
..Caa4i4ato
n��EM'..s '(V.A.) -. o cl�r�u .0 general Cordeiro; Norte tal declaração ao se

If()l�?,
ue er.a soldado e

.

não

I porem
eu mesmo' igonnr»

-j ��agem '�e ,inSpeção.
e segui- 'te da .Zona Militar do N�r.

Exercito nao tem candida- I de Farias ao desembarcar 1 escusar, ante as perguntas, polttíco, frisando depois : esse -fato. " . .ra no dia 30 para Manaus,. te sahentou que a sua via

tos e, e��á AmtI·.eg�e, unica.1 nestl Capital. Fez.�' coman-I da r.eporta·gem,· �e_falar ,so.:, - �Od� mundo sabe qu� II.O gen�ra.l Co�(leiro de Fa. ,I' de o�de pros.s�gujtá para a: gem era. de rotína., Um �e
.ment�,)1 s�� ml��ao". -e-e- de- ! dante da Zona MIlitar . do bre as�untos pohtIcos. Ale- I sou cãndidato ao Catete, nas esta, realIzand? uma 1 zona frontertça, em compa- porter indagou se ele tta:.

.

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

" ,

'

.

�. nhia- dos comandantes da SU taria do caso dá Guiana
. .". .

-
. .'. ..()�� )�)--(. '

.. ,

,- ! ".
. ,! Região Militar, do 4° Dis-' Inglesa 'e o general Cordel-

DIRETOR

_,
IOm!)is s'ntisoDiá- ,- trito N�val e da 1� Zona' ro de Faria �espondeu em

Rube"l d.

,-rio de S. C./tarin. _I
Aerea. tom energico:

Arruela. Ramol Durante a palestra com - Não cogitarei do as-

IERENTE I I
A.no Xl.

--

,-
os jornalistas, o comandan· sunto e dele nada sei.

D::��':;in!' ··1 i N. 11.744 I Bolsa·Oficiá}· de Valores
�......_ _ _: jo(���>4111 SANTA.CATARINA

FLORIANÓPOLIS

Holanda - Iugoslavia -'- Japão.
LIBRAS SOBRE A: Islândia (Bacalhau).

--- .. _.

No
PREGÃO DE CAMBIAIS

DIA 29 (HOJE)./ ás 9 horas
MOEDAS:

.

DOLARES SOBRE A: Finlandia - Grecia -

VEREADOR ALVO DE TIROS DE
REVOLVER

�---�------_.__;-------

RECIFE,28 (V.A.) - O 'lhe a camisa.
vereador Wilson de Barros . ° sr. Wilson de Barro'!;
Leal, presidente do Sindi- Leal, 'que é leader traba
cato pos Texteis de Per- lhista, e presidente do_
nambuco, , às vesperas da maior sindicato operario
chegada aqui do ministro deste Estàdo, vem-recebeá
João Goulart, foi alvejado do ataques de elementos
com dois tiros na Camara contrários ao PTB, aos

de Vereadores � Recife. quais repelíu, o que deu
Um dos projetis queimou- motivo à agressão à bala.

esta Capital,Chegará ·a

'0 CASO "ÚLTIMA HORA"
Hoje, início da discussão de Frota Aguiar

pela manhã, no próximo sa

bado, O' ilustre catarinense,
dr .. Nerêu Ramos, Presiden
te da Camara Federal.

RIO,28 (V. A.) - Ama- de inquerito vêm sofrendo
nhã, quinta-feira terá inicio certas. dificuldades em seu'
a discussão e votação

.

do andamento em virtude da
parecer e relatório do' sr. ausencía de alguns deputa
Frota Aguiar, Para tanto dos, notadamente do sr.

foi convocada, ás 15 horas, Ulisses Guimarães.
nova reunião da Comissão
Parlamentar que' investiga
as transações da· "Ultima
Hob" com o Banco do Bra-:
silo

c

o eminente homem públi
co vem a Florianópolis pon

convocação do sr.. Diretor
da' Faculdade. de Díreíto.
afim d"e partici�'ar da r�u
nião da congregação daque
le estabelecimento, .

que a-

preciará os
_ concursos re

centemente ali realizados ATRA-SO

, As constantes viagens de
seus membrós têm trazido
transtornos ao relator, te
meroso que está de não
concluir os trabalhos ao

I te:rmo dOI prazo regimental,
orgão: isto é, a 3 de novembro.Os trabalhos desse
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Ca�'·o -- .,0 ep'ok 'e $.-1A.
Uma tra�ição. no /�omércio

.

e na In�ustria �e
.

Santa'· .Catarina
"
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Informações
U'eis

,.

o leitor enc�ntra�j�:nu
ta coluna, infermações- que
necessita, diàriamente & ':de
imediato:

',�

JORNAIS Teldon.
O Estado :i:Ó22
A Gazeta

< 2.656
Diário da 'farde 3.579
Diário da ManhA '2.463
A Verdade......... 2.0U.·

. Imprensa Oficial 2.Bª-R '

HOSPITAIS
De Caridade: .

(Prcveder) .

(Portaria) .

Nerêu 'Ramos .•..•.
Militàr

.

São Sebastião (Casa
de Saúde) .•.... \ '3:153.

Maternidade Doutor' - ,��

Carlos Corrêa ... �q21
CHAMADAS UR- '\

, GENTES
'

2�!�4
2.036
3.S.31,
3.157

Corpo de Bombeirqs
Serviço Luz (Recla-
mações) .; .

Polícia (Sala Comis
sário) •.......•.

Polícia (Gab. Dele-
gado) :./.
..

2.404

2.038

2:59.'
i

3.700
2.5Ó.o
3.5.ã3/
2.3�5
2�4'02
2.3�8
2.&O().

slo PAULO
RIO?

�
, 'g:,.C!S�

.

ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani - Causas
eíveis e trabalhistas.

CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago -
Assuntos fiscais em' geral. .

.

Edifício "IPASE" -. 50 andar

Ad,votacia 8 Confabilidade'
farmàcias
de Plàn'tao

DR. ARMANDO VAbERIO DE ASSIS
•••DICO

........'<1'..., •• Cl1a1ca. Iaf :6II1II ....
.1 0lIl....

Cl.L.fl04 ••DICA D. O.:u.JGQAI • PDL.,.
- - .,

c.a..Ia4rt., a � I - �..... lu II .. I!
• ••• li .. lf !l.na.
.......ei., .....raellaJ Gama.m.. I �- Im•• ,.

DR. lOS! �S YDDIA
,

- UIoa.QO -
lJaIu r..... UI _. I.J" - .... c.......

'_ ,

Lavando com Sabão

''Virgem E51Jecia'lld�de
da Cla. WITZlt INDnSTlllL-�8ID,1II8{ (lI_arca �8glstrada) ����rf:�

_____

ecoD�iza�e temp_o�,�,_,d_I_D_b_e_lr_o���������
----��,�=-=--=._-="�----�-----------

M:tts DE OUTUBRO

25 - Domingo - Farmá
c�a Noturna - Rua Traja�
1'0.

30 - Dia do Comércio "

Parmácia Esperança - Rua
Conselheiro'Mafra.

O serviço noturno será
e retuado pelas Jarmáciaa
Sétnto Antônio, Modemá e

Noturna, 'situadas às rua.
J;ilo Pinto e Trajano�

,
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po�' ISSO,�eferecerão uma - S�. Clito ue Souza-
laatét tn€'fa de doces finos e I Dias, (·.'):n:�:'ciante.

guaranás. - Sr. Lourival 'Hermes
O ESTADO se associa,; Schn!idt, alto funcionário

I

Os inúmeros amiguinhos com prazer, às homenagens da Westerll & Cia ..
\

do ga!ante aniversariante � Gt1e f!'?râo tributadas ao -- JVr':''1.lJ .. r, Lazie, filha do

pl'€'star-lbe-ão inequívocas Má.l'eio. sr. Werner Müller.
provas de simpati? i / - Sta. Nilmar Livramen-

Os geni�ores de Márcir),. FAZI:V;: A�\lOS,' HOJE: r,'. eomel'('i{lria.
�--�----��----------�����

��Q' BBTABQ��
NO L·AR E NA SOCIEDADE

Ultima Mo�a Experimente boie
I PÃO DE BANANA

Ingl'edientes:

1 á1 /4 de xícara de farinha
. '

de trigo peneirada.
2 colheres das de chá de

fermento em pó.
� / 4 de colher das de chá

de b-carbonato de sodio.
,

.

1 pitada de sal.

}/3 de xícara de manteí

I ��a ou margarina.
2/3 de xícara de açucaro I2 ovos (muito bem-sbatí- I

\
dos). .

J 50 gramas de bananas

J1.'aneim .de fazer:

I

1 -- Peneire juntos a fa-
I rir.lia o Iermento em pó, o

bicarbonato e o sal.

I 2· - Bata a manteiga até

I que Iique cremosa. Junte o

açucav, f·yadualmente e con

tinue a batel' até ficar uma

massa leve e fôfa. Ponha os

I ovos e Of)t� bem.
.

il .. - Acrescente a farinha

peneirada, alternadamente

cora as bananas amassadas,
um pouquinho de cada vez,

batendo depois de cada adi

ção.
4 -- Asse numa forma de

I P?,0 muito bem' untada, em

forno mrderado, cerca de
::',/4 de hora ou um pouco
mais. (APLA).

ANIVERSÁRIOS

Sra. João Gonzaga

'I'ranscorra hoje o aniver

sário natalício da exma. sra.

d. Aimée Pereira Gonzaga,
: esposa do nosso prezado
i contprrâneo'sr. João Gonza

.

I aa, tesoureiro da Caixa Eco
Ê'ste vestido em linho b�an?o, ornado. �e bordado_ � cô-

nômica Federal nesta Capí-
res, na altura dos cpuuiris e uma ortgtnal cnaça.'J., de, 1 filh d Ii_ .

d 1 �.. ta e 11 a o nosso corre 1- IWorth, para o ueruo, reuntn o os e e'»1entos elit:enctO.tS', .' r • _".
de simplicidade e elegância. (APLA) glOml!lO sr. JOao IBatIsta

,

I Pereira.
. ,

DA MINHA .JÀNELA I
Dama que conta com vas-

to círculo de amizades e real
Walter Zumblick .

I destaque na sociedade 10-/

,

'

.

'

1 I
cal, pejas suas elevadas vir-

As cruzes dos caminhos, abraçadas que vwem pe a ,',.. . .

homenaqem. verde das tl'epadeiras sem nome, sempre tudes. a �lshnta anlver�ar�
aguçam em mim essa vofl.tade' quasi doentía de desvel�- I m;te serao prestadas sigm
dar-lhes a história, abrindo detalhes, .esburacando capz- fica ivas homenagens.
iulos, esmiuçando fátos nessa. minha g�rimpagem se�-I O ESTADO, respeitosa-'\
'lJre disposta a desentocar c..qmlo que dorme pelas rettS-

..

t '1.

. ,. mnui .nente. cumpnmen a a 1 us-
çências que se esconde e1:n mtsterws, que emu eceu •

.

'
,. , , tre dama.

num tnstante patetwo. I,

Cruees, de estrada! Ponto final, cêna última de ,tan-
I '

, t-as e tantas tragédias. Teste_munhas. híl·t�s e mud�s que

I,TVi
(;1, ino Márcio Wendhausen

assinalam dramas de coruçco, de cmmetras, de vtngan-
'cas! 'Falam de t�caias misteriosas, de, espéras traiçoei!

E' f t' t 1,�
.

_

f
A

C b d es lVamen e enga a-
!ras! Discussoes, arruaças, des orras! orpos tom a os a

.

'

navalhacos medonhos, riscados pelo aço fl'io das lambe-
,

nQ.:!o c lar do nosso conter

deiras d"e todos os tamanhos, pel'furados à bala, amassa- I l'Ún(" dr. Mário Ramos
I,

dos a pau! , Wendh:lUsen e sua exma.

Cruzés perdidas nos silênciqs fantasmagóricos das
eS�J',sa d. lIma Pereira Wen

"noites de lua cheia, que assinalam o marco zéro da gran-
de e insondável viagem para o desconhecido ...

Ao lado da grande est1'ada que segura São Paulo e
Rio pelas extremidades, uma cr;uz mQdésta e tôsca, gri
ta cio viajante em disparada, um aviso que é triste: "-

Chico Alves tombou aqui!
.

Os motores de ronco surdo dos caminhões pesados;
cantam em côro, continuamente, as notas graves da sin
fonia tl'epidante das grandes viagens. E' a música da má
quina, dia e noite, reverenciando o maior intérprete das
nossas melodias!

.

I

Mas eu ouvi também naquele local, L si quizerem,
eu juro :._, um ba1J-do alegre de peque1ias aves, chilrean
do, felizes, quando um sol desmaiado se, recolhia triste
ao seu leito de- môrros na distância, Era a própria natu

reza rendendo homenagem ao grande rouxinól que, em

certo dia, por ali emudeceu ... !
Já não vive o cantor máximo das nossas serenatas.

O seu violão guarda, em pedaços, écos dos aplausos de
todas as platéias, o gorgeio inconfundível daquela voz

que era toda simpatia. E a nossa memória coleciona fátos
que derp.m ao Chico imortal de tantas interpl'etações, a

corôa que muitos l'eis jámais possuimm! :

dhaw::en, com o transcurso,

1:oJe, do aniver.sário natal! ..

cio de seu filho Márcio.

, nimais,

Não percam' os intel'essi:ld()� esta excelente

d d \ d' .. bons Reprodutores para
,

opor t u n! il e oe b q1.!lf.Jr
(t melhoramento dos seus Re6é:1nho�-

Haça� variadas . �ro�U1o's selecJo�üdO� - �aIKo� �-retos

�LAJES�SANTA CATARINA
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,/

A dfLta de hoje recorda-nos que:

em 1633, cinco navios holandeses entraram na I I
HOJE - GOLPE DQ DESTINO (Cry Danger

baía Formosa, travando' combate e destn,ündo o Elogiado "tl-riller", da R. K. O., trazendo na díre-
navio português comandado por FranCISCO de cão o nome de Roberto Parrish, que da ao ator DICK
Vasconcelos da Cunha;

,- ,!POWELL a oportunidade de lÍpresentar, mais um va

em 1783, em París, na França, faleceu o grande loroso desempenho, nos molles de ACOSSADO, ATE'
• matemático Alernbert;

;
A VISTA QUERIDA, etc. Ao seu lado, neste filme fei-

em 1842,�partiu do Rio de Janeiro o General to com gosto e inteligência, aparece ai encantadora
Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, i RONDHA FLEMMING.
afim de assumir o Comando do Exército em I GOLPE DO DESTINO - direcão de ROBERT
operações de guerra no Rio, Granue do' Sul; PARRISH, em cartaz, a partir de hoje,

,

em 1867, as trincheiras paraguaias de Potreiro AMANHÃ - CE'U SOBRE O PANTANO
Obella foram tomadas pelos brasileiros. sob o (Cielo sulla Palude)
comando do General João Manoel Menna Bar- E' a biografia cinematografia de Maria Goretti, a

reto; i pequena filha de Anzio, recentemente canonizada pela
em 1868, li} Coronel Fidelis Pais da Silva derro- Igreja. Católica. •

tou, em, Atl?agiba, u}u destacamento do Capitão .' Realízado no local da tra'jedia, com gente do povo,
Rios, e em 'San�o Izidro de Guruparti á. coluna :e�olhida ali mesmo, CE'U SOBRE O PANTANO, é
do Major Francisco Adorno. Os paraguaios per- 'um 'verdadeiro filme-poema. '

deram, nessas duas lutas, 89 'mortos, inclusive I Mereceu as mais elogiosas referencias da critíca eu-
6 oficiais e 17·3 feridos e prtsioneirosç- havendo ropeia, e vem r�ceb'endo verdadeira consagração popu-.sido tomadas 3 bandeiras;

_ ,

'" lar, em todos os países, onde é exibido. .

'

em 1899, continuava a expansão ·fi3".·cesa na I ,CE'U SOBRE O PATANQ_.- com INES ORSINI
Africa. No lago Tchad os �aulezes bateram as uma verdadeira obra prima �'cine�a- italiano.

'

forças de Rabach; ,,_ __.... ;._.............__._._._.................,._..;.. _. _ ..... � _._

em 1945, um golpe militar, depoz o Presiden,te

fC'
..

,

da República dos Estados Unidos do Brasil, Dr:, 1n e IIIa 8'Getúlio Dorn'e1ies Vargas, que vinha governan- I
do desde 23 de Outubro d�930, após vitoriosa!,.. ,

a Revolúção Nacional . que irrompera a..3 do !
Imesmo mês e ano, Quando dêste golpe, não

I
.

VISTA

houve-derramamento' de sangue e visava êlea.... • iIf� II N� programa:
redemocratização do País. , ,-S I Filme Jcrnal. Nac.

A'I'I,d,ré ryilo To ..lasco • \ Preços: 7,60 _ 3,50-------..:..----�--
'

As 5 - 8hs. ;
Dick/POWELL _ Rhon- I Imp. até 14 anos.

o I

da FLEMING em: I •
_

. GOLPE DO DESTINO
'

It!l!, ii j.ltDCURITIBA rfUCRA....,PROSEBRU I'ARAIiIA -

I No programa: 'l�i�l_.��l4IiI.<�����_)...

I Atual. Atlantida. Nac.....

Preços: 7,60 - 3,50 As 8hs.

I Imp. até 18 anos. \ Luis SANDRINE em:

O SEDUTOR
MULHERES DESAPA

RECIDAS

COtAER �,:,::�l�����•
ésia Bisurada a) orrer o rl8"

O Q80 da Mago
çio forte e não 'lU��úrbiott eel'"

da a alimenta da biperacidez e

IDprilDidoe.co
• 'C_ p6 eelD co

mae&l8··- .

Com: Fanny. EDWARD
No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8 horas
Luis DELFINO em:

I
COM O DIABO NO

CORPO ,

I
I No programa:
Cine Jornal. Nac.

• Magnésia'
'Bisarada'

"I>TIQ_ . . 'St·
---"_._-_ .. -

Preços: 6,20 - 3t50
,Imp. até 14 anos.

I

�
-

-

As 8hs.

ruJ PJ i ?tI'! For!est TUCKER -

. --- - � ---_. dele MARA em: .

As 8hs. CALIFORNIA TERRA
Dennis O'KEEFS E� DA COBIÇA

velyn KAYES em: Preços: 7,00 - 3�50
'

AVENTURA IMPRE- Imp. até 14 anos.

A-

.

'

..

AVENTURAS

xxx

_
Cruzes dos caminhos! Iguais em todos os rumos. Pa

rec1das em todas as histórias. Tl'istes como todas ais sau-
dades ... !

"

DO ZE-MUTRETA ... /

'1
.. j -.

�_L__
\iJ
--

...
n ..
-..!' .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: . O/PÚBLICQ ESPORTIVl) DA C.IDADE, TÃO SEQUIOSOt'DE BONS EMBATE?, p�ES.·;ENCIARÁJ\ SABADp E DOMINGO PRÓ�

'1- r � i'
__ .!", ".!�'I.,:: XIMO$, A DUAS PELEJAS INTE;RMUNICIPA!S DF; ENVERGADURA, ,COM A PARTICIPAÇÃO DO yALOROSO �'ONZE" DO * � I·_ CAXIAS DE JOINVILLE, QUE ENFRENTARA O BOCAIUVA NA SABATINA E O AVAl NA DOMINGUEIRa· NAO PERCAM!
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REVANCHE OLSON X TURPIN
.

.. Mundial de Basquete._

RIO, 28 (V.A.) _. s« se
I
queles que nos parecem 'o�, . LO.ND�ES, 27 ('�J.P.) - i NÃO ESTAVA PREPA- N? ano de 1954 tomarã� parte no II .Can1peonatosabe que para os. treinos da melhores no momento, GaI O campeao mundial dos RADO O PUGILISTA Mundial de Basquete a realizar-se no Brasil, em Outu-

seleção brasileira qUA inter- a necessidade de
\

convocar- meidos. "Bobe" Olson re-I' LONDRES 27 (U.P.) - bro, 16 países, entre os quais, Estados Unidos da Amé-
"..., '. ", . ,

virá nas eliminatórif\s a 1110S o' maior numero /para I. solve� dar ao campeão in-' Fala-se _ 'que 'o pugilista rica do Norte, Argentina, Uruguai, Chile; Egito, Cuba,
I".'

.
_ '. '. I A •

• • ,I .
.' 'Canadá, Filipinas, Iugoslavia e -Itália A fórmula do.CBD convocará quarenta uma -seleção rapída. E isto, gles, Randy Turpín, maIS, Randy Turpm, da classe -

t
A li

_.

d
.

tid S-
I

. ..: " ,campeona o preve a rea izacao e par 1 as em ao

jogadores, Esta foi a .decí- repito, só se da�á a partir, uma oportunldade de dis-
I
dos medios, poderá ser pu- Paulo e Rio, além de um torneio de classificação

.

em
são do Cims�lho Técnico 4e .do diá 15 de janeiro, pois- putar o título mundial. O nído pela Junta do Box, da três dias, em outras cidades que não o Rio e São Pau

Futebol, escolhendo-se- .daí antes desta data, não penso empressario Soloman anun- 'Grã-Bretanha, pela má �_' lo. Santa Catarina que se tem prestigiado no país pela
os 22 que, serãojnscrítos, na .em escolha de técnico ou cióu que' a luta será prova-

' tHac�o que teve em sua úl- sua organização e aparelhamento material poderá assis-
.

. . _

.

. I '. . I .

'

..

. tir internacionais desde que o Estádio "Santa. Catarina"FIFA, para as partidas com indicação de qualquer JO- velmente realizada neste tima luta. Turpin fOI seve- f di
_ .

t
'

tei b t.- . ., '_
,

. I ".
. o ereça con içoes, IS o e, es eja co er o.

os paraguaios e chilenos. gador. Ainda sobre a indi-
I
verao,

.

em Londres, caso ramente castigado em Nova .: No intuito de preparar desde já uJU ambiente fa-
Os -dezoito restantes deve- cação de quarenta elemen-

I Turpin realize lantes üma Iorque, a semana passada, vorável e consecução dêste objetivo é que fazemos e$
rão formar. uma seleção, tos, a CBD visa tambem boa exibição. Olson derro- pelo americano "Bobé" 01- te inquérito .ao' povo barriga-verde, ávido de presenciar
que poderá- atuar pelos Es- defender os interesses' das

I
tou Turpin � semana pas- son, Os cronistâs concorda-

I espetáculos desportivos de ta,n�a relevâ�cia, e . ai�da,
_ , _

I I r-., I . ',. destacar nosso Estado no cenano desportivo mundial,
tados, aproveitando a inter- Federaçoes. do RIO e Sao sada, numa luta de 15 as- Iam em geral que Turpm N' dra xx

.

tá t
. b'd":

.

,

.'
. . , ,

. »: _, � ossa qua ra como es a em rece 1 o os maIOres

rupção do campeonato bra- Paulo, que intervirão nas "altos, realizada em Nova subira ao rinque insuficien- louvores de todos os desportistas que visitaram Floria-
sileiro. Contra isto 'já' se semifinais \ do Campeonato

I

Iorque. ! {emente treínado para d I nópolis;_ coberta -será o palco seguro de competições
manifestaram os clubes Brasileiro. É' que estes re-!, I

quele combate,
'

de singular importância . Semanalmente ás 5a. feiras

c�riocas si bem que tivessem. quisitados ficando à dis-
I - publicaremos uma das cartas que nos forem dirigidas

. _ da CBD
_ .

d I em resposta aos três quesitos formulados, concorrendoprometido todo o apaio
à

l posiçao a , nao po e-' .

A' .,.

.tit id f' d' t C
'

1I
• I a prermos ja ms 1 UI os por irmas es a apita _,entidade nacional' palra a rão excursionar com' os NOVA DERROTA DOS CATARINEN'SES '-.-- QUESITOS __

Taça "Jules Rimet". Ficou clubes, não desfalcando as- '1) - Deverá o Govêrno do Estado agir. isoladamente
'assentado no Conselho Ar- sim, as suas seleções quan- '\ NO BRASILEIRO DE BASQUETE para a cobertura do Estádio de Santa Catarina?
bitral da FMF, que os ele-I ('.0 estas forem preparadas o

.

-

_

. =; ;, �«Máxi2r10: - 5 (cinco) linhas datilog�a�a?as).
certame

No segundo dia do Cam �'-'}" Para 53 Pern.ambu,-�) j '2)
-� Dev.er�o os Go,ye.rnos' do Estado e. MUlllCIpIO con-

mentos que ,sQ_brarem terão para o nacional". 1 d B - 'S C 4'0
"'

.eonato Brasi eiro e as- .', t ,x anta atarina '')'. cluirem o Estádio "Santa Catarina", operandode ser devolvidos aos seus ;lete,bol, em Belo Horízon- RlO' Grande do Sul 62 x Es- I conjugadamente?
. ,

r----------=aliE--�
clubes, já que estes terão DECIDIRA' A CBD

e, verificaram-se os se- pírito Santo' 42 e Ceará 5!) I o
'(Máximo: - 5 (cinco) linhas datilografada.s).

.

compromissos a cumprir, I Abordamos então, a de- mintes resultados:
.

Goiás -: Amapá 41. 3) --

Detve�ãodosFGAoCverno� do Estafdo, Municípiob. e Dicomo sejam, temporadas no cisão do Conselho Arbitral, ' re orra a conjugar es o,!,ços, para o teren

I exterior. da FMF, que n,ão permiti- � __ 'o apôio, mais uma vez, do povo
•

catarinense, no sentidc
,rle tornar b- Estádio "Santa Catarina" um dos mais so-

cá que os dezoitos exceden- CARAVANA ii X CATÂRINENSE 5 Iberbos Ginásios de esporte àa América do Sul? .

íes fiquem à disposiçãp da
_

II
(M:íximo: - 5 (cinco) -linhas datilografadas).

CED. ao que o SI'. Castelo ' '.' . PREMIOS ,

.

O aguerrido time do Ca- ,.)t>y e Nízio (Nerzio); Juca 1" b d
-' ,

Branco esclare/ceu: . ,Tôc as as cartas rece i as serão numeradas, publi·
� '·�.vêlna F.C�, indis�utível-

\

t, co e Rosinha; Cormho,' eando-;;e uma delas ·em nossas edições I:le quinta-feira_:_ "Ist.o,é o que será, a- .
. I - .

aente um dos melhores da Célio, Alípio, El:1lli e Gatô. devendo o missivista; para' identificacão, juntar à carta.
preciado pela diretoria

'

da

'1'
' ,

-. ' v��rzea florianopolitana, ex- N r.. preliminar, entre os. o d�sti�o desta crônica, enviando-a para o seguinte en

....CBD com os clubes. Vou' ,

d '1'
.,.

q'l'�(lr.os suplente's venceu dereço., '.
_

-

.'w's;onou, omingo u tim(), ' ...

trata deste'assunto com o -

"
'l PEDRO PAULO - Redação,de-"O ESTADO" -

,.1 Varginha, localidade de ú. Caravana por 3xO,

for-In C' Ih'· 'M f' FI'· I

l'
'"

presidente Rivadavia e' si . • J lLua onse eIro a ra - onanopo IS.' .

3:ólpto Amaro da Impera- mal,1do com Ivonei, Vado e -

U) dia 30 de.'dezembro dêste ano· faremos às Ú.
a Çonfederação concordar ' , .

. ,
.

. ,

/ triz, onde enfrentou o ','on- Lúcio; Didi; Zuca ê Cab�- horas, em nossa redação o sorteio de todas as cartas. re·
'�m pagar os atletas durante' .,

b d A f J' á nos f A
•

�e'" do Catarinense, local,. :,:él: Clemente Tinho, Carlos ce i as. s irmas que O ereceram 'premias
este período, ficaremos com l'�uÚando um .empate de' e lVLluro. as seguintes:
os .jogadores,/pois· tell10S --------------------------�--------�--�----------------------------

.�. x 5. No primeiro períollo O Caravana, por nosso

poderes para tal. Este é um I
,

os locais veI].ciam por 5x�'1 intermédio, agradece a mag-
assunto que $0 deve SeL'

O C
. .

'f'
- '_

. .'" '. aravana Jogou aSSIm

I
r.l Ica recepçao, por parte

dIsC\Jhd� na o�ott,ullldade. crn"tituido: José, Wander- da diretoria do Catarinen-
O que nao deseJor e a repe-',

'

\
. se,

.

.

cou: tição do que 'vimos este

à-I- "O motivo do Conse- no, quando Fluminense e

lho convocar quarenta jo- Bota!ogo foram.para ,a Taça! I

gado�es, se prende à falta. ·,"�10ntevidéu",. com o: c�n-I SALVE! AVAl FUTEBOL CLUBE!
de tempo para melhor sele� vocados e as cons�quel!CiaS r; _

d 'd d . l' "'''.'1,
C

_' fI "d d' ""ampeao a .CI a e em. '.'

ção. omo os treinos �erao toram re eh as nas 'con 1-
1924' 1926' 192' 1930'

iniciados di;;ts antes dos jo- ções' físicas dos jogadores,
t931; i933; i9/38; �940; '/ � :

gos, t,ererqos de chamar a- em Lima": .

.J.,.! 942; 1943; }944;' '19'13':
L949; 1951; 1952; 1953.'

Campeão do Estado em:

1927; '1928; 1930; 1942;
t943; 1944; 1945.

\ .

",O ot'a'··d.·.

.

., :. ",',

. .

, .

"

. �

O BRASI'L NA TAÇA DO MUNDO

PORQUE QUARENTA
JOGADORES
Em vi$ta desta situação

a reportagem de A OAZE
TA ESPORTIVA procurou
ouvir o sr. Cas�elo Branco.
Tivemos ensejó de falar
com o presidente do Cons�
lho Técnico' de Futebol,'
quando s.s. se encontrava

em compnahiá do técnico
Vicente Feola; O dirigente
da CBD,' atendendo a--riossa
consuHã, sobre os motivos

.de ser�m chamados quaren
ta jogadpres, assim expli-

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

possuem

xxx

() clube Alvi-celeste foi .

ó'Lmdado em' 10 • de Setem-

Jro de 1923.

xxx

7
VIN'TE MILHÕES JA' RENDEU O
CAMPEONATO CARIOCA DE 53

Adolfinho, Bráulio

Saul são os que
/

.x 3i-campeão da cidade l'vez mais títulos.
..,

Tr�-campe.ãó dá cidade 111 Homenagem da Agência
'ez .

'

.

de Publicidade "ACITE" à

Tetra-campeão da cidade, ,1�up.1erosa famÍ'lia avalana.

" RIO, 28 (V.A.) -'- Sába';· �75.752,40 e Flamengo
do e domingo, foram mar- Vasco, domingo pela
cados IgJ tentos no Maraca- nha: Cr$ 1.327.989,30.

ma-

Os
nã, enquanto dos tres pe
nais assirialados,' um foi

despertiçado ·e os ou�rof>
dois aproveitados. Os tres

jogos Í'enderam�Cr$' ;";""
,1.948.208,00, assim distri-

�'quidos: Botafogo x Bangú, testa o interêsse e o enj;u·
'/
sRbado,' Cr$ .244.466,30; siasmo da torcida pelas pa::--·

Fluminense x América, 'do- tidas que se vêm realizal(1.-'
mingo, à tarde, Cr'$ ..... elo no Rio de Janeiro, no

•

nt�al certame d�' 53.

jogos da ultima rodada ren

deram um· total 'de .. ; ...

Çr$ \1.989.258,40; tendo o

'�ertame, 'até o momento, da�
do a elevada cUra de Cr$
19.889;539,20� o que bem a-

ADIADO' "SINK·DIE"
AVAl X BOCAIUVA

, O �au tempo reinante

I
dia 8 o Avaí terá um com

�nte-ontem forç�u o adi�· promisso sério diante do
'nento do prélio amistoso I Grêmio 'Espottiyo Araran

'·ntte Avaí e 'Bocaiuva. Ao i t{uaense, no campeonato
'Iue soubemos, há falia de I 'Estadu,ul. .

Assim, '. acredit-a
Jatas para o encontro do mos qu'e somente' após p'

IRA' A BRUSQUE� DOMINGO, O
I S,up�:-ca�l?e_ão com o vice-! �ljsputa do ,título m�xIm.oJUVENIL DO IPlRANGA ) f.'uper-campeao, tendo em

I
ao Estado e que tal matcl1

No próximo domingo' o, vorável aos rapazes dà Vila
I
vista que· ambos estarão em : r.:cderá ser levado a efeito

·l},.,in:nga, d� Saco dos Li-: Onerária, pelo ,expressivo

I: ação
frente ao Caxias, e no

'

mÕés; com seu pelotão ju-' cseore de 3 x 1.
.

, 1
I "

.. - ---.........--------'-------------.------Vl:nÍl, ira a Brusque pe e-I ,�o que apuramos a eqUJ-

jár amis�osamente, c��. (�; pe. ipi:anguísta seguirá ás II
OLHOS - OtJVlD08 - NAIUZ • SAiWAlft.A

Pay�andu, em retnbUlçao a j:.rJmeIras horas do mesm0. DR .. GUERREIRO DA F.CDNSECA
visita que recentemente lhe'l di;, em c�ndução especial, I. . .

'

..� .. '.".....
.

..'
.

fez o alvi-v'erde brusquense . SGb a chefia de' seu esfol'-I a.c....It. III. Oculo. - Eum. d. "u.,� d. 011'10 ....,..

, .' '. . .:. '. , i CIu.1fteqlo da p,....ao Arter1a1. '.

.

e CUJa pel�Ja- termmou f� .. I çaao P!esldente sr,: .Al'l I I[o�.n. Aparelbaaem.
\

.

/' I Ol'ampo Moré. I c.ualC'" - V".oa4••• Oiar. PNlt. L
11I��...·L"--"l""""'-":""""""""-.....,."""ê""""""'--

.
'

�··r l-o'
. /

OPINE LEITQR ft C II EE' ....
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80 O
ção internacional de folclo- São Gonçalo, que ainda su- dade de São' Paulo, desti

ristas. Para. exemplificar o bsistem em meio ao r.osso nando lugar de destaque I
valor dêsses temas, citamos povo bom e simples das 'para o Folclore no progra-]
o de número 4 - Floc1or� raças. o rico folclore gaú- ma- oficial das comemora-I
comparado, destinado a es.. cho será apresentado pelo' ções e a reserva de impor
tuâa�' "as bases em que se famo�o grupo universitário tante verba para a realiza-c'
fundamentam as afinidades chamado 'dos "35 das tra- ção da 'Exposição Interna-I
humanas e as afinidades de díções gaúchas", Alagôas se mericana � do Festival Fol�

I

uma área cultural comum", fará representar pelos não clórico, como 'parte, inte

proporcionando assim ele- menos famoso . Reisados, grante do, Congresso Inter

.nentos para a maior apro- Ouêreiros e Cocos. O Mara- .nacional de .Folclore:

ximaçâo entre os povos é, catú e o Frevo constitui- Manifesta a sua mais vi-I
conhecimento de seus tra- rão a- representação de Per- va satisfação e o seu total

O apôío � o interêsse de ('OS de identidade c�muns.' nambuca. O "Boi ela Man- apôio à iniciativa da referi-I'
tôdas as pessoas esclareci- Uma Exposição Inter-a são" representará o folclo- da Comissão e exprime ao ldas não só no Brasil

\
corno rnerrcana de Folclore, para. re catarinense, ao lado de seu ilustre Presidente,

em numeorosos círculos in- aqui foi solicitada a coope grupos típicos fluminenses, Francisco Mat�ra�o Sobri- I
ternacionais, voltam-s'e pa- iação de todos O'S govêrnos paranaenses e capichabas e nho, a sua solIdarIedade'

elr, -as grandes assembléias do continente, proporciona- de uma -Escola de Samba o seu agradecimento",
de caráter cultural el cien- rá aos congressistas e ao carioca.. evO'cando as rique-

Itífíco que serão realizadas público uma idéia global da sas de música, arte e dan- .(

em São Paulo, em 1954, ao arte popular, das tradições ça popular contidas no car-
,

ensejo 'das, comemorações e costumes d'e -ambas. às naval brasileiro.
- ...... ,

do 'IV Centenário. da Fun-
í
Américas, tão. ricas nêsse \:sta simples snurneraçâo

dação da -Cidade. Entre campo, se não parcialmen- diz da importância das ma-

I essas revela notar' as mani-,' te inexplorada, pelo men?s nifestações folclóricas que

Iestações folclóricas, que se pouco .conhecido, -ern seu se assistirão no IV, Cente-

realizarão rio mês de agôs- conjunto.
.' nário de São Paulo e, que .

'. t� �o próximo a�o e cO'�sis- 1- Finalmente o
/Fes�ival I m:re.ce:am do II Congresso I

.. t®.Q_ num Congresso Inter- Folclórico apresentara ao Brasileiro de Floclore, re- �

nacÍÓftb!, numa Exposição.. ado de conjuntos estran- centemente reunido em

hlÍernaci��m�i". ,{€1Yo�a visão do belís- Curitiba em .comemoração'
val Folclórico, certames -imo folelO're���ileito. ao I Centenário. da Emanci-Idestinados ao maior êxito, Além de um desfile l;-tõ� ��E? Política do Paraná., '

contribuindo inclusive para dos" os grupos folelo,'ricos uma "�'QÇL" -1e aI?ôiO' aprO'-1I d êl'-�'.p.."__a maior aproximação e mú- brasileiros serão apresenta- i va a por ac ama<:ao�� ("'n-

tuo conhecimento entre ,os (lOS aos congressistas e <'0
I
cebida nos seguintes-tgr:' I" �

povos.
.

grande público um festival
,
mos; ,- ",Ong. ���"""'SO

A .iniciativa dêsses certa- típicamente paulista,
-

com

I .

"O II ClO'ngresso de Fol-
em S PaD'lo� .

'

mes partiu do Instituto Bra- exibíções de danças corno o' clore, atendendo à alta •. '�, Ac.. .'

14 morta aparesileiro de Educação, Ciência 'C\lCurÚ, Congâdas, 'Cai�pó';, I compree�:ão da Comissão
,,-/' "Partící 'paçaO·'

I' « » ,.

e Cultura �IBCC), entida- Mocamhiques, Fandange e dos Festêjos do IV Cente- ESTOCOLMO, 27 (U.P.) r ,1.-l.J� '\;;01..... I c'eu 'no ente rro'
-

- A comissão xecutíva do
- •• ,

•. de semi-governamental que as tradicionais danças de nário da Fundação da . Ci-
. .

Azuir Meira e, senhora, partiClp8X!!,.._aos parentes e
I

.

Congresso Internacional de pessôas amigas O' nascimento de sua filll;:fMARIA' nE-
Organização Científica ., GINA MEIRA ocorrido no dia 13�10-53 na mat�&ad(�
(CIÓS)' . tstá ", atualmente '-'�Dr. Carlos Correia". .'.

....

reunida em Estocolmo, ela�
borando O's planós para O' X

Congresso Internacional dO'

CIOS, que será realizado
em SãO' Paulo, -

eln 1954.
Dois novos membros, O'

Chile e Israel, participam,
'lJela primeir;:l vez, dos tra:
balhos da cO'missãO'.
\. .

- O dr. Moacir AlvarQ,
.
I membrO' brasileiro da co

missãO' executiva dO' CIOS,
declarou hoje, em

- Estocol

mo, que O'S delegados que

pa,rticiparãO' dO' congresso
.

de 1954 encontrarão estu�'

dO's in�eressantes s�bre a

. ,

O CONGRESSO INTER�
· NACIONAL, A EXPOSI
çÃO INTER-AMERICA
NA 'E O FESTIVAL FOL
CLO'RICO CONSTITUI
RÃQ MANlfE�TAÇÕES

/' DO MAIS ALTO VA-
-LOR CULTURAL CON

TRJBUINDO PARA A A

PROXIMAÇÃO E CON
HECIMENTO ENTRE OS

POVOS.

I· ,

.
'

"

é, no .Brasil, O' orgão nacio-
. nna)::da' UNESCo. Desde '�)4X""1'o.04_�_�_�_�_OO4.
.,' • ,. ., " " 1'0'

<i-- 1947",.0 .. IBCC se enbarrega· .

d":;:,::�O'�:'�:i�::�a: ' Eu Erg' O, '1\"
dO' patrimôniO' cultural dO' .

-

,

Ol\.TrrD t\pO'vO' brasileiro;' realizando -

.

C Il'� 1 � '.

uma 'O'bra notável, seja no

campo do� e�t:Ud�s' espe
cializadO's, seja no âmbito
da divulgaçãO'. A Comissão
dO' IV Centenár�o de São".,
Paulo veio ao encontro dos

objetivos do _IBCC, dandO'

o seu aÍtO' potrocínio para
as manifestações planejadas
pelo Instituto para, no do-'

·

mínlo do folélore, que tan

ta importância tem na vida

de cada paí� e p�ra o aper

feiçoamento p,a comunida
de internacional, assinal\lr
se em São PaulO'. um acon

tecimentO'
o'

de r�percussãO'
em todo O' mundo.
'Dessa fórma, pôde o prO'

fessor Lourenço Filho, pre
sidente do IBCC, cO'rlvocar

b Congresso e marcar a sua

realização, na Capital Pal.).

lista, de 16 a 22 de Agôs,:,
to de 1954. As CO'missões -"-<��;I!i�_.a-_Il!o._IIiO_,""IMI4IIIIH"�

.;-

Organizadora e Executiva, D'
'

'd'esta constituida dos mem- í "esapareCl" O
bros �a' Comissão paul�.:.1 V'118S '-8Ó8S .

'

. -ta, de Folclore, ambos sO'b

.a presidência ,dO'
o'

Mihistro
RenatO' de Almeida, lança ...

raU1-se â� inge,�te trabalho desaparecido entre Rpnc;i
JO'r e Xingu o' t!Dnhecido
sertanista Or1and9 Vilas

"Sa1 'de Eruda I

" ENO

",

de, preparar O' certame e a

Exposição e o F�stival que
simultaneament� se reali

zarão e çonsÚtuirão um dos

fatores de maior at:r:ação
popular e turistica' do IV

•

1

Centenário.

, A agenda 'dO's trabalhos
do Congresso fói elaborada
cO'm elevado critério e com

p�eend� cinco temas de sin-
•

guIar ifuportância: _, I) -
Características' dO' fato fol

clóricO'; 2) - FlO'clore. e

. educaçãO' básica; 3) - Mú-
· sica folclól'ic� e música po
'pular;,4), -- FDlclore .

com

parado; e 5)' -:-.� CoO'pera-
•

I·
. .

-,8AHC.o, de C�f,'�IT,O POFULAR

II, ',e AGR�OlA, ',' I I

, '. RMô,d�.16 ". I

, < .' ,f"LOfllAN,ÓPOLIS - 5ro.e�r6.r,n6, ,

-----------
• sa durante as cerimomas

---,---- _._- ----- I de inauguração da Represa)___
---->.

-

"'e,'
. 'I' Falcão) porém, segundo de-

'

ximO' anO', em cO'memO'ra-

pe,-
,

I ção aó ',quartO' centenál'iO' �'e-i'A", 'M��(i'/4'AS '� ��:o.�� á, :�:i::rh:r:e_c::, da fundação da Cidàde. I � r.
,. ,

-

--,""",----------1 "511(/5 �I ';. ,.. �:��.ra�'a uma .'Iaçao

, �

•

produção -brasileira, cujos
.

progressos s,ãO' extrema

I
mente rapidos. Acrescentou

I que os delegados poderãO',

I
além d�sso, assistir as festi-
vidades que serão -realiza-.
das em São Paulq, no pro-

RIO, ,�7, (V.A.) - Está

B3as, segundo informações
prestadas pelo sr. Ga�1a
lVIalcher, diretor 'dO' �PI.

'1'0
o MAIS MODERNO. E EFICIENTE TRA'rAMEN.
PARA lNFLAMAÇOES E DORES.

.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

ULTRA SONO
'.TERAPIAApesar da intensa'p'rocu

ra, até hO'je, não foi possi
vel localizar o desapare�i':
do, que está sendo procura-

do pela Justiça para .. que

S S
-

.

respondà a6, proçes�O' que . INU . ITES
lhe está sendo movido pelO' E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.

presidénte da Fundação TRATAMENTO COM 'HORAS MARCADAS:

Brasil Central, a quem fi- DR' G'UE'RRE IRO�::::�: a g�::::tid;��S:J���; -

'.. .'
"

.

.

CONSULTÓRIO -- VISCO�DE DE OU�O 'PRETO
nÍstrativa do sr. Arguime-

"

ALTOS DA CASÁ BELO HORIZONTE.
•

;:les�er\ei:l'a Lima. -RESIDli:NCIA FELlPlil SCH�mT N� 111.

• /

Tãó'$iDtples \
até'�-sei

'
.

A GÁS DE QUEROSEN,E

j.

FRANKLIN pussui um mecanismo tão simplificado, que até uma

criança pode colocá-lo em funcionamento. A exemplo dos fogões
s gás de rua, FRANKLIN apresenta sempre a mesma eficiência e

presteza. AI tamente econômico - dado o baixo consumo de combustível .

Ektre:rnamen\e Hmpo> sua chama não enegrece, 'nem mancha

panelas. Há também a valiosa indicação ·de estar aprovado pelo
Depto. Nacional de Iluminação e Gás. A comprovação pessoal

das suai posslbí lldades. é a sua melhor recomendação,
Procure fazê·la ainda hoje.

. ,

I

,Revendedores autorizados em FLORIANÓPOLIS:
.

J. MOURA & CIA.
•

Rua Conselheiro Mafra, ?2

CIDADE DO MEXICO,
27 (U.P�) - -Uma cerimô-, �

.

a funebre, que est<)T�
seriêlç celebrada ante;.cnítem

, "- ....

á noite�'tS..nY megmrta da ,ar-

ti-sta Glori�'�sti'e, que �e
supunna havia perecido no

Expresso São Jorge
- DIARIAMENTE

FLORIANóPOLIS, -- BLUMENAU
- AGENCIA -

�ACIQUE HOTEL -

desastre aéreo de segunda
feira em Monterre.y, trans-'
formou-se repentinamente
em um atO' de alegria e vi

___________-----_-------..,..i.' vas,' CJuando. surgiu na sala
do teatro a famosa baila
l'Ína �'àtriz cinematografica,Viagem com 'segurança

r�pidez
80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

84PI00 {(SUL-B·RASILEIRO»

Iy,exi�ana.

e Glor'ia Mestre entrou no

teatro justamente na ocasi-

ão em que'Ü publicO' manti-
nha um minutO' de' silêncio

Florianópolis - Itaja. - Joinvifie - Curitiba pelo eternO' desc�msO' de ,Sua
dma .

Agência: I\.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira: , A atriz deveria participa:r

de um dos numeros de dan-

..

Distribuidor

c. RÃ.MOS S;A '

nhã, serão embarcados, no

Galeão., flores destinadas
ao cemitél'io brasileiro de

Pistóia, ondi repousam os

nossos pracinhas. As flO'res

I foram, a?quiridas .mediante
I sub,scrH]Eo popular. .

Comercio - Transpórtea
Rua' :Joio Pinto� 9 F�OJj8",

-..1U...
/.,

"�;,����, ..��� ..���--�--����������--�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I.
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f

\

,

I

/'
"

f I

"

f

, "Dado O contínuo desenvolv.imento do seu

comércio de roupas feitas para senhoras,
cavalheiros e crianças, e o interêsse pe-
la sua ampliação cada vez maior, resolveu A'

,-

MODELAR T�RMIN1\R,com a secção de SE
DAS cuja liquidação, por qualquer preço
continua em pleito curso.

"
.

I;�, , .•
" :.. ••• �

/
/

,

Será uma grande pena perder essa valiô
síssima oportunidade. E' de fato uma bem
rara ocasião.

, ,

-

,

I

/

I

/

-----'----------------------.----�--------------��

��

"

Parficipação I,...-- _

P.",.I SIlJO .I
I �:!::; ::::.�i;a�o::,Ca::� I

1"/'

fAIII!
•

'�. I' ;::::::n;:ss�:s s::ig;;ih:
� ,.' lNDIA MARIA, ocorrido

ffi-'
OURA/'fTE TODO QfA I dia 25 do corrent�p.--Mâ-::-

� I" nos \lAf)�"OS I ::::�;�',:Dr. Carlos Cor-

e Jean Renoir, baseado na bra menos pretenciosa, rea-

• D��Ift!í!f.,-r
>-.-'

li
novela de Rumer Godden lizada sem a liberdade do '/. � /' Fpo IS., 25-10-953

�

;; �:,r" .

Fo\ografia: Claude Re- caso presente, mas que a� '::: � iIl "-: � � 'S CASA MI�CE�ANIA dlatrl.
'noir �Em Technicolor). presentou, resultado mais �".;.:'

-

buldo!'. doa llAdlo. R. C. A.
Elenco: Patricia Walters, satisfatório. WOMAN ON I ,7 r,ri

SQ
,

,-/ �
" , Victor, Válvula. Dl8coe.

Adrienni Corri, Rodha, THE BEACH (Mulher De�'-:-
ê Rua Couelhelro MafrL .::

Thomas E. Breen, Nora sejada. ,�_,_/r- I _"__
'

""-----_.:.___,..;-- . ...:.. _

__��,� I I

r.bJ'êm de .estar baseado i
numa historia originalmen
te desinteressante, a narra- ,I

tiva de THE RIVER, sofre
f

.JCINEMA .

I�IO SAGRADO � RIO SAGRADO: situa-se
I'-,

I
muito abaixo, de outras re-

Direção: 'Jean Renair alizações de RENOIR, cO-IProdução: Kenneth Mc mo sejam: o excelente THE

Eldowney SOUTHEENER (Amor a

\'

Cenario: Runer Godden Terra) e mesmo, outra- 0-

Swinburne, Arthur Shields,
Esmond Knight,

-

Suprova
Mukerjee - U.A. THE l!l..:
VER, àJém de ser an��s'de/1 ''1' Íi

- f
tuol), uma 'rea lzaç3!-(ij medio-
cre I �it'i)titUj!"/"'ao mesmo aqui e alí, cortes bruscos e

, �'"

tempo, uma decepção total, por vezes arbritarios, afim,

tendo-se em vista, tratar- de serem encaixadas se

se de um filme de JE�N 'quencias como os aspectos
REN0IR. típicos da INDIA, onde o.

filme foi rodado, como se-

Com efeito, sabendo-se jam, constumes, canticos,
que o grande realizador I dansas, etc, e o proprio.Rió
francês de A BESTA HU- Ganges, o rio sagrado, pas
MANA, trabalha, neste ca- sando continua' e SilenCiO-I!so, para um produtor" inde- samente.

pendente, e gozando de to- Isoladamente, entretanto,
da a liberdade, além de The River, oferece alguma
participar na cenarizaçâo, coisa interessante: a dan-I'
com, RUMER GODDEN, sa executada por Melanie,
autor da historia original, na imaginação' de Harriet,
não se pode desculpar, a, o garoto que foi ligeiramen
inconsistência apresenta?-a te �al acabado, o, beijo da

por RIO SAGRADO, que Valerie com ,o heroi, e a

não chega a impressionar fotografia de CLAUDE RE
camo filme de ficção, nem NOIR, sobrinho do diretor.'
consegue atingir, como do-

'cumentario, um nivel de Na obra de JEAN RE�

expressão satisfatorio; pois, NOIR, este é um de seus

qúe uma e outra condição, trabalho� menos expressi-

�! não se fundem, dentro da vos.. assinalando, ao mesmo'

obra, como era de se dese- tempo o"séú primeiro con

jar, resultando o conjunto, tacto cOfl o TEC�ICOLOR;
um filme arrastado, sem vi- 'talvez por isso mésmo, ape
da e de uma construção sar de não ser uma obra de

sempre ,dispersiva ou Seja, expressão, constitue um.es

despedida do, ; sentido de petaculo que apenas el}che
'unidade,jator indispensa-I a vista.

vel, na realização de uma D. COSTA

boa peÍicula.
'.

. '

ECONOMIA absoluta
-.

Grande C,ONFORTO

AQUECEDOR

\ELÉTRICO

• Com 1st. v6loV' 'ti. S.
6brill'Á UITI6 eo"t" que
lhe ..end.... ju� CCIm·

pen�or
, e

lev6rÁ p6r6 506 residin-
• "ei6 um lindo e útil presente:

um BEUSS/MO aOFREde ;4�O eIlOMADO.

AProocuroe hOje" NOVO
NCO GRiCOLA

.R-a r7_�, 16
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARI"� __.......õMoI

Presentes. de Real Valo,r, Sim
Roeis, Pulseiras' Diversas, Relouio� Canelas Parker, pirce1anas Decoradas Nacional,

,

. Japoneza· e Chineza, faianças e Muilas' Oulras
'

Novidades.

f*m�4,
IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

• Construido' inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na tempe
ratura desejada.

o MISTURADOR OÃKO. de reçu

logem instontoneo.. permite o

maior escalo de graduações de

, TEMPERATURA.

�

I ,CONFORTOab�o;tIJtÔJ
Grande ',ECONOMIA 1

\ -�.l'�, .......,... ._,,',
, �

,�
,._ J"", ,,�l.-I iI'"

AQUECEDOR EL�tR,CO CENTRAL I

CapaCidade:
; 100 ii 1.000 litros,

'"r::' I
--

-

iii( Fabricadas nos ti.,. ,�
_'II' horizantaJ e vefticat.,

\ '\ �'
_'

"

"
• • Construção sólida,' sendo ii caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de' vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada. .,
• Controle automático de temperatura pot,·t�RMOSTATo.

Que proporciona gr,Jnde ECONOM,IA.

h, r,
,,'

GARANTE o QUE FABRICA I

,

,

-, V., BAMOS SIj,.-Comércio e 'genclas
-, Rue João,Pintol '••Fpol'is--Ste. ,Catarina

v
•

Preferir N01sa Casa, é

�.........."""........",.:r:I.CA_ .M,,,OP,�'-O
Prefer,ir a Melhor
- FELIPE SCHMIDT'-

, I

FONE 2280
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,
'

.

Dr. Romeu Bastos Pires !Curso de JxpaDsão Cultural!t AG�!�lft�!�'!NctMISSA �ltl::;:ba contra,
- M É D I C 0- TraDsferida a Conferêo"la Heitor Bittencourt e filhos, família Nocetti e famí-

•

"lia ]jitt�nco.urt, agradecem de coração',a todos quantos tUO,27 (V.A.) _ O pre-

do próximo sábado os confortaram 110 período de enfermidade e acompa-'d " .
.

nharam por ocasião do falecimento de sua querida
SI ente Getúlio Vargas a-

A conferência programa- Museu' Histórico Nacional STELA. Agradecem tambem à todos que enviaram flô- provou o programá elabora- ,

da para o dia 31 do corren- agradeceu sensibilizado, em res, telegramas e cartões, e aqueles que a levaram até I do pelo administrador do

te, próximo sábado, ficou carta de Bluemanau, tôdas sua última morada. Ao ensejo convidam aos parentes e I Plano Salte relativo ao e111-

transferida,' a pedido do as atenções recebidas e o Pd�ssoas de sudas relalçob-es para asfsi:ti:õem a mibssa ,d� 7° ! prego da dotacão de quinze
la que man am ce e rar em su ragi a sua onlssImal . _ '.

próprio orador para o dia €xcele:p.te .programa realiza- alma QUINTA-FEIRA DIA 29 do corrente,'�s 7,30 ho- milhões de cruzeiros na

19 de dezembro. Era, como' do, extendendo esses agra- ras na Igreja de N. S. Jesus dos Passos (Hospitarl de campanha contra a lepra
Hotei CACIQUE. Fone: 3.449 .- Flo- já se achava informado o decimentos ao Govêrno do Caridade), pelo que antecipam seus agredecimentos a em todo o país.

\ Curso, o terceiro catarinen- Estado que tanto colaborou todos quantos compareceram a este áto de fé cristã.
, Esse programa prevê a

Florianópolis, 26 de Outubro de 1953. .,

se escolhido para o ano em para êsse resultado que dei- • ampliação dos leitos em

�:��;::E�,�EE:� ::t.:::d:�=�:!�,t':�� t'�--,----·".""-":I, *�$,'"�-i-- �:�n:�::�;:�:;:�:r:i:
" apoio da parulmais ,eleta .

.

.

.

� • ,a,., geminada, e pavi-
da sociedade culta de San- I. PLACAS

"

SIJI'ILITICAS. lhões.

tG Catarina. !!!�IrId�_�!U_.DD8.I.rr'..aO Dr. Gustavo Barroso, _ _-.AUUK •

em nome da comitiva do t ,. d••llma.

UBALDO BRISIGHELLI Serão ampliadas as capa-
MISSA DE 6° ANI.VERSA'RIO DE FALECiMENTO cidades das colonias de Rio

Maria das Dores, Lisbôa Brisighelli, Sônia Beatriz
Brisighelli, Geraldo Gama Salles e Romilda Brisighelli Branco e Cruzeiro do Sul,
Salles corsvidam os parentes e pessoas' amigas para assis- no Acre: Antonio Aleixo,

'--_ tirem à missa que será celebrada no dia 29 do corrente,

Clube 1,ft d- A . 0\s;to quinta feira, às 'l horas, no 'altar do Sagrado Coracão de

� �
Jesus, na Catedral, Metropolitana, pela alma de sem
saudoso esposo, pai e sogro UBALDO BRISIGHELLI.

I GRANDE BINGO SOCIAL EM BENEFICIO DA SO-,
'

A todos que comparecerem a êste ato de fé ante:"

CAD ILLAC : CIEDADE DE ASSISTENCIA AOS A.MPARO E DE- I
cipam os seus agradecimentos '

,

'

•

'I FESA CONTRA LEPRA , - - _'_"-'--- ---

Vende-se completamente equipado. �ceito, terreno : DIA 4 - A'S 20,30 HORAS - 4a. FEIRA 'Issemblel·a Legl·sl'all·vaem Coqueiros ou Barco de Turismo de valor até .'..... 11 RODADAS COM, PREMIOS ESTUPENDOS E
.

,

'

.c-s 50.000,00, como parte do pagamento.. RIC:0S.
Tratar. com Capitão Oberg, Rua José do Vale Pe- ln. Rodada - Um abat-jour com pedestal de alabastro,

',reira (próximo ao "Coqueiros Praia Clube".) oferta da Casa "A Eletrotécnica" e mais um Propost,a a crl·aça-o do .MuoICI"p,·A_______'__ . ------ par de, sapatos de crocodilo, oferta de "Modas, U

2a. Roda�!iper'�m abat-jour �m pedestal de alabastro, de Hercilio Luz'.. atual distrito'
oferta da "Casa Cascais" e mais um, estojo de .' do E t 01escovas.

' S fv O
'

"13a. Rodada _ Uma enceradeira
J elétrica, com espalha- Sessão de 27-10-53, 'industrial catarinen�e Júlio

dor, oferta da "Caca Meyer". Munic'ípio de Hercílib Luz Wetzel. I4a. Rodada - Um 'estojo de perfume, oferta da "Fár-
_ Desmembmmento do Es- O d d D' ......_ilii...�liíílii..�a;

macia Catarinense".
r em o' ta •

õa, Rodada - Um Lustre de Crístal.j oferta da "Casé:j
. treito! Foi a�rovado oprojeto de I

•

Hoepcke S. A." , O dep. Fr.mcisco Neves, lei n. 156-53, que autoriza -----------
Üa. Rodada - Uma panela de pressão, oferta dei "Ma- da tribuna, soltou a,'''bomba a aquisição de uma área de-I'$ f�'�'IIRI,�nDchado- & Cia". :

Jo dia". ','

",

terra, por doação, para cons-
7a. Rodada -- Um Edredon, duas faces, oferta d" p'

Modelar";
, . "

I
• I Apresentou um projeto trução de um Pôsto de Saú-

Ba. Rodada - Uma grande Ceia de Cristo, 'oferta da de lei, c:iando' o �1\fnicípio I_de, no município de Criciu-

"Casa Galluf". de Hercílio Luz, com sede ma.
,

9a: Rodada - Um aparelho de Rádio Receptor, oferta no sub-distrito do Estreito. Id"'A Eletrolandia"." I Por certo, há de causar'

l,oa. Rodada
- Uma grande Eletrola, ofe,,rta do sr. c-i-

e1 d' ParfÍl-c-,p n.ça-Oso Ramos. '

-. ,c euma, quan o entrar em • LI

11a. Rodada - Uma balança dõmestica; .iferta de "Osni pauta: o referido projeto. [Valdir Brasil e, Ivone Catão.
-

, Gama & Cia.'" O falecimento de Júlio Brasil participam 'aos pa-
,

' PREMIOS DE CONSOLAÇÃO Wetzel rentes e pessoas amigas, o

112
Pacotes de Café da Ilha, com 5 quilos cada um, ofer- O dep. Francisco Ma'sca-Í nasc

"

tá do sr. Ernesto Riggenback.
nascimento de sua -filha

I
2 Depósitos de matéria plastica, oferta da "Casa Amé- renhas propõe, e a C�sa a- lNDIA ,MAR�A, ocorrido

rica". prova, a expedição de um dia 25 do corrente na. Ma-
l Fruteira, de vidro, Qferta de "Pereira Oliveira & .Ir- telegrama de pêsames à fa- ternidade "Dr. Carlos Cor-

mãos". '1 Wnu ia etzel, pelo faleci- rêa'".
1 Raquete de último modêlo. '

\

1 Cadeira portatil.'
mento na Suiça, do grande

2 Litrês de legítimo cognae
--------.,.--

'

O Centro de ,Irradiação
1 Abat-jour, oferta da "Casa Royal". -<tIfIIIII!I'> : Mental "Amor e Luz" realiza

Como complemento da reunião, o lançamento de

'P..a1$
,

0.1
sessões Esotéricas, todas as se-

um filme... ;

Se
gundas feiras, às

20,3,0
à rua

,

BINGO E CINEMA \
" Conselheiro Mafra, 33 _ 20

PREÇO DO CARTÃO: CR$ 100,00. , r..
/

ta
andar. '"' ',I

Senhas com a direção da Assocíaçãovbem como na
\. t/' , ""\':"�k , ENTRADA FRAN,CA �

Secretaria do Clube Doze, no horário, das 8 ás llhs. "-
Prêmios em exposição na Casa Hoepcke. '-, OUIIAIfTE TODO DIA .

-

/,'" nos lIA/)�JOS �,._��

'.'"D�"/.R�"t I
A �:!:�. i

� �

�
�

,
?

iIl
�

� -t � � i A:U��I�I��D:E I,
.

"? 7t' ., .

. 0, I
." -:0:-

7 j
� REVIS�AS

DR. TOLENTINO DE CARVALHO IlADlO _:__ "JORNAIl' .:
Ouvoidos, Nariz e G�rganta,' I,()...()�()....()__().... ()�

Ausente durante o mês de Outubro.
\ �m viagem à Europa. ,

"''-'-'*!-_-'-••_-_._-_••-'-''_.:'._.�_-_-.-_-.-'-.''''._._._._._••••_w_-.._-...-_'...-.-.....

Dia do' Empregado,
no ,Comércio,

Programa
· GREMIO DOS COMERCIAR lOS 'A'S 21 "h.orasDIA ir;dicional soirée no Clube 12 de A-

gôsto, gentilmente cedido pela sua Diretoria,
.

A' Diretoria do Grêmio dos Comerciários, no sen- em homenagem ao Exmo. Sr. lrineu Bornhau-

tido 'de organizar a distribuição de' ingressos para as sen DD. Governador do Estado e .dedicado· ao

festividades comemorativas ao dia do empregado no I sr. Charles Edgard Moritz, Presidente da -Fe-

comércio, solicita a todos os comerciantes desta Capi- deracão do Comércio de Santa Catarina.

tal, a especial gentileza de gntregarem na Federação dos DIA 30'
.

Empregados no Comércio, ,Rua Tenente ,Silveira A's 6 horas "-- Salva d� ?O tiros em hOJV.enagem a As-

Edifício Paternon - 2° andar, nos dias 25 e 26 do cor- sembléia Legislativa e ao Dr. Paulo Fontes,
rente, das 14 as 18 horas, uma relação com os nomes de DD. Prefeito da Capita1. ,

.

seus empregados que queiram participar' das festivida- A's 7 horas - Monumental Pic-Nic a Ribeirão da Ilha,
des, a fim dos mesmós fazerem jús ao recebimento d.os em homenagem ao dr. Aderbal Ramos da Sil-

respectivos ingressos. I
{ va e a todos os comerciantes desta Capital.

sos, ��1af:i�:' ;��;;l���t�u= :a:!S�!::;:�r�; �::e:; I lavl·o-M'"olo'r' «Carl---Hoepcke»admitmdo, em hIpo�ese aJguma, a presença de pessoas '

extrànhas à classe. .

"
RAPIDEZ - CONF.ORTO - SEGURANÇA

Florianópolis, Outll_bro de 1953 Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO-DE JANEIRO
IVO GANDOLFI '_ Secretari.o Geral Escalas intermediárias em ItaJ'aí e Santos sendo

,
'

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

neste último apenas para o movimento de passageiros .

. CeraAm,·ca Sa-o Ca'eta-n'O
I'rINERARIO no NAVIO MO�O'R CARL HOE�CI)E

.

NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

-
/ .

TIJOLOS PRENSl\t,)üS, TELHAS, LADRI- IDA VOLTA

lJiOS, RODAPÉS E,MATERIAL REFRA�
de Fpolis. de Itajaí do Rio - de,Santo8

I 29/10 4/11 5/11
TARIO 8/11 I 10/11 15/11 16/11

PRONTA ENTREGA 19/11 21/11 26/11 27/11
,

.,
li;30/11 2/] � 7/12 8/12

Osny Gama �C ia. ��jg Ho!%��de ,.ld., d. FPOI�� 24 !��: ,

JERONIMO COELHO. 14 '_ CaIXa Postal, do Rio, às 7 horas I

239 _ Florian6polil I Para mais informações dirijam-se à .'

.' i
F,MPR1!:SA NACIONAL DE ;-rAVEGAÇAO HOEPCKjEDISTRIBUIDORES I Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212

COM PRATICA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO
DE ASSIS E NA SANTA CASA DO RIO DE

JANEIRO

CLíNICA GERAL DE ADULTOS E CRIANÇAS
,

Consultório: A". Getúlio Vargas, 2 - BIGUAÇU.
,Horá1'io: Segundas e Quintas-feiras,' das 8,:30 3S 11

horas.
Residência.:

"

ríanópolis.

Colocação
,

OFERECE-SE, AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA
Para chefiar operários, almoxarifado, depósito, ex

pedição, produção em serie, escrituração, redação pró
pria, sendo também motorista profissional.

Organisado e com longa prática, dando amplas re

ferências do seu passado profissional.
Pretensões modestas.

Resposta (cartas) na portaria deste jornal.

União B. dos Chaulfeurs
de Sanla Catarina

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

C 'O N V ,O C A ç Ã O
Nos têrmos estatutários e por deliberação da Dire

teria, ficam convidados todos associados quites, para a

Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no diaSfl

do corrente, às 19;,30 horas, na sede social.
Ordem do Dia

Discussão sôbre os telefones da União, colocados
'nos pontos de autos e outros assuntos.

Florianópolis, 20 de outubro de 1953.

(a.) ,FRANCISCO NEVES - Secretário.

Expresso -�florian6polis
de

ANDEADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre FlO1'iartópolis,
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 -. Caixa Postal, 435
End. Telegl'.: SANDRA,DE

Agência: - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: . - SÃO PAULO
Rua Rio' Bani1 o n. 1247

Fone: '9-3,l-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. T,�legÍ'.: SANDRADE

-0-

(Agências no Ri� de Janeü'o e em Belo Horizonte com

t1·ájego �útu!o até São Paulo com a Empr,êsa de Trane-
,

'

portes Minas Gerais S(A.) ,

''___

no Amazonas; Marituba e

Prata, no Pará; Aquiles Li
sobo, no Maranhão; Rodri-

gues Menezes, na Bahia;,
Itanhenga, 110 Espírito San

to; -São Julião, ,no Mato

Grosso; e, Santa Maria, em
Goiás.

Fpolis., 25-10-953

f

;

7:õS_!_j�

TEANSPORfES' AÉREOS CATARINENSE S/A.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ainda o 'Casode Imarui
Concedido «hebeas-cerpus» ao sr, ,P'atríclo Siqueira, ame,àçado de víelênelas

.)<·:i()��-)4r............()'_'o� o sr. Patricio Siqueira, ges, no fami,gera�o ínquéri-
i c�rrelig�onário do, dr.

Ne-l f�en,te e fo�seA a�eaçado d� uma ordem de 'habeas-cor
velho e conhecido comerci- to que,' o SI. Irmeu Bor;- I

reu Ramos, para quem te- todas, <;ls, violências, Indo a pus preventivo que, depois
ante em Imarui, pessôa de nhausen, a mando' do sr'.' ve palavras de coloroso elo- Laguna, o sr. Patrício, Si..: de instruido, lhe foi

,

con

todos estimada e altamente João Oliveira, determinou gio. Bastou isso para que I queira, por intermedio do cedido pelo M.M. Juiz da
conceituada, foi intimado fosse _ instaurado naquela,: recebesse um revolver pela dr. Saul U. Baião, impetrou Comarca de Laguna.
para ir depôr, perante 'o já cidade. Ao depôr, o bem- ,

'

[amoso Cap. Walmo, Bo,- �U;:i:�o:O:::d:,:o:�:;�a� AprovadasAsComemora-
Em Bene�icio do Preventóriu ções do "29 de Outubro"

. . -' i ..,.

�JO, 28_ (V.A.) - �pós I
de õutub�o destinad� à co- rum", o requerimento foi

tres sessoes consecutivas, memoraçao do movimento 'f:ptovado por cento e- vinte
foi fi�almente votado na de redemocratização de e seis votos contra trinta e
Câmara dos Deputados, o 1945. nove, entre os quais se in ...

requerimento do sr. Ar- :Apesar da tentativa dê cluem os dos ,trabalhistas,
mando Falcão solicitando repetição, por parte da ban- que voltaram ao recinto
íôsse a primeira parte da cada petebísta, do expedi- 'quando viram ser certa a

sessão do próximo, dia 29 ente do dia anterior, quan- aprovação do.pedido do sr.

',.) se retirara do plenário visando a não dar "quo- Armando Falcão, '

indepen-
dentemente na presença
deles.

,)

J ,-

Esclarecimento sôbre leilão de cambiais

, ,A Presidência da B�lsa
I

, Oficial de Valores comuni-"

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

,(
"

Florianópolis, Quinta-feira 29.de Outubro de 1953

Análises

O Carlinhos Lacierda, 'sem dúvida, acertou
quando -lançou a idéia da criação do Homem-Livre,
para nele simbolizar um padrão' de independência,
de honradez; de austeridade, de bravura moral é
cívica. Mas errou a.o passar do gênero para a espé- '

cie e localizar no sr. Macedo Soares essas virtudes,
que estão para êle como manteiga para o pão nos

"ínternatos dos ginásios. O Gondim da Fonseca, tipo
humano do pé de pimenta malagueta, contestou a

escolha, asseverando que o eleito não era nem ho-
mem nem liure! ,

Na verdade, o Carlinhos botou a ídéía- a per
der, quando pára expressão da tese sufragou a an-

titese, _"

Se o esco�hido fôsse um Alcides Etchygoien,
Um Sobral,Pinto, um Juarez Tavora, um Hanema
Guimarães, por certo que a iniciativa do sr. Laci
erda estaria vitoriosa e se alastraria pelos Estados.

Aqui em Santa Catarina, pelo .processo errado,
o título poderia caber ao sr, Fernando Melo. Pelo
critério 'exato, o meu voto seria no General Paulo
Vieira da Rosa. Esse ilustre barriga-verde, na sua'
vida pública, só tem agido com a consciência. Co
manda-o O cérebro, entulhado de idealismo. O es

tômago é que" por isso; muitas e muitas vezes pa
gou o pato. Entre o sonho e o feijão, o Paulo (com
perdão da intimidade paisana), optou sempre pelo
sonho, que o fez ,andar longes terras e experimentar
as agruras do domicilio coacto, ou' cadeia, na pleni--
tude gradeada da palavra.

'

,

O direito de ser livre êle o tem par droit de I

conquette. Dele não abusa, mas usa. E usa sem sa
ber ou sabendo quem está na frente. Merec�u, le-

M. S'OARES'

I Antevejo no final da ope

GOVERNO- INÉPTO. reta na qual é príncipe, ao

.Há no Senado Federal lado das vigas de cimentos

um projeto de lei que cria fincadas aquí, sobreportas

vou!
Do soldado, com menos divisas ,que o Brasil,

para cima e do Getúlio (inclusive) para baixo, to
dos são, dentro d,as �unções, iguais para o seu

\
di

reito de opinar a, respeito. E quando opina não usa

a metáfora, que é uma espécie de moda feminina ou

arte de se mostrar escondendo e' se escondel' mos
tmndo: E' realista, à Emile Zola. O Paulo (descul
pe a falta de continência), voltQU a escrever os seus

,

tópicos na Miscelânea, d' A Gazeta.
'.

'E recome-çou assim:
"AGUAS - O Doze deu-me longa hibernação.

Agora, acordo estremunhado e vejo que as águás
continuam a correr más e sujas sob a Ponte. Indi
ferentes, passam -e, repassam e repontam nas ma

rés, sempre toldadas pelos ventos máus que revol-
IJ

v!:m a vasa, E a gente se torna pessemista, comple
tamente descrente pelo melancólico desse. deprecia
mento de cara ter. Acolá, é, um membro do gover':
no federal que, em pleno público, põe dúvidas sôbre
o plano econômico de um seu colega, sem que o'
responsável máximo dê a menor Ímportância ao fato.

Aqui, é um ,'1embro do govêrno que chama um,
militar para pôr em termos um instituto básico da
educação estadual e, ante a perspectiva de um in
quérito contra um ladravaz,'> aplica meios não mui
to justicáveis, para compelir o militar a se àfastall.
Mais adiante é Unele Sam asseverando, na sua can

dura de homem forte,_que permitiu o desembarque
de galuchos inglêses na Guiânia, sem que saibamos
onde diabo' foi êle buscar êsse direito que se arrogou.

E por toda parte e por todos os cantos os galos
de briga soltos ou barganhando- com pertences
alheios.

E' caso mesmo de outra hibernação".

uma usina termo-elétrica, alí, que irão formando o

na zona carbonífera de esqueleto da nova usina,
Santa Catarina. um divertido senhor, papa-

E' um projeto que de gueando o, que o ponto lhe

imediato deveria receber o soprar.

aplauso e ó apoio de nossos Sôbre a sabotagem dos I

poderes constítuidos, poderes, sôbre asfaltos, e

Dupla é a finalidade des- principalmente sôbre Paz

ta monumental obra: Pro- e Harmonia ao povo do

duçâo de energia elétrica e Carvão. �
"Cá. aos interessados que re-

aproveitamento integral do N. R. - Nosso estudo
..
sô� '\ CRIANÇAS ))0 PREVEN1'ÓFÚO NA GRAN� cebeu nesta, d�ta, o seguín-

carvão produzido em nossas bre as possibilidades da
"

,. e cabograma:
U

.

T EI" d I O Educandário Santa Ca- mais de 30 mil cruzeiros,
minas. sina ermo- étrica, e .' , . .' .. RIO (Western) 26 de

f id d d d I tarma, o Preventõrio, ' cuja um Bingo, cujos resultados

I
'.. '

Independente da resolu- con ormi a e com os a os
I ", A . .'." . '_ outubro de 1953.

técni f íd I asslstêncía aos .f'ilhos dos, f ínanceiros reverterão em

çâo em definitivo do pro- ecrncos - orneci os pe o'
"

,-_",.. I
g 1

.

-

S b tíã T I lázaros, se vem, efetivando benefí-Io daquelas crianças
blema da eletricidade, te- en en reiro e as rao 0- ,

'

EURICO HOSTERNO
1 d S t

â mibli

I
de maneira altruística e que, naquele modelar esta: ,

remos sanadas' as dificul- e o an os, sera pu lCa-. Presidente Bôlsa Valores
d ,.' 'cristã, mercê da Sociedade belécimento, estão entre-

dades do carvão, criando, a o na próxima semana. "

-

'

FI
. ,

li S C
de Amparo e Defesa Contra gues à abnegação e ao espi- orranopo IS, . •

bôca da mina, um mercado

F
CONFORME FICOU ES

,

t·, ad d a Lepra, que o idealizou e rito público de quantos ali
-

consumidor.' es IVI a es tornou honrosa realidade, .exercem atividades. Este TAB�LECIDO RJ)::UNIÃO
;E' de nosso conhecimen- 1....1 ' COM GERENTE CARTEI-

d N S h
continúa a merecer, do po- Bingo, porém, foi transferi-

to que os srs. Deputados e • eu ora vo catarinense, que não .0
I
do para os primeiros dias RA' CÂMBIO BANCO Dq

Wilmar Dias e Lecian ,
" '

'

I, B R A S I L REALIZADA
1 k b d

-

d' R
,. esquece, todo apôíó e tôda do mês de dezembro dêste

DIA TREZE CORRENTE' IS oriviws i a or arao 'o

O osa O
t

"Iproblema em nossa Assem-
' " ri ajUdá.

,

'

ano e: sem dúvida

I

este
VG UMA FIRMA SEDIA-

,Agora, estava, marcada . contara com a co abora-
bléia Legislativa, ro�pendo A bi-secular Irmandade ' DA NUMA PRAÇA OU

paI;� o préxim« dia 4 de ção 'da sociedade desta Ca- '

o silêncio criminoso que se de N. S. do Rosário, reali- ESTADO 'NA-O PODoERANovembro, 'nos salões do pital, que jamais faltou à-
tem observado em tôrno do LOU em seu majestoso tem- LICiTAR.NOUTRO ESTA-Clube Dóze de, Ag!isto, com quela inst.ituição filantró-
assunto. pio 'as tradicionais festivi- prêmios que se elevam 'a pica. DO SENÃO MEDIANTE
O sr. governador do Es- dades de sua padroeira. ' / ORDEM DE SEU CORRE-Itado, entretanto, principal Sábado," 24, às 19,30 ho-

T, I M'
TOR AO CORRETOR DA

responsável pelo progresso ras, realizou-se solenemen- OT:J-TRA PRAÇA VG
'

A-
de nossa terra, acomodou- te a Coroação da Virgem • • • 'FIM DE EVITÀR ULTRA-
se em ul!: mutismo abso- do Rosário e, a seguir a • PASSAR O LIMITE DIA-
luto, evidenciando, uma entrega do Rosário, falan-

-- ,_

RJO DE 10.000 BOLARES
vez mais, sua incapacidade do na ocasião o Rev�o Pa- HEROS-' VOLÚVEL .am, que em, vez de abri- VG FACILITA:NDO A
administrativa. dre Francisco de Sales. Há priscas eras que eu rem inquérito, promoveram 8'ISCALIZAÇÃO PT SAU-
Abandona os problemas Domingo, 25, às 7 horas, não lia um bestialógico tão o' acusado! Não estamos,' é DkÇÕES PT ERNESTO

executáveis e em evidência foi celebrada' a Santa Mis- perfeito quanto o' que o sr. claro, dizendo, que o sr. BARBOSA TOMANIK -

no próprio Senado, para sa com Comunhão Geral, Heros Heras despejou, ante- Perdigão precise de um

pe�-I
PRESIDENTE COMISSÃO

em ridículas atitudes, vol- participando desta soleni- ontem, no Diário da Tarde. digueiro para amarrar-lhe a 'DE BÔLSAS.
tar a bater na antiga tecla: dade grande.numero de ir- Há_béstias S9 na forma, co- honestidade, Não! Noticias -------_-',;...----
estradas asfaltadas, usinas mãos e fieis. mo há béstias só �o fundo, Je'Canoinhas, que!'is temos, flôr�s para'hídro-elétrícas, paz 'e har- As 10\horas, com o tem- O que li, do sr.

__
Heras, era informam. 9ue essa a�tori- p. • ..

monia, e outros planos ine- p10 repleto de fieis e rica- nos dois. Porque o sr, P�r- dade de fato tem sido zelo- IS.Ola
xequíveis, ,pela falta de mente ornamentado teve lu- digão, delegado dé polícia sa, digna, correta, sensata ,RIO, 28 (V: A.) - Dois

meios, f de homens de go- gar solene missa cantada. de Canoinhas, cumpriu o e por isso goza do'melhor aviões quadrimotor,es - um

vêrno, capazes em realizá- Ao Evangelho, f�z o sermão ",eu dever de ser h.onesto; € conceito e da geral estima :la Panair e outro da Alita
los. o Revdin° Padre Quinto ,)')rque as rendas da Dele- de todos os canoilhenses, lia - levaram ontem para

Pretende, talvez,' S. Ex- _Baldessar, que discorreu gacia aumentarám, o sr. Mas, para elogiá-la, como Roma q�atr9centos quilos
cia., como alardeiam seus sobre, a,� virtudes do santo Heros heróicamente con- merece, o sr. Fieras não de flores 'adquiridas através

sátrapas pelas ruas, vencer [(osario. ;lui': 10':"_ que o, govêrno necessitava de vorri i t,a r de subscrição popular, pa

os futuros pleitos eleito- Achavam-se presentes ao atual é honesto em todos os ódios e recalques sôbre os :'a serem énvià-das da capi
rais, pelo poderio

econômi-I'
..1to os Represe'ntante 'do sr. ,setores; 20 _ que o passa- homens do passado. E nem tal italiana áos herois da

co.
'

Governador do Estado, re- do não o era, para o Heras. escrever este mimo, digno Força Expedicionária Bra-

Pela compra do eleitor, presentante do sr. Presi- A prop,ósit�, justamepte, da antologia literária do >ileira que repousan no ce-Icomo se fôra Santa Catari- dente da Assembléia Legis-' dessas rend!)sas 'rendas com dep. Enori: "Na atualidade mitério de Pistoia. O em-
i

na uma feitoria comercial, lativa, o sr. ,dr. Paulo Fon- placas d� automóveis, caf- é
, impossível, por simples bat'que das flor�s verificou

onde a mercadoria fosse a tes, Prefeito Municipal, e 'teiras de motoristas, etc., o ato de prestidigit_ação 'do se pouco depois das 15 ho

dignidade de seus filhos. exma. sénhora, bem corno jornal A VER,DADE sus- verbo, transformar fatos ias, ocasião em� que se rfa-'
De poucas luzes, falho todos' os juizes e juizasl fes- tentou 'ponto, de vista con--, abst�atos em concretQs ou lizou uma singela sohimida

�m psicologia", descónhece teiros e representações das trário ao do sr. Heros He- vic�-versa'''.. de no Galeão, com a parti
a própria dignidade dos fi- Irmandades� ras, em artigo intitulado Não, Heros! Erras! O cipação de veteranos cYe
lhos da sua terra. 'As 16 horas realizou-se a GOVERNO LADRÃO. Por (rin�u do po�co já fez mui- guerra brasileiros e de ou-

Amanhã, se a luta do po- solene procissão com as causa disso o jornal foi to?:A estradâ 'Lages-Rio do tras nacionalidades que se

der legislativo se coroar de �magens da Virgem· do Ro- proces s ado. Defendeu-se Sul, Heras, e;� um falto con encontram no Brasil. Os di

pleno êxito, e as Mtas cha- sário e de S. Benedito, per- como a exceptio veritatis. O ereto, Hoje é vice-versa. As versos veteranos de guerra

minés da usina, em bafo- correndo varias ruas da Ca-' sr Heras sabe lá o que é maquinas que,:nela deviam qtie compareceram ao Aero

rada,s de fumo marcarem pital. ASI varas do Palio, isso?' E',isto: o autor, em estar trabalhando, estão na porto do Galeão empunha
nova fase de progresso, pa- eram conduzidas por repre- provándo ser verdadeiro,o fábrica de papel do gover- vam a b�ndei�a de seu país,
r,a lá �e dirigirá 'tentando sentantes de' Irmandade: fato imput�ao, -ficará isento nador. E' outra vice-versa. dando um aspecto solene ao

impingir aos incantos que da Capital. 'de pena. E foi o que acon- Na Capital, em 1951, exis- ato.' O capelão militar de

u'ma nova obra sua se con- A entrada da proCissão teceu. A VERDADE foi ab- .
tiani diyersos_ parques in- Realengo procedeu à ben-

cretiza. _
_ o Revdmo Monsenhor Fre- solvida. Logo, aquele surri- 'fantis pelos jardins. Era, ção das flôres, as' quais sE!

S. Excia., em linguagem
I
derico, depois_d� enaltecer piante defeito que o sr.' He� Rer,as, um fato concreto. O encontravam em artisticos

de passaros, é o que se de-,' o valor do santo Rosario e ros, serr{ provas, quer dar ,Prefeito Paulo. Fontes fez cestos de vime e envolvidas

,nomina "chupim".
'

congratular-se' com a Ir- :10 govêrn� passado, cabe ?)ice-versa cqm todos. -t>- Se- por papel especial a fim de

Está, principalmente no reandade de N. S., do Rosa- ao atual,
-

por sentença judi- eretaria de Agricultura, se- que possam chegar ao Ve

'Sul do Estado, por demais rio, encerrou as solenida- e:al!' Acusaç.ões graves, gra- gundo o governador, era, lho Mundo intactas. As flo

conhecido, para 'que alguem des, que esse ano' alcançou víssimas, ,çoni minúcias, até Heras, uma
.

necessidade- res foram colocadas 90' in

de pura ,consciência lhe, um cunho excepcional seladas, forám feitas, no concreta. Criada ha mais de terior d�s dois �p.arelh.os
siga a' trilha. Abrilhantbu as festivida- mesmo setor, a um func!o- um ano, até hoje é vice-ver- por alunos do Grupo Esco

dra na evidência da reali- des a banda musical da Po- riárí'o de nome Lodi Nunes. sa .. , E a dansa seria inter- lar do Galeão, muitos dos

S, Excia. não se enqua- licia Militar, gentilmente I Essas acusações fora� ou- minável com ,o Heros volu- quais filhos de soldados que

dade, não fala, repet!! pala- cedida pelo seu comandan-., -,jdas peI() honestíssimo go- vel:.. perderam a vida em defesa

vras qual gramofqne. I te. ,vêrno atual. Tanto o fo- ...BUM,
' da democracia.
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