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�xplicando as difel: I semânticas
entre nacional ismo e!�patriotismo

Lealdade ao· Brasil' e não aos EE.UU. Carla-aberta do sr. Horácio Cinlra leite
"ÓiÜ}ULHAMO�NOS ,"OE NOSSO PAÍS, COMO OS SENHORES SE ORGULHAM DO SEU. SOMOS SEUS AMIGOS E V;EMOS ESSA A M I Z A D E DE

,

IGUAL PARA IGUAL. 'NÃO 'AGRADECEMOS, PORÉM, A CONDESCENDÊNCIA"
NOVA IORQUE, 14 (D. P.l aberta do sr. Horácio

Cintra-,
Brasileiro 'do Café, na qual I publicou

recentemente, sobre

I
Cintra-Leite começa dizen- ta, pois "demonstrou acerta- nos de nosso país, como os

, ;_ -rne N�W Xork Times" I Leite, re�resentante nos; Es- fa� al�umas, observaçõ�s ao o ar:ti-ianquismo na América do que o editorial era ex�e- �amentAe uma das causas b�-I senhores se org�lham do seu.

ublicou, dia 11, uma carse- tados Umdos ,do Instituto edítoríal que aquele- Jornal Latma. lente, sob um ponto de YIS- sicas deste chama de anti- Somos seus amigos, _e vemos

�" ,

' ---'- ianquísmo". essa amizade de igual para
,
�. ·

I'
"Se nós, 'brasileiros" rôs- igual. Não agradecemos, po-

DIRETOR O.
·

D·'
semos escrever em tom de rém, 'a condescendência.

b' 'd
' mail .ntl.o I -

1
condecendente superioridade, "Talvez que com um pou-Ru ens

,

e rio d. S. C._tarina acêrca dos Estados Unidos, co de reflexão se possa com-

Arruda Ramos I colocando-nos em uma torre preender que esta tendência

• GERENTE Ano XLI' 'de marfim, atl�evo-me a di- à cond�scend�ncia com ou-

o
'

'

,

'

I
zer que a reaçao norte-ame-. tros países, tao bem expres-

DC)mn'llgos F., ricana não seria distinta da sada em seu editorial, explí-

'de Aquino N. 't.988 minha, neste caso, com a que muito mais tundamen-
"

• única diferença ele que, de talmente que a mera etíque-

�!!���������� - �- o- ..... o-.. 500.000 norte-americanos, não -ta de "naciónalismo", a ra-

- � d h
.

8' "

s Florianópolis, Quarta-feira, 15 de Setembro de 1954 Cr$. 100 ha um que saiba lêr o por- zão de ocasionais evidências
Ediçao, e, me --: pagina ,

tuguês't.. de sentimentos "antí-Ian-
"O nacionalismo; afirinava ques", mesmo no BrasU. De�

P'
'

·

"

d K d IR
· IPROCESSO 'CONTRA seu editorial, era a raiz emo- pois de tudo, não somos san-

a'ra' O a rqUIVO' o sr. ,On eri e IS PARISN,A!4Z(IuS.TpA.) _ Teve

tiva do "antí-Ianquísmo". tos, embora acreditemos que
,

Talvez fôsse bom que V. S. o Brasil é "a Terra da Pró-'
publicasse outro edítortalpa- missão".

'

inicio ante-ontem o segundo ra explicar as diferenças se- "Outra coisa mais: "Até-no
... -- , .. �

processo por crimes .de guer- mânticas entre "nacionalis- própria" dia do recente trágt-
ra contra o ex-general das mos" e "patriotismo". Ne- co- acontecimento do Rio de
divisões de assalto nazistas, nhum país no mundo tem si:- Janeiro "The New York Ti-
Karl Albrech, conhecído na do amigo tão constante dos mes" publicou ataques vío
França como o "carniceiro Estados Unidos, em tôda sua. lentos e pessoais ao extinto
de Paris". O general estava História como o Brasil. \PO- presidente do Brasil.
preso há dez anos.' Junto a rém continuamos sendo bra- "Pai isso prova de "anti-

, Albrech, no banco dos réus, sUeiros. Devemos' ser leais a brasileirismo?" E qual era a
estava seu ajudante, o COrO- nosso próprio país, e não aos causa emotiva de sua agita-
nel Helmut. Estados Unidos. Orgulhamo- cão''.

46· aniversario de casamento de.Churchill'
Festejada a,' dala lia�a reunião 'simples'LONDRES, 14 (U. P.) - orícíante .teve de fazer, gran- Blenheim, residencia de sua

Sir Winston Churchill e sua de esforço pa;à ouvir o seu familía.Alí, o jovem Winston
esposa viram transcorrer, dia I "sím". Ohurchfll que de' tão propôs casamento e .Clemen-
12, o seu 46° aniversário de. nervoso havía calçado uns tine pronunciou o tão arnbl-
casamento. sapatos que não condíziam cionado sim.
O casal, recordando seus com o traje, conseguira con- "O meu casamento foi o

46 anos de união relíz, fes-' trolar novamente os seus acontecímento mais .feliz na
tejou a data com champanha nervos e respondeu "sim" minha vida, porque não pode
em uma pequena reunião 'fa- naquele tom ressoante que haver nada mais glorioso do .

milíar- na resídencía cam-j. acabou fazendo' historia. Sir que passar pela vida unido .a ;

pestre oficial do chefe do Winston era um liberal en- um ser incapaz de um pen
Governo, em Chequers. 'J're- tusíasta quando conheceu samentoque não-seja nobrs", ":. -�.�\"
ze moças do, Corpo �u?Ciliar ÇIElI]'le.ntine� neta QIl, oondes-: dís§e Sir 'Wi�ston ..,

'
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ser es�a, ta�?em a' seman� "1'!?ra v,�iadà péla's
1

sufragistas GRA,'FIAS�, 'DO'r: P'RE- ,>de aniversano da famosa que exigiam o direito de vo- " '

"Batalha da Grã-Bretanha" "to. Em 'um jantar,. deram- SIDENTE VARGAS,
contra a aviacão nazista. lheS, o lugar junto a ela 'e,' RIO, 14 (V,.A.) _ Adianta- '

Clementine, "a noiva do ano" segundo alguns amigos, ena- se que .estão em preparo
háA6 anos, sentia-se então moraram-se 'à. príméíra vis- quatro biografias do presí
tão nervosa, que o sacerdote 'ta. Poucas semanas mais tar- dente Getúlio Vargas.
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O R' Lady Randolph Ch'\}l'chill, Olimpio, que foi o editor doI

,

'
,

"

,

conseguiu levá-la a um pa- ex-presidente, para um �i-
,', ", 'Pai e F1'lho pereceram tra'g,l'cam"ente', gode situado em frente ao la- vro', intitulado: "In memo-'

r'
'. t' , 'B'" F

"

t t
"

I .so contíguo ao Palácio de riam de Getúlio Vargas".
-�D ara,

"

nan
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o··�·J··a··p··a.:.·o�',' . �,ml'c.t'or'I'·o que en'volve' seu geo't·tor :mtem, quando tentava apa- salvar o menino. Acabaram
' " " '..
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, nhar umas 'flores � beira do TOQUIO, 14 (U. P.) :- O no sul de Kiushu e na ilha .;.., �
LONDRES, 14,. (U��P.) � O logia afirmaram que, na rea- Tietê, na 'Vila Guilherme, o morrendo ambos afogados e

Ja"pão inteiro está em estado de Shikok1i. O ,raio de acão
caso do coronell.·nga,ê,s Faw- Ing'laterrà ossos que se ac,re- lidade, eram restos do esque�

.

M d 4' t h
de alerta, com a, aproxima- do tufão é de 300 milhas. To-

, menor arcos, e anos, somen e oras mais tarde çãó de um tufão, o mais de- das' as autorl'dade's esta-o' de
"

cett, que desapirec,ê'u, 'junta- ditava serem ,do explorador �eto de um indigena, pois I}ão perdeu, o equl.lib:io �' caiu
I
seus corpos foram retirados -

me'nte com seu:'ffiho Jack, pesaparecido. Mas os cientis- apr�sentavam caracteres i'a- nas ag�ras. Seu pal, o mdus- por uma turma do Corpo de
sastroso talvez de toda a sua ser-vi"(!o 24 horas por dia bem

de 22 anos de idal;fe;, em 19?�, tas da Sociedade ele Aritropo- �iais dos brancos. trial Mario de L�crocce, ,"' de Bombeiros.' , como os especialistas de me-

na selva brasiléb�á;:, � ,quando�- -.- ........ -..-.-_-.:-;""'.-. "'-._-_-.- ._- - +

'
r , história: Milhares' de habi� teorologia. A p0lícia e os sEtr-,

buscava uma ': ;'çivilizaçfro" tantes de Kiushu abandona- viços de socorro do exército
perdida" esiá nOvamente elu. FINDOU ONTEM O INQUERITO A QUE O MARACA'NA- REQUISITADO ram já seus lares refugia'n- foram distrlbuid�s nos, pon-

foco, porque' sei{ segundo fl- do-se mais distante, pois, tos mais ameaçados, para
Iho,Briâna:�abade'anUIiciar, ,RESPONDE. O,SENAD,',OR MAC CARTHY RIO, 14 (V. A.) - Em tor- "O Estádio Maraca�ã está ventos ,a mais de sessenta

I realizar aventuais operações,
segun9.o o ,jorna,l', "Reynolds, no dos protestos que os clu- requisitado para todos os ,e- milhas por hora, sopram já de salvamento.

,

News\,Que parti.!ª" ,no' ano WASHING!?N, �4 (u'. P.) I
fim �e que_ sej?- det�rminado bes de futebol vem fazendo feitos. Os presidentes dos

I próximo para o Brasil. Brian - Um comlte de mvestlga- se ha ou nao base para votar contra a requisitação· do es- clubes que façam seu movi-'
,

procur�rá esclar'ect!+·: de uma
. çÓes do Senado que, estuda se o �efe1'ido parlamentar, é tadio Maracanã para o tra- menta. E, na verdade, êles

vez p()� todas, o, mistério d�' acusa9ões con�1'a o senador, I ?U
nao

..

culpado �e 'cond,uta balno de apuração do proxi- nada' têm a ver coll) a ques

desaparecimento de' seu ,paI. I
,.

'

" lmpropna de um senadol. A mo pleito, o desembargador tão. O Tribunal requisitou o

Corrio �e saP'!'!:,o coronel Faw- Mac Carthy terminou hoje acusação é oriunda elas 1'e- Ari Franco presidente do Tri- �aracariã a quem de direito,
cett d�ãB:p�reeeu' elh Mato seus trabalhos. O com.itê ,a- centes investigações por uma bunal Regional EleitOl'al fez isto é" a Prefeitura, Deste

, Grosso· 'e o governo brasilei- presentará um relatarIa que sub-comissão encabeçada pe- hoje estas peremptorias de- modo, o estádio será ocupa-
ro, em 1951, enviou para a será estudado pelo Senado, a lo proprio Mac Carthy. clarações: do. Não há dúvida.

Os que s�rppre Presidente-Mártir não se'conformam com esses arquivos. Eles, que sempre \foram
mais que- adversárjos, porque foram ínímtgos e' algozes, de Cetúlio, querem agora inverter a. situaçâa: querem \'Iue o

getulístas e até os "queremi stas" e nos outros, nos amigos, como Nerêu, os

"ll1at,àfidores(lu perderam a razão ou perderam a vergonha:

� povu veja neles.' .os amigos, os

de Getúlio"!
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POLITICA ECONOMICA DOS EE, UU.
PARA COM A AMÉRICA LATINA

RIO, 14 (V. A.) ..:_ Prosse

guem os entendimentos . do
sr. Harry Holland, seCretario
adjunto para assuntos lati-

no:-americanos � dos Estados
U.llidos com ,as nossas auto
ridades monetarias. Esteve
ele ontem, duas vezes; no

Ministério da Fazenda, parti
cipando da reuniao aproprio
ministro e os techicos da
SUMAC e da Carteira de Cre
dito do Banco do Brasil, :1-

l�m de óutros economistas.
Foi examinada a situacão
cambial do país em face dos
compromissos com a Ametica
do Norte.

;.' Os' discursoS do sr. Irineu Bornhausen não expl,'es

_Ín a voz de um Chefe de Estado. Neles, o que se ouve

�io os 'despautérios e as patranhas' solert�s de um chefe

de partido, perdido na demagogia e no embuste(

,

Da> suá úÍtima fala, ein Itajaí, consta esta cabéluda

mentira: '

,

, "Tenho atendi(lo, �om a mesma isenção. de ânimo, com
o mesmo espírUo derjústiça, tanto os municípios adminis

trados ,por Prefeitos udenistas, quanto aquêles cuja admi

nistração coube aos meus' adversários políticos.
"

Dentro dêsse tratamento equânime e elevado, por que

sempre ,pautei ,as relações do· Go�êrno do Estado com' os

chefes dos Executivos municipais, disseminei obras de in

terêsse público -por todos os quadrantes da: nossa terra".

,Para contest;u essa falsidade, apregoada com a �esfa
, çatez de ,um irresponsável, aí ,estão os fatos.

,

, As; cotas rodoviárias,' destinadas aos municípios, pela
União" foram �ntregu"es, ao' Estado' no mês de abril .do

�erren�e ano. Os municípios' de prefeito udenista foram

'bnediatamente chama�os a �sta: Capital e. receberam cada
,nal a' sua parte."

'

.

'

,

Os� municípios 'administrados' por prefeito do P.S.D.,
..té hOje, 'lião conseguiram receber o que lhes é devido e

está sendo', retido criminos!lmellte p,elo govêrno bornhau-

-ne. �,'
"

A repartição que ihes devia pagar - ou melhor, trans
-ltir _; essas catas, recebeu do governadM ordem eXlues-

"
. ,. -. -�

.. .. .,

I Mentiras Oficiaisl
de'" f

.

1 d
'

' �

d'
.

'

dsa m orma- os e que o pagaq1ento nao po Ia am a

,ser feito porque faltava fazer os cálculos!
E é esse homem que fala em isenção de, ânimo e espi

rito de justiça para' todos!
'

As cotas estaduais, por lei, devem ser distribuidas aos

municípios no primeiro semestre.
No govêrno Bornhausen, os prefeitos udenistas recebe

ram ,essas cotas não só dentro do prazo legal, como, mui
tos deles, receberam-nas 1)01' adiantamento.

Os prefei'tos pe!jsedistas, todavia', não receberam esses

recursos até hoje.' j"

E o sr. Bornh'ausen, com o maior caradurismo, auda
por aí a espalhar que trata á todos no mesmo pé de igual-
dade� ,:' 'c,'

,
,

"

,

Um 'pl'efêito q� P.S.D. houve que, para conseguir pe
quena' pàrcela do que, o seu município thiha direito, 'não
teve outro recurso senão o de sujeitar-se a pagar presta
ções adiantadas ele um serviço contratado com empresa
qlÍe tem intéressados no govêrno.

I Ao povo lageano ainda,: está bem viva na memória a

I.intervenção do sr./r:o�ri.,�i��'en no seu município para re

I v0ll'ar uma lei' da Camara Municipal. A cidade JOi oCllpa-

da militarmente e a lei foi rasgada, até que o Poder Judi
ciário .lhe 'assegurou respeito e execução.

,

E é esse homem que se elogia de não praticar atos dis.
criminatórios.

",

�

, ,

Ainda agora - já podemos d�n,!1nciar o fato - o go
vêrno udenista entrou em combinacãiJ. com os seus correli
gionários e amigos de Tangará pã.;�' evitar Qlle' o Prefeito
oposicionista, 'eleito a 22' de agosto iíltini(), tome posse do
cargo na data legal.

'-

Essa posse será perante a Câ�ara e como nesta
�

a

maioria é bornhauseana decidiram que não se reuniria O representantes norte-
llara o ato do empossamento do prefeito Júlio Fuganti. ámericano está colhendo ob-

E são esses golpistas e inimigos" da Cons,tituição que servações e reunindo dados
querem passar por estadistas conspícuos e serenos na 'obe- para orientar a política dos'
diência à lei e à vontade popular. Estados Unidos na proxima

,

O pior sintoma ,dos discursos do_sr. 'Bornhausen é ,o f reunião de ministros da Fa-:'
que retratará, no futuro, a sua época: (» cinismo em afir- zenda das Americas, a reali
mar que faz 'o que jústamente não faz e jurar que não faz zar-se nesta cãpiÜtl.
,aquilo precisamente que faz. 'Pela' posição já assumida

E',' pois, a mentira solenemente ofiCYializada, é a falsi- pelo, Eximbank acreditá-se'
�ade consciente" é o embuste espalhado com a respon�abi- que- o governo dos Estados
lIdade do cargo., Unidos está disposto a apoiar

Entendem q�e o. govern.ad?r, prestando-se para êsse I preferenci�lmente a política
papel, consegue iludir e ludIbriar � povo.',' de investimento 'de capitais

O que, no entanto, o. sr. Bornhausen tem éonseguido privados nos' países sub-de
com isso é o �otal desgaste do seu nome e do nome do seu senvolvidos em cooperacão
ruinoso govêrno, cOlnprometido moralmente sob todos os com os capitaiS naciori"ais '

,aspectos. ,

. ",'.' .;. ,

dessas fiações.
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"O ,ESTADO"
NO LÀR E NA SOCIEDADE

Lição 'Errada
IIENRIQUE CASTRICIANO

E o sábio disse: "Meus senhores; esta

Mulher que vemos sôbre a lage fria,
Foi como a noite vinda após um dia

De cerração, num êrrno 'de floresta.

j
"

Seus olhos verdes como verde a' giesta,
Tinham brilhos de fúnebre ardentia,
Fosforescentes como a pedraria
De um colar de Princêza em régia festa.

Não tvee coração! - E, nisto, o sábio

Rasgou-lhe o seio e.:. recuou... Seu lábio

Contraiu-se num gesto estranho e lento ...

No peito havia um coração partido,
Morto de amôr, de lágrimas ungido,
E lacerado pelo sofrimento!

ANIVERSARIOS
---x---

conterrâneo
Beirão

sr. ' Eugenio

FAZEM ANOS, HOJE: menina Terezinha,
_ menina Lúcia d'Aqui- filha do sr. Aurelio Seára

na d'Avila, filha do dr. Radiotelegrafista do Exér

Newton' d'Avíla e de sua cito ,

extna. esposa d. Ivone d'A- J - dr. Wilfredo 'Curlin,

quino D'Avilà' lfuncionário
publico

-sr. Paulo, Scheidman- -:- sr. ,Wilson Merizio,

tel, do Banco �acional do comerciante em Brusque

Comér�io Parana-Santa Ca-
/ ,- sr:

Carlos Alberto Bar-

tarina' bosa Pinto

- menina Maria Lúcia,

1
- sta. Zélia C. Pereira,

filha do sr. Arma�do 'Cu- funcionária da Imprensa
neo, alto funcionário da Oficial do Estado

Imprensa Oficial do Estado - sr. Joel Cardoso, al-

_ menino Luiz Carlosda Ifaiate ,

Rosa Luz, filho do sr. Her- - sta. Nair Manara
,

minio da Rosa Luz , I - sta. Marlene Vieira,
_ sra. Maria E. Lobo I filha do sr. Protenor Nunes

Beirão, viúva do saudoso IVieira, ,

.......�
.

HOJE NO PASSADO
15 DE SETEMBRO

A data,de hoje recorda-nos que:

t Missà de 1- aniversario
TOM WIJ:;DI JVNIOR

MiSSA 1° ANIVERSARIO
Tom T, Wildi e Senhora, Synowa Wildi e filhos, Geor

ges Wlldi e família, José Hasil e famílias, convidam a todos

08 parentes e amigos para assistirem à Missa que mandam

resar, na Catedral Metropolitana, no Altar do Sagrado Co

ração de Jesús, dia 18 do corrente, às 7,30 horas, pelo des

canso eterno de seu querido filho; espôso, pai, irmão, tio e

cunhado. ' I
Antecipadamente agradecem.,
Florianópolis, Setembro de 1954.

NOVOS HORIZONTES
Po� mais de uma vez êste

jornal tem provado que a ad

mmlstração bornhauseana,

tanto no plano estadual co

mo no setor municipal, faz

praça de agir acima das leis

a segundo as suas conv,eniên
cias partidárias, ,E em tôdas

as oportunidades foram a

pontadas as ilegalidalles e ar

bitrariedades levadas a efei

to, demonstrando que o go

;vernildo atual, no ílaquear a

bôa-fé da nossa gente, não

vê meios e modos de agir.

Leis, jurisp'rudência, dou

trina, hermenêutica, tudo is

to é matéria que não se con

ta: nas ações ou omissões,
resde que assim convenha à

l)OlitiQuice' udenísta.
Na esfera do município, o

j t:1pas'ão não, foge ao tígurí-
no.

Ao apagar das luzes, a ad

ministração br-ígadeirtsta
vem promovendo uma série

de medidas as mais absurdas

n Prelelto MUDlclpal, valendo-se, do cargo, que
detem lIegallleote, rescinde, um contrato ·Iavo ..

ravel los:lnleresl'es do povo para beoelici., a
IIrll8 c,ootratoote .

.

"Examinando e estudan- Os retalhistas reagiram,mos agora que S. Sia., ao

do a questão, verificou o!mas a firma concessionária invés de puguar pelo seu

dr. Wilmar Dias que o con- começou a diminuir a ma- cumprimento, rescinde uni

trato assinado ..entre a Pre I tança e á impôr preços de lateralmente o' contrato que
feitura e a firma Irmãos Vi- Cr$ 12,50, Cr$ 13,00 e ago- tantos beneficios trazia ao

dal assegurava à cidade ra Cr$ 14,00 por quilo de povo.
1.bastecimento normal de, carne prancheada. E' um crime contra o po
carne verde a preços ra- I A situação, a principio vo, que precisamos denun

zoáveis, u�a vez, que� pe-
I
foi tolerada porque os re- ciar e a atitude do Prefeito

las _:uas <:lausulas, a flrm.a talhístas, vivendo do seu só pode nos levar' a crêr

Irmaos Vídal estava obrí- comércio, não podiam ces- que ele cedeu a interêsses

gada a: sar bruscamente as suas a- políticos e econômicos in-

1) - fornecer aos reta- tividades. confessáveis.
lhistas, pelo preço de Cr$ Isolados, não podiam tam- 'Felizmente para Florianó-

10,30 o 'quilo, carne. pran-, bem defender-se da verda- polis a rescisão não preva
cheada nas quantidades de ira 'extorsão que lhes era lecerá pois S. Sia. não é o

.

que os retalhistas neces- imposta pela firma Irmãos legitimo detentor do cargo,
.

sitassem; Vidal. em que se encontra por

2) - assegurar o forne- - A necessidade da de- capricho e ato de fôrça do
EMPREGADA eirD:ento pelo prazo de-3' lesa comum levou-se à reu- sr. Governador do Estado.

_ anos; nião em Associação 'Pro- Como todos sabem, a, As-
Precisa-se de uma empre- 3)

-

leít
' 1 f I'

'

E, dêste modo, o balanço
- a nao p ei ear qua - issiona, ja transformada sembléia Legislativa, 'antes

gada. 'd t
'ue corresponder a êste ano quer aumento uran e os em Sindicato Classista. da autonomia, havia vota-

Paga-se muito bem. .'

6 d
inanceiro representará um prrmeiros meses o con- Estas as razões que ex- do a lei 164 que determina-

A" d
ii

t tocumento extraído de um
Tratar à rua Tiradentes trato; plicam o fato' de não ter .va a substituição do atual

,

'g'ra eClmen O -nnontcado de ilegalidades
n? 7 (sobrado). 4) - distribuir, ela con- havido carne em quantida- Prefeito pelo Presidente da

n-çamerrtártas, de uma série 1'RATADO C'OME'O _

tratante, no Mercado Públi- .de suficiente nos últimos Câmara.
-A Família do finado Francisco Cardoso, residente no . 1.\.- , d

.íe irregularidades contábeis, co, carne ver e ao povo meses. O governador violenta-

sub-distrito do Estreito, Beco Caramurú, vem, por êste meio, , CIAL I' .

d
.

' \ de um sem número de eon-
.. "

pe os preços maximos e mente recusou-se a cum-

. externar os seus mais protundos agradecimentos pela assís- A A
-

d
sertos e descargas, definindo PI1AGA, 13 (u. P.) _. A Cr$ 16,00 o "quilo, segundo ssociaçao, írlgíndo- prir a lei oe foi ao Supremo

. tência médica prestada pelos drs. .Márío eantícão e Romeu
rma desorgani:e;ação admí- 'emissôra l?callnformo�,:qué as condições do tabela- se à Prefeitura, em pedido Tribunal, que, em breve, se

�, 'Pires, do Serviço 'do Samdú,-e bem assim ao seu cõrpo de lf
. d COAP

.J idã 'f'
nistrativa, uma negação ,�s 01' a��i�M0.J!�l�;���g.R�-" �e�to a

1_ ,_ J�an,scri� qe certi ao, - verr ICQU que manifestará sobre o caso.

entermeíros, no doloroso tran�e sorndo.peto, extintç... " -

"i1ôl:ma! jurídicas, uma deso- 'mercia� tclieco-br'àsiliüro, cem tas na cláusula 16a do con- a concessiónária vem sacri- Entretanto não resta a

1':: A todos' sem dístincão o reconhecimento eterno da ra- ...

, ., . ,

'. bediência às espeCificações virtude do qual o Brasil em- trato. ficando o povo e os reta- menor duvida de que o

mílía enlutada. b
. 'f Ih

'

A

da Lei de Meios, enfim, uma arcara 'Para a Tchecoslova- Para esse fim, aPre eí- istas, pois, no mes de atual Prefeito está ilegal-
Estreito, 12-9-1954. ipoca de descalabros e de ir- quia café, cacau e fumo, em tura lhe dava monópolio do junho abateu 20 cabeças a mente no cargo, sendo,

João Oardosu - pela familia. t'esponsabilidades. roca de produtos industriais abate no Matadouro Muni- menos, em apenas 6 dias pois, ilegal a rescisão do
e químicos. ' cipal, contrôle e locação de de execução do contrato, no contrato feita por S. Sia.

NÃO
todos os compartimentos do mês de julho abateu 72 ca- O povo fique tranquilo.

TEM RAZÕES :VIercado Público e outras beças a menos e no mês, de que os exploradores serão

W,ASHINGTON, 13 (U, P.) facilidades administrativas agosto, apenas durante os desmascarados e os usurpa-
I
- Em Phom Penh,' 'campo- e fiscais.' 28 primeiros dias, subtraiu dores serão banidos.
dia, o primeiro ministro, sr. Protegido pelo .monopó- ao consumo público nada A 3 de outubro lO povo
Pen Mouth, declarou que o lia contratual que obrigava menos que 89 cabeças, elejerá o Prefeito' da sua

país não tem' razões ímedía- os retalhistas a só se abas- Assim o total subtraído confiança e o eleito trá fa

t�s ��ra aderir à OrgaI1iza- tecerem 'na irma Irmãos ao consumo público foi, em zer cumprir o contrato que
çao

.

Tratado do Sudeste Vidal, eqtrou esta a exigir' 2 meses e 4 dias, de 181 ca- é favoravel aos· interesses

�a ASia. «S�ATO�, pois a

I dos retalhistas preço maior beças o que, ao peso médio populares e há de ser rhan
ambodla nao esta sob qual- que o fixado pela COAP

Ide
200 quilos, significa, a tido, custe o que eustar.

quer anteaça direta. para lhes -fornecer carne. assombrosa quantidade de Esta a verdade sôbre o

36.200,quilos! -1iscutido càso da carne ver-
Diante de tal situacão e de que representa mais

verifi�andb que a firma uma vergonha para o Go
concessionana estava cau- vêrno do sr. Irineu Bopr
sando danos ao povo e aos hausen e do seu preposto
retalhistas, a Associação .1?aulo Fontes.
�ugeriu a ,e,stes que acionas'
sem judicialmente a firma
concessionária afim de com

peli-la ao cumprimento do
contrato, o que acaba.de
ser feito pelo dr. Wilmar
Dias.
.;_ Por seu turno, a As

sociação dirigiu-se, pela sua

piretoria e acompanhado
do seu advogado, dr. Wil
mar Dias, ao Dr. Prefeito
Municipal, solicitando-lhe
rigorosa fiscalizacã0 do

con�rato e pedind� que Q
mesmo ,iôsse mantido e

ctimj)rido, pois era extre
mameI).te favoravel aos in
te'sses do povo·
O Sr. Prefeito prometeu

fazer cumprir o contrato
e ficou, s'atisfeito em saber
que o contrato era' favO! a
vel ao povo.
Com surpresa,

em 1624, nas 'imediações da Bahia, travóu-se um

com.bate entre as tropas nacionais e as holandesas;

em 1636, faleceu, em Cametá, Francisco de Alb'!l

querq'ue Coelho de Carvalho, primeiro governador ,lO,

do Maranhão, empossado a 3 de setembro de 1626;

em 1793, em Congonhas do Sabará, nasceu Cândido Não sem razão, pois, o jú

José de Araújo Viana, Marques de Sapucaí, faleci- 'Jilo do povo quandO se votou

'do no Rio de Janeiro, em 23 d� janeiro de 1875; a autonomia e marcado foi o

em 1817, em Belém (Banda Oriental), o Coronel dia da eleição, dia que ficará

Bento Manuel Goncalves, à frente de 90 homens registrado na história catari

surpreendeu e derrotou um destacamento de 300 nense como o da. Redenção

entre-rianos do Coronel José Antônio Berdun; de Florianópolis. E êsse povo,
.

em i821, no Rio de' Janeiro, surgiu o primeiro nú- ludibriado e esquecido, sacri

mero do periódico político dirigido por Joaquim ficado e continuadamente

G()nça,lves Ledo e Januário da Cunha Barbosa, com iesado na sua bolsa, yerá a

o ,nome de "Revérbero Constitucional Fluminense", ma grande oportunidade,

, ',;0�corren4o ·eficazmente para a prociamação da premiando, com um voto ne

nossa Independência Política; gativo, uma administração

em 182't, foram proclamadas as independências de que sempre viveu à margeIl}

Costa Rica; RepÚblica do sal�ador, Guatemala, da lei e se caracterizou con

Honduras e Nicarágua;
, tinuadaniente por uma série

em 1810, foi proclamada a independência do Mé- de �anobras, omissões, nega":
xico' (ças, promessas enganosas,

em Í830, no Rio de Janeiro, faleceu o Tenente Co- irregularidades, ilegalidades

ronel Joaquim Xavier Curado, Conde _de São João e um sem número de outros

das puas Barras, nascido em Meia Ponte (Goiás), truques e tropelias.

a l0'de março de 1747 e'que foi o comandante das

tropas brasileiras que obrigaram a Divisão do Ge-
. nera! Avilez a abandonar o Rio de J,aneiro com ru

mo à Europa;
em 1948, em Pôrto Alegre, o.nde se achava a serviço
da Justiça do Trabalho, como Juiz do Tribunal Re

gional da 4a. Vara, faleceu o dr. Francisco de Sal-.

les Reis, que então desempenhava as elevadas fun

ções de Presidente da Junta de Conciliação e Jul- ta, sr. Osmar Cunha, a quem

gamento .de FIOl:iaI;lópolis.
' caberá a ingente tarefa de

André Nilo Tadasco
'-'

e as mais ruínosas para os

dias vindouros. E o corrente

exerciclc marcará o auge do
descontrôle econômico- finan

ceíro, pois que a preocupação
única é tapar os buracos re

sultantes de despesas' desme
didas e de papéis encostados,
ue sem autorízacâo da Cã-'

� , ..

.nara e sem verbas próprias
oram acumuladas na tesou

-arra, não só para a fiscali

zação da Edilidade como pa

ra aparentar enorme saldo e

lar a impressão de que o go

.êrno gastava menos do que

arrecadava.

Na verdade, o lema é:

"Aprês moi le deluge".

P01� sôbre isto, reafirmará
LS repetidas desconsiderações
, atos -de rebeldia à autori

lade constitucional da Câ

nara de Vereadores,., a,

'ora a usurpação de compe

ência, como 'no caso das a-

,oerturas de créditos sem pré
'ia autorização legislativa,
numa prova evidente da

marcada política ge susera-

E é por isso que a 3 ele Ou

tubro a gente floriaópolitana
marcará a sua libertação e

'forjará novos horizontes ad

ministrativos elegendo Pre

feito da Capital o candidato

da Aliança Social-Trabalhis-

a�c I 'E
/Agência

de

Publicidade
cata P_taJ, t"
I'lerlaa6...U.'
s..ta Ca&arIaa

/

'O (scan�alo �a Carne Yer�e·

bl,\dora dos Rádios R.C.A.

Vitor, ValVlÍlaa e Diu••
verifica�'

sanear a administração polí
tica, econômica e financeira
do Município, para que pos
sa abrir novas e ruais pro
missoras perspectivas à vida
comunal,

DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

Para
As urnas, pois, com o, no

me de Osmar Cunha, o ho

mem exigido pelo povo para
tão importante labor, sob a

égide do primado da lei e da
verdade dos números, ..

Aristóteles

ADEN�UER CO
MENTA

LONDRES, 13 (U. P.) - O
chanceler Adenauer, comen

tando em Neumunster, perto
. de Kiel, o projeto britânico
visando a admissão da Repú
blica Federal na NATO, de
clarou 'que era "o meio mais
apropriado e mais rápido".

DEFENDA QUEMOY
FRESNO, California, 13

(U. P.)· - O senador William
Knowland, chefe da maioria
republicana" pediu, em entre
vista à imprensa, que a Sétr
ma Frota americana defenda
a ilha de Quemoy, contra .um

ataque dós comunistas chi-
neses.

DEIXARÁ LONDRES
LONDRES, 13 m. P.) - O

senador , Alexander Wiley,
presidente da Com,issão das
Relações Exteriores do Sena
do americano, deixará Lon
ores hoje.

SANGUENOL
TONICO DOS CONVALESCENTES
TONTCO DOS DESNUTRIDOS

tônicos: Fósforos,' Caleio At
seniato e Vanadato de sódio.
O� PALIDOS DEPAUPE
R A DOS, ESGOTADOS

a- MÃES QUE CRIAM, MA.
� ,'é - GROS CRIANÇAS RAQUí-
.\ - 5. TICAS; receberão a -tonifica-
",.�� S ção geral do organismo, com o

�� .
-

1;-'-;;1 � I!I ! I :t� I ú f.!
,

'

Participaçãoc/
JúLIO .PAUPITZ FILIIO E SENHORA .

,_

participa� ao� pàrentes e pess<?as amigas o na,�ci
mento de sua pl'lmogenita Tânia, ocorrido na' Mater

_�idade "Dr. Carlos Corrêa'�, aos 13 de Setembro de 1954.

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA •••

,

O MELHOR JURO

5%
,�

DEPOSITaS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
RUA TRAJANO. 16

flORIAN6pOLlS

CASA MISCELANIA dl.t",·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FlorIanópolis, Quarta-feira, 15 de Setembro de 1954

.i8Qoi�/(on.o(e
A PRÚXIMA RODADA, ENTRE O "FUR'ACÃO E O "TIGRE" PROMETE CENTRALIZAR AS ATENCÕES DA "HINCHADA" -

t
. .' '

'0
.

.

ESPERA-SE UMA DAS MAIORES PUGNAS DO CERTAME
.

.

.

. �

A ,pr_óxima rodada I domingo, com a queda O Atlético, que' será sua vitória, sôbre sen- i domingueira vai a":" Negro" e o "Tigre",
em disputa do campeo- espetacular do Imbitu- o "sparring" do alvi- 'I,sacional de 3 x O sôbre gradar em cheio á certos de que presen
nato de Profissionais, ba frente ao Bocaiuva

'

.

, d
. o Paula Ramos �m res-I "hinehada" que deverá ciaremos um cotejo de

apresentará, domingo, que realizou sua mais negro, .está idv e�cI.a- 'posta aos 3 x 2 do pri- ser dás maiores.
"

[rara movimentação e

o Figueirense comoIí- I brU,h,a�te" a�uação de do como a versamo Ímeiro turno. ' ' I Aguardemos o em- repleto de lances emo-

der, posto que obteve sua existência. - I perigoso, ,haja vista I Ü jogo da próxima bate entre o "Furação cionantes.
,

r·_·"*'"! ••caiA- ,,'
�� � ++. �� � �.", �••. � >+� �..� ������ �_�_�_� � � � � � � � � � � � ��.��� � • � ••• � r� •• � � • ,� �_� � �_�_�c� � � • * • ��.�

x
'. ,

_

.

�� iIIf.)

.

"Estado ,EsportiyO".
...(�(�(�>4III8>�>4IIIIIH�(������""""'�.��("_'()'_'()""'()""()""'()"'()""()""()""("""(>4IIIIIH�()..

Não, esportistas. O zaguei-
ro Marco não fói reb:Üxado
pela díreção té�nica:.do Im- .

bituba Atlético Clube, O· fato
de ter o player corlterrâne�' : .. r
atuado no conjunto de aspi-

.

rantes que foi vencido pelo
Bocaiuva, não quer que ele
tenha sido "barrado" por Ar
mando que integrou o esqua,
drão titular. Marco, sElmanas
atrás contraiu mat'rimonio
obtendo. licença para se aü�
sentar dos treinos e jogos, o

que sucedeu realmente. Po
rém, tendo excursíonadn. a

'esta Capítal com a delegação
do clube de Henrique Lage,
para não perder sua forma, o
excelente zagueiro acedeu em
atuar pelo quadro suplente,
tendo cumprido bôa atuação
e revelando que é de fato
técníca e fisicamente su�e-

Iniciados em São Paulo os Jogos1HCOU PARA SABADO A RODADA FI- ��������;�::�E�
U

II· -; .
li I

'.'

B -I
-.

NAl DO TURNO DO CAMPEONATO DE, i�u�a:���r�����ó��;�nj���
, nI1VersltarIOS,.'. :rasl eiras· AMADORES. controdoví�e:'líâ.erque&erá ..

. �
, frente ao Guaram, em Hen-

O
' "

I 't
-

II t
'

/'! j',rique Lage, estará de novo-

S catannenses ograram empa ar : com os pau s as bado, á tarde, a última rOda-I Bocaiuva. Aliás são poucos a postos ao lado de Mário,·
- da do 1.0 turno do Campeo- os jogos em disputa do cer- com o qual forma uma das

São Paulo, 13 (V.A..) - Jogos, competindo com es- XII Jogos Universitários tre os bandeirantes e .os ra- nato Citadino de Amadores tame de 54, vísto o reduzido mais sólidas parelhas. de za
Piratininga revérenciou oh- forço e lealdade, respeitan- Brasileiros, e'; ao som do pazes de S. Catarina, para constante, das pelejas entre número de concorrentes e gueiros de Santa Catarína,
tem à tarde a, juventude do os adversários tanto' na . Hino Nacional, foi hasteado

I

no ginasio ter inicio o tor- ColegiaÍ e Bangú e Postal não há pressa de terminá-lo.
.

universitaria brasileira que, 'vitória como na derrota e
I
o pavilhão aur-iverde, se- neio de. voleibol, cujos re- Telegráfico e Radíum, visto ficou transferida para o pró- R

I

I I tem' marcha cadenciada e contribuindo para a forma- 'gundo da bandeira paulista. sultados seguem: .

as chuvas que caíram no dia ximo sábado, desde que as ussla X ng a erra
empunhando o sacrossanto,' ção do espirita universita" Todas as vicissitudes da anterior e o interêsse da F. condições do gramado permí- Moscou, 13 - Comenta-
vexilo . ouri-verde, pelos rio, para o desenvolvimento longa viagem, a precarie- VQLEIBOL C. F. de não prejudicar o já taro a realízação dos jogos se nesta cidade a· possibili-
braços fort�s e rijos. de I=.desportos e para, a ele- ?a�e dos, alojamentos e.o Local: Ginasio do Paca- maltratado campo da. rua "citados. dade de um encontro fute-
seus esportistas, desfilou '

vacao, cada vez maior, no indiferentismo de nossas embu . 'bilistico entre a Russia e a

garbosamente .pela pista do li no�so estremecido Biasil".' autoridades educacion,ais
GAUCHOS 2 x BAHIA Argentina, em future. proxí,

Estado Municipal do' Pacá- A se�uir,_o presi?e?te da I.fora� esquecidos naqueles O - Parciais de 16 x 14 e 15
1110. Depreende-se que ,a

embu, arrancando aplausos

I
Confederaçao Brasileira de momentos tocantes, dando- x 13 ..

'

"FUT,E'BO'L' .

E' TA-O IMP'ORTA'NTE 'COM"'O'
'

At'arrgeunmh'·anae.qnUãI.Opequdeer ecnlfurbene"s-d.a di�.inutá mas .sel�t.a as' Desportos.' Universitarios ! se inicio ás �orfias atleticas, S, PAULO 2 MARA..:

sistencia, pelo significado ] deu por maugurados os como o cotejo de futebol en- NHÃO O - Parciais de 15

OU'AlOU'ER O'U'TRO' ASSU,NTO"
."

mas sim um selecionado na-
patriótico que os XII, Jogos,

'

x6 e 15 x 1. I' I .

hciona que, SI c egar-se a
Universitarios Brasileiros, ,,' qs mineiros venceram os

: um acordo, a peleja se rea.. ,

comemorativos do IV Cen- amazonenses, por ausencia" FI.' .

llizaria
durante. a visita da

tenario, representam. PELO 'ESP'ORTE 'DA' VELA deste RIO, 14 (V.A.) - a

anO!
Adernais, - para o presi- 'A f

'

E
Na sinfonia maviosa dos

'

, . Arbitraram' Mario Vi- do a reportagem ainda sô- dehte do Flamengo. - o
nosfin drgen ma ta uropa,

. .

.

b d" f
.

b I' I
nos ms o presen e. ano.

acordes da banda musical' tormo Iram de Paula Rosa" re o assunta a requisi- utebo aqui e em qua quer
..

da Força Policial, levando Dizem que Darcy' dos Santos Guedes ção do Estadia do Maraca... parte do mundo, é tão ím-
I

W I
aos ares da terra que An-

-

..
'

•• 1

e Newton Leibnivyz. Re- nã, pelo 'Tribunal Eleitoral portante como qualquer ou- a mor no·
. o "Veleiros" está com tão melhores, (Veremos se é .

d I ld I t t L b
.

dchieta abençoou os sons e
...

presentante da C.B.D,U., aSSIm ec arou o presi en-
t ' r� assun o. em ro am a,

I
ii

os. ritmos de uma marcha sua equipe pronta para a a- fundo de barco que vence re- J�oberto Seco .te ,da Flamengo: que depois do a�v'ento do pJranga, bertura da temporada.da Fe-',: gatas) r 'f L t b
'

de Tl b S- P 1militar, os espectadores que
"

.

, amen O' que sa en o-se ,c.ac.aem u em ao. auio, E I t
.. :

, deração. O Iate tambem está x x
• .

dA
'. j, t' ;" ,

I - , '

\ 1-
m pa es ra.com o ex-cra-

no .F'acaembu estiveram vi ' FUTEBOL com antece enCla a aaa· '.,...' dA' , '.' 'AI i ·'B'. '

,
-

só esperando q)1e seja màr- '. ,. Em virtude de ter gã- ., '

dI' � b'
-.,

f 'd d que·. o merlCa e V m, ar-

veram. alguns instantes de .. Local: campo do. São 'as e elçoes e tam em a Ja oram apura as uas -e- bosa' fomo 'nf' d'"
.

b I
cada a data <:jas próvas. E n�o Um �h�rt novo, o I�aias Paulo. tabela. do campeonato ca' leições, se,m prejuizo para o I

a co'n'V'l.te dSe1 umormad' l'rPl.Sg ,qtue,vihração e e eza,. porq,ue aonde está a diretoria da nao usara este ano o umfor- .

T 'b I EI·t I f b I F' I d' I en e,

presente estava a pujança i
" ' �- BAHIA 2 x PARANA'- 1 rlOca, o rI una eI ora ute 9· ma !!lente, Igo., defenderá às cores do cl be

I d d
Federação? ,

me _de :'nylon" com que ate, � 10 tempo' 1xl1tento de' não tenha pelo menos co- que lamento, que o Desem-I al'vI' -verde' da VI'la O'pera' rUI'ada nossa naciona i a e, en- x x entao vmha se apresentando
.

.

"

.

'
,

.

d ,'b d' A' F _
.

'
.

.

carn�da na trefega e barú- x em competicões. (Felizmen- HelapIO ,e JamIl. 2.° _tempo mdU?I_:a dO a 'l.tempo'M' sua argad orf' :
rI drancof cobmol Nao resta a menor dúvida

lhenta J'uventude aéademi- O Cabral f' ," t I P
. ::.

'I
" de Heladio. '

.

eClsao e uh Izar o ara- gran e Igura o ute o
que será um bom reforçore orçara a e. OIS, com aque e unlfOI- '- , '.

t f' f
'

t
.-

f A . .'
.

"Veleiros",'
.

1:' .

t" Local: Estadia da Pa' cana o que solnen e OI eI- em ou ras ocasIOes, osse pois trata-se de um' jovem
eq�iI:>e do

.

nos

I
me, o zaI�s parecI� e1' vm- !' b' to a última hora com o cer- tão rigido na aplicação de ' . .

prOXlmos comprOmlSS\?S do do da guerra dos "farrapos) ", Caem U
. , .

"
.. .

'

A
,dIscIplInado e de grande fu-

I b I' 't
� 'S. Paulo 1 x SANTA CA- tame metropolItano em ple- sua IlImItada força nesse .turo.

?,U e, que pe o gel o, q�er. . _

x x. .

. TAR'IN A' 1 1 ° t . O no andamento. particular". _

Ir' "pra', cabeça". Façam for-I .', Ja sao, decorrIdos maIS .n -

.
empoo , .

ça, po'rque o Iate diz que de 30 dias, desde a eleição da x 2.° tempo: 1 xl. Tentos

desta vez não haverá "barba diretoria da Federacão' e· a de Minelli aos 4 minutos

e cabelo". mesma ainda não' tomou para Damir aos 22 minutos

RESULTADO ,DOS JOGOS'',. NOS,x x PÇlsse. Será, que o. Socó não empatar de cabeça. As e-

x pode dlspôr de meia hora quipes: Em virtude do. mau tempo.
". As máqUinas de rega- para einpossar os récem-elei- PAULISTAS � Nelson ESTADOS S'IILIN'OS 'reinante em nossa Capital,

tas do Iate Clube estão. sen- tos, ou quer deixar a Federa- Bacalá e Davino;' Milton ' l'J deixo.u de seguir para, Ti;;.

do pintadas à "Pistola". Ca- ção sem diretoria, durante (Rebelo), Corsine e Ser" jucas a equipe Banguense,
da fundo de harco está tendo êste exercício? (Se não tem gio (Mario)�' Marin, Bazão, Foram os seguintes os re- ni x São Bento, Ipiranga x onde defrontar-se;.ia com o, .

um tratamento especial. O tempo pai,a trabalhar, os ou- Irineu (Vignola), Padua' e sultados das rodadas de, Sá-, Linense; Santos x Portuguesa forte conjunto do Tiraden-

técnico em tintas do "Velei- tros têm).
' 'Mínelli. bado e 'domingo, pelos certa- e Juventus x XV de Novem- �es local.

ros", afirma que os fundos x x CATARINENSES -'- Os- mes paulista, paraI1aense e bro de Jaú. Conforme declaração do

dos barcos de_ seu clube, es-
I

. ,. Até sábado. cal'; Geraldo e Querubini; gaucho: técnico do quadro alvi-rubro,

I
BARLAVENTO. Almiro, Zanir e Elcio; Pla- Campeonato PaÍ'anaense ficou de comum acôrdo

cido (Zezeco) , Wallace, Campeonafo Paulista transferido para o próximo

C-
.

Ju�tino (Herrera), Danir, e Palmeiras 4 x Ipiranga O: Coritiba 3·x Guarani' 1, Ja- domingo.

ampeOn.afO Mun-' �rton.

Icorintian;;;
1 x XV de No- carezinho 2 x Ferroviário O;

Foram expulsos do cam' vembro de Jaú 1, São Paulo

I
Monte Alegre 6 x Bloco Mor- ---:._.--------

,dl"a'l d'e' Vela po: Padua e Zanir.. 3 x P�nte Preta 2, Lin!)nse 3 ge!lau 1 e Agua Verde 2

. ,A partida foi suspénsa x Portuguesa 1, XV de No- Palestra Itália 2,

Cascais, 13. (U.P,) ......;.. Os quando tinham decorri- vembro de Piracicaba 2 x

Icubanos Cardenas (pai e fi·, do 13 minutos' .da prorr.o-
Guarani 1 e Santos 2 x Sao. Campeonato Gaucho.

lho)', . no iate_ "Kurush V", gação, devendo prosseguir
BentoO.' --

ganharam o campeonato hoje. Próxima rodada: Noroeste I Internacional � x Renner_

mundial de vela na catego- RIO GRANDE DO. SUL
x Ponte Preta, XV de No- 2, Juventude 1 x Nacio;nal O

ria "Star", O titulo perten':' x CEARA' _ Vitoria dos
vembro x Palmeiras. Guara.-I e Grêmio 3,x Floriano 2 ..

da aos ltaliim(js Straulino':" g�lUchos por ausenciá dos
Rode. cearenses .

"0-
,

,

. ca

Um "frisson" de entusias
mo galvanizou os sentidos;
quando o nosso grande cam

peão �dhemar Ferreira da
Silva,

'

empunhando o "fo

go sagrado", que nos I fez
lembrar os ideais do olim
pismo, adentrou a pista da
nossa principal 'praça' de es�

portes para acender a "pi'
ra" e, ato continuou', leu '0

juramento do .atleta: "Juro,
perante a minha concien
cia e quantos me escutam,
que, como legitimo univer

sital'io, participareí destes

POROUE MARCIQ ..

NÃO AttJ{)� NO
.

"ONZE" TITULAR

Não,seguiu O

Bangú
'

ClASSIFICACÕES DOS DIVERSOS
éERTAMES

. Damos a seguir as classi

ficações de diversos certa

mes desta Capital e de- ou

tros Estados, por pontos per
didos:

CAPITAL

Profissionais
1.0 Fi�ueirense, 5

2:0 Imbituba, ,6
3.0 Paula Ramos e Avaí, 7

. 4.0 Atlético, 8
.

5.0 Bocaiuva, 9
6.0 Guarani, 10

Aspirantes
1.0 Bocaillva, 2 (invIcto)
2.0 Figueirese, 5
3.0 Imbituba, 7
4:0 Avaí e Paula Ramos, 8

5.0 Guarani, 10

6.0 Atlético, '12
Allladores

,

1.0 Colegial, O·

2.0 Bangú, 1

3.0 Postal, 3

4.0 Radium, 4

5.0 Ipiranga, 8

PARANA'
Lo Agua Verde, Coritibà. e

Jacarezinho, 6
'

2,0 Atlétiso, 7

3.0 Monte Alegre, 8

,

.

4.0 Ferroviário, '9
5.0' - Palestra Itália, 11

6.0 Brit�nia, 14
.

7.0 Morgenau, 15
8.0 Guarani, 16

'ARA AQUELES QUE
DESEJAM O MAXIMO ...

. 1 SÃO PÀULO·
.. ,,,,,,,'" .. --- - .'.- _··�------IIIII.�' -.- -w-.-_..... -.-........,.�

Abertura da .Temporada
do «I..te, Clube) ..

c

1.0 Palmeiras, O

2.0 Corintians, Juventus e·

Portuguesa . de Despor- HOJE,'EM NOVA 10R.QUE: ROCKY
MARCIANO X EZZARD CHARLES,

Rocky Marciáno, campe- 10 valar dos ingressos se

ão mundial de t0dos os p!'!. 'eleva a trinta mil dolares.
sos e' Ezzard Chales, ex - O furto, ao que anuncia a

detentor do titulo, vólta- policia, foi perpetrado, na, > O Iate Clube, convida todos os seus associados e ex-
rão a se defrontar' hoje em. noite de quinta-feira ulti- mas, famílias, para a festa de abertura da temporada·.
Nova York, em disputa da. ma;: no escrit6rio de Weil, 1954-55, à realizar-se no próximo dia 25,
corôa Suprema do box mun- no hotel desta cidade. Os A's 12,30' horas, almoço para os associados e famílias
dia}; ladrões subtrairam tambem em sua séde Social.. .

FURTADqS OS INGRES� ,ao infeliz "manager" d!ois ' A's 15';'00 horas, início da regata de abertura,com par-
Lo Botafogo, Flamengo �

.

SOS 'mil e 300 çlolares em notas I ticipação. de todas as classes e barcos do Clube,
Vasco, O

.

Nova York, 13 (U.P,) - e joias núm valor de 2,000· A's 20,0� horas, entrega de prêmios aos vencedores da

2.0 América e Bangú, 1 Ao procurador do campeão dolares. . .I' regata acima, em sua séde Social.
3.0 Fluminense, 2 . mundial de peso pesado AI Quarta-feira proxima, A's 21,00 horas,' "Soirée da Primavera".
4.0 São Cristóvão e Madu:- Weil foram furtados algu- numerosos a'gentes .serão x

deirlL, 6 mas centenas de ingressos colocados ria entrada do es- OBSERVAÇÃO - A inscrição para o 'almoço; bem co-

5.0 Bonsucesso, Canto do do encontro a ser travado tàdià. com o i.ntuito dê' re- mo a reserVa de mesas para a SOirée, deverá ser feita na

Rio, Olaria e Portugue- quarta�feira proxima, entre cuperar os .ingressos furta- Secretaria do Clube, .à Rua Frei, Caneca, 145, ou pelo tele-
sai p, n IMarciano e Ezzard Charles. dos,

.

'
"

fône n, \2464.
..

tos, 2
,

3.0 São Paulo, 3

4.0 Santos, 4

5.0 Noroeste e Ponte Pre-

ta, 5
6.0 XV de Piracicaba, 6

7.0 XV de Jaú, 7
8.0 Ipiranra e, Linense, 8

9.0 Guarani e são Bento, 9
EM CORTESIA.·
E EflCIENÇIA

,:f'··· _

CONVITE

�f'Ô4I

Ii<ERL,.
PlRFElçRÕ Sfl1 IGUIII.

, "

.�
RIO
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Desastre aviatório na
.

Guanabara
(,W,.',,'�"���;
'Càfa UID, avião da Cruzeiro do SOl
1:(10, /13 (V. A.) - An- , Todos sôbre o avião!

'gu�tian�e acidente. de avia- O susto foi geral, n�tu�
ção assinalou a noite de on- ralmente. E os' passageiros
tem, na Guanabara, en- informaram que compene
chendo de inquietação e de' trados do que se passara, ti

solação a cidade. Um apa- veram permissão para sair

relho da "Cruzeiro do Sul", 'e' ficar sôbre o 'avião, até

depois de tentar descer em que se solicitasse socorro.

São Paulo e havendo re- Passava, .no momento, um
gressado ao Rio, após mais ,navio que, mais tarde, sou'

uma malograda tentativa bernos ser' o "Cantnuária"

por descer, no Aeroporto - acrescentaram. Gritamos
Santos Dumont, tombou à por ajuda. 11: do navio nos

I entrada da: barra próximo à atiraram dois salva-vidas.
Fortaleza Santa Cruz. A Lançamos-nos à água, agar
hora em que se verificou o rando-nos a esses salva-vi"
sinistro, 20 horas, o local, a ias, Esperando, perturbados
cerração, tudo contribuiu pela incerteza a aproxima
para que fossem dificulta- cão de barcos ou lanchas.'
das' as buscas e o desastre' Nove desap_a1'ecidos
tomasse proporções, ainda Oficialmente, há nove

, mais graves e dolorosas
_ passageiros desaparecidos,

N,'ão, pôde descer em São embora não se possa con-

,Paulo .irrnar que tenham pereci-
Quando o aparelho se a� Iq.

proximava de São Paulo,
seu comandante foi avisado
da 'impossibilidade da des
cida no 'campo de Congo'
nhas, em virtude das péssi
mas. condições atmosfericas.
Outros aviões já haviam re-

'gr�ssado corno um da Pa
nair., sem ferem podido a

terrlsar. O'comandante tra

tou, então, de retornar ao

Rio.
Avia0 à vista! Arremeteu

- O desastre
Mal se haviam completa'

,

,ir> os preparativos para o

pouso de emergência, o a

parelho foi visto' entrando
na' reta final do "Santos
Dumont", em posição de a

terrissar, à pequena dis
tância do solo, possivelmen;
te, dois a três metros. Ines-

,

"peradamente porém, o a"

vião árremeteu, como se diz

'I:em .línguagem técnica 'de a-

viação, isto é, já quase a

pousar, alçou rápido vôo. E,
não foi mais visto; A prí- I
meira impressão era àe�que
tombara atrás da Escola
Naval. Um aspirante,

'

de
serviço, chegou mesmo .a :

vê-lo "projetar�se na direção FRANCISCO DE SOUZA

do mar. Infelizmente, como NEVES

veremos' adiante, o apare-
O autor da autonomia de

'lho da "Cruzeiro do Sul",
' Florianópolis,

fora cair mais distante, em
Cedulas Frei Caneca, 97

local do mais dificil acesso. i' -..." '

'

Os' passageiros e os. tripu'
lantes

Enquanto chegavam os

primeiro snaufragos, a Cru
zeiro do Sul fornecia a lista
de passageiros que é a se-

guinte: ,

,

Albina Franco, Ferminio
V. da Silva, Vitória Chille
ri 'ou Gileli, 'Francisco de
Souza, Hugo S. Muniz Ro
'sa, Pedro Costa, Raimundo MANOEL JOÃO ,(JOULART
Ivo Sobrinho, Everton Pe- ':e:

reíra Duarte, Andréas Fa- PRUDENCIA GOULART

rias; Daví Bancov, Alonso participam aos parentes e

Fruet, Roberto P. Lauria, pessoas de suas relações o

Moske Sonhen Jeld,' H. contrato de casamento de

Grobí Armendano, Arman- sua filha TERESA COm o sr.

do H. Rodrigues, Abrahan Antonio Santana.

Bonnsate]o, José da G.
Uchoa, Jorgina M. Lana,
Victor Hummel, Greis Wi
lhem e H. Qususcks.

rhn cadete
Entre os desaparecidos,

'igura um cadete' cuja capa,
oi encontrada e' levada pa
'a a Polícia Marítima.

U l11. tripulante extra
A última hora, fomos, in

formados que havia um tri
pulante extra.' Assim, havia
a bordo 27 pessoas.

PARA DEPUTADO
ESTADUAL

ENCARREGADO DEI
NEGÓCIOS

PEQUIM, 13 CU, PJ - A

China oomunísta. anunciou

que o sr, Huang Hsíang, um
ele seus mais notáveis diplo
matas, será ,seu primeiro en

carregado de negócios n�
GI;ã-Bretanha.

P. s, D.

P�S.D.

TOLENTINO SANTANA

Partido Trabalhista Drasileir,o
PARA, DEPUTADO ESTADUAL
IELMO ,VIEIRA RllIEIRO
Participação

ANTONIO
NOIVO'S

Orleães, em 6-9-1954

t,

:e:

ELIZABETH SANTANA
participam aos parentes c

pessoas de suas relações o

contrato de casamento de
seu filho ANTONIO com
srta. Teresa Goulart.

E TERESA

Estreito, em 6-9-1954.

.��tc:--- •

� ':
---

.Partido Social·Democratico

,Para Depulado' Federal alUlio Fonlana

, _ ,

ORIGINAL CONCURSO SOB O ALTO
PATROCÍNIO DO "GRÊMIO DOS

COMERCIÁRIOS" .

Para Deputado ,

Estadual" Para, Verezdor
'AUg08tÓ Brezola Jobel Cardoso

. "-.-

A PEQUENA PÁTRIA ESQUECIDA
WALTER SANTOS Atravez desua beleza sim-

Outrora, não muito dístan- ples e riqueza incomparável
te à época, existiu neste fluia a magnitude de sua efi

Grande Mundo, uma peque- ciência cujo relevai via-se

na Pátria" fabulosa e decan- bem no esplendor de sua au

tanda e unanimemente que- torídade. nunca corrompida
rida pela humanidade" nem derrogada.

, Alimentava esplritualmen-Pequena e graciosa, en-

quanto manteve ela firmes te o Grande Mundo nos seus

suas vigas mestres .foi um melhores e mais esplendídos
.baluarte intransponível às empreendimentos; não dís-,
misérias humanas; hoje qua- punha de forças militarizadas
se por completo isolada, prá- e tinha tão somente como ar

ticamente adulterada, tem ma, a magia do exemplo.
suas bases gastas e até mes- Governava-se por um có

mo insensatamente emara- digo rígido cujos fundamen

nhadas no ultraje. tos ninguém ous�va detur-
Promover a destruiçãc len- par.

ta desta pequena Pátria que A Pequena Pátria Esqueci
tantos beneficios eleu aos ho- da instruia com amôr e dis

mens está sendo o maior cri- ciplinava com justiça, e se

me do século XX., influisse hoje como influiu

Eram suas ,características outrora os princípíos daquele
principais, a intolerância à áustero código, agora vísível

tibieza de caracter: exlgia -as uumu, oparraqos a�uaU1

ordem, impunha disciplina e quência inominável de anor

mantinha sempre em desta- malidades, pouco dístante

que o respeito; sua 'mais b�la para nivelar os racionais ao _,

e cara tradição salientava-se I nível dos írracíonaís, às prí-:
no contigente de valores com sões teriam menos detentos, ,

M 'lh '_P A •
-

- N f' .

.• 't"b' ,,' .

.

os manicomios menos aliena- araVl osos remlOS que se,rao o ereCl-
que con 1'1 ma as organiza- ,

I
'

ções dos povos. dos, os hospitais menos lei- dos até o 100 lugar, Destacando-se, .entre eles,
Forjava dignidade como os t,os, e a socie�a�e, por certo,

OS que serão ofertados a miss comércio, a sa-
fornos de Volta Redonda mo- livre destes mumeros lobos

..., .

'

,.

'

delam o aço. tranSfigura,d�s de .ovelhas. (ber: Uma linda faixa simbólica, Belíssimo tra-
Sábias personalidades dela Mas o código da Pequena balho a Ouro. confecionada especialmente no

se ocuparam' honrando-na Pátria é cada vez mais obs-. .

'

. .

com adjetivos notáveis e des- curecido por futilidades ten- RIO de Janeiro; Uma VIagem a cidade Mara-.
críções eloquentes. dentes a levar o Grande vilhosa com acompanhante, gentileza da Ser-

Mundo a confrontar-se com
I dinsuperáveis desordens. viços Aéreos Cruzeiro Do Su Lt a; Um rí-

Houve um
_

tremendo erro quíssimo anel de pedras, além de uma belissi-
no século XX oriu�do de uma Ima toilette para e coroação '

'

palavra quando roí posta em '

'__
-

uso pelos homens, e por ela
2 dela que presenciamos os

estarrecedores absurdos de
nossos' tempos. Os literatos
viram no Modernismo uma

espécie de Renascimento, en
quanto o popular viu uma

especie de Carnaval perma
nente,. ,

Sem renegar o presente e

sem esquecer .o passado, urge
que se transplante à lacuna
evidente do século XX, o bom
censo, o respeito, a díscíplí

a
na, o encantamento que ca-

racteriza a Pequena Pátria
ingratamente esquecida, que
outra não é senão o nosso a

gora triste e abandonado
LAR ...

Qual a maisbela I�:!�p:'�
.• LISBOA TERÁ O "ME-
.,.

d 1954'" TRÔ" ". E O RIO?
comerCiaria e . (Alvarus de Oliveira)

Em nossa luta de imo

prensa, labutando díàría
mente com gráficos, há fa
tos que ficam como pintu
rescos. Temos um compa
nheiro de arte' gráfica com

mania pelo tipo de letra

moderna que se chama "Bo
,

doni", Tudo que 'manda fa'
zer marca corpo tal, tipo
"Bodoni" , . . O tipógrafo
possuidor do .born humor,
apelidou o amigo de "Mis
ter Bodoni"... Não sabe
mos qual seja o .nosso ape
lido ... ' Nesta questão • de
"Metrô" que tanto nos

preocupa e que nos fornece,
'a miúdo, ensejo de comen

tários ,através de nossas

crônicas, certa vez nos in

dagavam,: - POIlt- que fala

tanto no "Metrô", por que
se debate tanto por êste as

sunta? Não há dúvida da

qui a pouco teremos o a'

pelido de "Mister Metrô".
Mas. ,. não importa e vol
temos ao ansiado meio de
conducão de que tanto o

carioc� necessita!
É que estamos vendo te'

legrama provindo de Lis
boa trazendo-nos noticias

categóricas do andamento
do "Metrô" da capital por
tuguêsa.
Mais uma cidade do mun- '

do virá a ter o "sub-way"
primeiro que o Rio de Ja

neiro que fala, fala, fala,
no seu màs que não resolve,
por culpa exclusiva dos
nossos governantes que não

enfrentam o problema com

desejo de resolver apenas
para tirar 'vantagens, dar

emprêgos e assegurar eleí
torado ...
Lisboa terá seu Metropo

litano. Concluiram-se . os

de estudos a respeito 'e a cons'

trucão será iniciada no 'fim
dêste ,ano e terminará a

primeira etapa em 1957. O
financiamento da obra será
feito por emissão e ôbriga-

__ ESTREITO __ cões no valor de 180 milhões

Vende-se, por Cr$ 40.000,00 em terreno de esquina, de escudos, pela companhia
medindo 11 x 21, de madeira, recentemente construida. concessionária com o aval
Outras proximas', a partir de Cr$ 20.000,00. I do Govêrno.

Tratar com Aristiliano de Abreu Netto, á Av. Mauro É êste \outro processo a

Ramos, n. 4 sob:, nesta capital. ser pesado entre os que já
existem em pauta por aqui.

- --'_ ----,- ---- - Muito embora continuemos
acreditando que só pela
concorrência pública a fir�
mas estrangeiras -<mais de
uma a um só têmpo, para a

obra hão tardar tanto) pa
ta eleição para ,a Miss "�lnbe der-se-á concretizar o velho
15 de Outubro". sonho, do carioca.

•

Com ês�e valoll' V. S.

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

Dia - 19 - Domingo - Cock-tail dançante das 10 ás
13 horas

Dia - 25 - Sábado - Tradicional soirée da Primavera
- Grandiosa parada de Elegância - Elei
ção da Rainha do Lira - Apresentação
pelo famoso locutor Osvaldo Rubin, de
notavel "SHOW" com artistas de' rádio do
Rio e São Paulo.

...

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

Casa da Fátima

CLUBE 15 DE OUTUBRO
Rua - Alvaro de Carvalho, n. �2

PROGRAMA PARA 'O M�S DE SETEMBRO
DIA 25 - FESTA DA PRIMAVERA""': Na ocasião' será lei-

M.rrA
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==6' Florianópolis, Quarta-feira, 15 de Setembro de 1954 o E�TAn(j

Para suplente de S'enador pelo PSD
Fremcíscc Gallotti .

4° - Waldea Borges
5° - Zulma Borges
Classificadas finalistas as

'tres primeiras desta tur..

o. CURSO DE EDUCA- 'ma "B", realizou-se a roda-

çÃO FISICA da na turma "C", que elas-
Paralízados em 19.44 os sificou:

trabalhos do Curso de Edu- 1° - Rafaela Magalhães
cação Física do Estado, foi, 2° -:- Silvia Hubbe"
em seguida criado um cur- 3° - Maria Matilde Worn

so de habilitação de profes- No dia 9 de março de

sares de. educação física; 1946 disputaram as finalis
curso êsse também do Es- ltas "A-B"C" o'fcampeonato
tado, e que, funcionava,�u-I interno do curso, tendo di-

! rante o penado das férías so o seguinte, o resultado:
escolares. .

, I 1° - Eugenia Silva Mar-»
Extinto o curso de habili- ; tins

tação em 194�, podemos re- I 29 - Debrantina Carva- )

. gistrar, muito apesar da sua lho
tão curta existência, uma 3° - Silvia Hubbe -

apreciável sôma de uteís 40 - Tereza Uber
e bons serviços prestados, 50 - Zenaide Maria Schi-
assinalando-se o impulso midt
que tomou a esgrima com o 60 - Hilda Albereci

surgimento de novos prati- 7° - Delci Capela
cantes, do que foi conse- 80 - Tereza Francalazzi

quente a for,mação d� um,' 90 - Maria Matilde Worn

I
mais favoravel ambiente 10° - Rafaela Maga-

. para o desporto das armas l lhães
em Santa Catarina. I 11° ...,- Selma Sfeir
A primeira

•

turma, sO-, 12° - Ilva Chagas
mente feminina, mIClOU o Estes resultados nos dão
curso em novembro' de ideia clara de um grande.

:, ,1945, concluindo-o em mar- esforço empregado pelo
ço do' ano seguinte. mestre, capitão Rúi, que
No sector da esgrima co- num curto espaço de três.

lhemos: meses apenas, preparou e

A 26 de fevereiro de levou ao ponto de realizar
1946 foi realizada a primei- com exito uma competição Ira rodada do campeonato com dezeseete concurrentes,
interno, . com a seguinte na sua quasi totalidade

Iclassificação: constituida de novas aqui-
_

<.r .

1° - Eugênia Silva Mar- sições
------:--................---�-----�

tins _ Até" o quarto lugar fo-I'2° - Hilda Albereci ram oferecidas

medalhas._o3° - Tereza Francalazzi Ao primeiro, pelo Curso;
.

4.0 - Selma'Sfeir ao segundo, pelo professor, I'5° - Zenaide M. Cchi- capitão Rúi; ao terceiro, pe-
rnidt lo tenente Gilberto; ao

S6° - Maria EUPlÍce Laus quarto, oferecimento das I
. ão

Desta primeira rodada, colegas do curso, não 'fina
as tres primeiras colocadas listas.
ficaram "finalistas"; as de
mais disputaram numa se

gunda rodada,
.

dentro da
mesma turma "A", com ·0

resultado que segue:
IMPUREZAS 00 SANGUE'1 1° - Zenalde M. Schi-

midt
2° - Selma Sfeir
3° - Delci Capela'
4° - Maria Eunice Laus
5° - Zair Scheidt
6° - Verônica Medeiros
Classificadas as tres pri-

Geraldino José de- Simas e senhora, têm o prazer de meiras, ficou a turma '''A''

participar aos parentes e pessôas de suas relações o con- Perdeu-se uma cor- com seis finalistas, seguin-
trato de casamento de sua filha adotiva LENIR DE

OLI-, rente com 2 chaves ti- do-se a rodada entre as

VEIRA com o sr. Osvaldo Alonso Cysne. l'h componentes da turma "B",
Orlando Alonso Cysne e Senhora, têm o prazer de, pO - Ya e, no onI US

que apresentou:
particípar o contrato de casamento de seu filho OSVALDO'Circular. Gratifica-se 1° - Debrantina Carva-
ALONSO CYSNE com a srta. Lenir de Oliveira. I

a quem t ega ta lho
OSVALDO E LENIR ,en r r nes

20 _ Uva Chagas
Confirmam redação. 3° - Tereza Ubef

Um nome que o povo aclama por Ioda a parle
RONALDO VOLTARA' A JOGAR
Quàsi restabelecido o futuroso
"plaver" do Postal Telegráfico

,CA·SA
I . Precisa-se Aluga:�'/ uma
não muito, grande de -pre
ferencia nas proximidade
da Praia de Fóra. .

.

Tratar a rua· Bocaiuva
n? 73 ou 97.

.aparelho de gêsso, esperando
para breve retornar à atíví
dade,

Abordado pela nossa repor

tagem o player Ronaldo que
defende as cores do Postal
.Telegráfíco e que por ínf'elí-

t;-

fMXIR Df H��Ut'IHA
cidade tratutou a perna em Portanto, enviamos ao' -ío
.sua estréia, nos informou que vem player, pronto -restabe

no próximo dia'3D retirará o .Jecímento.

,.. AUX, TRAT. SIFILlS'

Historia da Isgrima em

Santa Catarina
ten. M. Gomes

CAPITULO XI

,
.

PERDEU-SE

ECONOMIA absoluta
_.

Grande CONFORTO
I

.'

AQUECEDOR

ELÉTRICO

1��4,
IMERSÃO e, CHUVEIRO

____,J;;iII-__

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe
ratura desejada.

o' MISTURADOR DÁKO, de regu-

1agem instantanea, permite o

maior escala de graduações de·

TEMPERATURA.
.

'_

"

."I - As -5 - 8 Hs
ORGANISADODALE ROBERTSON VITIM�S8D�'SORTE
E..... I JEANNE DRU - e.m I
EDITADO ffi'QGINDO AO PASSADO I

PO� No Programa:
, Noticias da Semana. Nac.

[)(j1)ÁL�e/(j�g(j4J1{g Preços: 7,60 3,50.
gElXA8 'NKTTO Censura Livre

.

*:7 : 1m''.FLORIANOPpUS_SANTACATARINA '_
.' I r".1·' .:4Jí-il�� •

---------- ).11 I i-I UJ�a •.
.

.

, CONFORTO absoluto - As 8 �s. -
'

.

J Espetá��la8r ��ograma'
G d ECONOMIA

Edmondo o Brien - Yvo- '. Dúplo
ra n e ne de Carlo - Em:

,
I 1°) Noticiario Em Revista

PRATA MALDITA ; Nac.
No Programa: 120) PECADORES· EM

Atualidades Atlântida, Nac. SÃO FRANCISCO ..-- Com
Preços 7,60 3,50. IJoe Mac Crea- Yvone de

Carlo

3°) PREFERIDOS DAS
MULHERES Com: Tito
Guizar

- As 8 Rs.' - Preços: 6,20 - 3,50
1Q) FURIA. PERVERSA' Censúra Até 14 Anos.

. AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

CapaCidade:
100 a 1.000 litros I

Fabricado, nos' tipos
�izontQI • 'Imicol.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Reslstêncta do tipo tubular, inteiramente blindada.

• Controle automático de temperatura pot· TF.RMOSTATO.
que proporciona grande ECONOM.IA�

i /

GARANT� O QUE fABRICA

'1t
---'-

C. RAMOS S.A. Cuméicio e Jaêlicias
Ru. Jcão Pinto, 9 Fpolis., --St••C.tarina

P. s, D.
.

LABA RIBAS, para' Dep.>· .Est'adual,·

... ';;

Um propósito sadio e esclarecido de servir o povo
.

no futuro, como o serviu leal e honestamente nn

passado.

.. ;.
'.

José
As 3 -'8 Hr.

SARA GARCIA - FER
NANDO SOLE:a - Em:

O MUNDO NOS
CONTEMPLA

.

Com: Carla Balenda
2°) TUDO AZUL .-,

·

Com: Luiz Delfino -'

Marlene
3°) MISTERIO D,A

AFRICA

I
Com: Hermam Bríx
4° ..,-- 5° Eps.

I '4°) Es�orte Na Tela Nac.
· Preços. 6,20 - 3,50.

· Censura Até 14 Anos..
'

No programa:

Cine JornaI. Nac,

Preços .10,00 - 5,00.
Censura. Livre

. I':

.'

f3Lf)VIÁ
EstreUo

, ,

�ITZ

No Programa:
Cine Jornal. Nac.
Preços:" 3,50 - 2,00.
Imp até 14 anos.

Velide-se
MOTOR MOFAR LEGíTIMO

Vende-se, um motor fechado e· recondicionado ain
da S.T.D. 103 H P. - Para automóveis - camionetas
Dodge - De Soto Fargo e Pilimouth - pronto para colo

ca� -: estado .de novo garantido - procure por obsé
quio a rua RUI Barbosa, 144 frente ao abrigo de meno
res.

MINISTÉRIO DA GUERRA

Guarnição Militar de Florianópolis
ESCOLAS PREPARATÓRIAS DE CADETES

De ordein do' Exmo. General Comandante desta Guar
nição, torno público 'que, no Quartel -General da ID/5a. à
Av. Hercílio Luz 137, acha-se à disposição dos candidatos ao
próximo concurso a essas Escolas o Çalendário respectivo.

Florianópolis, 13 de setembro de 1954.
-

Cap. EDIWAL OBERG - Ajudante Geral do Q, G. ID/5a.

_ �articipação
,

Joao Batista Berreta e Esther Berreta participam aos
parentes e pessôas amigas que seu filho HELIO, contratou
casamento com a sta, Alcy Espindola. I

João José Esplndola e Otília Espindola, participam aos

parentes,e pessoas amigas o contrato de casamento de sua
filha ALCY com o sr. Helio Berreta.

.

Florianópolis, 11' de Setembro de 195-i.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: :�':';Partido :��Social, Democratico
I.,

" f' ,

-.--'

'1" ....
'_".

"

.

.... -� J �, /.

:>'J '-'Agência.:
,

n.ua Deodoro .,e8quina�da
Rua, Tenente Silvei.ra

·

'';'�
•

' "_ 1 " .'-

�, ,',
. J

,-.':.,:,,; re "." , .. '.i ',' ',,' ".' ,., '

"·h
" Expresso' i Florianópolis

ANDRADE & KOERICH

, Transporte de cargas 'em geral entre Florianópolis,
) '" :,: ;:.' f;" ,", C.urj,tiba" e'

- Sã'o' Paulo
· 11.,','/' ··i' .' Com viag.ens diretas 'e p�rmanentes

Matriz: - I"LOIUANO'POLIS ;

I�; Rua Conselheiro Mafra, 135
·

"',,' FOne:' 2534 � Caixa Postal, 4.'35

.

," "End. Telegt.: SANDRADE
"f '", "Agência' -'..!..;_f'CURLTiHA
,A \'enida 7 de Setemb'ro 3320/24

FOlie':' 847' íLinha' Paralela)
, End. Telegr.: SANTIDRA
AgêI,lcia: - SÃO PA_!JLO

\ "

(,".A\1enida do ,Estado 16'66/1678 Fone: 37-30-91

. "'Eild,"Telegr.:' SANDRADE
';;' "Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
.,

.

Com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa
. d. Transportes Minas Gerais SIA.)

, ,

HALDA
� -- -_

" I'"

"I :.�'

\ .

IPartido
'

Sen8culo,)

Ftorranõpoljs, Quarta-feira, 15 ele Setembro ele 1954

.Com ,a B-iblia na Mão
«No

QUARTA-FEiRA, 15 DE SETEMBRO

Porei hoje a minha fé em Cristo e seguirei os seus ca-' ";
Numa eloquente demonstração ele perfeito entendi-

minhos.'
.mento entre os que trabalharn, o Sindicato do Comércio

" Varegísta- desta, Cldade, por Iníeiatíva de seu dinàmico'
.-----"-------,-;__--'---------- Presidente, Senhor Jo'ão' Jorge Mussí prestará uma síaní-

.1'
'.

D" E S P' E D I D A
í'ícatíva homenagem à's can..d\daÜlfl �o titulo de Miss °co_
rnércío de Florianópolis de 10:)4, oferecendo-lhes um

.

CO-
,

'I'
CK'Í'AIL que será efetuado na Séde daquele SÚldicato de

,

REYNALDO ,RODRIGUES' ALVES, partindo, em classe, no dia 16 ás 20 horas, cujo magnínco e esplêndido
., viagem 'de estudos para o Texas, América do Norte, e gasto merece os maiores ecõmíos .

. 'n'á impossibilidade de se despedir de todos os parentes

'I'
e' �m,igos, vem faze-lo por meio dêste, oferecendo seus

préstimos na' "SOUTHERN METHODIST UNIVERSI-

I
TY, DALLAS,� TEXAS".

.

Precisá-se alugar
P'ara Verea' 'dor Ma.. Que I. F:

',

.. .• de "M'-'" -I' Casal' E'ur_opeu,' sem fi- de 2 ou 3 quartos no cen

__

. errelra e.'. e O' lhos, recem chegado Pre- tro da cidade. Propostas
___________�_...;;.. ........__

.

__'_._.:.,,_:.;,,. ....:..._;,._
.

..

ciza alugar uma boa casa i para a caixa Postal 59.

�(� P�ra ,C;:.i!�:�a:eDder :�a::: ��v2� .Tt �urad,ecilento e Míssa-
,@jj.. ,_!,I;;rF<'f""

,

.:;Jr� <-:. .'
,

.'
- cadernetas de depositos

emi-�"
'..

-
,

, .... I" ,.,_' :.., '. "f. .l, -,. PROCURE A _ tidas pela Agência de' São" A família elo Capitão Quil'ino Pereira Bento, compun-

, ,::.,.., IMQBT,LIARIA.,flALMIRA LPDA., .
Fraaeiseg"rlb s.ul;�da. (5a-i�a- >d�-COl�.Q.- j'àtCG-i.men�o de seu- i�e�quecfvet"esPÔ8o, l.pai-;

. R��/l'raiano;·Ii. ,31 _'lu andar _ salas 1 e 3. Econômica Federal de San- irmao, sobro e avo, externa, de público, seus profundos a-

_ ,-,,� . -'Feírtos' para' vender Casas; terrenos' e loteamentos.
ta' Catarina, de, ns. -2�36-1,' ..

I
gradecímentos ao dr. Antônio Dib Mussí, médico do extln->

., . 2362 le,- 2363. Serão requerídas to, pela forma cavalheiresca e dedicada como o assistiu

�.C.. :,.i?Ds\ll.'e,:.:':s.em." I'�o'íup....r, (1I�ÜSS9 nosso Iichário, Oferecemos ' d t 1
,_ ._ !

2as, vias gas m�smll:s, .razão I uran e o ongo periodo de sua enfermidade; ao Reverendo

-ilem de 'um� ca:Sa e .respectivo terreno à Avenid� Mauro por que, para os devidos fins ,Pac1re Bíanchím pela assistência espírttual ao mesmo di-

;.ú R�pl9I1, .a., 1S:7, outras, casas, terrenos e loteamentos na. são declaradas de nenhum I pensada naquele mesmo período e a todos
.

quantos o

. ef.eito as las. Vi.ás da.s �en
.. _'1 acompanharam à derradeira morada e pelo seu falecímén-

"
.. ' Capital e, 'no Estreito.

, cionadas cadernetas. to manifestaram sentimentos de pezar por meio de tele-
J{'.'� ",'; Confie a venda do seu imóvel à nossa or�an�ação e '.'

I
grainas, pessoalmente ou por cartas e cartões. De manei-

.,.;<' será bem .servído,' \ ,

I'
.

Florianópolis, em 10'de Se- Ta' especial confessa-se penhorada, a família do Capitão'
:�;";'... Escrltóri.o de. Cont�bilidade: ·Mantemos um serviço tem9ro de 1954. ' ,

.. ,

I
Quirino; aos Exm?�. snr�., G.overnador d? Estado, Pres�-

· "�o bem' organizado ara atender todas as necessidades da ,d:�te da Assembléia Legíslabíva e' ao Major Chefe e OflJ.

'. ,P ." I
' CIUlS da 16a. C, R. por estarem presentes ou representados

_,

sua esc�lta e manter em ordem os seus:1ivros. ao sepultamento do extinto. Ao ensêjo, convidam aos pa-
·
'. !

'Prpcur� hoje mesmo nosso, éscritório à- Rua Trajano,
I rentes e pessôas de sua amizade para a Missa que mandará

� n. 31,' �ob�ado. •
'

.

'.
.

nlBO CR'EOSOTIDO' celebrar, á 16 dó corrente, quinta-feira, às. sete (7) horas,
U no altar do Sagrado Coracâo de Jesus, da Catedral Metro-
�SILVIIR"'l polítana, pelo sétimo dia do f'alecímento do seu ídolatrado

GRANDE TÔNICO' Chefe.
�;��._. .. ,!, .. "';>'A, .".. ..

:,�� r�agem� C��Píd��urilnça ·P'e'r!m.·'11't··.a:· �ue" ,'Ik'e'" anresente'm'OS"",!10 N0I:\,JJONFORTAVEIS I4lCRO-ONIBUS DO
, ,,'I ..

' II I' '

.

.

'., .. :,� ;, 'R-I'?IDO': �(SHL-BIASILEIBO) 'l'â.•... :·.",·N.'.",O,.,·,V.• :-· •.'�•.,�,.tll�.�lda-. '8 m.á.'q·Uh18 d.'ê ·escre.ver com, f'armacías de Plantão
· .' . .<;Florianóp.olis.,..- Jtajaf _ Joinville � Curitiba·. �,

.

f
MES DE SETEMBRO·

it;r.".:':
.. :;:�iO

..

··

LI,oqi'eU'e'. ','Ie'v.e como u','m''8 . p'e"na"
."

.

4 Sábado (tarde) Farmacia Esperanca Rua Con-

II selheiro Mafra _:...: 3 Domigo -Farmácia Esperança Rua
. ,

. ' ....Conselheiro Mafra - 7 Terça-Feira (Feriado) Farmá-
,cia da Fé Rúa Felipe Schmidt - 11 Sáabado (tarde)
Farmácia Moderna Rua João Pinto- 12 Domingo Far
mácia Moderna Rua João Pinto - 18 Sábado (tarde)'
Farmácia Sto. Antônio- Sua FeHpe Schmdt - 19 Do'
mingo Farmácia Sto. Antonio Rua Felipe' Schmdt -
.25 Sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua. Trafa-
no - 26 Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajàno.

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

4 'Balda é fabricada" com, o· melhor' aço do 'muodo'
r

•

Cuseui primeiro o reino de Deus e a SUa justiÇllo; e tôdas 'as'

I demais coisas vos serão acrescentadas.' (Mateus 6:33). Ler

I
.Lucas 11:9-13 .' ,

\ .

I NASCI num lar cristão e fui criado por pais cristãos.

i Desde a minha infância tive o privil;gio de lei' a B·iblia. Esta
é a base do meu gôsto de ler as Escrituras durante' tôda a

i vida. Mas, a coisa mais importante para mim é o testemu
I nho de fé que dava o meu pai. Como homem de negócios
êle procurava aplicar nas suas relações comerciais ou ensí-

,
r:.d; da fé cristã, co�o se acham nas Escrituras.' .

I
•

Meu par, a despeito da -'vida trabalhosa que levava, lia:,
c, r-:íb!lll todos os dias, de manhã e à.noíte. Ele cria em seus

I ,)il:;ln?s� ínccndlcíonalmente. Na su� vida comercial, passou

I por
varias crises, tempos de depressão quando as coisas não

orrtarn como. desejava, Então repe�ia:' ,N�Çl . disse Jesü§'\'
I 'F,ucc;ai primeiro o Reino de Deus SJ: sua .justdça e tõdas as.

demais coisas vos serão acrescentadas"?
.

.'
,

Se cremos em Deus e seguimos seus ensinos, Ele nunca
·'.os desampara. Se as coisas não correm corno deviam a

ru'pa não é de Deus, mas do homem.'
.,.

•
.'.

I,

ORAÇAO
1

,

'

Nosso 'Pai dos céus, ajuda-nos a andar dia a dia corr

i fi::,damente, tendo. firrúada .em ti a nossa' fé. Que s�mpre
, / .

' I

, I busquemos o teu Reino de amor, verdade e justiça para 'êste

!
mundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.

. I:
I

I .

.
. :

PENS:AMENTO ,PARA O DIA

.e

!
'

.

, Participação '

João Batista Berreta e Esther Berreta participam aps

Parentes e pessôas amiga� que seu filho HELIO; contratou

casamento com a sta. Alcy Espindola. .

João José Espindola e Otilia Espilldola, 'Participam aod
Parentes e pessoas amigas o. contrato de casamento de sua

till)a ALCY com o sr. Helio Berreta.

Florianópolis, 11 de Setembl'o "de 1954.·

nESTIBUIDOR�S E�CLUSIVOS PARA O ESTADO
DE SANTA CATARINA·

(Casa FernanOo .·.. llda.»
TELEFONE 3.878 - CAIXA POSTAL, 467

.

'l�ua Saldanha Marinho, n. ?
TEL�ORAMAS

'

"C A N A N"
.

- Florianópolis' -
. .' ' . ,

-,",

"

7

Social Democratico

p p
S S

, ,

'I) O
ParalDepatado Estadaal

'-TOLENTINO ,DE CARVAlHO
.

I

Expressiva homenagem dos comer·
clantes aos cDmercíarlus ·Iocals

....#'·1·

�;,,_i .

I�'

Distribuidor

C .. RAMOS S/A
Comercio - Transportes
Ruq. João Pinto, 9' Fpolis

Vende-se
•

MOTOR MOPAR LEGíTIMO ,,,
, ;Vende�se, UlF motor fechado e rec�ndicioI}àdo ain

�a S.T.D. 103 H P. - Para automóveis __ camionetes
Dodge'- De Soto Fargo e Pilimouth - pronto para colo
ca� --: estado' .de novo garantido - procure por obsé
qUlO a rua RUI Barbosa, 144' frente ao abrigo de meno

res.

MINISTÉRIO DA GUERRA

Guarilição Militar de Florianópolis
'ESCOLAS PREPARATÓRIAS DE CADETES

De ordem do Exmo. General Comandante desta Guar
nição, torno público que, no Quartel General da ID/5a. à

. Ay:'.�ercílio Luz 137, acha-se à disposição dos candidatos ao

proxlmo concurso a essas Escolas o Calendário respeetivo.
. Florianópolis, 13 de setembro de 1954 ..

I Cap. EDIWAL OBERG - Ajudante Gei.·al do Q, G. ID/5'a,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



de "Salvação"
Olimposto ,ter.ritorial, 'que vai ser 'cobrado pelo Govêrno do Estado depois das elei
ções, será aumentado entre duas, três e quatro vezes.' Hoje, nolnorte do Estado,
voltará a ser racionada a energia '.életrica, problema, que' o Govêrno anunciár.

como definitivamente resolvido e nu qual gastou cerca �e 88 milhões. \

.

O (scan�alo �a Carne Yer�e

Govêrno

Partido Social Democrático
Diretório I. de FlorlaRõpolls
O Partido Social Democrático, pelo seu Diretório Mu

nicipal, recomenda ao sufrágio do eleitorado do Município
de Florianópolis, no pleito de 3 de outubro p. vindouro, os

nomes dos seguintes correligionários:
PARA PREFEITO DA CAPITAL:

OSMAR CUNHA, bancário.
PARA VEREADORES À CÃMARA MUNICIPAL:
MANUEL FERREIRA DE MELO, funcionário público

o Prefeito Municipal, valendo-se do cargo que
detem ilegalmente, rescinde um contrato favo�
raiei aos Inleresses do povo para beneficiar 'a
firma 'contratunte municipal;

:- O povo de Florianó- notícia de que a Prefeitura mente rescindido o contra- ÁLVARO MILEN DA SILVEIRA, advogado;
polis recebeu, estarrecido, a Municipal havia voluntaría, to que com o Poder Públi' ARMANDO VALÉRIO DE 'ASSIS, médico;'

..............................__ I·�.� ���i��a�R�1�;Ssi��=
. DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO, comerciário;

B O d Bras1'l �. A \DAL para o fornecimento A�Te��:�u�� PÁDUA PEREIRA, funeíonârfo público

ane -. O, 1'" _
• de carne, verde à população ANTôNIO PASCOAL APOSTOLO, comerciante;

E D I T A L· I
da. Capital do Estado. Efe- MÁRIO COUTO; funcionário público federal;

CONCURSO PARA ESCRITURÁRU.)-AUXILIAR tiva�ente, ,A. GAZETA, de DIB CHEREM, advogado;

O BANCO, DO BRASIL S. A. faz públíeo que, até 25 de doml��o lf,lhmo, estaI?pou JOÃO NILO VIEIRA, operário;
setembro corrente, estarão abertas ém sua agência desta uma not� do Ga.hmete 'JOÃO NAVEGANTE PIRES, comerciante;

capital, .às inscrições para o concurso acima, 'a realizar-se ?o. Prefel_!o, . comu�lCando ACY CABRAL TEIVE,' radialista;
em dias horário e local que serão oportunamente anuncia- a populaçao que, nao ten- JOBEL SAMPAIO CARDOSO, comerciário;
dos.

'. ' do a concessionária do a: BALDICERO FILOMENO, comerciário;
bastecimento de carne ver- NORTON OLIVEIRi\. E SILVA, estudante;
de cumprido o contrato, o NESTOR CARNEIRO, comerciante;
Prefeito aplicando-lhe va- LAURO SCHOLZ MAIA, madeireiro;
rias multas" houve por bem FREDERICO VERAS, comerciante;
de çrescindir 6 contrato pe- MIGUEL VALENTIM DA SILVA, comerciante;
lo qual a firma IRMÃOS WALDEMAR CUSTÓDIO VIEIRA, proprietário;
VIDAL se comprometia a FRANCISCO GERMANO DA COSTA, comerciante.

fornecer, por 3·' anos, car- S�lfrag��d? os nomes dos candidatos aci�a o eleitora-

ne verde ao preço de �o d? .MumclplO pode. t�r a certeza de levar a. Pr�feit�ra e

Cr$ 16,00 o quilo�' I
a EdIlIdade homens 41g�OS e cap�ze� de contr�b.ul.rem para

Saímos'a campo para nos .

a grandeza, .progresso e lndependêneía Ido MU�IClplO de Flo
I· .

Iisinformar dos motivos que rIan�po I •

.., •

:1 t
.

." tã b As Urnas, pois, eleitores florianopolitanos, com os no-
e ermlnaram ao rusca e' .

._

C
,.

d
.' -

d P f' mes 'apontados pela legenda pessedísta, que sao consciên-

tao. raPhl a.daçao I o

tre ei-
cias esclarecidas sempre- ao serv'iço do, povo!

, to, con eCI o 'pe a ex rema
OTA' O dO' C "'. .

'l' tidâ
.

, 'd" ,N,. , 1... smar unha, eandídato a Prefeito da Ca-
en I ao com que Irlge a ltal."

, '.

d t b
'

.

I'
- "

I"
.

li.

d
...

I flori . PI 'a , sera apoia o .am em nessa e erçan, p� o' V:;L. oso con-

1�1 a mumcipa orianopo- tlngente do Par-tido Trabalhista Brasileiro. !

itana. \

�. E, com revolta e pezar,
verefícámos que a manobra
do dr. Paulo Fontes é mais
uma: indecorosa afronta .ao O TRIBUNAL REGIONAL E-

.

b) eleitores de secção cuja
povo de Florianópolis, lan- LEITORAL, EM SESSÃO DO' mesa receptora não, se, reu
çada para sugar' as econo- DIA 13 DO CORRENTE, A- niu, devem votar, na secção
'mias da. nossa pobre e des- PROVOU A DISTRIBUIÇÃO mais próxima, se houver a

protegida população, canali- nos SEGUINTES ESCLARE- proveitamento de material e-

-zando para os bolsos da CIMENTOS AOS E�EI-, leitoral da secção que não se

firma Irmãos Vidal e de'
" TORES:

I reuniu, Ou,
caso contrário, na

outros atacadistas o suor do. "Abrangendo o ?leito .d: 3 secção especial já menciona

laborioso e paciente povo'
de outubro tambem eleíções da;

de Florianópolis. munícípaís, e com o fim de c) os membros' e fiscais.
. Para esclarecer os nos-

evitar mal entendidos e atro- das mesas receptoras, quan-
, pelos provenientes de falta de de forem de outras secções,.nos leitores e o público em

de alistamento militar, ou de reser-
I informações exatas, devem os devem votar em separado na

. 3era, procuramos ouvir os
vista, ou de isenção do serviço militar, ou' ainda retalhistas fornecedores e

eleitores ter presentes oi? se- própria secção em que servi-
carteira de identidade do MinistérIo da Guerra,., guintes esclarecimentos, con- rem;
da Marinha ou da Aeronáutica; quando se tra- distribuidores de 'carne ver-

forme instruções baixadas d) Candidatos a cargos
tal' de militar incorporado, ofício do Comandan- de ao povo, na pessôa do

pelo Tribunal Superior Elei- federais, estaduais ou muni
te permitindo a inscrição; s�. Norberto Serr�tll�e, Pre- toraI, aplicáveis à Circuns- -eípaís, podem votar em sepa-

II - prova de naturalização, se não fôr brasileiro ,�d�nte da ASSOCI�Ç�O Pro', crição de Santa catarrna: rado em qualquer secção do
nato; hS�IOnaI do Comércio Va- 1 _ 'Nenhum eleitor pode- município em que estiver ins-

III - dois retratos recentes, tamanho 3x4, tirados de rejista de Carnes frescas de rá votar sem título eleitoral' crito".
frente e sem chapéu. Flori�nópolis, São José Bí- 2 _ Nenhum eleitor pOde� _ _...

O candidato deverá comparecer ao local da prova prê- guaçu e Palhoça. . rá votar fora do município
viamente determinado, com a antecedência mínima de Inform?u-nos s. sia. que em que estiver inscrito;
TRINTA MINUTOS da hora marcada para o início de cada )S r:,taIhlstas de carne-ver' 3 _ Em princípio, o eleitor
exame. Sob nenhum pretexto será permitida a entrada do de, ja de longa data, rele- só poderá votar na secção em Previsão do tempo até às
candidato que se apresentar depois de dado o sinal para �ados pelo Poder' �unic.i-I que estiver incluído seu no- 14 horas do dia' 15.

distribuição do tema.
'

.
pal, sempre que se discutia me, ressalvados os seguintes Tempo - Instável, me-

Será impedido de prosseguir .no concurso o candidato I a questão do abastecimento, I
casos especiais:

•
, lhorando no decorrer do'

ausente a qualquer das matérias eliminatórias; nas demais, reuniram-se em Associa' a) eleitores cujos nomes período.
a ausência acarretará a nota ZERO. ção Profissional para, não: não forem incluídos em ne- Temperatura --; Manter-

Considerar-se-á aprovado no concurso o candidato só defender os seus legití- nhuma secção do seu muni- se-á baixa.
que, habilitado nas eliminatórias, obtivér a nota final, mí- mos. interêsses como pe- cípio, devem 'votar em sepa- Ventos - De Sul a Les-
nima, de SESSENTA PQNTOS, determinada. pela média quenos comerciantes, .como, rado na secção especial da 10- te, frescos,
ponderada das notas atribuídas a cada matéria, tomando- especialmente, para'

.

acau- calídade, para êsse fim

de-, ,Temperaturas - Extre-
se por base os seguintes pesos: telar os sagrados ínterêsses sígnada pelo dr. Juiz. Eleito- mas de ontem: Máxima

PORTUGUÊS ,................. 3 da população. florianópoli' ral;
.

. 17,2 Mínima 13,9.
MATEMÁTICA COMERCIAL .,.'.,... 3 . tana a quem 'sempre prp-

.

DATILOGRAFIA , 2 curaram servir'com dedica- UAI·S· um que abandona aCONTABILIDADE BANCÁRIA �... 3 ção 'e honestidade' P.lu
,

'

FRANCÊS , .

__
. 2 Espoliados peia atua: I

.

U D NINGLÊS \ .. ,'
2 concessionária, - a fi!'ma

• • •

O julgamento das provas terá caráter irrecorrível. IRMÃOS
..
VIDAL ._. ,que

Eu, GERVÁSIO LEONARDO MÜLLER, infra-assinado,
- d' d'd' t

�

- .

l' b
. '··t .. rl d V'ereador 'eleito pela legenda da União Democrática Nacio-

A aprovaçao o can I a o nao lmp lca, o rIg� one"la.e lhes vem sonegando. o for-.

1 t· .nal e Presidente da Câmara de Vereadores dêste Municí:-
de nomeação vis,to ser 'o concurso simples processQ se e IVO. hecimento de carne, e lhes '

.

�

B d.' ·t d' ·t· -'
s p' iu, venho pela preesnte, declarar que, nesta data, resolviASSIm, reserva-se o anco o IreI o e aprovei ar ou nao, o vem· exigindo preços "su-

d d d
.

nt d d d abandonar, como definitivamente abandono, as fileiras da
aprovados, observa o o prazo e OIS anos, co a os a a- periores. aos fixados' p'ela

1·
-

d U. D. N., e ingressar nos quadros do Partido Social Demo-
ta da rea lzaçao Q concurso. ,COAP pelos poucos quilos • ,

. O candidato aprovado, nomeado, será admitido no ,car- d Ih crático, pelo qual sou candidato a Vereador para as eleições
que ain a es fornece, a

go inicial da carreira de escriturário (Escrit,urário-Auxi- Associação constituiu ado
próximas.

liar), com os vencimentos mensais de Cr$ 3.fl50,00 (três" mii d
Resolvi tomar a presente atitude depois de constatar

voga o, T\!l . pessôa do dr. t
e oitocentos e cincoenta cruzeiros). '. W I

.. que a U. D. N. não cumpriu com o que prome era ao pov,?,
A inscrição do e�ndidato,. importará em anuência iln- ,i mar Oi,as, para estudar deixando, dêste modo, 'os seus representantes mal situados

- a questão' e acautelar osplícita a futura designação ,se aprovado o nomeado) para perante o eleitorado.
. \ seus, interêsses.· Procura- Ing'l'essando no P. S. D., p�rtido que vive para o povo,servir em qualquer f;tgência do Banco, bem como à 'possibi- inos',' então, duvir O" dr. WI'I-

lidade de ser transferido para outro local qualquer, em creio estar atendendo aos anseios dos meUs amigos que,
. mar,. Dias que nos relatou' "d' Ih d' o· M' .,

'0qualquer temp'o, durante a,vigência do contrato de traba-· como eu, eseJam me ores, 'las 'para. o noss umClpI,.,
o seguiDte: para o nosso Estado e para a nossa gente, que presentemen-lho. Continua na 3'a P

.

Inscrito, considerar-se-á o candidato ciente das condi- ag. te vivem tão sacrificados,

ções estipuladas no presente edital.
,

:-_._••�_"'_"_-.-.-_-_-_-.Y...•-.-.-."'.-.-.J4 Biguaçu, 10 de· setembro de 1954.

pelo BANCO DO BRASIL, S. A. - Florianópolis (S.C.). Temei o amor 'de uma mu- (As.) Gervásio Leonardo Müller.

Y Edgard da Cunha Cidade - Gérente.· , lher mais do ,que o ódio de. Firlma reconhecida no Tabelião Hercílio Luz Filho, desta

,José de Çritto Nogueira - Contador. um Romem. - SOCRATES. Capita.

O concurso constará de prova de:
PORTUGUÊS
MATEMÁTICA COMERCIAL

ESCLARECIMENTO AOS El,EITORES

DATILOGRAFIA

CONTABILIDADE BANCARIA
FRANCÊS
INGLÊS
Não haverá prova oral. Será Obrigatório o riso .de lápis-

tinta ou caneta-tinteiro.
'

..

As prqvas de Português, Matemática Comercial 'e Dati
lografia têm o caráter eliminatório e nelas será considera

.
do aprovado o candidato que lograr a nota mínima de SES
SENTA PONTOS em cada uma.

A provao e Datilografia será feita em máquinas forne
cidas pelo Banco, facultando-se ao candidato a escolha den
tro as seguintes marcas: Royal, Remington; Olivetti, Un-
clerwood; Continental e Smith Corona. ,,' "

É vedada a inscrição ':
'

a) por-mandato ou por intermédio, mesmo parente:
b) de candidato do sexo feminino.
A inscrição, solicitada das 13 horas' às 16 horas, de se

gunda a sexta-feira, e das 9,30 horas as 11 horas, ao sába

do, será deferida àquele que, presente ao ato, satisfaça as

seguintes exigências: -'

a) à data do início das inscrições não haja comple
tado 29 anos de idade;

NOTA - O que tiver menos de 18 anos, em caso de a

provação só poderá ser 'nomeado depois de

atingir essa idade e desde que satisfaça'os de
mais requisitos regulamentares;

b) pague a taxa de inscrição de Cr$ 50,00 (cíncoenta
cruzeiros);

.

c) .apresente: .

I - certificado

o Tempo

,

Florianópolis, Quarta-feira, 15 de Setembro de 1954
..

PARA' PREFEITO
._- '_

Ins�titut'o ,.',dos, Iliduslrl4rios
,'.' ,>

ooxcnaso PARÀ O CARGO DE TESOU.R�I1tO-·.(tJXIIiI�
.

1 - Torno público que, pela Resolueãó' n.' 1.'í.()9/54;ê fÔi
determinada a realização de concurso pará o cargo em êpí
grafe.

2 - .0 concurso será regulado pelas Resoluções ns. 1.�
e 1.290/53. e obedecerá às condições determinadas no Edital
de Abertura, publicado no Diário Oficial d aUnião de 1-9-54,
documentos êsses afixados no Pôstro de Inscrição.

3 - As inscrições permanecerão abertas até, 3.0 de se-'

tembro, e somente poderão ser requerídas-na Delégàcia do'

IAPI, Edifício IPASE, 2° andar.,
' ,,;

Florianópolis, 15 de setembro de 1954. ,..' . -

Eurico de Siqueira Lisbôa.,- 'p�l�gado

FR'EC HA'ND_O
Agora, em Itajaí, a , exploração do Presidente da.

I . ,., .

U.D.N. e, nas horas vagas, Governador de tod�s os ea-

tarínenses.. é o caso do ginásio.
Como sempre, o secretário de bolso, ao .fabricar

os discursos oficiais, mete nele unia frase inventada,
atribuida a adversários."

"

,
.

A ultima é a de que o homem que, em Santa car
tarína, governou para os pequenos e' humildes, 'para
os enfermos e necessitados, sustentara que "filhos de

. operários não precisam de ginásio".
Explóraçãozinha chula e solerte. Como aquela das

3.166 firmas que não pagavam impostos!
Quem vetou um ginásio para filhos de operáriOS

em Joinville� 'Não foi, por acaso, o sr. Irineu Bor-

nhausen?
x ·x

x

O gínásío que, à época, queriam em Itajaí não era

para filhos de operários.' Era para. díplomar.. de qual-
quer jeito, a prole dos donos.- ',"

E tanto isso' é verdade que o ginásio ,�àiú{Mas um
, .' 1':'

dia, numa sabatina, o filho de um dos donos ;];�cebeu
um zero. E quase que o gínásio: fechou!".Os�d�Hos, to
dos incomodados, se reuniram e puzeran� 0: ditetor. do
estabelecimento na rua! : ,', ... ,./ '.'

,
'. :.J. ,>

.

-'" f. ..... ':;.
O diretor 'era o dr. José Medeiros Vieira.

I

x x

, x

O sr. Nerêu Ramos fez bem em não dar verbas pa
ra o sr. Irineu Bornhausen fazer o ginásio de lta.jaí.
Se 'as desse, o· sr. Bornhausen construiria não o giná
sio, mas a residência dos prefeitos çle Itajaí, no_. estiló
do Palácio da Agronômica.

x x

x '

Faria lá o que ..está fazendo aqui: :desvi'ando às
v,erbas federais de obras de, aSsistência pára. obtas' de
luxo.

',".1 •• ,......

Se duvidarem, provaremos ..

,�'," 'é 'i ,"',:
.

\ ,-r,
. '.·�,' .. i�-·X ., .. "

Os operários de Itajaí gostam tant,o do sr, Bor
nhausen que êle ali perdeu as eleições para a Assem-

.

bléia e para a Prefeitura!
.

GUILHERME TAL
-><.............�.....

'x
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