�tos-' e- l\'alm�nte �a:bilitado,·no pl'a . 't'lR '

, ' T'E"'NtS'� �" ','

eleitorais. Até agora tem AUGUSTA, Georgia�� I} lacrados contendo um 01'- zo aCIma cltado, perante es-
,

" '-
"

llma maioria de mais de um (U!lited) - O orgão "Chro- çamento detalhado com os te Juizo, depois de decorri- SÁBADO _ DIA 8 DE NOVF;MBRO DE 1952
milhiío ,de votos sôbre Ste- nicle", dizendo-se baseado preços unitários e o outt:_o a do o dito prazo, oU no de- Está sendo aguardado com grande ex'pectativa pe}Q
venscni em fontes autorizadas" afir- devolução dos projetos, e curso deste, para todos os nun{lo feminino, florianópolHano a noitada a ,ser levada
,VITORIA POR ESTADOS 'mou': Se o general Eisenho- e�peciffcações. ' :" termos, e atos,!",do irivimtá", a:"efeito, pe16"/Clube-"da 'Co'lina"; aia '8' vi'ndoiil'd;' con'stàn-WASHINGTON, 5 (Uni- wer for eleito presidente 7 - As propnsta's deve- rio até final, sob pena de te de atraente. des-file de modêlos' para Verão recém-che-.
ted)! -'- E,isenhower vai à dos EE. UU., ele paI;_tirá J}a- rão apresentar preços glo- rev:elia, notificando-se mais Jados do Rio, "Bing-o das Dt>nas de'Casa." e sa.rau-d'an
frente nos Estados �eguin- ra a Coréia, depois de a- bais para todos os serviços ao dito herdeiro que' as au- ,�ante, estando os prêmios a serem sorteados expos-tos na.

t.es:. ':Çalifónlia, Colorado, manhã, quinta-feira�'. a serem executados: diências d�ste, Juizo, são Alfl.liataria Abtaham, à x:u� Trajano,; sendo os seguintes:
Con-ecticut, Florida, ldaho', ,

, Como se sabe," Ei!renlio- a -:.::_:- 'Construção dõ pré-- dad�s diariamente no edifí: 10) Uma lindà boneca com'enxovaJ completo;
Jllinóis, lidiana,- Zowa, Kan- wer prometeu que, uma vez dio de residência e de-� cio da Prefeitura Munici- 20) Um jogo de fundos de copo e garra�a em cho.:
sas,:' Maine', Maryland, Mas- eleito iria à Coréia para pendências de &erviço, paI, na SiaIa das audiências, ché. última novidade;

,

'

sachussets, Michigan, Mis- negori(lr o fim da guerra inclusives as rêdes ex- E, para que chegue ao co- �30) Um praw para pão com toalha acompanhado
Eouri, Nebraska, Nevada,! com os comunistas. ternas de luz, água e nhecimento de todos quan- de deHcioso pão caseiro;
New H,ampshire, N. Jersey, lO GENERAL EISENHO

J
esgotos e canalizaçãó tos interessar possa, man- 40) Diversas toalhas de ro�to ,bordadas à mão;

N. México, Nova York, Da-j WER FOI FERIDO , de águas pluviais. dei lavrar o pl'esente edital 1.)0) Belo modêlo vindo do Rio, oferta de "A Ma-
Rota do Norte, Ohio,.Ok:a,. BOSTON, 5. (United) -:

-
, b - Execuçã� dos servi- que será afixado e publica- delar";

h,oma, Oregon, Pen?lVama", O .ge!!eral EIsenhower fOI ços complementa r e s: ;:lo na forma da lei. Dado e 6Q) 1 toalha de mesa bordada à mão em motivOl
Rhode Island, Carolma do

I ferI_do levemente na fonte Preparo do terreno; passado nest.a cidade de' campestre;
Sul. Dakota do Sul, Ten- direita, ontem à noite, por muros de arrimo, mu- Sã,o José, aos desesseis dias 70) Um prato antigo;
11essé; ,Texas, Utah, Ver-I um relógio que Sé despren- ros divisórios e muros do mês de outubrQ de mil 80) Uma torradeira elétrica;
mont;'Virginia, Wisconsia e deu da parede. O incidente de frenté;'é passeios in- novec,entos e cinquenta e�' 90) Um lindo "abat·jour" 9onfecciona.dO'.1i, mão;Wyotning'. ocorreu num estudio quan· ternos e externos. dois. Eu, Juvenal Fontes 1(0) Um fogão elétrico "Monitor".
Stévenson vence em Ala� do o gen.eral possava para $ - No Comândó dó 5° Domingues, Escrivão de Or- BINGO DAS DONAS DE CASA

bama, -Arkansas, Delaware, fotografos. O genel'al pediu Distrito Naval serão 'acei- fãos, que mandei datilogra� EM BENEFICIO DA SOCIEDADE- D� AMPARO
I{el�tucky, Luisiana. Mine- a estes últimos que termi- tas, até à data da insttl'ição, fai' e subscreví. (Ass,) José À VELHICE
sota, M:jussippJ, Montana, I nassem sua tarefa antes de sugestões para a fa'chi:i(la Pedro Mendes de Almeida, No sábado vindouro, ,dia 8, ,reaJizar-se-á., no "Lira
Carolina do Norte, waShing-" se submeter a curativos. da residência a ser cons- Juiz de Direito. Selo Afi- Tennis Club'e", mais um Bingo das 'Donas de Casa, es-
ton, Virginia Ocidental. JORNAIS COFIRMAM truida, Estas sugestões po- naI. Confere com o original tando todas as Senhoras a se movimenta1' para que a
VENCE EISENHOWER em. NOVA YORK, 5 (United) derão ser apresentadas pe- ifixad'o no local de costu-

J
noitada alcance os seus elevados objetivos em prol da

ESTADOS DOS DEMO-, � urgente) - Os jornais ma- las firmas concorrentes qu.e n,e e dou fé. Dadl\ supra. Velhice Desamparada.
CHATAS tutinos "Dai1y New", e desejarem efetuar esta co- EI'lcr'ivão: Juvenal Fontes I Teremo� ensejo de assistir desfile de modas, promo- ,

WASHINGTON, 5 (Uni- "Mirrel)", em sua edição operação. No entretanto, Domingues. vido pela conceihíada casa "A Modelar", que, em lou-,
1.ed) - Eisenhower está desta 'madrugada, afirmam elas não poderão criar .com- São José, 16 de Outub-ro' vável atitupe de seu proprietário, oferto� à SAV linda
j)onteamlo a apuração em que o general Eisenhvwer promissos de qualquer espé· ,de 19Jj2, modél0 para ser disputado no aludido Bingo, estando tQ
,�ma série de Estados tidos I foi lento presidente dos Es- cie para o Ministério da Ma- ,..JiIvenal F.ontes -Dom in· d,os os p.r.emios eXpostos em vitr.ine -da Alfaiata-l'-ia Abra-
como d@mocrata,s, como se- tados Unidos. rinha e tambem não causa- j'ues, Escrivão:', r 11am, a rua Trajano.

I

"0 BS)'I\4DO"
bonifica novos assinantes

Avisamos aos nossos leitores que. a partir
desta data, gozarão os novos assinantes da boni

ficação que se lhes concederá" recebendo gratui
tamente O ESTADO nos meses de Novembro e

Dezembro dêste ano, para 'o ano de 1953.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.'

rtóàuo',ujpoús' s",;",... r.ArA�/"M
Ue.

'

-:

E'dio Ortiga F'edrigo é Senhora participam aos pa- CASAS A VENDA

U I
,\

d
rentes e pessôas de suas relações o nascimento da suá �ESTREITO CANTO - 4 casas, sendo' 2 residenciais li

O ' 'ltímo nicíc O filha -Elisabeth, ocorrido di,,",,'2 de Novembro na Mater- I
'

2 para eomércio (ótimo ponto perto da Soberana)
. "nielade- "Dr. Carlos Corrêa". ,.' . 'RUA TENENTE SILVEIRA .- õ quarto!!, ./visita, si

(Ixeuetica da Dlviuil ComédidJ.. Ol--.():...O.-.() (l-.()._,()._.(? o O.-.(l__.I_ jantar, copavcoatnba, etc ,

.:
, ..

_ 40(l.061f.Q�
�

"

.

.' .' /"..'.' ESTREITO RUA SANTOS SARAIVA -: 6 quartos, siComo esta sendo recebido um concerto que lhe .auveio ?
"T

.

"
0,"

'I
e

'

iant /vístt quart de ba he garaje 80
:nos mei�� c:ll�ur�is da me- da., defh�içã? que" deu

. B�;�i ,,(,, 1I ION 'E �),I)E() ""1, '�::, :�'t�a��S_le� c:::�ina •.
o

� . .' , :, .. :trúpole·otuslleIrª, o recente 'ao, verso �03 do Inferno :'°0
.

J' "J' . L' c. RUA BOCAIUVA -_;_.4 quartos, a/vrsí ta, s/jantar,
livro do nosso colaborador, "Comme I'altre, verrem per ,.

,/ ...... 4.

.,
.

.

I copa,' casinha, dispença, entrada para automóvel

prefe.ssor Arnaldo S.' 'I'hia- nostre spoglie",'�comó as ou-
� OM'INGO _'_ A'S l'O HO'RAS

.

.

c

l

.

por duas Tuas ( srtuada em esquina, grande quin-
.go. ,

.tras (almas) VImos buscar

.,�'
D.

,

"

,"tal) ... " .. , ..............•..........•... , •...

E.lIi sessão de 23 (te oytu' dOSS?S. despojos), elltenden-.
MATINADA DO <tUA MONSENHOR TOPP _ 3 quartos, s/visita,' si

.bro �1t�m.o,. da Academia lo-st por "spoglie" o corpo, ,c
- '....

',- jantar, cosínha, depósito, copa,' terreno lO�30 mts .

.Rr?sIl�lra de Letras,.o SI' -. envol11cro da alma.
..

_
�UA.CONSELHEIRO :MAFRA ...,." '4 quartos, s/vieíta,

Cl_audlO de Souza assrm 'se E' um conceito. espírita;

,e Teatro Inla.ntll de PIIOeA 1'" s/janta't, copa, cosínha, situada em esquina;' ótimo
:pronunciou: "Meu. consócio de acôrdo com as crenças do

ponto � , .. ,

:
.

-00 P. E. N. Clube, Prof. Ar- Prof. S. Thiago,�lüas pala-
.. ,e. COM"A 2a. REP·R'ES.ENTAÇA-.O, D.A "O, ,-.,

r�STREI'1'O RUA SÁO PEDRO - 3 quartos, ant-salá,
...,·�ldo S. T1..I·ago deu-me -a "·ra's' -transcrevo': ""'''E'sta in- . -' __, ,

'

'

. h' ,

t' I
- :t" .",,,., 1'1 v •

aalà .de vIsita,- eopa, cosm a, ms ,8 açao sam ..rJ8

gl;ata iilcumbência de entre- -terpretação, perfeitameate c

,�
completa, com dll.l\Il, pequenas i casaa JtQ5 fundo.

zar �à biblioteca da Acade- de acôrdo com os prlncípíos ,
FANTAZIA:

'\V. MAURO RAMOS _ 3 quartos, cosinha, sala ran-�ia um exemplar de seu no- da Filosofia Espir-ita, prin- . , _ tar, s/visita, etc. (casa isolada ótimo local) ... '-

vo livro, sob ° título "Dan- cipios ql� o 'Divino lVIesti'e ,0 O' Tes'ouro do le a-o ,- RUA DUARTE SC,HUTEL - 2 casas. uma com 4 quar-
te Alighieri, o último in i- confirmou' e que vários' 'fi- « .

"
.

.

-» tos, s/jantar, s/visita, cosinha, etc.; outra com!
-eiado" e o subtitulo t "Exe� lósofos modernos, como'Des- ,o' '.

.

_

'

.

,',

� quartos, sala, varanda, cosinha,' 'e'te:'- .... " .....

_r,-éticos da Divina Comédia", cartes, o a,bâde' Moreaux e � ESTREITO"RUA JOÃO CRUZ SILVA _:_ 6 quartos. 51
O Prpf. Arnaldo S. Thiago outros aceitaram, nos indu- e

UM' ESPETACULO INEDITO
.

t� 'visita, s/jantar, coslnha, banhetrc, 'etc� terreno

i;�m uma trfntena de traba- ziu a ir registrando num ca- , ·1
.

. .

i .',. '.
J

,

. 42m. frente po'r 20 fundos (esquina); aceíta-se
lh\ls p'ub1icados em livl',o, e dem.o de 'notas' as pasfla- e

"

PA.R,A a PETIZADA '.

,c, 600% à vista e

6.0.'%
à 1.200,00 ,me�sais .. : .

dez ou mais em revistas que g'ens, como .essâ, que à nos- , gSTREÍTO AV. SANTA CATARINA ..,- 3 quartos, s/
'úta pa primeira p;-ígini'.des- .'la bela DoutI'ína pudessern .� INGRESSO -. CR$. 6.00 o. visita, s/jantar, copa, tosinha, etc. terreno 20dO

. !: ��:l��:�:;!:�:i�n��l����e:l; :s�eec�����h:�t�j:s��ç!�·Q�aa�� I' A

.

VENDA NO SALÃO RECORD ! I E�T�;:;�r��JA' ���. �.���;: .�. �. ��a'r't��: 's';j:a'�;�;,'
em preparo. Há 10ngQs·ânos nos foi póssível deixár de ,. "

_ 'Praça 15 _ 21. *1 copa, cosinha, varaI1dão" disp<,risa etc. terreno

dedica�se benedit"ilUtmente '�1llot�f
.

;lltms . passagens. �. '". '.
. � I' lóx.40 , .... , :-.•.................. '.'

" ..... ' ....

às,. letras. ,E' sempre, com Eis a 'gênese"dópi'esente vo: t' '. '.'.., "..' ; . .• i
RUA BOCAIUVA - 8 qua�·tos, si para negócio, val'an-

pl'azer e com iJltenção- de .lume" ..
, _ é ,�l""()---()�,.'l(�il-AG·�R-O'(S)�E°'T'R°;--\4,,,(,)7.

0....0--" I 'pdoaw'sckoySinha; ótimo ponto, _ perto da Av. Trom·

apla:udjl� que acdnl}>anho ,o E'stão, corn �tS 'páJ�vl'aS 'â> 1', _ 11 ,. \..,\ v . o'. � •• 0· •••••••••••••• � � ",o' ••••• " ••
'
•••

...lec·orrel'. ,da, vida .JItei·ária .cima, infom;id6sos:·leito).-es ",V A, N' .A· 0.1 O L RUA RUI BARBOSA (defronte o AbrigQde Menons)

<[le."inél;�, :c6inpanheil'os 'de (io que p�dedó encclllÚar
.

- 2 guartos, s/visita, s/jantar, '�osinha, .etc...

lcl�al no P .. E ..N. 'Ch.be, cl\h ria obra' d�' P�üj;�Aí'i1aldÓ s. E indicado nos casos de fraqtl€ -I AV. RIO BRANCO � 2 quartos, ,sala, vatanda, cosi-

prin.cip�Lesc,Qpo é unir e ff!..- :TI�jago.
. .'.

.

-

,,�
"

.. ,- "za� 'palideúmagreza e fastio, porque I ,: nha, ,etc.,' , : ',
,..

�liUadzaJ:_'ós. e.sçri'Úm;s de,
.

A Jioesia ele bâúte é t�hí- ;, .", . em ,sua fórmula entram substancia:! ,RUA JOSÉ JlOITEUX - 2 quartos, s/visita. 'varanda,
t d

."
-

'd 'O' j't '1 ' '.

e"" '1'· 'rud l" 'n'-ela po'd"'e' "a' '. ,tais c.amo V,'anadato -de SÓdlO,' Lic\-!. eosinha , ,. , .. , ,.,.,() o o mun o. :1 li o na ,\l <b:�. .'., í
_

.

'"
-

"
()bl:â�"&'O:'I.i��ou,'::-por�m, -0e b�Ú ,4��é�-d.ena6 �d�jrr}�gj,., "'-: IllJil' GJl$�E,O!�!.��os" 'p�psina. no�. :��U�IR�S - 3 quartos, sala, v�randa, ,cosinha, b�-,
.i;rá.zér�m� ceito rl?ce�Q, .Da,Uc • rlq,ç'ão d� que,m�9 )ê.;:'pl)Js. ;1u�, -

, de: cola,; etc,. de � açao pron�ã e eficaz '.' nh!)iro, etc.•.. '.' , :, :-.: . , ...•

t' f' d
.

t -;io nel�<,. ��e, encon··'-"".:a. nos ',10, noS ca.sps 4e 'frán.uéza E! nêuraste- lUTA J?SÉ,BO.ITEU,X.- $ quartos"s/visita, "!'Ir,anda, '.te ;es a',p'fo"u'n ame_n�e �!:\ .. V-. lO! _'" " h U, , "t

dadt;>,'J:arrtq na, sua" 'ÇJbra, mínlos,da al�tê,:d� cÚ��d-k,� : "ias. Vanadial ê indicado 'para hú. ; êO,sinha ,'.; ,: ;.:.,:
, :.... .��.O(lO,CI*

.

.

t id II" d .', d:, ": ',f·l·los,o·.··fl·a.. , ·�,.'TI·ll,·g·.ue'"", 'o' p'l�'e-
' :

·mens. mulheres, crianças; sendo fór- q.BEÇUDAS, MUN. T;AGUNA - Beira-mar, com 4"luan ,í),n"a·.8\la V ·a.. ,-u· es� uH. u-L
. '.

'd'
" ".' , � .

. mula conhecida ?elds ,gran es nm� ,quartos, sinegócio, s/visita, s/i,anta!'; cosinha,·de Firenze, S'l,lU ,Pátria, ;lté c\ed.E:ll,' n.l11gl1ém"q, sl.lc,;eçlçrá. .4. J'c('� e 'e'st'a' li'cenCl'ado pe'la Saude. 2 33 t ó'J '" etc. terreno 7 ;t. , m S., tnna para veraneio, ,.','Ü menor·· n�earito, da, ltália SanL,elo nada paI'''1'�,fa2;er .0. P bl"
' 'imÀ Rln BARBOSA _ 2 .quartos, �ala 'visita, 'cósi- "

:e a' m�p,(n: colônia italiana h)do, C<?1�'10 .um. �el�s çría4:or. ti 1ca:,
i
/

.

,:f;le fora.,.da- ,pátria, '�spíritos, "paJ;'a o.ler.,com :fru'fO:é.,Iire-,", .,' :
, '."', ��a� etc. • •.••• :'. <.: , .......•......

".

:que 'lhe ren:d,em devoç�o (jO- ciso. �iver 'no mt1n'do. Selea,l;� Y· 'sa de 7- o,aa
SERVIDÃO FRANZONI -- 3 quartos, sala, varanda,

tidiaila. �as regiões' qUê Platão fr�,. .,S ' :
.

, ,cosi.nha, etc., terreno 9x63
_

mts,. .: .. :•. " ...•.•
,

\."
,

. . ESTREITO RUA SANTA LUZIA - 2 ,quartos, 8ala vi-Noo' f-i'Càá 'n1'!1'l'lrurri.':retra�· Q!lenta'va; ,na qU;il vivem.0S,' ,
.

i ' '

. .
.' ....

.
. .', '.'.

'
. ,

,

.

'. . .

.

. . .sita, sljantar, cosinha, despensa, etc..•. '. "

.••..•to ãlltentieó 'do g,enial pi:Je:' ,poetas;' ,ma'i8 pelá iriüi'gina- '. A .família Mimoso �uí2;ipsnyi'da se.lJS ,paren�e� .e,l1,lm- RUA FRANCISCO T,OLENTÍNO _.:. 2' q��rtos; 8ala,tat •.�a.s: ;tico;U: em ca,da \C9�' �ç'ii'Oc., se:n�! p,éJ-o p�!lsàn:(en�: gos P1'lra 'ussistirem à missá' de sétimo �ia que manda cé-, "

varanda," cosi�ha, etc. ..; .,., ..• :, .'....�. � .•. '�. . ...... 110.000.-. '

:rí.ção e em -éada cérebro srta' to"; "__:_ 'eséieveu ()z�nali, l.EObrár n� Catedra1lVÍetr?polit�pa, quinta-féira, �ia 6. �e EST'REITO �UA TEREZA, ,Q-RISTrNA :_j 2 quarto'-,imagem, (íris{tomoU';: a'Sslm ·F.oi l1ess.é 'IPU11do "idêal que .npv�,?!-hro,,�,às sete h_Ql'as, _pela alma� de su� fale_clda :m.ae. '

sal�. va.randa. �oslnh�, .ala pafa' �egóei9 : .... " U,06tl,04' :um" càrâtel< de,�ret't'àtô' 'dê' o Ptof." AI'1úddo :8.' Thiago I,ra-cema_Mimoso R).liz.
.

. '. -.' 1 BARREIROS �'3 qúartQ�, IÍlv{siíÍ1;'s/j:m��; co�inha'fani-qi�; de ::Í'(:�t1�ato" da pró�" çonstruiu sua �xe�'êtic&..· ,

O!iho.ssim agl'adece de'sde já a todos que compar�-
!

�l'llíll.je, 'terrenó
'. -,.'." " ' •

:n:t;!a"Egt'rlâ;':E' úín sailtü �·a"': "Ao� éscbtores brilsiIefr-os cerem a e�te ato d-e fé. : .:,
. .. , ,'..... 1�.�.il4t

';;iál ·�u�}igur� �a. êat�dra� I qr' se,�e,�:'q_�uéa?}ll., o��·�"
"

,;•••••.���••�•••�••••�••�.�.....�............ .

-.-� "
, .. '

:'
'-.'

de '1<'lrenze, 'de pe, a "eabeçà I do ·fulgurante. genro latu)-o, , ·c· ". .,'...
. "" E o'Ut��s que por ,motivo de ·fôrça' xrtaiór não sã'o 'anunciada.;

::��tl�:r��u;ó:�b��;to;��, ti1r;::�:i�:�,�é��:hQi;�;i�r��" ,::.,,.," _

"

OmunlCaçaO :1�a7:: ::::n:::. ��eita transfe,rênci{pe!o,� Instituto., 'Montepio',

mMia", 'quê; ér.riit3;: hiíos 'hi�� da_ "D'ivinà<C�ri:i'é�ia": 'JÚe
"

i,' ,,0 ��dr: lVh�ar Dias;, 'aMogado; éo-munica aos ÀV. MAURO RAMOS .:_' �te de 16�4õ 'inf.,,;,· éiégo- '

milios,(}s. Já iiú séculó 'XIV fe�iho r)' Pl�à�él' A�' entregar. , . seuS clielJtes que,' de 3 de D(}�'embro�. p. vhldóúro. 'çio' urgente)' : : .. � .'.,r'.� :'" .::.:" 1'20,<JOO.M'.

:fundaram-se' éátedras·. em )'kAca:(1'emia·�. :'. . '.' �eabrírá () seq escritOdo' de' .àd\�oCacia, Edificiõ eSTREITO nUA'. SANTA Lúzr� _;_'. Esq/"eôfll'iRda. .", ''y . ,

F-irenzb, �" efu" Bolonha;' e:m �i. (Joi11al-'dQ'Ciml�rCió, • �e .,,', ��tepio; s�l}a )i:4° ándar. atel1��:n�� das)O ��' 12 '" Sã? r,e;(ji'O ��:;'�'40X2� '�ts., ': ��; ',� .,; �:;:�1_-:""" ,: �' 80.000,0."
Veneza 8" eni; ou tras êfdades ,:' .25 de ,outubro de' ,.1952)'- '.. hora!>'. " ". .'''. .

,\ '

..
;. -, ;';'�'.1 ' ;,� iço,Qu:é;iíl'ô.sr,;ijl1N' sÁ��)tJsTd,V.A<!,�;:; ;git;ii)�9, t�ndo

"

'.

�"".'�

'�:�:�::,àd�..�����!�:::�u�lf rDw�' ��·�}O'>::'....f··.I·.'.()C···"!':I'nO�.-a·()'-d''eO"'II1.'.ii=-c·:Ol·
...

c.--Iê'>e-I·'a()�I'�)'--e';;I()
...

,,'/0�.�;���;��:.�;�;'��;;c;::.,·..���:;��:'��i��
�'��:i:�s��tf��:'� d0

..
t�'cen- ••��.8lJ'Dam�a' � :'_ .' .' �UI '>.... r:���:;·���;.�.���':��;:�';��;:��:':,':;',::J:::;.:'�-:;:::':

. ·�.::.t�l;�;;'t;'l:nt,�:�\j;��,!t, ..!!!!!....�!! cIcKt'�;,':�i:�.h��:,::, '·":::i�:�er;::'::.� .

,. • ,.

'.', .

b...cAIiAs�'F;"i�'�:��b.
,iCon��lusoes antago!1l<:as." Pa;'

" , ItfIltI. �,' Q3r.rl,nh� -::",'Berço, ate. IJANASVIEIRA$ _ com 4:1.144,728 'm2 e uma ,ótima
'ia' (')zallám'·M:'ina�:'.'Divíria; "-,,: .;.; "r',' ,., '. f�i1s �é :Acessõrios NOV'Q8 e Usados.' .;câsa rê�ide�c�l de 2 pavimentol! .... : ... :: ....
Coméd!a",llma .tepIôgip., é 'OA8A.��..... '. 'Pin,fíi'ra8� Soldagens e Parte MeCânic".

. CAPOEIRAS ':.; (no .principio) '_ hom '98��6(I'mtll.,
'llma'iHQsótrâ,:' pára Briickér ._.,••• "autM ·..U, ' Se�vi�os Ráp1!los e Garantido. :€xecutados por peR ,'� .'cati� c�m i'qriarto�, s 's'Illlts, �co'sirib!,;"bà��eiro,
veio'_Dante re,;ivÍ:r a nlu�a .1._.Viln.l....J)JI..�>. �':lal espedàltzados" c" _.

'" c

.' .(�.�,:, < 'f
c

"����a;;dã6 etc,;'::.:.:·.... :·::'..
'

•.. :·.:�: .. : ... , ...
platônica depois�e 700 �I:iOg .",Oe•.,�.��;;.:, c,',

,- ','

�j���m���eJ�oma.·5�, >; " ,��.H\TeA;DE../,::: e�n'_,73\��%600�'��.,'u�;'ca.8��eoM.-e-,xilada. Para'" Aroux .em:. , ,. ::
.

,'; .�; qÚa:I'�o.8,· sha,ntar;·.'copa, eOlll�ha" 1)I�nhelrb" va-
" "'Dante herético, revoluc'io- :� ; rândã;"',.;':étc. �".: .. ,;�; ....

'

.. :;{,:.'�.'..,,;;,'.....\ .....
nário· e' socht'Hsta" 'é êle 3AGO".MS, :urMOES :_ e()M.ll1�LWÔ ,m��'�e;, Úll{� .eass. . -

-'
' ,-:, !., �

"

.,: .

,

'

.

.
"

'.'

;.:_". poeta dê uin� língua fr?c"llc;o- ,. reside�cia1 , : ; :';�,;';: � ..�.; .:-'i"" t.
'!Í1nçô,uicá,,,3;fí�hü:io, 3::'.!\9c.ie� 3ACO'DOS LIMõES -com 88x50e rotá: ·.�.,.�-!,.' .• , .. õ·
, ,dades sgçrehis� lIma '��-Pécie .,' "

.

-.-Ô.-··-.. ': ... �. ,;'
-de caJ,;bonário de genío". On-

'

COMPRA DÊ TERRENOS, CASAS; CHACARAS E SITtOlt
,;

"

tras c' outras, definiéõe� t�ni Temos 'se_!JIpre interessados,!)m com{lràr 'casas, �rrenos, di.
,

.apatecido e, se;'ia: iongO' :

e �aras e sitiôs,
'

inoportuno enunciá-las tô
nas. :

't,'
i' "Aparece' -3. "êxegétic'a --:� '(1'0-
Prof. Arnaldo S, Thhgo com

--------��------------------------_.----------------�---------�

Dante Alíghie.ri .Participação

f R I E I R A S,
E S-P 11\j'HA S, ETC.

HIPOTECAS

600,000._

.IriO,006,.oo-
...

. Z6(l.Il06,�.

180.00fJ,ot .

180.600,G.

.

161l.000,oe •

165.000,00
'

160.000,O<t

1l0.OOO,o•

100.COO,O<t
, /.

100.000.09

100.OOO.oe

�. ....-

i6.000,- ,

6tlO.i10(}.�

100,006,_

25.000,0.
18.000.09

Recebemos' e aplicamos qualquer importância com garantia hf:-
NUNCR EXISTIU IGURl lotecãria.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO COLEGIO CATARINENSE
COM A PRESENÇ1\.� DO ·DR. NERÊU RAMOS E.' DE OUTRAS AUTORIDADES, SERÁ INAUGURADA A aALA CEL., vi:.,;':
DAL RAMOS"" O MAIOR BENFEITOR DAQUELE ESTABELECIMENTO' DE ENSINO QUE HONRA O BRASIL, E.A "3 \- .

·LA PROF. ORLÂNpO �RAsIL" - O VENERANDO CATARINENSE QUE TEM, ASSIM, O,SEU NOME 'LIGADO AQUELE'.,
COLÉGIO, SERÁ REPRESENTADO PELO SEU DIGNO. FILHO, O. ATUAL PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS;��'

. �
f

O Colégio Catarinense, gem aos srs, CeI. Vida} de o nome daquêle - venerando ços que, àquêle modelar es- .Instalações e melhoradas,em
fundado e dirigido pelos Pa- Oliveira Ramos e ao ex- conterrâneo e do "Salão Oc- tabelecimento de-ensino que todos os seus setores, as de

dres Jesuítas do Brasil, Deputado Federal Prof. Or- lando Brasil".
.

honra Santa Catarina e o pendências necessárias ao

íi�·estará,. às 15,30 horas. de lando Brasil, com a inaugu- Após aos atos solenes, a Brasil, prestaram os srs. seu normal funcionamento;

sábado. expressiva homena- ração da nova ala que terá que comparecerão altas, au- CeI. Vidal de Oliveira Ra- BREVE NOTíCIA SóBRE
.,.....-_ w -� _

..u- - - - --

!:!!:!::' s:�tr�::.qU�i:rê: I
mos,

.

dr. Nerêu Ramos, e o

00 ;:���()p l�:�LHs:�ado
Ramos, que aqui chegará se inaugurará, eomo acima
depois-de-amanhã, em aV180 informamos, conta com 5 pa-
especial da FAB, represen- vimentos na parte central e

tando o seu respeitável ge- 3 nos demais; O corredor
nitor, será servido um chur- central mede cêrca de 170
rasco-nos páteos do Colégio. metros de comprtmento.
Essas homenagens são de A .rearização déssa obra

reconhecimento aos, servi- deve. o Colégio aos amigos
----------�---------------------�-�

qu fucilUuam �_§ub�n-

ções do Govêrno Federal,
tendo à frente o então Vice
Presidente da República Dr.
Nerêu Ramos, hoje Presi
dente da Câmara dos Depu
tados e o'Prof, Orlando Bra

sil. então Presidente dá Co
missão de Finanças daque
la Câmara, bem como aos

que, integrando as bancadas'
cataz inenses, no Senado e

na Câmara, _
desenvolveram

atividades no s;ntido de se

rem incluídas verbas no 01'-

'<>(iluua-relra, 6 de Novembro de 1952

(hacio8 de Xapecõ

Teve laící«, ontem,
. réus' implicados.

Paraná e

o julgamento dos 22
Feragtdes alguns no

Rio G. do Sul
PORTO UNIÃO, 5 (O Es- recorreram da sentença de

I dade tomada por forastei
tado) - Teve inicio, ontem; pronuncia. O causídico Gas- ros, sendo que de Flortanô-

.

I t d ímplíca- C ti h d X I'
Prof. Orlando Brasil, aquê-o JU gamen .0 os I -

par ·ou m o, e apecó, é polis chegou um ônibus es-

>!,li:>s:no chacmamento de 01'- quem tem o maior número pecial com 50 estudantes da le como o maior benfeitor

Iando Lima Romano Roani de const.ituintes; cêrca de Faculdade de Direito, que
do estabelecimento e êstes

e .Ivo de Oliveira Paim, fato tO. O recurso feito por êsse ficarão alojados no regi-: por haverem, na última le

ocorrido em Xapecó na noi- advogado já está nas mãos mento local. Os hoteis es- gisÍaturà; conseguido auxí

te -de 4 para 5 de outubro do Procurador Geral. tão superlotados. Os réus li?s f�derais p�ra AO Colégio,
de 1950. Reina intensa agitação a- chegaram ontem aqui. Rei- m�rce dos quais pode ser r�
. Como se sabe, as quatro qui face á aproximação do na completa calma em todo ' al�zado o aumento dos pavr-

vitimas estavam recolhidas .iu 19amento, estando. a ci-. o mUll1�lplO.
lhoes. �

!�::�::ad�::����e:��E. P"ãSmemejtiiguemJ
quando, áquela noite, Xape- RIO, 5 (V.A,) - Na

Câ-,,cera
justamente o centrá

có foi invadida por dezenas mura Federal, ontem, o sr, rio: a policia é que fôra a

de homens encarapuçados, Wanderley Júnior, desmen- '�p'edida ao procurar conter
os quais arrancaram os pre- tiu o prefeito de Criciuma, agitadores que tentavam a

soo do xadres e depois de o qual havia telegrafado ao gravar a situação.
os' trucidarem, atearam fo- deputado Joaquim Ramos e

go aos corpos, que ficaram ao senador Ivo d'Aquino, co- N; R. - E' possivel que
carbonizados. municando-Ihas que, a' pol i-. o sr. Wanderley Jr. não te-

O juri teve início às 9. cia de Santa Catarina tinha. nha errado, porque se valeu
horas no edifício do i'orum, cometido tropelias contra os de informações que, daqui,
á rua Frei Rogério, e foi mineiros do carvão que se

Ilhe
enviou o próprio Govêr-

presidido pelo Juiz da Co- encontravam em greve. O no do Estado. . .
.marca. Funcionou na pro- orador afirmou que aconte- Pasmem e julguem ... '

motoria o dr. João Daura, •••••••••11_.1' ,.11••••••
de Xapecó, de onde o pro-., I d·

.

-58 II d d·· II.

cesso foi desaforado a pe- DIP O Iram... . qo OS 8 loam 8
.dido da mesma promotoria. (I d 20 ",. -

6 I
AIg·ú��,dos ré,us não fo-}.

.

8r D .0.,
.

"·.D-D8,.rIOS•.;,, raJ8/�., I
UM P,O?�O. DI<� HIS!óIiIA

raro encontrados estando <: 'O A Cl' 1ft Sola
o Ginésío Catarínense,

foragidos no Paraná e

RiO.,
oe rrtil a ew, Dea I

como a 'principio se denomí-

Grande do Sul.. Funciona- JOÃO PESSOA, 1) (V. A.) operáriós, sendo que' deze-
.

nou, e� 1906, a�o de sua

l'a� lIa defesa-os advogados- r- (Urgente). - O governa- J nove menôre.s. fu�d�çao, funclOnav� em

Ernesto Barbosa Resch, de- dor JO$é Américo
..
recebeu Dezenove trabalhador e s �redlOs alugaqos,. s�ndo, pQr

fensor de Emilio Loss (o' telegrama da localIdade de entre 11 e 18 anos, receb-e. ISSO,. os aluno.s obrIgados a

maior imp-licado no evento) Solanea, no município de ramo queimaduras d·e pri- assistirem à santa missa na

BrasÚio Celestino de Olivei- Ban'aneil'as informando que meiro, §_egundo e terceiro Igreja de São. Sebastião. Em

ra .Juiz e João C�rlosDick. quando se encerrava, ontem,' graus, e estavam ameaçados seguida, foram constil'uidos

O interessante de nota1'-s-e a faina diária das obras de de sucumbir por falta de so� pavilh�es provisórios, dos

é que os outros.-.53.ímplic·a- c-onstrução da estrada de corro médico adequado. quais restam, hoje, a Cape-
4!>s na chacina sómente ':ln.,. ferro, OCOI'l'eu a explosão .

6 governadol; determinou la e o antigó refeitório, bem
trarão em juri. mais tarde, éle uma lata com 50 quilos então que seguissem desta como o grande galpão.
porquê os seus advogados de diiIamite, atingindo a 2.0 capital. p-ara o local citado Em 1926, o·Revmo;,Pe. LI!"

qúatro ambulâncias levando dovico Zubert iniciou a cons

tllédicos e todo o material trução do atual edIfício, e,

necessário para os socO·l'l'OS· já em 1937, o Revmo. Pe.
às vítimas. Walter Hofer aumentava as

Tambem seguirá' ainda p08!'libilidades do estabele·

hoje para Solanea, o dire- cimento, edificando o pavio
tOl' da Saúde Pública sr,

lhão de Física, Química é
Lí�cin Costa.' Sabe-se' que Biologia. Em' 1941, Q Reymo.

.

os danos materiais foram :P.e,. Alvino Bertholdo Braun,
gran.des e que existem ou- a�pliaya a Secretaria, a

tras vítimas. . Portaria é, também" a praça
•

� rT.....,......._; de esÍlOrtes. Em'" 1951:- o

Revlno. Pe: ; João Alfredo
.

O"TEMPO Rohr, atual diretor do' cilé:

S I'· f"· Iil gio, in.iciava a. const�ução
a arll- 811111 ,Previsão do tempo até àsi do atual p.avilh_ão•. �ompJe-

14 horas do dia 6. . 'tando. aSSIm, a arquitetura
sr. Gov,ernador do Estado, Tempo _ Instável, sujei- do edifício, que, hoje, é dos
ontem enviada à Assembléia to a chuvas, melhorando nó mais .modernos e dos maio-

decorrer do periodo. J tes n.esta Capital.
Ventos _._ Do quadrrulte

I
Com 'mais" o paviJllão que,

Sul, fre&cos., à tarde de sábado será inau
- Temperaturas -:- Estáyel. 'gurado, o Colégio Catarinen�
Máxima 21,9. Mínimfl.. 15,1. 'se tem ampliadas as· Buas

Abono de· Natal ao fun-
cionalismo mualcipal.

.

Os Vereadores à

Câmal.al
aos' funcionários db Muni

Muniéi·pal de Floriau?polis cípi?, 1n�iS�i11ta�e.11!��. .

apre�entararo, 'QI1·tem; pro- .. :Ja, no ultImo ano, lden_tIca
'.

" .

.

.
..

I
'n�dida logrou aprovàção,

jeto,.,d�I,eLconoorum-do '

um gr;aças·à qual o funci()n�lis
a1):'Jllp dEl !latal," na ,-impor- mo municipal pôde· m�li:lOr
tâ,n'i:ii: de uiri 'mil 'útlzeiros,: pássàr' as 'festas natal�nas.

I j.S.P. e 'o
Segundo estamos informa

. dos, a Associação dos Ser.
vidores P.úblicos de Santa
Ca-taI"ina, peJo seu Conselho Legislativa, propondo a e1-e
Dir,ewr, reunir-se-á, à tirde vação, de 40 para 150 cru
de hoje, em sua séde, afiro, zeil'OS, o salário.-fanúlia .. ao..
de tratar da mensagem. do funcionalismo do Estado.

çamento da União para' (,,';'.�

Colégio Catarínense, . {:�)m· :

êsse nobre objetivó.
'

.'

- Segundo estamos informa- ..

dos.. custou o ec;li.fí�io dois

milhões de cruzeiros, sendo

que um milhão e duzentes=
mil de auxílio do Govêrno
Federal..

� � � ..

Na Assembléia. Legislativa
Presidiu a sessão de on- Auxilio para o CírC\UO Ope- ..

tem, o deputado CIodo rico rário de Joinvile

Moreira. O deputado Siqueira Bel-·

Abono aos funcionários lo, que tão dignamente re-

. O sr, Governador Irineu presenta o municipio de Ca-··

Bornhausen encaminhou à çador, apresentou,' ontem,
Assembléia Legislativa, pro- projeto -de lei concedendo 6-,
ieto de lei que eleva pára auxilio de Cr$ 50.000,00 à.

Cr$ 15Q,00 o salário família Créche Modesto Leal e 0:-

rara os servidores públicos Circulo Op�rário, de Join

do Estado, e pede a eleva- vile,
ção para Cr$ 3,00. por cen- .Contagem de tempo.
to, do imposto de vendas e

-

O deputado Volney COl--'

eonsignações. laço de Oliveira apresentou
Pororrogação dos trabalhos projeto de lei que 'fixa nOT--

For lido, também, na ho- mas para contagem de tem
ra do expediente, um proje- po dos Juizes de Direito de-

to de Resolução assinado diversas Comarcas do Inte
.

pelo deputado .Estivalet Pi- ríor do Estado .

res, Tenôrio Cavalcante, Agência de arrecadação elmf

Francisco Neves, Osvaldo Rio Negrinho
Cabral e Otacilio Nascimen- . Foi orador seguinte {l:,

to visando, a prorrogar até 'deputado-B'raz
-

Alv-es, que:'
J5 de março de 1953, o atual requereu U�l apêlo ao Mi-·

período de trabalhos leg ís- nistro da Fazenda, no sen=

lativos. O projeto foi enca- tido de ser· instalada, em_,

minhado às Comlssões. IÚo Negrinho, municiplo de'

Dia da Cultura São Bento do Sul, uma agen-
Transcorreu ontem, o Dia (lia federal de arreca�ação.,

da Cultura, instituido em Propost� Orçamentária
homenagem a Ruy Barbosa. Em virtude do requeri-

O deputado Osvaldo Ca- mento do' deputado Estiva-

bral, requereu e justificou Iet Pires, a'presidencia colo-
um voto congratulatório pe- cou na ordem do dia, a pro-,

Ia ·eiemeride. posta orçamentária de 1953__

. 'Comessa homel1agem'" s.e
.

'O-âeputaào-- Ylmar Cõr;_,
_.

solidarizaram' os deputados'. l'êa teceu considerações· ero;.,
Bulcão Viana, lideI' da U. toi'llo dos trabaihos da Co
D; N., Paulo Marques, lid�r missão de Finanças na a-:

do P. T. B., e Bahia Bitten� preciação das emendas,. quec·
COUl't, pel,a bancada do P. tudo fez para dar parec.er·
S. D.

-

Cc,ntinúa DO 6- .pág.

....••.•aaue_••••w..J)li.:J'Ml....,.....,...IIIN1.;:.• U:SU.
...

avião da"rIB>çaio<:oa Serrá "'de�'
IstreJ8� em Petr6polls. J. do, B:•
-:,.f� x' "_. "-",

�_,

.

.'
. "

. :,. t

RIO. 5 ev. A.) - Um ca, qu/ estão Uiort9� todos
a_vião da'· FAB _V "Bersch- ós que' viajavam nô ilpàre
rait" .:_� que voava de Belo lho.' O aviã.o sinié,traitb es

Horizonte para 'O Rio,' caiu tava sendo' émpregado 'T no

na serra de Estrela. 'em Pe- serviço de hidrografia d·)}>.

tropolis, no Estado' do Rio,' Marinha: Amanhã cedo, se-'

gUirão para 'O'local turmas>
do Ministéi'io da Aeronáuti-

_cu',. conl' o objetivo d� reco::
lher' OE· OOI'pO-S e destroçoi!.-

num local de dificil acesso.

Até o momento fl\ltam no

tidas positivas. Tudo índi-
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