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Candidefo
. \

qU€ essa concepção está
superada e que a UDN, a

pesar de sua fôrça eleitoral
em todo o país, correria o

rtsco de isolar-se, mais' uma
vez, numa posição que não

aproveitaria nem a ela nem

ao 'regime,
A tese não comporta

eS-jpeculações de outra ordem,
envolvendo riomes.' E' o .pro
Jeto deve ser vaaarln em i
termos assim impessoais,
segundo o esbôço do depu
tado Bilac Pinto.

ENTENDIMENTOS E'
CONSULTAS

O sr, Bílac Pinto expôs a

idéia à bancada do PSD
gaúcho e, em termos mais
gerais, tambem ao sr. Anto
nio Balbino, que representa
a parte ortodoxa do partido
da maioria. Todos concor

dam em principio com a so

lução, que aliás, parece be
neficiária em primeiro lugar
ao proprio PSD, pois os par
tidos entrariam 11'3, aliança
considerando-se o' seu "quo
rum" eleitoral no último
:pleito.

I

.

Se o 'Diretorio Nacional da
UDN houvesse feito reunião
ontem o que não foi Pussh:el
por falta de número. teria
díscutldo o assunto. Mas o

... -IH\· Bilac·-·P.into, já iniciou
entendimetnos ouvidos os

..srs. Prado Kelly, Milton
Campos e Pedro Aleixo, que
iambem admitem, em princi�
pio, as vantagens do' plano
mas desejam fazer análise
'JlJ.ais ·refletida.

Os sr1;. Odilon. Braga e

Afonso Arinos foram ouvi
dos, porém não deram ainda
o;>inião. Estão entudando.
Comissão interpartidária
Se aprovado pela UDN, o

esbôço do sr. Bilac' Pinto,
será· oficialmente! submeti
-do aos outr�s'partidos par�:

- \ ,

a formaçao de uma. Comis-
lião Interpartidária .compos
ta de delegadós dasagremia
çeõs coligadas. O llÚmei'o de
-delegados seria fixado se

gundo cálculo em que entra
ria o n(m1el'0 ele. repl'esen-
1o:'tntes de cada partido no

comum

Nunca houve lanla liberdade .••
Clichés, só es do Palácíe.,

A passeata que, há dias passados, os estu

dantes superiores promoveram pelas ruas da Ca

pital, foi, antes de tudo, uma prova de vitalida
de' da classe que, obviamente, não poderia fi
car insensivel e muda diante da brutal agressão
ao f'armacolando GiJ Ivo L08so. .

� )-
.

,Aquelas filas, aqueles cartazes' caustícau
tes, aqueles lenços amordaçando as bocas, a

quele enterro símbó1ico, aquelas velas, aquele
silêncio comovedor" valendo um protesto, têm
uma palavra que os resume: cultura.

A cruel e imotivada agressão ao estudan
tt'.,. por outro lado, parecia ter recebido também
a formal condenação do govêrno. Era isso, pe
lo menos, o que se poderia deduzir das palavras
que o líder situacionista proferiu na Assem
bléia I..egislativa.

.

Hoje, entretanto, um fato vem atestar em

contrário. Quís este jornal 'pub1iear alguns cli-
chés daquela. impressionante manífestaeâo dos
estudantes. Encomendados esses dichés, na

clicheria única da Capital -' a da Imprensa
Oficial - foi-nos respondido que, por ordem do
sr. Governador,. a confeeção não seria feita. E'

- 'sabido que a clicheria da ImJ,U:ensa Oficial tra ..

balha quase que exclusivamente para os jornais
e revistas da Capital. E' uma secçãõ industrial,
mantida pelo Estado, para servir os particula-
l·es.

,

Nela, aiuda na presente· semana: furam con

feccionados para este jornal vários clichés da
enchente de Itajaí e da visita do dr. Henriqtie
La Roque de Almeida, presidente do I.A.P.C. Do
mesmo passo,:" clichés alí feitos e publicados
110S outros jornais, ilustraram recentemente o

noticiário de uma festa beneficente realizada
em Palácio, como tem ilustrado todas as ativi
dàdes governamentais nas suas festivas excur
sões pelo interior.

Nàda deve O ESTADO à I�prensa Oficial.
A )'ecusa de confeccionar os aludidos clichés é.
antes de tudo, aberrantemente ilegal. A cliche-

.

ria ali existente, uma vez que. franqueada aos

particulares, não pode ser negada ao talante do
s'!'_. ,governador� Seria o mesmo que o serviço de

l�z�negar-se a atender os consumidores da opo-
8-lção·!'· ,

.

A O'riem· que proibiu, a confecção dos cli
chés refIete/ o .pl'imarismo 'pofítico que está do-

.. ::min�ndo, nossa terra. O. ES-TA'DQ, embora· 'di
vergindO' da sitliaçãO',- é,' um jornal· como os ou

tros, nos seus direitos e nos seus deveres. :k
pessõa juridica.' de direito privado. E como ·tal
irá' à Justiça" postular, não favores, mas esses

\direitos. Enquanto isso, o govêrno que vá trans
mitindo para o sr_ Ministr tla J�tica a balela
d�·'qlje;- en1-Santa Cata:dnã, nunca �uve tanta
liberdade de imprensa com� agora!

"

�- ... _--- .. -.,.

ADmeDtó-a�Oíiõ:·
O,osto 'sôbre
cigarros
RIO, 27 (V. A.) - Após

a-reabertura dos trabalhos,
o relator da comissão, sr.

Ferreira de Sousa, passou a

lei' o seu ·parecer ..
A maioria da' comissão

foi favorável ao projeto, se

bem que grande número de
seus membros se opusessem
à proposição.

O pr�j�to que aumenta
o impôsto sôbre 0, fumo -
tal como o que altera a Lei
do Sêlo, votado ontem, à

noite, - foi fortemente com

batido,
.

p�1' vários senado
res. Defenderam-no o sr,

Kerginaldo Cavalcanti ê o

líder da maioria, S1'. 1\10
d'Aquino.
Combateram o projeto os

S1's. Atílio Viváqua, João
Vilas Boas, Aluisio de Car
valho e outros.
DESAPARECEA' O CI
GARRO POPULAR
Um aspecto do projeto

que foi, examinado pelos
oradores que combateram a

proposição, foi o desaparecí,
mento ao cigarro' barato, de
Cr$ 1,20, com prejuízo pu":
ra os -menos favorecidos.
Apesar da forte oposição

ao projeto, f'e i o mesmo a

provado por 17 votos con ti'"
16. Também aprovada foi
a emenda que acaba com a

participação dos fiscais na

multa, emenda que fo,i ata
cada pelo sr. Francisco Ga-,
loti.
O IMP08TO DE CONSU

que sirva para críticas ao MO SOBRE O FUMO
govêrno. Acontece que o go- Na Ordem do Dia, discu-vêrno, no caso, parecia ha- tiu-se projeto que aumenta
ver reprovado a cruel agres. o imposto do consumo so-são. Proibindo, contudo, a bre o fumo, que deverá virfeitura dos clichés, parece a fornecer meios ao govêrter variado de opinião -, o no parã fazer face às des
que equivale a afirmar que pesas com o abono do fun-
o agressor de Gil Ivo Losso .

I'
.

r. , ClOna lsmo.
Icara na impunidade. Pel 'd t f'

•
.0 presl en e, 01 sus-

Na falta dos clichés pre- penw, por quinze minutos,
tendidos, publicamos hoje o

.

a sessão, a fim de que a Co
'do estudante. vítima da a-; missão de Finanças, que se

gressão. Trata-se de um aca-I achava reunida, concluisse
dêmlco disciplinado descen- S?U parecer sôbl'e a maté-
dente de respeitável família 'i na. -

.

e estimadissimo pelos seus

I -----�cI,legas e pelos meios espor-
f \ n, I�n , � -\ f" f) \'.J.

tivos da Capital, .. nos, quais r',r����ij;i==nmilitava, 'sempre correto e

cavalheiresco. Segundo ver-

4ões corr:entes na Capital, a

agressão que sofreu era des
�inada.a um O'utro, o que, se

apUl'ad�, vir� confirmax, a �ação premeditada do agres- !
soro O inquérito, segundo a

puramos, . está sendo feito,
cabendo ao dr. Telmo Ribei- .

1'0, advogado do agredido. a
companhá-lo ,em todos os

seus' tramites.. '.
O estado de saúde do es

tudante tem sofrido oscil.a
ções. Ontem à tarde, apre
sentava algumas melhoras,
achando-se ainda guardando
'o leito, sob cuidadosa assis;
tência médica.

Exmo. Snr.
Presidente,
Nobres srs. Deputados:
Há. mais de duzentos a-

Morreram as

Xilopagas

n icipios de Santos, em São

PaUlO. e Natal, no .Rio Gran
le do Norte.

Com o ato presidencial
voltam aquelas cidades a

gozar do direito que ca be à.
sua população de eleger os

respectivos prefeitos ..RECI_FE, 27 (V. A.)

,a" Presl-d'eAnela da Rep u�bllca �I��;��t:,m�s (�O;: ����aJ::�
.

.

que haviam, sido internadas.
RIO, 27- (V. A.) -r-r- O Congresso e nas Assemble- também, e necessàr iamen- "real izada nas bases imag i- no Hospital. Infantil para

"Diár'io de Notícias", de DO- ias Legislativas. i te, segundo o projeto do sr, ndas por ele, não chegaria serem operadas. A interven

je, publica o seguinte: Caberia a essa Comissão Bílac Pinto, aos Estados a excluir a possibilidade de. ção fora adiada várias ve-

'�O deputado Bilac Pin- escolher, opurtunamente, o para a escolha de candida- ser da UDN o candidato es- zes em virtude de serem

to' esboçou projeto de lei, candidato comum a presiden tos a governador, Prevê-se, colhido pela Comissão In- desfavoráveis as condições
que está submetendo ao exa- ria da República, pelo voto mesmo, a consulta previa terpartidária.

'

de saúde das meninas.
me dos seus companheiros de .dois terços dos seus mem-

.

aos diretór-ios estaduais.
_.� ,._ _ _ _.."j. .. _ _ __ ",......,..""

:t���aert�d��,re:ii:aÇ:godo: br�s::ome escolhido ser.ia A POSl'çÁO DA UDN ,SI'm.bolo de Fe' e Gral,·da·-o·estruturar as diferentes submetido a uma convenção
correntes políticas para a racional conjunta dos parti-

.... Sustenta o sr, Bilac Pin-

campanha da sucessão pre- dos coligados, que retifica- to que seu projeto em na- Ilól.!oeote discurso do depotadosidencia1. Trata-se da velha tia a escolha pur maioria a- da alteraria a posição da U. _

Idéia das alianças partidá- bsoluta de 'votos. Ocorrendo D. N. As possibilidades elei- Siqut5ira . Belo
'

.

rias, que chegou a ser ex- ·.L hipótese de não merecj!l' torais do partido e a via

posta na Câmara durante a f nome escolhido a ratíf'í- bilidade de alianças entre

campanha de 1950 e à qual 'ação da convenção nacio- êle e outros preexistem e

a UDN se manteve alheia ral, voltaria a
.

Comissão I continuaram a exiattír se

pelas circunstâncias conhe- 'nterpartídãría a reunir- concretizada a idéia.
nos, Dias Velho, vindo das.cídas. O partido devia rea- ;e, para nova indicação.

I
Por outro lado, também

Iízar, então, a campanha NOS ESTADOS sustenta o deputado por
heróicas plagas de São Vi-

. " cente, aportava nesta encan-
com candidato próprio. A aliança se estenderia Minas Gerais que a aliança,
Entende o sr. Bilac Pinto _J"' .,:r.,:r _ "'

....,. ...,.,._ __ ..,. _.."' _ _.
tadora ilha e aqui lançava
as bases da cidade que ho
je desperta para uma gran
de jornada de progresso.

I�' desde essa data Ion

ginqua, para não nos ref'e
rirmcs a outras ainda mais

remotas, que todos quantos
pura aqui vem, se extrasiam
ante a grandioaidade do c-

'nário que a Divina: Provi
dência ex�u frente" aos

B_-D"sos oll:<jy��uma prediga
.

hdade que nos envaidece e . lhosas, sôbre as quais se

a? mesmo tempo nos emo-' lançam as aguas azuis do
CI011a. ,'Oceano, num convite cons
Temos ao nosso redor, tante ao recreio, ao repou-

praias imensas e maravi- (Continúa na 61L pág,)

Aindàã1isti"iiiàãireSsáõ"ai
acadêmico Gil Ivo Lusso

Os clichés com os quais
pretendíamos ilustrar o no

ticiário referente à brutal e

o CeI. Trogilio, no

. Diário, de ante-ontem..

aludiu ,ao brilho d(}
atual Govêrno. Vou ver

covarde agressão de que foi
vítima o academico Gil Ivo
Losso, da Faculdade de Far

�cia, por parte de um sar

gento da Patrulh,a de Cho
que da Policia, não puderam
ser confeccionados na" cli
cheria da Imprensa Oficial.
E' que aquêle departam.ento
'�'Omercial, segundp informa

:;5es, não aceita trabalho

se me compra umas

duas tonel.adas de par.
quetina!! !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DBA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR..ANTONIO Dm MUSSI.
CirUt;IItlll-Olflllca G.r.I·Puto.

"u. C'.oOmpl.to • ";speci"Uudo da. DO�CA8 O. SIMOf?.

� alO_ modernoa métodos d. dia,n6atico, e tratamento.

�OP14 - HIRTi;RO ._ SALP_JNGOGaAFIA - ••TABO·

WS.O BASAL'
•êtote!'apia por God.. cllrta.-.l.troeoO.rllla�le IbIG. ·Ohr.

�»i6I.a • Ird!'a Vermelllo.

�llItél'ie: Itua TrajaDo. 8. 1, 1" .adar

...,....

•fl.r1.r Da. t .. I! bora. -- Dr.•••at.

Du 11 1& 18 hGr.. - Dra. .alat

...idIReia A".lIi4a TroDlpo",kl, ••

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

o ESTADO
ADIIlNlSTaACAO

....". • Otlcl.... • l'ú. _CoJl.eU.elra IItb.. , .. lIIJIl.

Tal. 1'11 - Cx. POIIt.ll, lIt.

J)iretor I RUB.NS A. :&A.OS.

O.rente: DOMINGOS r. n. AQUDif).

Re,re.eataate.:
.epr••entaçõ.. A. S. Lara, Ltcl•.

a.a SenadoOr Dant.. , �o - 1° andaL

Tel.1 111-&926 - RioO de Janeiro.

a.prejoOr Ltcla.

I•• relipe de Oli"eira, a. 11 - •• a••atIIi!

Tel.1 11-9871 - São Paulo.

AS8INATUaAI Na Capital
II.. . .. ' : . . . . . . . . . . . . . . Cr$' 11 ••••

.....tr••...•.......... Cr$ .....

No IDterlor

AlI. • • . .. •......•• Cr$ '''',''
• t

·

..•.•......... Cr' 11 ....

�n*Jlcio. mediante. contrito.
O. orlrinai.. mellmG não publicad.... ai. .-

.a.ol"láG'-.

A. 4jraçaG 0141 .a r.,pouabm,.. pelGI ......-

laltido. nG. arti,G....inado•.

ADVOGADOS

DR. _I .. LOB�TO F.lLHO
Ooeat•• do ._'.re8:o' reaDlrátórl.
TUBERCULOSa

ff.AIiJVGRAF!A Il RADIOSCOPIA 008 PULa0"
Cll'IlF••• do Toru:

"·,n..•dv pela Faculdade Naeíenal de Medicina. Tielolort.ta •

Ti.ioci:;urgiioO do J'folJlital Nerln :aaDloe

CII.I".oO ti! ..pecializaçãoO peja S N. T. Sx-interuo e .x-...t.......e ------D-R-.-M...J:.1-"-R-I·-O---.:'L-'-·A-U-R-I-N-D-O...,...-----·
,

CirliJ'lria do Prof, UIrO Pinheire Guimarl.. (&lol. ."1

Coqau.lt6rio: Rua Felipe Schmidt D. '1. e
Diàri.mente. da. 16 .. 18 g8ra.. DR. CLAUDIO BORGES'

Res.: Rua São Jorge n. 30.
ADVOGADOS

Fôro em geral, Recursos perante o Supremo Trib-a

nal Federal e Tribunal Federal de Recursos.

\ ESCRITóRIOS

Florianópolis - Edifício São Jorze., rua l'rajai�.
12 - l° andar - sala 1

Rio de Janeiro - Edifício Borba- Gato, A"t'JliÓ2l;;.

Antônio Carlos 20:1 - sala 1003.

ESPECIALISTA

M01,tSTlAS NERVOSAS E ·MENTAIS. CUNICA GERAL

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Clie!e do Ambulatõ

rio de Higiene Mental em F'lorienôpo lis. Pstqu lâtra do Hospital
Co'lô nía Santa'Ana.

Convulsoterapla pelo eletrochoque e cardiazol. Inaulmoterapia
de Sake). Malarioterapia. Psicoterapia.

Consultório Pro"ieoriamente IÍ: Rua General Bittencourt. 8ri

(esquina de Anita Garibaldi) .

Horário: 0.;-8 lI! à� 17,30 hora.

Realdência, Rua Boeaíuv 8. 139.

DR. ALVARO DE CARVALHO

DR. NEWTON D'AVILA
....rll. Apar.lha••D;I'

Ci rure'a ,eu! - Doenças de Senhoraa - ProctoloOrta

'>LImpada-de Penda _. aefrator - 'fntometr.o .te. '&atoO X. (r... Eletricidade Médica

r�..I'..=..

d" cabeQ.•,) - R.tira4. 4. CorPOI htra'll}l.oe 4.0 h.1m. "
Conluittlrlo: Rua Vital' Meireles o. 18 - TeJetGn. 1.607.

CoOneultn:\� 11,110 horas e à tar�e dal� 16 horaa em diante

..e.tt. para UM de OClllo." Reaidênelll! \�U8 VidaJ .l{amo8r - Telefone 1.4%2,
�.It6ri. - Via:\9lld. d. Ouro Pn� JI. • - �jJ,," I. C... , �-���_y���.�W"'-

'..........). ....;i�" ORe JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
........... - r.Upe Sellmldt. 101. - Te}., 1111. _ ADVOGADO _

DR. CLARNO G. GALLETTl
- ADVOGADO .-

eu Vitor "elrelJe•• 'Il. - FODe 1.•68. - Florl••ó..ll..

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

Advocacia e Con'abilidade
. DR. ESTEVAM FREGAPANl

"-. Advogado -
ACACIO GARIBALDI S. 1'HI.AGO

..::.... éentabiIi8ta -
Edificio "IPASE" - 60 andar .

ADVOCACIA

RC BERTO W SCH�IDT
HEITOR STEINER

SOLICllfADORES

Advo�acia Comercial, Civil e Trabalhista

ESCRITÓRIO:
Fellpt Schmid� 42-A ·10 andar salJ:l 1 .

Navio�Motor "Carl Hoepcke"
\ '

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagen8 entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

.
-

\.

CI�lxa P_tal 1fO - (ta,iíl - San'" Catarl ...

Escalas intermediárias em Itajai e Santos. sendo Reste último apellal
.

par. () movimento de passÍleeiros.
•

PRÓXIMAS -SAlDAS:

IDA I VOLTA
de FPOI.lS de ITAJAJ d� RIO de SANTOS

·0 24/Novembro _ 25/Novembro
80/Novembro 2/DezemDro 7/Dezembro S/Dezembro
12fDezembro 14/Dezembro 19/Dezembro. 20jDezembro
25/Dezembro 27/Dezembro lQJaneiro 2/Janeiro
S/Janeiro 7/Janeirõ 12/Janeiro I3/Janeiro .

17/Janeil'o' 19/Jane·iro 24/Janeior 25/Janeiro
30;Janeiro _

1o/Fevereiro (i/Fevereiro' 7/Fever�iro
H/Fevereiro .:J..3jFevereiro lS/Fevereiro 19/Fevere·iro
23/Fevereiro 25/Fevel'eiro ]o/Março '2/M�rço

-

.'
5/Março 7/Mar�o 12jMarço I3/Março
17/Março '19/Março' 24/Mal'ço 25/Março
·31/MlIl'ço 2/Abril 7/Ab_l"il 8/Abril

O horãtio de Florianópolis será às 24 boras das datas indieadal.

':':'!V do Rio de Janeiro, às 7 horas.

Para mais informac;tles dirijam-se 1

El\iPR�SA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKB

Rua Deodoro - Caixa Po.staI D. 92 - Telefone: 1.212.

Irarmacias
. de Plantã()

l\ffig- DE NOVEMBRO
9 Domingo - Farmácia

da Fé - Rua Felipe Sebo.

midt.
15 Sábado - Farmáci..

Moderna � Rua J.oão Pin
to.

16 Domingo' - Farmá(:üh
Moderna - Rua João Pin

to.
22 Sábado - ,Fal·mácia.

Santo Antôni<l - Rua JotA&>

Pint.o.
23 Domingo - Farmácis,

Santo AntÔ"nio - Rua ,João'

Pinto.
.25: Terça-feira - Farmil-'

cia Catal'ineuse (Feriado)
- Rua Tr·ajáno.
29 Sábado - Farznácifft

Noturna - Rua Traj-ano.
30 Domingo - Farmádg,

Noturna - Rua Trajano.
O serviço 'noturno será

efetuadõ :nelas Farmácias.
Santo Antônio, Moderna e

N'oturna situadas às ruas

.João Pinto e Trajauf! n. 17 .

, DDtlDç&lI lIe Crl.II.(&.

11 CODlDttórioO; Rua Trajano ./n. Ildif. SloO Jorre - 18 e.dat.
&.la. 14 • 15.

! R•• idln('ja: Rua Brijradeiro' Silva. P•••• a/a. - •••Rd.... (ell"

-DB--.-J-O-S-É-.-B-AlUA----S-.-B-ITTÉNCOURT
-

',. C�.dO .apanha). Atende diAriamente daa 14- tia. '.m. clfan�.

II' D I C O
DR. M. S.' CAVALCANTI

i CUme. exclualvamente d. �ri.a_
CHale. Ger.1 - P.DlATIUA

! !lu Saldanha MarinGo, 19, - Telefone (I.) 711.
11... 11 cte Maio, 11 - laJ.. /

..u.alCULT\JRA - p.nIATRIA - CLINICÁ GUAL I DIto JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CllnIa Médlcla - Doençlll de crl.nça.

(Trata�lInto de Bronquitel em adultOI e criança.).
CoD.Í'IIltórlo: Vitor Meireles. 18 - l° andar,

Horbio: Da. 10.30 à8 11.30 II da. 2,30 ... ',10 hora•.

Ilealdêllcla: Avenida Ri.o Braneo, 16i - Foue 1.640,

DR. A. SANTAELA
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Lavando com Sabão

"\?irgen1 Especialidade
da Cla. 'BTZEL INDUSTRIAL-Joioville. (marca registrada)

economiza-se tempo e diobeiro
--�--------------------------__;;, -_._._._.__ .--- --

,------�---- ...._-�_.�

UoDalllt6no: 1.188.
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.....� lISTADO" 3
.

.

Vida Sociall Na Asselble�a legislativa
I.

Ciae:"'Oiariol ta. Feira de Aaimais, ama ..

nhã, em Lajes
. Realizar-se-á nos dias 29 ças Merina, Corriedale,
e 30 de Novembro do cor-!ltOmneY-Marsh, etc.: de suí
rente ano, a la. FEIRA DE 110S das raças Duroc-Jersey,
ANIMAIS, promovida pela Hampshire, Berkshire, Piáu,
Associação Rural de Lajes. Caruncho, etc.; de aves das

O objetivo principal desta raças Rhodes Island Red,
Feira, que será realizada a· Plymouth Rock Barrada,
aualmente, é facilitar aos New Hampshire, Leghorn
criadores a aquisição e ven- Branca e outras.
da de reprodutores de todas A maioria dos criadores
as espécies e raças que, da- já se comprometeram a tra
-da a oportunidade da época, zer os animais destinados à
entram imediatamente em v-enda' no recinto da Feira,
trabalho,

'

estando desta forma assegu-
Havendo no municipio de' rado o completo êxito da la.

Lajes e nos c ircunuiainhos FEIRA DE ANIMAIS DE
cr-iadores com excelentes LAJES.
planteis de bovinos das ra- A Associação Rural tomou
ças Hereford, Devon, Nor- todas as providencias junto
mando, Holandês, Caracú, a Cadeira Agrícola do Ban
Flamengo, Polled, Angus, co do Brasil e junto ao Mi·
Charolês, Jersey, etc., de nrstério da Agricultura, no

equinos das raças Manga- sentido de serem financia
larga, Crioula,. Inglês, Bre- dos os interessados nas a·

tão, etc.: de ovinos das ra- quisições de' reprodutores.
.......•.........�.�.................•.•...

Colchoaria' Primor

RITZ
Presiditl a sessão de on- grante patriótico estaria a Às 5 - 7,45hs,

tem, o deputado Protógenes exigir caminho diverso, isto Stan LAUREL - Oliver.
Vieira. é, o de aproveitar o nosso AR'DY

Dia da Infâmia caboclo com preferência ao ERA UMA VEZ DOIS VA.
Transcorrendo, ontem, o alienigena. LENTES

Dia ela Infâmia, o deputado Entretanto, como se trata No programa: O Esporte
Cássio Medeiros requereu de ín ie iatíva capaz 'de trazer na Tela. Nac.
um voto de saudade pelos ótimos resultados para San- Preços: 5,00 - 3,20
soldados que tombaram no ta Catarina, .o orador asse- Censura Livre.
cumprimento do dever, na gura ao projeto, o apoio da ROXY
intentona comunista de 37, bancada do Partido Social -

74-hAs '

, tl s.
Esse requerimento encon-

� Democrático, certo todos os Robert PRESTON - Ca-
trou apoio de todas as ban- seus representantes, que thy DOWNS - John Bar
cadas, tendo falado em no- tudo se' resolveria com jus- .rymoore JUNIOR
me do P.S.D., o. deputado' tiça. '

em:
Bal�ia Bittencoul't, pelo P. O projêto é aprovado, ten-.' OS MADRUGADORES
T, B., o deputado Pat;lo Mar- do o deputado Estivalet Pi- No programa: Cinelandia
ques, e pela U.D,N., o depu- i:es, em declaração de voto, Jornal. Nac.
ta do Coelho de Souza. esclarecido que a sua ban- Preços: 5,00 - 3,20
Receberam, assim, as vi- cada apoiava a proposição Imp, até 18 anos.

timas da sanha comunista, governamental na convicção
'

ODEON
a homenagem sincera do� de que a desapropriação de

,
Às 7,45hs.

defensores da 'Democracia. terras se faria sem causal', Randolph SCOTT
Dia de Ação de, Graças aos caboclos, quaisquer pre- Marguerite rCHAPMAN
O deputado Bulcão Viana, juizos.

, em:
líder da União Democrática Fala o deputado Estivalet TERRA DE BANDIDOS
Nacional, requereu um voto Pires No programa: Atualida-
de regosíjo 'pelo transcurso Na hora das. explicações des em Revista. Nac .

do Dia Nacional de Ação de pessoais, o deputado Esti- Preços: 5,00 - 3,20
Graças, valet -Pires respondeu a di- Irnp, até 14 anos,
Defendendo à iniciativa, versas af irmativas do dep. IMPERIAL

salientou o nobre pailamen- Francisco Mascarenhas. Às 7,45hs.
Lar, a importância da prece 'Durante o seu

-

discurso, o John WAYNE
'.10S dias que correm, pois só nobre Iider do Partido So- nen e DAY
com os olhos voltados para cíal Democrático usou de em: .

o alto poderemos esperar uma atitude sobremodo ele- INFERNO NOS TROPI-
dias meshcres para o f'utu- gan te, reconhecendo o equí- COS

....-.�--- ...... _----- ..��JII!'..,.,.Neide Maria, Osmarína 1'0. 'lOCO em que elaborara, na No programa: Filme Jor- P t d .,- b-�
. �.�� �

1'1'
.

I'.1&onguilhot, Daniel Pinhel- Solidarizando-se com' o véspera, relativamente ao n al. Nac,
,

. rI 80 8 ..., DIS80 O,.,8r ..,r8 rar a
TO, Aldo Gonzaga, o Barriga requerido, falaram os depu- contrato sôbre construção Preços : 5,00 - 3,20 CorAfa as ·trocas DOlte-amarlca'·D·.Sverde tem realizado anima-' tados Paulo Marques, Luiz de escolas rurais.

'

Imp. atê 14 anos. I ti p "
-.::j",s tertúlias onde se asso- -(�e Souza e Valter Tenório E' para que também o - IMPERIO NOVA YORK, 27 (U.P.) - O governador do Mary-

�

{iam dança e números de Cavalcante, todos exaltando deputado Mascarenhas eví- Às 7,45hs. Ian d, sr. Theodore McKeldin, num discurso que pronun-
arte, mantendo sempre em a significação da efeméride," dentemente equivocado em Jonnhy Mac BROWN ciou pouco depois de- visitar o presidente eleito, Eisenho-
.elevado padrão o ambiente que 'faz voltar nossos cora- suas afirmações relativas em: wer, disse que este �'reconhecerá"_ que a Rússia é vence-
.animado, cordeal e alegre ções agradecidos para aque- aos governos' Nerêu Ramos OUFfo DESAPARECIDO dera da guerra da Coréia e sugerirá que as forças nacio
-qm' caracteriza o clube das le que nos guia pelos dif'i- e Aderbal Ramos da Silva, O NOVO ROBISON CRU- nalistas chinesas de Chíang-Kai-Shek devem ficar encar�

.

"avenidas. Assim é que na ceis caminhos do mundo. l'.ão tenha também, dado 'a SOE' regadas' de combat-er os comunistas chineses.
,

'�exta-feira seguinte aquela Nucleo t:ritieola mecanizado mão _à palÍnatória. Não te- No' pl:Ograma: Cinelandia- Acrescentou que pensa que Eisenhower agirá com
j}or nós já comentada, apre. Na ordem do dia foi dis- ria havido nenhum desdou- Jonial. Nac. rigor para que os sul-'coreanos substituam as tropas nor·

sentaram-se, com números cutido o projeto de lei que 1'0 nesse gesto. Preço único: 3;20 te-americanas na frente de batalha.
,�o ambiente adequado, os trata da aquisição, por doa- Prosseguindo, o deputado Imp. até 14 anos. O sr. McKeldin foi quem propôs na Convenção Na-
.artistas aqui já consagrados çãQ, de terras destinados ao Estivalet Pire's defende as CINE GLORIA çional RePllblicana a candidatura. pr-esideneial de Eise-
'o pandeirista Belarmino e a Nucleo triticola m-ecanizado administrações anteriores Às 8hs. nhower .

. mmbeira �iss. Brenda" co- de Curitibanos. O deputado da acusação de não terem Faith "DAMARQUE Sua opinião coincide com a de muitos lideres repu�
-_mo sempl'e seguidos da pra- TenórÍO Cavalcante, repre- cumprido seu dever no caso em: blieanos que àcreditam que as forças d-e Chiang-Kai-
·=ta da casa, os nossos ama- sentante daquele municipio, dlls Escolas Rurais. Nessa VENDETTA Shek poderiam efetuar alguma aç'ão no Continente que
c:Jores_ Já na última sexta- tece judiciosas considera- tarefa é apoiado pelo depu� No programa: Film-e 'Jor- des"iasse a guerra da. Coréia. O sr. MeKeldin disse. que
ieü'a foi realizado um inte. ções, em torno da matéria, tndo Elpidio Barbosa, 'fican� nal Nac. uma vez_ que Eisenhower tenha uma idéia pessoal da si-
.l.:essante concurso de dança mostrando os grandes bene- do bem patenteado, assim, Preços: 7,00 _:.:. 3,50 tuação da Asia compreenderá que "a guerra da Coréia
em o qual a vencedora, que ficios que advirão para o que os governos pess�distas Imp. até 14 anos. deixou de ser necessária à defesa da Europa. Creio qlle

. .foi a senhorinha Nívea Nu· Estado com as atividades deram integral execução às __ compl'eend-eremos e a Europa compreenderá que '-esta no·
•

,�es, teve como prêmio um daquele nuc]eo. suas ?brigaçõ-es.
_ . Or"uídeas:-,. , v,� políti�a_d.e,Eise�h,�w:er s-er;.�, a.melh.?r par� �s-n,ações::- eh)'- pRr de sapatos' oferta O oràdor extende-se bri- MaIS uma vez o deputado' <, ". ,- , .",,' '.�- •

' , ,hVI"eS' europeias qUê' a atual escaS'Sa dlstri'bUlçao de for-
de 'Artur Melo, proprietário lhantemente sôbre a neces- Mascarenhas teve oportuni- fl;..Grande OrquIdarlO em

ças ao. longo das fronteiras comunistas da Europa".
da sapataria Melo. Hoje, ha,. sidade de se dar amparo ao dade de reconhecer o erro

01'.'
__

Indicou por fim que não tem p,retensão de profetizar
.verá um concurso, surpresa cabóclo brasileiro e, por a que fora levado pelo seu

Interessados fayor dirí- qual será a atuação de Eisenhower, porém, que. "conhe-. . .. -

d t entus.ia�m,o ol'a'tórI'o e d'l'zer girem�se a João Gualberto cen
..
A{) o homem e s.e,ua antec.-.:A�:p·te"s ;'.roon'hece"nd'o;"",.,·q·ue!'m ? qual a vencedora terá ISSO, na aqulslçao e erras·

. Soares _ Rió Vei�inelho _ IA """ '" " �"'"
·

�()mó premio umá toalha de onde ele está estabelecido, que, de fato, em Santa Ca- o cel'caw, creio que posso arriscar·me a prever algumas
Hnho ricamente bordada, e se deve proceder com jústi· tarina, durante os ,governos

Florianópolis. de suas atitudes".
.

no bingo,' oferta de Darcí ça, afim de se dar às mes- passados, foram construídos ' -o--

Càpela, .
um c'orte de s-eda. mas, o' seu real valor. muitos grupos escofares ex- V d

.

NOVA YORK, 27 (U.P.) - A senhora Anna Rosem�
_I\lém disso serão apres-enta- No caso, há ainda, a con· clusivamente com recursos

._ 8n e-se berg, secretária adjunta da Defesa, que voltou de uma

�s interessantes .números
.

sideral' que os caboclos pro- financeiros do Estado.'
.'

ç
.. de viagem de inspeção das forças amerieanas na Coréia, en

�ue os cadetes da .

P'olícia prietários- há muitos anos, O deputado Estívalet Pi- 8ec�";eO:�atl::m::::� Rua trevistou-s-e longamente, hoje, com o general Eisenhower,
.Militar, 20 ano, dedicarãe das terras ora a serem ad- res- desperdiçou sua diâléti· ao qual fez um "relatório completo" da situação, tal comoMajor Costa n. 62.,;;"os do 30 no seu último dia quiridas pelo Govêrno do ca para retirar o colega das

Ver e tratar no mesmo.
a pôde observar no teatro de operações.

-C/e alunos uma vez que sá. Estad9� serão delas afasta- suas idéias fixas.
A d' Após esta visita, a sra. Anna Rosemberg comun{eQu.

nexo mora 1!t..
. 'bado serão os homenagea- dos para dar lugar a: colo- A dareza <:Ia sua

a1'gu-,
•••_ _ w ".W..-lo aos jornalistas as impressões que recolheu em sua viaM

!los promovidos a segundos nos extrangeiros! mentação não podia ser mais
.

g·em, declarando ter "ficado espantado eom a melhoria
tenentes. E' promissora pois, E' uma operaçãq. melin· convincente. provou- o deputado Estív.alet do Exército /sul·coreano". "E' um exército de primeira
,a sexta-feira de .hoje, que drosa, uma iniciativa um Só o deputado Mascare· Pires, quem não cumpriu ord-em", acrescentou .

..;!,Iém do ,ritmo comum, será tanto antipática, essa de se nhas não entendeu. Só ele suas obrigações no caso, foi A secretária adjunta da Defesa disse, ainda, que 'a
Tevigorada com a festa de retirar o brasileiro do seu continuou onde estava. o atual governo e não o an- cadencia Com a qual as. divisões sill-coreanas poderiam
despedida dos ç,lunos �que pedaço de terra para, em Apenas nos cumpre a: terior.' substituir as' unidades americanas dependia da formação
cGntinuam alunos para os seu lugar, colocar um imi- ��rescentar que, eonforme E isto é o suficiente! dé seus quadros e notadamente, <los- 'oficiais subalternos.
�iul1oS que deixam de ser --

·������.e ingressam no ofi� AVENTURAS -00 ZE-M'U.TRETA.,
-:BAILE

__.<\NIVF.;nSAIUOS
_ FAZEM ANOS, HOJE:

Ivo

- Sr, Lourival Ramos,
-- Sr, Jacob Ribeiro, fun-

· .c ionário do D. S, P. apo
· benta do,

- Jovem Fernando Luz,
xfsidente no Rio de Jalleiro.

, VrA.TANTES

Relação dos passageiros
<"que chegaram no n Zrn. Carl
..ffoepcke, procedentes do Rio
,..-d,e Janeiro e Santos para 8

'pôrto de Elorianópolis.
Do Rio de Janeiro

I<:Ia Schomaker Lopes, Li
,"dia de Oliveira Lopes, Sér
,g:o Emanuel C, Lopes, Se
;basÜana Silva, Alírio Johan
ny de Alcântara, Anita Mar-

·�t.il1S Alcântara, Lucidio de
.Souz.a Tavares, Donato' Me-
0, Franciséo Dig iácomo e

.Alzii-a Dig iácomo.
De Santos

Domingos Bernadino Silo,
-"eira. Antônio Domingos Es

::;píndola e José Maria Son
.menscheln.
�PELOS CLUBES

CAVALCANTI &J. W. CIA.Sexta-feira no Barr iga
./ Verde ,Móveis estofados - Lindos modelos

- colchões -Depois daquela sexta-fel
:'t'éi, aniversário do cel. Lara,
""'-lue além de animadas dan

'.ças, assistimos Alcides Ge
.rardi e depois uma plaiade
-de artistas de casa como

Laraí- �Estofarnento de autos e caminhões
,

SERVIÇO PRIMOROSO
PREÇOS MíNIMOS

Rua Francisco Tolentino - Esquina Pedro
- Florianópolis'-

• •

. Bocaiuva E. C.
No próximo dia 29, às

"21,00 horas, será realizado
-:fia sede social do Bocaiuva
E. C" à rua Pedro Demoro,
_no Estreito, um grande bai.
le oferecido àos seus asso.
eiados.
Para essa reU1llaO s·erão

Ci)nvidados todos o; sócios e
""U\;; exmas, famíÜas.
TRAJE: Passeio.

.

,
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Amanhã os 200 Mefros- Olímpicos
EM' PROSSEGUIMENTO AO -CAMPEONATO BRASILEIRO DE CICUSMO, SERÁ DISPUTADA. ÁS 8 HORAS DEl AMANHÃ, NA· RUA BOCAIUVA;.A PRO

VA DOS 200 METROS OLIMPICOS, CONCORRENDO CICLISTAS CARIOCAS. PAULISTAS, MINEIROS•. GAUCHOS, PARANAENSES, FLUMINENSES, PER.
NAMBUCANOS E CATARINENSES.

-
.

.

............................................................ � ���� � .
. ,

""O· �Estado .EsportiV_O
_�.,.,� , _ ...,.,. _ _.._ .,._ w • _.......-.:v _ .,._, w ·,..._ ,.._..,.· .,. • •.._ ··.,..._.._

- , _._-

"

·Avai I
.

Atlético, Atra�ão
.

de Domingo
; "!!I -

-

'.
_

.
-�

t'
.

ta
"

E' . enorme a expecta iva prc.tagonis as os tortes pe-
nos meios pebolísticos lo-Ilotões do .Ava! e Atlético.
caís pelo -choque de dcmin-

I'
O -primeiro, ostentando c

g,t próximo, no estitlb ('� titulo de campeão da cida
rua Bocaiuva, em que cerão de e "Ieader'tdo cartanre em

andamento juntamente '{:Ol11 Boea iuva frente ao Cuarani, Aguardem o prélo da pr,s"1 "Leão.i-da Ilha" e o "'figr&
·0 F'Igueir-ense, deverá IU1&1 está na-sua-melhor fOl'ma,· ximac.domíngueira entre. o do Estreito".
o máximo para não perder pretendendo uma �";ll1.d·'} t

"".......v_..._........:: .,...............· ..-..-.,....._.r_.. .,:;si....r..-_,..".,._-.r_-,.r&.....,-...r;.-........._y.lil"'fl'lllla
o seu posto. retumbante vitória que o ,

C outro,' elevado á vice- c.ipacitará corno adversá- FESTIVAL DO CLUBE ATLÉTICO INDEPENDENTE
liderança com a dervota do

- r:, á conquista do ti� 1'0.

I\UNISTÉRIO DA AERONÁUTICA
__ - --. _. -. "-QUINTA' ZONA -A�RE-A

DESTACAMENTO DE BASE ,AÉREA DE' FLORlANó-
LIS •

SECÇÃO MOBILIZADORA 52
De ordem do Sr. Major-Aviador Comandante, estão

sendo chamados à inspeç.ão de
_

saúde noO quartel do' Des
tacamento de Base Aérea de Florianõpolis, de 10 à 24 de
Dezembro do corrente aI\o,: psra fins de inclusão, os ci
dadãos das classes de 1932, 1933 e 19.34, alistados por es
ta Unidade. Os candidatos poder� ,utilizar a cOlldução�
\ (caminhão) que parte para esta Base Aérea às 6,00 ho
['as, do Mercado Municipal.

Carlos da -Costa Dantas - JO Tenente -"- Chefe du.
.�()--...<,,_..)._,(�.(�().....().....(� Secção Mob. 52.

Transferido de, domingo

I
azuis e rubro-negros.

-

efetu�u-sé terç�-feir.�, .

pela Aqueles, mais treinado'3 e

manha, na PelptencIana do eom o fator campo, levaram
Estado, perante grande pú� a mellior, pejo escore

-

fIe
blico, o esperado amistoso três tentos a dois, o que dá Acha-se ap8J:'elhada pan q.u_alquer serviço' em Bi-·
entre Esperança, formado uma, idéia do equilíbrio' da -, e-icletas e Bicicletas a motor - Ticiclo _;__ Tico-T'ico _.
por 'reclusos -daquele mode- porfia. No 10 tempo o 'esco. I Carrinho - Berço, etc.

.

la.r est�e�ecimento e Im� re acusava 3. x 1. ... I P�as e A?essórios Novos, e U�a�o�.plensa .ofICIal Futebol Clu- 'Como partIda prelImmar! Pmt�ras. S,o'�agens e Palt� M_can�ca.
be, Campeão classista Cata- defrontaram-se as eqllipes I

o: 'serVlç.o� Rapl!fos e GarantIdo, Executados por pes_c

rinellse. suplentes, vencendo tam-
oa1 esoecla3zados.

,
Sensacional e movimentn-' bem o' team dos presidiá-

Rua Padre Roma, 50 �

do foi o cotejo entre aivi-
.
rios pela contagem de 3xl.

UEGULAMENTO DA v- PRELIMINAR DE SÃO SIL
VESTRE

10) - A 5a Preliminar de São Silvestre será reali

zada J�O dia 14 de dezembro (domingo, com qualquer
tempo, de preferência com partidá às 9 1101'as, ou às 21'

Iioras, para os. Estado de clima quente, e terá um per-'
curso de 6 mil metros, controlada o dírig ida pelos repre
sentantes da A GAZETA ESPORTIVA; devidamente cre-

denciados, J'
,

20), -_ Nas capitais onde houver .entidades atletícas
(federações, ligas, associações, etc.) filiadas à Confede

ração Brasileira de Desportos, os
- representantes de A

GAZETA ESPORTIVA solicitarão a cooperação das mes

mas para uma melhor organização técnica;
30) - Na õa

: Pi�eliminal' dé São Silvestre poderão
participar esportistas �madores, civis e militares, maio-
1'8S de 16 anos, 'filiados ou não àqualquer entidade ama

dora e que não estejam cumprindo penas disciplinares.
·

As .inscr ições são gratuitas e' os' senhores representantes
·

de A GAZETA ESPORTiVA não poderão aceitar prê
mios. "extras" em dinheiro destinados aos concorrentes.

40) - O local da partida, (Í per.curso (ruas, aveni
das) e a chegada serão designados pelo representante de
A GAZETA ESPOR'IUVA, em suas respectivas Capitais,
devendo ser de preferência no perímetro"central,

50) - As inscrições serão aceitas até a data desig
nada pela direção da prova, devendo as mesmas serem

enviadas ao representante de A GAZETA �SPORTIVA",
acompanhadas de um atestado médico, certificando que
o inscrito ou inscrita, estão aptos a p-articipar da 5a.
preliminar da São Silvestre em São' Paulo, com passagem'
.de ida e volta de avião, hospedagem, tudo por conta de

"A. GAZ;ETA ESPORTIVA", o mais completo jornal es

pórtivo do Brasil,
70) - No caso de o vencedor de qualquer Estado,

por motivo de força, não poder embarcar para São Pau
.lo na data estabelecídarpela A GAZETA ESPORTIVA,
os representantes de A Gazeta Esportiva designarão' o

segundo (20) colocado,'e assim sucessivamente. '
'.- -J... , ..•... ,_",

80)- - Entrarão em dispUta 15 medalhas oferecidas
pela A Gazeta Esportiva, .para cada preliminar, em cada
Estado, obedecendo à seguinte' classificação: 10 colo
cado - Medalha de prata, grande. ·20 ao 50 colocados -
Medalha de prata; Do 50 ao 150 coloca:q.os - Medalha de
bronze.

.

-<

90) - Não serão acei�as reclamaçõés de espécie al
guma, prevalec.endo sempre a deCisão final dos repre
sentantes de A Gazeta Esportiva, em cada Estado.

10) - O participante que incorr.er em falta: será
imediatamente desclassificado.

.

.

11) - A Gazeta Esportiva não se responsabilizará
por danos que venham poi'ventura' a sofrer' os partici
pantes óu pessôas ligadas à organização da prova. Tam
bem nenhuma responsabilidade poderá caber A Gazeta
Espodiva por quaisquer prejuizos ou acidentes, que os

· representantes dos Estados ·venham a sofrer quando em

viagem ou durante sua estada em São Paulo.
12) - Logo após o final da prova deverão ser reme

tidos à A Gazeta Espórtiva, um rápido relatório demons
trativo do tral1sc'orrer da competição e recortes de jor�
l1aÍS. "-

\
.

13) - A volta do atletas de São Paulo para seus res-

pectivos Estados será determinada nos prinieiros dias de
Janeiro de 1953. O represent"ante de qualquer Estado que
não embarcar de regresso. no dia detel'minado pela Ga
zeta Esportiva, terá imediatamente cancelada a sua pas
sagem de volta, não cabendo a este jornal nenhuma res

ponsabilidade pelo que vier a acontecer com o mesmo em
São Paulo.

14) - Os Casos omissos no presente regulamento se
rão resolvidos pelos repi'esentantes nQS vários Estados.

l�fGURAS EXPONENCIAIS
f

Ultrapassados os primeiros momentos críti
cos do Campeonato de Ciclismo, entrou-se numa

fase construtiva onde se pode desde já divisar
.

.

os ;olo1'es individuais que pelo valor de sua per
sonalidade estão emprestando ao VIlo Campeo
nato Brasileiro de Ciclismo, um brilhantismo in

vulgar, não só pelo calor e elevação dos assun

tos tratados, como pelo idealismo que cerca os

debates.

Na' excelente praça espor-: ra Cruz x Esperança. .

tiva do Clube Atlético Inde- I. 90 jogo - A's 15 hoxas

pendente, no distrito da; Taça S.E.S.1. - A.D. Flávio

Trindade, será realizado, no Ferrari x C.E.F.A.L.

próximo domingo, atraente 100 jogo - A's 15,40 110-

festival esportivo promovi- -ras - -Taça Dr.
.

Aderbaí

do pelo grêmio acima. Ramos da Silva -' F'lumí-,
b programa está assim nense x Vandaval.

-elaborado : 110 jogo- - HONRA
A's

-

16,30 horas . :t'aça
10 jogo - A's 9 horas .- Governador Irineu Bor

Taça Dr. Sebastião Neves nhausen - Bangú x Man
-r-r- Tamandaré x Ferroviá- gueira.__
"rio.:

. _
Estarão em disputa aín-

20 jogo - A's 9,46 horas da os seguintes troféus:
- Taça Irmão Amirn Taça Simpatia, oferecida
Cruzeiro do Sul x Olaria. pela Câmara Municipal de-

_ 30 jogo - Taça Prcsdó- Florianópolis, para o 10' co
cimo-- Morro do C�J x L- locado na venda de tombe-
niversál.

.

'1' las.
'

·40 jogo - A's 11 horas _. Taça Simpatia, ·oferecifi.a
Taca Vereador Miguel Daux (pele 'Prefeito Dr. Pauto• -

I
- I.A:P.T.C. x Continental. ! Fontes, para o 20 colocado

50 jogo -'A's 11.40 hc- 'I' na venda de tombolas.
ras - Taça 'Deputado Pro-} Taça Simpatia, ofereeida
tógenes Vieira - E. Cluh pela Empresa Ploríanépolis
Atlético Jr. x Avante. Ltda., para o 30 colocado.

60 jogo - Ns .13 horas na venda de tombolas.
- Taça A. Eletrolandh .

-

.; Táça Uniforme, ofereci
Cantista x Unidos. da por Machado Comércio,
70 jogo _:_ A's 13,40 ho- Indústria e Agências, para

ras .- Taça Vereador Vi- c clube melhor' unifo�m:z:;.
tor Fontes - Caramurú x do,
Cruz e Sousa. Taça Disciplina, ofereci-

80 jogo - A's 14,20 00- da pelo Deputado Ilmar
ras ,- Taça S1'a, MS1'ieta C('rrêa,_p-ara o quadro mais
K011der Bornhausen - Vc- disciplinado no ·gmma,lo.

\I)��)�)--()'_'(�()--()��'"
.

'

Chalada 'de ,Clnvlcadas

Indiscutivelmente ao lado da exper iência
dêste condutor de homens que é o senhor Fur
tado, cresce como \opínit ívo no sentido técnico,
o francês Pierre que acompanha como-prepara
dos a equipe paultsta, emparelhando-se, com a

competência do téqaíco brasileiro e' campeão de
ciclismo; afastado por que um tiro 'fraturou aci
dentalmente

.

um dos seus pés, o senhor Alvaro
Ferreir-a da Costa.

A tese apresentada pelo Paraná, por UIO dos
-seus corredores na parte geral e sob o aspecto
eminentemente técnico pelo Dr. Pacheco, do Ins
tituto de Pesquisas Tecriologicas do visinho es

tado contítulu-se num 'dos pontos a}t(}s do Con
gresso" encarando assunto dos mais graves, o

"dopping" aplicado ertmínosa e indistintamen
te em atlétas como o objetivo único de conse

guir vitórias.

.-0 desejo ardente de todos' os concorrentes
" em, disputarem � troféus 'f'J'�ç�, C�)Dfed�ração
Brasileira de Desportos", esperança, não Se do
brando ante o favoritismo dos cariocas, estréia
dos pernambucanos, nêste "rush" para os des
portos, comparecendo a quasi todos os certames
nacíonais realíâados ,�Ste' ano,

.

confirmam as

perspectiva's de thi{'ttanscórrer'dos mais felizes.
de que é fiador, a trindade de homens da FAC,

.

os.. seM.ores c;iP,' Paulo Mendonça, Milton Lehm
k�l-e Nivio de Andrade, cujos 'sacrificiOS-'para-
"a efetivação do,VlIo Campeonato são inavaliá_
veis. _

E para completar esta atmosfera de com

preensão e trahalho o convite recebido pelo Br.a
sil por intermédio do técnico ,paulista. endere
çado pela França, desejosa de ver 'as cores bra
sileiras brilharem em terras gaulesas, consti
tue fêcho de ou.ro para a' primeira noitada dês�
te sét�mo torneio desportivo de ciclismo, cujo
êxito podemos vaticinar.
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'>

. QUANDO É que V. S. terá outra -oportunidade igual para dar:
.'

.

CONFORTO E" BEL.EZA
oo��

.

_/

Com uma vantagem de 10 a 15% de bonificação
E PAGANDO em '10 suaves p'restaçoos mensais.

-

.

Colchões de mola Divino

Não� sendo agora.

Quando. Então?

...�
...

• ;';"":0'"

\ ''.:;, : "
;\

Mobiliários'

Tapetes

Congoleuns

Passadeiras

Tecidos para'decorações

Faqueiros de metal

Na'

Trajano 33
.

�

::i:;�,����ii�;��;:::;� ��:;ª��� I;�!�:����m íl�����.'::�;::::::.
B.

sucesso a VI Exposição Na- síasmaram os conhecedores, ::!.�°M�:::'="�: 30,'s 20 horas,.no Lira Tê- r!}:;�, j / 'r!r'� O Sr. R. C. Costa, geren-

;:,�:,��{i��ii::je :;::: ;�F:i����;�:�c�E;: li;:I�A��:a'" de sua fi, V:�:�����:;::�:�,E:'11f1t! .: 1:-'t�,:, !,::a�a:::�::'��f;;::.:·:�
sileira de, Orquidófilos na Mrs. Medo, da coleção Guin- t�dantes (U. C. E.) oferece- ,�;� :'#0.<",,:./ t;'''::':'..�;_,;."J"P-.�

Buenos Aires 'e para lá par-

.séde do Automóvel Clube do le, de um amarelo carregado '

ra a t?dos os estudantes e \Úlj}p::::ê:'l·· "12-:' .. y .,.�'" tiu no seu pequenino Vol-

_Er�:��nizada sob os. auspí- �.o:/l���:�ni:;m�� i����.;�� E I im in·. ,a. " �����:�asd��on�:i�:���i�. t).:::.fJ�;�l /" '> \.' ks���:: muitos dias debal-

cios da prefeitura carioca e Fausto Martins; - uma E�s' p I,N-H�l"·S. reito e Farmácia e Odonto-
.. , . ..

. xo de chuva mas o com-

-com a colaboração da Secre- .classificada simplesmente . logia uma grandiosa soirêe
A irritação intoler�vel e os ardór.. portamento do carrinho deí-

,
.

produzidos petos distúrbios do t;,exigo, -

tar·Ía de Agricultura do Es- como "Branca e Preta"; ori� A caIM CMtdNa .. 1•• DIta' de ?eSpedlda e que congra- devem ser combcat�, logo. de. inicio. XGU-O entusiasmado.

--tado do Rio, a exposição ginaltsslma, e outra Milto-
.'
t.OgO� PfIin

..
e.irlf.;�.P.ll.Clcal(ãb. Hlx,••

çara todos os estutla�tes,da?ê��"a bfl)liQo o;;P�,de �a!�c;':��· Percorreu 6.400 quilôme-

-contou este' ano com a par- .nia . "Woodlanda, ' enorme, :��·���ç!t,�.tl�:' ��g��: Capital.
.

_ :)�b�t�C!io�:!�1!1"Ç�:,�f��O!�� � troi! Sida e volta) tendo ga3-

tíeipação de vários outros lembrando um gigantesco Use NilI".rm á ntlite!! V. verá sua
"

Esta soirée que -sel'á 'co- 'r;nS'iseparúirl dcnangoe; sofr.��'�s: t4' menos de 600 litros' de

. .E."g�a�?.s·, da < Federaçã,o, co:.

I alAor�perfe.ito, rooxa e C.Ol.U ;==�iS�àílO'{!!Ci�e��= memorativa do ano letivo- de c�u�i�ntes QUIJ!'!!o �SS. delicado orgão Bas?dna.

'S' P I P S q u-e ,e�.mb·ate.'o,s'·parasitoil 1952
.. ,

..

' eltoln!ll(mado,i:I8y�Gocontactocom' Q' d t
.

t
...mo.' : ao' ,au o, arana, an- labelo mais claro.· .; , ... (l1l pele .éa'l1ll�l1'<ltel;; das espinhaS; ,: •.

' e q�e serVl::a para es� Ioi's, s�9stõnc�s, C(ttilo(il!l'QçIo d� ',
uan o parava .no raje �

ta. Catarinà e o Rio Grande Entre os colecionadores frte1ras. ,rn.ancl\às �l1Jlel�s,: a�ne;' '{reItar ainda mais os Iaçosse :ahvior a. bex.;;to", oS.ardOt<!s ff .•ÔS Juntavam-se currosoa que
"" (mptngens e �s. V. não I»:

....

.
-do SuI::'. Esse' Jato reflete o, mais modestos el'espei:ióil il� l1�r·se destas a:r.,ecções de amizades' que une todos .krit��':das vioS' !lTinanCis·�4r�is.r ' 'diz�am: - "O Sl.. p,eten4&

cutâneas a menos -que elimine os b id d -,- .J L -

•. � f tei
. .,

-crescente interêsse que está também grande interesse germes que se escondem nos rol- os estudantes, promete
.

ser c�m 01 os,. toman o, a_moa ""i.r. as Ir l\ ron .elra DISSO.

1!avendo, entre nós, pela cul- outra orquídea ori ....inária da z:WsculQ1t poros de :lua pele. Portan- ·das mais animadas.' P,lulos d. W,tt paro os Rins. o 8""100· "Isso veio mesmo de São
, �

a te... pt!Ç1l -..1.G"r", ao seu :farma-
.

Sua ação calmont. • antiiétlco foz",. "

. ··UIra da mais nobre flôr bra- India,- que não send i rara, oêl1tlcq. �se mesmo. A.,nossa I?" Os convites para esta f t b
.' ..

I Paulo?,

. 10
'

od·
. .....rantia e a. ;" . ,,' " _

.

san., 090 na "XIgO, nos fIM II em
_

�ileira, -'-,que antigamente entr·etanto é pouco vista en- . IS sua maior blg SOlree poderao. ser todos as vias urinárias. F
'qUjlse só conseguia atrair os tre nós, embora. seja uma

c...... proteçiq. procurados na séde da U.C. As Pílula, D. Witt são labri. requeuI .,,--serel
'.estrangeiros. das pouquissimas epifitas E., à rua Alvaro de. Carva- cadas aspoc.iolmante paro as 'II.".' fllIAÀ.II.�

Com() sempre acontece, - de colorido azul; a Vand.-. c:traiu grande número de in- lho, 38 A. doenças dos Rins e do' Bexigo. a UI.,. -

->.devido à época do ano em Coerulea, da éoleção Jorge feressados e de �,impiei! (Silveira)
-tIue se realiza a mostra'_, Schue]er. euriosos, muitos dos quai.�[ Pílulas

..

''0 "tom" da exposiçãe foi da� Nos três dias em' que per- c-:rtamen te, passarão a eri- ·S'URDOS AIIRIUsIIYISJVflS
.

�o pelas duas rainhas das. rnaneceu aberta, a VI Exp('� possar também as fileiras
�

::ov:,I!�::"�:';: DEW'.ITT
nossas sdvas, - a Cattaleya ,ição Nacional de Orquídeas aos orquidógilos. '.. ' S'mflo., .... pllb...

LabI'ata WaI'.neI'l·I'-, do EspI' _
R•• I,lua. normalOodd'çlo. Ulti""·,,,.r••llh.·
alo",1 Preço de,ptopaaanda Ctt 43500.

Tito Santo, e a Laelia Purpu�
poça .. prO$p • .,atio a Elza Juncwelra

I �,..
.

Sabbado • Av Copacabana, 75 • Apl·

:�:t�� C��l�, '�����ti:t;�!llat:o:� �."'II[t I: . � tllf_llí II: ,_,,.
"'. - ..... "..� .......

-Santa Catarina. Além delas, ,iI_ - -_: .

�]� __�I __!1 L..�J
I-'ol�ém, não faltavam as ou

t. tas variedades nacionais e

'�:strang�iras, e as híbridas
valiosas e espetaculares, de

jmpressionante tamanho
.

e

""ôres variegadas. A Socieda�
'de Brasileira de Orquidófi
'los teve, aliás, a iniciativa
'ue promover um refêrendum
"(:lJfre os visitantes, para' es�
'colha ,jas variedades mais
'�l(:mi "adas, - vota(;ão essa

tlijC)s resultados ainda nã0
'�'lo c9nnecidos,

....

para 05 Rins e a Bexiga
Em vidros de 40 e 100 pitulas
O glande é mais econõm!<o

A G U A

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dore.

AL1\ IA A� CÚJ.ICAS UTEH1NA�
Emprega-se com

-

vantagem para
comoater as Flores Bra1icas, CoIl.
eas Uterina5, Menstruaes e 8P" (

parto, e Dores nos ovirio•.
e poderoso' calmante e Regula.

dor PO! excelência.
"LuXO SEDATINA; p�la 61l1l com.
J)rovada elicada é receitada

. pOJ
médicos ilustres.

F.LUXO SEDATINA en-contn-a.. em

toda parte.

Caldeira Babcock & WilCOK T.ÕNICA.APERITIVA

t10 BP I

Typo Cabe�otes SeCCeOna81
Vende-se uma, ingleza de 110 HP, 110 metros qua-

V:��.dOS de superfície de aquecimento, 150 libras.de pres�' ende-se
. Preço para desocupar lugar el).trega depois de De-I .

Um ótimo armazem de.

zembro. \ .

secos e molhados sito a Rua

Ver funcionando e tratar na Usina de Açucar Ti- Major Costa n. 62.

jucas ·S. A.' .

Ver e tratar no mesmo..

São João Batista -- Santa Catarina.
-

Anexo moradi,,_

_

' __ te -._��

NAS· C O IH A tE S C E N � lS
� '.;

/
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Explosão Duma lancha -da
.

c�ap."ta'DI-,8 dos Pertes
,

Agora que o deputado Ri- contribuição anual, tem dt>-
ao. ª,O convivio salutar com Todo Poderoso e lá no alto

.. bas Ramos com a sua indi-.I tado de Bombeiros as mais
a natureza, e temos, tarn- do Morro do Antão, abre RIO, 27 (V, A.) - No redas snvolveram toda a em-

cação para que seja ínstitui- populosas ci�ades do
o

Esta--Lém, varzeas transbordan- seus braços misericordiosos, Cais dos Mineiros, onde se barcação. da em Lajes um", sr cçâo u:) do. Essa medida de ha anostes de vegetação e capricho- a Cruz Redentora, homena- encontram atracadas as Atendendo ao apêlo do
Cnl'p') de Bomberos, atraiu que estamos sugerindo, semsos montes que se dirigem gem de fé erguida pela gra- lanchas da Capitânia dos operário, os bombeiros do
», �'a essa útil illstH uição as que tenhamos encontrado.:-10 alto, e de cujo cimo se tídão de todos. Portos, que fazem o -policia- Arsenal de Marinha, coman-
visras' dos homens previden- apôio, sendo a primeira que,descortinam panoramas de Não basta esse monumen- mento marítimo, irrompeu dados pelo cabo Lauro Man-
tes; recordamos '1"" não faz vemos surgir, essa no LegísLeleza 'jamais sonhada pelo to, entretanto, para retr í- violento incêndio em uma gabeira Dantas, deram, ime-
nu.ito tempo, par+ido não lativo com a indicação Ri-"',,'''J11'0 artístico do homem. bu ir os benefícios recebi- delas diatamente, combate ao fo-

b t bas Ramos.
'!;- ,

c ,

se i donde; con"�'J um 0a o _Tão belo é tudo quanto' dos, Às 7h30m. da manhã, de go, evitando assim, que o

au.ipic ioso de qu > o Govérno Sugerimos dois típos c110,� cerca, é tão grato, aos A imponência dos nossos ontem, o motorista da Ian- incêndio tivesse mai.ores':h � atado estava em enten- Para cidade industrial:110,oSOS olhos contemplar as recantos, a suntuosidade cha de prefixo C.P.-3, teu- proporções, pois, nas proxi- dimellto com Lajes, Videira, 1 �omandante (tenente), 2.acuas rendilhadas de espu- das nossas paisagens de tou ligar o motor, quando, midades, havia outras em-
que comandos de" prontidão

co

\ l+a.iaí e outros, 'para 'V111-:.-' COI"',.erern pelas praias terra e mar, as cambiantes ao que parece em conse -ba rcacôes com os tanques
f 1 ( t s) 2 'gllarnl'ç'ões

'. ,o
,co , -.

C,'i'aí' comunas, 'o; :f'IU (ota, sargen o," 'cobertas de branca areia; é de magico fulgor que se su- fluência de um curto-circui., cheios de gasolina. Assistiu (�a; desse útil, valiosc e J1[- de bomba, 2 de escada,2 de-ti,o deslumbrante assistir cedem 1105 nossos céos, nes- to, verificou-se forte explo- aos trabalhos o comandante
tb;pensável melhoramento I exploração; 2 telefonistas e.o despertar do dia, quanto se conjunto de arte deslum- são e, em seguida" as Iaba- Maurílio Aug�s.to da Sil-
que é o Corpo de Bombei-e] 2 motoristas, num total dea luz do sol se multiplica bradora que hoje tem .a 'se- --_

va, chefe do poh:wmento do
ros. Infelizmente foi boato 133 homens. O.tipo menor.numa infinidade estonteá- .uridar-lhe os contornos, a O acontecimento Arsenal de Ma.I'mha. A� 10-
apenas, Na época (21 de se- para cidade residência: 1dura de cores, e são tão lin- magestosa ponte Hel'cílio

do dia cal, acoITe�, ainda, oUma e-I! tembro) lançá,mos um arti-! sgt, comandante, 1 sgt. co-dos os ocasos que o homem Luz, tudo i�so reclama e (JHIpe do Post? CentI�l, que, , go com o título que encabe- ! mando- de prontidão, 2 mo-achou por assim dizer, um exige maior tríbuto da nos-
ranáenses, empatados, com

entretanto, n�o chegou a

I ça êste, pois conforme cor-I torístas, 2 guarnições decrime alterar o quadro na 'la compreensão e do I�OSSO 1'31"3/10, en trar em, açao, rerarn as notícias, não se-, bomba 1 cabo e um soldado-suntuosidade de suas linhas, patriotismo. PREJUIZOS
1

'

d 2 t e I e f o
..

5� - Walter 'I'assiní, mi- "I Tia possível ao atual pe 0- ca a uma e -

e por isto pouco ou nada Precisamos - ,e. isto no-
'neiro 1'31"6/10. 'Não obstante o denodo

tão deter-se no efetivo de nistas. Quartel anexo ao doencontramos' feito pela sua lo impõe a 'própria força do
60 � Nelson Souza cario-.

com que se empregaram os
uma Companhia apenas: destacamento policial local.mão dentro desta nossa progresso precisamos dar a

ca 1'34"1110 ',soldados do fogo, r lan�ha A medida apesar de se Criação do Curso de bom-magnífica e encantadora Deus um templo de devoção sÓe-Ó>::

foi parcialmente clestrUlda. '

d'
.

b '. � madures meio úní
.

As demais colocações ,aflgurar absur a a prIma eno;:; a ,
' ,_'1'

,

e de amor capaz de figural' pelas 1abal'edas, restando-
, - o I d " " d ficíê ia

1 na.,
couberam pela ordem a Má-

"

VIsta, em verdade nao o e, co e suprrr as e ICIel1C SeNão foi, porém, só nas em cenário tão imponente. . lhe apenas, o casco.
I'

. - ..

1 ' I dos efetivosrio Tassini Ivo QUll1tana '

nstituicão murncrpa pOI I "belezas da terra que Deus Precisamos, a exemplo do Frede;ico Cl'ach Waldemi� �e�undo .apllran:o�, os ,�:'e- excelên�ia, os Bombeiros,

I
De uma cooperação entrese mostrou particularmente povo católico do Distrito

. .

'

,JUlZOS atingem a impor an-
r uma questão de éf'ici- Estado e Município, e maismagnanímo para conosco. Federal, coroar a obra da 1'0 SIlva, Jacmto MoraIS

I
cia de 300,000 cruzeiros, po

o'

d
.

a cI'Ioaca-o dos bombeiros aNetto. Teodoro Corrêa, Wal- ência tecl1lca, e econoJIlI� e '

>
_S'Lla vontade estar conosco e natureza com a estatua sa-

,.. b'l'd d d I d l' S com � "oopeI.a........dir Demétl"io ,e João Mello. I .....-' ...........-- ...�--- �, até de responsa I 1 a e, e- ma o e " v ,..�-le nos cercar sempre mais grada de CRISTO REDEN-
. , _

d PI'efeituras ind'lstrias
�I

Amanhã os 200 metros -

Ç. -.AO vem, constJtUlr corporaçao as .,".de PTaças e proteção, tradu- rOR, para que do alto de

J p. d I I d e casas comerciais ninguém
f'

•

'1 . o olímpicos .

""""0' esta ua, a exemp o o que· ,zÜI-se de maneira mais 111- soberbo pedesta, ,VIgIe os

)1 se t
.

t todos os venha alegar que o I)roble-Amanhã teremos a segunc .' , em VIS o emtensa ,e' efetiva, quando im- nossos passos, proteja as
1 t S

o

J'nsoluovel e que na-o e'da etapa do certame que se- _ Estados do su, exce o
' a11- ma e

'

,'pedil' por três vezes,
'

por nossas atividades, abençõe
C. 6 t B posslovel resolve' lo pOI' que!'!rá a prova dos 200 metros ta atarma que s em om- -�_meio de subita e horrenda ao nosso lar ,e e_nriqueça o

b
'.

C't J A l'ln tão de deficiência economi-olímpicos e domingo a de re- I eIras na ' apl a , S8,tempestade, a ida da Ima- nosso Estado.
.

S- PISa ta Cata";na J'a' pos.sistência na distância de ; 110 Parana e em ao au 0, ca. n H ._o'em do Senhor Jesus dos Se pl'ocurarmos local pa-
R' G d d sOe capacIodade' l'astante pa

�

130 quilometros. bem como no 10 ran e o 'u ,!.)._.13ussos para Porto Alegre., ra tão grande empreendi- 28 DE 'NOVEMBRO
E d d' t c local' uma se"cão Q"e-Atenção, pernambucanos!' Sul o sta o, me Iau e :con- I ra o '

�
>

'E' do conhecimento de to- mento, dificul,dad.e não te- A data, de hoje recorda-' M'
o . I B mboe-I'los em "ada das

.&�

.A Colônia Pernambucana trato com o untcIplO que. O' j ....
' •-'o o povo, que em 1.764, uma remos em escolher ·desde .

nos que' I
'd d

u

de Floriai16polis óferecerá à '. concorre, naturalmente, ,com suas CI a es.nau vinda da Baía passou logo o morro do Ribeirão.
_ em 1.630, um Corpo de

1
.' idelegação de Pernambuco, a insta ação e maIS

-

uma Ipela então cidade do 'Dester- Elevando-se' à apreciável holandeses foi derrotado
l'lJ com destino á Provincia altúi'a, situa-se num lugar que óra se encontra eritre

pelo General Matias de AI-
. nós disputando o Campeona-do Rio Grande do Sul, a ,on�, de excepcional oportul1Ida- buquerqjue, em -Salinas, noto Brasileiro de Ciclismo., umde iria condu�ir ).lma admi- de para servü' I de pedestal Recife, Pernambuco; _

I d S h d· t t d churrasco à catarinense na
_ ',em 1,603�, quando Ca'pl'-,}'ável 'magem o en 01' con 19no a uma es a ua e

'"Churrascaria Saudade, ao
f

.J eus dos Passos, Cristo Redentor, das propor- �ão, Francisco Rebelo 01
lado do' Coqueiros Praia Clu-

dAo transpor a baía sul, ções gigantescas da que do- aprisionado pelos holan e-
() fragil barco' -teve de l'e- mina a Guanabara, n� Ca- be, amanhã, às 13 horas,.A

ses, na ponte de Bebenbe.
Ih
-'

o

1 h R 'b'l' lista de adesões se encontra
Em 1,A de Abrl'l de 1633 11'-iroceder, porque e nao pIta tia epu !Ca.

±
. .

m S b d t
- na Tipografia Grajaú, à rua

bertou-se atl'rando-'se aoperniltm passagem u a a emos e an emao, que
,

,Deodor.o, 19, com o sr. He r-oil1�sperada borrasca. é este empreendimento ou-
mes Soares. mar; OLHOS _' OUVIDOS _ NARIZ. gARGANTASerenado o tempo, nova- sado e que demandar,á so-

- ,em 1.821, foi fuzilado "

O'NSrCAmente a embarcação tenta ma quasi fabulosa de re-
------- 1 o patriota re.publicano Frêi DR. GUERREIRO DA' F �Ü' ao sul, mas pela segunda cursos financeiros. Entre- Caneca; .peêlá....t. do Hospital '

vez surgem minaz.es ai:! on- tanto, sabemos também que lização perfeitamente via- em 1.824, asforças Receita de Oculo8 _ Exame de Fundo de Olbo para
das e esbravejado!' o vento, é grande, incomensurável ,a vel, 'porque o povo que sou- principais da efêmera. Con- Claaaifieaçio da Presslo Alterial.
()Qrigando-a a procurar

.

a- fé viva do nosso povo, essa be construir uma das maio- federacão do Equador, ven- Moderna Apare!hapm. ,

_

brigo em nossas agúas, E fê que no di�e-r do Divino res pontes de aço do conti- cidas pelo General Francis- COIlÍlilRMIo __ Visc.,.de da Ouro Preto. a.
assim foi também, quand'ó -Mestre, é capaz de tránspor- nente o' do mundo, também co' de Lima'e Silva, rende-
ÍJela terceira vez se pôs em tar montanhas. saberá colocar no alto do ram-se;
m()vimento para seguir seu Para campanha de tanta Morro do Ribeirão, a esta- _ em 1.844" o Coronel
aestino. significação religiosa, tere- tUà daqueles que, para � Joaquim Teix(lira Nunes,

O capitão do barco, sendo mos, por certo o entusias�, nossa terra, abriu as mãos um dos mais. bravos coman-
110S inexplicáveis 'fenomenos mo espontâneo 'tle todo o po�

,

,prodigas de Slla DivÍlra: Per- dantes do Exercito revolu
da natureza, um sinal do vo, tanto o da capital como feição, e nos encheu de ri. cionário farroupilha, foi
'Todo Podel'oso para que' a o do interior, porquanto a quesas imensas de beleza, vencido e morto, no Arroio
Imagem aqui ficasse, naó hqmen!lgein a Cristo será de poesia, de arte enfim. E Grande, pelo Tenente-coro
teve dúvidas em executai', os do povo Catarinellse- e não ;QS que. -vieram;- no futuTO I�nel Fraricisco'- Péaiõ dê-a;'
designios da Providência apenas do povo ilhé-io, en- até nós; e se quedarem con- breu;
Divina e aqui a deixou, cQn" tusiasmo que se traduzirá templativos diante daquele '_ em 1.861, faleceu no
fiãda á fé e ao espirito re- atrav,ez de coletas iniciadas que soubemos fazer, sobre naufrágio do va'por ·"Her�
ligioso do povo.'

'

por todas as associações re- o mar, a ponte, e sobre a mes", nos recifes "Lajes da'

Ergueram-lhe uma cape- ligÍosas' de todas as paro- montanha a Cruz, dirão que Tábua", em Macaé, o poeta
la e sôbre o altar em que quias, de todos os estabele- somos -um poyo digno por- Manoel Antô_nio de Almeida,
a colocaram, recebeu desde cimentos de epsino público que conseguimos unir a gra- nascido em 17 de novembro
logo as homenagens de gra- e particulares, de todas as tidão ao trabalho, a inteli- de 1832. Este foi o autor de
tidão .dos fiéis, Prefeituras, de todas as as- gência ao coração,. "Memórias de um Sargento
A ela recorreram os afli- soci,ações de classes, pois Era o que tinha a dizer, de Milicias";

tos e os enfermos, e duran- será uma cruzada que a to- na certeza de que 'a semen- _ em 1.948, em Florianó-
_.

-te quasi duzentos anos jor- dos nos irmanará ao redor ,te lançada nesta hora, cai- polis, foi fundada a Asso- ./
. '��:,á�o :�!,o::';::sh��: doD�al;::���t� s�;:n��'H_ ;:.:mg;:,:,�:::ti;, ::n::o,::: ������ �:of;,��:�;��:: E��.·PÂ_$ , .

cOJmais indiscutiveis milagres. tuida uma Diretoria com- rá ,e crescerá e se transfor-. Passageü·os. de Santa Cata-
I SHoje, a festa de 'Senhor posta de pessoas da maior lJIará num monumento que rina, iniciada em 16 de OU- i

,Jesus dos Passos é a 'majs representação no seio do

tl�ráed, eosenro"sspoarmaatI·Oodroo' rOgUslehmO-,' trul·abrfoI:C�OsUuaasPsll:mimceoirn·astDl·tiurl·edtao�. í l/fli ,'ÍI\<'
tradicional do povo católico cristianismo dos, circulos

\..
e constitui testemunho con- oficiais, dos parlamentos, será, também, mais um Presidente, Altino de Oli-I*_ OUIIAIITE TODO Da ifortador de que a família do c1>mércio, da indústria, ;motivo poderoso e decisivo veira; Secretário, Mário

i
/

I
" "

nOi�. ,1'" nl="IJO
�

,

eatarillense não renegou a das pi'ofissões liberais e de para fazermos da Ilha de Moura; Tesoureiro, Etelvi-" .J �MI<L J,fé que os seus antepassados todas as classes, á qual in- SelaantadeCvaetal'ls'neal'" l�sqtlolile?, qduoes,nnooldvoiesierlal,; zeS'll·unPdlreontzeaS'peAllll�_-'

."D\.
...
'\�!

ft��,i*
lhe legaram e continúa fiel cumbirá inicialmente a ela- ,,� �
á infalibilidade da Igrejà boração de um plano geral 'maiores centros de turismo 'ni e João Vieira; Conselho :I.

;; -: i'.ele Cristo. de atividades e à sua ime- do cQntinente sul ainerica- Fiscal, Celso Ramos, Aldo %
_,

':.
_

�' .- � � � � �
ISou.be o povo ilhéio re- diata' execução. no Rocha e Manoel Cantalício -

7. _

- '-'.._
<. ,/1 .?- .",;,jtribuir, 'embora de maneira Não 'é obra 'para um dia, Siqueira -BeIlo Vida]..

(!,modesta,' tanto desvelo do üem para mêses, mas é rea- Deputado pelo P.S,Do André Nilo '1;;adásco "-

"_

" 6
� ...... F_l(}_r_ia_n_ó,..p_o_lis_,_Sexta-Eeir� 28 d�' N:.:.:o.:.ve:m:b:r:.:o;..:d.:.e..:1:.:9.:.5.:..2_._� O_�.__"� lI!!!!lI

,

SilRbolo de Fé e GratidãO o Batalhão de Bembetres

S. SURI

----��'�----------------���'------------------

Comunicação
O dr. Wilmar Dias" adv(}gado, comunica 80&

seus cUent�s que, de :1 de novembro, P., vindouro.
reabrirá () seu es€r.tõrio de advocacia, Edifício
Montepio. sala 3, 400-_an.dar, atendendo das 10 às IZ
horas.

' .

Bal(oriíslas de ,1 a. Ordem
.," Co. prática :de casa 'dê'lDodaa.

Precisa-se na A MODELAR.

,:�Viagem,-,com--��,garilaça
.

e rapidez
80 NOS, CONFORTAVEIS klCRO-ONlBUS DO

lAPIDO c4UL-BBASILEIBIJ,)
Fln-rianôpolis - ltajaf - JoinviUe - Curitiba

Agência: nua Deodoro esquina da
Rua' Tené-nte Silv-eira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:nOS5a; moldaram a :3'.la v.er-
,

(iaàt"ra fisionomiã da 1dv·
lhes uma história qUt, como
i/da a história, é J, PEltSO
.YALIDADE, o espíl'itn da

bs'l:ituição. Somos dos q;le

]:lcn:,am que nin!,;·twm pôde
ter condições morai .. dignas'
se 'ilào possuir, com·) penhor
113., ,ma. integridwil n')� pl'e·

i·ente, um prdérito honrado

que :;>.teste o_valor intrín3e
'!(.j da própria_ pet·sOl;alHa. ,Relação de tel-.�ràmas l'e

di>; e ist� que aC()lJt�C(; eom tidos no período de 17 a 25

.�S ir.diyídu(j�, �ah; il(�Cessá- do corre.. te:

noese torna quandD êstes se Maj.· 'i\1ario Fagulldew,
-iksdobram e estendem-se em J.eaure, Loancia José Perei

iariJWa; sociedade, e,wpOl'a. ra, Leda Maria Dias, Lour:

ção ou pát.ria. <_
:'les BucheIler, Rosa Sa'lltos,

. Ar!'olando os feito1 .e dtlS- 13enicio Delrasi, Carolina A-

deand: 0". se IS areli � lJO- maTaI
_

Acrehn, Banrisul,
.res, terem0s a HISTORIA: Gustavo de Sá, Henrique
Cnituando e praticand') mi Estefan, 'Serafim Francz,�
_h'fudes que a his.tV:�!JI nog Abilio Silva, Maria 'Alvim,
Tt ud a, teremos a 'l'.RADI- Dep. Renau Cubas, Valdir
çÁQ.. Tendo tradiçõü;:o pode- Pessoa, Manoel Marques e

"emú". sentir ,e pe�·.:"?�r I} I; e I
Maria �uarte, F_:'ederico ,A

p!lSf'Ulmos. um 'e'l;H:"·lU.d� dolfo TImm, Joao Paulmo
...·nrpo, l,ma alma d.l elnS3e,

I Araujo, Lucinha Machado,
um eora:Ção comúm que irri� M<)..ría _Silvana Araujo, Gil·
�:;: de sangtre gen �fOSH 'd� S011 Macedo, Nena Verana,
I.:dor à menor, -da mais pró- Valter Tala11za, Ottó Der

:xima à mais longí;.·qua, da 11,e1', Álipio Farias, Carlos
rna:fl importante à n::1!3 in- Krebs, Ciagra, Rilda Oli

i,if,níficante célula dêsse veira. Rua Fernando Machado. 2�

'�Ldecorpo queó a Do�a -���������������������������������������
_
])()LICIA MILITAR. dentro
ila qüál éstamos e onile maJ�
da';) honra que .3 Sh"\'amO!'l

lwm ou. d�la nos ;:;'fastemos,
l'nrque quem nela está tem

.

de : er - e pal'odiawos Lati
.ir1) M:üllel' - MILICIAN O ou

TRAIDOR. IA�sim f<tlámos ao� mO�f)�<;,
:i)flrflue manda a h;')ll c::tida·

Mal'
·

I ICla,
Rui Stockler de Suuza
-Il

)'IlLlCIANO OU TltAmOIt
o que adiante vai ese ritr

não o fizemos hoje, ,mas Q

-encontrámos revendo coisas

.dos. idos tempos, daqueles
-em que não havíamos ainda

sido despojados das cadei

ras que já ocupámo; no Cur

so de Formação de Oficiais,
etS.l grande instituição da

nossa Milícia, seg1l1Hh ten

tativa que aos poucos está

se €.xtinguindo e cuja histó

ziu um dia haveremos .de �c�-
.

erever ponnenol'Í::> idamente,
}' c i pois numa velha fi.

eha de polícíia quo achámos

:<t"sunto que 'veio " calhar

nestas ligeiras nct 1.S que

j11ttendemos rabisca:', na

'Csl,('.rança de' que outros,
._

'wenlores do que riós. cmpi-e
gntn1 também um pouco cios
seus lazeres na exaust.va e

.(!,,�nQrada Investigação e co

}<!tu de fatos que, acumula-

d')3, irão representar a re

"-euperação históvic« deSola
Sí?CUlar Milícia catavinense.
�abemos ser tal'�fn monó-

i,na, que exige temi)') e pa·

-ciéucia, essa de pl'owrar e

la velhos livros exa.lando
);afralina e manu.;('ri ;�:, [\,

:n1�1l'elados pelo temp'.), p;{l'a

je 13 pinçar homells c f:ttl!s
-4�,t na' existência '�elJtenária
ile uma /instituição coma· li

Catarinense
1 Se�ana

. do Marinheir'o
. � I., ESGRIMA

"18' que a eles se 13Jsine que! A Federação de, Esgrima cá o da prova e da qual se

ro FA;;SADO se deve pro- de Sauta Catarina, como es- rá vencedor o clube que ob

(Jl'd os GRANDE'::' porque pedal homenagem aos bra- tiver duas, vitórias. Como se

f l�.d· com que eles incensem vos marujos da nossa glo-' vê a Posse definitiva da

,JS GRANDES do PRESEN- ríosa Marinha de Guerra, 'Copa Semana do Mari�hei-
';'E (. educá-los na escola do . instituiu a prova SEMÀNA

'

1'0" só sesá conseguida após CASAS A. VENDA

,!:'n1lismo. DO. MAHINREIRO que se- i
três anos no mínimo. ISTREITO CANTO -'4 casae, sendo 2 residenciais e

Trazer L.S "grua ler:' 00 rá disputada entre as enti- j Aos esgrimistas dísputan- 2 para comércto (ótimo ponto perto da Soberana)

P'lf -ado é tarefa que sôbre dades filiadas, por aquipes.v tes serão oferecidas meda- RUA TENENTE SILVEiRA - 5 qnar'tos, a/visita, si

('� 11OSS0S ombros l)€;:;;a. Eles uma arma por ano, lhas aos vencedores. jantar, copa, eosínha, etc. .. <, •••• , •••• , ••••••

,'�,';�!:m. Procuremo-los que Ao que consta o ]!�xmo.) Clube Doze de Agosto, t:STREITO RUA S�NTOS SARAIVA - 5 quartos, .1

ainda os acharemos, 21'. Almirante Cmt. do 50 Lira Tênis Clube- e ·A. A. jantar, s/visita, copa, quarto de banho, raraje, 10-

. Continuará Distrito Naval, recebeu com Barriga Verde, serão os tão, situada em esquína ..... , ..... , ... " .....

muita simpatia e expontâ- cometidores nessa prova i RUA BOCAJUVA - 4 quartos, s/visita, I/jantar,

e A· 5 A' ueahomenagem que a FESC que deverá realizar-se rio I copa, cosinha, dispença, entrada para autQmóvel

,"
,

.

.

. 'presta à' Marinha de Guer- decorrer da Semana do Ma- I ]lor duas rua. (situada em esquina, grande quino

Aluga-se uma Alameda ra, e 'ofereceu uma rica ,co- rinheiro em Dezembro pró-
' tal)> , , , .. ,·· · .. , ..

pa que receberá a denomina- ,!{-imo.
RUA MONSENHOR TOPP - II quartol, a/visita, II

Adolfo Konder, n. 8, tratar jantar, coainha, depósito, Copa, terreno 10x30 mts.

na "esquina no Arma�em. Cd' E
_.'

C II I aUA CONSELHEIRO MÀFRA - 4 quartoa, s/visita,

;-=--= orse' e XIIaosal. I Ira ,./�:::�, ,���,.,.,.i�".:,�i��d7.�.�������:.·"�:
III

·

deNo·
.»

C O N V I T E
Ii:STREITO 'RUA S�O PEDRO - 8 quartos, ant-sala,

. 1.lr- '. glal�'l "lIala. de visita, copa, casinha. iniltalação I!anitári•
11 UI Os' 'Pi;esidentes das" GóhÚssões' tl'e"Re'éepç-ão, Reda·

......... ._...ttL._ ••
'

_ p
completa,

�

com. du_as pequenas casal! nos ftmdo.
__ _ ção. ropagauda e Organização convidam a todos os ins- '

critos __ autorrdades civis e milítares _ Faculdades _.
'V. MAURO RAMOS - 8 Quartos, cosinha, eala jan·

, tar, e/visita, etc. (casa isolada ótimo local) .; ..

TE'RRENO
Colégios - Imprensa falada e escrita - Associações de àUA DUARTE SCHUT1!)L '- 2 casas. uma com 4 quar-

. classes -:- Entidades culturais, - bem como a todos os
tos, s/jantar, I/visita, cosinha, etc.; outra coro I

li
x , 'd' , amigos e admiradores do Presidente do Curso de Expan-

. eseja-se a qurrrr um 10- -

C lt" I '1' t C 1 d' S'l
.

C'
quartos, sala, varanda, cosinha, etc. ' .........

Cf! de·t .. 1 "1' d
sao .u ura - A mrran e .arros a 1 veira arnerro -

S:STREITO RUA JOAO CRUZ SILVA - I) quartos, a/
. .. ,erreno 0 ... ,1 lza O .

ti
, . "',., ,

f '. J t
' ,para aSSlS irem a sua prexima conrerencra, que sera a visita, s/J'ftntar, Aos-l'nha, banheiro, ete., terreno

nre errve mente na parte' 'lt' d
.

it I d 'I' fl
-

� �

d· '-IL I' f '� ! ti. 'una Q corrente ano, mil ld a a:
•

�e exoes sôbre o 42m: frente por 20 fundoll (esqUina), aceita·se
alua. n Ol'macoes nesta I '" h 1 t'"

' l'
, .

. d< ,�
'.. • empo - umano e re a IVO a se l'ea Izar no prox.\mo �OOnf à

,. "OM. à '1200
..

1e acao. I" 29
.

1800 h Cl b
.' U '/0 vlsta'e" '/0 • ,00 mensaIS .. :'.,."

.

I dla .', as ,. oras - no 11 e 12. de Agôsto. i!:�TREITO AV. SANTA CATARINA - 3 quartos, s/
.............................................. visita, s/jantar, copa, (.'Osinha, etc. terreno 20x40

�dital de Concorrência �$T�c;::;�r�UA·���·�·����·�·�·��·�;t��:·�;j�����,
A Escola de Aprendizes 'intel'essados diri�rem-.se copà, cosinha, varandão, dispensa etc. terreno,

"Iarinheiros do Estado de pessoalmente ao" Capitão Híx40·, .•...••••••• ' ..••••.• ' .•••..••.. , .

)anta Catarina aceita pro- Tenente Venicios Carvalho RUA BOCAIUVA -li quartos, s/ para negócio, varan-

lOstas par... a venda do con- da Silva, n� séde da Escola, da, cosínha, ótimo ponto, perto da Av. Trom-

...Mii6iiiiiMl._dI ...:.;;A:a:I :unto _de dois (2) Grupos à Rua Max Schram s/n, Bar. powsky ..

G d D· 1 EI t
.,

I' FI" l'
RtJA RUI BARBOSA (defronte o Abrigo de Menores)

. �ra ores' l�S-e .

e rICOS, rell'os� ,ona�opo IS;

m:1rca Cummll1S Diesel Po-. Serao aceitas somente
- 2 quartos, e/visita, s/jantar, casinha, ,etc.. ,

wer,. trifasicos, 60 ciclos, propostas dividamente sela-
AV. RlO BRANCO � 2 quartos. sala,

. .:varanda, cosi-

120h 208 volts, 25,3 kw (31. dasf e entregues até trinta nha, etc.' , ,

KVA) 1 200 RPM, equipa- (30) dias �pós a publicação
RUA JOSÉ ilOITEUX - 2 quartos, a/visita, varanda,

,dos com quatro de manobras do presente Edital.
cosinha , " •..•.....••.... , .

e e111 perf�ito, estado de 4,on" Escol� de Aprendizes Ma.- C.QQU�IROS - li quart,os, ssl,II",,_,varanda, cosinha, ba-

cionamente. rinheiros do Estado 'de San-
nheirQ, ete. . ...•.... � .... < ••• ' •••• ,. , ••• , ••• ,

E' , 'l' RUA JOSÉ BOITEUX - 2 quartos, a/visita, varanda,
, estlpu ado o preço mí- ta Catarina em 17 de' No-
nimo de Cr$ lOO.OOO,OO(cem vémbro de 1952'. cosinha, r, ,., .

mil cruzeiros) para a alie- Assinado:
CABEÇUDAS MUN. LAGUNA - Beira-mar çom ,

quartos, .s/negócio, 's/visita, .II/jantar, cosinha,
nação do conjunto.

-

Para- Frederico Giannini
.

etc, terreno 72x83 mts., ótima para veraneio .'.,
maiores informações e exa- Capitão -de Corveta Coma:1- .

.

'
. RUA RUI BA�BOSA -'- 2 quartoa, sala visita, cosi-

me doo material deverão o,s dante. nha, eté. .. :'::.
SERVIDAO FRANZONI _ I quartos. sala, varanda;
. ' ,

cosinha, etc., terreno 9x68 mts. . , , ........•..

ESTREITO RUA S.A..�TA LUZlA'- 2 quart<lS. sala vi

sita, s/jantar, cOBinh�, despensa, etc. • •.•••....

RUA FRANCISCO TOLENTINO. -. � quartoa, sala,
varanda, cOl!inha, etc. • , •• , .••.•.•. , ...••..•.

&STREITO RUA TEREZÀ CRISTINA __; Z quarto.,'.'
aala, varanda, casinha, laIa. para negõcio , •.. ,

BARREIROS - 8 quarto., I/visita,' I/jantar, casinha

\ .

HIPOTECAS
., .

AVAL�CÕE>
�����������

F IIflA-.-rQDOI1O· J,s
"OI1IAIIÓPOtl.5 .. �AllrA CATAIlIIYA

aoo,ooG,_

&00.000,0<1

100.000,041 _

nO.f1oo.!HI

160.000,GO

180.000,041

180.IJOO,o.

(

1110,000,0.

Yjàgens DI RÉT AS
FLOÍlIANóPOLlS - RIO ÁS 33'
FPOl;JsO:·...S. PAULO -RIO "

4",.
(POliS,:" éURITIBA-RIO AOS SABS.

:',':,SERVI(OS AÉREOS
-01171:'101-\ nl"'\ �I"

165.000,0.

150.000.<>0

110.000,00

100,000,00
�A M..I.i5\i.lkI...AJUA lI__
Húeora 'OI &UIN &oU
,l:WI', , DIt....
a.a ce lIIdn.

100,000.00

100.000,00

T-elegramas
refidos

.

80.000,00

110.000.00

80,000,00.

80.000,00

Bar, Restaurante e Sorvete'ria Il(í.OOO,oo

6D.000,0CIi0Vende-se pOl' motivo de mudança uni bar com restau-.
cante e ,sorveteria, localizado no melhor ponto da Cidade
de Itajaí, Santa Catarina, com ótima fi'eguesia e gl'and�
<ortimento de bebidas nacionais e estrangeiras, sendo um

dos melhores Bar da Cidade.-
Tratar no Bar e Restaurante PRIMOR; Rua Hel'cHio

Luz, 19 - 'Itajaí, 'Santa Catarina.

1S0.OOO,00-

-trrande, terreno 15.000,08'
---� -

li outras que p!JT motivo 'de t6Tça maior não 110 anunciada.;'
alguma.' 'destas .ãn aceita tranllf'erência pelol Inltitutol, .onte))i.
• Caixa lieonômic.. ,

AV, MAURO RAMOS - Lote d� 16x4& rota, (nel'o-
eio urgente) .••••••.•... ,' •....••......••••....

ESTREITO RUA SANTÀ LUZ!A �. Esq. com Rua
,

São Pedro - 4.0x26 'mta. • ..••••••.•••.•.•..•

C�QUEIROS RUA S1.O CRISTOVÃO - 22x650, tendo

Instituto de, Bel·eza. «Marabá»
Ondulações, permanentes, manicuri, ,pedicul'i. lim,

pez� d� pele e tintura para cabeTo .. ,

TÉCNICA COM 13 ANOS DE PRATICA APERFEl

ÇOADA EM SÃO PAULO.
Mme. AUGUSTA

110.000,0.

80,000,00>

PA-R·A '·ff·R IOA-S,
E- C Z E MAS'

. ,

INflAMAÇOES,
C O C E I R A �,
F R I'E I R A'S,

. E 5 PI N H AS, ,E T C :-

uma.. pequenas casas •••.. , .•.• , " •••••.•••. ,

ESTREITO RUA SANTA LUZIA - J�te e�m lOdO
15.000,0$

·mta. 16.000,0.-
BARREIROS - lote de 12150 mts. • , .. .. ...., 11.000,0&'

COMPRA DE 'rERRENOS, CASAS, CHACARAS JJ SITIOS

Tem�s eempre intere..�adoll em eoro�rar casaa, terre.!I�a. eh..

�ra. e sitio..
�>\

--<1--

HIPOTECAS
Recebemos e aplicamo. qualquer importância com garantia h�

1otecé.ria. '5'.:
/NUNCR EXISTIU IGURL

o T I C A 111 O-D ."L O' I
_

I Lentes Zeiss . e >Ra:,r-Ban
-

I
ARMAÇO.ES MODERNAS PARA CAVALHEIROS, SENHORAS•._. ARTIGOS FOTOGRAFICOS .�"

. , ULTIMl\S . NOVIDADES PARA PRESENT'ES .," f
RUA FELIPE SCHMIDT - (Edifício. Am.élia

-

Neto) I
_--=--==--===--==�==__ ,�_"---=-..,...._--=�..........__.. . _.:,_.......-"=--;;o.;;;"._-=-'=';"_........=_..

__._. =_._;_.���......__-=-- ...........__......

t
..

'",_-_._-,._�.--;:,.,"--��-"......., ...."=.- ..........-
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.Agra"ece
Munbttz

o Governador
dd Rochn

Im 28. edi�ão 'um I
O 4coDte.cimento do D�

livro de Oswal-
I' V·

-

B -I·
.

do lele Samuel Santos �oreou-s8 Ice-camp8a� rau elrtJ4
dos mil metros .contra relógio

o sr. Almirante Carlos da gentileza fui cercado Floria

Silveira Carneiro, Presiden- nój.olís quando da mirí ha pa

t� do Curso de Expansão lestra aí realizada pt Volto
Cultural recebeu do exmo. com profunda admiração
!l'". doutor Bento Munhoz da obra magnifica- Curso de

Rocha Neto o seguinte tele-' F'xpansão Cultural está re

grama: al izaudo Estado Santa Cata-

"Ao regressar de Santa rína pt Cordiais saudações.
Catarina quero mais uma (a ) Munhoz da Rocha, Co
vez agradecer ilustre amigo vernador do Estado".
....().....().....()�().....o.....()....o.....()....().....()....(O

A Editora da Federação
Espirita Brasileira, que, di-

ga-se a bem da verdade, é
NOTÁVEL DESEMPENHO DO GR,ANDE VELOCIST A ,CONTERRÂNEO. NA

uma das maiores e mais' mo-/ PROVA DE ONTEM QUE F OI VENCIDA PELO PAUL ISTA ANÉSIO ARGENTON
vimentadas do país, acaba, - <, .

de lancar à publicidade,' a I Em 9P, 10, 11, 12, 1:3 e 14
2a. edição do livro Sobrevi-

lugares, com tempos desfa-.
vência e Comunicações dos I voráveis, colocaram-se '1'es-
Espíritos, da lavra do nosso

"nectivamente os ciclista" .

«oriterrâneo jorna lista" Os-
. Frederico Crach, carioca;

valdo Melo.

,i Waldemir? Silva, pe:'nan'bu-A referida obra, que teve'
cano' Jacinto Morais Netto;

bôa repercussão em todo o

I gaúcho; Waldir Demét:�'io:Brasil e que õbteve crítica
I fluminense; Theodoro Cor-...

.favorável da imprensa bra-
; rêa, fluminense e João NIel-.

sileira, começou a ser dis-
. lo, pernambucano.t1'ibllida em tôdas as Iivra-.

2a. prova
rias dos Estados, por inter- 10 lugar _ An êsio Al'gen-.,
médio do Departamento da-

tão, paulista, l'29H.
quela editora.

I 20 - Samuel Santos, ea-.-

FUNC IQ'NAR10 DA ti' Vl'�I'�l'acactoálllos;aO d.l·: �es:mg'�n�.<: I tarinenseu,b1:29tH3/10lV�
.

"'t'

CO'AP o'a «Marmelada)) , e.d�ção em �repal'o de outro j pa�l�ista, .1'���8)�0. 1aZZUt"1�'u
, livro do mesmo autor, sendo SlÜ\-IUEL SANTOS que, ontem, realizou a mi,ior 40 _ Alfredo Carlos l,au-.do o mercado negro com a
que brevemente será entre- "performance" de sua carreira, elevando hem alto

grier e Oswaldo Matter, pa-sobra da quota que lhes é
gue à impressão o livro in- o nome de Santa Catarina '(Contillúa na 6a. pág.)destinada. Acusou o Moinho

iitulba,do dSomots .ESPdÍl'itoos, O Campeonato Brasileiro _ "' ...,_ & :._& �_-....a'.v· _&••_••••_--

da Cidade Industrial de es- tam em e au ona e _ S>
•

tal' fornecendo elevada quo- valdo Melo e que vem sendo ?e, �iclismo, que .ontem teve.,

F Q
,

ata do produto a determina: elaborado, cuidadosamente, imcio nesta Capital, c�m a

t10G '8n Oda firma da capit.al," que, há cêrca de mais de dois I realização �la sensaclOnal, •• •

por sua vez, pratica o mer- prova dos rrril metros contra
- anos.

1" I
• I '

do negro com a "mercado- I e og io, evou numeroso pu-

,. d I t bl ico à Rua Bocaiuva, ávldo Os nobres deputados da Coligação, ao que .pa-riaTerminoLl denunciando ora se meo o de presencial' as perf'orman- rece, valeram-se da ausência do plenário, por época
da A Comissão Organizadora ces .dos maiores velocistas da votação do orçamento, para receberem uns trei-'que um fun cioná ric

COAP vem fazendo negocia- das Festividades em louvor nacionais, representantes do nos na Po}í.cia de Choque. E' que estamos observan- .

de Nossa Senhora da Bôa Distrito Federal, São Paulo, do que aqueles pacíficos parlamentares, tão dóceistos panificadores, pratícan- ta com a farinha de trigo.
Viagem.. de Saco dos Li- Paraná, Minas Gerais; Per- ao Chefe .do Executivo na sessão ordinária dó Legis-,
mões, vem por meio dêste, nambuco, Rio Gl'�nde do latívo, agora, na extraordínária, apareceram trans-.

Pedam a I·oelusa-o d"s ,]·oroall"8ta � manifestar de público' o seu Sul, Estado do Rio e Santa formados. Por dá cá aquela palha fazem, peito de::-"
II V, " profundo agradecimento, a Catarina. pombo e querem provar que ingeriram 'I'oddy l Ve-

entre os .rOfl"SSI·OOal·s· II"b9ra"ls quantos deram o seu auxí- �4,_pesa'r do forte calor rei- ja-se o caso do deputado Volney, No ano último, S�
p

.

li. lio, para que as festividades nante na manhã de ontem, a Exa. almoçava e jantava maionese de lacráia, pl'e-·RIO,27 (V. A.) - As re- teando, do chefe do govêr- alcançasse o seu tradicional
prova alcançou .» êxito, que parada ao gôsto da U.D.N. E manjava d'apetite,soluções do Conselho de Re- no que o grupo dos jorna- êxito. se esperava, fazendo a as- raspando o fundo do prato! Hoje, se o P.S.D. ofere-,

presentantes da Federação listas, em v_ez de f.ormar na, Retribuindo desta forma, s istencia vibrar com os 'de- cer-lhs um cafezinho que não seja.bem fresco e bem.
Nacional dos Jornalistas Confederaçao Nacional dos. aos favores recebidos, esta

sempenhos dos pédaltstas. açucarado, S. Exa, faz cara de gangster de Holiwood,
Profissionais foram entre- Trabalhadores em Publici-' Comissão pede' a Virgem Nas duas provas logrou a. e quer dar ponta-pé na bandeja! Se lhe chamarem-

�

g-ues, ontem, ao presidente, dade e Comunicações, figu- ! Santissima, que derrame primeira classificação, sen- j de Ieío.: então, o Poder Legíslativo estremece, nos,
da República, pelo jornalis- I re no grupo das entidades I suas bençãos para a felici- do. proclamado campeão dos! seus fundamentos. Decidamos, pois, em prol da De...
ta José Gomes Talarico a-: que deverão constituir a I da de de todos que nos auxi- mil metros contra relógios, I mocracia, que S. Exa. é o mais conspícuo e austero,
pós o despacho do :rhin1s-: Confederação Nacional das! Iiaram. nestas Festividades. o bravo pedalador Anésio I caráter sem jaça, impoluto, etc. etc ..
tro do Trab�lho.' I' Pql11·oefls·:.l.�eSa�i:l�::1�� eo a;.n� �._._._._•• ._.�_._?_�_nJ_�s_�__ã� Argenton, de São Paulo, que Esqueçamo-nos, de vez, que S. Exa. traiu a La-

,
- - -�-

". - .� r1esen\'01veu magnífica cor- guna, quando depois de conseguir, graças ao apóio;,Além das referjàa,� reso-'; P. C. a alugar uma de suas Pena de morte l'ida, demonstrando classe e da oposicão, ver aprovado o projeto que concedia
luções, a Federação enca-I propriedades parã sede da

rerícia incomparáveis. Cr$ 450.0ÓÕ,00 ao Ginásio Lagunense, poude sancio-
minhou em memorial plei- Federação. PRAGA, 27 (U. P,) O representante de Santa I ná-Io, como lei, ainda por obra da.. bancada oposicio-·...()�).....·().....().....()._.()._.o.....()...()....()....(O O d I d Eti'

.

t 1 C .

seprocura 01' gera o s a- Catarina, o nosso conterrá- nista, que rejeItou o veto govername na. Jomo .

C
-

d
'

d d C N p
do pediu a pena de morte

lleo Samuel Severo dos San�

I
isso não bastasse, o sr. Irineu Bornhausen, no 01'ça-·

. Dostruçao a ·se e
.

o '. • .

para todos os acusados no tos, campeão catarinense,de' mento, deixou de consignar verba para cumpl'ir a_,

processo Slansky. velocidade e resistência, lei que o então Presidente da Assembléia assil1ára ..

RIO, 27 (V. A.) - O viço do Patrimônio da União
� --- ..._...._-

rnarcou ° melhor

desempe-I'
Era o descaso absoluto e ofensivo por Laguna e pe-

.Presidente da RCIJúõlica do Distrito Federal, o se- Com defeito DO
.

r..ho de sua curta mas pro- lo seu representante. Qu� fez o deputado Volney
exarou na exposição de mo- guinte despacho: veitosa carreira, sagrando- 11am revidar a desconsideração gov,ernamental .e'

tivos em que o pl'esidente l "Autorizo, levando em trem f'e vice-campeão brasileiro. obrigar o Executivo a respeitar a lei? Fez o seguin-·
interino do Conselho Nacio- conta o C. N. P. o pl'ojeto O jovem e extraordinário te: apresentou emenda e, junto à bancada oposicio-
nal do Petróleo sol :cita au- f:m discussão no Congresso A viagem 201 da Pan velocista na segunda prova nista, solicitou e obteve ampàro suficiente para vê-
torização 110 sentido de sôbre política do Ipetróleo. Ameri'can World Ail'ways foi vencido pelo eiclista ban:' la aprovada. Depois de todo êsse esforço, mand�lr. prosseguir os estudol> so- Ratifico a entrega, feita pe- retornou ao Aeroporto do deirante apenas pela dife- às favas a sua lei, a sua emenda, a süa terra e fUgIU
bre a construção da séde lo Patrimônio da União ao Galeão, no Rio de Janeiro, ]'ença de três décimos, fa- do plenário, passando a perambular pelos cOITedo-
do mesn10 Conselho, em ter- Conselho Nacional do Pe- à tarde de ontem, pouco de-, çanha que mereceu francos res e galerias a chasquear' dos .ex.:companheiros.,reno de acrescido da Mal·i. tróleo, do terreno para cons- pois de decolar para Monte- I aplausos do grande' público. que, no recinto, ,cumpriam o seu ,dever. O lutador de
nha, designado pelo lote n. trução da séde para os ser- ,ridéu, aterrissando sem in- A terceira colocação cou- ontem, depois que se obrigou sob as azas de ar con-'
4, da quadra 12, da Espla- viço'S centrais dêste, deven- 2identes, em caráter de e- be ao paulista Ubiratan dicionado do sr. Irineu BOJ.·nhausen, ficou pacat�':nada do Castelo, de I'l'opde- do a confirmação da entre- mergencia, em virtude de Mazzutti, vindo em 40 lugar como uma couve, para usarmos

..
o Eça, das Farpas.

dade da União e cujo "tê!'. ga, a que se refere o § 1°, pequena dificuldade no pe- o recordista'nacional da ca- Mas essa paeatez só vale para o Executivo. Para a,.

mo de entrega" foi assinado do artigo 79 do 'Decreto-lei queno trem de aterrissagem tegoria, o paranáense Alfre- cl'ítica, não! E não, porque-quem não disseI' que S-
no dia 30 'de novembro de� n. 9.760, ser feita até dianteiro. Esse é o trem uti- do Carlos Langner. Exa. agiu com a máxima dignidade, que soube de·'
1950, na Delegacia do .Ser- 30-11-954", 'izado püa dár a direção do Foi a seguinte a classifi- fender os interesses dá Laguna, que é o maior, S�
............................................ tparelho, no solo. caçãO' nas duas provas da Exa., na ausência .do Prof. Medeiros Santos, trata.·

I
Carros tanques dos bom- manhã de ontem: com a inteligência própria: cretino, boçal, in'es-

('OMU,NICA'DO . beiros e ambulâncias foram la. prova .ponsáveJ!
-

,

' chamados do centro da cida· 1° lugar - Anésio Argen- Não resta dúvida de que o Govêrno dá' coragemde para permanecerem de ton, paulista,- com 1'22"3/10. . _ ,
para ã ação e para a omlssao. _A USINA 'DE BENEFICIAMENTO DE LEITE co- al.erta, de acordo eom pro- 2° lugar - Alfredo Carlos

Outro caso digno de nota é o do ilustre dipu.tado·"munica a su·a d.istinta·freguesia q·ue, a partIr desta da�a, cessos normais de emergen- Langner, paranáense e Ubi- MascaÍ'enhas. S. Exa também voltou extraordinária-'está vend�ndo os .seguintés 'prodtltos de latiéiilÍos, pelos da. Nenhum dos passagei- l'atan Mazzutti. paulista, mente alterado. Nem mais, se concebe que S. Exa-
ros ou tripulantes ficou pel'- empatados, com 1'2S"1/10. tenha sido, lá na sua amorável Babitonga, aquele
turbado com as operações 3° lugar - Samuel San-

nústico locutol', que .ao cair nostálgico das tardes,.-
â t· d tos, cata""'-ense, 1'24"4/10.a a erl'lssagem eemergen-'-L d'alma ungida rezava Ave Marias; ao som de uma
cl'a O u' I'C dano verl'fI'cO 4° lugar .:__ OswaldoMet··' _:i.l ....'es

• TI.' o
,

u-
suave 'cortina musical de Gnoud, e pregava o u' .�

se no trem de ate.rrissagem ter, p�.ranáel1se, com. .. , . . . pl'ox'.·mum sic u,t te ipsum. S. Exa., agora, é atômica:
1'25"2/10. .que, empenando um pouCQ,

e hidl'ogênico!diminuiu ligeiramente a ve- 5° lugar - Walter Tassi-
locidade de aterrissagem. ni, mineiro, 1'25"7/10.

Todos os passageiros 6° lugar - Nelson SOL!za,
prosseguirão viagem para Carioca, 1'26"8/10.
Montevidéu e Buenos Aires 7° lugar - Mário Tassi-

�outi'os vôas. Reparos es- ni, mineiro, 1'27"2/10.
tão sendo feitos na trem de 8° luga.r - Ivo Quintana,
aterrissagem diantei'ro. gaúcho, 1;ZT'!}/I0.

, �(Jnaflópoiis, Sexta-feira, 28 de Novembro de 1952

BELO HORIZONTE, 27
(V. A.) - O sr. Alvaro Sá
Andrade, representante dos
cooperativistas no 'plenário
da COAP, f'êz severas de-
núncias aos seus pares, re-,

lacionadas com o problema
da farinha dé trigo.

'Depois de solicitar priori
dade do produto para as co

aperativas de consumo,' de
nunciou a manobra de cer-

J ·ri!('C
- .

'-

Manteiga " . . . . . . . .. Cr$ 44,00 Ó quilo
:Nata .. ,. . . . . . . . . . . .. Cr$',32,oo o quilo
'Queijinhó . . . .. Cl;$ 6,00. o quilo
/ Ditas mel'cadol'i�:� podem ser . procuradas, diàl'ia

J!1e�te, 11'OS seguinte.s 'postos, no período das cinco (5) às
(17) dezes-ete horas.

Rua Arcipreste Paiva. �

Rua Feliciano. Nl}nes Pires.
Praça Otívi.o Amorim.
PôSto da Usina B. de Leite.
Nos demais postos, rrutntidos -pela U. B. L., no pe

l"íodo das cinco (5) às nove hor..as da.man.bã."
A Administração

x x I
x

S·e, porventura, esses dois eminentes deputadOS,.'
não gostaram do que escrevemo�, que Deus, na su�,

infinita misericórdia, perdoe os nossos pecados e

receba a nossa alma nal sua Santa Paz.

GUfLHERME. TA L
/

/

\
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