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PARIS, 16 (U, PJ - ° prí- ança de sete nações, pacto
meíro-m i n i s t r o Mendes- êsse que viria substituir a

France, nas conversações ho- fracassada CED.

je tidas com o ministro An-:
__

•

_

thony Eden, afirmou que o

seu governo rejeitaria, no e

xame das soluções apresenta
das, qualquer decisão que im

plique na permissão do res

surgimento do exército ale
mão enquanto a França não
receber garantias concretas
de que essa medida, no futu

ro, .jamaís. poderia trazer

preocupação aos gauleses, Ao
mesmo tempo declarou ' que
continuará, no correr do dia
de hoje; as conversações com

\ o chanceler britânico, a pro
pósito da adocão de uma Ali-

, ",

Ano XLI
\

Mil 11.990

Florianópolis, Sábado, 18 de Setembro de 1954 ,Cr$. 100

«Pretendo rear
mar a Alemanha"
WASHINGTON, 16 (U,' P.) I

- ° S1'. Foster Dulles, ao elp":'
barcar esta noite para a Eu

ropa, declarou que ia em bus

ca da restauração da sobera-
'

nia da Alemanha, país que i APESAR DA INCLEMÊNCIA DO -TEMPO, COMO PROVA A FOTO ACIMA O POVO TUBARONENSE DEU O SEU

pretendia rearmar para a de- 'A'PôIO E O SEU APLAUSO AO' COMICI() REALIZADO NAQUELA CIDADE SULINA PELA VITORIOSA CARAVA-
fesa do ocidente, I NA DA ALIANÇA SOCIAL-TRABALHISTA

Reunid'o O

Ministério
RIO, 16 (V, AJ - Reuni

ram-se ôntem os ministros

da Fazenda', Aeronáutica e

Justiça, respectivamente S1'S,

Eugenio Gudin, brigadeiro
EduarGlo Gomes e Miguel,
Seabra Fagundes; sr. Cle

mente Mariani, presidente elo

Banco elo Brasil, numa con

jugação ele esforços entre os

ministros e o Banco do Bra

sil, tendo assistido à reunião
,

o gal. Canrobért _ Pereira ela

costa, chefe do Estado Maior

das Forças Armadas e o' ge
neral Juarez Tavora, chefe
do gabinete militar. Os de

mais ministros comparece
ram a tarde para tomar co

nhecimento da elecisão.

, ,

Vitória vista
"-

a,

,i'

RIO, 16 (V, �J � ° Gal. to mas simplificado, I1tfir.
Pantaleâo Pessoa, que vem mando mais que, em perfei
de tomar posse do cargo d e ta harmonia e unidade de
Presidente da COFAP, decla-, ação com as entidades co-

.

'

, mercíaís, irá promover aba.
rou a reportagem acreditada talha decisiva para a baixa
junto ao seu f'abinete, de que I elos preços de primeira utílí
aquêle órgão não será extín- dade.

SalV8 O Peirolelro
«Ilha Orande"
RIO, 16 (v. A.) - ° petro

leiro nacional "Ilha Gran

de", que desde -a manhã de

ontem estava encalhado nas

proximidades da Ponte da

Ribeira, na Ilha do Governa�
dor, foi retirado hoje pela
rebocador "Tristão", após
vinte e quatro horas de es

forços. Os trabalhos de sal
vamento do "Ilha Grande"
foram comandados pelo ca-

Antes tarde •••

D� Darcy-
lião foi injlmada

RIO, 16 (V. AJ - A fim tendenciosas, a Comissão de
de desfazer interpretações,' Inquérito do Galeão comuni-

,

ca:

Tendo o coronel Actn de
Oliveira, sábado passadc,
consultado o dr, Lutero Var

gas sobre, a po,ssibilidade ge
escrever uma carta á sua.

PARIS, 16 (U. P,) - A Câ- progenitora, solicitando es

mara de Comércio francês- clarecimentos que julgava
Iatíno-amerícana e "La Mai- necessarios, preferiu d. Dar
son d'Améríque Latine" rece- cy Vargas qúe o coronel Adil
beram, hoje, o cel, Llovera comparecesse á sua presen
Paez, diretor do Departamen- ça.
to de Estudos especiais da Hõuve um encontro com

presidencia da República da d. Darcy, em sua resídencía.
Venezuela, que se encontra de trinta minutos, sem que
em Paris, como hospede otí- houvesse necessidade de to
cial do governo frances até o

,mar
a termo seus esclareci-

dia 17 do corrente. mentes.
'

/ ,
.

Recepcíenad«
em Paris

o reureuo .de "Miss Bra$iI'� O f Papa· condena a moda imodes'Ia
Prevista para este mês a VATICANO, 16 (.:u. P')

,

• para a imodéstia, deveis estar

It d f b bl
A Imodestía da moda atual foi sempre preocupados em res-

VO a a amosa a aDa 1 condenada pelo Papa que re- peitar as normas da decência

RIO, 16 (V. A.) - Marta durante sua estada no Esta- cebendo os membros do con- e do bom gosto, de uma ele-

Rocha retornará ao Brasil do teve ensêjo de participar, ! gresso internacional dos cos- gância sãmente entendida e

possivelmente nos primeiros como convidada, de um .al-( tureiros, depois de ter salí- perfeitamente honesta. Em

O' tula-O d'el·x'OU sem' lela'II·'ha-dias da última semana dês- môço em companhia elo ge-: entado que o espírito mate- resumo, em lugar ele acom-

te mês, A dada exata de sua -neral Mac Arthur, recebendo' rialista que inspira em gran- panhar a corrente matería-

chegada depende da perma- dêste uma máquina Remíng-' de parte da civilização de' ho- lista que arrasta tantos con-
'

..

dnêncía em Pôrto RIco, aonde ton, como presente. je não POllPOU o setôr da mo- temporãneos, deveis pôr-vos ,>_ ,"" ... res e ne••n!ls
vai:' como convidada especial, Disse, .também, ter sido al- da, acrescentou: wVê-se se- qellber:adamênte do' ';erviç� '..:_,. 'P ...
para ser coroada "Impera- vo de carinhosa homenagem guielamente a exibição ,de um de fins espirituais, ,

' TOQUI0, 16 (U. P.) - Um de 4 milhões e meio de dó-.
, N-

. desmoronamento provocado lares.
triz da Beleza". • por parte do cônsul-geral do, luxo provocante, ignorando ao e possível-isolar a vida

Numa rápida conversa te- Brasil, sr, Hugo oouthíer. todo pudor, preocupado uni- humana - prosseguiu Pio.. pelo tufão que varreu, o Ja- O jornal "NipP'on Times" diz

lefônica, ante-ontem, direta- " XII - e fixar-lhe certos do- pão, démolíu e' danificou 400., que 82 embarcações pequenas

mente do Waldorf-Astoria, Tudo azul na pol.-".-ca mínios onde a moral não te- casas, hoje, na aldeía vmerí- afundaram e outras 237 fica-

em Nova Iorque, "Miss Bra- • ria sua palavra a dizer. ° dional de Mínakamí e a Po- ram avariadas. '

-síl" 'copfirmou saas infor- do VI"e" Na'm camente em lisongear a vai:" vestuário exprime de manei- -Iícía Nacional informou que

mações anteriores: de que
• dade e o orgulho, Em 'lugar ra bastante imediata as ten-' tinham desaparecido 40 pes-

deixará os EE. UU. .a 2 pró- PAFUS, 16 (U. P.) - In- um s u c e s s o r temporário de elevar e enobrecer a pes- dencias e os. gostos da pessoa
soas. ° tufão, que passou on-

ximo, com destino a p"'(l,rto formações procedente de e escolherá -a data da soa humana,' o vestuário ten- para escapar a certas regras
tem pela parte meridional do

Rico de onde regressará ao Saigon dizem que o primeiro rário e escolherá a data da de a degradá-la e a aviltá-la,

I
bem claras, que ultrapassam Japão, tomou, hoje, a direção

Rio. ministro, do Viet Nam e o partida. Diz-se que não par- Em lugar de elevar e manter e comandam o simples ponto do mar do Japão mas já ti-

TALVEZ TRES DIAS chefe do, estado-maior do E- tirá até dentro de algum a inclinação, já muito viva, de vista estético". - nha moderado 'sua força e

xército solucionaram uma tempo, devido ao fato, de a- reduzira-se a um vendaval.

disputa, dissipando-se a, a- tualmente se realizar a reor- ,I

meaça imediata de nova ngaa'nmiZ1.taaÇ,ãD01'zdeOm'EoxsérocbitsoervVaideot= Os nacionalistas chineses taD�:i�::li��,�:�d� t�1�me��
erupção de violencia no Es-

tado indochinês. ° primeiro res Cl,.ue tal solução em realí- •-' t d
mortos, 163 feridos e 36 desa-

ministro Nho Dinh Díem ti- dade satisfaz a Hinn, sem co- con.lnuam a Bcan o .parecídos, sem .contar os de

nha dado ordens .ao gen, locar o primeiro ministro em iAPEH, 16 (U, P.) - Pelo I arttlharía, além de afunda- Minakami. Milhares de pes-

Nguyen Van Hinh, para a- situação difícil. 13° dia consecutivo a aviação rem de 4 canhoneiras e �21
soas ,ficaram sem teto. Os

bandonar seu cargo e embar- nacionalista, junta m e n t e barcos diversos. danos causados pelos agua-

cal' para a capital francesa, com as forcas navais vem
' ceiros e 'a ventania nas ca-

no primeiro avião, "em mís-

T d
bombardea�do o P�Í'to de

NEGADO O PEDIDO
sas, granjas, embarcações e

são de .estudos". em DOVO Iretor Amoy e seus arredores, com o vias de comunicações é enor-

t

O ,DASP
objetivo ele desmontar a con- me, ° Ministério de Constru-

Hinh negou-se a aca ar as SANTIAGO, 16 (U. P.) - °

ordens e díspós guardas de- centraçâo de tropas e ma- Senado chileno negou, por
ções calcula que só os demos

fronte de sua residência e do '

RIO, 16 (V. A.) _ Tomou terial bélico comunistas, ali maioria apreciável de votos,
causados pela tormenda às

seu Q,G, a fim de impedir posse hoje perante o Chefe agrupados para a pretendida o regime de urgência para
propriedades do governo ul

qualquer medida que o 'pri- da Casa Civil do sr. Presí- tentativa de tomada 'da ilha exame e votação do pedido
trapassaram um equivalente momento exige.

meiro mínístro visasse, para dente da República o dr. Jair de Quemoy. Segundo os ob- do Presidente Carlos Ibanêz

o deter, Diz a informação de Tovar, novo diretor do DASP, servadores, a �ção conjugada Campos, no qual socilita po-,

saígon que' os dois chefes, face à exoneração concedida dos ataques resultou num deres extraordinários para

ontem, a um pacto de cava- ao sr. Arisio Viaria. A trans-
I
melhor aproveitamento do combater a greve nas minas

lheiros, 'Segundo o qual Hinh' missão do cargo verificou-se fôgo, sendo çonstadas a de cobre. Essa decisão deixou

fará uso de "btev" lice aça;' '. no Palácio da Fazenda, com destruição ele tres pontes, implícito que o Legisl:ativo
M't� 'o gen(,ral (/)nsl'l'V'.1rá o a presença de várias' autori- dois, comboios de materi�l, chileno' não concederá o re-'

que seú título militar, designará dades e funcionarios. diverso� embasamentos de I gime de .exceção pleiteado.

Sua permanência naquela
ilha será de três ou quatro
dias, durante os quais se rea

lizarão tradicionais festas 10-

cais, êste ano adiadas (nor
malmente se realizam dia 10)
a fim de que Marta pudesse
estar presente.
Assim, é possivel que a be

la "Miss Brasil" se demore ali

até o domingo 26, partindo a

27, para chegar aqui na ma

nhã de 28,
DEIXA NOVA IORQUE
Marta Rocha retornará ho-

je a Màssachussets, depois de

alguns dias em Nova Iorque,
nos quais foi alvo de varias

homenagens e", pedidos de

casamento. Mas estará de

volta à grande cidade no dia

20, para as últimas apresen

tàções na Televisi'j.o, partindo
a

.
22 _para P6rto Rico.

"Miss Brasil" contou

Custa acreditar que justamente os homens da "eterna

vigilância" lancem mãos de meios tão esquivos e inglórios'
para vencer 'pleitos eleitorais, o que é um desrespeito à de
mocracia e às próprias instituições, porque ao povo dev.e ser

permitido, que manifeste a sua vontade, sem coação, sem

ameaças de ll>oliciais e funcionários públicós que, desvirtu-'
ando suas verdadeiras funções, cometem os ma�ores crimes

de sua liberdade. de forma que os Institutos
° povo brasileiro, o povo de Santa Catarina e o póvo do Inão tomarão qualquer provi.,

Oeste Catarinense já sabe e conhece os métodos utilizados dência para ffl.zer recolher
pela "eterna' vigilância" para conseguirem o domínio da es- as coIitri�uições e os empre
fera federal, estadual e municipal. gados poderão ser reembol-

Para isto, valem-se, da calúnia torpe, de 'ataques pes- 'sados dos descontos efetua
soais infundados e condenáveis, de artimanhas mentirosas dos de maio a agosto.
cujo exemplo típico e incontroverso são as recentes e dolo-
rosas ocorrenciais que culminaram com a morte do presi- Em fase dessa decis�ó �o-
dente Vargas. vernamental, não será mais

Diante de tais fatos, temos a certeza de que o povo de levado ao Supremo Trili)\ma1
nossa terra saberá distinguir aqueles que dedicam parte de, Federal o mandado de segu
seu tempo em resolver problemas de interêsse da colétivi- rança da Federação das In
dade, desprezando aqueles individuos que nunca moveram dústrias. O procurador PUnia
'um dedo a não ser levados pelo interêsse pessoal, Freitas, Travassos ao invés

Temos a certeza de que o povo de nossa ,terra ficará a- de dar parecer sobre a mlíté
tento e desconfiará: daqueles políticos que pregam a liber- ria, devolverá os autos ao ré�
dade e a democracia e não a praticam, porque esses ho-

'I
latal', opinando pelo seu ar-

I
mens nada mais 'representam do que hienas que desejam o quivamento já que ficou sem

sangue e a 4esgraça de seus semelhantes.
'

objeto.

'.'Jeeps" importadOS

Contlnlam OI.
abalos ellOllcol
ARGEL, 16 (U. P.) -' No

vos abalos císmísos verifíca-'
ram-se durante o correr do

dia em vários pontos da Ar

gélia. A cidade- de Orleans
ville está completamente des
truída e, segundo fontes bem
informadas, o número de,
mortos atingiu a 1.409, além,
de 4.035 feridos e mais de
15.000 desabrigados. As auto
ridades francesas e argelinas,
juntamente com o auxílio da

.Oruz Vermelha Internacio
nal, vêm promovendo as me

didas de socorro à popula
ção atingida e tomando pro
vídêncías excepcionais que o

Será - devolvida, a diferença
. das contribuições

'

RIO, 16 (V, A.) - Esta se- I pronunciamento' s ô b r e' 'a
mana o governo deve1;á ex- questão 'das, contribuições Pa
pedir nota oficial com seu ra os Institutos de Previden.

cia Social, de acôrdo com os

íntlices do decreto de 1.0 de
maio, rece,ntemente rev:oga
do. Como já se anunciou, ,Q.

executivo acentuára que não
emprestará nenhum efeito :lo
ato do sr. Getúlio Vargas,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta-feira, 17 de Setembro ele 19'54"

I'rotlssíonal
.,._ ." ,;_.... - ',_'''__

Indicador

Informações
uteis

/

CLINICA DE OurOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGANTA
- do j-«

Dr. Ylmar"(;orrêB

VOLTA
"

saída do RIO
20/9

de SANTOS
21/9

li

Horário:

Saíd� de Fpolls. às 24,00
do Rio às 16,00

_

Para mais informaç6ies díríjam-se à
,

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
Rua: Deodoro "".Caixa Postal n. 92 -,.. Telefone: 2.212

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sábado, 18 de Setembro de 1954

"O ESTADO"
NO LAR E NA SOCIEDADE

Pastoral ao Piano
_

Mário de Artagao

para evocar na pastoral radiosa
O sonho mais azul do teu passado.
Deixas correr, benditas, no teclado,
As tuas mãos de mística amorosa ...

).

Na meia-luz da sala côr de rosa
,

Tudo é perfume. E, eu mesmo, alucinado,
Aspiro o feno tônico e sagrado
Dessa tranquila página saudosa.

'Tudo é perfume. E bíblicas, noivando,
Alígeras, inquiétas, sem repouso, .

Como se andassem líri?s esfolhando,

As tuas lindas mãos subtís e francas.
Lembram no vôo' trêmulo e nervoso

Um par febril de borboletas brancas!
,-o--

Santos, esposa do sr: Lau
ro da Silva Santos, Oficial
aduanei�o da Mesa de Ren
das de ltajaí;

ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS, HOJE:
_ sra. Benta Vieira dos

Qual a malshela
de 1954 ?." .

romeruana
ORIGINAL CONCURS'o SOB o ALTO
PATROCÍNIO DO "GRÊMIO DOS

COMERCIÁRIOS" .

Maravilhosos Prêmios que serão ofereci
dos até o 100 lugar, Destacando-se, entre eles,
os que serão ofertados a miss comércio, a sa

ber: Uma linda faixa simbólica, Belíssimo tra
balho a Ouro. confecionada especialmente no

Rio de Janeiro; Uma viagem a cidade Mara
vilhosa com acompanhante, gentileza da Ser-

.viços Aéreos Cruzeiro Do Sul Ltdà; Um. r�-.
quíssimo anel de pedras, além, de uma belíssí
ma toilette para e coroação
------------------------------------------------

HOJE' NO PASSADO
17 DE SETEMB.RO

A data de hoje recorda-nos que:
.

_ em 1645, os holandeses 'em numero de 156, com
-

seu comandante Píerrí Champ Fleury, rende
ram-se em Porto Valvo;

_ em 1711, com 15$ homens, o Capitão Bento do
Amaral Coutinho desalojou o _tacamento
frances na Bica dos Marinheiros;

.

_ em 1818, foram concedidos os predicados de. Ci
dade as Vilas de Cuíbá, Vila Nova Bela Vista,
pasando estas a serem chamadas Mato Grosso e,

Goiaz;
.

_ em 1824' o General Francisco de Lima e Silva
. não tendo recebido resposta a sua intimação da

vespera, determinou o ataque a Reeífe, te�do os

revolucionários se retirado e s6mente días de'

pois se rendidos; .

,

- em 1859, no Fio de Janeiro, faleceu o Conselheí
ro Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, nas

cido em Valporto, Portugal;
- em 1919 o Aviador italiano Antonio Locatellí,

.

em' seu raid Buenos Aires-Rio devido um de'

sarranjo no motor do avião, desceu .. e mPorto
Bélo neste Estado, vindo para a Capital;

- em i939, o governo polones abandonou o pais e

os rusos invadiram a Polonia;
em 1941, Teerã, Capital do Irã, foi ocupada por
tropas inglesas e rusas.

And1'é 'Nilo Ttulasco

LIRA TEMIS CLUBE
PROGRAMA DO M�S DE. SETEMBRO DE 1954

Dia - 19 - Domingo, - Cóck-tail dançante das 10 ás
. 13 horas. .'

Dia - 25 - Sábado - 'I'radicisnal soirée da,Primavera
_ Grandiosa parada de Elegância - Elei

ção da Rainha do Lira - Apres�ntação
pelo famoso 'locutor Osvaldo Rublll,

.

de
notavel "SHOW" com artistas de rádio do
Rio e São Paulo.

Reservas de mesas na Joalheria Mül�er a partir de
15 do corrente,. Cr$ 100,00.

CLUBE 1� DE OUTUBRO
Rua - Alvaro de Carvalho; n, 12

PROGRAMA PARA O Mí::S DE SETEMBRO
DIA 25 _ FESTA DA PRIMAVERA' - Na, ocasião será fei

ta eleição para a Miss "Clube
15 de Outubro",

Casa no Bairro da F'átima
-- ESTREITO -

Vende-se, por Cr$ 40.000,00 em terreno
l1ledindo 11 x 21, d(l madeira, recentemente
Outras proximas, a partir de Cr$ 20.000,00.

Tratar com Aristiliano de Abreu Netto,
R.amos, n. 4 sob., nesta capital.

de esquina,
construida.

á Av. Mauro

Que linda, que impressionate história de amor esta,
narrada num telegrama publicado na semana finda,' por
diversos jornais.

.

,

A de Demenico GentilUni, que 'há sessenta anos esta
va doidamente enamorado por uma gentilíssima moça e só
não casou' com ela devido à recusa obstinada dos páis. As
sis, cada um para o seu lado foi. .. E =r= casaram de

pois, cada qual com quem (coisas desta vída l) lhe não a

gradava .. , E ambos tiveram filhos e netos, e envelhe-
ceram ... E Domenico Gentillini há tempos enviuvou e

empobreceu ... 'E foi para o asilo ... Mas agora, por sua vez,
a 'noiva de antanho enviuvou tanibem ... E mandou-lhe di

zer, dizendo-lhe ainda que, finalmente livre, sem páís que
a contrariassem, o .aguardava para serem felizes! ...

Domenico, com 88 anos feitos, resolveu fugir do asi
lo ... E pôs-se a andar, ao longo de uma noite longa, cheia
.de estrelas, cheia de esperanças, cheia de venturas ...

Quando amanhecia, estava êle, quatro léguas palmilhadas,
ao pé da casa dela ... Já, no lusco-fusco da alvorada, via,
a poucos metros, a porta onde em breve iria bater. Parou.
Estava cansado. Tinha' 88 anos vividos e tinha sêde ... de

água e de amôr, sêde que, de água não mata. Uma fonte gor

golejava perto. Resolveu beber. Bebeu e ... morreu. Ful
minou-o uma síncope do coração!

Mais um Jacó que, a serviço do Amôr a vida inteira,
não conseguiu ganhar a sua Raquel! ...Pouco depois, surgiu a "Noite do Càstelo", a sua prí- x

meira ópera, levada no Teatro da ópera Nacional, em 1861. x x
Foi grande o aprêço do público e da crítica que o animou

I
Na Pensilvânia, segundo outro telegrama, uma agêna escrever "Joana de Flandres", que Obteve sucesso ainda cia funerária propõe aos Seus clientes o pagamento a presmaior e �eterminou que ,o i.mperad?r facilitasse � sua ida.à tacões, enquanto vivos" dos entêrros. Na hi?ó'tese do "futu

Europa, as expensas do governo, alem de promove-lo, a "Ofí- 1'0 morto" exceder em anos a quantia prevista no contrato,cial da Ordem da ·Rosa".
a agência garante-lhe um. runeraí simulacro, em que oNa�Itáliq., Carlos Gomes recebe o diploma de "Maestro candidato poderá 'observar com toda a minúcia o que seráComposítcr'", no Conservatório. de Milão e, logo a seguir. ) funeral autêntico.

.

escreve a música para a re-T Em Portland, por sua vez, existe uma sociedade . que
vista "Se si míngua". Começa vende o que se pode chamar de "um casamento completo".. .,

a popularidade que, um ano Mediante. uma quantia não .exagerada, a emprêsa fornece
depois, se transforma em alianças, cartões de convite, fotografias, tlôres, o bôlo . da
consagração com o apareci- noiva, a recepção, a- viagem de núpcias e, si preciso, a pró- nomia!

.

._menta do "Guaraní", no pria noiva, .. Coisas da éra atômica. A julgar-se pela v�taç�o"Scala" de Milão, em 1870. :x do Senado cuja indicaçào.

Essa ópera, calcada no ro- x x foi aprovada por unanimi-
mance de José de Alencar, Quem mandou o Emir Abdula, irmão do Ibn Saud, rei .dade, deve ser um homem
marcou toda a glória de Car- la Arábia Saudita, ter quarenta mulheres! à altura do cargo. Há pro
los Gomes, que nela cantou E' que deseja trabalhar em paz, 'porque tem muito que blemas no Rio precisando
as vozes nativas com exube- .azer, e essas esposas (uma só, quando fosse maçadora ou urgentemente de soluç�o.rãncía de Inspíração e um .uidosa, já era de considerar, quanto quatro dezenas!) não Probleminhas e problemoes

. calor bem brasileiro. .he consentem um minuto de calma e de silêncio. mas todos necessários à vi,
Recebida, com delírio, na Itália, quando foi exibida no Resolveu', por isso, mandar�lhes fazer, a dístância de da da metrópole. A água é

Brasil, êsse delírio atingiu à lOUCUra. Oferecida a Pedro II,
.

iDO metros do palácio, um novo e opulento harem, edifício o mais urgente. Não se po- .

que esteve presente ao espetáculo e agraciou o jovem ar- ultra-moderno, em fórma de ferradura, com lindos pátios de viver bem numa cidadetista com a "Comenda 'da Ordem da .Rosa", a estréia do ,10 interior e magníficos jardins. Cada uma terá os seus em que o precioso líquido"Guaraní" marcou um dos maiores acontecimentos artístí- aposentos particulares .e só estarão juntas, para não haver tanto falta. Transporte e
cos e mundanos do Rio e determinou definitivamente o lu- .ííscussões e desordens de maior monta, à hora das comi- outro problema; e 'as ruas
gar do autor na história, da música brasileira.

. das, que serão copiosas e primorosamente cozinhadas. do Rio _:_ esburacadas eNo ano seguinte, Carlos Gomes retorna à. Itália. 'Casa- Isso, para se livrar das suas quarentas .mulheres, e com mil e uma obras para-se, então, com uma bela artista italiana, de cujo. consórcio poder trabalhar na santa paz, custará ao ínfelíz-emír a ba- lizadas _ precisam ser cohouve cinco descendentes. E aí começam a lida pela vida, zatela de trinta milhões de cruzeiros. locadas em situação de seos dissabores, as necessidades para a . manutenção-da ramí-
'"

Maís lhe valeria, talvês, gastar trezentos, pondo-as, rem usadas Existe porémlia, além dos desgostos com a perda de vários ,filhos: não a 100 metros de' distância, mas a 100 quilômetros, bem um lado da metrópole queContudo, Carlos Gomes- trabalha- sempre. Escreve a guardadas por sentínelas' fiéis. P�rque, de tão perto, não se

I
precisaria ser' olhado cm?"Fosca" e "Salvador Rosa". Teve pouco êxito, na primeira, admira que a porta de seu gabinete de trabalho se abra maior interêsse, com'. maise grande sucesso na segunda. Acusam-no, no emprego que �ór dia. quarenta vezes e quarenta rostos gentís sucessiva- cuidado e atenção, a zonafez de "leit-motif", de esrat filiado à escola wagneriana. En- 'alente lhe apareçam a sorr�r e a pedir licença para furna- norte; onde vive a maiortretanto, é a "Fosca" a sua obra prima. O Maestro remode- rem apenas um "abdula" com êle!...
parte do carioca, onde estãolou-a e a vitória não se fez esperar. Mas, aí, um terrível. .'

. os bairros mais populososgolpe lhe estava reservado - a' perda da espôsa.
.

do Rio
.

como MadureiraSegue-se "Maria Tudor" e, depois, ,"O Schiavo", com o

. PA'RTI.DO SOCIAL 'D'EMOC'RA'TICO nos seus 250,000 habitantes,entrecho 'abolicionista do Visconde de Taunay.
'

como Penha nos seusCarlos Gomes fez essa ópera num ambiente brasileírís-
.

h d
�_ .. _...... .,. J --�, 170.000, como Engen o e·simo que preparara para si em Mangíáníeo, e foi êsse ce-

seus 150.000.nário da pátria que o possibllltou descrever uma página Dentro com

Bairros que batem Copa-como a "Alvorada", trecho de profundo ímpresíonísmo, re-
cabana em densidade de po-flexo exato da paisagem nacional.

fpulaçâo. Viaje o sr. Pre eiEstreou-a no Rio e ofereceu-a à princesa Isabel, a Re-
dentora dosEscravos. De volta a �tália, escreveu, ainda, to pela cidade, corra os

seus bairros antes de qual"Colombo" e poema vocal sinfônico, para comemorar o IV
Centenário da descoberta da' América, e a ópera "Condor", quer providência dentro do'
que estreou em 18Gl,'em Milão. gabinete. Olhe .a situaçãoEsteve em Chicago, em 1892, regendo com êxito cornpo- dessa parte do Rio onde re-
síções suas; e, de reg.esso à Itália, 'começa a declinar na sidem também filhos de
vida. Multiplica.m-se as vicissitudes morais e materiais. Em- : Deus, Tente passar

.

à hora
barca para o Brasil, onde quer morrer, no Brasil que sem-

.

do "rush" 'dos subúrbios,
pre amou em extremo. pela "Ponte dos Suspiros"No Pará, recha os olhos como Conservatório de Música pequena e acanhada, o maisrecem-criado, e o seu corpo vem para São Paulo. Os seus escandaloso gargalo destafunerais constituíram verdadeira apoteose àquele que foi cidade cheia de funís.: atra-não somente o maior compositor do Brasil, mas de tôda a

r" �

".
.

.

'1"
.

,""f � ./ ",. �:: •••1.: .-::JlL.. r- oalhando o trânsito tão in-América.
tenso

Para V e r e a d o r, E se gostar de poesia
o;uarde esta quadrinha queDOMINGOS' FERNANDES DE AQ�INO ��n����s �������� a�u!ef:l::
lhe pode alterar, com ação,
" cr-ntestura:

t

"Até nos bairros se nota

A· decímerrto A diferenca da sorte
. gra, .

c..•/·

.

. Uns são d; zona sul
,

A Família elo finado Francisco C,ardoso, res:dente �10 I Outros são da zona'" nor-sub-distrito do Estreito, Beco Caramuru, vem, por este meio, i
te ...

externar os seus mais profundos' agradecimentos pela assís-'] ••••�••••••••••••••••
tência médica prestada pelos drs. Mário Cantição e Romeu

Pires, élo Serviço do Samdú., e 'bem assim ào seu côrpo de

enfermeiros, no doloroso transe sofriqo pelo extinto.
A todos"sem distinção o reconhecimento eterno da fa-

mília enlutada. .

Estreito, 12-9-1954:

GLÓRIA DA MOSICA
Antônio Carlos Gomes

(MANUEL FERREIRA·DE MEI.O)

fBª Pmeira do Mundo ,. ..

Nasceu em Campinas (S'. Paulo), a 11 de julho' de 1836,
e morreu, em Belém do Pará, a 16 de setembro de 1896.

Seu pai, de ascendência portuguêsa, era pobre' e, dese
joso de dar ao filho uma profissão, fê-lo aprendiz ele alfaia
te. Mas o pequeno'Carlos não se conformou com o ofício e

ingressou na banda de música local, cujo regente era o pró
prio pai, e. da qual faziam parte alguns dos seus 23 irmãos.

. Habilidoso e inteligente, com dez anos, apenas, êle já
tocava "ferrinhos" no referido conjunto e, em pouco tem
po, aprendia v'ários instrumentos. Com 15' anos, compôs val
sas, modinhas e polcas e, aos 18, fez uma "Missa", dedicada
ao velho paí, com quem aprendeu, aliás, os primeiros rudi
mentos de contraponto e fuga.

Numa das frequentes viagens .que fazia à capital pau
lista, hospedando-se numa "república" de estudantes, ali
compôs "O Hino Acadêmico", e a famosa modinha "Tão
longe de mim distante", resolvendo os amigos que êle par
tisse para o Rio, a fim de aprimorar, como devia, o seu ta
lento artístico.

O pai proibiu-o de levar avante a idéia e Carlos Gomes
relutou em desobedecê-lo, mas, por fim, fugiu de casa, em
busca de meios mais propicias ao seu futuro ..

No Rio, já depoís de obter o perdão paterno, entregou
se com fervor ao estud_o. Conseguiu ser apresentado a Pedro
II, que, por sua vez, encaminhou o jovem músico à presença
de Francisco Manuel. E, assim, se matriculou Carlos Gomes
no Conservatório de Música.

ro REGULAJ?OR VIEIRA)
A mulh.r .vita" dor••

ALIVIA AS CóLICAS . UTERlNA�
�prella-lIe com vantaliam pai.
combater. as Flores Brancaa. Cóli.
cu Uterinas, Menstruaea e .pô. o

parto, e Dore. nOIl ovirlo..
I poderollo calmante ti Re.w•.

do!' por excelência.
JfLUXO SEDATINA,' peJa aIUJ com

provada eficacia é receitada po,
m6dicos iluatru.

FLUX. SEDATINA encontre.... '.al
toda parte. Joio Cal'llo::o - pela família.

DO 'ZE-MUTRETAAVENTURAS •••

3

Participação
SPYROS DIMATOS e Se-

,

nhora têm o prazer de

participar aos seus paren.!es
e pessôas de suas relações
o nascimento do' seu pri
mogenito DEMOSTHENES
ocorrido no dia 15 do cor-.

rente na Maternidade "Dr:
Carlos Corrêa".

CLUBE RECREATIVO
"6 DE JANEIRO"
- Estreito-

Dia 18/9/54 - grandiosa
soirée com início às 22 ho
has.
---- _----------

TOSSES t IRONQUtTES I

VlBHO tRfOSOUDO
(SILVEIRA)

GRANDE TÓNIOO

Diario da
Metropole
181.'·""�' .

o RIO TEM MAIS UM.
PREFEITO

(Alvarus de Oliveira)
O Rio de Janeiro tem no

vo Prefeito .. , Mais um

Prefeito nesta. administra

ção que tanto muda de t�·
moneiro, na dança da poli
tica, a mulher mais volúvel
dêste mundo e do outro ...

E como custa a vir a auto-

.�

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

CASA M IHCELANIA dist\,,1-
blJ\dora dos Rádios R.C.A.
Vitor, Valvulas e Disco••.

PERDEU-SE·
'Perdeu-se Umà cor-

'rente CGm 2 ch;:lVes ti�
po Yale, no onibus'

ICircular. Gr:atifica-se
a quem entrrgar nesta
redação:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Gua�aní 3 x Bocaiuva 1
Paula Ra�os 3 x, Atlético 2
Imbituba 4 x Figueirense 1
Avai 2 x Paula Ramos 1
Bocaiuva 3 x ImbÚuba 2. em Henrique Lage
Figueirense 2 x Atlético ,I
Imbituba 1 x Guarani O
Avaí O x Figueirense O
Atlético 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3 x Figueirense 1
Atlético O x Guaraní O
Avaí 3 x Bócaíuva O
Imbituba 3 x Atlético 2
Bocaiuva 2 x Paula Ramos 2
Avaí 2 x Guaràní 2

'

Figueirense 1 x Bocaiuva O
Imbituba 2 x Avaí 1
Paula Ramos 2 x Guaràní O
Atlético 1 x Avaí 1,
Figueirense 3 x Guarani2. AIS DE 3 MILHõES PE- -,

Iinbituba 2 x Paula Ramos 1
LA TRANSFERENCIA

I
A reportagem está igual-Bocaiuva 3 x Guarání 2

r
' mente informada de queAtlético 3 x Paula Ramos O

De acordo com as infor- pessoas ligadas ao futebol
Figueirense 2 x Imbituba O

inações que chegaram ao francês já receberam a im-
Paula Ramos 2 x Avaí 1

, nosso conhecimento, a tra- portante incumbencia de
I Bocaiuva 4 x Imbituba 1

dicional agremiação fran- 'realizar sondagens junto à
ARTILHEIROS

cesa teria firme proposito .Portuguesa de Desportos,
Danyr (Figueirense) .. . . . . . . . . . . . . . . 6 de d/ispender, vultosa quan- no sentido de se verificar ,a
Lando (Imbituba) ,........ 5 'tia para alcançar a transfe- possibilidade existente' em
Pacheco (Figueirense) , , .. ", 4 rencia de Julinho, Nada -relaçãoà transíerencía do
Pítola (Guaraní) , 3 menos de 19 milhões de excepcional extrema.
Barata (Paula Ramos) '.... '3
Jaír (Bocaíuva) .':..................... 3,
E'dio (Paula Ramos) 3
Fernando (Atlético) '3

E'ríco (Atlético) .: .:...•.•. , 3

Rodrigues (Avaí) ., ; "... 3
Valério (Paula Ramos) , 3

Waldir (Imbítuba)' 2
Anastácio (Guarani) ,." "" .. " 2
Lauro (Atlético) " ,.',' 2
Wilson (Paula Ramos) .....•.......... 2

Zacky (Bocaiuva) , '.. 2
Jacó (Paula Ramos) ,

'

'2

Ernaní (Imbituba) . . . . . . . . . . . . . . .. 2

Biscoito (Bocaiuva.......... 2

Harley . (Imbituba) ..... , ...•.•.. r'" 2

Carriço (Bocaiuva) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Heroílio (Atlético) , , .• , , ,., , . , , ., , 1
Caréca (Imbituba)' , ••.•• , .• , •.•.• ,... 1
Néde (Avaí) ,',., .•.•• ",.".. 1
Bolão (Avaí) ", ..• , "...... 1
Manara (Avaí) ."........... ••••••• 1
Duarte. (Avai) ..••..•••.•••••. ;-...... 1
Guida (Avaí) .••. "................... 1
Saul (Avaí) :....... 1
Cabano (Imbituba) , ,/ , 1
Neném (Guarani) , .. , .. ;,............. 1

Vitor (Guarani) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
"Oséas (ImbitubaR) ..

)
'" 11 i

Renê, (Paula amos ,

'

Amorim (Avaí) ; ;........ I,Oscar (Bocaiuva) ,.,;".,., .•.•.• " .•. 1
China (Bocaiuva) , ,............. .I,Adílio (Bocaíuva) .. , "" .... ",. 1
Nizeta (Guaraní) .. .. .. .. .. .. .. . ... 1

Xuxú (Imbituba) . � , '1"
. 1

Poli (Guaraní) ; .. . �
Sombra (Atlético) ,.,.....

1

Giovani (Atlético) 1
RECORDISTAS DE TENTOS POR JOOO, '

Barata (Paula Ramos) e Danyr (Figueirense) ,- -
com 3 gols

'Bubi (Bocaiuva) : '. . . . • . . . . . . . .. 14:1Miltinho (Imbituba).. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 13
LeIo ,(Guaraní) 13-y
Soncini (�tlético)

'

: :w
Alcides (Paula RamOs) 7
Tatú (Avaí) : ......• : , !

7

Brognoli (P. Ramos) � �... 6
Mafra (Figueirense) : _I •

'

•••••••• ; •••• � • • 6,
Asdrubal (Fig�irense) 4
Aldo (Bocaiuva) ... : , ••• " .. " •••.• "", 3,
Adolfinho (Avai) ',0..... 1
I PENALIDADES MAXIMAS

'

Erasmo, dQ Guarani, 0,0 jogo contra o· Bocaiuva:

desperdiçada. ,

'

.

Orlando, do Figueirense, no jogo contra o Imbltu-
ba: desperdiçada.

, .

Pacheco; do Figu'eirense, no joga contra o Imbltu-
ba: desperdiçada: '

"

Valério, do Paula Ramos,' no jogo contra o Avaí:
convertida ,em gol.

'

Lauro, do Atlético, no jogo contra o Figueirense:
convertida em gol. ,:

, Julinho, do Figueirerise, nÇ)< jogo contra o �vaí:
desperdiçada, .

. ,
,

' ASPIRANTES
\

'

Zacky, do Bocaiúva, no jogo contra o Atlético: con· 1° lugar _' Bocaiuva, 2 p.p.

',vertida em gol.
.

",',
2° lugar _ Figueirense, 5 p.p.

Guido, do Avaí, no jogo contra o Guarani. conver� 3° lugar _ Imbituba, 7 p.p.'

tida em gol
' 4° lugar _ Paula Ramos e Avai, 8 p.p.

Giovani, do Atlético, no jogo contra' o Avaí: des' 4° lugar -::- Guarání, 10 p. p.

perdiçada. ' l 5° lugar _ Atlético, 12 p. p. , ,

EXPULSOES 'IlRÓXIMOS. JOGOS
Trilha, do Figueirense, no, jogó contia o rinbituba D�a 19 _ Fig�eirense x Atlé�ico ,

.

Frederico (2 vezes) do Atlético nos jogos contra o DIa 26 _ Imbltuba x Guaram" em H�nrlque Lage.
Bocaiuva e o'Guaraní.' le Avai x Figueire�, n,est,a Capital.

NÚMEROS DO CAMPEONATO DE
PROFISSIONAIS

JOGOS REALIZADOS

I'

'NEGATIVOS
Pavão do Guaraní a favór do Bocaiuva ..• : ••

, "

Bonga, do Bocaiuva, ,8 favor do Atlético
Tião (Imbituba), a favor do, Bocahiya' � ..... '

.,'

ARQUEIROS VASADOS

TABELA PARA (
CAMPEONATO .

rlFICIAl DE,BOlÃ(
DE 1954

,.
.

,

TORNEIO INICIO

3 MILHÕES POR JULlNHO PARA PREFEITO ,

Está assim elaborada a ta
bela do Campeonato Oficial
de Bolão de 1954, promovido
pela Federação Catarinense
de Bochas e Bolão: '

E' quanto oferece o Racing, de Paris,
.

pelo atestado liberetórin do 'maior
ponta do mundo

\
27-9-54 - Nas canchas, da'

Sociedade Carnavalesca Gra,.

nadeíros da Ilha.
(

RIO,16 ('V.A.) _ Noticia francos seriam ofertados à
verdadeiramente' sensacio- Portuguesa de Desportos,
nal nos vem de Paris, se- o que, em moeda Brasileira,
gundo conseguimos apurar. equivale a cerca de 3 mi
De fato, a .nova .procede do lhões e 200 mil cruzeiros,

Racing Club, que estaria I Como se pode 'observar,
disposto a envidar os .maio- trata-se de importancia si'
res esforços no sentindo de gnificativa, motivo pelo qual
conquistar o concurso do a proposta francesa está
extrema direita Julinho, da destinada a encontrar a,
Portuquesa de Desportos, maior repercussão .em nos

considerado, por ocasião da sos meios futebolisticos.
V Taca dó Mundo, como o

maior ponteiro dó mundo.

TURNO

4-10-54 - Granadeiros x

Barriga Verde, n� cancha
dos 'Granadeiros e Atirado_
res x Praia Clube, na can

cha dos Atiradores.

11-10-54 � Barriga Verde
x Atiradores," na cancha do
Barriga Verde e Praia Clube
x Granadeiros, na cancha elo
Praia Clube.
18-10-54 - Atiradores x

Granadeiros, na cancha dos
Atiradores e Praia Clube x

Barriga Verde, na cancha do
Praia Clube.

SONDAGÉNS � EM
,

SÃO
,PAULO I

..

, '_L. ,me? '51 _*__�

Osmar Cunha! ;. çandidato do I
P�S.D.··E P-T.B·

25'-10-54 - Barriga Verde
x Granadeiros, na cancha do

Barriga Verde e Praia Clube
x Atiradores, na cancha do
Praia Clube.
8-11-54

Jl,ETURNO'

Atiradores e

O MARACANÃ REQUISITADO PARA A-S
ELEICÕES'

,

Barriga Verde, na cancha dos
Atiradores e Granadeiros x

Praia Clube, na cancha dos
Granadeiros.

'

15-11-54 - Granadeiros x

Atiradores, na cancha dos
Granadeiros e Barriga Verde
x Praia Clube, na cancha do

Barriga Verde.'
.15-11-54 - Granadeiros x

Ah�adores, na cancha dos
Granadeiros e Barriga Verde
x Praia Clube, na cancha do

Barriga Verde.

, /

MUDANCA RADICAL NA
.'

LEGISLACAO ESPORTIVA
1 .

I
, Em consequência será suspenso .0

certame carioca
'

. )
,

.

RIO, 16 (V.A.) -, O pre- ticiava-se que nada menos

I�idente Café Filho
_

ainda de tr.ês listas, Cql� no�es de

se definiu em relaçao ao candidatos embrionarios te-
,

Conselho Nacional de Des- riam sido entregve� ao sr.

'f
' RIO, 16 (V.A.) _ A re- i sico Flame�go. x Vasco da

portos. Falou-se que o Che- Café 'Filho para a. escolha quisiç�o d.o Es�adio do Ma- . qam/a p::evlsto para o dia
fe do Governo, atendendo dos novos conselheiros. Em

: racana veio agitar .o fute- 1.0, no dia 17.
á ponderação de amigos, es,- todas elas �igur�v�m os no- bol carioca. �� 'pleno �ai:n'
taria propenso a enviar 'ao' 'mes do major Silvio de Ma- peonato de 'futebol, f?l o

Congresso uma mensagem galhães Padilha e do sr. AI., maior estádio do mundo es

pedindo a extinção daquele berto Borghett,: dois dos colhido para locar das apu

orgão. Mais tarde, através mais sérios candidatos: Se- rações do pleito eleitoral de
do Ministro Elmano Cruz, gundo se afirma o diretor outubro. Esta medida levou
conheceuse o pensamento 'I do Departamento de �s' os clubes a. se dirigir ao de

do Presidente em relação portes do Estado de Sao sembargador Ari Franco, O Conselho - Àdministrati
ao assunto. Far-se-á uma Paulo estaria credenciado a presidente do Tribunal Re- vo da F. C. B. B. reunido or

mudança radical na legis-' o�upar a presidencia do 01': gional Eleitoral, no s�ntido dinariamente aos (9) nove "Inscrições" para o preen
lação que rege a atuação do, gao.

� ,', � ,_
de obter de S. ?'. a_ desisten- dias do mes de setembro de chimento e remessa a esta

CND. Ao mesmotempo, no-I ':::Il 'I ',',!i!'t
- " -, Fl' cia desta requisiçao, colo- 1954, resolveu: Federação 'até o dia 23 do

,

cando 'à sua, disposição ou' Aprovar a ata da sessão corrente.
tras praças de esportes, anterior Comunicar ao sr. Miguel

Tomar conhecimento do Daux,. que o seu nome foi
MANTIDA A. REQUI- pedido feito por intermédio

I e�colhido por unãnímídade
, .,. SIÇÃQ ,

,

.Tdo sr, Major Spaldin de i para homenageado do Tor-
"

'"
" Souza, do Clube de Caça e

I
neio inicio desta Federação,

O encontro e�tre �s, re- Tiro Dias.Velho.' de Rio d� a realizar-se dia 27 'do c�r
pr.esentantes' dos clubes e o Sul e enVIar ,ao mesmo _os I

rente, nas canchas da SOCIe

'presidente' do Tribunal R:e-, E.statutos de�ta, Federaç�o, da�e Carnavalesca Grana-
ros, os catarinenses logr'aram - I t t nas m d d Ilhgional Eleitoral foi em vao,. regu a�en o !n er o,

.

s �. elro� a a. '

magníficO resultado que re-
O, sr Ari Franco" depois de como mstruçoes para mSCrl- Estipular em 1 taça e 5

presenta verdadeira vitória, .'
, exposiçã;' do, sr. Al' ção junta a esta entidade. medalhas os premios para o

empatando por um a um com ��:l�ea Morais m\:inteve a Fixar le acôrdo com � arti- Torneio Inicio.
os paulistas em prélio de f\l- ,

d' . _

',fr'sand'o .t'er SI'� go 33:0 do reg'ulamento mter- ,Marcar novai r�união para
b

'

l' d d
.

go a' sua eClsao, .. 1
I .te 01 rea lza o omm

d I d'
.

t em face de no, o tamanho de (22 Y2) vm- o Torneio Início.
tarde no E.stádio do Pacaem- � etva

o a jlSt °do outro lo ,te, e dois meio (2) dois furos Marc ar nova reunião para.
bú' devendo decidir desémpa- nao er encon ra, -

..
, 1" , '. Alem do a bola para a dIsputa do o dia 16 do corrente, nos Sa-

te amanhã. Abra,ços. Hélio ca que serVIsse. ,"

t Of" 1 1- d A A B
.

V d"
_

d' ar o campeona o lCIa . oes a " arnga er ç,Maracana po enaus. '

,
_ ,

. Comumcar aos Clubes que com início ás 19,30 horas.'Instituto de Educacao mas, .

�"
' dado o impasse de serem fl- Florianópolis, em 9 de Se-entre suspender as aulas

xado duas 'bolas em cada tembro de 1954.
por 15 dias e usar, a I>raça cancha pelo Conselho Técni- p/Federação Catarinenséde esportes municipal! pre- co, fica facultado o uso das -de Bochas e Bolão

I

'feriu o ultimo. Esclareceu
bolas particulares, uma vez Egon Olinger

Porem o president� do ,T.E. d t· t '

_ enquadra as,po ar 19O an e- 1.0 Secretario
' E. que embora a requisiçad
seja de 3 a 23, podendo as

sim ser realizada a rodada
do sabado, dia 2, é Possivell'que as sessenta juntas, ter-
minem o seu trabalho
em quinze dias. Tal se ,veri'

ficando, haverá prejuizo a

penas para uma rodada, a

do diéil 10, realizando o clas-

FEDERACÃO CATARINENSE DE"
'

BOCHAS E BOLÃO
rior.. r

Remeter a todos os clubes

o GRANDE FEITO DOS
UNIVERSITÁRIOS CATARINENSES '

-De São Paulo, do 110SS0 co:'
laborador jornalista Hélio

Milton Pereira, convidado

especial da C.B.D.U., ,recebe
mos o seguinte telegrama re,.

metido domingo' e somente

recebido ante-ontem:

"O ESTADO" - Florianó-

1 polis - Inaugurando os XII

1 Jogos Universitários Brasilei�

1
Milton".

Adilio, do Bocaiuva, no jO!Ó contra o Atlético
Manara do' Avaí, no jogo contra o Atrético
Duarte' do ,A.vaí, no jogo contra o Atlético.

Cazuza: do Atlético, no jogo contra o Avai.
JUIZES QUE APITARAM

Oswaldo Silveira, 9 vezes
_. _ ,_. , _ _ _

:
,

- '"�o I
'

"li�';t:'ll�l.
O�waldo Ramos, 4 vezes

, João Sebastião da Silva, 3 vezes

Gerson Demaria, 2 vezes

Francisco Prazeres, 1 vez

Saul Oliveira, 1 vez
- EM -

ROMANCE E AVENTURA!

HUMPHREY BOGART
JENNIFER JONES ..... GINA LOLLOBRIGIDA

PETER LORRE

CLASSIFICAÇAO "O DIABO RIU POR OLTIMO"

tlerdidos

,

O MELHOR JURO,
Direção de: ,JOHN, �USTON

'Domingo
SAO JOSÉ - RITZ

, PROFISSIONAIS
1° lugár _ Figueirense, 5 pontos perdidos
2° lugar _ 1mbituba, 6 pontos perdidos
3° .lugar _ Avaí e PElula Ramos, 7 pontos
4° lugar _ Atlético, 8 pontos perdidos
5° lugar _ Bocaiuva, 9 pontos perdidos
6° lugar _ Guaraní,lO pontos perdidos 5%',

,:'
"

O '

,

Partida Trabalhista'Brasileiro
PARA DEPUTADO ESTADUAL
TELMO VIEIRA RIBEIRO

Precisa-se ,al�gai
Casal Européu, sem fi- de 2 ou 3 q1Jartos no cen

.lhos, recem chegado pre-l! tro da cidade. Propostas
ciza �lugar uma boa casa para a caixa Postal 59.

.,

DEPÓSITOS POPULARES
. �

BANCO, AGRICOl,A
RUA TRAJANO: 16

fLORIAN6pOLIS'
.

:

......- ..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO FJorhinopolis, Sexta-feira, 17 de Setembro de 1954
-----....,.-----_._-- .�----�,�� -----_;_--------
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Sa
I

nta Catarlna Rio,41 GráUs,dOs !iqOlbes �a_Lei e os
A personagem principal e IDSU Dllssao

epoca" da Independ.encia ���t���:-;�:' �:i��:ô::, AtenGão mocidade I· Cuida do teu dever
::�lg�:a�e�o��e�01S��, f��:

.

em façe da Lei do Servi�o Militar
Pedro Paulo Vecchietti' ,D,' Pedro, quase vencido te, tazendo no mesmo dia, por um simples motivo de Entre 08' crimes estabelecidos no Código Penal Militar
(Extraido de "Notas pa- pelas imposições das Côr- entusiástica proclamação aos casualidade. Se prendem a háo crime de Insubmissão (art. 159), qu'e pune todo o

c�n-Jra a História Catarinense" tes, ia ceder, quando cerca- brasileiros, atenção do especta�or, isto voéado que' deixa de

aprese.
ntar-se à

incorP.oração
dentro ,

de Lucas Alexandre Boi· ram-nos patriotas brasilei- ,Graves divergências em acontece porque, sao .parte do prazo que lhe foi marcado, ou o que, apresentando-se, PARA DEPUTADO
teux ,- 1912) ros e pediram que hão o São Paulo, rízeram com que integrante da cidade, ex- ausenta-se antes do. ato oficial de incorporação, ou, ainda, '

ESTADUAL
D. João VI obrigado' pela fizesse. Confortado, resol- D, 'Pedro para lá partisse, a pressões passageiras da vi- aquele que, dispensado temporàríameríte da incorporação,

\

Revolução Portuguesa, par- veu permanecer 'no Brasil; fim de conciliar o ínterêsse da exuberante do Rio de deixa de se apresentar, decorrido o prazo de .líeenciamento.
tiu para' Lisbôa, deixando e a Câmarà reunida ouviu e dai' mais coesão ao Govêr- Janeiro' Acontece, porém, que 'a maioria dos insubmissos são

no poder o seu filho D. Pe- com entusiasmo a sua res- no. (cndo recebido com .gran- Assim, depois de mostrar rapazes bisonhos, sem instrução, muitas vezes residentes

dro ,como Lugar-tenente. -posta: de r..lct?;r;8" .segníu a 5 de se-
a cidade no seu conjunto, a no interior do pais, em lugares de difícil comunicação, os

Êste, iniciou a sua adminis - "Como é para ,o bem tembro para -Santos, com o história narra diversos a' quais merecem, -por ísso mesmo, menos rigor da Lei.

.tração, pondo em prática de todos e felicidade geral intuito de examinar as f.orti- contecímento de um domin, E' oportuno transcrever a declaração 'de voto do Minis

várias medidas de absoluta da Nação, diga ao povo que ficações do porto . No dia 7, do carioca, através das pe- tro do SupreplO 'Tribunal Militar, General Ararípe, exará-
estando de volta, pelas 16 ho-.nscessidade. eu fico." ripécias de cinco pequenos da, recentemente, nos autos de apelação n, 24,068:

,

d Id dêncí ras achando-se nos campos \,
I

-

O T ib 1 b d' d êdAs Capitanias no Norte, A ideia a 'e nepen encia
.,. I . vendedores de 'amendoím. "Sou pela aln.o viçao. l' una sa e que, es e ce o,

,a'nde predominava o ele- dominava todos os corações, de Plr��minga, ,.quan,dO, JU�- Êles se dividem pelos díver- me dediquei ao estudo do problema da ínsubmíssâo. �qui
mento português, infeliz- Emissários partiam para to- ,to ao riacho IPIran��, ap�e- sos pontos característicos do elaborei .um documento, em que apreciei todos os aspectos

mente, contrariavam as de- dos os pontos, Mandado pela sdentou-se:l�e t�m (l)I1LR'l�l, vm- J Rio, à procura do melhor do problema e, principalmente' a circunstância de não ser

cisões do Píncipe, Pernam- Maçonaria, veio à Santa Ca-, o, com UI genCl� (,� 10, c�m mercado para o seu produ- verdadeiramente crime a apresentação do convocado fora

buco, Bahia e Maranhâo
.

tarína, Alexandre José Tino- despachos de ::lsboa, D, } f'.

} to, Em cada 'um dêsses 10- [do praze que lhe foi marcado. \

b (;0, que se ofereceu para le- dro leu os papeis, refletiu um, C' b P-' No meu entender a apresentacão com atraso deve sercàntinuavam prestando su
'

,

t t tor I' I CalS, - opaca ana, ao ,
.

,

missão a's Côrtes de Lisbôa, vantar o 'nosso povo a favor ms an e, ornou a, e- os e,
J' A c u c a I' Cercovado punida com sancões de ordem administrativa e não de' or-

arrancando com energia o la- e
�

"

. ,
.

-

A Capitania de São Paulo de tão elevada causa,
<

QUI'nta da Bôa Vista Mara- dem crímínal,
u r ço português que lhe ornava _

'

'

'.,
,

I

adotou a Política quase
Por Provisão do Desembar-

1
..

'f' t cana - emerge uma hístó- Minhas sugestões não conseguiram atrair' a atenção do
. gador do Paço, de 20 de mar-: o c rapeu, pIO erru com en U-,

Ih
., Tribunal entretanto mereceram elas a apreciação de al-

IIn.Ji...pend.ante aclamando "a br d "INDEPEN- na, ou me ar, um episo- .'.. '
,,_ '" "

,.'1 u.r.:: I�,· P'
,

D P SI smo o la, o "

,. .

.

guns generaIS comandantes 'de regíào militar os quaIs 'na,uma Junta Governativa. O ço de 1822 o rincipe . e-. DÊNCIA OU MORTE" dio típico da VIda da popu-, .

'

. ,

PrI'ncipe influía apenas no'
dro fazia saber ao Juiz/ de

- sen-
lacão carioca.' 'esfera de su�s atríbuíeões encabeçaram medidas do pro- FRANCISCO DE SOUZA

-

F'óra de Santa Catarina, que do respondido pelos presen- , bl t bé f 'd daauelaa comíssõ
Rio, Minas Gerais, Santa'

tendo visto o ofício da Câma- tes com grande arrebatamen- ,Além dos garotos que J ,�m: e arn �n: �ra� �O�I era as pe as comissoes que NEVES

C tarí R' G d d t vendem amendoim, há no
- es u am a rev sao a ., . ,

_
O autor da autonomia de'

a arma e ,10 ran e o
.ra, de 3 de fevereiro, em que o,, fil

'

f 't 'd liga
I Ao que me consta algumas das sugestões foram apre-

Sul. lhe davam parte' que dos ofi-I .

A todos os pontos do .Bra� 1_med, s Eístó
� OI' e 1

.

-

.veítadas no anteprojeto da referida Lei.
Florianópolis,

Nomeado por Decreto ,�e ciais da mesma Câmara no- síl, o augusto brado da hber- ,ç�o das lflS orlats, a rrarcda- No Tribunal encontreí a sistemática de condenar o in-
Cedulas Frei Caneca, 97

, 6 de abril de '1821 : to-
meados para servir naquele dade transmitiu-se como um cao o su ocan e ca ar e

submisso, não se aceitando as suas exculpas de ignorância,
mando. posse 'a 20 de [ulho] ano, só tinham tomado posse, relâmpago. No dia '1 de outu- nossa cidade. Um calor de

incompreensão da lei. má orientação e precáriedade de
do mesmo ano, governava Francisco Borges de Castro é bro, em Santa Catarina, na dezembro, daqueles que eu'

Informações da parte do serviço de alistamento e recruta
Santa Catarina o Ten. CeI. Antônio Bittencourt Cidade, Casa das Sessões da Junta do louquecern pela sua cons-

mento, falta de divulgação da chamada, dificuldades de
Thomaz Joaquim Pereira recusando-se f�zê-lo Francis- Govêrno Provisório, estando tância, daqueles que espar- comunicações, situação da miseral;>ilidade dos convocados,
Valente, nascido no' Porto. co Antônio Cardos� e José da I a Junta reunida, e presentes ramam alegria pela lumino- necessidage de sustento dos entes' caros, motivos de molés- ,

depois Çonde do 'Rio Pardo. Costa. Pereira, pelo previlé- o Brig, Pedro da Silva' Go- sidade que os acompanha: tias, etc. Só muito excepcionalmente o Trib.un,al tem absol
Drummond assim se mani- giO de Melicianos; que afir- mes, comandante interino "RIO, 40 GRAUS" é, em vido em casos de moléstia comprovada, de pertencer o jo
festo{l a, seu respeito: "A mavam não lhes competia, e das, Armas; Presidente da suma, uma 'história de um vem a município não tributário ou de mui pequeno atraso
escolha não podia ser pioT. não tendo comparecido Do- Junta da Faz�nda Pública domingo cadoca, agitado, justificando por circunstâncias evidentes,
Valente não tinha méritol ming'os José da Costa, orde- Manuel José Barros; os Ma- calorento, cheio de vida e Procurei, até aqui, segu�r essa jurisprudência.
algum; cOmO militar nem nava que se,êste não o-fizes- jores João Cardoso :'ieira, co- de colorido humano. , Acontece, porém, que segundo estatística, organizada ,a

para sargento se,rvia e como ,e, o mandasse autoar e que �andante d� ,RegImento de xxx a meu pedido pela Secretaria nos dois últimos anos de '1952
.

administrador ou político as outros dois se justificas- Lmha e FranCISCO Manuel da Relacionamos, abaixo, os e 1953, foram instaurados nos córpos do Exército e da Aero-Iera completamente nulo., sem, para: caso fosse aceita a t
Paz Furtado de Mer�onça, nomes dos principais ele- náutica, anualmente, cêrca de 8,000 processos de insub

Era, I na fôrça do termo, justificação, se, proceder a co�and�n.te do Batalha? de mentos que participam da missão. Dêsses só cêrca de 700 Vleram ao Tribunal em grau

uma ,entidade analfabeta. eleição de barrete pela Mesa A"rt�lhana, �en. Ce�. J?se An- realização: 'de apela,çãô. Isso quer dizer que 7.000 e tantos foram absol-

Foi talvez porisso que de- 10Desembargo do Paço, tomo Ferrelr\ carros,_ co- vidos na la. instância e as sentenças passàdas em julga-
pois da Independência foi Em Santa Catarina dava'- mandan�e do 1 Ba,talh�o de ADMINISTRAÇÃO do, provavelmente' por não ter apelado o M, ,p,
elevado no Brasil a Gene- se execução ao Decreto dàs Infa�tana d� 2a. Lmha, ?O- Cyro Freire Cury E' de crer que as ràzões de absolvição sejam da mes-

I Cd' G n-Cruz Glo Icôrtes Gerais Extraordiná- ronels Joaqmm Soares COlm- Luiz Jardim ma ordem daquelas alegadas nos processos que aqui vem
, TCa, . ?n e, ,ra gado de' ['l'as 'e constl't'ul'ntes de Por- bra e Francisco de Páula Lei- M' B

'

ruzelro e, encane ,.

t B h 'f o ariq arros em grau de apelação e que o Tribunal invariàvelmente re-
"

'
. - d fugal elegendo uma Junta e ressane, c e es do 2 de Pedro Kosinski J'eita. para condéna,r. ,Importantes comIssOeS, as v .,

, 'I f t· d
'

. .

'd t
'

, de Govêrno Provisório Fo- n an ana e o de Cavalana (Encarregados de fisc2l_- ' De maneira que de 8:00'0, só 9%, sofrem os rigores daquaIS eu con a" c?trrespon ram el'el'tos' ' Presitlent� de 2a. Linha; Cap, de Fraga- ddente ao seu merI o, que '

t I t d t d M 'ha
liiar a aplicação as ver' lei, embora todos estejam em igualdade de situacão.

_

" d" Oap, Mór de Ordenanças ,Ja- ,a n en en e, e
.

arm
. ba.s do oreamento organizar Cometemos assim uma inJ'ustiça porque co�cbrremosnão vai aqm exagera o.

Miguel de Souza Mello e Al-' '. .

'

'd
-

Foi eleito nosso repre- �into Jorje qos Anjos; Secre- ,
. D' b dO'

a contabIlIdade e a Vl a para que se apliquem, em'eircunstâncias idênticas dois pe-
-

",

M' d E t d M' VIm, esem arga or uVldor

I
A''''' • d d d'd

'

·tSentante nas eleiçoes Ilara �ar1O aJor o s a, o a10r
d CMl J 'd econQ\rmco-'11�lancelra, ai sos e uas me I as, o que e no'cOncel o popular a evidên-

'- . J' d S'l M f V
. a omarca anue ose e -

'

d d t d '1 t' I
deputado às Côrtes de �IS- ase alva ara; ogals

Albúquerque', Dr: Juiz de Fó- produçao.),
Cla o esacer o o JU gamen o.

l-Cap. João de Bittencourt Acresée que o T,ribunal na decisão da Revisão Crimi-bôa, que tiveram ugar por, ra José Nunes' Rêvc!l'en"'"O '_
L Oorr,êa Machado, Vigário da ,u

EQUIPE TECNICA nal n. 684, isentando de culpa um jovem possuidor de ins-'

êsse �empo, o P. ourenço
Vara Joaquim de Sant'Ana ,'Jo{3é Maria de Sá Rabello, vi-

•

-'. Nelson Pe- trução seculldária, e cujo atraso na aptesentação estaVaRodrIgues ,de Andrade, nas-
::ampos e Major de Melícias gflrio, da Par,óquia. A Junta a :r>IRdEÇASO, t provado, quebrou a norma seg'uida nos últimos ano.s'do na Vlla de Santo An- '1 d'

.
" 'f d Ih relra os an os no

Cl.. ,A' ,?rancisco Luiz do Livramen- e es se lr1glU azen 0-
.

es
D"

-

d P d -. C _ julgamento .dos processos desta natureza. ,

tomo de LIsboa; patnota to que tomaram posse da ad- ver o pracedimento das Côr- lre�ao e ro uço�, y ,

€omo a ver,dadeira J'ustiça consiste em não se usar de
t ado' até em seus

I
'

, ,t 1 t 't ro FreIre Cury -

ex rem , "

ministracão a 22 de malO de es e os seus ma evo os m en-
D'

-

d .Fotografia', ,dois' pesos e duas medidas, em casos in,dênticos, dou como
traJ' es se mostrava, prefe- .'1822 con·sel'vando a C"'pI'ta- 'tos e ao mesmo tempo comil- .lreça,o e

1'"

H I S I aceitáve a� alegações feitas pelo, acusado para j ustifi.car o
rindo os tecidos da terra '

nicando-lhes a grata nova e 10 1va, atraso.'
d 'I

aia em paz, A 't t de Direção;-

aos vindos a metropo e.
O Príncip�, sabendo que de de, nossa. independência, polí- SSlS en e '

Dou provinrento para apsolver o acusado, por equida-Para suplente, foi eleito
::'Ol.tllgal h"via partido tro- tica, Por unanimidade apoia- Jacob Bonder

d t· t'f' d t
'

d S I M·
'"

A
.

t t d Câmara, ; e, pOI," er J�S 1 lca o o a raso e por "ser o justo melhor,
o Major José a i va a'

pas para subjugar o Brasil, a ram e aclamaram D, Pedro. . SSlS en e �
diverso do justo legal".

fra,' digno catarinense. 10 de agôsto ,baixava um De- Combinaram fazer-se a 12, RO\1oldo Ribeiro
'_

Na Laguna, aos, 21 de creto, declarando inimigas aniversário do Príncipe, a sua Gerente de Produçao;
auôsto de 1821 foi assas,sinà- 's tropas ,que do Reino ou solene Aclamação como Im- Olavo Mendonça ,:
'" , ," ,

20 A
.

t t d D'
- .il

do o' Jui:z; Ordinário LUIZ ::jualquer outra parte fossem perador do Brasil. ,SSlS :n e e Ireçao,; ..
MartinS Colaço" crime im- remetidas para cá, sem pré- ,Jece Valadao. \.
putado ao abastado nego- vio conhecimento do Regen- (Colltinúa) Anotador; GUIdo AraUJO ,

'ciante F'rancisco de Souza ,�,." ":.,.', .,/"'
, Matlldor; ,

Rafael Valverde

Franca e seus. irmãos. O ��., . .J"'�" ELENCO ( Por locais onde

Gove�nador, tendo conheci-�" se desenrolam as histórias)

��a���edo�cas;o�;ab����er�' Partl-'do ' Socl-lal Democr'atl·co'
,Vila amotinado, enviou um

corpo de' tropa da 1 a� Linha
e um esquadrão de cavala
ria sob o comando do ,Ma·

jor Manuel Jpaquirh de
Almeida Coelho, nomeado ,

comandante daquele Distri
to, Era Cap. Mor da Lagu
na Pedro Pires Salgado,
qu� substituira em 1812 a

Jeronymo Coelho.
A idéia feliz da' nossa

emancipação política, "co
meçou a propagar-se cOm

pasmosa celeridade. D. Pe

dro exitante, reconheceú,
qu� o estado a que os su·
cessos haviam chegado, era

fatal a Independência. O

Banco do Brasil suspende
ra os pagamentos; as odio
sas Côrtes Portuguesas ba
tiam-se desesperad;amente ,

para reduzir o -Brasil a'
, ,,{'

:�:pl�:ã�0;ô���1a;0��;i:� . Para, Deputado �tadu81
��:!�!l��ias���:nt?ove��;� I ,TDL'ENIIIO.· '0-.1 .'IR,,VIL'80;dores das CapItamas, 11n11- '. li DA ,

tares de confiança. .

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

Foi nomeado Governador' p' t-'C1-
1

aça-Odas Armas de Santa Cata- ar ,ln '

.

rina,' por Decreto de 17 de " ..", ,

dezembro de 1821, o Ce1. " J .,

Daniel Pedro Muller qUe, ,��LIO PAUPITZ" F1Ll'.o E. SENH,?RA .

por motivos ignorados, não partICIpam ao� parentes ?' "p�ssoas ,a�lgas o nascl-,
cheqou a tomar passe do mento de sua pr,lmogenita· 'fama, ,o�orndo na Ma�er-

car;o. 'nidade "Dr. Carlos Corrêa", a.os, 13 de Setembro" de 1954,

Para Vere2dor
JobeI Cardoso

Partido" Sociall.IDemocralico

I , '

Para . 'o ulado ,fed, ral ftlliUo FO'ntana'

na

ATOR PRINCIPAL: A ci�

dade do RI.p DE JANEIRO,
Morro:

.

Jcce Valadão
Claudia Morena
Carlos Moutinho
Zé Keti
Antonio Novaes e outros

Quinta da Bôar Vista
Roberto BataUm
Jezebe� Alves .

,

'Pedro Caealcanti e Ou-

p
,

' p
5 outros,l

outros I
5

tros

Copacabana
Ana Beatriz
Çléo Tereza
Fenelon Paul e

,

Corcovado
Dodesto, de Souza
Jorge Brandão e

,

Maracanã
Maurício SherJ!liann,
Alcebiades Ghiu e ou.�v;>,

Pão ,de Açucar
Sady Cabral
Armando MonteI e outros
E os pequenos vendedo',

res de amendoím:
' ,

José Carlos Araujo'
Haroldo de Oliveira
Edison Vitoriano
Estevão Pinheiro
Nilton Apolinário;
Apresentação especial das

Escolas de Samba UNIDOS
DO CABUÇU"e UNIDOS
DO PORTELA;
, E, ainda, a população do
Rio de Jàneiro.,

_'

...

cnmes

A�C I:T E
Agênc,ja

de

Publicidade
CàIa P..tal, .Ir;
J'lorian6polia

S..ta Cátarlu

--__,,.------,-�_ .. _"

P�.D.

'_

I
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Florianópolis, Sábado, 18 de Setembro de 1954 o :ESTADO

SERVICO MILITAR
J

RESERVISTA� DO EXÉR- lha, Dinarte Inacio Neguei-
CITO Ira, Edevaldo Oliveira Car-

Ao mesmo tempo que a 'pes, Ernesto Gonçalves da
C. R. remete semanalmente Silva, Ferucio Parboni Net'
certificados de Reservistas to, Ferdinande Recalcatte,
e de Isenção para as J. A. Gentil Vieira, Graciano Per-,
M. e Delegacias, lembra a bani, Geraldo Sagmeis'ter,'
Chefia a conveniência dos Heinrich Dehmer, Juvelino
interessados procurarem in- Rodrigues, João Maria Ma

formações precisas junto ciol, José Maria Pedro de
aos Delegados de Recruta' Oliveira, João Maria .Muníz
mente e Juntas de Alista- de Moura, João Berti, João
mente Militar, a respeito Maria Rodrigues França,
do andamento dos seus pro- João Baptista Darif, Lauri
cessas. Simões, Luiz Sorgatto So-
É a seguinte a rymessa brinho, Levino Cardoso,

correspondente a semana de João Maria Ridrigues Pa-

6/all/9/954: dilha, Manoel Campolim
PALHOÇA: João Albi- dos Santos, Nedival Perei-

,

no. ra da Cunha, Nelson José'
BIGUAÇÚ: Candido Ma- Padilha, Nelso Pedro' Zan'

noel Porto. davali, Ornel Machado de
SÃO JOSÉ: -Manoel An- Quadros, Osvaldo Alves

tania Matias de Jesus. dos Santos, Ornelio do Nas-
BRUSQUE: A v e 1 in o cimento Falção, Ozorio Can

Martinenghi, Raulino Com' dido, Otiliano de Lima Nas

piani, Luiz Vitorino Jorge, cimento, Osmar Berezoski,
Luiz Dalabeneta e Merssos Pedro Herbert Jung, Pedro
Antonio Furtado, Paulo Nazzotti, Roberto.
PORTO BELO: João Mi- Dick, RauL Klabunde, 'Se-

gueI. bastião Martins, Serafim
CAMBORIÚ: Antonio' Canalle, Sebastião Maciel

Tomaz Nunes e Valdir Eva- dos Santos, 'Vilmar Nica,
dia Camara. ,'Vencir Franco, Vivaldino
ITAJAI: Augustinho Au- Alves 'de Lima, Varisto

gusto Gazaniga, Avelino Octavio Paloschi, Waldemar
Serafim, Alcebiades Perei- Seidel, Werner Karl Otto
ra da Costa, Adolfo Fran- Wunderlich e Francisco de
cisco de Oliveira, ,Antonio Moraes.
Wenceslau Branco, Altino CONCÓRDIA: Argenti
Dias, Alfredo Godert, Edu' no Alberto Galelli, Angelo
ardo Caviquioli, Francisco Pedro Bavaresco, Almiro

Gregorio Adriano, Fran- Regelmeyer, Affonso Chris
cisco Wilberstaedt, Horácio tiano Junges, 'Aloysio Al

Felisberto, Ladario Perei- berto Jungas, Adolfo, ,
Ge�

ra, João Henrique Reis, raldo Von Dentz, Athelibio
João Schewartz, Manoel Hartrriann, Artur Elsinga,
.Machado, Manoel Pereira, Arli�do Scheid, Benno Fru
Nilo de Souza,' Pedro To- hauff, Deolindo Casagrande,
maz Pinto, Sebastião da Ervino Adolfo Pilger, Er

Conceição, Vendelino Leo- win Willi Albrecht, Frithol
poldino Gonçalves. do Meyring, Fernando Be-
Rio NEGRINHO: Fre- natti, Genuíno Gerardi,

derico Lampe. Gustavo Sshreiber, Guerino
JARAGUÁ DO SUL: AI, João Carlesso, no Brust,

cides Bucci, Érico Maas, 'Ignacio Antonio Paludo, J0-
Francisco Ribeiro, Leordi- sé Clemente Goldehof, Ja

no Paulo da Silva e Espe- sé Suzana, Jacorria Cisotto,
rio Dalleri. Jacinto Frandelero, Julieta
TUBARÃO: A n t o n i o Francisco Rossini, Luiz

Martins de Souza, Antonio Sette, Lindolpho Lindner,
Tonello Antonio José da Luiz Adão Zanandréa, Luiz,

,
,

Mota, Adilio Abilio Cor- Rossetto, Leorindo Jose

rêa, Aroldo Teixeira, Braz

'I
Cazzarotto, Luiz Soligo,

Joã6 Ricardo, Defe�di Sal- Maximi;no Dal Pon�e, �ilo
van, Francisco 'Jose Braga, 'I�ru�tolm,

Olavo anibo Bler,
Ido Severiano Duarte, J0- Rosalina Antonio Ph�rezan,'
sé Manoel Martins, Miquel Reinaldo Brauchoz, Valerr
Pedro Corrêa, Osny Brati, tim Cousseau é Victoria
Osorio Joaquim de '-Almei' Gargetti.
da, Pedro Hermenegildo CHAPECó: Eurides Sa'

Mendes Pedro Luiz dos bino da Silva, Erneldo Au

Santos,
'

Santo Julio Grassi, gusto Brendler, Fredolíno
Tomaz Francisco da Silva, Benke, Geraldo Rodrigues
Vergilio Vicente e Vergilino de Oliveira, Guerino Mes

Ayres de Souza. quino Dallacorte' e José
ORLEÃES: Domingos Dallagnollo.

Monteguti, Domingos Del PIRATUBA: Os w i n o

,Castanhel, Djalma Lebar- Weber.
benchon, Edgar Faust, Gal- PORTO UNIÃA: Dama-

� r-i �'-C"ba Vieira, Genezio Caeta- zio da Silva. �l', ",' �,1] �'_' ,no, Lourival Francisco dos, CRICIUMA: Estevam
_

ii ---=_ - _. -

Santos e Leonel Corrêa de Urgioni, Gabriel Steiner,
. AS,8 horas..:

Souza., Julio Rabelo Gomes, Jor- MARIA ANTONIETA : As 8.hóTas." ,

.RODEIO: Acirdo Maba, ge -Dagostim, Miguel Rabe PONS - TITQ JUNCO
I Espetacular, Programa

Erwino Payerl e Faustino lo Gomes e Pedro Garcia. MENINA GRANFINA I Duplo
Tonolli LAJES: Marcia Evilasio No Programa: j 10) Noticias' da Semana
RIO 'DO SUL: Antonio Neves Arruda. Atual. Atlantida Nca. Nac

Pereira, Alex Gauche, AI- BLUMENAU: Celio Reis, Preços: 7,60 _ 3,50. 20) FUGINDO AO PAS-
berto Schroder, Gottlieb Freimund Schubert, Her- SADO C0!U:' Dale Rober- ,

Schmdt, Hercilio Cardoso; bert Phileppe Starke, Her- I: ,I'; .�'�m'· tson
João de Andreda, Juventi- bert Starke, José Rosa da '..1 I

iii 30) MENIN-� GRA�F - jno Becker, ,Silvio Stringa- Silva, Ralf Heinz Hansen, V2_ .. - -- -� JlL _' NA Com: Mana Antometa
ri, Santos Marcelino, Wal- w_aldemar Theis e Werner I, As 4 8 horas. Pons
demar da Silva.

1 ZlllSgOel. leuteri
, 1O) FALSO BANDO"

-

Preços: 6,20 - 3,50.
BOM RETIRO: A tamiro MBF\IO: E euteno

ILEIRO
Com Allan Lane Imp. até 14 flnos.

Sii�iRAMA: Arthur Qui- �al����, �â;���.a; rr��!��, t'
,

MI·'s"s'B' 'de" 1·' aDI·ve' rsa' r'l·osinski, Edmundo Schulz, Flauzino Antonio de Mo- ,

,

'

Gerhard, Harold, Gehrke, raes, José Tíschoschi, Ma' , ,
'

.

Leopoldo Jagielski,' Paulo noel 'João Francisco e Ma- TOM WILDI JÚNIOR

'11 MISSA 10 ANIVERS,ÁRiO'Wippel, "Raul Ristow e bilino Guasse i. '

Reinhold Tillmann. ,URUSANGA: -Antonío Tom T. W:ildi e' Senhora, Synowa Wildi e filhos, Geor-
"

ges wnei e família, José HasÜ e famílias, convidam a todos
LAGUNA' Gracelino Ze Paes de Medeiros, ,David

. '
,-

'os parentes e amigos para assistirem à Missa que mandam
ferino Teixeira, Gervasio Antonio da Silva, Hylario

, resar, na Catedral Metropolitana, no Altar do- Sagrado Co-
Gaspar, João Geraldo da Possamai, João Batista Bar-

11 ração de Jesús, dia 18 do corrente, às 7,30 horas, pelo des-Rosa, Vicente· Madalena 1'0, -Lurovico Fontane a, canso eterno de seu querido 'filho, espôso, pai; irmão, tio e
Junior e Waldemar João Oétavio ,Zilli, e Timoteo cunhado. \

Luiz. Machado. Antecipadamente agradecem.
ITUPORANGA: P�l�o TURVO: A�olinario Bu- Flortanópoüs, E)etembro de 1954,

Levino Senso rin Fernandes, Cristina ...,''='''' ----

VIDEIRÀ: Alcindo Cor"; Candido Costa, José Ar- PAPANDUVA: Agenor chiniak, Placidino D'AI�
rêa Mendes, Alberto Cres- thedor, José Guetner Neto de Paula Padilha,' Aristi- meida; Pedro Bitner e Vic-

tani, Oswaldo, Lisemberg e Lucas Dal Ponto 'dia Gruber,' Alberto Mali- tor Novaski. j

Filho, Otavio Pedroviks, ARARANGUÁ: Angelo n�ski, Agostinho Ri1;>eiro

I
ITAIÓPOLIS: ArgerrÍiro

Roberto Schroeder, Sigifri- José dos Saptos,' Antonio' de Lim.a, Carlos Dombros- Rodrigues, Antonio Ribei-'
do Francisco Sartor e Luiz Carlos Borges, Aquilino ki, Edvin Juraczch, Eüclides. ro Va�entim, Afor:;.so Mar-
Pedro Ferlin. Tra'jano, Getulio Bristot, Alves da Silva, Hercilio' ques' de Chaves, Bronislau
TANGARÁ: Henrique Gilda Bristot, Julio Ma' deis Santos, Hypolito' Fer- Béta, Ernesto. David, José

Klem Sobrinho. noel Teixeira, José dos San� handes Xavier,; Justino. A-' Alvino Seiferdt, José. Ko-

CAÇADOR: AIgemiro tos Felisberto, Mario Fran- gustinho Ribeiro, J o s é pytowski, José Krajewski,
Pereira, Anibal Padilha de ciso Felisberto, Nelço Cas� Demczuk, João Ribeiro, Jo- Lidi� Estanislau Kuzawski,
Lima, Angelo Pilatti, Aris- semiro Rodrigues, Nerino sé Kurlàpski, Olympio Af- Migu�l Mathioski, Paulo
teu Cardoso dos Santos, AI- Galdino de Araujo, Otavio fonso, Ll1dovico de Mattos; AÇ!anek, Rudolpho Langer
til' Delai, Baldoina Alves, Gomes R�sena,' Pedro Ma- Ladislal:l Demczuk, Theo- e Sebastião Rodrigues dos
da Rocha, Domingos Padi-. DoeI Emidio.

'

philiyChqpel, 'T:tlpdoro Mar- Santos:," r

Para suprenle de Senador, pelo PSD
Francisco Gallolli

"

Um nome qie o POJo aclama por Ioda a parle
Cl:N-E: :M A', 5

.

IS
-

,'/

J' , I :io) CRIME NA FRON- Precisa-se de uma empre-

ae ose ;
TEIRA 'Com: Johnny Mac gada.

,

., Brown··' Paga-se muito bem.

y'-$'����0�E30<�%';�O _ 30). O' FALCÃO DA Tratar à rua
'

Tiradentes

CARLOS, THOMPSDN
.

F�OR�STA �om: Hermam n? 7 (sobrado).
FORTE DAS CARAGEM, ,Bnx. 5 - 6 Pps.
Preços: 1'0,00 - 5,00. \,

No _Prog:rama:;,
Imp. até'14 anos, F: Esporte na Tela Nac.

No Programa; ',Preços: ,6,20 - 3,50.
Jornal na Tela.Nac.,

J I Imp. ate 14 anos.

:
l' .

I -
..... _ . __ ,

-

"

"l'rbl.1}

EMPREGADA

1�.-I,-í11

IMPUREZAS DO SANGUE?
ti

fMXIR Df H��UtIRA
AU:xi. TRAT. SíFILIS

,
, Distribuidor

i C. RAMOS SIA
Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolís

"

. I
.��-.._--------------

farmacías de Plantão
M�S DE SETEMBRO

4 Sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Con
selheiro Mafra - 3 Domigo Farmácia Esperança Rua
Conselheiro Mafra - 7 Terça-Feira (Feriado) Farmá
cia da Fé Rua Felipe Schmídt - 11 Sáabado (tarde)
Farmácia Mod'erna Rua João Pinto- 12 Domingo Far
mácia Moderna Rua .João Pinto - 18 Sábado (tarde)
Farmácia Sto. Antônio Sua Felipe' Schmdt - 19 Do'
mingo Farmácia Sto. Antonio' Rua Felipe Schmdt -
25 Sábado (tarde) Farmácia Catarinense 'Rua Traja
no - 26 Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano.

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
Moderna, Sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas

Viagem com segurança,
e rapidez' .

'SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS .DO
,

RAPIDO .{(SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis _,;. Itajaf _'JoiJÍvlUe _ Curitiba

) ��. ,�,

Age'"ncía • Kua Deodoro e�qui.nB:da
• RUB Tenente ;SllvelrB�

As' 5 8 hàras.
YVONNE DE CA�LO -

CARLOS THOMPSON
FORTE DA CORAGEM

rarlido'.)� Social! j DemocraticoAs 8,30 t

HOJE
O DIA QUE TODOS A

GUARDAVAM
UM ESPETACULO DE

ARTE '

SOB A DIREÇÃO DA
PROFESSORl\. GRABIE

LA PERLY

No Programa:
Atual. Atlantida Nâc.
Preços: 7,60 3,50.
Imp, at; 14 anos.

Preços: 30,00 _.;. 20,00 _.

Ferreira' de' Melo
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SELEM, 1� ev. A.) - reporter daquele jornal con

ando transitou por esta firmasse todas elas frizando

��pital rU�l1o a Macapá, o que lamentava tivessem ori

Benjamm Cabello, em de- ginado uma situação 'tão de-
sr. -

•

"F Ih d N'
claraçoes a o a o 01- sagradável.
" disse que "os- falsos pa- Ontem, quando novamente

te , ._

'otas estao agora. sendo transitava por Belém, o sr.

�rJsmascarados'" Revelou ain- Benjamin Cabello foi detido

d� que no desfile de 7 'de no aeroporto de VaI de Cans,

s�teJUbro, no Rio de Janei- sendo ouvido pelas autorida-

1'0, nouve
verdadeiro fracas- des policiais, pelo próprio

o tendo o povo esboçado chefe de Policia, e pelos ofi
s

�a vaia á FAB, a qual foi ciais da la. Zona Aérea.

, 1I11focada graças á. ação vio- - Garanto - disse o ex-

:enta da Policia Especial. presidente da COFAP - que

O Comando da la. zona ignorava por completo tais

Aérea, aqui sediada, dirigiu, fatos. CQm jornais e rádios á

então, um ofício á Policia de minha disposição no Rio, não

Macapá, 'solicitando a deten- seria aqui no Pará que iria

cão do ex-presidente da CO- dizer uma coisa dessa. Sou

, FAP, que deveria retornar a homem capaz de atas de

esta Capital, a fim de pres- maior violência, e, caso ti-

tal' esc�arecimentos sobre vesse dito o que foi escrito, '1

suas declarações, julgadas tudo reafirmaria agora".

injuriosas á Aeronáutica. To- O sr. Benjamin. Cabello,

davia, antes disso o sr. Ben- em seu depoimento, desmen

janlin Cabello, em

telegra-I
tiu a entrevista a chegou a

ma á "Folha do Norte" des- fazer elogios da Força Aérea

mentiu as afirmações 'que 'lhe Brasileira, sendo depois posto

eram atribuídas, embora o em liberdade. .

,

P. S. D. DO ESTREITO
NA POEIRA DO' MUNDO ...

Madeiras
BRUTAS E BENEFICIADAS PARA.

TODOS OS FINS
Rua 24 de ·Maio, 777 - Estreito

t ACiRADECIMENTO
e

•

misse
,

,)',;"iJitilM'
A família de LUIZ BERRETA profundamento abalada

com o seu falecimento, vem agralecer a todos as pessoas
,

que a confortaram -as que enviaram telegrama, flores e

acompanharam o extinto até a última morada. Aprovei
tam a ocasião para convidar as pessoas amigas para a

missa de 7° dia que será selebrada na Catedral Metro

politana, sábado proximo dia 18, as 7 horas, pelo que
antecipam seus, agradecimentos.
r

Florianópolis, Sexta-feira, 17 de Setembro de 1954 7

,Jf

•

i Balda é fabricada "'com o m�lbor aço do mondo
, .' ::. ""'....' "

DESTIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO
DE SANTA CATARINA

«Casa Fernando. LIda.»
TEL�FONE 3.878 - CAIXA PO�TAL, 467'

Rua Saldanha Marinho, n. 2 ;

TELEGRAMAS "C A NAN"
- Florlanôpolís -

JUIZO DE DIREITO DA
la. VARA - FEITOS DA
FAZENDA' PUBLICA DA
COMARCA DE FLORIA-

NÓPOLIS
EDITAL DE ClTAÇAO

':::OM O PRAZO DE TRIN
TA (30) DIAS.

'�I . s, 't).
EDITAL

,PAlA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

,EM CORTEZIA

'E EFICIENCIA

'&vlso
t

Acham-se extraviadas as

cadernetas de depositas emi

tidas pela Agência de São
Francisco do Sul, da Caixa

Econômíca Federal de San
ta Catarina, de ns' 2.361, ..

2362 e 2363. Serão requeridas
2as. vias das mesmas, razão
por que, para os devidos fins,
são declaradas de nenhum '

efeito as las. vias das men

cionadas cadernetas.

Florianópolis, em 10 de Se-
'

tembro de 1954.

"
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V1i mal o udenismo provinciano
Gootiooam 0& abandonos, c'om o crescente
revigorameoto das fileiras das vitoriosas 16�

, gendas p8ssedista e aliancista.
Enquanto .os nascísos da sua .solídaríedade ,como' aín- só vive e medra através de

UDN local vivem no ingrato da para expressarem o dese- mistificações e promessas
mister de fazer crer que o [o de trabalhar pela. vítóría enganosas, de aproveitadores
govêrno atual é o maior do dos candidatos da Aliança' e de 'promissórias, deixando o
mundo, vez por vez, a des- Social-Trabalhista e da le.- : povo a mercê da sua própria
mentir a solidez e cresci- genda do Partido social.De-1 sorte, nas suas aperturas e

mento das hostes bornhau- mocrático, agremiação que nas suas reclamações mais

seanas, são os próprios cor- sempre admiraram pela ma-
l [ustas

e humanas. E concluiu
religionários desiludidos que neira elevada' se conduziu, que 'se sentia satísfeíto em

vêm. a' público demonstrar naquela como em outras zo- Ingressar no PSD,:nesta hora

que .o udenísmo catarinense nas, nas lutas eleitorais e na .em que h{tava' na ilposição,
se assemelha àquêla situação direção dos negócios públi- para os seus melhores'esfor
que nos fala o soneto de coso ços no pleito de 3 de outu
Raímundo Corrêa ... com a Também esteve nesta re- bro, na certeza de quea vi- Daprímeíra parte, consta:
diferença, que, na presente dação, para ratificar .as de- tória das chapas aliancistas 1) - TAUNHAUSER - Mar

hipótese política, só há saí- clarações que prestara em e pessedistas resultará em cha � de Wagner.
das. recente enquete levada a e- novos horizontes para a co- 2) - PANIS ANGELICUS

E, assim, a grei: situacío- feito por uma e�issora 10·lleti�idade cát.arinense. - Cordas - Cesar Frank.

nista, pela' negação das pro- cal,.nas ruas da cidade, o sr. Corno se ve, enquanto se 3) - RAPSO'DI,A CATARI-

messas, pela imposição de Macário Amorim, .antígo fi-! desmandam os chefes, bor- NENSE ,- compostção 'do
métodos condenáveis, pelas líado udenista, que também,

'

nhauseanos, o Partido Social I professor E. Peluso.
r .

perseguições mesquinhas, en- expontânea e sàbiamente, Democrático avoluma os seus A segunda parte do pro-
fím, por um sem número de decidiu não mais acottpa- partidários e o udenísmo sen- grama, registra:
atitudes marcadas apenas- nhar os atuais detentores do te o minguar dos .seus acom- 1) - NOTURNO - op. 13
mente pelo ódio e pela vín- poder, a partir de ôntem, por panhantes,..' _ HENRI RAVINA - LUIZ

gança, que repugnam os pró- verificar, continuadas vezes, I . Por isso, só cabe uma con-I RICHETER. '

'prios partidários, vem so- que o uelenismo provinciano clusão: Vitória à vista. .' 2) - FEUX
•

D' ARTIFICE
frendo desfalques em, todos
os mumcipios do Estado,
tanto em suostãncía corno

em potencialidade.
'Tais ratos já se tornaram

corriqueiros em nossas pági
nas.

Ainda esta semana noticia
mos o deslígamento do ve

reador udenista Gervásio L. I

Muller,' Presidente da Câma
ra Municipal de Biguaçu,
que passou a integrar as fi
leiras pessedistas, juntamen
te com seu contigente de
eleitores.

.

Agora, outros mais deixam
as .colunas brtgadeírístas,
fartos de conversas e de pe
dras eleitoreiras, que, na ver

dadé, simplesmente represen
tarn o engôdo, dos senhores

.da clã para a cobertura da
desorientação admínístratí
.va, econômica e financeira,
'pois que êles se acham divor
ciados da realidade local e

1.0' - OS MARINHEIROS - Música de Leo . Delíbes indiferentes aos reclamos .do

por Telma Hoeschl, Bella Weiss, Sofia Linesky e .povo, já que.vivem exclusiva

Elizabete Bayer Jorge homenagem ao Club 12 de 'mentea época das promíssó
Agosto, Lira Tenis Club e demais Sociedades Re- rias.

ereatívas. Assim, em Pântano do sui..
2.0' - DIVERTISSEMENT - Músia de Strauss por Ja- distrito de Ribeirão da Ilha,; �..i:-'."

ne e Mary Paim Costa .;homenagem ao Jorna- ���,ça��sdi��i:���e,r, i�·���ndaOS-
r.

•

;perS·IgU· -Iç olfW e,s'Íista Nerêu Corrêia,
.

3,0 - POT-POURR� DU BALLET COPÉLIA _ Músi- corri as barganhas e a ação
ca de Leo Delibes por Marla Tereza Paim Vieira do poder econômico, enquan-�.........�,

Vera Maria HO'eschl - homenagem ao Exmo Sr. to os cO'mum são relegados O S�:'Dr:-'Oswaldo R.' Cabral, recebeu' o seguinte:
Dr. Juiz de Menores. ao esquecimento, mais agi'a- Exmo. Presidcnte Assembléia Legislativa do Estado

4.0 - LES SILPHIDES - Musica de Chopin por Elisa- vando. ainda as dificuldades Florianópolis
bete Bayer Jorge - homenagem aos seus Avós. :'da hotá que atravessamos, os Levamos alto conhecimento Vossência que atual Dele-

5.0 - FESTIN EN BAGDAD' - Música de Rimsky' :ÔERMANO JOSÉ DA LAPA gado de' Polícia Euclides Gonçalves está exorbitando suas

Korsakow por Tânia Campos e Bela Weiss '7
'GERMANO JOSE' DA LAPA funcões cometendo violências arbitrariedades cont't'::j> cida

homenagem ao 'Egrégio Tribunal de Justiça do 'E .;rOSE' ERNESTO PICÃO ;dão� nossos correligionários vg, quais são 'por ele intima

Estado. . resolveram, de v�z, abandü-I dos ..comparecer Fabri�a .Fiação da qu.al é I?iretor �r. !oão
6,0 - SILVIA - Valsa de Piz'zicato _ Leo Dlibes por

nar a UDN. E O' fIzeram, com Cohn vg, Chefe udemsta local vg. afim ah serem Il1tJma�

Sofia Linesky - homenagem -à Imprensa escrita armas e bagagens, renunci-' dàdos pt. No momento' trata-se memorial já com setenta

e falada de Florianópolis.' ando as posições de antigos assinaturas colonos ser enviado :Deputado Nerêu' Ramos'

7.0' - CONCERTO N. 1 EM SI BEMOL MENOR elementO's e fundadores do Presidente Câmara Fed�ral, fim .interceder junto Depárta-
. Tchaikowsky por Tânia Campos _ homenagem diretório brigadeirista da- mento Rios Portos Canais sentidos serem realizados obras

à Exma: Sra. Albertina Ganzo digníssima. pro- quela IO'calidade praieira. Rio Cubatão serve vasta zona rural, intuito dar The' tran
,fessora da Academia de Ballet desta cidade. Ao mesmo tempo, procu- quilidade e garantia suas propriedades contra 'inundações

8.0 _;_ LILI - Fantàsia do filme da M. G. M. por Ange- rar1lm O'S chefes pessedistas vg, cujo memorial foi por Eugenio Juergensen vg, Huebne�'
lita PÚitQ de Arrud�, Elisa Buatim. Magda Wal- para não ·só hipotecarem a e Arthur Eberhardt candidato e Vereador da União De-

trick e Rosiris Sombra - homenagem aos La- mocrática Nacional arrebatado sob ameaças e violenta-

geanos residentes em Florianópolis.

I PtAJ ORDUIO
mente das mãos lavrador Werner Steffens o tinha seu

«( )! poder p"ara assinar � colher assinaturas outros colonos pt.
SEGUNDA PARTE P d' O dEstas

violencias tem COIqO intuito unico intimidar eleito-

, Di! e ra rao e res que divergem situação política dominante neste Muni-

1.0 - POÉTE ET PAYSAN - Música de Von Suppe por 1 Foi c�mstruido na Vila de cípio e Estado vg, e constituem atentados ao livre exerc�
Jucelda Mattos Lima - homenagem ao Dr. Oficiais do 5.0 Distrito Na- cio direitos Constituição a todos garante assegura pt. Apos
Aderbal Ramos da Silva. vaI, na Pedra Grande, pe- violento arrebatamento memorial foi este entregue referi- I .

---\----
2.0 - DAN9E DES BALH,mS - Músia, de Straus por queno "play ground", com do Joã� C.olin ,que por inte�médif) Dele�ado Euclides GOl1- Instalação da Ala Fe,minio8Aracy Pinto de Arruda - homenagem à Assem- viveiro de peixes e de aves, çalves m�lmou Promotores mesmo Engelberto Muller e

bléia do Estado. banéÇls, aparelhos diversos e Hehnuth Hardt a comparecerem aludida Fabrica onde fO-\' d p·SD E t
• t'3.0 - LES SILPHIDES - Músia de Chopin pO'r M;arilia pequeno bar. ram ameaçados pt. Estamos represe)1tando perante Juiz ' -O . no. s rei o

CampO's - homenagem à Cíi,mara Munidpal de Durante O'S dias'da sema- Eleitoral aqui�t. Rcsp'eitosas sa,udações Aliança Social' Tra- Teve 'lugar ontem à no�te, na sede do Sub-DiretórfO' do
Florianópolis.

' ,

ria, ficará aberto das 16 às' balhista de Joinville - Adhemar Garcia Rodrigo Lobo Partido Social Democrático, do Estreito, a eleição da dire-
4,0 - LUZES DA RIBALTA - Música de Charles Cha-' 17,30hs, e aos dO'mingos de r

Arnoldo dlJ, Luz. toria da Ala Feminina, reunião essa que,cO'ntou com O' cO'm-

plin pela PrO'fessora Gabrielle Perly - homenagem aos 9 às 11,30 e de 15 às 17,30, . parecimento de um grande número de correligionários.
Exmos. Srs. S�Cl'etários, de Estado. sempre que houver bàm tem- Por aclamação, foi eleita a seguinte diretO'ria:

5,0 - A MONTANHA. DE CRISTAL - Música de Nino po. Lotar.a• do Estado Presidente de honra: Sras. Lídia Daux e Solita Vieira.
Rota por JuceMa Mattos, Lima - homenagem O uso dos aparelhos será... Presidente: Sra. Maria Cruz.
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de' Fpolis. permitido às crianças de am- \ la Vice: Sra, Daura da Costa Vaz.

6,0 -

co,
NCERTO DE VARSOVIA - Música de Addin- bos os sexos até 12 ános

dei 4 Extra�ão .de Ante-ontem 2a Vice': Sra. Norma Pacheco.
seU pela Professora Gabrielle Pel'ly - homena- idade, as quais devem est-ar \' 3a Vice: 'Amália Rosa Silva.

gem ao Lions' Club e Rotary Clnb. acompanhadas de alguma, 5.654 - Crf200.000,00 - JOINVILLE Secretária Geral: Sra. Amélia Maria Bianchini Teive.

7,0 - DANÇA CAUCASIANA - por' Marilia Campos pessoa d� responsabilidade 10.073 - Cr$ 25,000,00"":""" jOINVILLE la Secretária: Sra. Zilda' Lino.

menagem ao Exmo. Sr. Governador do Estado. ou mesmo entregues e reco- 12.274 � Cr$' 15.000,00 - JOINVILLE lla SecJ,"etária: Sra. Senhorinha Régis.
8,0 - A MORTE DO CiSNE - Música de Saint.-Saens mendadO's aO' servidor do 10,561 - Cr$' 10,000,00 �- JOINVILLE Tesoureira Geral: Sra, Amanda de Oliveira Maia.

pela')PrO'fessora GabrieUe Pel�ly - homenagem da Distrito que estiver no local 10.085 - Cr$ 5.000,0'0 - FLORIANóPOLIS la Tesoureira: Sra. Izaura ComichO'li Pires.
Professora Gabrielle periy ao Exmo. Sr. Gover- em. serviçq de fiscalização e 2a-Tesoureira: Sra, Zulma Souza.

'

nado!' do Estado. cuidado dos jO'vens, Oradora: Srta. Maria Barreiros .

.

Aos domingos funcionará o MembrO's: Sras: Maria Isabel Machado, Iracema Ka-

pequéno bar existente ape-

AV I S'O
fethz, Osvaldina Machado, Perene Maria Kafethz, Osmarina

nas para as crianças e res- Machado, 'Iraní Ka�ethz, Percí Kafethz, Maria Lavina, Ma-
ponsáveis pelas mesmas.

'

.

'

, ria Rampi, Otília Laurentina Silva, Ilza Maria Si'lva,'Maria
O Vice-Almirante C. Car- Madalena das Neves, Nilza Cabral Neves, Amélia sO'uza,

neiro, . Comandante do Dis- NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE Adélia Bauer Amorim, Maria LUlza 'da Silva, Érica Schlem-
trito, terá muitO' prazer que A EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACÃO HOEPCKE, per, Teresa Bianchini MigliO'ri, Maria Lemos, Elza cO'ncei-
as crianças de tôda a vizi- avisa aos senhores passageirO's' e emba,rcadores . de, carga ção Silva, Dalva Pires, Elza CO'micholi CarlO's, Maurina Con

nl1a.nça, das distintas famí- que O' navio CARL HOEPCKE, nesta viagem, a sair do Rio ceição da Silva;' Maria dos PassO's Pereira, Aurea Cruz, Ma
Íias conhecidas ou nã_O' da de Janeiro nO' dia 20 de setembro -de 1954, fara e?Cçepcio- dalena Bianchini, Maria Rosa Senna, Walda Freitas, Flavia
O'ficialidade, possam passar nalmente a seguinte escala: Vieira, Amália Silva e Matilde Fortkamp.
algum tempO' nessa diversão, IDA .:_ Rio - Santos � Recife - CabedelO' i

,.
A posse da diretoria da Ala Feminina dO' PSD do Es-

sendO' assím O' "play ground" VOLTA - Cabedelo - Rio - Ubatuba - IlhábeI� � treitO', dar�se-á na próxima sexta-feira, às 20 hO'ras, na séde
cO'locado a serviço dO' bairrO'. ,SãO' Sebastião L, SantO's - Itaj!iÍ - FlorianópO'lis.

'

dO' PartidO'. '

•

' .

.

,.""," .�

Florianópolis, Sábado, 18 .de Setembro de 1954

Noite de Arte
i���:í!'U .�.2i�I.�,

,

A J;'rof..Gabrielle Perly, num belíssimo e significativo,
movimento de uma de suas brilhantes interpretações.

Finalmente, hoje, no Cine Rítz, a sociedade floriano

politana terá a telíz oportunidade de apreciar as alunas
da Academia ele Ballet do Clube '14 de Junho", da "Prtn
ceza da Serra", que se apresentarão às 20,30 horas.

Damos, abaixo, O' programa da- noitada de hoje, que,
estamos certos, será coroado de plento êxito e merecera

aplausos de quantos o forem assistir.

PRIMEIRA PARTE

. A MORTE DO CISNE

Prim·avera. No lago tranquilo \) cisne faz �' seu passeio,
alegre, feliz, .. Em volta ,tudo é belo!' O sol, a 'natureza em

flôr. .. E alegre, feliz, o cisne prossegue seu passeio sen

tindo no coração a plenitude da beleza e da felicidade que

O' rO'deia!
, ..

O perigo, pO'rém, estava pertO' ...
, Ouve-se um tiro, ..

E a bala do caçadO'r atinge-o mO'i·talmente... PO'bre

cisne·! Núm ultimO' esfôrço êle quer olhar ainda uma vez

O' lindo dia de sol e O'urO' .. , mas a cabeça tomba, inerte,
para sempre. ',0

Concêrlo daOrques
tra Sinfônjca

'

Sob a regência do .profes- - Prelúdio - VELMA RIC:a�
sO'Í" Emanoel Paulo Peluso e a TER P. PACHADO. .

colaboraçã? direta da píanis- 3) � CO�CERTO N. 1, op.
ta conterranea Sra.. Welma 11, par� piano e O'rquestra
Richter P.·Machado a Socie- CHOPIN - solista Velma
dade de Cultura Musical, que Richter P. Machado Lo mo,
mantem a Orquestra' Sinfô- vímento: Allegro. 2,0' Roman�
nica, oferecerá hoje, ímpre-] ce e 3.0 Rondo.
terivelmente, seu anunciado " Essa será 'a 45a. aUdição
e grande concêrto. que a Orquestra Sinfônica

Para que tenhamos uma de Floríanópolís O'ferecerá á
idéia do que vae ser o espe- Cidade, corno cO'ntribuição ao
rado acontecimento, que desenvolvimento prO'gressis�
marcará mais um passo na ta da nossa cultura músical
vida cultural da Cidade, ve- e artística.
jamos como ficou organizado E' de se esperar uma noi�
o programa:

I

tada como. poucas e que te
mos assístído.

A anunciada audição, que
corno dissémos, festejará o
10° aniversário da SO'ciedade
se dará, no salão nO'bre d�'
Clube 12 de Agôsto, dia 28
do corrente, ás 20,30 horas,

ABUSO
I""':

B . falta de ateo
cãó com a

popolacãoPara Prefeito Vívemos, realmente, na
Ilha dos "Casos Raros",
Não bastassem tôdas as 'ca-

lamidades que nos assolam,

I constantemente, e {)S pró-.
. prios Poderes Públícos dão

I
nos, também, mO'stras, de
sua falta de atenção.

.
E o pO'VO' tloríanopolítano,

tão massacrado, tão espesi
nhado, vem, há meses, sem

qualquer aviso prévio, tendo
a sua luz ínopínadamsnts
cortada, diariamente, por

I :�:0.t;;;;:�;'a :��;;
do, por volta das 11,30 horas
roí a luz desligada, sem aviso
prévio. r
Naturalmente que vanos

telefonemas foram dirigidos
ao 'Telefone 2.404 (Serviço
de Luz e Fôrça - Falta de
Luz), mas... este telefone

O· Té·mpo- ��c�!ée�t!.��Sli���� a�!O'�:�
Prevísào do tempo, .até às responder às reelamaçõss ou

14 horas do dia 18. pedidos de informações.
TEMPO - Instável com Isto constitue, antes do

\

chuvas - trovoadas. mais, num verdadeirO' abuso
TEMPERATURA - Estável. e falta de atençãO' para com

VENTOS - variáveis, pre- o PovO'.
.

dominando os de sul, raj adas, Mas. '.. as eleições se apro
frescas. . I ximam. . . e O' PovO', este mes

TEMPERATURA extrema mo Povo já cançadO' dos "ca-
de hoje: I sos raros" sabera dar O' devi-
Máxima - 25,8., , do corretivO' quando fizer uso

Mínima - 18,4. ! de seu dever civico.

I

./ CONHECENDO MELHOR QUE NINGUEM OS PJWBLEMAS DA CIDADE, OSMAR

: CUNHA E' A,SOLUÇAO PARA UM GOVÊRNO PROGRESSISTA E HONESTO.

P. S. D. -- P. T. B.

'_

Assinado o acôrdo
(sôbre o petróleo' iraniano

WASHINGTON, 16 (u. P.) o consorcio internacional pa
- O Departamento de Esta- ra a extração e distribuição
do deu a conhecer' que hoje, do petróleO' iraniano, pO'ndo

fim às discussões que há dois
simultâneamente nesta eida- anos se sucedem, em cO'nse

de, em Londres, Haia e

Te-j
quência da lei de naciO'nali

erã,. será assinado o acôrdo zação daqu'êle produtO' mine
entre o govêrno ela Per;üa e ral.

. \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


