
RIO, 3 (V, A,) ----C. O gru- ante da onda de protestos
po que ensaiou na Câmara que SUl'gÍU na imprensa e

dos Deptuados a prorroga- no próprio Congresso.
ção dos mandatos, ao que Êsse grupo, inspirado .se

parece, recolveu recuar, di- I gundo se diz em diretrizes

�""","".

tt
t

Recuam os· Deputa�os . q,
'

Prorro�ar os
·

Man�atos'
do Catete, pretende agorã' ria urna reforma constitu- Os srs. Antônio Horácío . gas, resolveram adiar a

levar avante a idéia JU não cional importante, aumen- e Sá Cavalcanti, iniciadores questão, deixando amorte

nesta legislatura e sim na : tando o mandato dos depu- do movimento, percebendo a cer na memória de todos es-

próxima. tados para cinco- anos' e dos péuca receptividade, .do sa projetada reforma,

Para tanto, será necessá- senadores para nove; .plano entre os seus cole- Além do mais, a UDN já
estava examinando o caso

.� pronta a' não permitir "que
êsse fato se consumasse,
escudando-se na própria
Constituição e no- res.peito
que 'deve merecer a Carta
Magna, do país.
Outros partidos estavam

dispostos a tomar posiçao
contra essa pretensão dos
dois representantes cearen

ses; figurando em plano
elevado o PL, o PR, o PDC e

grande parte do PSD,

DIRETOR

Rubens de
Arruda Ramos

GERENTE

Dominlos F.
. de Aquino

.. Ornais antiloDiá-
.

rio de S. Catarina
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de hoje . Florianópolis, Quinta-feira, 4 .de Dezembro de 1952
.... ,,�----------- ,------------

Políticas'Violento Temporal destruiu urandé
I�egi:��i�es.ar:: �:�:�d=ed:S;�. -����;e:b:t�!;:m:;;;

,

parte da lavoura ·do - 'rl·Uo
_

tar, poderá ser aprovado o aumento do salárío-tamílía
aos s�rvid�res pÚblicos"... .

1
PORTO ALEGRE, 3 (V. _

.

g iando a
'

sua exu'bel:ân�ia,E aSS1m que o genial 7...agallillh,� começa, . pe a
A) O

. , -.
d D larga

.

faixa sendo que os trabalhos da,

."
- munlClplO e om Entretanto, '

A GAZETA, de ontem. Encastelado nas muralhas róseas, P d o't f ,,'d,
.

_ do municiuio foi atingida colheita seriam iniciados
. .

l' Conder e turib l' -

C
e 11 o 01 vaI11 o por VIa Ór t:

'

onvíndo apenas e O!l'IOS ao on e. e tun u acoes ao on-
1 ttIl f- d nos próximos dias, Os da-=,

.•
•

�. en o empora que, apesal:. pe o, tu. ao que urou ape- ,
'

dej e curvaturas ao Condes-o Zagallinhe, antes tao Inte-
d t d

-

nas 10 minutO",. 1"'''S ele;-;".: nos do vendaval não se li,
.,

1 bi N'" b
. e cur. a uraçao causou � u.. �

·hgellte, deixou-se absorver pe o am lente. ao sa e, por
prejuízos

'

'1 I'
,

a' truiu cêrca de 40 a 50 por- mítaram ii zona tritícola,
.

d f
.

l' t
r •

d d
.

't'l
-., mca cu aveis

18S0, que todo o
.

uucrona ismo ea a rm o o mu I es-
lavoura, especialmente a do cento da. área plantada. O pois a cidade de Dom Pe-

forço de culpar a minoria pessedista pelas ações e omis-
trigo. tritieultüJ',· Oscar Vicente drito também sofreu, reg is-

sões da maioria coligada. Zagallinho, divorciado da rea-
A I dê S'J

. , .

trando-se quebra de 'vidra-. ,- s p antações esse ce- I va teve pre]UlZOS 8upe- . '.

Iídade, é um marginal .'

ilhã d ças ·.e destruição de um gru-real já haviam sido preju- rrores a um mi ao e cru-
.

A palavra, diz Zagallinho, por mais bela que seja dicadas com as chuvas no zeíros, pois esperava obter po de vinte pequenas casas
nada resolve, Também as, desculpas, as evasivas, as jus- ..,

d
.

'I d de agrtcultores.. período da .plantaçao, mas maIS e seIS mI sacos e l

tificações, os pretextos, por melhor ajeitados, não deci-
nos últimos dias apresenta- excelente trigo. Os prejuízos no põsto a-

dem. N.o caso, o remédio é um só: reunir a maioria co- CIDADE DO VQ\TICANO,
vam excelente. aspecto, fa- Minutos antes do tufão, o gro-pecuârio também foram 3 (U P) S S

'

ligada, levá-la ao plenário e fazê-la aprovar tudo quan- zendo prever uma. das me- agrônomo regional havia elevados estimando-se em
..

- ua antida-.
.

Cd' P Z alli fi
-

f
. ? de o Papa falará amanhãto o on e. quiser. orque o ag nr o nao az rssoz

Ihores colheitas de trigo, inspecionado os trigais, elo- duzentos mil cruzeiros. Um
N- f f' b t· . em _português pela emisso-r ao az porque se o izesse aca ava com os mo IVOS pa- moderno estábulo foi levan-
'ra mistificar a opinião pública. tado pelo vento, sendo al-

ra do Vaticano, como par-
te das comemorações dox . x

guns destroços encontrados quarto centenário. da mortex
a uma distância de quatro d S

.

A pasmaceira administrativa do Conde necessita de quilômetros. Também uma
e ão Francisco Xavier,

'I 1
.

D t
- " 1" As palavras do Santo-Pa-uma va vu a. esaper ar para a esquema e o c aSSlCO

!l'Tande caixa d'água de ci-l' t t 1 1\,� • -,

I
- - dre serão. parte do solene-expC(IH'n e governarncn a ....uas como ISSO nao e so uçao, mento armado foi arranca-

, os problema.s ·vão-s.e amo_lltoâlldo. entrelaçados,. ' d�loro- ,da pela violência do' tufão.,
triduta 'de cerirnôniàs espe-

t t d d d d t d
. dais em honra do ,missio�sos, 8ngus !an es, uns epen en· o os ou il'os! to os caso

lã se h:ud registrandó
iiga�do e roendo. a sa�de do- organismo �o. Esta�o. Za� , .' ... ; .' 'I.�ít�mas pess:ais. .

nário espan·ho-l que faleceu
galhnho olha o enfeFmo, observà·lh� a iJSIOnamla ma._I

.

.

_

- -

.. .. ..." r. .. • _ * :. •. _.';. u -..AJO..- _ �;. .:...� :.. . ,_ ._ � ,_. �..._._.
no ano' de 15.52. '"""

�
.

" .

_

�
... ""', ��"""_��r4.J"'.··"'_·�"""'-"""_w.......___.·-..·_, ,...-.r ·""J:-'-·""'-__"-�_"-:a..;-_...,. .,;;:"".-! ----.,_.-- .. _ �eerada, sente-lhe as iminências do cola'pso, escuta.lhe a ,-

.. • _.

�. . _
.

.
' _'>.i....,.�

.

-

respiração ofegante e difíciL e alar�ado com perspecti. ..'

M �.ilATARUM·"Vas fúnebres, propõe ao Conde um remédio heróico:· - TENTAR.A .•''1.' -, .

..Que tal se lhe dessémos uma Instantina?
'

,.

Mas o Conde não é homem· de decisões repentinas: DEPUTA·O·O 'EM GO·IAS
.

�- Não! E' capaz de fazer mal. E' verd'ade que ínstanti- .

.

.

'b Q C "OlA·N·[' ') (V A) �ituac_ão política· no Estado Temc�se que venha a cor-:g,a e om.. ue lal uma afíaspirina? �e é Bayer, " Vá L.' . 1,., u • •

.zhamal' êle!
.

Urgente - Graves àcont�- é bastante tensa, principal- reI' sangue no próximo plei-
d· m,e·nte- nos mllÍlicípios .

de to de sete de de�embro, a-E chega o Naguib. Vê o pobre- doente esquálido, ca- ;.;imentos ocorreram no 1S- ,
.

.

.

. davérico, desglobulado. E com a sua imensâ sabedoria, trito de Ivolâlldia, no muni- Miracema do Norte, Iporá chando-se a oposição estu

mrista o dedo éientifíco, ente2ia o busto" supercilia-se r;Ípio de Aurilândia. e Tocantinópolis, onde seis dando a possibilidade de 80-

-diante das silenciosas admirações e ensina:· _ E' um Um, ja.gunço . alCl.mhado fe1"idos e quatro mortos i�- licitar fôrça federaI púa
"

G t " d·.'''a.m as proximi'dades do ·garantir ii vida dos .seus-caBO típico para imediata sangria! 'Ze .rava a, em .compa- ....

Todos concordam! Apenas o assistente da ·seguran. l'ihia de· um bando armadü:,. pleito municipal. membr9s.
ça entende que o càso pode ser iresolvido com .choques! tentou assa;sinar o deptita- EMÍiAíu:i)ôR'

...
·
..

Í"TÃ-"""i)ÊMITIU:SE
.....

'Õ
..

'GÕ-:--
x \ x j, do udenista·Wilson Guima-

,x raes, O primeiro. tiro dispa- LIANO NO BRASIL VÊRNO
{) doente vai de mal a pior. Zagallinho anda inconfor- <t'ado, atingiu em plena tes- ROMA,3 (U. P.) -,- O dr.

)Dado, mudo, pressentindo desgraças. _

':a um amigo do deplltado, Giovanni Fornari, adminis-
De repente, tem uma idéia: lançar a culpa sôbre os '1ue saltara � SUi:l frente trador da Gomália Italiana,

Atédicos da cidade que não foram chamados para o C8- ';,ara protegê-lo, O deputado foi esta noite nomeado pa
- Corre ao jornal e lança o libelo, com minhocas sal. respondeu ao fogo, atin- m o' pôsto. d,e embaixador
iando no... asfalto e caleanhares atrás àa nuca. do o jagünço com seis' til"os. no Bt'asil. Será efetuada a

E', já. a alucinação! Enquanto iS&l, o Çond�· foge Outras ·pessoas entraram· troca' d-e cargos com o dr.
paa-a as festas distantes· e o doOOt17'oo1inlla,". "

no conflito, que se mn- Giagomo de Mal'tino, -atual
PINHO DE RAMOS pliou, j'esta11do .no final cin� embaixador.

"".�IIIo----------"'__ 'V -

co p�ssoas em estado gra· FornaI'i de 49 anos é dililloINQU�ifÍT(r"SôBiiÊ A ATUxçxOOOMí�. ve, .as quais foram t.ran�· �àta_d� carreira, t�ndo 'en�
NISTRO HUGO GOUTHIER

.

portadas para esta capital e trado em 1925. Serviu ca-
RIO, 3 (v. A.) "_ Esteve não podia aceitar tal ineum- aqui hospitalizadas. O depu. mo embaixador no Chil-e de

reuni<Ia a oomissão de in- bência, o sr. Bernardes Fi- tado conseguiu escapar Ue- pois da guerra.

"!juétito do Senado Federal, :lho propôs que a es-colha .so. Mais tarde, comunic�u,à ·�SA�S
........

".T""-.,.-R-""'.._E
...'...."I.....-_....

C--""·O
..""-.;......

M
......I'I."'.._......

O
..

·

para apurar os fatos de que recaísse no Ferr.eira de Asapress que, diante da iri- ..
.

:r�l'u1tou a retirada do mi- Souza.
sr.

segurança reinante no Es- SECRETARIO· DAS
nistro plenipotenciário do'

.

'. ';ado, pedirá � fôrça federal FINANÇASR:r_asíl junto ao govêrno do! ,.
O sr. AifrP,ltlo Neves, .{}e- para·garantir o plei-to tnu-

JOÃO PESSOA, -3 ('\T. A.)Irao, integrada pelos sr8. signou, enlão., pára relator úieipa'l de sete de dezembro,
_ G.rave des�·stre ocorreu

��redo .Ne.v�s, .. Bernaràel? ,-do inql1�.to,,-(».&W..;F:�t+elé t;�.�,? n.o'(08 1):lUllicírtios.; :;0011 'i)� carró- da Sectetada

�11h,o: • Ferrei�"�, .de .Souza, "cf�=.���,; '" .�.:j,����,(r()- .i _'N��·�irculo�": @P<*Iic�j�is- :k 'Finanç,as. em- que viaja
S:;a.ls-PaSlfIJaI!Ul.é,e Ç�rlos-, ���P<•.��}�.�:pr� �ta8:';"6lesta�_eapl�l,..-s:e:"1fi1'W.; ::V:à'·�:Séc"retár�(Y Joãó Gui�

. o�a,
_ ,':" ,.;:. ;'. ,.- '; '''_'�,.'' �"I.ll:!nm,�r�' T..:()'.,goo,hdQr;;de.."dar . ,va...:q,U€ (h�z· .s:O'ldadosc ",da. maraes.

teEsc��hidós �ara,_pr�sídt;lI- f!_� mãi�r,. radipez aos seus p,Qlicia
....

militaI·. �àvi�m p�r- 0- veiculo 'foi· ati;;gido pe

f : VIN!-presld�l}tEli:_d�_, re-I
trab.a,it}.os; ,começando pelo, t�d() _INlra'"Aurllânçlia, .. a,.flm lo> trem de Campina Gran-erlda comissão, _!:espectiva-/ exam.e que vai ·fazer,·no in- de "arranca0!' as Õl'eUtas -do de, quando atravessava. aInente, os s1's. Alfredo Ne- I quérito já em andamento no deputado Wilmar Guimarães via-férrea sendo atirado à

�s.e Alberto Pasqualini, foi Itamaratí.
.

.,.�,.!.. e do prefeito Jasino Bre- distância.'Sabe-se qu-e o sr.

'ih
dlcado o sr. Bel'11ardes Fi- O minlstl'o Rl1go Gou- tas·'.

.

João Guimarães ficoLl .feri-

'�-��P::t�.� J:.<;!?t9I:.• ,,-. ... ,,_,�_. , thj�.r..l\.erá !)llyjdg.. ,.�m."sktgu,i- Q1IATP.o.. MORTOs.. 00,- de�oIlcheeendo-s.e ainda
Rll(10 :-.S razões por- que' eb. .

, ".,,'
_

.",,,., .

Gaiânia, 3.· CV. A.) A Q,S; pOl'menor.es.

i

PIO·XII FALARÁ EM
PORTUGUÊS

/�.O novo bacharel em Di-
reito há alguns anos v.em

dedicando suas a.tIvidades.
HAVANA,3 (U P.) - O no escritório de advocacia

govêmo venezuelano demi- do dr. Lael"tes Munhoz e; a

tiu-se, consoante uma einis-I tualmente, exer-ce o elevado I

som do rádio de Cara�as, I cargo de D:legado Ad�u:ntocaptada em Havana. . na Delega,cla de' FalsIfIca-
o tenente-coronel Peres.' ções da PQlicia paranaense ..

"

Gimenez assumiu proviso- I Às muitas l}omenagen&
riamente a presidência se>- q1!e rec·eberá o jovem oac}u,_
gundo a mesma infonnação. reI, as de O ESTj\DO.

'

DR. DORVAL MA
CÊDO SIMÕES
Na -Faculdade de Direito

da
_
Universidade d� Paraná,:

amanhã, em solenidade qtíe
se revestirá de brilhantismo,
colará gráu -o 110SS0 conter
râneo dr. Dorval Macedü '

Simões, nascido nes.ta c·a,pi
tal e Presidente do Centro.
Catarinense naquele visinho
Estado,

._ •••••• l1li .,

O RISO· DA'
,,'

CIDADE

Essa oposição é íalaâeira. Q lrineu Prom-ereu nã&
'aumentar impostos e aumentar os :sarnabés ...
E daí!
O ,P. S. D. começou a fazer oposição.e· êle mudou:

. não, aumentou, os Bamabés I
e aIlmentGU os impus

tos%

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•• ·2)100$
o ESTADO

-.4'':'. e Otldaaa, l raa Conl.ih.la 1"17, ,.. ....

TIL leU - eX. POIIUl. li•.

Diretor: R.UBJlNS A. RA1I0S.

G.rente: DOMINGOS F. p. AQUlNU
aeprelenbatel:

••pre'lataçÕe. A . .9. 1.ra, Lt�.,

aua Senador Dentaa. 40 - 5° .ndaJ.

Tet.1 21�1I92' - Rio de Janeiro.

R.prejor Ltd•.

&ua ".Ii!'. de ltl1veira·, .n. llJ ._ 8" ...._.

h".' IZ·Qí!71 - São Paulo.

ASSINATUaAI!I N. Capital
.... . •...•........... , Cr' -1'111."

...... t,. ".' ' . .. Cr$ lIO."

No Interlol'

A_ •......... Cr' !OÓ."
.....tr. . _.... CT$ 11 ..

An*oel0' mediante. eontráto.

O. oril'inaill, me'HOO oio put>ht'aa". ..ao...�

' ••0IvI40'.

A' direçào não ••
, respor.eblJis. V.iu .. CI:��"''''t�

.mltido. nOI artil'o, aáaic.adoa

\ .

ORA. WLADYSLAVA W. MUSSI
�

E
DR. ANTONIO Dm MVSSI

Hédt_

Cirurrrta-Cl1nlea Geral-Parto.

tíer.lço completo • lIa.llecialisado d.. DOIINCAS D. SlINBa.

« ... I!.. ..om modar;oa método. de diaanó.tico. • tratam.nk.

;(h!_!.POSCOPIA - BISTI;RO - SALPINGOGRAFIA - ••'rABO-

LlS.O BASA!.

...<l10�rapta por ond.. cnrta.-.I.�oeo.l'nla�o "aio. Ultra

• :"'1'-11 ., Infra Vermelho.

(oldu'ttórlo: RDa TrajaDQ. II, 1. 1- ..adaE - adlfielG ." 8o,,·

8.t"�to: Dai II b 12 bQ.ta. - Dr.' ....1.

11•• U ,. 18 horal - Dr•.• 'Ual.

aa.idaneia A....nid. Trompo",.Id•••

II

I
!

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

ADVOGADOS

ADlIlNI8TüÇ.lO

ESPECIALISTA

MuLÉ81'IAS NERVOSAS E MENTAIS. CLINICA GERAL

Do Serviço Nacional de Doenças. Mentais. Chete do Ambulatõ

rio de Higiene l\lenLól em Ftorranópo lis. Psiquiátra do Hospital
Colônia Santa'Ana.

-

Convu lsozerapra pelo e let rochoque e cardiazol. Insulinoterapia
de Sakel. Malarioterupia. Psicoterapia.

Consuttórto Provisortamente á: R na General Brttencou rt. 8b

(eaquína de Anita Garibaldi).
Horário: Das )/\ à� 17,30 horas

Reaidência : Rua Boeaiuv a. 139.

OR. I. LOBATO· FlLHO �

l.lotonC;lul do ap" relt..o re.pl ratórlo
rUBERCULOS.

ft"jj[{)G.RAFIA i: RADIOSCOPIA DOS .·UL.O••

Cirnreia do Torax

"on.....dlt pela �·Ilculdl>de Nacional de Medicina, TI.toloJr1Ua •

Tiej()ciruTi'ião do Ro.pital Ne�Q bmo.

Co".ultóMo: Rua Felipe 8cbmiilt D, U.

[nà:riamente, da. 15 à. 18 uoc...

Res.: Rua São Jorge n. 30.

DR. ALVARO DE CARVALHO

Cooaoltól'lo; Rua 'traja no • ./n . .Edil. São Jorrre' - l- Aadar,
a.la. 14 a 1(>.

Ruidênr.ia: kn. B'tigadeiro Silve. P.... afll. - ,. and�l. (011'.

I cara de. J:.p:lnha). "tende diàriamente da. 14 h•. em di.nta.

"' •• "c. Ih....ll). ,CUtao d•••peciahzaçao pel .. iS ·N. T. Ilx�int.,no ••x-•••,.ta.1a ..
."111"" 1101 .:one.r... 4. A.. ,ulocla a P.leop.ta. to VtUrlk

(tiO),CirUlllia a" Prof. VllO Pi nhairo Guimari·a.
" .....t.d

b-\oterno dO' Bo.p1tal P'lQUI'�I1t!e a - ••nle"mlo J ..dtet'". d.

',."1&&1 'ad.r.l.
1:11 ·lntu!'o d. Santa Ca.. de .1"r1,c6r4h. 40 ato .. ....�h

Clfniea .Mia - Doenç.. Nano.a..
.

C...altórlo: _.,if1elo Am4iUa Na� - Sala •

DR. M. S. CAVALCANTI
CJfn1ca (!xdnalvamente de m.D�.

ltla Saidanha Marinho. 111. - Teltifóóa (•. � .7111.

DR.. JOSÉ ROSARlO ARAUJO
,

Clínica MMI!:.· - Dol'DÇ8ll dr cJ'iaD�a.
\ Tratameilto de Bronquitea ell\ adulto. e crianç•• '

Cunaultól'Ío: Vitor Meireles, f8' -- '10 andar

Rl)rádo: na.. 10.30 às 11.30 e <i .... 2.30 às J.80 lIora.
ituldê;nc'a: A'ieUlda Rio Rranco, lr.! - FaDa Ul.O

. DR. MARIO 'LAURlNDO '

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Fóro em geral, Recursos perante o Supreroo TT1}:.;t",._

nal Federal e Tribunal Federal. de Recu rS05.

ESCRITóRIOS
Ftoríanópolis - Edifício São Jorge, r ua Trl!\jaW<l:'l>

12 -- 10 andar -- saJà 1

Rio de Janeiro -- Edifício Borba Gato, Aveni·ã_

Antônio Carlos 207 -- sala 1003.

DR. CLARNO G. GALLET'fl
- ADVOGADO _;_

C;a Vito)' Meltellea. 60. - Fone 1.468. - Florj.Do•• I�.'

Adv�)cõcia p, COn'i1bi.lldade
DR. ESTEVAM FREGAPANl

-- Advogado -

ACACIO GARIBALDI S. '\'HIAGO
-- Contabilista -

Edificio "II'ASE" -- 60 andar.

Salão Brasil
Rua Visconde de.Ouro Preto, n. 2.

_\\Vísa a sua numerosa clientela que recebeu nOVüF'

processos p'ara ondulação permanente, os melhores qlH?'
existem na América do Sul.

As permanentes são executadas por competen'tcE"
profissionais dp. renOme no Brasil e no estrange:i:!"o.

Navio._Mutor "Carl H02_pcke"
RAPIDEZ - CONFORTO -- SEG�ANÇA

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANDIRO
nest .. óltirllG Ipena!

VOLTA
d� SANTOS

Z/lJezemoro _ 7/Uezêmbro 8/De:tembrQ
•..afUezembro H/Dezembro 19/Dezetl}bro 2O/Dezembro
25jDezembro - 27jDezembro lOJaneh'o 2!Janeiro
S/Janeiro 7/Jal1e11'O 12iJaneiro la/Janeiro
17jJaneiro 19j.Janeiro 24/Janeior 2illJaneiro
aO/Janeiro lO/Fevereiro 6/Fevereiro 7/Fevereiro
1l/Fevereiro 13/Fevereiro 18fFevereiro 19/F-evereiro
23íFevereiro 25/Fevel'eirn... ]OjMm-ço 2.(M.a:rço. ,

5/Março
.

7/Março 12jMarço l3/Março
17/Março 19/Março 24/Março 25/Março
31/I\Iul'\0 2/Abríl

. 7/A�l'il S/Abril
O borArio de li'lorian6polis será àa 24 horas da. daw jDdicada.�

do Rio de Janeiro, às 7 horas.
Para mais informações dirijam-se 1

EMPR�A NACIONAL DJt NAVBGAÇAO HOEPCn

Rua D�odoro - Caixa Postal a. 92 - Telefone: .1.212.

-___;-�-- -o... . _

DR. A. SANTAELA
I"rm ..c1o pei. Faeuld.d. Naeio"al de .ad1eill... U.t".nl·

a..ld@ada: Eua Boeaiav.; lU..
Ce...U.. : Da. 11 la 18 lIIoraa.

\

Tellfolla: \)On'llltõno: 1.1118. "afdheia: 1.1.

DR. NE\VTON D'AVILA
C,rurJla ,-el'al - Ooenças de Senhorall - Pro('tolol".

Eletricidade Médica
Coneultórlo: 'Rua Vitor MeireJell n. 18 - Telefon. 1])07.
('on.ult,'!: As 11,80 horas e à tarde da. 16 boraa am dlanu.,
Residência: Rua Vidal j(amOB, - 'reletoDe .1 .•U.

...............w.��_._,..,_ _ '-"'�"'�_'-""."""""""""�_ ...�............-_.. ....._�� ....,...,.. .

OR. JOs'F"MEDErROS'�VIEiRA
...,. ADVOGADO -

---------------------------------------------------------------------------------------------

Irarmacias
de Plantão

Esealas intermediárias em ltajaf e Santos. sendo

'p�r. Q movimento de p�sa'iefró8,
PRóXIMAS SAlDAS:

,
de ITAl.AI

I D A
do RIO

·0

_"'---�'_""

DR. JOSÉ BAHIA S. BITTENCOURT'

CUale. Geral - p!:DIÁTaJA
a.a 11 ele Malo•.U - ItaJ.t

t'UlI.ICULT\JRA· -
"

P.DIATIUA - CLINICA a.llAL

C....l"rl. e ReIIhlêDde - Rua Bulclo Vlaua 11'. , (!.ara0
.. 11;.10) - FloriaDópoU•.

----_,---_.•._------

OLlIOS - OUVIDOS - NA_'! • GABGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
J:apeclaUau. II. lI_pltal

/ .oanna Ap.ulh.,lm.
Limpada dll Foend. - !t(lfnkr - ".nomatl'O n,... Ilalo X. (ra

--.rafia. d. Cabeça) - Retiiada Ia Corpo••�b-.n�oa do hhn"

• IIeofap.
a.eelb pau IltaO d. Ocalo.,

_Ceualt6r1e - Viaeond. d_ Ouro P:r.k a. t· - � .... lt•• II. Ca••

..... JIoIlua").
.....eta - r.upa S4)hmldt. 101. - 'tel. 1M'.

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
tCfR(JBGIA Ta.-u.ATOL(tQU

..-:, Or�."'.
C.•••I&rlol 1010 J>iDto, 11.

Da. 11 .. 1'1 .iàrlament...
••nol aOI S'badOl

.... 1 BoealD't'.ll1. '0" •. 'lU.

'DR. ALFREDO CHEREM
Carao. Nadou) �. '•••CU ·.'.uf.

Ib:...._r;� H�'Plt.i �iàid. 'S••t'h.:
.

'.
,

DoeD�' D.",OI.U • m,atai..,
Impoilllct. semL .

... 'l'ir.iea.. D. I., _

�••ib. dà,� 11' li i:t 'kora';;' ;

.00', .. ,N.é
'

.... 1 .Da Santol Sarai..... - "tralll8.
'o'

DR. MARIO WENDHAUSEN
Clúdc:a a6dJea ••

'

...ltM • dia..
., c.U.I�rkt - RUI lotei PiDto.. 11_� Tel. a. 'fII.
Ceu.It•• , na. • li � \ors..

• ....Okl.:· laá ••te",. J6»10r; n. TeJ. I1L

DR. ARMANDO VALERIO DE 'ASSIS-
MeDICO

,oH';:
IN. '.n1eoa •• CU.lo 1Df••til .. Aulatbctâ ...Id.-t • •....

..taI4••Carl.....
OLJNICA. .&DICA pa�OA8 • ADULTO'

-�r".-
C.... l"'do% Ilua NUII••••c)aado; ., - CODIIIlul .... ' U M II

,

•••• 11 .. 17 loraa.
.....ê.d.:

.

aua ••recl.l Gallherm••
'

I - .O�., ,i.
_

_
�
·'0

-

1

MES DE DEZEl\1BRO
29 Sábado (Novembrn-

Farmáeia Esperança - Ru&.

Conselheiro :Mafra
30 Domingo (Novembro;'

- Fal'mácia Esperança
Rua Conselheiro Mafra

6. Sábado (Dezembro)
Fál'mácia �Da Fé - Rua Fe-·

'lipe Schmidt
7 Domingo

Da Fé
Schmidt
i3 Sábado -'- Farmácia

Mod-erna - Rua J{}ão Pint&
14 Domingo - Farmácia.

Mode.rna. - Rua João Pi.n.tiP
20 "Sábado .

......,. 'Farmácia.
Santo Antônio - Rua Joí\�
Pinto ,

21 Domingo - FarmáeÍlil
Santo Antônio - Rua JDãó>
Pinto
25. Quinta-feira T Far

maCIa Catarin�nse {Feria
,do) - Rua Trajano

27 Sábado - Fanná.cía
Noturna - Rua TraJano

- Farmácia
RUâ Felipe>

.F'ê;.··. Lavando com" Sabãq
.

'�irgem ESf>ec ia lidade �st>-S�Ã?�I�((�tA.t'da ·Cio. 'WETZEL' INDUSTRIAL-Joioville. (marca reglslr�da) � r�pr'-':r" ,r ,,�

economiza-se fempo e dinheiro,I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Socia I ODte�s�a:;je dO ::::!:&:�:As:lta,rF��L!C!�!!!o1�J�sa3 iJ� 1)1'.;ZE
..lf1.l.U�O , TAS A'I'ACAM . "MOSCOU, agradece, sensibilizada a todos que a cOllfol'�aram noA data de hoje recorda-

IDA E VOr:rA", DE ED- jol�r�so tl·�nse. por que pas�ou e COn�j.da os amlgO� paranos que:
MAU MORE'!, assistirem a. missa de 70 dia que faIa celeb;a.r sabad�,- em 1.535, em 'uma das

6 do corrente, às 7 horas na Capela -do Colégío Catari-C Bem poucas vezes um li-praias-da Guanabara, os a-
nense.pitães Juan de Avolas e Ga- Iro, no Brasil, foi tão ataca-

,

'. .

d t
.0 - J'

Por êste ato de religião e amizade, antecipa amen efaz de Medrano executaram do e elogiado quanto "Mos-
a sentença de D. Pedro de cou, ida t' volta", relato dó a_g...r_a_d_ec_e..,

--:_Mendeza, proferida na .ves- conhecido repórter braaileí
nera de sua chegada, o Mes- ro Edmar Morêl, editado por.

tre-de-campo de, Infantaria. Pongetti e. cuja primeira e-

Juan Osório teve a sentença d�ção foi esgot�da .

em 26
RIO, 3 (V. A.) _ Os pro- 1,89. Passando a ser cobra'le morte por um surnarro tlias, Par>! os fascistas

_

e

prletárics de veículos foram da a taxa de Cr$ 0,90 parafeito em segredo e a sua re- certos ddemocrata�;t�do n�o

I
surpreendidos ontem com a o Iapetc, subiu' a o-s 1,98.CI· oe DI-a' ral'o

'

velia e segundo o qual deve- 'Passa e uma .� arça a
'majoração do preço da ga- De o-s 1,98, como paga-

'. ", . . da ser morto a punhaladas propaganda bolcº�vIsta. P,or solína que passou de c-s.. vam os consumidores atéouestocadas "até que a al- outro .lado, alguns comums: 1,98 para Cr$ 2,40 o litro, ontem, foi parar em Cr$ma lhe saísse das carnes": tas dl�em, que ? a.uto�· esa
por fôrça da publicação no 2,40 com a alteração do im- em 1.615, partiu do a. Se,l'VlçO ,de potências irnpe-
"Diário Oficial" do dia 28 pôsto único agora em vigor.Maranhão, afim de fundar ríalístas .. '.

do mês passado da lei nú- Há, porém, mais, infeliz-1·
.

P Repórter com larga expe-
E d C

um estabe ecímento no a-
mero 1749. que entrou em mente. stu a, agora o 011-. .

d d riência como era .natural, ..

1 d P t '1
l'Ú e que hoje é a cida e e

vigor na mesma data, alte- .selho Nacíona o e ro eo.

C Idei não se deixou impressionar
d Ii "I

Belém, 'Francisco .a eira
mudo o ímpôsto único sôbre .a mistura a gaso .ma e a _C 1 B pelas propagandas norte-a";

1 íd
'

t b d t
'aste o ranco;

os produtos derivados de coo am 1'0, am em e er-. merfcana {\ soviética. Viu os
-

.

D
- em 1.636, a missão je- petróleo. Os preços �ram minada por lei. êsse estu ..ô\,r' fatos sem paixão e relatou

d
.

t lt
suitica de Jesus-I•raria, em

majorados, em bases que do e essa mIS ura resu a-R· P as Ruas Imnressões em for-
to

Jequé (atualmente 10 ar- ,

variam de Cr$ 0.66 a CdS ..
'

rá mais um aumen , au-ma de um diário.'lo, !lO Rio Grande do Sul), 0,01 por litro, da seguinte mento que não vai além, 88-
'

Daí o sucesso de "MORCOU, .

,foi tomada, após violento
forma: gasolina comum Cl'$ gundo os cálculos dentroI ida e volta", que em 55 dias

b id 1
combate de 6 horas, pe os

0,42; gasolina. de aviação, das ases em estu os pe osoaulistas (le Antônio Raposo iá aparece em segunda edí-
Cr$ 0,40; óleos lubrifican- membros do C. N. P. de"I'uvares ;

,

tão,
tes, Cr$ C,66; óleo diesel C1'8 0,12 por litro.� em 1.735, quando a Co- Nos inquéritos mensais
Cr$ querosene Cr$ A gasolina irá; assim,lonia' do Sacramento, de rea lizarlos por críticos Iite-
0,01 �:l� iitro; óleo combus- para (;r$ 2,52 o litn2._C�"Ca- euja praça era Governador "arios sôbre a vendagem de
tíveis, Cr$ 0,30 por 'qu ilo, mo se vi'_.iY� ... lg�llS m€ses,o General Antonio Pedro de l.in·os no Rio, São, Paulo e
Qetenta e cinco por cento '- .. "J)reço aseendera de Cr$Vasconcelos, sofria constan. R'io Grand(> do Sul, "iVIos- da"" receita arrecadafl",-éóm: 1,89 a Cr$, 2,52, com o. au-í-,e" l'ombardeios do Gaver- cou, ida e volta" figura em
l'

-

'-e:;se impôsto' mento de Cr$ 0,63 em lItro..
• � J

1 a ap lcaça(J rr
.No programa: Cineiandia nador de Buenos Aires, Sal- primeiro LIgar.

desfi>;a;."e ao Fundo Rodo- EM NUMERQS
.

Jornal. N�c. �edo, foi JUorin '-t):Jl de �us m �I2':' d -viário Nacional e os restan- O consumo de gasolIna·preço'§: 5,óo ._::_ 3,20 \!i.ndliares, o jesuita bav}l.1'o 111&
-

'a posse O· tos vinte e cinco' por cento I em nos�o _!laÍs es� previsto'GLORIA· l'omás WerIe que dirigin os

I)t I I LI' serão aplica'dos nos empre- em 3 bIlhoes de lItros anu,.
I Às 8,30hs. ';l1al'anÍs das Missões ; sr. I) e v DO OS endimentos ligados à Índús- l ais. o que vem a dar umaJames :MASON - Jessi- - em 1.822, nas linha3 a- RECIFE, 2 (V. A.) - O tria do petróleo. :t!:sse acrés- média diária de 8 milhões-ca TANDY Ilançadas da Bahia trava- senádor Etelvipo Lins, _zo- cimo de' impôsto atingiu de litros.

.,em: "f1111-se renhidos combates, \'er�lador eleito de Pernam- támbém os estoques de de:: A COFAP SEMPRE ATRA-A RAPOSA DO DESERTO �ntre os sitiantes brasilei- buco, é esperado nesta cu- rivados de petróleo, ora em SADANQtÍ:�ias "OF- P. as tropas lcortuguesas oit..t1 dia 12 do corrente, a podeI' das companhias im- Embora o recente aumen-io G",ner�l 1\tTar."j,.,,·· 'Jordo do vapor "Serpa Pin- portadora,;, .razão por que os to do preço' dos principais- em 1.875; em Nice, f�. to" ckvendo à ·tarde da- produtos _. recebidos pelos sub.p.rodut08 do' petróleo te'eceu Aureliano ICândiTIo '>líl�1e ri-íeimo ci1a �ser empos- 'postos distribuidores já es- nha sido determinado porTavares Bastos, naaeicto em ,acto na chefia do Executi- tão majomdos, no que se lei, sómente deveria éntrar\Ia!<oas em 20 de abril de' vo estadual. refere à gasolina. Quanto em vigor, -em todo território
- De- [839; Falando aos jOl'llalistas ao óleo lubrificante, tam- nacional. depois devidamen-

- em 1.902, faleceu o re- cariocas, o sr. Etelvino Lins béin gravado pela lei, ainda te homologados pela Comis-publicano dr. Prudente de declarou não desejar que ontem não tinha sido majo- são Federal de AbasteciMorais, que foi Presidellte sua posse seja festiva, "pois raelo no preço. mento e 'Preços, a quemda Repú.blica e que, por vá- ainda pesa nos eorações dos AUMENTO CONSTANTE ca:beria apenas aprovar asrias vezes, mostrou ·e prati- pernambncanos a perda' de Apesar de c6-nstituir pro. novas tabelas. Contudo, co-cou severas lições cívicas, qeu grande líder, Agamenon duto de urgente necessida- mo sempre acontece, a Co-4 DE DEZEMBRO Magalhães". Acrescentou de para o d€senvolvimento fap veio tarde, ou melhor,'- em 1.632, o Forte ho- que somente em Recif,e, co- do país, vem a gasolina, nos até hoje �illda não aprov9u:,andes de Orange, na Ilha mo uma deferencia a Per- últimos meses, sofrendo as tabelas. Mas como a lei!e Itamaracá, começou a ser nambuco e 'à sua imprenfla, constante m:J,joração. . de�rmin� ew. vigor na <lata'.)'ombardeado pela 'artilha- iará os nomes dos' elementó's Talvez em outras épocas de sua ,publicação -no "Diá-'�ja do Conde de Bagnuolli; 1ue constituirão o seü se- jamai� tenha ocorrido, com rio Oficial" (18-11-52), 08
.

- e'm _l.810, por carta-ré- cretariado, .

outro produto, aumentos preços já estão sendo co-gia do Principe-regente D.
. , ,tão frequentes em tão curto brados, -não obstante a. Co-João VI, foi criada 'no Rio _(,....O��()�/'.. "espaço .de tempo. fap não 'ter am.da 'se ma-de Janeiro a Academia Mi- ra dos farrapos: fOI dIsper-

Custava. há pouco, Cr$ nÍfestado a respeito.litar, mais tarde convertida 50 por 80 legalIstas eoman-

em Escola Militar; :1ados pelo Tenente Joaquim
-:- em 1.83S, nasceu na Lacerda;

Vila de-Itagui, Rio de Janei. - em 1.857, nasceu em

1'0, Quintino de Souza Bo- Morretes, JlO Paraná,' o his-
. , .l; ,ii, repu bi leu [1<) fervo-, tOl'ludol' José Franciscó da

('(Jso que expandiu suas 1 Rocha Pombo, vindo a fale
idéias pela tribuna popular "sr no Rio de Janeiro em 26
e as def.endia pela impreFl- de Junho de 1933;
,sa. Faleceu no Rio de Ja- '_ em 1.891, naufragou

I
.... , em 11 de Julho de l1a barra de_São Franci"':L1912; neste Estado, o hiate naclO
- em 1.843, em Ellcruzi-. nal "Santo Antonio", que

J lhada, um pequeno corpo de procedia do porto de San
i revolucionários de Bento tos em São Paulo.!
Gonçalves, durante a guer- André Nilo Tadasco..! ---...;..----------------

ZE�MtJ�fRETA

.J.,NIVERSARIOS '1 nesta Capital: o, s�. Niea!l�r'Cap. Rui Stockler de Souza' Souza, proprietário da Grá-
:. fica Santa Terezinha, desta

Capital.

As 8,15hs.
IMPERIAL

I Às 8,30hs.-
.

, Lex � BAKER - BrendaOcorre, nesta data, o a111-
JOY.CE _ Abert DEKversá rio natalfcio 'do 'sr, Ca-
:{ER

pitAo Rui Stockler de Souza,
-culto e 'brilhante oficial da
'l rad ícionai Polícia Militar
"leste Estado.

Na vida militar como na

Vida

-civil, o aniversariante, a par
-do seu cavalheirismo e tra-
'\.0 lhano, tem-se firmado Tl O ,

-4'onceito público pelas suas

'qualidade;; de espirito e de
�'ClIraçãó. Element.o diséipli
:nado, oficiai d� curso, des
:portista dos mais categori-'
'};;I.·c!OS, Rui Stockler de Sou-
za vem prestando a S;;tnta

.- 'CattH'lna üS mais assinala
dos serviços, quer na easer

.na, quer abda mi vida eiyil.
><Colaborador da imprensa
·t3.tarinense, essas suas ati
,:ídiicies não tem sofrido so'
'1uç�\O de continuidade, mes
'mo qnandc destacado para
SErvir no intedor do Esta
do, �m missão com que o tem
iUstinguido o Governo do
l'Estaç1o�

Na data de hoje, que lhe
assinala o aniversário nata-
!ido, nós nos associa>mos,
cCom prazer, às manifesta
�ões de apreço e considera
�ão que há-de, por certo, re
c:€ber dos seus, 'eamara!ias

,

de farda, amigos e aodmira-
,,<ill-res.

.

,'FAZEM ANOS. HOJE:
- Sta, Marina Pereira .

- Jovem A:ulo Vasconce-
los.
- Sra. Maria Areias da

. Silva, esposa do' sr. Lkinio
Teodoro da Silva, comerci-
;;.íí.rio.
- Sra. Olinda S; Pereira,

efl.posa do Sl-. Belmiro T. A.
.Pereira.
- Sta. Oswalda .Rosa Luz,

funcionár.io do Se.rviço Na
·.çional da Malária.
FALECIMENTOS
Sra. Enoê, da Luz Macuco
No Hospital de Caridade,

-onde se achava em trata-
mento, faleceu, ontem. peJa
manhã, a e�ma. ·sra. d. Enoê
''.1a Luz Maêtico.

'

O sepultamento se efe
iuou às 17 horas 110 Cemité
rio do Senhor J,esus dos Pas-
;:(\S. com grande aco:npanha
�"", 1:'0

O ESTADO a,presenta
'�ondolências' à exma. famr
!ia �nlLlb·da.

Sr. Nicanor Souza
Faleceú, à madrugada de

Q;'Jtem, em súa residência,
'

__

trma 'casa com quintal •
. �� Cr$ 150,000,00,

Ofel'Í'lR nara caixa _postal,410. ��:e2t�1�

3

CR$ 2,40 O LITRO DA GASOLINA

Os ::-CUi-l funerais se efe
cuaram, ontem, à tarde, no

Cemitério do Itacorobí, com
grande acompanhamento.

. A exma. família enlutada
as condolencias de quantos
trabalham em O ESTA'DO.

RITZ
As 5 - 8hs.

ODEON

.em:

TARZAM E A MONTA-
NHA SECRETA

. No programa: O Esporte
n a Tela. Nac.

Preços: 5,00 - 3,26
ROXY
As 8hs.

Louis HOWARO
thyDONWS
em:

MALDIÇÃO'

No programa:
ia Semana. Nac.

Pl'eçQs: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos,

,

IMPERIO
Às 8hs.

.Louis JOURDAN
bra PAGET

"

em:

1VES DO PÀRAISO
,

No programa: FUme Joro
nal. Nac.
Preços: 5,00 - 3,20
Imp. até 14 anos.

..sA�"'"
• i4.' .....
t ,·VAlftl �

1f•• en_MIre ......

-

Vtàgem com segurança
e rapidez

.

sO NOS CONFORTAVEIS }t.ICRO�ONIBUS DO

RAPIDO ((SOL-BRASILEIRO))
Florianópolis - ltajaf """:,Joinville --. Çuritiba

Agência: ll.ua DeodoJ'o esquina da
Rua Tenente Silveira

AVENTURAS DO • •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:Oficina de Bicicleta NelY
Aeha-se aparelhada para qualquer serviço em B,

cicletas e Bicicletas a motor f_ Ticiclo - Tico-Tico .-

Carrinho
.

...:_ Berço. etc.
.'

P6Çss e Acessóriús Novós. e Usados.
.

Pinturas. Soldagens e Parte Me<,ãni<,a, .

.

Serv1-ç01\ Rápidos e Gara!ltido. Execut.ados por pet-

snsl esnecia Itzados.
.

- RUR Padre Roma. FjO �

OUfO� - OUVH)OS - NARIZ E GARGANTA

DR. GUERE?EIRO DA FONSECA
·Especialista do Ho!;pital

R,,(>'eita de ' O('ul(l� - Exame ri!' Ftl-fld .. de ()(hn p.ar•

rjlll.ssit'icação da Pressãt\ Arterial.
,'M"0""'n:l\ \p.'1r(i1h<>zpm.
Consultório - Visconde dE' Ouro Prdu, 2.

. Flortanõpolis, Quinta-feira, 4 de Dezembro de 1952 o tIH 'f �. ,V'

FIGUEIRENSE x BOCAIUVA
DOMINGO PRÓXIMO, EM CONTINUAÇÃO AO CERT AME CITADINO DE PROFISSIONAIS, O BOCAIUVA DÂRÁ COMBATE AO ESQUADRÃO LIDER DO :FI-

.

.

. \

GUEIRENSE
.

....."••••�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • w • -� ....,

"O -Estado ESpOltti'v,o "

�}JTES-�·'Ej\1····�0tiF�T0
Avai, local e Clube Atlé- 'luta com o poderoso esqua

t ic o Carlos Renaux, o famo- drão de 'I'eixeir inha, o "on
so quadro brusquense que ze" "azzurra" tem levado a

em 1950 logrou pela primei- pior nestes últimos anos,
ra vez o título máximo do sendo que no princípio da
Estado, serão os protagon is- temporada de 52 o Avaí, in
t.a s do interestadual amis- : do a Brusque, sof'reua der- Rénaux, conseguindo -empa .. ze".
toso de hoje, á noite, no ·es- rota mais contundente de tal' com seu leal adversá- Hoje, pela quarta
helio dà F.C.F. sua história, sendo vencida rio, pelo escore de 3 x 3_ estarão frente a frente os

'I'ratan do-se de dois grê- pelos tricolores do Vale do Dias depois novo embate conjuntos dos dois famosos
rnios que representam as 'Itajai pelo incrivel escore era efetuado no estádio da clubes.
111:1101'e,; expressões f'utebo- 'de 10 1. F'. C. F. e o Carlos Renaux Conseguirá o Carlos Re
Iisticas de Brusque e FIo- Logo depois, retribuindo triunfava pela contagem de naux manter sua invencibi
r íanópolis, é de esperar-se lea visita do alvi-celeste, jo- 2 x O, demonstrando a pu- lidade em jogos contra o I
urna renda apreciável. Em gava nesta Capital o Carlos jjança e fibra de seu "on- campeão da Capital? I
):'EDERAÇÃO AQUATICA DE SANTA CATARINA dOL'El'l'WADES D:ESPOR'l'IVAS NA "SEMANÁ DO I

."'-"_ NOTA
..

MARINHEIRO"

C. A. CARLOS RENAUX E AVAI, HOJE, EM SENSA
CIONAL AMISTOSO NOTURNO NO

..
ESTADIO DA

F. C. F. - NA PRELIMINAR HERClLIO r.oz X TRE
ZE DE MAIO, ENCERRANDO O CAMPEONATO, DE

AMADORES

o jogo constitui uma o

portunidade para o Avaí a�
a péssima impressão

deixada nos prélíos com o

Figueirense e Atlético,
quando perdeu o título de
invicto e 'depois a líderan
ça.

Quadros prováveis
- ,. Carlos Renaux - c Mo..'Yi- . _.

mann, Afonso e Ivo; Tesou-
ra, Bolonini e Pilolo; Pe-

, truski, Otávio, 'I'eixeirinha,
I Aderbal e Jaime.

Avai - Brognoll i, Bene
vá} e Danóa; Minela, Jair e

Nenem; Bolão, , Arí, Saul,
Bráudío e Lisbôa.

Preliminar

pagar

I
v�J

A partida preliminar se

rá, disputada entre as equi
pes do Hercilío Luz e Tre
ze de Maio, dando encer

ramento ao Campeonato da
Segunda Divisão (Amado-

Recebemos :
•

.' -d,� vossa exoneração, 'não I

1 etsar"íaR..QS, como não .esta- Na .semana de 7 a 13 do Local - Estádio da FAC

"Sr. Diretor do J ornal "O mos, de a�ôl"(lby pem secun- corrente; dedicada ao Mari- Dia 9 - 14,00 horas -

ESTADO" daríamos, nem êndo;:.W'i�- ��!:.ei:.2",,(:� E.,ra�:, realiz�r.-se- Fut€bol -- 10 jogo,
. en!,re

A pedido do sr. Presiden- mos expressões' ou pensa-
-

ão em nossa capítãr ltl;;·,;*'�.;..,Jl.i:.1{.l:��,�ii.<-.é-m·Qn�!:!tJc;..
te do Clube Náutico Fran-. mento com que o desvirtuas- de desportista, com o se- e da Marinha.

<cisco Mart.inel li, 'peço a V. sem, de desprestígio e de guinte programa: \ A's 16,00 horas - 20 jo-
S" dar publicidade do ofício ataque ao nome do digno Dia 7 -- 8,30 horas - go, entre (JS quadros da Po-I.abaixo endereçado a ;esta Presidente do C. R. D., fôs-

.

Aberturasolene, pelo Exmo. licia Militar e do Exército.

Federação. se êle quem fôsse e tanto Sr. Contra-Almirante Car- Local Campo da FCF

Florianópolis, 27 de' no- mais sendo quem é e a quem neiro, Cmt, do 50 Distrito
_

Dia 11 - 15,30 horas -r-r-

vembro de 1952. o esporte náutico barriga Naval.
'.

Futebol - Vencedor do 10

Ilmo. Sr. verde tanto já está a dever. A's 9,00 horas - Voleibol jogo contra vencedor do 20
Eu.rico Hosterno .20 - Solicitamos a essa - 10 jogo, entre os sextetos jogo.

I DD. Presidente da FASC digna Entidade obter a ins- da Polícia Militai' e do E- Local':_ Campo.da FCF
Nesta .crição dêste Clube na pro- xército.

'

I Dia 1� - 15,00 horas -

10 - Acusando o recebi- va de out-r igger, a 8, aber- A's' 10,00 horas - 20 jo- Voleibol. - Vencedor do 10
.

mente da nota oficial n. to, na regata de Pôrto Ale- go, entre os sextetos da Ma- jogo contra vencedor do 20

6/52, devo manifestar-vos a gre� a realizar-se a 14 de rinha e da Aeronáutica. jogo JAIR.- defensor avaiano
nossa aprovação ao ato do dezembro próximo, aos clu- Lõcal _ Estádio' da FAC I A's 16,3'0 horas -

Conselho da FASC, que re- bes de Florianópolis, para o 'Dia 8 - 19,00 horas -' Basquetebol - Vencedor do
ousou a vossa exoneração. que já estamos conseguido Basquetebol - 10 JOgO" el:: 110 contra vencedor do 20 Io-
Este clube não foi presente o barco que se nos faz ne- tre os quintetos do Exérci- .

go.

'CIuL 1 ft d Aaquela sessão. E' que, sendo cessarro. Agradeceriamos to e da Marinha. 1 A's 17,30 horas - 'Entre-
'

Ue ..., e gosto..reu representante naquele 110S fossem informadas as A's 20,00 horas - 20 jo- ! ga de prêmios. Encerramen-
Conselho (! sr. Eduardo Vi- providências tomadas e a go, entre os, quintetos da' to. .

t'
A V f S O

tor Cabral, e tratando-se de resposta obtida. Aeronáutica e da Pol ícia t : A Diretoria dêste Clube tem o grato prazer
um "caso" em que o mesmo 30 _ Reafirmando os pI·O- 'Militar, . Local -= Estádio da FAC de comunicar que já se acham abertas, na Secre-

.

,. taría, das 8 às 11 horas, as inscrições para asseria visado, muito bem an- testas do nosso elevado apre �T&:7DfRÊTÕRESDo'DÊpXRTAMiNTÔDE....TJoIIIFtr
.

senhorhihas que desejarem debutar no grandioso'dou ausentando-se, para que ço, subscrevemo-nos.jatencí, I

lá estivesse, o seu voto se- osamente. Assinado Luiz
TEBOL

,i
'. Baile de Gala de São Silvestre-; na·noite de 31 do

Por ato do SI". Osni Mel- "deJl1ar Albani _e A.nt.ô.n·io Me-
_' fluente,ria, como publicamente ma- Oscar de Carvalho, Presi- -

. . . lo, presidente da Federação neguzzo, os quais ja se en- l'RNALDO DUTRAnifestado, pela recusa. To- dente. _.....
. Catarinense de Futebol, f'o- centram em grande atívida- , Diretoria Socialdavia, cabe-me esclarecer Agradece esta Federaçã ....

- '-'"
.

.

. _ o
ram nomeados para o De- de visando reguralizar os

que, sendo o Conselho con- pela divulgação da nota a- t Dpartamento de Futebol da rabalhos do referido eparvocado para apreciar o caso cima".
Capital, -os esportistas Wal- taniento...

.

O).-.·().....o.....\)_(,.....()....()....(,....()....()._.(� -.<,....(),_.()�)....')....()�)�)�)_().-.co
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL

CURITIBA, 3 (V. A.)

-,
naense ile futebol: Pa:testl'a .

Foram os seguintes os re- '5 x MOl'genau 2, Ferroviá- I
e sultados da rodada de do- i·io 2 x Atlético Paranaense.

mingo, pelo certame para-! 1 e Jacarezinho 2 x Monte
!'Alegre 1.

- -" ....

Hora,no
A peleja prelimina-r será.

iniciada ás 19 horas e a

principal ás 20,30 horas.

TER-RENO
-

Vende-se um ótimo lote

na principal rua de' Bom.

Abrigo, medindo 20m.:lI:

32m. a 50 metros da praia,
Tratar na Rua Vitor Mei

reles n. 28 das 14,30 ás Ui

CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL
Colchoari_

J. W. CAVALCANTI & CIA. -

Móveis estofados - Lindos modelos
- colchões -

Estofamento d; autos e caminhões

�ERVIÇO "PRIMOROSO
PREÇOS MíNIMOS

COLCHõES A PARTIR DE Cr$ 100,00
Rua.Francisco Tolentino - Esquina Pedro Ivo

- Florianópolis �
.

Primor
Continuou, sábado e do

mingo, o certame' paulista
de futebol, cuja rodada a

presentou os seguintes re

sultados:
Corintians 3 x Nacional O
Guaram 2 x Palmeiras O

Portuguesa de Desportos
5 x Santos '3
, CQmercial 2 x Radium 1
Juventus 2 x Ponte Pre

ta.1
XV de Jaú 6 x Porto Sal;

tista 2

Jabaquara O-XV de Pi-
l'acicaba O

São Paulo 1 x .Ipiranga °
,

Á c1assifica&ão
10 lugar - Corintians,

4 p.,p. ,

20 lugar - São Paldo, 6
30 lugar - PoÍ'tuguesa

(]e Des,porto's, 8
40 lugar - .Palmeiras, 11
50 lugar - Santos, 15
60 lugar - Nacional,
17

CAMPEONATO GAUCHO DE FUTEBOL
I

PORTO ALEGRE, 3 (V. O eetl'() será decidido 110

A.) - Terminou empatado 'próximo domingo, ·com o

por 1 tento o choque realiza- cláss,ico do futebol gaúcho
do domi.ngo entre Renner e 'Grêmio x Internacional.
Internaci0nal. i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A'
• Providêacias pará apurar

os beDS de Fraoclsco Ilv8S'
RIO,2 (V.A.) � Começa- Cr$ 170.7D2,00. Nos dois úl

ram a surgir providencias tlmos anos de vida, a renda
do inventar iante judicial aumentou não só na parte
pua apurar o montante dos dos ordenados, que passa
bens deixados por Francisco 'ram para 120 mil cruzeiros,
Alves. Chegou ao juízo a como dos direitos .autorais,
resposta da. Divisão do.Tzi- que eu). 1950 chegaram a ..

posto de Renda com um his- Cr$ 171.314,00, 'em 1951, a

tóríco que remonta a 1947. Cr$ 195.6_77,00, aparecendo,
Neste ano, o "Rei da Voz" inclusive, urna retirada da
recebia da Fábrica Odeon, "Casa Odeon" no valor de
como direitos autorais, ... Cr$ 21.770,00, em 1950, e

Cr$ 62.501,20 e corno salá- Cr$ 26.277,00, em 1951. No
i·j"OS da Rádio Nacional ... Banco do Brasil, Francisco
Cr$ 96 mil cruzeiros, aumen- Alves nunca teve depósito e

tando a arrecadação dos di- agora caberá ao Serviço de
reitos autorais para Trânsito dar um esclareci-
Cr$ 77.995,60. Em 19.49, os mento sôbre o "Cadíllac"
Vencimentos passaram para tipo 1951, bem como, o De-
6& mil cruzeiros e os direi- partamento de Renda Imo-
tos autorais para _ hiliária e as' firmas Conti-

nental e CoJumbia .

.... -....fV··
Florianópolis, Quinta-feira, 4 de Dezembro de 1952 ,

,HOMENAGEM ·AOS 1�_ Que' Morreram DO· �ar
Tocante cerimônia durante) Agem directamente sôbre
a Semana da. Marinha _! � o aparelho.digestfvo, evítan
Flôres- de todos os Estados',

�
Ou a prisão de ventre. Pro-

do Brasil para as vítimas porcionam bem estar geral,
da guerra,

' facilitam a digestão, descon-
gestionam o FIGADO, regu-

!'

_

� larizam as funções digesti-
'-'.

RIO, (Agência _Nacio.naI) 'I v_lto., dez milhas ao sul da II
_ "I vas, e fazem desaparecer as

�
'-.- As. comemoraçoes da Se- I Ilha Raza, li f id d d ESTOMA. , ;

'''I
en ermi a es o .

- -

mana da Marinha, que sera
:

,Tara o carregamento das " GO, FIGADO e INTESTI- ".
ce].ebrada em todo o terri-: Lu! es e a desatracação do � NOS.
-tório nacional de 6 a 13 de! navio, já está previsto um f

I.
_ ...... _..,...............-- ........... - .......... --,. .. - ..... ---

Dezembro, terão como nota I imponente cerimonial. For- .).-<�(������ Caldeira Babcoek & Wilcox
�ais de�ta__ca.da êste. ano I mal·á. para o �t� urna cor_n' Garantido o

. Abono aos
ttO IBPuma cerrmoma do mais pro- 'ied·. hia de fuz ileíros navars, _

.iundo simbolismo: um prei-I cuja banda executará a com- SerVIdores S
.,

-:0 de saudade aos 987 ho- :ci1ição "Saudade de minha RIO, 2 (V.' A.) - O de- rios -do Legislativo a .Comis- T,PO Cabeçotes ecceonaes
mens mortos no mar, du- ��\l�ra;,:.:� �ompasso de mar- ! putado ��rio Altino volto� Is�o ?e Justiça, j�á se diri- Vende-se uma; ingleza de 110 HP, -110 metros qua-
J. .•..; �2 � ultima guerra, .. ".� ul.eD�e.

I a ralar a Imprensa a respei- g iu a Mesa da Câmara, so- drados de superfície de aqúecimento, 150 l�bras de pres-
'-:anto os pertencentes à Ma- ,De�egaçoes _de todos os to. do abono aos 'servidores, I licitando o envio de uma in- são. ,

�:inha de Guérra,....quanto à t'",t<tQOS deverao estar pre.-; esclarecend,o que o abano es- dicação, concednedo abono Pre.ço para desocupar lugar entrega depois de De-
: nlel·cante. ��,!1te§, bem. como as _antf:l'i- I

Lí perfeitamente gal'ant�do: aos., seus servidoí:·2:3. .C?ll- ! zemol:o.. . . .
'.

.' .

. ?es naV�I$ .e o povo,. �lm- ! e que todas as extensoes clumdo, o sr. Mano AlUllO \- n' funclOnai,ao e tra�al' lla üSina de Açucar Ti·Com esse' objetivo, um b:�"lzando as.sIr_n a .partlcllla- I foram feitas. Frizou: disse que o. Executivo não ,jucas S. A.
contra-torpedeiro largará ç:w do BraSIl mteuo na ho- I _ "Os projet.os por mim poderá voltar atrás, pois a São João Batista -- Santa Catarina.

::lo cais fronteiro ao Minis- rnél1agem aos se�lS mortos.' apresentados renderão lei é taxativa e o abono vi- �
. fério da Marinha, levando Cr$ 2.300.000.000,00, n,o mí- gorará até a reestruturação C·""'l'lôres naturais originárias '�--���""""""_'- nimo". e esta, fatalmente, virá co-

.

OmuniCaçao-:.l.e todos os Estados do Bra-I nBIDU UUJilA'!'DJ)(� Afirmou que o judiciái-io mo decorrencia da lei de

�ll, � .serem enviadas pejas I JJ P'üOD lIIJ'IJd1l'IeAl concederá ou nãQ abono einergência ,que estamos vo- O dr. Wilmar Dias" advogado, comunica aos
"IamIllas dos· mortos e pela;;; ! mi·

•

d N
.. aos seus funcionários e ca- tando e que-será substitlli- seu>; clientes que, de 3 de novembro, p. 'Vindouro.

'entidades às. quais os mes-I [I IXlr e OQoelra so o queira, terá que en- da pela .futUl"il lei de rees� reabrirá o seu escritório de advocacia, Edifício
�..",()S pe::t-BnClam. Essas flô- I tfe�hl5t'''' .IUlzlJlu •• fitr.. \ vial' me'nsagem ao Oongl'es- tYLlturução do funcio11alis- Montepio. sala 3. 4° andar, atendendo das 10 às 12
:l'es sento lançadas ao mar' U;lft••••• sUU" I

soo Quanto aos fuucloná- I mo da União.
'

\\. �\ata� maisa�\}�� .

- -;:fie
�

COM OS MAGNíFICOS

)�
.

Você. poderá tornar este Natal uma festa mais bela
e mais alegre, levando para casa os magníficos pre
sentes que a ROA Victor oferece. Os rádios RCt\
Victor proporcionam a melhor recepção musical
onde quer -que você resida, transmitem com abso-

. luta tidélldade de som a mágica beleza das melo
dias do Natal e trazem ao seu lar muitas horas de
enlê vo e agradável convívio.

Cr$ 1.850,00
1'VIesmo onde não chega a corrente

.

elétrica. es

ião ao seu alcance as novidades sôbre os gran
..des acontecimentos mundiais e tôda a beleza da
música. Equipado com válvulas de Longa Vida, o

J\ádio de Pilha BP-!2 leva aos mais' distantes lu
-gares as estações de ondas curtas e longas, com
.absoluta nitidez e perreíção de SOI11. Esta é a

.110va sensação HCA Victor!

.��.� •••••••UQ

�

No campo ou na cidade, êste é o seu rádio! Porque
o B-5A5 ... uma das mais perfeitas criações RCA ...
funciona admiràvelmente, seja com bateria de 6 volts ou.

corrente de 110/220 volts AC, proporcionando uma. per
reíta recepção a qualquer hora do dia e de tõdas as par
tes do mundo. Um belíssimo aparelho de ünnas harmo- "

niosas, que decorá qualquer ambiente. <\
•

RCAVICTOR
\

.

LíDEKMUNDIAL EM RADIO E �ISCOS .•• A PRIMEIRA EM 'l'ELEVISAot
.

PRIS_�O-DE )'ENTRE' .

,ESTOMAliO - FltiADO - INTESTINOS
.

PILULAS DO AGRADE 1\'�OSS

NA ACIDEZ DO
/ ESTOMAGO ..

• ENO é de cçôo íme
diata 1 Azia? Prisão de
Ventre? Use ENO ao

deitar e ao levantar ••.

LAXANTE

�� ANTI-AcIDO
r ESTOMACAL

'.

A_ VID-A DE HOJE PRECISA DO ENO
__()._.()�()._.()._.()�)....().-.o.-.()...()._.(.

Absolvido de delito de im

prensa o diretor' do
,

(Correio
Riograndense »

P.Alegre, 2 (V.A.) - Con- Garibaldi, foi o mesmo re

forme foi amplamente noti- metido, pelo juiz de: Direito
ciado na época," logo após da- Comarca de Bento Gon
haver-sé verificado, em No- çalves, a quem estava afeto
va Prata, o caso que envol- o julgamento, para o 'I'ríbu
via o vigario de Nova Araçá, nal de Justiça, de vez que
distrito daquele munícípio, os advogados de defesa le
em um processo-crime, por vantaram a exceção de ver
se haver negado ao sepulta- dade a favor do seu consti
mento de um menor no ce- tuinte, sustentando que to
miterio da comunidade reli- dos os fatos apontados no

giosa, o juiz .de Direito da- dr. Lenine Nequete eram

quela comarca ingressou por verdadeiros. Ontem,' na ses

delito de imprensa, contra o são plena, o Tribunal de
"Correio Rio-Grandense", .Justiça apreciou o feito, ha..

que narrara o fato, de ma- vendo os advogados de defe
neirx a. que o juiz conside- sa feito, pelo tempo regula
rasse injurioso à sua pes- mental" de uma hora, a defe
soa. sa em plenário, do acusado.
Teve inicio; assim, . um Colhidos os votos, foi ()

process o àquele órgão, na "Correio Rio-Grandense",
pessoa de seu diretor, padre órgão' da imprensà caxien
Hermínio Tondelo, que cons se, na pessoa de seu diretor,
tituiu para seus d�fenson-8, padre Herminio Tondelo,
os drs, Angelito A. Aiquel e absolvido, pelo ./ reconheci
Jamil A. Aiquel, <10 tJ!Íôro mento de haver o réu feito
desta capital. Feitu toda a a prova de todas as suas a

instrução do proceaso em f irmativas.

••

horas.

/
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6 I'lorinnópoHs, QUInta-feira, 4 de Dezembro, de 1952 ',;-

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

Não sendo agora .. o

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

CONFORTO E ,BELEZA
ao seu Iár

Com uma vantagem de 10 a 15% de bonific açãô
E PAGANDO em 10 suaves prestações mens ás ... \:'

. '

Colchões de n191a Divino

Congeleuns ./

Mobiliários

Tapetes

Passadeiras

,T�cidos para decorações

Faqueiros de metal

Na

Trajano 33

-o

SERVIÇOS DE ALTO FA.

I,ANTE "TABAJA'RA" \

o bem organizado se:rvi·
ços de alto falantes "Taba·

lara"', .que tão bon's servi

"os vem prestando à popu

lação do Estreito, vai esten
tler suas ,para' as zonas do

, Matadouro Público e do Ba'}

lleál'io, tendo para tal fim,

,

AV IS·O' TÚd�:"�.�::�, :� �:���:O�:��erfu'C�
.

TEM FALTADO LEITE . obtido cooperação da Em- e escrever pode e deve fazer Estejam, pois, dentes aque-
Nestes últimos dias, gran- preza Telefônica' de Floria- I'NSTITUTO DE APOSEN.TADORIA f; PENSõES DOS ' alguma coisa pelos que não les que se dedicam a êste

d.e é o número de famílias nópolís, que- estenderá os EMPREGADOS EM TRANSPORTES E CARGAS tiveram a felicidade de fre- genero deapostolado de que<

que tem sido privadas dês- fios para -os referidos pon-
J

DELEGACIA EM SAN'TA CATARINA quentar uma escola. na in- muito contribuem para a-

se precioso alimento. A usí- tos.
,

Leva-se ao conhecimento de quem interessar possa fância e continuam, assim, grandeza da Pátria, e, de-

na de benefkjamento .do O serviço' de alto falan- que, em virtude de instruções emanadas da Administra- na idade adulta, sem conhe- que sua. missão é éornparada
leite tem mandado um "phÍ: tes, futura Rádio do �strei- - ção Central, as contas referentes ao mês de Dezembro cer' o alfabeto: Há sempre à daqueles de quem fala o

guinho" do produto para a- to, foi incontestavelmente, corrente ou outras porventuras em atrazo, deverão' ser uma maneira de colaborar Oráculo Divino, quando diz: .

tender ao consumo. Ontem, um dos apreciáveis melho- apresentadas para cobrança nestá' Delegacia Regional com a Campanha de Ed'uéa- "QuCerudiul1t multos fulge
ás 5 horas da manhã, já ramentos introduzidos no Edifí.cio IPASE 30 andar, até o dia 20 do corrente. ". ;iio de Adultos. Mesmo que bunt quasí stellae in_ perpe
'não se encontrava no Pôsto lugar. Tabajara é a mensa- -(Js interessados' que, por qualquer motivo não pos-

.ião seja possível ensinar a tuas ae ternítates". Brüha
de venda do Canto' do Es'- geira da elegría do Canto do sam atender o determinado no ítem anterior, poderão fa-' vários ou � um só analfabe- rão eternamente, quais es

treito, uma gota 'stquer de Estreito; com os seus ,pro- zê-lo até o dia 26 do mesmcmês para recebimento das "o, pode-se divulgar a ne- trelas, aquelas que a muitos

leite, para remédio. gramas de musica agradá- contas respectivas no mês" de Janeiro vindouro. cessidade o ensino e conven- instruem".

Os tão- anunciados derí- vel, ' As contas a,pres�nta,d�s"fÓ:t:a .dos vr,a,zos,·supr? refe- .er os que precisam dele a

vades do leite, como Nata, �, ridos não serão tomadas em consíderacão.
. fréqu-entâ�' os' cursos que o A campanha pela. alfabe-

Queijinho, etc., ainda .não NOVO HORARrO DO CI-
.'

Ftorianõpolis, 2 de dezembro �e 1952 Ministério da Educação fez 'tíaação dos brasileiros é.

não apareceram no Estrei-' 'NE GLORIA João Ranulpho de Oliveira, Assistente em Exercício instalar em todas' as regí-: pois, um género de aposte-

to, para venda ao públ_ico. , As sessões diárias do mo-
,ões. No meio .em que vive, lado. Dos mais nobres e dig-

� demo Cine Gloria, são efe-
' I) cidadão alfabetizado,

per-I
nos - e dos mais fecundos.

A CELEBRE FO'SSA DO .tuadas ás 20,30, pois, com a
- � tença a que classe perten-

CAFE' MARABÁ" -hora de verão, sómente ás <
.' 'I" .' I II:'. ...,.

!
eer, não pode perder nenhu- ...-............'rC..:rAli_.. - ........

20 horas começa a anoitecer.
.

••• Af....�IIk.."'. 141. f.' ""d••
'.,

<
,.'"

FOIU....� GI' � r..,4I. u.t i ma ocasião de cooperar na

Continúa �sgotando para Aos sábados o Cine 'dará CWflM I'mGa,UWPRos"aRU ,PAIiÂMA. 1luta contra a ignorância.
omeiodaruaTel'ezaCristi- duas sessões: uma ás i7 e _u ... u_::.::��_'.·__ '

- -, _L, ,- JMi'lhõesde'a-dultosquellâu
na, hem no Canto do Estref- 1.utr.!t ás

.20,30
. Aos domín- 'I' o;t;::,ma"bcle·Ci;;;rto-v,"(;��i;ijã��;h��Vid�.l1ci- 'sabem ler e escrever aguar-

to, no local onde são vendi- g'OS: matinés ás 14_ horas, .mercial, '

ando no sentido do prolon- ,dam o seu gesto de boa. von-

das frutas e verduras, a fe- com programa especial para �" garnento até à praia, da, rua i tade. ".
dorenta fóssa do "Café e .1S crianças, e sessões ás 17 ILUMINAÇÃO DA' RlJA Araeí Vaz, a qual passando Ao mesmo tempo, ajudan-
Bar Marabá", ímundiçan- e ás 21 horas. PRINCIPAL pelo' lado do Cine ' Gloria, do a alfabetização dos adul-

00, elameando o lugar, tor- � SO�,ti�úa.m � afluir, a_o "Glo- Sabemys que a Diretoria servirá para descongestío- tos, estamos a�iliando. o

nando-o íntrasltável. ria,
. m�mer.as f�mIhas 'de, de Obras Públicas do Esta- nar o transito de veículos progresso do ensmq dedica-

Sabemos que o Departa- Plorianópolís, pr'incípalmen, do, procurará melhorar, ta- nos dias de grande' movi- do às ctianças. E' um erro

menta de Saúde Pública já te ao sábados e domingos, Iões antes do Natal, a ilu- mente, Os automóveis que supor que os de maior idade

'of ic iou à nossa Municipali- Acaba de ser introduzida mirração .do trecho .mais mo-

I
então permaneciam à frente não merecem a nossa aten

dade, solicitando providen- nos d.oi.s �.?ssantes apa.relhos vimetnao? d.a. rua,principal, do Cinema, passarão a e.sta- ção. 'Os pa. is que sah:eIT.I ler,
cias no sentido do. escoa- de projeçao do novo, cmema, do Estreito, que e o Canto. clonar ao lado desatravan- por conhecerem o valor do

menta subterrâneo daquela pelo técnico vindo de Pôrto Foi dirigido um apelo ao cando o trânsito. ensino, é que mais se inte-

f.gua' imunda e mal cheiro- Alegre, um dispositivo, que digno diretor daquela Díre- '-o- ressam pela educação dos
.dâ àÍprojeção ,ainda maior toria,Sr. Dr. Trindade, no filhos. "E', por amor às cri-

nitidez, e pe'rfeição, o que sentido de s. s. mandar c6� MERCADINHO PARA O ancas disse com razfio o pro-

'começou a ser observado pe- locar no trecho que vae do CANTO fe;sor Lourenço' Filho -'
lo público já nas sessõe& de edifício Celso Ramôs ao -da Há",de-ser ainda uma réa- que devemos educar os - a-

domingo último. "Soberana", algumas' das !idade,' se Deus quizer' e os dultos e os adolescentes.
-o- gr;:tndes lampadas como as poderes públicos mUnICI- Sôbre a �ducação de adul-

NOVA SORVETERIA suspensas na rua Felipe ,paJs ajudai'em ... '0 seu dia tos, assim se pronunciou, S:
- Está 'sendo instalada 'na Schmidt, na Capital. chégará ... porqn�, em v(_lr- E,. o Cardeal D. Jayme -:-Câ-
parte terrea do edifício que -Q--' dade, o Govêrno lVItmicipal mara: "E' tão nohre, tã,o
fica_ em fl'ente ao Cine Glo- PROLONGAMENTO DA já está fazendo alguma cou- grande a obra de alfabeti-
da, moderna sorveteria. Ao I RUA ARACf VAz' <;a pelo Estreito. zação de adu1tos, que não
lado se.rá instalado ta.mbe-m II A nos�a Pr.efe;LLu1·.a. ":"'tl- C .d t l' 1 I' 1 '

_ �. _.lU orr_esp.oll en ,e '.llVJ,CO e;11 c iuma-,ll verna-

sa.

...

Notícias do Estreito

I
"
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EDITALI
JUIZO DE DIREITO DA, senta. � sei" mil e duzentos

PRIM�lRA VARA DA \<?-l '11ei�o:-; quadrados �
.

MARCA J)Jj;_._��L.ºRIANO- _(2G:J,.:2uvm2) ou a metade da
POLIS área total, sempre na parte

Edital de citação, com o Ieate, Os devedores assumi-

prazo de vinte (20) dias rarn. várias obrigações eons-

O doutor Adão Bernardes, tantas da cláusulas do con

Juiz de Direito da Primeira trato e de tudo nunca de
Vara da Comarca de Floria- rarn satisfação ao credor
nópolís, Capital do Estado requerente, tendo sido, en

de Santa Catarina, na for-' 'él'danto, a hipoteca devida
ma da lei etc.

'

mente' inscrita na comarca

Faz saber aos que -. p.1 E,- sede do imóvel. Pela cláusu
sente etlital dr cita-ção, com la' seguada a obrigação de
o prazo de vinte (20) dias verá ser cumprida nesta Ci
virem, ou dele conhecimen- dade. Nestes' termos, quer
to tiverem que, por pare= de promover esta ação executí
Anatol Romensky, ,Ih':'. foi va hipotecária afim de se

dirigida a petição' do têor rem citados os devedores,
seguinte: Exmo. sr. dr. Juiz por carta precatória para a

ue Direito da Primeir., Va- I Comarca de Orleães, afim'
ra da Comarca de FIOrian(,-,! dê pagarem a quantia de
polis. Diz Anoto I ROJ!1::n2- Cr$ 35.000,00, do emprésti
ky, cidadão russo.. casado, I_mo, juros de 12% a contar
comerciante, residente ries- de 25-3-1949, na forma' le
ta cidade, por seu advogado gal, multa de 10% que é pe
abaixo assinado, conforme na convencional izrevogâvel
procuração anexa, que seli-! na conformidade da cláusu
do credor de João Brüning, la terceira, impostos, taxas,
âudustrial, casado, e sua I honorários de 20% ao ad
mulher Agatha Kestering

I

vogado, custas e mais pro
Bruníng, de prendas domés- nunciações legaes. Easa ci
tícas, residentes na cidade taçã .. dos devedores é para
de Orleães, comarca do, pagamento de 24 horas, sob
.mesmo nome, da quantia de ! pena de penhora desse imó

t;r�l1ta 'e cinco mi: ,:ruzeiros !' v�l dado e:n garantia da di
(Cr$ 35.000,(0) divida. esta I vida refenda, valendo mais
confessada numa escritura! 'a citação para todos o; atos
'pública datada de 25-3-! e termos da execucão 'até fi-
1949, lavrada em notas do! nal sob pena de re;'elia. Vae
tabelião do 10 Ofício desta

I

paga a' taxa judiciária. A

Capital, livro n. 152, Fls. I cornpanham esta: 1, procu-
141 a 142v, acontece que! ração, 1 talão de pagamento
esta vencida e não paga a: de taxa e 1 escritura públi
dita 'divida pois, além do! ca autentica da divida. Nes
prazo vencido os devedores: tes termos. E. D. Sõbre três
zião pag�ra� sequer os" Ju- i cruzeiros e cincoenta centa
.ros vencidos durante o mes- I

vos de selos estaduais vê-se
mo prazo, incorrendo em' o seguinte: Florianópolis
móra contratual' e na pena- j 17 de junho (6) de 1952:
lidade prevista. Para a ga-l (ass.) Pedro de Moura Fer
.rantia dessa divida deram! to. Em a dita petição foi
.aos devedores em garantia II proferido o segU,inte despa
hipotecaria metade de um cho: - A., expeça-se manda
terreno que Agatha adqui- do, na forma requerida. 16
l'IU em solteira, hoje do ca- de junho de 1952. (ass.)
fal havido por compra de Adão Bernardes. Petição de
.Henrique Bruning e sua mu, folhas vinte' e três: Exmo.
lher e devidamente reg is- sr, dr..Juiz de Direito· da
trado, fls. 150v, do livro 3B, Primeira Vara da Comarca
31. 1.825, em 24-1-1940, do de F'lorianópolis. Dizem A
.regístro, do Cartório do Re- natal Romesky e sua mulher
gistro de imóveis da Comar- d,: Júlia Rornensky por seu
ea de Orleães, imóvel êste advogado abaixo assinado,
situado no lugar Rios dos que tendo, requerido a exe

Pinheiros, daquele munici- cução judicial de uma divi
pio, sendo essa metade as- da hipotecária contra João
sim caracter izada : a parte Bruning e sua mulher Aga
ora da.da em 'garantia fica tha Kestering Brunín, acon
<do lado leste, o terreno faz tece que uma carta preca
frente para o Rio do Pi- toria enviada para a Co
nheiros referido i_lo Sul, e marca de Orleãs afim de se-

,:fundos ao norte com pro- rem citados os devedores

:priedad_e de TeGdoro Meu- nã)O {IS encontroil naquele
:rer, partindo uma linha re- município, certifica o senhor
-ta da frente do terreno até Oficial de Justiça do Juizo
0,8 fundos, cento e dez bra-' a ausên-cia dos devedores
.;a8; a extrema oeste faz com a informação <le esta
-com terrenos de Antônio rem no Alto do Paraná" lu
Heidemann e a esü'ema les- gar não, sabido. 'Em face'
ie com outra métade de pro- do esposto, vem requer a V.
'Priedacl� d"os devedores; as 'Excia. de. mandar fazer-se
lateraes m.edem quinhentos eitação por edital, confor
braças, ficaiJ1 do assim, a I me artigo 177 I do C. P. C.
:área 'do terreno dr,dó em ga- deve-ndo ser feita a. publi
xantia com duzentos e sesJ, cação uma vez no orgão Ofi-

SABIX· Sociedade Carbonifera
Próspera SIA.

A SOCIEDAD.t<.: CARBONiFERA PRóSPERA S/A,.
estabelecida com minas de Carvão em Cresciuma, Estado
de. Santa' Catarina, solicita aos seus credores em geral,
caso ainda não o tenham feito, que apresentem dentro de

dez dias, os seus créditos em 31 de Julho de 1952 para
conferência e posterior pagamento. ,

Crescíuma, 27 de Novembro de 1952
A DIRETORIA

A SOCIEDADE CARBONfFEi:tA CRESCIUMA.

-nas dores
do peito!

Para pronto alívio em dores no peito, dores nas

costas, reumatismo,nevralgia, lu�bago, contusões,
• aplique Emplastro Sabiá, Leva calor à parte afeta

da, suavísa os c�ntros nervosos, eliminando a dor,

EMPLASTRO

urDA;, estabelecida com minas de Carvão em Cresciuma,
Estado de Santa Catarina, solicita aos seus credores em

geral, caso ainda não o tenham feito, que apresentem
dentro de dez dias, os seus créditos em 31 de Julho de
1952 para conferência e posterior pagamento.

Cresciuma, 27 de .Novernbro de 1952
A DIRETORIA

••••••••••Q•• ft••••M••••••••••••••••�••••••

FORÇA E LUZ
de Crescíumo SIA.

A FORÇA E LUZ DE CRICIUMA s;A., estabeleci
da com Exploração e Comércio de -Energ ia Elétrica em

Cresciuma, Estado de Santa Catarina, solicita ao seus

credores. em geral, caso ainda' não o tenham feito, que
.apresentem dentro de dez dias, os seus créditos em 31
de Julho de 1952 para conferência e posterior, pagamen
to.

Cresciuma, 'c,7 de' Novembro de 1952
A. DIRETORIA

•

em

Expresso Brusquense
A RODOVIÁRIA "EXPRESSO BRUSQUENSE S.

A.", tem o prazer de comunicar ao comércio e ao público
em geral, e de. módo especial aos seus clientes e amigos
que, á partir do dia 5 de Dezembro corrente, tôdos os

seus serviços de passagens e encomendas funcionarão
na Agência da Emprêza Auto-Viação Catarin en S, A."
sita á Rua Felipe Schmidt n. 42, nesta Capital, onde es..

pera merecer a confiança que até aqui lhe tem sido d is ..

pensada.
'-

.. ..
,

Sindicato dos EmpregadOS no
Comércio de Florianópolis

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convoco os associados dêste, Sindicato para a reu

nião de Assembléia Geral Extraordinâria que terá por
ordem 'do dia a escolha dos nomes que deverão compor a
-COMISSÃO que se encarregará da localização de terre
no para construção da Vila Comerciária, bem como do
critério a ser adotado !?ara a indicação ao L A. P. C. dos
"candidatos, interessados na aquisição da Casa Própria,

A reunião que terá lugar nos salões do Democrata
Clube, gentilmente cedidos por sua Diretoria, começará
às vinte horas e, si não houver número legal para s,eu

funcionamento, fica seu inÍóo prorroga,d�, para vinte
horas e trinta minutos; do próximo dia oito (8),' segun
da-feira.

Florianópolis, 3 d@· dezembro de '1952.
IVO GANDOLFI - Presidente

Parficipaçã f)
GILBERTO DA SILVA E

SENHORA

Instif'ulo 'de Beleza (Mara'á))
Ondulações, permanentes,' manicu-ri, pedicúri, lim

peza de pele e tintura para, cabelo.� ','

TECNICA COM: 13 ANOS DE PRATICA APERFEl�
';OAÚA EM SÃO PAULO; i

Mme. AUGUSTA' - Rúa Fernando Machado, 2&
--

pa rticípam aos parentes
e pessoas de suas rela;

cões, o nascimento, a 27

do corrente, do seu filho

ARNO, na Maternidade
"Dr. Carlos Corrê-r'.

cial, e duas (2) vezes em

um outro diário, pelo prazo I
'

�;�;:te 1�;siI�o�:e�:���.i��� , 'PR'ICIS ••SH'IOOACódigo. A requerente Juha I II
que somente agora vem a Necessita-se de uma moça
juizo, aprova e ratifica to- com aptidões para serviço
dos os atos .ãntêriores pra- de caixa, Exige-se referên-,
ticados por seu marido. cias.
Nestes termos EE. D. Sobre. Pormenores na Casa Ex
estampilhas estaduais no va- posição - Rua Felipe Sch
lar de treis cruzeiros' e cín- midt, n. 54,
coenta cetnavos vê-se o se

guinte: - Florianópolis, 21
de novembro de 1952, (ass.) ,

Pedro de Moura Ferro. EJV. Alua di�a petição proferido o Ia-Se
seguinte despacho : - J" a Uma, grande sala prõprfa
conclusão. 22 de 11 de 1952. I

para Escritório, Loja etc.,
(ass.) Adão' Bernardes Su- com 7 x 13 mts., sita a Rua
bindo os respectivos autos a' Deodoro em zoná comercial,
conclusão' recebeu o seguín- E uma·casa residencial no
te despacho: - Atenda o Estreito para Cr$ 1.200 00
Sr. Es,crivão. 24 de 11 de' mensal. Informacões Es�ri�
1952. (ass.) �,dão Bernar- J tório Irnobiliári� A. L. AI.
des. E para que che�ue ao ves - Rua Deodoro 35 fo-
conhecilp�nto de todos man- .

ne 2.784. '

dou expedir'o componente
'

edital, que será fixado no

lugar "jo costume e publica
do na forma da iei. Dado e

-----------------------

Orquídeas
Grande Orquidário

flôr.passado nesta cidade nesta
cidade de Florianópolis, aos Interessados -favor dirj
vinte e nove (29) dias do ,girem-se a João Gu.alberto
mês de novembro do ano de Soares - Rio Vermelho -

mil novecentós e cincJ}enta e Florianópolis.
dois. Eu, Hygino Lúiz Gon-I Juiz de-D-i-r-e-ito-d-a--P-r-j-m-e-ir-a
zaga: Es'crivão� o SlI'bscreVí.1 Vara ..Esta conforme. O Es-
(assmado), Adao Bernardes, ,crivão. .

.

FOTOGRAFICOS

O·T,I,C4 .', .oaBLO
Lentes-'Zeiss ,e :Ray-Ban

ARMAÇÕES .MODERNA.S PARA ,-CAVALHEIROS, SENHORAS�- ARTIGOS
ULTIMl\S NOVIDADES- PARA PRESENTES

RUA 'FELIPE SCHMIDT,- (EdIfício A111élra
"1iiiiõã-

-- .�--

')

Neto)-

. ,

:'
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, Cópia dos telegramas re

-cebldos pela U. C. E. por
ocasíão das . manifestações
-de desagravo ao bárbaro es

$lancamento do farmaeolan
(lo Gil Ivo Losso,

DE CURITIBA

DESAGRAVO Do Barbaro Espanca- A::::J:��Fc��::� � Assembléia Legislativa;
meDtu do Estudante.' GI-I Lusso, I !o�t�i�rVâ�l;��r�r.q�igOu��S�� I

Durante a sessão de on- COMOVIDA HOME·

.

1 Malty, ora résidindo em São tem, presidida. pelo deputado NAGEl\1
I Protõgenes Vieira, o depu. O deputado Osvaldo U(J-·

iutoridades povo Santa Ca- i Paulo, acaba de lançar à PU"
tado Bahíá Bittencourt re- drigues Cabral requereu um,

carina, na interpretação

I
! bl�cidade. . quereu um voto de. regosijo voto de pezar pelo faleci

.onsçiente tais atos consti- 1.:1�mbro da. SocIeda:le pelo feito altamente honro- mente, na Austrália, da Ir-.

.uern grave sintom� afr�u- Paulista de Escr:t�re�,. O,JO- so-para o Brasil, de ter sido mã Elizabeth Renia, a quem

.amento compreensao prm- vem P?eta., bar rrga V�l de, imposto o chapéu cardinali- a ciencia deve a descoberta"
�ipios autoridade pública li- \1 que

conta ja com valiosos
cio a mais um eminente Prc- de eficiente processo na."

oerdades humanas .. Pedimos trabalhos que mereceram a
lado Brasileiro, o Arcebispo' cura da paralizia infantiL._O O (J_()_'U>-()_O'_'O_O_,l_O.-..<O

colegas transmitir nosso pe- crítica d.a·impr.ensa brasflei- .

d d
.

d It'" -

_ Primaz da Bahia. '

O ora or, epois e exa .ar
sal' Assembléia Legislativa. ! ra, da-n_0s ARPEJOS DO

Conta. assim, Q, Brasil,
I

a vida e a obra da irmã Elí-.
Juudacões Universitárias - CORAÇAO,

.

coletânea de
com tres Cardeais, sendo o zabeth, disse que deixava

8wald� Schaefer Wladimir poesias de sua lavra, en-
único paiz da América do. de requerer um telegl'ama.,.Luz Pedro Luiz' Oliveira feichadas em um volume
Sul que apresenta tal núme- i de condoIencias porque a..Nit� Siqueira Bello, Wilm� bem i�pr�ss�, cuj.a materi� ro do príncipes da Igrej�'.1 sua morte não tra��a lu��.JCarr ilho, Dilmo Pra, René I

bem distr ibuida dIZ do carr-
O representante de Itajaí .

apenas a uma familla mas
:' in to de Arruda, Otávio I nho

com que o, a�tor procu- foi brilhante no "seu discur- sim a toda a humanidade.
.

D b d 1952 Dessa, Jos..t! Bessa, Osny Re- ra lançar ao publico as suas
"O' e o seu requer imento oh- Solidários com ·a propost-l"lo1'ianópolis, Quinta-feIra, 4 de ezem ro e

b J -

. , -, oelo, . Carlos Pereira Filho, : oras. -

teve o imediato e caloroso ção, falou o deputado Bahia:
Léo Mauro Xavier, Irís An-! O ESTADO agradece o

apoio dos deputados Paulo Bittencnurt que pronunciou,
.tôn io Campos, Cid Pôrto, \ exemplar com qu� o ,a?tor, Marques, do P.T.B., Cássio ·comovido discurso, num sin-.
Cid Gomes, Deoclecio Rodrí- c?m. hon.rosa dedicatória, o

Medeiros, do P.R.P. e do cero hino de exaltação à-o
gues,' Eduvaldo Bessa, Ugo- distinguiu.

deputado Bulcão Viana, da: quele que -soube viver para,
11110 Pra, Nelson Buckma�n, "BARRIGA-VER- V.D.N" o qual propôs um a-

:

aliviar as dores do prõximoc.
Aderbal Coelho, Joaquím :

.

dendo no sentido de se I O deputado Buleão Vian-
DE"_·Santana, Adid Massih, Lau-. i

transmitir um telegrama ao, na, associando-se à homenR-·
da ris Capella, Luiz Carlos I Com a bem feita edição Nuncio Apostélico, congra- gem propôs um.minuto de
Plates, Aylson Confucio Li-·I de- 30 de novembro último tulando-se com S, Excia. pe- silencio, tendo todos os srs.;

Com solenidades constan- lho, Nelson Alexandrino, - aia, Walace Garcia, Osny o jornal BARRIGA- VER. la honra conferida ao Bra- deputados se conservado de-
les do programa que abaixo Neusa Schroeder, Osní Ri- Schaef'er, Antônio Nerêu DE, que se vem publican- silo pé para reverenciar a me-

. publicamos, os Técnicos em cardo Scheidt, Paulo Marino Procopiack, Ney Neves, Wi- do, há 16 anos, na cidade CURSO DE EXPANSÃO I mória da benemérita extin- ..
Centabflídade de 1952, for- Leite, Piraguahy Rosa, Riso. gando Voos, Wiliy João de Canoinhas, sob a escla- CULTURAL

.

ta.
�

mados pela conceituada A- leta Gouvêa, Rubens' Seára, . Bronn, Telmo Fett, Ony Ma- recida e inteligente díre- O deputado Osvaldo . Ro-: Foi a primeira vez que -3l: .

cademía de' Comércio de ,rin, Onaldo Pinto Oliveira, ção do confrade Jorn. AI- drígues Cabral ocupou a Assembléia Legislativa dn..,·_Santa Catarina, desta Capí-
,

José Rogério Peerssoni Cas- bino R. Budant, e Gerencia tribuna para requerer home..Estado de Santa Catarines
W, colarão gráu no próximo -.

.. tro, Odilon Zorvzi. do sr. Evelasio Vieira, en- nagem ao Curso de Expan- prestou tão excepcional ho-.dia 6 do corrente, tendo es- I' tra em nova fase de sua são Cultural," pela conclusão menagem a uma pessoa.eelhido o dr. Aderbal Ramos CURITIBA exístêncía, 'com material de suas primorosas ativida.·da Silva para seu patrono e A União Paránáense dos recem-adquirido. des com as quais a vida in- GRUPO ESCOLAR PARA
para paraninfo o Prof. FIá· Estudantes, lamenta caso 0- O'rgão que, no planalto telectual de Florianópolis PALMITOS
,-io Ferrari, diretor daquele corrido nosso colega Gil ,catarinellse, é o porta-voz adquiriu resplandecente O deputado Vargas Fer,,:estabelecimento de ensino Losso, e reitera nosso pro- .

autorizado de quantos e- .prestigío. <,
reira leu telegrama recebi-·

comercial. A homenagem de - testo contra atitude deshu- xercem atividades naquela Apoiando o requerido, f'a- do de Palmitos; distrito de·,
honra coube au sr. Governa· manos policiail'i Catarinen-- zona, redatoriado por ex· laram os deputados Bulcãn Chapecó, onde se lhe pede-·dor Irineu Bornhausen e as ses. José Cury, Presidente perimenta�s homens-de. Viana lideI' da UDN� e Wil- todo o' interesse para COllBe-'
especiais aos srs. Alcebía. da UPE. imprensa de Sant.a Catari· mar Diãs, do PSD" que pu- guir seja ali construidõ um
des Cândido Ribei.ro" Char- RIO - D, F. na, BARRIGA VERDE se zeram em relevo a brHhan- Grupo Escolar..
les-Edgar Moritz e Otávio' Integral solidariedade tem firmado no conceito do te colaboração prestada ao O nobre parlamentar dis--Silveira Filho, São homena- UNE tôd&:, as providências povo catarinense, pela O· programa daquele Curso corre sôbre a implfrtânci81'geatlos, também, os Profs. desagravam classe Univer- bra l'ealmente consf,rutiva por figuras exponenciais da economica daquela localida-·
Carlos Buéhele Jr., Eugênio sitál'ia Bl'é!sileira jámais de- que vem ãssmalando a sua cultura catarinense. de e acentua que �la ben�
Dein' Vieira, Jorge José de , ,�verá C'urval'-se quaisquer a- caminhada gloriosa em Ambos terminaram com merece esse melhpramentu..Souza José Leonardo Clas- Ruth Modry, SebastIao Um- tentados. Telegrafamos Go-. defesa dos interêsses co- votos para que, no próxi�o li Assim fez um apelo ao Go·..

. :seu Osmar Cunha Oswaldo berto Melim, Therezinha de vel'l1ador e Secretário Segu- letivos.
anQ, o Curso de Expansão verno- do Kstado para qu-e- ...(.�, Silvia A�élia Car- J�sus B�i�ki, Th�re.:1;inha. d,e rança Pública exighido ri- Honrando as tradições da Cultural percorra nQva jOl'-, n�o esqueça

.

Palmitos lla.-"
lJ!!�iro da Cunha Vitor Lima Jesus VIeIra, Urama GarrI. goroso inquérito. Saudações gente bardga�verde, digni- nada em prol de suas no. numero das vIlas que recla-·
-e Wilmar Dias: S�gnificati'I!'do.

de Mo�ra, Walmor BioA U�iv;,l'sitári�s. Raimundo Jicando o papel que cabe à bres finalidades. mam grupos escolares.
'va homenagem post.uma é e Zygmun� Gelband.

i Vlllma-j PreSIdente em exer- imprensa, que' é o de ser.

:Jn'eSlada ao P,rof. Fernando
, _ ••w_

.'

cício. tão sómente, o defensor da� ••••••_ 11•••••••••••••••••••-
Machado Vieira, que,

dur.an.]
nobres causas da colet.ivi-

-te longos anos, foi cattmrá- N H N' R RIO - D. F. dade" o bi-semanário canoi.
� daquela Escola e seu di- O. •.••. Queiram aceitar minha nhense, ttue ora se apresen-
M'Or.

..

FESTIVIDADE EM leal e franca. solidariedade ta em nova. fase de ativi-
O programa organizado. manifestação UCE contra a- dades, dignas de encôm�s'

para aquele dia é o seguin- BENEFICIO DA· CA- tentadQ violencia inominá- melho,r- instalado e com
-te:., PELA DAS IRl\'IÃS vel estudante Gil Losso. Pro. recursos té-cnicos, conti-,

Às 8,30 horas - Missa em DE CARIDADE t�st�i Câmara com voomên- nUllrá 'a prestar àquela ter-
.:ação de gra"as e bênção dos eis mais essa atitude Poli- ra e ao povo de Santa Ca-" As Irmãs da 'Divina Pro- . . ..aaéis na Catedral Metropo-' cia Catarinense procu.ra re.

tarma os serviços que to-vidência, a serviço no Hos- . .

d d
.'jitàna, pelo" Revmo. Pe. VIver acontecimentos ante- os esperamos a· lmpren-do à Agronômica, vão reali- d

.

� h tl'Tancisco de Sales Bianchi. ce eram revolução. de Outu. ",a oues a. .

doà Agrônomi-ca, vão reali- b O vSTAD'O..m, que" ao Evangelho, fará TO de 1930. Cds. Sds. SAU- _
�. ,congratu.

-

I zar, à tarrle de dOI_ningo Pl'Ó- T O RAMOS D land.o-se,' .....om os que. dl'rl'-A «açao congratu atória. • - eputado '"

As 20 hnras _.CoÍação de
ximo, linda festa de barra- Federal. gem aquêle órgão de Canoi-

tão· quinhas, em terrenos' frente nhas abraça, na pessôa do
.

at.. DO Teatro Alvaro de àquêle nosocômio. BRICIUMA - S. C.
J l' t-.carvalho, paraninfada pelo Lamentando atitude Polí-.
orna IS a Albino R. Bu-

er. Prof, Flávio Ferrari.
O produto dessa festa,

cia receba. solidariedade
dant a quant(),� colaboram

ll_ 22 horas _ SOI'roo' nos que será de caridade, 1'e- .

I' naquelA J'ornal dese' dAIj
verterá em benefl'''I'o de f)l'ovidências tomadas. Sds. ,.. , Jan 0-

fil81ôes d CJ b 12 d AA.... .lhes prosperidades 'sempre

I'to. . o u.e ,e gos-. utensílios e obras sacras
José Beirão,

crescentes,. .

para a Capela, ,daquêle mo- ;RIO - D. F. (WESTERN) _............�....,.....-� ...Os novos Técnicos 'em . Lamento brutal agressão CONSUI,ADO .URU-1(' t b'lid d I � delar estabelecimento hos- 4.� � � !l, ,e. qu«; co ara0 pitalur. . sofrida estudante Gil Losso. .

,grau, sao � segumtes: '.
. . .•.. LERNER RODRIGUES. GUAIO

"elI'fl' B" rt . -

A
,.:

I
Os preparativos que se R·.··ecel·,.et.nos .. ·'�...1.l 10 e oncml,' nlSlO _.

. • ..

'f.!varisto de Souza, Arnoldo I estt� efetuando para barra- Tenho (j pra.zer de comu-.JÔSé Régia (Orador), Arno,;.3u n

aSd.que�esses, vendt� nica.r que por deliberação!S. A W If d C t
. j e pren as, e .c., prognos 1- LEVA PRESoENTES do meu Govêrno, o horárl'oeara, ry o � as ro•. ! cam êXIto completo e -cons-

::a�JJ� éÀnGgelo Fdedrclgo'.ICaJr-., liluirá, sem dúvida,' mo- PARAAS CRIANÇAS desta 9ficina, até ulterior
.•98· os. evaer, atu o ,

dI' .

POBRES DE QU.A
del!b�raçãlJ passa a ser o

"

t'

d'.'.'S�';... 'C:.'!'�.i vie.i.W:8 d

..

8 Ro-'

men., t.o
S e � ,egr18....p;ora,

O�I
' .

'.

' ... - seg·uinte:
.' 'Del" -

.

'1· t· '.
C d' enfermol;l.ah mternados,que TRO PAíSES

.

D' ,.

'te' d 8· h8a,
.. �' ..c.�r .gu,a e�y. • , �. :),ssistirão o desenvolvimen- . "

las u IS: as oras,
:Sflv��..•. Djalma, ;. Ff(rta�l, t.o dessa; féstividade pública

.

, .

as 12, horas; .

'E1y 41r��es -.' ·C�bral, ,Enor"d :.' '1: . 'I·t . .... _ A, bo�do de um Bandel- Aos 'Sábados das 8 horas·�r' �.
-

. G"I 'L .

H 'I' DA as -a as a· eIaIS. '.

t d·p. B
.

.. a's 13 h'
,

'" iell;�.. 1 SI' uz,' e 10 �r- .'
'.

. /'
.. 'an e a ana'lr, do. ras11, oras;

:n!to 'dos santos, Hilton dos· viajou, .ontem, pa.ra ASBun- As SeguI' das e Sextas-fei-
P'f'ltZ�es,

-.

ltamar,qa Costa ção, a sra. Ana Khouri, pro- ras;
.J(':avier, João Ramôs 'Júnior; pl'ietária. da Rádio Eldora- De manhã, das 8 hOl'as,�Q8é Teixeira, Judite Lemos, do, a qual, em nome de sua ás 12 horas; .

},4zaro Gonçalves de Lima, emissora, distribuirá pre- Da: tarde, das 14 horas ás
J..<mita Lehkbull, Lino Phi- sentes ás -criança.s pobres 17 horas.
Jippi, Marlene de Souza Soe- do Paraguai, Bolívia, Chi- Florianópolis, Novembro
''''''. Maur:tv Blll"P.:'e-s.; NeIly I le e Aqrentina, paietes q.ue de 1952.
Y��i.õ.�:'('/, K�(E.r Nke n,.)te- 1 pret-€nde .. isítar. Julio N. Herrera, ConsuI

Universitários Catarínen
ses de Curitiba profunda
mente chocados atitude a

,tingiu colega Gil Losso, fa
zem ouvir sua voz protesto

Academia do Comércio
,

COLARÁ GRÁU, SÁBADO PRÓXIMO,
TURMA, "ADERBAL R. DA SILVA"

A

Vai abaixo a 'quadrilha do abôno, para os Bar-
. nabés ca.ntarem e dansa·rem ·no te-veillon do fim' de··'"�
ano, nos intervalos da champanha e das fatias 11-&,
MIo da vitória,' A letra não é minha. Ei-Ia �

Faz u� ano que' var-vai,
Faz um ano que vem�vem,
L-l'ão tem jeito, nunca sái,
Barnabé não tem vintem!

: "

Vai pra a..li e vem pra cá,
Sái de cá e vai pra lá,
Já não tem onde mais vá
E afinal, queé �ue há?

Ele dansa - vai pra lã, '

Ele estuda _. vem pra. cá,
Vái agora à comissão

.}i� :iá volb contra-mão!
'

·;f" * -x·

Nesse eterno balancê,
Este pega, aquele solta.
Um corrige, outro revê:
- Barnabé, ,mais uma volta t, ,
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