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) .)�::I i.;.t!tu.._.'�d2�dLS pnl.�,..;jHis
-l
.:

I desta capital acubam : de

Dre!ld�;: os ind ivid uos de
'nome's Reg inaldo Campos
Palmeiras I;, José da Costa

Batista, au tOl'e� de furto,
num banco desta c ida de, no,

STEPINAC ENTRE OS
ESCOLHIDOS

. A Enchente de Itajaí ;':�f'::u:a':��h:::ã:a ,,:::
N 24 C d

-, 'II I j<�m regime de urgência, ' ocorre em. poucos anos, dei- ouvidos ria delegacia de i'al-

omeou
_

novos, ar eaís para o mais I está na Câmara o seguinte xa a população e ospoderes sif icaçôes,

AI C
' ,

, PROJETO' públicos municipais a bra- .......,._--��............

1.0 , orpo, da IgreJ"a Católica N, ,2.677 - 1952 ços com prob�emas que ex- Doa�a-o ao SI·Dd·l�Autoriza o Poder Executi- cedem de .muíto a sua capa- \'
,

CIDADE DO VATICANO,: ,
.#' G t cebisr 1 Le t d JI

ren .e, arce ISpO (e
vo a abrir o crédito extra- cidade realizadora, ! ca O· OS orl0 (D, P.). - O Papa Pio Alais Stepinac, arcebispode .,l· 'Q l� St .o -

.

".
- Lnans, .1' rança; i) - el.an ordinário de cinco milhões Os melhoramentos a car-

'

XII nomeou 24 novos car- Zagreb, Iugoslavia; 3 - WY"zyn�k' < rcenispo de ',- tii' t 1 d I P J E 'I
-'

"

"",, " a de cruzeiros :-.".""".. go da Municipalidade foram, na IS as'eais, en Te e es um o

I ali, mi eLeger, arcebis- Varsovia, Polon ia ; 16, -

(Cr$ 5.000.000,00), para atingidos pela calamidade,
Braail, um do Equador e- po de Montreal, Canadá', 4 Pietro Ciriaci arcebispo de RIO ]0 (V A ) - O mi-

�
, ,

� " '" auxílio á cidade de Itajaí, que destruiu ruas, bceíros, ,.. -. •

outro da Colombia, sendo - Gaetano Ciccognani, Ita- 'I'arsi, Itália, nuncio em Por- Estado de Santa Catarina pontes e outras obras de ar-
nistro Nero Moura cedeu ao

"ue, pela primeira vez, es-I tia, nuncio apostol ico na E<>- tugal ; 1"', 'BenJ'aml'n de Sindicato dos Jornalistas� � ,--- (Do Sr. Leoberto Leal) te. Localizada no litoral, ...

'Bel! dois últimoos países esta- .pan.ha : 5 - JOh11 d'Altorr, A ib bi d Ta ,Profissionais, um terreno
•

. ,1'1'1 a, arce ISpO e' c r- O Congresso Nacional de- -jUI1to a foz do Rio Itajaí e
rão representados. 110 mais arcebispo de Arrnagh, 11'- ragona, Espanha; 18 - Fer- creta :

'

a cidade constru ída sôbre de 60 x 30 mts. na praia ele
alto corpo da Igreja Católí- j"'J.<I".,' G - Carlos lVla'rl'a de' I d Q' PI' São Bento Ilha do Governa...., ,. � um (J urroga a aClOS; Art. 10 Fica o Poder Exe- uma planície, a poucos me-

..., " ", �,

ca, La Torre; arcebispo de Qui- Chile, arcebispo de San tia- cutivo autorizado a abrir tros do nível 'do mar, Suas: dor, a fim de nêle ser in s-
Dos 70 membros de que to, Equador ; 7 - Crísando go ele Compostel ; 19 Jo talada uma Colônia de Fé":

. ::>,.. - -

um crédito extraordinário ruas estão, na sua quase
consta agora .0 Sa-cro Colé- Luque, arcebispo de Bogotá ; seph ur delI 'c bi p d rias para os filhos dos .Jo'·,:n en ',hr e IS o e de cinco milhões de cruzei- totalidade, submersas, tendo � " ,,� �

U, io de Cardeaes, 50 perten- Colombia : 8 - Auguato AI- Mun ich
.

Fr
.

19 AI m nalístas6 - '.te e· eSll, e a-
1'OS (Cr$ 5.000.000,00) para as' águas invadido as resi-

,', , ,

cem a países latinos, A Itá- varo da Silva, arcebispo da nha; 20 - F'ranceso Bon- auxiliar o Poder Público dências. A cessão do terreno ac í-

lia, Portugal, França e Es- Bahia, Brasil; 9 - Carlo gongini, arcebispo de Eí'a� M
.,

I
., (Continúa na 6a pág.) ma será motivo de ass inatu-

.... _

panha representam a Euro- Agostini, patriarca de Ve- clear e nuncio na Itália,' 21,
unrcrpa no serviço de 80-

ra de um ato do mínistrô dà
.' : , ' ....,

corro ii. população da cida-
pa Latina, e a Argentina, neza, Itália; 10 - 'I'eodos- - -Marcelino Mimmí, arce- de de Itajaí, séde do '1'1'1 _

.......,..__.-......._.,.,....._--"" .Aeronâutica, concretizando
Brasil, Chile, Colombia, sioboll de Arcada, Greciá; bispo de Napoles, Itália; 22 n iêípio d; �esmo nome'

u

Explos- a-,O no li contribuição dO Ministé
-Cuba, Equador e Perú 1'e- l1 _; Aligelo Giuse!Jpe Ron- G"; S'

,

b'
, no rio, lãs comemorações ila Ja- nllseppe ,ll'_!, ar�e ISpO Estado de Santa Cataripa,j)resentaram a América La- çal1i, Itália, nUl1'cio na Fran- d� Genova, ltalIa; 23. assolada por uma violenta quartel Quinzena do Jornalista, pro-

tina no referido organismo 'ça; 12_ - Valerio Va,leri, Gwc:omo Lerc�r.o, arcebISpo tromba d'água, SALVADOR 10 (V. A,) movid� pelo Sin,di�ato , cl?s
j:atólico. Itália, arcebispo d� Efeso; de Bolonha, Itaha; 24...JAI- AI'+- 20 R ' V' I t '1 -

b J'
Jornahs,tas PtoÍlsslOnals aO-"

M h C I M' 10 :tv.t ., _ •• ,.

.

,.' ,l', :.evogam-se as, - 10 en ,a exn osao a a .. ol.1 R', '
.J! onsen Ol" .)ar os ana u,

- .aurice Felton, al"Ce- fI'edo T' d .

.... 10 de Janell oaI l.n� para o car�,o /disposiçôes em contrário, o quartel do 190 Batalhão" .,' ,

de La Torre, al'cebis.po 'de bispo de Paris; 14 _:_ Geo�'- d.e sec,r�tano de Santó Oü- entrando e:;;ta lei em vigor I de Caçadores, -e o incêndio _..........""�__

Quito, e monsenhor Cl:isan� ges François Saverto Marie -c It I C dto Luque, arce.pispo de Bo�
10, a la, .

na, data de sua _publica<;:ão, f que irrompeu destruiu com- « omao OS COO'...............au......................... Sala ejas Sessoes.· em 20 pletamente toda uma ala,gotá, envergarão agora o
•

t-chapeu cardinalício verme- N C A F c:I I
de novembro de 195?, atülgÍlldo aindn a parte' su- ra O C8nCer)

1ho, tal como monsenhor Au-. a amara e era Leo�erto Leal. - Jorg.e La- perior do prédio. S. PAULO, 10 (V, A.)
gusto Alvaro da SilYa, ar-

cerc a, As autoridades supullh,am, Sob a presidência do gover�

cebispo de Salvaelo1', na O O S� I
-

Do
Justificação inicialménte, que se tratas- nadar Lucas Garcez, ence1'-

Ba.hia, Bra'Jl _, c

"

e"lJi _ './ao O .....mu _u,otAlt,a, " {'>, cidàc�e q.� Itajaí, centro se de', um. atelJ�ado crimÍJ10- l�.r-se::ã,o, 110.dia 4- de de-� ll;i�DàJl(; e 'industl'lal, e pôr- 80:, relae-lonad-a com o at1i- zembro' (:)s trabalho' dos

contra Violências neste, Estalo to organizado elos de maior versário da intentona co'mu- "Coma�dos Contra:) Cân
importância no Sul do país, n�sta de 1935. Sabe-se, po� ce1'''. Nessa oportunidade,

O SR. SAULO RAMOS tido Trabalhista Brasileiro aeaba de ser assolado por rem, que a explosão foi Pl'o-I serão conhe,cidos os,re'sulta
uma grande tromba d'água, voc�da por um i"quéiro, is, dos gerais da eampanha e
que acarretou imensos pre: to e, um soldado reabaste- entregue valiosos diplomas.J'uízos, Com cerca de 25 ml'l ceu se"l "acend d" :l'

�
.' e 01' no (e- àqueles ·que mais se distin.

almas, é a cidade de Itajaí, pósito de gasolina, e alí guiram ua M'recadaeão de
o pôrto que serve de ancora- �esmo resolveu experimen. donativos em favor d�s vití.
dOU170 a tôda' a região do ta-lo. d

.

'd' 1
.

O
.

. I mas o mSI lOSO ma ..
Vale do Itajaí uma das mais fogo do isqueiro atin- ..

dcas e industrializàdas com giu um vasilhame que um
•..- _- W'._,:-"' .,..,.,.,..

que conta o país. Centro outro praça conduzía, pro- J. cques Fa Ihind�,st.rial e PÔl'to

mO;'imen-, pa,gando-s,e
então para dez (í,'

, ,

,

tadlss1mo, uma catastrofe tambores de combustível .dA'l.'I·d'Ocomo acima, a segunda que que eXlplodiram. '�� t

s, s. O Papa Pio XII'
-----------------------------

Pela primeira vez, li (Não ,foi revisto pelo O1'a- como tambem dp jornalista
Iugoslávia estará rep\"esen- dor) - &r. Presidente há agredido.
tada no Sacro Colégio de dias protestava desta tribu� Sr. Presidente, trago ao

Cardeaais pela nomeação de' na contra violências polí�' conhecin:tento da Casa teJe
monsenhor Alois Stepinac, :,iais verificadas durante a II grama, que nã,Ó é leviano,
areebis'po de Zagreb,' que .,;-reve dos operários em Cri- como disse o Deputado Wan
,no ano passado foi liber- ,juma, Santa Catarina. derley Junior, que conhece
-'ta-do: da prisão em seu país. Ainda na semana passa- o seu texto por ser snbscri-,

Ademais, nomeou-se car- .lada regressei de meu Esa- to p.elos Srs, Telmo Vieira
rleal monsenhor Stef a n ado e aqui formulei um pro- Ribeiro, Deputado Braz

Wyszynski, arcebispo de esto contra o' empastela- Alves e Nicolino Tancredo,
VaTsovia, mas ignora-se se ?lento do jornal "A Verda- pessoas de destaque na so�

>êle terá permissão de vir ;e" e pelos danos cansados ciedade catarinense. É o se- NOVA IORQUE, 10 (U.

-a Itália para receber a in- 1 Gráfica Santa Catarina; guinte o seu teor: _._T.�."'<":c-�"'----�,........-..·_·..........._.._..,.....,,.fP_........_"» P.) - O famoso, costureÍl:o
vestidura ou se í'egressará Policia não abriu inqueri- "Lamentamos informar·.

r
francês Jacques Fath

.

foi

á Polônia no caso de rece- ) ex-oUido, e o� responsà- :)rutal agl'essão noite, pas- Aumen'ou 'O (de itii» enviado para o Centro de

:ter autorização para, sair. eis p�lo atentado acha- sada' policia choque Ordem ,-

I J.._ _,
_ Imigração de Ellis Islandr

N.o total, o Santo Padre, am-se- quando lá estive em ?olitica Sociã! contra estu- comercia ULa� I elro ao chegar hoje, de manhã,
'llQmeOU onze cardeaes ita� ';5tensiva impunidade. lante Cil Losso, filho dui-

.
WASHINGTON, 10 (U, problema do atl"azo nos pa- aos Estados Unidos. Fath

.l.ianos, 2 pela França, 2 pe" O sr. Wanderley Junior -= herme Losso, Diret6 r í o P,) - O Déficit 'comel"cial gamentos comerciais "inten-

)
vinha de Paris, de avião.

la Espanha e um pelo Cana- "ão é exato o qlte V, Exa ':)TB LUUl'O Müller, sém brasileiro, que atin'giu a ci- ! sifi-cou-se no terceiro' tri-, As autoridades 'da Imi

-rlá, Irlanda, Alemanha, E;. .filma, Os responsáveis es- lualquer .motivo ficando fra recorde de Cr$.", , .. , lll#stre, -devido à necessida-
.

gl'ação não deram nenhuma

;quador, Colombia, Brasil, ão sob inquerito polieial. �ravemente ferido. Sauda- 950.WO.000.OO nos primeiros ,de que teve o Brasil de fa-
'

explicaçãe a'os jornalistas
Polônia, Iugoslavia e

Esta-I
�omo não houve flagrante 'ões, (aa.), Telmo Ribe'iro. seis meses deste ano, ex- zer pagamentos ao Fundo sôbre os motivos dessa me�

,dos Unidos. . l.ão podiam, ser presos in· ,_ Deput.ado Braz Alves. perimentou novo" aumento Monetário Internacional". dida.
O Consi�torio de Cardeaes ontinel1ti, - Nicolino Tancredo". em -julho e agôsto �segUl1-

'Contará, entretanto, com a- O SR. SAULO RAMOS - Sr. Pi'esidente, .formulo do informou o "Foreign tIWW".iAiII'i!.T.."WI!.....olV'IftI':L....ftI'IiJIW![ _-D4.�....V....,...,.-4.-�...."-":O'.....���
yenas27 italianos entre os Afirmei que a Polieia nãc -resta tribuna meu eveemen- Commerce Weekly" publica-,

.'

'7{) cardeais que o compõem ibriu inquéri,to ex-offici( -3 pl'otesto contra as vio- ção oficial do Departamento DA
tl Consistorio"o- que está de ,pesar das 'pessoas l'espon' ';ncias polidais, no Estado do Comércio.
acôrdo com a política do :áveis pelo atentado serem--' de Santa Catarina, e eontra �., publicação acrescen-'

Papa Pio XII no sentido de l.Otória e publicamente con- a agressão sofrida pelo dou- ta que o aumento registrado
dar a esse organismo maior 'ccids.s.

.

torando Gil' Losso e dirijo no trimestre encerrado em

�:<1-r§.ter jnte�aciona1. Essa O sr. W�nd.erl-ey Junior apelo ao Sr. Ministro da 31 de agôsto não manteve o

,

t':'dencia começou a mani: ,- V. Ex:J. está fazendo nma. JUf:tiça, pél,ra que, -com a au- 'TIesmo ritmo de crescimento
f�star-se em 1946, quando o l('qsàção improcedente. ba- toridade de que dispõe, fa� do primeiró semestre. O ·to

Papa nomeou c,erto numero �ad() num telegrama l-evia- ça ces�ar em Santa Catari- tal do Déflcit mãnteve-se
d-e cardeais não italianos, 0,0' 0Omo provarei amanhã. na ,tais viol�'ncias. em Cr$ 11.300.000,00.
dando ao grupo estrangeiro

..

O Sr. Wanderley Junior O menor rítmo na ten{lên-
a primeira maioria em qua- O SR. SAULO �AMOS - - Peço a V. Exa. não teti-, cia desfavoráveL do inter-
se 4 séculos. , Sr Presidente, estive em fiq-ue seu discurso, deíxe-o� câmbio -liiz ainda a publi-
Monselhor Gíllse-ppe Si- Santa Catarina devo adian- comG está. (

,

'cação - deveu-se 'ao au-

_l·i. arcebispo. tar que os dois responsávei,.fll· O Sr. Saulo Ramos - mento d'a exportação de ca

'Relação dos novos Cardeais ftJe!o at.entado �o empastela- não, é essa a minha norma. fé em' agôsto e à fode 1'e

A lista de novas Cal'deais mento do j(frna1 <tA Verda- Sei assumir a 1'esponsabili- dução das imporlações dos
:é a segu inte: . de estavam em franca im- dude dos meus atos e de Estados Unidos, tanto em

1 ......:.. Jean Francis Me Dunidade e o iUQuerito RÓ minhas palavras. Er:f o que julho como em agôsto.
Ynt..yl'e" aréf'-si5ro- {fê Los @ra nhert0 a n�d.i-d-o ar) D-e- tiI!h3 a dizer,' (Muito bem; O "Foreign Commerce

".A!1geles, EE. nu,; 2 ___:_ 1 'iutado Bra� Alves, do Par- muito bem).
'

We?kly" acrescenta que o

Desculpem! Meu marido quando lê. no Diário
dr;. Tarde, a15 def�sas do guv(lrno fica até h\COnvelli.
ent.e. Ele (�oleciona 'asndras', ' .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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....cI. e OfldaM, à rua ConeeDt.I1" .." .. � •.

TeL l.n - Cs. PGlltal, 1... ,,.'

Dlretorl RUBaNS A; RAJIlOS.

Gerlnt.: DOMINGOS ".' Da A�UlNO.
aepre1le.taatea :

alpr...ntaçóe. A. S. Lar•• Ltda.

a.a Senador Dantal, .0 - '0 .nd.,.

Til •• 11-1192' - Rio d. ,Jan,iro.

Repr.jol' Ltda.
ao....Upe de Oilveil'a. n. &1 - •• aR.... .

'",
Til.. 11-9871 - São Paulo.

ASSINATURAS Na Capital
A.. ."'................ Cr$ 17••••

••••�t... •............. CrI ......

No (nterior

..•••...............•. Cr$ t.......

.....tr. .. . . . . . . . . . . . . Cr$ U'.''''

ORA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTONIO nm MUSSI
1161llcee

Cirareia.Clinica Ger.l-Parto.
.� completo � elpeeialiaado da. DODCAS D. sano·,

� otot. 1MIde1'noa metodos d. dia,nó.tico. I tr.tamento.
��SCOPL\ - BI!'!T:&BO - 8ALPINGOGaAPIA - ••TABO

LISIO BASAL

DR. JOSÉ TAVARES'IRACEMA
ESPECIALISTA

Convulsonerapia pelo eletrochoque e cardiazol. Insulinoterapia
-le Sakel. Malarioterapia. Psicoterapia.

Con�ultúrio Provis9riaménte á: Rua General Bittencourt, 86

\esquina de Anita Garlbaldi).
__le"rapta por onda. cnrta.-.l.t:ro!!Oa,1l1aeM .aiol Ultra Horári!): Das 111 às 17,30 hora.

��•• Inlra V.rm,Ulo.

-c....UéI't.: ana Trajano. D. 1. 1- �da., s: adUle" '0 .0.'
.

__.

••era,il; D•• I .. '11 hol'�' -:- Dr.....1.
D•• 11 .. 18 horel :_ Dr•.•'O.Ii.

&elidIDel. A..nlda Tl'ompow.kl. ..

DR. A. SANTAELA'
....�lIII� pela r.culda". Neeional d•••dtet.... 0.''''1'11-
,

__ 441. 8r..U,.
. ...aÁee por _DelH<> di .Aaall"oc1a • P.teo,.ta. .. D1.,rI�

�.ei

.�-h;ltrDO dI) Bo.pita) P,iqotttrleo ••aat�mto ,J.tlldirt•••

�.edel'.L
1b-l.uWl'N) da Sant. Ca.. �. .1..ri06r411 do

&t_
I) II '•••1"'1-ctt.lca .Wica r: Doença. N.no....

'Ceualtért.: .difieio Am'UI Nlto - Bala I.

.....f.d.: :aUI Bocal."a, lU.
"'--.... : 'o•• 11 h 18 )ao,...

..,.t-o.a: CoJUult6rlOl 1.!eS . a••l"lnetal 1.1!!&,
--------_ ....... --_ .._- .. _ ...._-

Da. JOSÉ BAlDA S. BITI'ENCOURT

.... D I' C O

l.pedaUaw. ... 1I••ltal-

�I'II. Apar.llla,.m.
Llmp.d. d. F.nda - Aetrator .- �.rtom.tt'O .te. a.to í. (n·
� d. C.b.ea) - 'R.tlrad. de Ool'1lO1 btTanli.o. do hJm"

-'- .........
'&Iee1. ,.re &ao d. Oeulo•.

&u81t�rt. - Vi.cond. d. Ouro- 'Pn� a.• - �Al," •• Ca..

...........).
......d. - "eUpe Sebmlclt, 101. - TeL IH'.

DR. ANTÓNIO MONIZ DE ARAGAO
CfRU1lGIA TJlIIUlUT0L08U'

Or&OIIM1I•.
.....1...rtol 1010 Pinto. 18.

'n. 11 .. 1'7 4ilri.mlutt.
.'UM- ... S'b.401.

tou •. fi"

. /I)R..ALFREI)O. " CREREM
".

, ,: ! _ .' _Ç._'IO '�"d�Jlal •• ��IÍ�'JIINIataí. "

_..,.\M. 4O'-'·l[d.pitál· ColIDia SaDt'Ân••

�. lIeno"•• mlDtai..

;ug.o"aei. Sena"
__ �d''DtH II. I ..

�. <�"�4� lJ' ... II \41''''
ftXat... 'DL

,I ...... : au S;-nt.o. SarafTa. U. - "tnlt..

DR. MARIO WENJ)BAUS�
CJmIea ea 'e dutU

.;... �1I6rl. - )t.. 1010 PiBt.o, 1. - TeL .. ,•.
'._ . """.'

�1tu: Da. ... e :koru.

'-Dil A1C.MANOO VAl.mO DE 'ASSIS
'.

MeDICo
•.

..�... Clilllca l.f.atll d•••IIkI..' ....
.Ital ...Carl .

CLINICÂ .'DICA D. CRIA!fQAS- • ADULTO'
....: A_li. -

�.I"": alIA Nou•••adaado, '1 - Co.'Dl'" b. 11" II

-. -" '"

�rt.: Roa .a...el".' GDilllerm•• t - 1'0..' ,..•.
- ./,. � ...,'

MOLÉSTIAS NERVOSAS E MENTAIS. CLINICA GERAI.

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chefe do Ambulató·

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

Residência: Ru. Bceaíuv a. 139-:

DR. I. ,LOBATO' Fu.HO
Doou(a. do .pareJLo reapl,atórl.
TUBERCULOSa

'lA [)JO-GRAF1A i! RADIOSCOPIA DOS PULIlO••

(''trurela do Toras
"on...do pela Faculdade Nacional .11.. Medleine, Tl.loJoal... •

Tieiocirurrião tio HOlpitel Ntr'u_&am..
CUrto d•••peeializaçao pela IS. N. T. aI·interno , b....l.te.....

-

Cirurgia dI' Prof. UlrO Pinheiro Guimari... (Rio).
Coololtório,.: Rua Felipe Scbmjdt D. &R.

Oi_riamente. da. 16 .1 18 ;"ora•.

Res.: Rua São Jorge n. 80.

DR. ALVARO DE CARVALHO
Doeaça. de Crlaa(U

o ESTAOO

Coolultório: Rua 1'rajano ./n. EdU. Slo .lu•• - 1- a.dar

Sal•• 1•• 16.

Re.idlnei.: Rua Brieadeiro Silva P...../a. - ' .. andal. I.ell'.

! cara do Zlpllnna). A.tende diàriame.nte dai 14 ba> Im dlant••

(
. ....

--------

DR. M. S. CAVALCANTI
CUnlea elCçlualvamente de l'1'Ia.ç..

alia Saldanha Mal'io 110. ii, - 'Telefooe (•.j "7"-

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO

�n.uclo1 medieot.. ·oontr.to.

OI orhrinai•• m••mo não publicado....a..�__

•...01'"40•.

A direçAo ,,;1\0 ,.. respor••bilisa ",.lel .......-

Imitido. 001 arti,o. a.einadol.

ADVOGADOS
. DR. MARIO LAURINDO·

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Fôro em geral, Recul:soS perante o Supremo T:riba

Dal Federal e Tribunal Federal de Recursos.

ESCRITóRIOS
Ftortanópolis - Edifício São Jorge, rua Traj•••

12 - 1° andar - sala 1

Rio de Janeiro - Edifício Borba Gato, AVeIlidllo

Antônio Carlos 207 - sala 1003.

Clínica Médica - -Doenç.. de eri.nca.

DR. CLARNO
----------------'- .._--

- ADVOGADO-
G. GALLETTlCUidA Geral - pJ:DIATaU'

!R.. 11 ,te Maio. 1. - ltal••
.

.

"'•••CULTUBA - -P.DIAT:aIA - CLINICA aaa.u !
"_'1&6rt.....Idê.d•. - Rua Bulelo Vta.a .,. , (Lal'c. II j

� ....) _ I'lorian6polil.. ! I Tratamento. de Bronqu.itee· em adu1toa· e:' en.nça.;·
........ s I U 11 :"ora. - Di"ri.mlll�; I Conloltórlo! Vitor Mehelea, 18 :..- l° andar.

____� � '____
_ 80rárlo: Da. 10.30 às 11.30 e d•• 2.30 la 1.10 bora.

OUlOS - OUVIDOS - NAalZ a GARGANTA
I

Kealdêncla: Aveoida Rio Branco, Hill - Fon. 1.6.0

Dlt. GUERREIRO DA FONSECA i --

DR. NEWTON D'AVILA
Clnurla cel'al - Doenças de SenhorÍl' - ·ProctoIOCS.

Eletricidade Médle.
Con.oltórlo: ltua Vitor Meiré� n. '18 ..:_ Telefona 1.60'l.
Con.ultn:'AJ 11,30 horas e 'tarde da� UI hora.'em dlanta.
Realdência: Rua Vidal 'kamoll, - Telefone 1.4!2.

.. .,& Vitor lIIelrell"•. 68. - Foae 1.468. - I"lo,la.,6••II ..

Advocacia p, Con'i1biUdade·
'DR ESTEVAM 'FREGAPANI

- �dvogado -'
ACÁCIO GARIBALDI S. 'tf:IIAGO

- Contabilista -
Ediflcio "lPASE" - 60 andar.

��"'�""�W�"JII'Y�I<. ••�

.

DR. JOSE MEDEiROS�vrEIRA
- ADVOGADO-

Cal.. POIItal 111 - lu!a' - Saata Catarl••

I
;

,���
�-

___0.1

Salão� :Brasil
Rua Viseonde de Ouro Preto, n. 2.

Avisa a sua '1lumerosa clientela que recebeu llOVOS-:

processos para ondulação permanente, os melhores qUE:;
existem na América do Sul.

A� permanentes são executadaR por competentes.

profissionais. de renome no Brasil e no estrangeiro.

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

Viagena entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO

�8cala8 -.intermediArias em Itajal e Santos. sendo. Deste óltimo apeus

pa'ra; o,movim:ento' de' plt8saaeiros.
PRÓXIMAS SAtDAS:

IDA , VOLTA
de FPOUS de ITAJAI do RIO de SANTOS

'0 241Novembro' 2fi/Novembro
SO/Nov-eIpbró 2/Dezemr:"ro 7/Dezembro S/Dezembro
t2/Dezembl'o

.. 14/Dezembro 19/Dezembro
.

20/Dezembro
25.jDezembl'0 .

27/Dezembro lOJaneiro 2/Janeiro
.

5jJaneiro' 7jJaneiro 12/Janeiro 13/Janeiro
17/Janeiro 19jJaneiro ; to 24/Janeio{' 25jJaneiro
30/Jan-eiro 1ÕIFevereil'o 6/Fevereiro 7/Fevéreiro
-l1/Fe·vereiro 13jF-evel'eiro IS/Fevereiro 19/FevereirO'
23jFevereiro 25./Fevereiro ]o/Març.o- 2jMarço
5/Março 7jMarço 12/Março la/Março
l7jMarço 19jMarço 24/Março 25.jMarço .

31/M.ar.ço 2/Ab'l'il 7/Abril 8/Ab-ril ..
O hOl'ário_ de Florianópo!iB lerA à, 24 horu das datas i»dieada••

do Rio de Janeiro, às 7 horas..
Para meie informações dirijam-se à

EMPRISA NACIONAL DB NAVEGAÇAO 'UOEPCK.
f{ua Deodoro - Caixa Postal •• 92 - T�lefone: 1.212.'

. .....

Irarmacias
I de Plant.ão

MES DE DEZEl\i.3RO
29. Sábado (Novembro

Farmácia Esperança - Rua..

Conselheiro Mafra
30 Domingo (Novembro;·

- FarmáA!ia Esperança
Rua Conselheiro Mafra

6 Sábado (Dezembro)
Farmácia Da Fé - Rua Fe

lipe Schmidt
7 Domingo - Fal'mác.ia.-

Da Fé Rua Felipe
Schmidt

13 Sábado - Farmácia.
Mod-erna - Rua João Pintc.'

14 Domingo - Fal·máeia.
Moderna - Rua João._pmtÜ'
20 Sábado' - Farmácia.

Santo,}\htônio - Rua Joáo<'
Pintõ ,

21 Domingo - Farmácia
'Santo Antônio - Rua JoãQ·
Pinto

2'5 Quinta-feira - Far-·
maCIa Catarinense (Fel'i?--
do) - Rua Trajano '"

27 Sábado - Farmácia
Noturna - Rua Trajano,.,

, Lavando cóm··Sabão

�irgem Especialidade
da Cla. 'ETZEt INDUSTRIAL-doiovUle. (marca registrada)

.'

ecoDomizt),.,se tempo e dinbeiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Secção Jurídica

Data

\.NIYERSÁRIOS
Sta. - Astrid T. de Carvalho
Festeja, hoje, sua data na

tal icia a graciosa e inteli
gente senhorinha Astrid To
Ientino de Carvalho, filha
do dr. Adalberto Tolentino
ele Carvalho, diretor da Co
iônia Santa Tereza e ex-Pré
feito de Florianópolis .

A prendada' aníversai'ían
:e, que é' aplicada aluna do
"Colégio Coração de jesus"
(elemento destacado do nos�
30 "grand-monde", ver-se-á,
cercada de homenagens de
suas amiguinhas que irão
';uinprimentá-la: e comemo •

CUl' o feliz evento.
O ESTADO cumpl'imen

en-a, cordialmente.
FAZEM ANOS, HOJE:

- Si'. João D. Wendhau
. "eH de Oliveira, Contador.

- Sta. Edí Camisão .

=r: Sra. Enny S. Menezes
Strauch, esposa do sr. Ot
tomar Strauch, delegado do
::i::npôsto sôbre a Ren da,' em
loinville.

.

- Sr. Manoel Dias, fun
c ionário 'municipal.
- Sra. Herodiano da Sil

,... Brasinha, funcionário da
A1fâl1dega desta Capital.
- Sr. Vitor Jason Coe

lho.

- Ten. Avahí Alves, da
Policia Militar.
-

- Sta. Ivone Vaz Gem.
_:_ Menino Luiz, filho do

�r. Osní GUY11ett.
'

- Menina Maria Eugênia,
filha do sr. RanuHo Neves,
·:omerciário.

. - Menina Vera-Lúcia, fi
ihú do dr. Raul Schaeffe�
'2.uvogado em Brusque.
VIAJANTES

j

Mil
- Ctianças ·Pobres

RIO, 1 () (V. A.) - GuMe- feita á passagem de cada iii
renciaram, ontem, com a lu:. por determinados locaís.
sra, Darcy Vargas, o sr. Os beneficiârios do Natal
Sylvio Santa Rosa e outros da LBA e das Casas do pe
diretores da ADEM, que fo- queno Jornaleiro e Pequeno
ram submeter á apreciação Trabalhador,. terão acesso
da presidente da Legião ao estádio pela rampa fron
Brasileira de Assistência os teira lá Estrada de Ferro
planos de realização, dõ Na- Central do Brasil.
tal dos Pobres, marcado pa
ra o dia 21 de dezembro, no
Estád io do Maracanâ,
A S ra. Darcy Vargas a

provou OS' planos, segundo
os quais haverá 16 postos
de distribuição loca.lizados,
estratégicamente, no Está-

----()--'-

PEJ,OS CLUBES dio Municipal, 4 locais, pa-
Democrata Clube

ra distribuição de leite e 4

Confnrms estava anuncia, postos para fornecimento

do, realizaram-ao, domingo
de pão, além da distribuição

nas eleições para a nova
de refrigerantes, que será'

�

Serão atendidas 110 mil

Diretoria do Democrata Clu- crianças, correspondentes...()._.()......()._.(�()"..
be. Venceu a chapa encabe- I número de cartões que se-

. çada pelo. sr, Lúiz Martinel- Como prova-de seu
.

in te- rão distribuidos pela LBA

-Ii, tendo sido derrotados os resse pelo Clube, a Diretoria e pelo Palácio do Catete,
.

que quizeram, fi volta da Di- atual, mesmo como provisó- não havendo, entretanto di ..

retoria antiga. Esses. com da, an tes das eleições de ferença nos presentes, pois
chapa encabeçada pelo sr, Domingo, adquiriu um apa-

êstes serão iguais para tó

Eugên io Dutra, ex-cobrador l'elho de alto falantes, cuja dos.
e ex-tesoureiro, apenas con- inauguração se processou Além dos presentes cons

segu iram 14 votos; prova de sábado à nojte, com anima- tantes de brinquedos e rou

que todos os sócios do clu. díssimo baile. pus, haverá fai·ta distribui
be da Praça Quinze desejam Além de saraus dansantes. ção de' leite, pão e refríge
uma diretoria que procure o o Democrata Clube, daqui rantes, culminando a festa
bem social e que façam do I por diante, oferecerá ao ''I com' grande "show" 'de ar_

clube, uma sociedade de ex- sócios, escolhidos progra- tistas de circo, rádio- � tea-
1

. )
c usrvaments familiar, onde mas culturais, que estarão a troo
<;ó possam entrar os sócios e 'cargo do .iornalista João A distribuição> dos car

suas famílias, e moças só P'raÍllel', 'eleito Diretor Ar- I tões começará a ser efetua
quando a(:ompanha'nc!o fa- tistico. da uma semana antes do
rnilias de associados. I A secretaria está entregue dia �1 de dezembro, sebdo
E' com esse programa que ao sr. Timóteo Alves, e a te- desnecessária qualquer pre

a 110va Diretoria assume a· som'aria ao sr. Mário Sç:h- cj,pUâção na procura dos
administl'acão do Clube, midt. mesmos. Só depois do dia' lO
certo d.i{ qu� bons sócios não A vice-presidência foi de dezembro serão di-stl'ibui

faltam"desde:que haja .sele- confiada ao sr". Alcides Fel'r dos os referidos ca,rtões, em
ç....'io; respeito e honestidade. reira, de quem mu'i,to esper:.> locáfs ii: seiem 6pol'tt'ma-
com o" dinheiros sociais. o clube. mente .divulgados.

"

.........
..•.-- ....

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

Vidà Social Natal' de t 10
;Á..

Direção do DR. ADÃO BERNARDES

AINDA SÔBRE A LEI DO INQUILINATO
Interrompemos as nossas despretenciosas' consida

:raçõe:'< sôbre a Lei do Inquil inato, no ponto em que afir
-"t!I;lmos q ue o senhorio pode alterar o jireço do aluguel,
-medían te arbitramenn, pela autoridade municipal co-r-.

peterite, desde que o inquilino venha a se tornar proprietá,
l'ill de prédio residencial e o mantenha sob locação a ter-

Relação dos passageiros
que VIajaram no paquete
Carl Hoepcks, para:

Santos:

Pela rampa da avenida
Maracanã entrarão os por..

tadores de cartões do Na�

tal do Palácio do Catete. Pa
ra máíor rapidez dos servi

ços �e deslocarão 8 filas por
cada rampa. As autoridades
terão ingresso pelo portão
18 e os membros das comis ..

sões credenciados, entrarão
pelo portão 16.

I
.

Não sabemos de Prefeitura alguma, no Estado, -que
.naja baixado resolução contendo normas para êsse al'bi-

Antônio Peixoto de Melo,
Arléte- Peixoto, José Clau
dino da Nóbrega, Odete da
Silva, Domingos dos Santos
e Nair Fernandes.

Rio de Janeiro:

/

AVENTURAS DO 1

·!l'<lmento. Virgínia C. Marinho, Lau
ra Ulvsséa, Flamarion Lopes
Perfeito, Iolanda F'reyesle
ben, Antônio Ferreíra F'ran
ça, e Mercedes Grinho Fran
ça.

,Istu se torna necessário imprescindível, mesmo,
J o;:que a Lei 130?, não regl1l� a matéria, recomendando,
.LiQe112B, que o arbitramento obedeça a um critério uni

. .iu)':Jle, fixando-se (J mesmo, valor para prédios iguais.
A recomendação é. extensiva aos apartamentos ou

.·l.:0ITwdos do mesmo prédio. C�ualquel· disparidade que
.. :-uI·ja nas avaliações, decorrentes de melhor localização,
instalações' mais completas ou maior comodidade, deve
�'d' justificada pelos avaliadores (§ único do art. 40) ..

Vemos,
.

aí, portanto, delineamentos gerais apenas,
lanudo-se mistér que as Prefeituras baixem resoluções,
.regulando o assunto em seus pormenores.

•
.

.

Poderia servir de base para êsse empreendimento, a

. "ílAj;;olu�;ão baixada pelo Prefeito do Distrito Federal, no

reg ime, ainda, do Decr, 9,669, mas que poderia ser apro
-, "itada, uma vez feitas as adaptações convenientes.

l'}s:;a Resolução se encontra no livro de VALTER
.GODINHO - COMENTÁRIOS Á NOVA LEr DO IN
-Q:nUNATO", pág. 173.

Damos, �a seguir, um modelo que reputamos aceitá-

l�ESOLUÇÃO n , de ... de .... de ...

O PREFEITO de :

CONSIDERANDO que a Lei II. 1300, de 28 de de
_zcmhro de 1950, em seu art. 4°, atribui' às autoridades
mun ic ipais, o arbitramento dos prédios alugados a pes
soas que fie tornam, _no curso da locação, proprietárias
'úe prédio residencial e o mantenham sob' locação a ter

L�e';r(};r
RESo.LVE baixar as seguintes normas de ser\1iços:
la - O arbitrametno será feito, a requerimento da

J),arte interessada, no Departamento de Renda, por três
. funcionários designados pelo r,espectivo Chefe.

;_;:.\ - O,; peritos atenderão, 110 fixar o preço do alu
.b"uéJ.:

a) ao preço de aquisição ou custo de G_onshução (ou
.n'Gonsh'ução) do prédio

.

b) à situação, estado de c'Onservação e segurança do
.

r

./

DIREITO:;___de Inócêncio .Borges da Rosa, obra que .reeo

Esta'normá de condda, porém, não ·nos· pare,te acori- mendamos à leitura ·e meditação de JUlz,es, Promotores
selháv,eL (' A'dvogados).

O Juiz necessita da convivência social, afim de ad- , LETRAS QUE CONFORTAM ...

qulrh' conhecimentos' experimentais de psicologia, tau- o. dr. FRANCISCO 'DE OLIVEIRA, Juiz de Direito
to "social" como 'Iindividual", Precisa conhecer as reali-

.

da comarca de Caçador, através as colunas do "JORNAL
dades e as relatividades das coisas e da' vida, a bem de DE CAÇADOR", estendeu-nos o seu amável parabens, de
julgar, ateJ1Clendo ao sistema evolutivo-sociolÓgico, so- envo'lto com os melhores votos de felicidades. �

bt'etudo aos critérios do bem social e da subjetivação e
- Ao sensejo dessa mensagem,-o Dr. Oliveira em esti

individualização.
-

.

<

10 enca.ntador, 'traçou o histórico das nossas publicações
Ao Juiz é muito conveniente sofrer o embate pessoal especializadas de dir�ito, terminando. com um apêl<? no.

dos diversos interésses, preÚmções, sentimentos. emo- sentido de os poderes públicos prestar�m o seu auxíli�
ções, etc., afim de adquirir as excelsas qualidad€s ou na fu.ndação-de., nossa REVISTA;, a exemplo do que ocor

';!l'h�des (J� ('ora�e�1,. da -energia,. �o- �estemor; da.re.sis- re em outros Estados, que já contam com as süas publi-
'

'�"SENTENÇA REVIDENDA" OU "SETENÇA, REVI- tenclR, da lmpasslblhdade, da pac1É!DCIa, da superlOnda- caçõ"s, prestando os mais r-elevantes' serviços ao mundo
. ,

SANDA"? de moral, da tolerância. e da resignac-ão. jurídico ,nacional.
Temos deparado com inúmeros aresto� do �osso Tri- Em matéria de vida social,. cal.ha' muito bem ao Jniz A�radecemos ao ínclito Dr.'Oliveira as suas mani-

1Junal e de outros Tribunais do País,. em processos de (; conselho ·"nem só em terra, nem mllito ao mar�', i. é, festacõe�' dé soHdariedade e úpro'veitamos a ocasião pa
::Revisão Criminal, que, fazendo

.

refáência à sentença não cónfinar-se 110 gabi:n;ete e no lar, nem cair a fnn- ra lh�. afirmar que a nossa alegria seria completa. si S.S.
'Blljeita á reexame, empregam a expressão hSENTENÇA do na vida social --= seguir o meio-têrmo entre a soda- e .os demais colegas Secção; cópias dos ·trabalhos que
REVIDENDA"; quando, nos pai'cce que o certo, seria bilidade mínima é a máxima ou excessiva. e os demais colegais, 'do interior,- não se esquecerem de
"'SENTENÇA REVISANDA"._.

_
O DIREITO é. ob!a human_a, .�rea:da para regular a enviar, a esta Secção, cópias dos trabalhos que possam

EfetivamlWt.e, exist'e o verbo "revisar" COl'l'espon- vida social e as relaçõ.es pessoais. Assi.m, sendo" a sua despertar illterêssé jurídico.
�3ente ao substantivo "revisão". aplicação deve ser feita também de maneira humana, por Devidamente selecionados, tais trabalhos terão l!-

"Rev'idenda" vem de rever, do latim "revideo", mas julgadores que, sendo pessoas humanas devem viver tam- sua div'ulgação através as colunás desta SECÇÃO, 'nos'

'luna vez que 0.8 léxicos registram o verbo "revisar" co- bém de maneira .humana, para conhecerem, relativamel1- moldes como já foi feitõ relativamente a um parecer do.
- 1l1o significando "fazer ·revisão de", seria preferível o em- t.e e suficientemente bem, as diversas' situações, em0- Dr. MILT-ON COSTA, publicado na última 'edição.
prego da expressão "SENTENÇA REVISANDA", de so- ções, sensações, impressõ.es e· moda1idades da vida hu- - Recebemos, também, do dr. IVO GUILHON:, Juiz de
niincia agradável e de' sentido imediatamente perceptlvel. mana.

}. .' Lajes, lima '.carta, acompanhada de brilhante trabal:ho a.
O MAGISTRADO NA VIDA SOClAL

.

. Os magistrados qüe fogem o. mais possível da con- que em breve daremos o. mel'ecidoagasalho.
.

.e ,,"No. �ntú!to �B 'evitar assedios, pedidas ou insihua- vivência soc�al, são levados a proferi:- decisõ�s que não I', o.brigad�, mas que não fique o dr. IVO somente nes�

C"e" de pessoas ll1t!!ressadas em causas ou processos, I refletem a VIda humana tal como ela e na l'eahdade', por� sa colaboraçao..
':"uitos Juizes-vivem quase- se�regados da sociedade, ten- que tomam como. padrão o seu )nodo especial de viver". I O seu arquivo é imenso, não só pel.a quantidade, mas,
• . -<";""() no.��íveJ de relações sociais. f IVvb·. (ln f1F"o "T)TFlnrrLDADB8 NA PF.ÁTTCADO ',,(\lwr·hJr1n.. neh Qualidade. I

_

mesmo

c) aos aluguéis de prédios pró�imos, em condições
'-análogas ,ou economicamente ·comparáveis.

sa '7" O arbitramento, depois de reduzido a auto, i'le
:n1. visado pelo Chefe do Departa.metno de Rendas e, pa
gO-N os emolumentos subirá à homologação do Prefeito.

4a -- Feit<4< o competente -registro, serão os papéis,
-ieviélamente autuados, entregues ao interessado, com as

.::autelas de estilo.·

.
5a - Não será àteildido nenhum pedido de arbltra

.mento, para o efeito do -mencioriádo art. 4° dlÍ Lei 11.

l<�{i]O, sem a prova de estar o prédio com o "habite-se"
'e-;!l fórma regular.

\

·' .......<.:1'" II "Ui J!.i:S·.·AJJO"
.......�

.....

duram ... duram ..•

\5', duram... �
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'Arquis dos Santos, do Distrito Federal, fol �,O vencedor da pro
va de resrstencta do Cernp. Brasileiro de Ciclismo, seguido por
José Carvalho, de S. Pauto e Irlneu J. da Silva, de 5,. Catarina•
............................................................ �������.�� .

"O' �E·stado Esportivo
__..�_ •..•..·_ ..."."' _� v w& _ , &_ �_- _

.._-""""' .". _, , _ .,.. _..__.._
..�_ ""-iiI"a. _ _ � _ �,�

"

,
'

que vieram dar vida nova

rio ataque, talo entendimen
to existente entre eles �
seus companheiros tanto da
defesa eomo do ataque.
'Toinho empolgou pelo seu

jogo infiltrador, rápido e

;rnalicioso, chegando a ser

apontado ,como o melhor ho
mem em campo.
Ele foi' o alicerce da vi

tória do "Tigre", marcando
o tento que r.edundou na

derrota dos pupilos de Ni
zeta. Em suma, uma vitó
ria cãtegórica do glorioso
gremlo tricolor que assim
cam'inha firme para a con

quista do título, como nos

'bons tempos em que figura
Va na relação das maiores
expressões do futebol barri
ga-verde. Parabens,- pois, a
tleticanos, pelo magnífico
feito de domingo!
Que houve com o Avaí'!
Sim, é o que todos per

gU11tam. A resposta é faeiI:

Disputando a partida de I O conjunto vencedor, que
honra do festival do Inde.: fez jús à taça "Governador

pendente, ante-ontem efe-
:
Irineu Bornhausen" 'atuou

tuado no dístríto de 'I'rinda- ! assim constituido:
de, o esqúadrão do Man� I

'

'. <t'
,

gueira F. C. colheu bonita Vinoco, BORa -e Ricardo;
vitória sôbre o onze dO: Lui, Orlando e Ceça; Beto,

.

BangÚ F. C., pela contagem I Cané�a, Jorge, Evilásio e

de 2 xO.' Moa-clr.

em

Vitória da Fibra e do' Coração
O mês de novembro, sern-. I o esquadrão "azzurra" so

pre tão repleto de ativida-! freu uma derrota cç>mo mui
des esportivas, teve de exi-

'

tas que já teve nestes últi

_g-il' do cronista muito esfor- mos 'anos.

(:0 e dedicação á tarefa de Concluiu-se que o quadro
informal' o público. não atravessa fase satisfa-

Com o jogo que ante-on- C01'la. Há sempre pontos contrár ia, <Lisboa empata
tem travaram os esquadrões fracos no conjunto, prínci- inteligentemente, mas. a pe

do Atlético e Avai encerra- palrnen te na ofensiva que Ieja é logo desamparada aos

rarn-se as atividades espor- não tem cor-respondido de 23 minutos por intermédio

t ivas novembrínas e o ra- modo algum. Ante-ontem de Toinho, num chute ras

bíscador sente-se bem e não contou a equipe azurra teiro de fóra da área. As

descansado para novas li- com o concurso de seu me- sim, com o escore de 2 a 1,
des na imprensa .f'loríanopo- Ihor atacante: Saul. Mas terminou o encontro que
Iitana. isso não é desculpa, já que deixou isolado na l ideran-

O que foi o prélio entre Bo'lão e Lisboa foram ver- ça o esquadrão do Figuei-
tl"icolores e alví-celestes ? dadeiros gigantes atuando I'en!'e.'

Bom? Mau? Diremos que nas posições que o mignon Conduta individual Atléti-
foi um encontro como qual- atacante costuma ocupar. co

quer outro, com boas e más O maior fator do fracasso SONCINI - Defendeu co-

jogadas, perfei,õe_s e imper- avaiano esteve nas meias, mo ponde, não se deixando,
f'eíções em várias de suas onde Arí e Bráulio foram desta vez, dominar pelo ner

fases. Houve um vencedor e figuras apagadas, prejudi- vosísrno. Contudo, falhou no

este mereceu os louros do cando o ritmo do quadros. ponto do Ava í.

triunfo, porque, realmente, Nenem não vem corres- VAlCA - Marcação ex-

foi mais quadro em 'campo. pondendo como médio vo- celerrte. Jogou bem.
,

A vitória �oí mais "que lante e é bom 'que o, coach JUCA ç m�lhpr)' do
justa, justíssima. O escore trate: logo das modificações, tr io-f inàl. Atuação J impécá
foi a tradução fiel do em- pois no esquadrão secundá- vel.

bate. 'Tem agora o Campeo- rio há elementos capazes de JULINHO:__' Brilhou o

nato de profissionais um. figurar no onze principal. médio acançado, constituiu-·
leader e dois vice-leaderes, ! do-se no melhor da ínterrne-
quando antes do prélío ha- Os tentos diária.
via dois na frente e um no O primeiro half-time saiu, FREDERICO - Está pro-

segundo posto. favorável ao trícolõr que gredindo bastante o pivot.
marcou lindo tento por in- Convincente sua atuação.

Encontrou o. seu jogo. o A- termédio de E'rico na altu- CAZUZA - No mesmo

tlético

VITORIOSO O ATLÉTICO NA PELEJA DE DOMIN
GO COM O AyAI, DEIXANDO ISOLADO O FIGUEI
RENSE - 2 X 1,. A CONTAGEM - ESTRÉIA AUSPI
CIOSA DE 1'OLNHO QUE MARCOU O .GOAL. DA VI- .

l'ÓRIA - EMPATE NO .JOGO DOS ASPIRANTES

"eu jogo de estréia, salien
wndo-s� como o melhor no

mesmo de outras jornadas. meia em diagonal pela es

Murto aquém de suas reais querda.
possibilidades. LISBOA - Ardoroso e

, DANDA_ - Convenceu O combativo; .representan d o,
zagueiro esquerdo, figuran- grande perigo para as cida
do como o melhor da defe- delas adversárias. A nosso

ver o melhor do bando ven-sa..

MINELA - Bom marca- cido.
zrama do. dor, mas mau distribuidor. i O Juiz
E'RICO - Elemento de JAIR - Irreconhecivel o· Lázaro Bartolomeu foi o

zrande futuro. E'· o caçula pivot. refferée do embate, agra
lo conjunto. NENEM - Não é ele- dando a gregos e troianos.

_
MlTIINHO - Fez o que mento para a aza média vo- I

poude o veterano chack, con- lante. Apoia muito mal. I A preliminar
.r íbuindo . como todos para PAULINHO - Nada pou-> Terminou com 1 tento" pa-
a vitória do seu quadro. de fazer, dada á falta de ra cada lado a partida pre-
CARE'CA - Muito mar- bons meias. liminar disputada entre os

cado, pouco poude fazer. ARI - Deve atuar recua- quadros secundários dos

Todavia, não comprometeu. cio. Não agradou.· mesmos, mantendo o Avai,
Avaí BOLA0 - Jogou uma de sua invencibilidade.

BItOGNOLI Ultima- suas melhores partídas. Pe- , ,O goal atleticano foi as-

mente não tem correspondí- 'na que não tivesse dois bons sinalado de penalty, falhan
do, Falhou no 20 ponto ad- meias 'como apoiadores. do o árbitro. ao consigna-lo,
versárío. BRAULIO - Fraco. Não já que falta' não houve em

BENEVAL - Não foi o vem correepon den do como absoluto.
�''''''''

de depois de amanhã, á noi
te nesta Capital, tendo so

frido novo adiamento, a pe
leja entre alvi-celestes � o

esquadrão de Arécio.
Com a transferência nada

tem a perder o público es

portivo florianOIJolit a 11 o
\ ' que!

tParficipação
I GILBERTO DA SItVA E

SENHORA

"partícípam aos parentes
e pessoas de suas rela

ções, o nascimento, a 27
do corrente, do seu fill:o

ARNO, na Maternidade
"Dr. CarIo; Corrêa'.

Juizo de Direíto da Primei- anos, prevista na lei, com

ra Vara da Comarca de Flo- o que não
.

concordam os

credores aquí requerentes.
Q'uerem, portanto, interromEDITAL DE CITAÇÃO,
per dita prescrição e vêm,COM O PRAZO DE VINTE

(20) DIAS
com o merecido acatamento,

O DOUTOR ADÃO requerer que se digne v..
Exa. de receber, êste protes- TERRENOBERNARDES, Juiz de .

,

' ,
.

da
to que fazem para êsse fim

Direito Primeira

Vara -da Comarca de e, concomitantemente, na
Vende-se um ótimo lote.

forma da lei, pedem seja '

Florianópolis, Capit a 1 na principal rua de Bom
do Estado ele Santa Ca-

feita a intimação à firma
Abrigo, medindo 20m. x

tarina, na forma da lei,
devedora por edital, pela ím-

32m. a 50 metros da pra.ia.
etc. . pr�nsa dado. q�e há muito

Tratar na Rua Vitor Mei-
FAZ S "BAR

deixou de exístír na praça, I 28 d 14 o,,"' l�."l. • aos que o pre- .
j re es n ..

_
as' ,,01J as .,

t dítal d lt
� sendo desconhecido o des-, horas. '..

'

sen e e 1
, e cr açao, com '.

l' cd'
,

,

de vi t
.

(20) d'
-tíno tomado pe o deve Dr, o

-----__o prazo e VIll e las'. .

.'. d�'l h' que afirmam, na forma do
O qu""'de'iuem ou e e con eClmen-

art. 178 do C. P. C. O edital r I as
to tiverem que, por parte 15
de'WEHBE & CIA LTDA., poderã ter o prazo de Grande, Orquidário

dias.. Pedem mais que, pro- flôr.
nos autos de Prot�sto de

Interrupção de p'rescrição, cessada esta .intimação, di
em 'que a mesma é Reque- go, intenção, consümado
rente e Requerido B. ZA- p'rotestó e a intimação�).....()....()....(��()...-<�(�).-c�}...

-
.

_ CARIAS DE CARVALHO, devedor, tudo conforme o'

lhe foi- dirigida a petição do direito lhe sejam os autos
teôl' seguinte: - Exmo Sr. entregues inrlependentemen
Dr. Juiz de Direito da la' te de traslado, para dêles
Vara da Comarca de Flo- usar oportunamente. Para
l"Íanópolis. Dizem WEHBE efeito da taxa judiciária,
& CIA. LTDA., firma indús- dá-se o valor de Cr$ '100,00.
trial estabelecida em $ão E.E.D. (Sôbre estampilhas
·Paulo, com a Metalurgia estaduais no valor de .....
São Kicolau, á ma Silveira Cr$ 3,50, in'clrtsive a res

da Mota. 1, por seu ad.vo- pectiva taxa de saúde pú
gado abaixo assinado, na 'blica estadual): - Floria�
conformidade da procura- nópolis, 29 de outubro de

, ção e seu respectivo subs- 1952. (Assinado). Pedro de
tabelecimento, que vão ane- Moura Ferro. Advogado. Em I pital do Estado de Santa
KOS, que, sendo, credores de a dita petição foi proferido Catarina" aos três (3) días
B. ZACARIAS DE CARVA- o despacho do teôr seguin- do.mês de novembro do ano

LHO, firma que existiu nes- te: A., como requer, paga a de mH novecentos e cincoen
sa. praça, á rua Conselhei": taxa. 30-10-52. E, para que ta ,.e dois. (1952). Eu, Hygi-
1'0 Mafra, n. 135, por duas chegue ao conhecimento de no Luiz Gonzaga, Escrivão.
duplicatas de número 2192, todos, mandou expe.dir o o subscreví. (Assinado.)
de Cr$ �.940,60 e 2336, de presente edital que será a- Adão Ber�ardes. Juiz de.

Cr$ 3.003,00, títulos venci- fixado no lugar de costume Dir-eitó da Primeira Vara.

dos, protestados e não pa- e publicado na forma da Está cOlÚorme. Data supra.
gos, acontece que está em .lei. Dado e passado nesta O Escrivão, Hygino Lui:&
curso a prescrição de cinco I cidade de Florianópolis, Ca- Gonzaga.

rianópolis.

Analisando ,o desenrolar
do eletrizante prélio, todos
são unânimes na afirmação
de que o tricolor do Estrei
to jogou mais e melhor que
o seu antagonista que os

tenta, o título de campeão
da, cidade. Esteve mais coe

so, mais harmonioso; mais

técnico e combativo o pelo
tão treina.do pelo Capitão
l"aulo Mendonça. A isso de
.ve o clube presidido pelo
Capitão Peret á inclusão
(los ii'mãos E'rico e Toinho

ra da meia lua. Aos 4 e meio plano de Vaíca.
minutos da fase complemen- DUARTE - Esforçado.
tar, numa' falha da defesa TOINHO - Abafou em

.��().-c)....(�)...(��(�()....o...
, .

VENCEU -O MANGUEIRA A PARTIDA DE HONRA

Interessados favor diri
gil'enl-se a J000 Gualberto

d� Soal'es - Rib Vermelho .,

Florianópolis.

CAMPEONATO ,CARIOCA DE fUTEBOL
Foram êstes os resulta·' Fluminense 3 x Canto do

dos da rodada: . Rio O
Flamengo 4 X São Cristó- \ Olaria 2 x Madureira 1

vão 2
•

I América 4 X Bonsucesso
Vasco 1 x Botafogo O O.

'

A G U A
I N.O L E S A
[ti ;Ii'�li' tE
T õ N I�C A • A P E R I T I V J

QUINTA-FEIRA: CARL9S B.ENAUX X AVAl NAS C O N V A l E S C [ N �j;s
FiCQU para o.utra ocasião o prélio Axaí x Olímpico

Carlo s Renaux ,e: não 0-, pois é 'sabido que o esqua
limpico o adversário do A-, drão brusquEmse gosa de in-

I '

vaí paTa o intermunicipal vulgar prestígio em todo o

Estado, tendo _a honrá-lo a

figura inconfundivel,de Tei
xeirinha, .0 maior. jogador
,cutarinense destes últimos
tempos.
Aguardem a exibição do

famoso pelotão de Bru.s-.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Não sendo agora ...

Quando Então?
QUANDO É que V. S. terá outra oportunidade igual para dar:

/CONFORTQ ;·E �EI�ELEZA
. ..

.

ao seu lar

.com uma,vantagem de 10 a 15% de boniíie ação
E 'PAGANDO-em 10 suaves prestações mensais. ,

\
'<"� :::. ••

Colchões de mola Divino

Na

Môbiliários

Tapetes-

� Congoleuns

Passadeiras

Tecidos para decorações

Faqueiros de metal

Trajano-33

tUxerto lOCODV80iente/ em «Virgem "J' Ampliam-59 os taboratórlos de Peso iDeferão .1111_-
..

-

Qalzas da StiJndard . Brands, se de navios
. DOS Estados Doidos oaelooais

o café brasileiro beneficia
do pelas pesquisas do refe
rtdo laboratório

RIO,29 (V,A.) - Funcio- mais quatro delas ._ "Mar- verso foi gravado o samba' A Standard Brands Inc.,
.nários do Serviço de Censu- cha ,do b�Í1eco", dePeterpan � "Nã� fiz n�da",. de Antônio nos Estados Unidos, acaba
.r a apreenderam," em seis e Zé Batista, gravada em I Marüt e Ze e Zilda ; e "Na de adquirir em Stamford,
dos nove cinemas em que vi- disco Todamérica, em CUJO casa de Adão", marcha de Connecticut, uma grande
"ha' sendo exibido nesta ca- verso foi gravado 'o samba Haroldo Lobo, Milton Oli- área destinada à ampliação
"pital, o filme "Virgem nua", "Deixe o Aia clarear", de Zé veira e Badu, também da de seus Laboratórios de

· ])01' ter ficado constatado Batista e Hélio Nascimento; Odeon em. cujo verso foi. Pesquisas, segundo comuni
·,tel° sido enxertada no mes- "Língua comprida!', marcha gravado o samba "E' melhor cação do Sr. Joel S. Mif
:"110 uma cena julgada íncon- de Jorge Farah, Isaías Fer-' morrer", dos mesmos áutõ: chell, presidente daquela.
·venieúte pelos censores. reíra e Alberto Jesús, tam- res. Companhia.·' " , ,

Jifand&udo abrir·· imediata- b,ém .da. 'I'cdamérica, e
.

em' f Além dessas, de autores 'Essa notíci� não deixa de
snente inquérito a respeito> cújo verso está gravado o cariocas, o Serviço de Cen- interessar ao Brasil, não só

. .,} Serviço de Censura apu- samba "Mulher falsa", .
de sura, interditou também á porque ligada ao aperfeiçoa

.rcu .qúe a cena

h.
avia sido

I pedro. caetano.
e Claudionor marcha "Lulu", dos compo- mente de.produtos da Stan

cortada quando da censura Cruz; "Parafuso", marcha 'sítores Paulista: José Roy e. dard Branda muito conhe
,do "trailer". Mais tarde, de Zé e Zi19.a, .e Adálion Mo-. Orlando Monelo também já cídos em "'noss;' país, corno·

-quaudo da apresentação de reira, da Odeon, e em cujp gravada em São Paulo. porque o nosso próprio ca-
-í;odo o f'ilme aos censores, a fé será favorecido pelas

· :l'tõ;ferida cena foi .omítída.

S
'

f
·

I
· pesquisas realizadas naque-

'Todavia, feita a -dístríbui- ., ' I I I S le Laboratório.·- .J

Ã;;ão "dos· filmes, ela ioi en- De fato, fruto dessas pes- COIVO·C·AÇ O'.xertada nos rnearnos e esta-
I quisas é o Benefax, já lan- ..

.

.

..

'JU sendo assim levada à te- Ataca todo o organismo çado com sucesso em nosso
.

.

.,' .

- •

iJa. EM, SIFILIS OU RE(;MA- mercado cafeeiro. Benefax CAULOS HOEPc:KE S, A. COMÉR-CIO E, INDÚSTRIA
A apreensão foi feita nos TISMO DA MESMA OItI- é um produto destinado a Assembléia Geral Extraordinária.

-cínemas Miramar, Roxy, GEM1 melhorar a qualidade do Cumprindo o estabelecído na nona sessão �a Asse,m-,
�Jris, 'I'ijuca, Santa Alic€ e USE () PUPULAR PREPA· café, o que se torna posai-" bléia Geral Extraordinária, realizada em -20 de nnvem-
Alfa. Nos "cinemas Azteca, .

.

RADO vel porque contém enzimas bro corrente, pelo presente, são convidados os �enhllre�
· J:r:����i;�1�o�a;:: .-§lm I :11#]a Eil::a::::;:��;:;;:;�:;;: ;:���1�:r?:i:'c:?�::���7{:�::o::;�:;,:��:2:'I:lda dos fiscais. Essa ce-

I' Aprovado pelo D. �, S. P., como auxllier no
Demonstram as estatísti- social, à.irua Con�elheiro Mafra ú: 30, para deliberarem

·':na, focalizava justamente tr�tamento da Sifilis e Reumatismo da mesma .

cas que o- consumo do �a- sôbre a seguinte:;1, principal interprete do! origem.
.. fé nos Estados Unidos vem ORDEM DO DIA

I�j·ln.le inteiramente nua, e I
. .Inofensivo ao organ ísmo. ,Ilg'�âdá"(>l ('(lr"O li,

b , '. -, ,j"' t d ""� '.I." 1-

I
'

aumentando tam pm. com. o í1) ef:etlvl1c;ao ao.aU'("'lLO e eaprnu

·

,de costas... .
cor.

lançamento do café solúvel, b) feforma dos esta-e1J.Jos ,

:::\iAIS 4 LETRAS CARNA-

OII·C·IOa .de BI·c,·cll·e·ta Me·ly.
que se tornou possível graça c) o�t,ros assuntos de.in.terbseda s�ciedade

VALESCAS INTERDITA- I
às pesquisas dos Laborató- . Florianópolis, 29 de novembro de 1952 _

. I rios da Standard· Brands Dr. Adel'hal Ramos da Sihm - Diretor-Presidente-. DAS �,' ... I .

• ProsseguiI)do na revisão Acha-Re aparelhada para qualquer serviço em Bi., Inc .. O· café solúvel, prepa-
{las letras das musicas car- cicletas e Bicicletas a m,otor ._ Ticiclo _ Tico-Tic. � rado exclusivamente com ca

·-navalescas que fOl:am gra- II. Carrinho _ Berço, etc.
.. fé, sem qualquer adição de

hidratos deicarbono, alargouvadas sem que fossem pre- ! Pe�as e Acessórios Novos e Usados.
Tiamente submetidas à

;

Pinturas, Soldagens e Parte Mooânica. o campo de aplicação de

,1ensura, o sr, Fernando' . <:!Pl'V;('OQ Rá"irlos e Garantido, Exooutad08 por pel- nossa rubiácea, devido es·

J1",,\.0:,\ Ribeiro vem· de de- soál especlaUzados. pecialmente ao, fato de ser

"terminar a illtédição, de - Rua Padre Roma, 60 - ��'._ ,,��.! solúvel até em água fria..

Ap�eeDdido. O Iilm em 6
casas do" circuito

das nove
Tanto assim, que a própria
Standard Brands a maior

importadora de café brasi
leiro, que importou em 1950
um total de 35 milhões de
dólares, espera atingir, nes-'
te ano, a- quota de 45 mi
lhões!
A ampliação dos Labora

tórios da Standard Brands,
possibilitando novo e ,mais ser obrigato'ria"para os or

amplo trabalho de vpesqní-i gãos e àutã.rqui�s de naÓM,

sas,
. é um'

.

acontecimento nacionais, quer no transpov
auspicioso para o nosso te de passageiros quer nm

país, que tem naquela com- de carga. A circular tnms:

panhia um gr&:l1de, compra- míte tambem 'a'· recomelltf&.
dor ê"llm grande Icolabora- ção de que em caso imper.i.o
dor, cujas experiências mais sa neclssídade, que não perr
de uma vez redundaram em míta aquela prcvídeneía, se:
proveito para. a nossa eco- .l.j� ? fato imediatamenteJua'-
nomía, . tlfícado. .

RIO, 29 (V.A.) - O SIf.

Lourival Fontes, chefe- d3),
casa civil de preaídencía tia.

Republicá, expediu círeuFU'
aos ministerios, solicitandO"
por determinação 1.10 ehafGl
do governo, sejam to:madare

providencias no sentido- ds

-OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista do Hospital

Rpl'eitl'l de Oculos - EX'l.me de Fundo de Olho �.. I"&t,

Classificação da Pressão Arterial.
'Morlel'nll Apa-re!'hl!,1Z'pm.·
Couultório - Viscon�e de Ouro P'r ..w, Z.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

povo de Itajaí apelam para I reaparelhamento dos servi-
triz D. Maria Leopoldina,Será realizada, nOE dias 4, 5, 6, 7 e 8 do corrente, a

a União, a fim de que lhes, ços públicos prejudicados. nos que:
t'éndo contraído nupcias em.

f:ernana Eucat-ística na /Igreja de São Luiz, na' Pedra conéeda, com a maior brevi,-I Em vista da relevância da
._ em 1631,> uma esqua-

d h I dê < composta de 30 de maio de 1843 COIU a
Crande, nesta Capital, com o seguinte: dade, um auxílio de emer- matéria, espera-se a mais ra o an S.L .

16
.

ti de Recife Princesa Imperial D. Tere-P R o G R A M '.A gência de molde a' que não rápida tramitação possível navios, par u r

, Dia 4 dê Dezembro (Quinta-feira) às 19 horas: fique apenas sôbre os pode- para o presente projeto de conduzindo um destacamen- Chistina Maria de Bourbon
. , to de 1.600 homens sob o co- e das Duas Cecil.ias, em Na-.

Icecepção ao Revmo, Frei Pascasio, o qual sera sau-
res públicos

.

municipais' a abertura de crédito extraor- ,

L mando do Tenente-coronel poles, que veiu a ser cogno-I(]c,do por um orador oficial em nome do povo. ogo em tarefa da ',J'ugulação dos dináfio. ,
a St -G II f 1 om o pro minada, a "Mãe dos Brasí-

> � 8g-UÜli:t a Solene Abertura da Semana Eucarística, a I efeitos incalculáveis da ca- Sala das Sessões, em .20 eyn ar en e _.s, c .-

.

- •
. pósito de atacar a Fortaleza Ieiros", D: Pedro II faleceu

ern Pedra Grande. cástrofe, nem que aquela de novembro de 1952, _

P'.. de Cabedelo na Paraíba: em um modesto hotel de a-Dia 5 de Dezembro (Sexta-feira): população progressista 'e Lcoberto Leal. -- Joaquim . , ,

.

S C
'

1777 foi suspenso ris em 5 de dezembro ''deS. Missa: às 6 horas para os adultos, com anta 0- trabalhadora, constituidà na Ramos, __ Jorge Lacerda. _
-- em ,

munhão e prática após a S. Missa. sua grande maioria de ope- Palo Nery. _ Plácido Olim- das funções 11a junta govér- 1891;
•

C
. nativa da Capitania do Pi- - em 1.837, POI' decreto-às 7 horas : missa das rranças. fúrias, seja abandonada à pio. - .Vanderley Júnior.

C f
�. S h C d R auí, sendo remetido preso, do Regente Araújo Lima:às 15· horas: ou erencias para en oras asa as.

lua. própria sorte. _ Waldemar upp. ,

..

M
r

Ma .anhão O ouvidor (Marquês de Olinda) foiàs 18,30 horas: .Conferência para oças. ! ,O parágrafo UnICO do Exmo. Sr. Presidente=vda para o I. ,

A tô
.

Jo e' de Morais DLl criado 11� Rio de Janeiro oàs 19' horas: Novena para todos e via Sacra. 'art. 75 da Constituição Fe- Câmara Deputados _ Rio e n amo S 1.... .ars - u •

b (S âb d )
. rão : Imperial Colégio de PedroDia 6 'de Dezem ro ,a a o : .leral prevê, nos casos de Bancada Cata.rinnese Câma- .,

n 1\<' '6 7 h R'
- em 1808, uma carta ré- II, sendo inaugurado no dia

0. 1�>ls3as as e oras. calamidade pública, a aber- ra Deputados - io.
,. < O h C f

�,

h . g ia dirígida ao G.overnador 25 de março de 1838 tendeas lS"s oras: ou erenctas para omens e rapazes. tura de crédito extraordiná- Lamentamos ter comum-

às 19 horas: novena para todos e via Sacra. "rio. Em caso algum poderia cal' vossência esta madruga, do Espírito Santo determi- suas aulas .abertas em 2 de,
Dia 7 de Dezembro (Domingo): 5e -caracterizar melhor uma da esta cidade foi assolada nava que fosse assegurada maio;
S Mi '6 8 10 h b d'á a liberdade de navegação do - em 1.841, em Laguna,

. I1.1SSaS as , . e . Ol'as. calamidade pública do que g ran de trorn a agua pro-
H

' - .

d 8 10 h 'as
'.

;,
. -

lt Rio Do,ce a que se OPunham neste Estado, _faleceu um
avera sermao nas missas as e 01"

r1<.) presente, -em que tôda 'jYOCalhlO pre,J-UIZO-S vu- .osos _

.

1- h R'-
.

t • t d
'

. os índios Botocudos; dos mais destacados de seus.
as I) oras: eun iao em conjun o ue 'Ü' as as asso-_ hma população se vê 'a- I e incalculáveis. Foram atin-

. -

li boe! t
_ em 1825, no palácio da filhos, o 2° Tenente da Ar-

n"eoes re igrosas. tingida por uma catástrofe gidns ruas, . oeiros, pon es, I..

às 10'horas: a grandiosa procissão com Santlssimo de enorme porte, quando a- outras obras arte. Existe Bôa Vista, no Rio de Janei .. madar. José de Jesus;
�;'l.c:]'amento. inda não se en con tram de runs cujas residências estão 1'0, nasceu o príncipe írnpe-

Pedimos ao nosso bom povo o f::J:vol' de enfeitar as todo desvanecidos os vesti- quase completamente sub- rial do Brasil, Pedro de AI-

d P·
-

q al per I
.

I
., l-cantara, mais tarde D. Pe-Cl"HS e as ruas por on e passar a rocissao ; a ua 1- gios de uma outra da mes- :llC':;:_;�:s, :>reJu.lzosyo�ü açao

correrá as seguintes ruas :
ma natureza" e de menores também, consideráveis. Chu- dro II. Seu nome completo

.

C B' A T kí BI , era D. Pedro de AlcantaraRua Frei aneca, oca iuva, v. rompows 1, ll- proporções, .que ocorreu há vas continuam. Oovêrno Mu-
_

menau, Av. Mauro Ramos, Frei Caneca de volta a Egre- cerca de quatro anos. .1 nicipnl e povo Ttajai apelam ;Toao �a�los Leopol�o Salva-

;ia, estará instalado um altar donde se dará a benção O montante do crédito a 1 vossência afim. concessão, d?l' BIblal10 Franclsc.o X�-�om o Santissimo, seguida. de Sermão. Pedimos aos que b t' .,.,,, le
I �uxI'll'() e�t'l emel'ge�ll('ia pa

- -VIer de Paula LeocadlO Ml-
ser a e1' o e pequeno, s., -" .;:, , .'

-

,acompanharem a Procissã.o a fineza ,de arrumar uma. levados em conta os pl'ejuÍ- ra fazer face despesas vuJ�
lanterna com véla.

.zos acarretados, mas muito tosas acanetará. Apresen-
Dia 8 de Dezembro (Seguuda,:feira): <tUxiliará na emergência, 'so- tarei vossência relatório

C·' O..DIA SANTO DE GUARDA mado ao� esforços da popu- c�l�cunst2.nciaqo oC�l'rê�- ·IDe.,. larlO'Stas. Missas: às 6 e 8 horas.

laç.·ão flagelada e dos pode- é:l<lS. Pa ulo Bauer�, prefe1-l
.

Encerramento da Semana Eucaristica na Missa das
['EH núblicos municipais e to Municipal - Francisco

..

8 horas. esbduais, ,já empenhado� Evaristo Canziani, Presi-
RITZObservação: Sendo' a Semana Eucarística mais um

nas primeiras pl'ovidêi1cias dente Câmara.
.chamamento de Nosso Senhor que- nos convida para bri- •••••_ _ 4

lbümos cada vez melhor O Caminho da verdade e vil'tu
(:8, espe-ramos que o nosso bompovo compaúça assidua-=

l!Jente a todos os movimentos religiosos, onde encontl'ará
110 Frei Pascasio o homem de Deus, envia'do para o nosso

bem.

Viagem
-

com se'gurança
e rapidez

�() NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RA?IDO «SUL-BRASILEIRO»

Às 5 - 8hs .

- em 1,848, um ataque
dos insurgentes de Pernam
buco fói repelido pelo Capí
tão João dos Passos Nepo
muceno ;
_ em 1.853, no Riõ de Ja

neiro, onde nascera a 5 de

julho de 1785, faleceu o Ge
nerál Franciseo de- Lima e

Silva, filho do Marechal_Jo
sé Joaquim de Lima e Silva.
e genitol; do General Luiz
Alves de Lima e Silva, 'Du
que de Caxias. Em 1841 o

Impel'adQr quiz ag�'aclá-Io'
com o título de Barão· da.

"Vinde, Espirito Santo, enchei os CoraçÕes dos 'Vos
sos_lieis e/ acendei neles o fogo d,o Vosso Amor".

ODEON

Auxilio de·Gnêru . federal tH!s:::'
para Obra s Públicas N��l_:O�I��o�p:���i� mingOe:nd!,8��.te��, s:�::�

� Com o despacho do pré- to L-€ite,' assistente <;lo' pre- em: um dos grandes oradores sa-

si{lente da República: no ca- :íidente para esses assuntos, TRES SEGREDOS
cros brasileiros, Frei Fl'an�

Ie)....()._.(l__()....()._.(�)._.()._.()._.()._..0.- t 1 'd 1 t No-programa: O Esporte .

d l\,T t AI e nas80 'dos empréstimos aos nos� os unem Cpl aaosalUen e' 'CISCO e .lOTI e verTI, -

sos municípios, amplamente .3uas condições próprias e na Tela. Nac. /' cido no Riol de Janeiro, em.

diVtllgado pela imprensa, �illa3 n ecezsidàdes, para que Preços:. �,50 - 2,00' - 3,20 9' de agosto de 1784;
-

. Censura' Livril. 1 ó58 f
-

nota-se, a firme determina- ;)S ü'abalhos do corpo técnI- -- em .0 , oram mau.-

ção' de s. excia. de cumprir Gb possam 'sel:' facilitados; CINE GLORIA gurados os trabalhos de re-

as. promessas feitas às co- sem maiores delongas. Às 8,hs. construção da nova Casa da
Criada a Comissão o produto entregue nos por- lunas nacionais, no discurso Willian BENDLX Moeda, no Rio de Janeiro;

Coórdenadora de Com- tos de embarque, inclusiv,e
que proferiu por ocasião da Investimentos no interior do em:

'1_
em 1.861, no edifiei<J:

pras de Trigo Nacional PÔl'to 'Alegre e Pelotas, ,os
instaIação do II Congresso Brasil PORTO D.E NEW IORQlm da Escola Politécnicá do Rio::

Rio, (Agênda Naciona.l) preços constantes da tabela N3icio.nal· dos Municípios Com a recom'endação do No programa: CiiIelandia de Janeiro, foi aberta a

pr.
i-

- O minis,tro da Agricul� iicima, serão a,crescidos de Brasileiros. ..:hefe do govêrno ._ afir- Jornal. Nac.. .

me ira Exposição Nacional;
tura, sr. João Cleophas, re- Cr$ 20,00 por saco de 60 Em fase adiantada, os tra- mau, a s'egui:l' o presidente :preços: 7,00 _ 3,50 _ em 1.861, deu-se a' inau-
guIando os preços do trigo quilos. balhos de planificação ,fa Associação Brasileira de IMPERIAL guração da última, secçãa
para a atual' safra, baixou Art.' 40 _ Quando o pro- _ Sei que os trabalhos de lvlunicipios - teremos, den- . Às 7,45hs. . do Canal de Macaé a Cam-
a 'seguinte portaria: duto for negociado a gra� planificação, prosseguiu o t1'o em pouco, tornado efeti-. Louis JOURDAN - De-: pos;
"Art. 1° - Os preços mí� nel, o comprador poderá sr. Rafael Xavier, com o oh- va uma corr-ente de investi- bra PAGET _ Jeff CHAN� .

- em 1.867; cairam em

nimos do trigo de produção descontar, 110 máximo. do jetivo de tornar realidade o' -ínentos p.ara o interior do I »LER
I um,a cilada feita pelos parà-

nacional - safra 1952-1953 pre�o estipulado nesta por- i;luxílio direto do glOvêrno fe- Brasil, melhorando as con-
.

em: guaios alguns elementos d�
- a serem pagos obrigatõ- taria, a importância de .,: d�ral aos municipios caren-. Jições de vida, principal� AVES DO PAR-AISO 260 Batalhão de Voluntários
riamente aos produtores de Cr$ 10,00 por 60 quilos de tes de serviços de água e es- .uente, dos municípios de No programa: Notícias da Pátria, inclusive.o Major'
trigo, .'serão OI') constantes trigo.

.

gotos, já se encontram em a- !)eq_uena renda.
.

da Semana. Nac. Sebastião Tamborim que foi
da ta'bela abaixo:

.

. Art.' 6° - Revogam-se as, diantada fase de elaboração, Política preconizada
.

pelo Preços: 6,20 - 3,29 morto combatendo;.
Pêso Prêço disposições em contrário". na própria Secretaria do Ca- movimento municipalista Imp. até 14 unos. - em '1.868, o Marechal

hect.olítrico mínimo 'A Comissão Coordenadora tete. E muitos municípios,
t Concluindo, declarou o sr. IMPERIO Lima e Silva, Duque de Ca-

82 (ou mais) .. Cr$ 156,00 de Compras de Trigo por intermédio de seus ór- Rafael Xavier:. -- Essa é a Às 8hõ. xia,s, passou em revista o E:-
81 . . . . . . . . . .. Cr$ 154,00 Por outra portal�ia, o mi- gãos próprios, já se dirigem, política preconizada pel.o Sessão das Moças xército Brasileiro, reunidO!
80 , Cr$ 153,00 lllistro João Cleophas consti- direta.mente, ·ao

preSidente]'1UOVimento
municipalü;.ta· Diana LYNN t�o acampamento de Rednc-.

79 - Cr$ 151,50

I
tuiu a Comissão Coorde�a- -dã República, solicitando .lacional ,e a única capaz de em: ción-Cuê; '-

78 (básico) Cr$ 150,00 dora de ICompras de Tngo esse aux�Iio. Entretanto,.pa- ttss.istir efic�enteme�te o in- A AMIGA DA ONÇA .
- em L86!}, em Alagoas�

77 ., .. .- '. Cr$ .148,501 Nacional, com sede em Pôr- ra sua execução conSClen- tenor do l'lalS, deSVIando-se, No programa: Filme J01'- foi inaugurado o Instituta
76 , , ., Cr$ 147,00 to Alegre.'

.

,ciosa,
torna-se necessário assim, para as zonas menos naI. Nac.

.

Arqueológi,co.
75 , . .. Cr$ 145,00 A, Comissão, �u� f.undo- um sério tr3ibalho .de plane- . favorecidas, (} e�ced�nte de Preços: 1,00 -- 2,00 _;_ 3,20
74 Cr$ 144,00 TIara sob a presIdencIa d.o jamento, de fõrma a ser efi- recursos que ate hOJe tem Imp. até 14 anos. André Nilo Tadasco
Art. 2° - Havendo fra- Inspetor Regional' do Servl- ciente a assis,tência prome- 5e1-vido somente às inver-

ção no pêso hectolitrico, ês- ,

ço de Expansão do Trigo, tida. Por isso mesmo temos ;;ões especulativas, nos grar"
te deverá ser considerado em Pôrto-Alegre, terá um recomendado p'essoalménté; des centros urbanos do país.
como um ponto acima, quaii� representante de cada um '1 vários municípios interes� �e há mais tempo tives'se
do igual oli superior ameio, . dos moinhos no Centro. e ",ados que, de'acôrdo com as mO::l seg-uido semelhante po
e como' um ponto abaixo', no Norte do país, 'de um repre- informações prestadas em lítica, Ol!tra seria, por ,certo,
caso contrário. sentante da, Secretaria de A�. 85,0 Vicente, pelo sr. Clealí- � 11118,;a sitqacão econômica
Al't. 3° - Os preços aci-

I gl4icultura do. Estado do Rio �4II!Ito()4II!Ito()�(�),-,()�)""o_O_I<'
!c1a ·entendem-se para o pro- Grande do Sul, e de um re-

C "
.' l'ftttI

duto' limpo, sêco, �mbaiado. presentante de cada um dos O·muniCaçaoem ,sacos de 60 qUIlos e en- Si�dicatos da Indústria do .
'

.

FhrianõpoUs"l_ Itajaf _ JOÍnville _ Curitibatregue nos ·pontos de embar- Trigo, com a finalidade de O dr. Wilmar Dias" advogado, comunica aos
_ •

que ferroviário ou fluvial pl-'o:r1rover e coordenar as seus clientes que, de 3 de novembro, p. vindOlll'o, I A
A. nua Deodoro esquina da

mais p:'óximo d� zona de compras do "trigo. nacional, Tflahriní o seu escritório de aflvocad8. Edifício genCta: Rua Tenente Silveira
}ll'oduçao

.

respectiva. por parte dos momhos de Mo.ntflpio, sala 3. 40 andar, atendendo das 10 à'3 12
� IParágrafo único - Para irigo. horas... I _

, .,

Preços. do .rigo para a
safra 1952--53

Barra Grande, mas Lima e

Silva recusou por nao ser 0'.

título. acompanhado das
honras de grandeza;

--..,- .. ..-,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Liberadã a impor
tação _de varios
artigos-

•
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'(TC

Jovens de todo o mund,j
nom Congresso Estudantil',

Noventa dias nos Estados O estudante brasileiro que
Unidos convivendo com a fa- vencer a competição passará
mília norte-americana três meses nos EE. nn, Dos J. W. CAVALCANTI & CIA.
_};ntrevista com o professor vin-te e três pre-selecionados l\'{óveis estofados'- Lindos modelos

copa, cosinha, varandão, dispensa etc. terreno
Manoel Marques de Carva- restam apenas cinco, cujos - colchões -

,

15x40 ' .. , ..

lho, do INEP, sôbre o Con- trabalhos serão '. d_efinitiva- Estofamento de autos e caminhões ..
, 'iUA BOCAiIUVA - 3 quartos. s/ para negócio. varan-

gresso Mundial '�tudan- mente julgados brevemente :sERVIÇO PRIMOROSO
da. coaínha, ótimo ponto. perto da Av. -Trom.

tes do Curso Secundário .pela Comissão composta do.__ PREÇOS MíNIMOS
powsky ..••.•.•..•••..•.•...••.. o 0 •••• " o., ..

RIO, (Agência Nacional) representante da ONU no COLCHõES A PARTIR DE Cr$ 100;00 RUA RUI BARBOSA (defronte o Abrigo de.MtnoreB)--' Dentro de poucos dias, Bras il', sr. Paul Vanorden Rua Francisco Tolentino - Esquina Pedro IVo
_ 2 �uartos, !/visita. s/jantar. cosinha, etc...

g,el'á conhecido o nome do Shaw, pelo adido cultural da - Florianópolis .�
..v, RIO BRANCO _ 2 quartos. sala. varanda. coai-

:estudante br'asileiro, q-ue Embaixada Americana sr.

E 8
nha. etc. . .. ', , ...• ' .•...•.......... 0 ••• " •• ,.

E�:�:��:d�r�::.:�� r�:::�::àqr:�f�:�:E=o�, Xp r.essO rusquense RUAc:s�::a BOI.����.�.�. �������: oa./.V.i���� •. �����.��.

1
COQUEIROS - a quartos, sala, �arand8. �oainha: b.--() nosso __país já enviou. nas que nos co:qcedeu esta entre- . A �RQ_DOYIÁRI.A,_ :!�RF;'�S-º BRUSQUENSE S._ _

- nheirQ, eh:. , , ' " Yr. ::-:--. o
�_,. "(J.-900L� -

- -�

,.lois últimos anos um repre-- vIsta.
'

A.", tem o 'pr�zer de comüli'icar a� comércio e ao público RUA JOSÉ BOITEJJ.x -,2 q1Íart;;� s/visita, v�randa.
sentaflte ao citado cong!'és- Serão hospedados por famí;-, em geral, e de módo especial aos seus clieutes e am1gos cosinb!1 •.••.•...••••..•..........•..... , , ...

80, para ° qual,são conv�.d!l! 1 H__�s a_merica.n.a.� .' que, á pal'tir, do dia 5 de Dezembro corrente, tôdos os CABEÇUDAS MUN. LAGUNA � Beira-mar com 4
{los os estudantes dos palses Os estudantes congressls- seus serviços de �assagens e Hnocorrrend-a-s, ..... fllJlflQnarão, quartos, s/negócio, a/visita, s/jantar, cosinha,'

-membros da ONU. Nem sem- tas dura�1te a sua permanên- na Agência da Emprêza Auto-Viação éatarinense S . .A::; etc. terreno 72%38 mts.. ótima para v�raneio ...

pre. da-da a premência de cia de noventa dias nos EE. sita á Rua Felipe S.chmidt n .. 42, nesta Capital, onde es- RUA RUI BARBOSA - 2 quartos, sala vi8ita,-co!li�
tempo, a escolha do nossa UU. serão hospedes de dife- pera merecer a confiança que até aqui lhe tem sido dis-' oha, etc. .. '

..

'representante poude obede- rentes famílias americanas pensada. SERVIDAO FRANZONI - I quarto•• sala, varandá.
-cer a um critério amplo de durante

-

qui1-1ze dias. Isto 1
'

_
cosinba. etc., terreno 9x63 mta. . .•....... ' •..

:sel€ção. Agora mesmo, � quer dizér que o represen-
'
sileiros de curso secundário de amizade ep.tre os povos ESTREITO RUA SANTA LUZIA ..:.... 2 quartos, sala--vi'

-eêrca de do!s mil edueandá: tante do Brasil tomará con- pre-selecionados pela Co- através de sua juventude es- aita, I/jantar, cosinha, despensa, etc•..•..•...•
.rios existentes no. Brasil, a- tato com seis famílias. Irá a 'missão julgad9ra: Sérgio tudan-til, fôrça e esperança RUA FRANCISCO TOI..BN.TINO - Z quarto�! .,-1.,
penas duzentos e cinquenta, 'l.ulas, passeios e viagens a- Qu.eiroz Dbal-te, Liceu Nilo do futuro, laço humano que varanda, eOlinha, .tc. .. , .........• ,

.

justamente os das capitais, companhado pelos seus cole� Peçanha, Niteroi (Estado do liga geração à geração que .STREITO' RUA TERBZA CRISTINA - I quarto.,
entraram no conçurso. Para gas e,studanidenses da mes- Rio); ,Jo,sê Maria P. L: de.M. será l'esponsávelépelo ,dia de sala, varanda, eOlinha, aala para neaócio .••..

i) ano próximo, o Ministério ma idadê e_ sexo. Pedrosa, Colégio Santa Ma- amànhã.
' , SÀRREIRÓS - li qÚ�rto•••/vi.ita, .ij'antar, co.inha

rl� .Educ�Ção pr:t:ude_possi- O _temá�io do Congresso I ria',Cul'itiba (Estado. do �a- 'As vIsitas às escol�s e ins- ,rande, terteno ••••••.•••••••••••••......•.•

lnh.tar � partlClpaçao do Nao eXIste um temário I rana) ; Ieda Barros Slquell'a, tituições culturais, os deba- -o--
mawr numero possível de pre-fixado e definitivo para Colégio Izabela Hendrix, Be- tes,'e conferências, o conta- • outraa que 1)01' motivo de fôrça maior nio .io .nulldade.;j
;colégios do Curso Secundá. !l._Congresso Mundial de ,És- lo Horizonte (Minas' Ge-' to, p!'lssoal da juventude v:in� alguma8 deltaa '11.0' eceit.;tranlferência pelQ. Instituto., .on�'Pftl1'10. tudantes do Curso Secundá- rais); José Maria dé Sá da de todos os quadrantes • Caixa EconGmiclf.

62 Paí�s diferentes rio. Sabemos que os assun- Góes, Colégio Guido de Font- do mundo, a observação da 'AV. MAURO RAlIIOS ..:_ Lote d. 16x4S mta; (neIrO-
Segundo declarou o Prof. tos a serem estudad9S e de- Alagoa:s); Manoel Alvaro pujança e da vitalidade da cio urgente) : ..

Manoel Marques de Carva- ba!id�s serão em

torno.
da

I Fell1aI.ld.
es Fragoso, Colégio Organização das Nações U- &STREI'Í'O RUA SANTA LUZIA,:- Esq. com Rua

lim, dei3-de 1947 que o "He� proprla ONU, sua organiza- Visconde de Pôrto Seguro, nidas, tudo isso fará com S�o Pedro - -40:l%1S mt.. • ..

rald Tribun,e" patrocina o ção, sua influência e suas São Paulo (Estado de São que os congressistas voltem COQUEIBOS �UA SA.O CRISTOV.10 - 22z1S60. ten�o-Congresso :Mundial de Estu� realizações, com a coopera- f pauÍo). -

.

aos 'seus paises de
�órigem uma. pequena. easa. • •••...•.. � ••••.••••••..

dantes de Curso Secundário. ção da Divisã& de Informa- Finalidades do Congresso' cheios de ideal e-:-sobretudo ZSTREITO RUA SANTA LU'ZIA -'- lote com 10d&
Em médÍa ·tem

-

parti-�ipado ções das Nações Unidas. , O Congresso Mundial de -cheios de bôa vontade� Ele: mta... ',... 16.000�"
do Congresso cento e vinte O concurso, nos diferen- Estudantes ,de, Curso Sectin- verão de perto o sentido da SARRIlIROS.,... lote de lbIiO mta. •••••..•.•••.. 1I.000,M
-e cinco estudantes pe-rten- tes países, yersa sôbre a 01'- dário,- que se reune anual- fraternidade universal, as COMPRA DE TIlBUNOS, CASAS, CHACARAS 'z SITIO!'
-cen-tes a sessenta e' dois paí- ganização das Nações Uni- mente desde 1947, sempre difi-cul-dades em conseguí-la Temoll eempre inteNs,.doa em comprllr caeal, terr.nOI, ehi-
-ses diferentes. Para janeiro das e a prova deve ser es- sob os auspícios d.o "Herald

,
ou mantê-la e o alcance esta•• sitiol.

<l.e 1953, que é a época. do
I
crita em inglês pelos candi- Tribune", tem P9r finaJid3;_- imenso;..da cooperação inter

'Certame es�uda,ntil, espera- datos, inscritos. • Ide congraçai' os estudantes nacional tão indispensável
se um consldera-vel aumento I, Ate agora foram os se-' dos países membros da ONU para que haja paz e prospe
no nTÍmero de congressistas. ; (ruintes, os estudantes bra- estreitando assim os laços ridade no mundo.

!

.aec.bemol! • 8]tHesmo. qualquer importância cOIll c.rantia-b-!..
pot.ciri.. .!

� ., .. .- �
' ..

.: W " " ..,... " '4

� �

::�: Oeladelras .7 ·pãs -:�
'h �

RIO, 29 (V. Ao) - O sr, 1 'WHITE STAR .1.
Coriolando Gól's, 'diretor da ":. (C· . » X
CEXlIM, autorizou .a libera- i·:· G .t.
ção da licença para impor- ,.:- .ra r iJ n t ia ,O r ;g

� 11AI 5 AnOSI, "%t
'tação de vários produtos da ! ••• ,

•
,

! • �Tchecoslovaquia, no valor ,,,. A---- V· I
,-

P
"

global de um milhão de dó- ! •••
.

IS a e' a . razo ,+)
lares. O Brasil que possui I.:. - .:.
saldos naquele país centro- i.·. p'. O I-

----e &' C· ��.
europeu, vai receber potás- ! ._t. -- ere·l·.,a '

. IVe Ira
.

Ia.. ...:.aio, oxido titânico, artigos � ._t. '

.<to
fotográficos e cinernatográ- j ._=. ' Rua Conselheiro Mafra, 6--F'LORIANOPOLIS .:.
ficos, armas de fogo e aces-

'

..�. .:.
sór ios, máquinas para tra- _�"�"�"� �...�...�...�...�..�.!...�..!"

..�.H.�"'�"'�'-':"'�"'�".� !++.� �+.p........_••k........�
balhar metais, teares, etc. ';

,•• ,- ." � � •••• ,�:,:I'!',,"� � _� �, • * ii'� ., � • � � • .".

�(}Dda:u;;:S�t��l�:e!O �::: :-';'..�..���� Caldeira Babcock
.

& Wilcox
Elixir de Nogueira t10 BP
.....=.:=:.�, ,:,-Ttpa",Cab,8:Çlt81 ,.Sucataaes.,

Vende-se uma, ingleza de 110 HP, 110 metros 'qua
drados de superfície de aquecimento, 150 libras de pres
são:

Preço para desocupar lugar entrega depois de De

zembro.
Ver Iunc.ionando e tratar na Usina de Açucar Ti-

jucas S. A..
"

São João Batista -- Santa Catarina.

CASAS A VENDA

ESTREITO CANTO - 4 caaas, sendo 2 residenciais.
. ",,

2 para comércio. (ótimo. ponto perto da Soberana)

RUA TENENTE SILVÊIRA - I) quarto"•• /vtstta, 1/

jantar, copa, coainha, etc. , . , ... , , .. , ........•

ESTREITO RUA SANTOS SARAIVA - ,. quartos. ai
jantar, a/vísita, copa, quarto de banho. garaje, .o�

,

, tão, situada em esquina ..... o . , ... '.' . , o , , ....

RUA BOCAIUVA - 4 quartos. a/visita. s/jantar,

copa. cosinha,. dispença, antrade para automóvel

por dURS rua. (situada em esquina, grande ?uio.
tal) ..................•.. ' .•... , .. , ., ,'. , , .. '

RUA MON�ENHOR TOPP - 3 quartos. s/visita, s/

jantar, cosinha, depósito, cop ... terreno 10:1:30 mts.

�tlA CONSELHEIRO MAFRA - 4, quartos, e/visita.

s/jantar, eope, eoaínba, situada em esquina. ótimo

ponto .. , .. .'
, ......•..,� ..

'

, .. o, •••• ,

ESTREITO RUA SÃO PEDRO - 3- quartos, ant-aala •

sala de visita, copa. cosinha, instalação' sanitiri.
�mpleta-,-- com duae� pequenae- casas - nos -fundo.

,,-v; MAURO-'RAM'OS -'. quartos. cosinha, sala jao-
-

tar, s/visita, etc. (casll isolada ótimo local) ,.,.

RUA DUARTE SCHUTEL -: 2 caSRS. uma com" quar

tos, s/jantar, a/visita, eosinha, etc.: outra com I

"outra notícia: dentro de 2
anos o B�asil estará, em con

dições de exportar juta e

sacaria.' A' Informação a

respeito é completada com (;AbA aLlKiIU...&JU.a. .......
baU.' LU
fa••,.Vilnl DIa "

&•• 0. , ....

outra': não serão mais per
mitidas. importações de ju
ta para o Brasil.

quartos, sala, varanda, cosinba. etc.' '. , .. ' . , . , .

ItSTREITO RUA JOAO CRU� SILVA - 5 quartos, aI

visita, a/jantar. cosínha, banheiro, etc., terreno

42m. frente por 20 fundos (esqutna}, aceita-••

-600% à vista e 50% à 1.200,00 mensais ",.,."

!:STREITO AV. SANTA CATARINA - 3 quartos. siColc'hoaria lPrimor viaifa, s/jantàr. copa, coainha, etc. terreno 20:1:40

(chácara) , ..•...... , , , , ' ..
-

.. , , . , , , .

�STREITO RUA SAO PEDRO - 8 quartos. s/jantar.
'

,

"""--0-,-
JlIPOTECAS

':;'.. '-' .ODE-LO
,'Lentes Z-ef�s-, e' Ray-Ban

ARMAÇOES MODERNAS ,PARA CAVALHEIROS, SENHORAS. - ARTIGOS FOTOGRAFICOS
LJLTIM,l\S NOVIDADES ,PARA PRESENTES'

RUA -FELIPE SCHMIDT - (Edifício Atnélia Neto)
.. ,..;.-- .� ..

lIOO.OOO,09

400.0(lO,�

UO.OOO.04it

100.000,041

260.000.0411

160,000.04

" 180.000,..

I
180.000,oliJ

1«!O.OOO.o4!

111&.000,_

UO.OOO,oe

UO.600.�

100.000,0.

100.000._

100.000,04

90.000.00

'80.000.�'

BO,OOO,�

GO.OOO,�
"

&0.000,0ô,

U.OOO,�

11.000.0.

1!0.OOO,o.

BO.OOO,�

11,000,0.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Salário.Família e a 'Ass. S�Dador. 'ra�- \o_p_r_o_bl_e_'m_a_'d_a,_ca_r_D_e/

dos Funcionários Públicos CI.N�(C,) °cena·61'l·ualll)ooltlttl·c�0 de ASanta Catarina o sr. Sena� Câma,ra Municipal contra os marsliantes
. dor Francisco GaUotti, atu-

.

. apeíades p·ela Iamígerada COAP.
.

almente integrando a banca- "

da do Partido Social Demo- Da Secretaria. da Câmara Apolonio Bouret - Presi- da Silveira - DD. Pre"ideH-·
�ráUco na Câmara Alta, Municipal de Florianópolis, dente COAP - Nesta. te Câmara Municipal.
desfruta de prestigioso des- recebemos: Càm"al'a Municipal de FIo. Apraz-me acusar o rece-;

"0 problema da carne ver- rianópolis, por proposta do bimento, do telegrama corre:

de tem sido tratado, pela vereador Gercillo' Silva, a-' data de 22 do último mês,
Câmara Municipal, com o provada por unanimidade referente à proposta do ve

interesse .

que as causas do dos seus membros, vem pro- reador Gercino Silva aIJro�·

povo sempre tem merecido testar junto Vossa Senhorãa vada por unan iruidade.. pro
{Ia parte dos vereadores, diante desnecessário e leva- . testando contra o aumento,
Já da p rimeira tentativa do aumento de mais de 30% do preço da carne, a cuja.

de aumento, foi, convocada no preço da carne verde, a- respeito cumpre-me ínf'or
.uma sessão sxtraordinâria tendendo melhor à ganância mar a V. Excia. que ret.rans..

para impedir esse abuso dOR marchantes que aos in- rniti o texto do dito ríespa
contra a 'bolsa do consumi- teresses da população, quan- cho ao sr, Presidente da.
dor, abuso que, felizmente, do .sería esta a sua única fi-I COFAP, pois a referida ma ..

não se concretizou em vir- n�1idade. �tenciosa� sauda� I Jora�ã� foi autorizada p�k�
tude da geral repulsa por çoes. (a) Alvaro Millen da

I plenário da COFAP, em ra-.

parte do povo, +ilvcira, presidente. -' Ice da inexistência de n úme-,
Autorizado porém, recen- -,

I
1'0 legal para deliberação pe-.

temente o aumento, e isto Esse telegrama, a reque=: lo plenário desta COAP.
por deliberação da COAP, rimento do vereador Vltódo I Atenciosas saudacões ta '"

único órgão competente pà- Cecheto, foi -transmitido, � Ap�lonio Teofilo" Bouret..
ra intervir no problema, o ')01' cópia, ao sr. presidente' presidente da COAP.
Legislativo da Cidade não :la Rapúbl ica, ao presidente i .

Pelo exposto se verifica
,e poderia, manter em s ilen- ia COFAP e ao sr. Gover- 'lue, no caso da carne, a Câ-.

Eleito 1)01' express i v a
'

c io. nador do Estado. mara Municipal de Floria-
maioria 1.JUa o Senado; da A' tdE''S51m, por propos a o sm resposta, recebeu a nópolis pela totalidade de-
ftepública, em,/15, o ilustre vereador Gercino Silva, a Câmara Municipal, o se-' d t. '" seus verea ores, es eve, co--
conterrâneo tem prestado Câmara aprovou por unani- gu inte telegrama : mo não podia deixar de es.
longa fôlha de serviços. ao midade um protesto contra Vereador Álvar.o Millen tar, ao lado do Povo.
seu Estado natal,. com o a- il resolução daquele órgão,
presentar trabalho eficiente .endo na oportunidade, se 4'DII·II·O··-do·--

....

G'
.....

o
...

'-ê-jt....,...DO...,..__:';;d--e·-.·r-'-;�I--p-a--r�e de interêsse para a eco- manifestado com veemencia I F U tE
nomia catarlnense. Alí, s. vários Membros do Legisla- Obras Públicas DOS 1111101'"I·plos'lxcia. vem debatendo pro- .ivo, entre eles, o sr. Vitório

. li � 'tJ
,1.emas que visam dar ao seu Cecheto, líder do P.T.B., An- EM :FASE ADIANTADA N respeito foram feitas reco-

No-próximo dia 8 de de- . PROGRAMA Estado quanto de uecessá- tõnio -de Pádua Pereira e
O CATETE OS ESTUDOS .mendações pelo presidente,

zeinbro do corrente mês, co-j Às 9 horas__ Missa vo- rio para o seu progresso Édio Fedrigo, do P.S.D .. Es- SOBRE AGUA, LUZ E ES da República ao ministro da.

larão gráu em nossa Facul- tíva celebrada na Catedral e o bem-estar da sua gente. te último deu conhecimento GOTOS - Fala à reporta- Fazenda, através de recente

nade de Direito, 'com f'estí- Metropolitana, proferindo a
Nascido em 'I'ijucas, des- à Casa de investigações por gem o sr. Rafael Xavier, pr despacho do chefe do govel'-.

vidades que constam do pio- Oração Gratulatório o Pro- cente de tradicional família, êle' feitas junto à COAP e
esidente da Associação Bra- no.

grama abaixo, ps novos Ba- fessor Rev. Pe, João Bertol- o sr. Senador Francisco pelas quais havia chegado à síleíra de Municípios As determinações do pre-

charêis em Ciências J'urrdi-" do Brawn, S. J. GallQttí, engenheiro civil, conclusão de que o aumento sidente Getúlio Vargas io-·

�as e Sociais. As iI horas _ Homena- por longos anos serviu na fora feito irregularmente, RIO, (Agência Na,cional) ram bem recebrdas nos cif-

Os novos advogados são gem da Turma ao Des, José Laguna, cemo alto fundo- ,após entendimentos a por-
- As Caixas Econômicas I cuIos municipalistas, tendo,

�guin1es: T!_lales" Brog- Artur Boiteaux, no Largo nário do Ministério da Via- tas fechadas entre' o sr, A-' Federais deverão ser apare- o ·presidente da Associação
"'__J noli, orador;. ÀI�f'o---CesM- Fagundes, usando da pala- ção e Obras Públicas, se!1-' polonio Boul'et,

.

presidente lhadas de modo a satÍsfazer Brasileh;a de Municípios, sr.,
Beduschi, Carmélio Mário vl:U-o""'ba-eharelandó Hellny do, posteriorm�mte, eleito da COAP, um rep.resentante os pedidos de financiamento: Rafael Xavier" prestado à

Faraco, Ciro Marques Nu- Mary Hilde'brail.'d da Silva. para o Senado da RepÚbli-l da COFAP e os marchantes formulado pelos municípios reportagem, sôbl:e o assUll

lles, D"ib Cherem, Fulvio Às 15 homs _ ROl.l1ena- c.� .on�e se en��ntr::...._ser- _Í1�h;r.�s.sarl��. -� .. -�--.-
-

.
�rasi17�ros� pal;_�execus}lo J ��, �s _

seguintes 'declara-

Luiz Vieira, Hamilton Jüsé gem ao Patrono da Tutma., v!ndo a-'Stl1:'Ítell a. ' Em consequencla fOl de seIVlço.., de agua, esgotos I çoes.
-

de Moura Feno, Henny Ma- Des. Urbano MüJ!er SalIes, O dia de hoje assinala o transmitido ao presidente e energü, elétd:ca. 'A esse I
.

( Continúa na 6'a pág.)
ry Hildebrand da Silva, Jor-. usando da pa1avra 1) bac'ha seu aniversário natalício e, da, COAP, o seguinte tele-

__o_o._,.(,_o.....o.....o._".."..,_,,_,,__U_(0>.

...
ge da Luz Fontes, José Ma- 1'elando Dib Cherem. nessa O'portunidade, associ- grama: ; Iria de Carvalho Reis, Lauro Às 20 horas - Colação de i ando-no� àls homecnag�ns de

.'. i
Barbosa Fontes, Marinho Grau, nos salões do "Clube. I'

que ,se1:a a vo na apItaI da .--- ............... �-""""""". íLaus, .Nelson .Amill, Nilton 12 de Agôsto", sendo para"
RepublIca, le�amos ao S�' H" d

.

José Cherem, Osní Cardoso, 1info o Prof. João José de Senador Fr��clscO GaJIottI, orario
. e I

Reynaldo Rodrigues Alves,' 30uza Cabral e orador . da
o :r:o�so �cordlal abraço de

Vera-O í
Waldir Campos e Walter Turma o bacharelando Th _

fellcItaçoes. com os melho- i /
Jorge José. les Brognoli.

a
res votos de felicidades. A O hora de ontem en- I

Será paraninfo o dr. J. J. As 22 horas .:_ Baile de Di t*�-d
----...- tramos no Horácio Bra- I'

("'-
-de Souza Cabral e homena- Gala, nos salões do Líl'a Te- S 10gOl O O Ir. sileiro de Verão, com o'

-

"'''.. ..,,,.-'

geados os srs. Governador uis Clube. "ulaldo Lo·d·. . adeantar, em sessenta I
Irineu Bornh�usen, Osmun- :-�.._.,._,...._..._-_,.�-" m minutos os ponteiros I
do Wanderley da Nóbrega,

A
.

b ,. Distinguido com um con.., dos relógios, que, em

Alfre.do von· .Trompowski,' ssem leia vite especial do Papa Pio 31. de março de 1953,
HenrIque da SIlva Fontes, XII, para ministrar a aula tornarão à hora normal.

HeDri�u� Stodi�ck, Edmu�- Le·g.·slat·!lva' inaugural dos Cursos Uni- �fuita g�nte, .ontem,
do AcaclO Morelra e

HenrI_,
' 'lersitários Católicos de Ro- por esquecimento en-

que Rupp Jr., diretor da Fa- Sôbre a hora do Verão fa- ma, seguiu, ontem, para a controu-se com o 'dia
culdade. Patro�.o o saudoso lo�, 'ontem, o sr. Cá!'lsio Me- Europa,. viajando a !)ol'do adeantado, isto é, as a-

Des_ Urbano Muller Salles. dell'os, do P ..R. P.
. de um Bandeirante da Pa- tividades do comércio,

!-
.

nail" do Brásil, o dep.utad� da indústria, das repar-
EnvaIdo Lodi, presidente da tições públicas, já com

Confederação Nacio�al da sessenta minutos ade-

As' Festividades' no Indústria. E'· esta a l>l'imei- l\a,�taddas:h"· t' 3ra vez que um estrangeiro 'l.as, e 0Je" a e . 1 de

'RI-O V'e"rlD:e',l"ho é convidado para tal mistér, março do ano vindouro,
tendo o' sr. Euvaldo Lodi es- já nos acostúmaremos

.! >-;: .. � .... lJ· colhido para tema d-e sua au-. ao novo horário, pelo
A população de Rio Ver- niram, grande massa popu- la "A 'Doutrina Social :da In- menOs forçados pelas

melho, distrito ao norte des-jlal' naquele distrito. dústria ·Brasileira". cir�unstâncias ...
. �a .Il�a, viv.eu h?,ras �e. v�r-I O�Imper.ad?r da Festa, o

4' h "d f�::.de1!·a comunhao espIrltual sr. Prof. ,Joao GU8,lberto
. 5

.. : o'ras C-O'IO aten. ·0' D O'UI.

oCQUl as festividad�s, do�in- Soares, pessôa grandemen-
,tú últ;w(J, aii realiza<jas, te estimtl'cla e relacionada, BUENOS AIRES, '10 (U. mas não houve mortes, a
honra à N. S. das Graça>tJ 'iH, cooperou. para que' as P.) - Após 45 horas ,de pesar de numerosos bom
e Divino Espirita 'Santo. f�stividades fôss.em coroa- continua e intensa 'Juta, os beirõs se haverem ressenti-
Àquelas festividades, co- das de plêno êxito. Para o bombeiros conseguiram 'do- do do calor e da fumaça.

mo todos os anos, estivéram. ano' prOXlmo foi escelhido n1!nar o voraz incêndio no Hoje ao meio-dia comba
presentes também autorida- Imperador o sr. Jaime Soa- Mercado Centrai, circuns- tiam as chamas 76 bombei
des desta Capita), exmas fa- res, sendo de ressaltar, tam- �revendo as eh,amas ao fago 1'08 com 26 linhas d'e man
mílias e convidados. bém, a colaboração do' sr; inicial em um dos subsolos gu.eiras, 14 autobombas e

Às 8 e 10 horas tiveram Vereador Antônio PaschoaJ do grande edifício qu.e se duas eseadas mecânicas.
lugar missas, . seguindo-se Apostolo e das ..internas do ergúe em pleno centro de Continuam intenompidos
lbatÍsados, comJ grande con- Asilo de Orlãs desta Gapi- Buenos Aires. os serviços do metro ao lon-
corrêneia. Barraquinh a s, tal que' cantaram ao coro, O incêndio causou perdas go da linha B, que passa
P0··"·".,,,. ,..+" r!1r""m fi nnh< '1'l. Igreja, durante as mis� materiais que se elevam a junto ao edifício ('J :'�('::-ca·
ri;,: dIa de p.,Hningr" que- rell- í .,as. : muitos milhoes de dólares, do.

Afim de solicitar o apoio do Snr, Presidente e

dos diversos Iíderes da Assembléia Legislativa, às

sugestões da Associação dos Funcionários Públicos
ao Projeto de Salário de Família enviado à Assem
bléia pelo Snr. Governador do Estado, esteve. ontem
naquele Palácio, Comissão constituida dos Snrs. Dr.
Haroldo Pederneiras, Carlos Ângelo Fedrigo, Alcino
-Teodoro da Silva, respectivamente Presidente, Se-
cretár!o e membro �o Conselho Diretor, Emanuel Pe
reira Campos.. 40 Conselho Fiscal, Silvio Marques de
Oliveira e Roberval Silva, respectivamente Secretá
rio e Tesoureiro da Direterla daquela prestigiosa
Associação.

.

Recebidos no Gabinete da Presidência pelo Pre
sidente Protôgenes Vieira e Deputado Estívalet Pi
'res, líder do P. S. D., com quem entretiveram cor

dial palestra, tiveram oportunidade de trocar opi
niões e pontos de vista a respeito do momentoso as- i

• e. !
....n········· ..····...·...······__�·_... 1

.

I

.... ._._._ ....- "'--".---------_-_.

2 de Dezembro de 1952Plorfanópolfs, Terça-feira,
----------------------------------------------

Os NOV05
-------- ----

Colará grão a tormo«Des. UrbaDol�
Saltes», a 8 de Dezembro_ corrente

caque.

. .,

No Correio do Povo, de 30 de novembro
êo;tá a seguin te nota:

ADQUIRIDA A SAFRA DE CEBOLAS DE
SANTA CA'fARINA

"O sr. Bel1jamhi Cabello pretende regressar
únanhã, vi� Tubaráo, Santa Catarina,. çmde tomará.
as medidas indispensáveis para o escoamento da sa-: .

fra de cebolas, qU,e fói adquirida tot�lmente pela
COFAP".

Quer isso dizer, apenas, que as eebolas vão fi
.cal' pela hora da n;orte" graças à intervenção da

- COFA.l�_!
./ E falam, ainda, que vai ser criada aqui. a Comap�

- Nós, que já estávamos lÍlUito bem ser�idos ape- ,

nas' com a Cofap e a Coap, devemos supol'i;ar mai.f':.
a Comap!

Ainda bem que a vida; até então
vai agora' ser acebolada também.

Valllos ter pratinhos oons" com cebola e c�twlll)!
E não será um destino, êsse, do sr. Benjami; :

andar sempre regressando via Tubarão?
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