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WASHINGTON, 18 (U. P.)
- O diretor da Comissão E

conomica para a América

Latina .das Nações' Unídas,
Raul Probísch, apresentou
um volumoso relatório sobre

ALTERAPA, PELA

SUMOC, A PORTA..

RIA 74
RIO, 18 (V. A.) - A Su

perintendência da Moeda e

do Crédito, de acôrdo com a

deliberação de seu conselho e

tendo em vista o disposto nos

artigos terceiros, alínea 5, e

sexto, do decreto-lei 7293, de
2 e fevereiro de 1945, resol
veu alterar o item primeiro
da instrução 74, de 30 de ou

tubro de 1953, passando a

vigorar os seguintes agias mí
nimos para as, licitações nas

Bolsas, de disponibilidades
cambiais em quaisquer moe-.
das estrangeiras, por dolar ou
seu equivalente: primeiro
,categoria, mercadorias 15

crUzeiros; segunda categoria
18 cruzeitos; terceira cate

goria, 23' cruzeiros; . qu!;\rta
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120 MIL ESPANHÓIS'
EMIGRAM CADA

-

ANO PARA A AR·'
GENTINA

LAS PALMAS, llhas Cana

rias, 18 (U. P.) - "A Ar

gentina continuá. oferecendo

amplos horizontes para a

emigração espanhola __; de
clarou o chefe do Serviço Es

panhol de Emigração, Adria
no Gonzales, ao regressar de

uma viagem pela América do
Sul. Informou' que em 1951

emigraram para a Argentina
SANTIAGO, 18 CU. P.) - O cante condições que não 37.000 éspanhois; em 1952, '

sub-n'Íinistro ,do Exterior, considere� nem su� tra�iç�o 120.000 e no ano seguinte a

Carlos Vasallo, ,declarou, ho- em matena de Direito Públí- mesma quantidade. Calcula

[e, que a Colombía, e Mexico co e nem suas leis".

'1
que este ano a d�ferida cí-

manifestaram o desejo de -

fra seja novamente atingi-
participar da conferencia in-

E
da e elogia as medidas ado-

ternacional de riquezas ma- O REGISTRO D tadas pelo governo argentino
ritimas do Pacífico merídío- �CANDIDATOS CO. para ajudar os emigrantes
nal, que se realizar�, nesta

MUNISTAS ibericos, entre elas a de con-

capital, a 4 de outubro. A ceder um desconto de 60%
conferencia foi convocada RIO, 18 (V. A.) - Em aí-

nos transportes, 'marítimos
pelos chanceleres do Peru e guns Estados, elementos'no- para os espanhois que, es"

dor.'
.

1952 tàriamente comunistas têm
Equa ar, os quais em .tando no país há dez anos,
rírmaram pacto de defesas conseguido lugar nas' Iegen- desejem

'. -

regressar,
a sua" pa-

[
marítimas. Agora tratarão da das de diversos'. partídos, tria.

aplicação de medidas para candidatando-se então a car-

fortalecer esta defesa, em' gos eletivos. A propósito da

face da presença de frotas legalidade ou não do, ato, DESCOBRIU PE-
baleeiras estrangeiras. declarou 'hoje aos vespertí- TRÓLEO

"

,

CONTRARIO O P�NAMA' nos o procurador geral. da HOUSTON Têxas 18 (U.
PANAMA', 18 (U. P.) Repúblicaç sr.,Plinio T.ravas;, P.J "-Glend MccarthY tele- Em Tubarão, como em todos os rincões. catarinenses, .o verbo iluminado de Nerêu

o Panamá rechaçou a decí- so�:' .' _

�." .: 'grafou, a' um íomal de Bous- Ramos conclama o povo, nas praças públicas, pata a jornada redendora de Santa Catarina.
'

são do Peru e Chile de exten- As determmaçoes da Jus- ton. informando haverdes-'
'

der as aguas territoriais, até �iça s�o mu�to claras: Por cob�rt� uma jazida de petró- Enquanto o grande lider aprimora a prática da democracia, o sr. Bornhausen, governador
200 milhas além da costa e de ISSO, nao creio que umpedí- leo na: Bolfvia. ""i' 'dô Estado e presidente. da U.D�N. rouba.os.jeeps.dcs.colonoseos dá aos seus càb9s 'eleitfJ...... -·
'impedi! que, ostenta o pavd- qo de,ss� ?bted.ha, registro. IA inensagem en\lb'l.da.,· ao- ; f" d b
lhâo panamense. Um comu- Na hipótese porem de. ser "Houston Press" diz o se-

rais�"'E', ugindo aos e ates públicos, garante que vencerá o pleito com os cochichos e a

nicado expedida pelo Minis- concedido, qualquer, el�itor guinte:
' carteira.'...

tério do Exterior diz que "a pode recorrer para o Trtbu- "O poço "Los Monos· n 2_�'·· ..�-�----"'_--,-,----;------,-----------....;..------------'�"-..;_.;.;_....;;....;..--.........--

posição do governo do Pana- nal supenor Eleitor�l�a .fi:n estÍi\�oncl�Úi(). Excelente' pe� R'o',na'·1d .. R I-Chtermá, neste caso, é a de não de ser cassada a -mscnçao tróleo. Quarenta e 'seis de

impor a sua Marinha mer- ,(
dos comunistas". gravidade. Proporção de ga-

sóleo, 809 metros cubícos por

,::i:�:ff.�;ª::;;;;;;; Cientista atomico preso naAr_
BUENOS AIRES, 1� (U. P.) termo-nuclear .com metais belecido. O programa tornou- não' pode ver o presidente

NOVA ONDA DE
- O dr. Ronald Richter, ex- mais leves que o urânio e o se ínutíl. Em recente au- Peron desde então. Diase que

do
..'. ,

chefe do programa de ener- plutônio. Um projeto de de- diência aos jornalistas, Rit- faria pedidos, , perante os tri-
as condíções sconomlcas CRIMES POLITICOS
hemisfério para que seja gi� atômi�a d.a. �rgentina, se�1V�lvimento, que é�stava I

cher 'declarou que foi expul- bunais para obter-pagamento

considerado durante a confe- INVADE A REPU. fOI preso as prnneiras horas, mílhões de dolares, fOI esta- so do projeto, em 1952, e que por seus servíçós.

rência economica do Rio de
de hoje e encarcerado no pos-

PLICA COLOM.. to policial do Congresso' por
Janeiro. Este informe con- um período de 5 dias, por de7
tém, ,ademais, recomenda- BIANA

f d BOGOTA', 18 (U. P.) _, O
sacato ao' corpo Legislativo.

ções para o .re orço e esen-

volvímento das. economias governo pediu hoje à direção
A Câmara dos Deputados deu

t
ordens de sua prisão, depois

'

sul-americanas, e fois apre- do Par ido Liberal que sus-

sentado a uma comissão da penda a excursão política às de um debate (}j.le durou 5

Organização dos Estados A- províncias e a convenção que hora�. A medida foi tomada

mericanos encarregados dos anunciou para outubro. Esta
em vlrt�de �e um, telegrama

preparativos para a reunião petição feita pelo ministro I Á_ue tO. clentI.sta, n�tur�� �a
do dia 22 de novembro, no do interior, diz que os cri- us X_:la, e.nvlOu �o presi en e

Rio de Janeiro. A comissão mes que tem ocorrido ultima- da câmara, pedmdo-Ih: que

dediciu manter jo relataria mente em varias, pontos do' defe�d.esse sua reputaçao co

em segredo pelo menos du- pais' se devem atribuir à e-
mo rísíco nuc:lear. Os port�

rante um mês, para dar tem- xaltação política. Acrescenta vo�esddo gO�el�node OIS radí

po à sua distribuição' pelos que "teme o Govêrno que
cais a oPo�lçao ec, ;raram

governos das 21, nações do estes ratos sejam o prenun-
perante a Câmara aI. �e �e

continente. Contudo concor- cio do ressurgimento das vio- temb:o que as expene�clas
. .

I h- 1" t'd' i de RItcher com a energia a-
dou em dlscutI- o aman a enclas par 1 ar as que asso-

t'
.' .

19
- . I bl'

'. omlca em 51 sob os aus-
durante uma séssao pubhca.' aram a repu lca nos anos .. -'d 'd' t p.

.

t d
. 10' 30 h passad""s" plCIOS o presl en e er on,

proJe a a para as ,0- v • . .

raso A imprensa local atribuiu c�nstltulra�1 um fraca�so. A
.

d t
'

'd t R' Camara, por uma votacao, de
.Prebisch chegou hOJe e on em. ao presl en ,e ajas 92 10 h t-l'.

'11 f'
-

d
a ac ou que o e egra-

Nova Iorque, com o obúetivo Plm· a a a lrmaçao e que o
d' t· t t·t

.

.' .,. ma o clen IS a cons I Ula
de entregar pessoalmente reaparecImento de vlolenClas '

seu relatório à Comissão. O, políticas tem coincidido com
um àesacato., Os radicais o

posiCionistas foram os únicos
presidente int�rino desta, a passagem da caravana li-

Cesar Bunge, da Argentina beral pelos diversos pontos
a votar contra' a prisão. 'Em
1951, Peron anunciou que

na, sugeriu que, diante da do país e que são devidas ao
Ritcher tinha encontrado

categoria, trinta cruzeiros.; importancia do assunto, se caráter sectário dos discur-
mel'os de pr,ocluzir energia

qUinta categoria, 75 ,cruzei-I proceda
amanhã mesmo uma sos proferidos contra o 'go-

ros. reunião para seu ·axame.
'

verno.

Vitória
"

a Vista
C.r$. 100

I '

Os jeeps dos colonos
"Os jeeps que o saudoso Presidente vargas

mandara comprar para os agricultores e colonos,
andam aos magotes pelo interior, nas mãos dos ca

bos eleitorais da U. D .. N. O povo os vê, a cada pas
so. Uns, a maioria, sem chapas; outros com C�1a
pas particulares, de regiões distantes, para tapear.
No Sul, surgem.' chapas do Norte nos' jeelJS entre

gues aos deputados da U.D.N:, aos ex-seeretártos
. candidatos, aos oficiais de gabinete, aos funcioná

.

rios de confiança do Inco. O povo está vendo tudo
isso. E está anotando tudo isso, para julgar tudo
isso no dia 3 de outubro. Mas enquanto esses jeeps
sem placa ou falsamente emplacados executam

.

pelas estradas, aos 'roncos, a sinfonia da, pouca
vergonha, os delegados de políCia prendem colo'
nos' e apreendem carroças e aranhas por falta de

.

chapa. Se o colono assina um compromisso com a

U.D.N., tudo se arranja. Mas se não assina, come'

cadeia.
.

E' assim a eterna vigilância, no govêrno.

* II:

A propósito do escânda'lo desses jeeps, o insus

peitissimo deputado Frota Aguiar apresentou à Câ
mara um requerimento, como se vê deste telegra
ma aos jornais, no dia 16 do corrente:

"Logo após a aprovação da ata da sessão ante

rior, o deputado Frota Aguiar apr�sentou um longo
requerimento de informações sôbre qua'ntos jeeps,
tratores o pick-ups foram importados e, vendidos
pela corp,issão permanente da revenda do material

, e quais os destinatários citando os municípios e Es

tados. Em vários itens desse requelóimento pergun�
. ta o representante carioca: "Se é possível, fazer,
imediatamente, rigoroso levantamento; por inter
médio de suas dependências no interior do país, dos
registros desses veículos e máquinas nas prefeituras
municipais, onde residem os lavradores, comprado- "

res, de modo' a verificar se os nomes que figuram'
nas petições atendidas p�la Comissão de' Revenda
eram, realmente, dbs utilizadores desses veículos e

das máquinas importados".
A imoralidade desses jeeps, furtados aos agri

cultores� tem uma desculpa para os udenistas: não

saiu dos porões do Catete, mas foi e está sendo rea

lizada por aqueles que vieram 'salvar o Brasil!!!
.

.

Greve· · para que· o'· General· perDlaneça
I Os trabalhadores de Volta Redonda aDelalD

ao Beneral RauUoo de Oliveira
RIO, 18 (V. A.) - Com o , informado das intf!nções dos

pedidó de exoneração do car- 'hoje em greve para eXigir 'a ,trabalhadores, dirigiu�se ao
�

gO de diretor da' Companhia continuação da referida au� Sindicato dos mesmos e fez

Siderúrgica Nacional, apre- toridade naquele posto. um apelo no sentido de que

esntado pelo general Raulino De fato, chegou a ser feito ·desistissem da greve pois, fri
de Oliveira _ e já aceito pe- um movimento naquele sen- sou, pedira exoneração em

lo presidente da República, tido, por parte dos trabalha- caráter irrevogável e não de

correu ontem a notícia de

I
dores de Volta Redonda,

cO-I
sejava voltar à4uele cargo. O

qUe os empregados da Usina mo apurou, a nossa repo�ta- ap�16 foi atendl�o. pelos tra':

de Volta Redonda entrariam gem, Mas. o general Rauhno, balhadores.
. .-

T, � <
,

.
<.. •

"
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'OS ARQUIVOS
GETULIO

DE

VARGAS
<RIO, 18 (V. A.) - O sr.

Tancredo Neves compareceu
ontem ao Palácio Tiradentes.

Abordad� pelos jornalistas,
declarou que nao sabe ainda

quando ocupará a tribuna
da Câmara. Sobre a anuncia
da publicação dos arquivos
do presidente Getúlio Var

gas, disse que o assunto, se'
não está já decidido, encon ...

tra-se em vias de o ser, de

pendendo apenas de ques
tões de menor importância.

União Soviéti�a,�nunciou on
tem que roí, explodida uma

nova bomba atômica, deven
'do seus efeitos ser examína
dos em relação-com um com-
'bate.

I

.

Um. comunicado,' publícado
pelo "Izvestia�'" difundido
pela agencia' ;fa$Il; 'afirmou:
"De acôrdo ,com' o .plano d�
trabalho cíentíüco "de inves
tigação, foram' levados a e

feito, dias f pa!ls�dos, ensaios
,com um "tipo de" arma ato
mica 'na uriião';Soviética. O
ubjetivo do' ensak, foi' o e:iuL
me de: Uli1a' e�p),psão atomi
ca. As experienéias produZi
rdm valiosos resultados, os

quais ,permitirao aos cien
'tistas e engenheiros soviéti-' ...

cos resolver com exito os

problemas da defesa contra
um ataque atomico"..

O RISO DÂ'CIDADE··.

Eu não dizia que esse.

matung-os do Irineu são
de tiro .c�rtõ? Não ,a

guentam o páreol!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bartco do Brasil S.A.:E P I T A' L Toque de 'Advertência
CONCURSO�AR?ES�RI!uRA�O-�XILIAR (JUIZO DE DIREITO DA o Domínio, d,a União.' êste

O BANCO DO BRASIL S, A. faz público que, até 25 de COMARCA DE TIJUS:AS; I
pai' precatarIa. par�, ala MANUEL, FERREInA' missão, deverá executar uma "terra de ninguém", entre-

s t br .. t starão abertas em sua agência desta EDITAL DE CITAÇA DE, Vara de Fpolís. TI]UCaS, DE MELO nobre' e 'difícil tarefa. C0111- gue à enércia de uma indife-

c�;t�l�oàsc�����i;õe: para o concurso acima, a realizar-s� I INTERlpSSADOS ,INCER- 14-8-5�; (ass) Clovis Ayres

I
"

,

'

pete-lhe, justamente, assegu- rença covarde ou de um ser-

em' dias, horário eIocal que serão .oportunamente anuncia- TOS,' AUSENTES E DES- Gama. E. para que chegue ,Não resta dúvida alguma rar um rumo definido às sen- vilismo particularmente pro-

dos. CONH$CIDOS, COM O ao conhecimento de todos e de que um dos aspectos mais sibilidades transviadas - ser veitoso, já que serã-o, êles

O concurso constará.de prova de:
" PRAZO DE TRINTA ninguem possa alegar .íg- inquietantes da nossa época a grande busula, que marque mesmos, por uma predestina-

POriTUGuÊS DIAS norância, mandou expedir é a inconsciência com que sempre o Norte aos que an-' çâo histórica, tragados pelo
� MA'Í'EMNTICA COMERCIAL O Doutor Clovis Ayres o presente edital que .sera certo grujso de 'espíritos, se dam perdidos, no labirinto próprio conformismo.

DATILOGRAFIA )Gama, Juiz de ,Direito da afixado na sede dêste Jui- nega a: aceitar as disciplinas das estradas incertas,.. Não será legítimo, todavia,
CONTABILIDADE BANCÁRIA Comarca de Tijucas, do Es- zo, no lugar do costume, e, necessárias. 'Em todos os Baseada nos tesouros da procurar novos. caminhos ao

,',

FRANCÊS tado de Santa Catarina, na por cópia, publicado uma campos - na ética ou na po- experiência, nos alicerces' de pensamento e ação, para 'co-

" INGLÊS." forma da Lei, étc . , ,
,

vês no Diário Oficial do 'Es- Iitíca, na religião ou na cíên- uma cultura bem ordenada, munícação e esclarecimento

Não haverá prova oral. Será obrigatório o uso de lápís- FAZ SABER a todos tado e três vezes no Jornal cía, na literatura ou na arte na fôrça dos al�os princíp.ios I
do maior, número, no conse-

tinta-cu caneta-tinteirO., " quantos interessar possa o "O ESTADO", de Florianó- - encontra-se gente que, in- morais, na [ustíça dos prin- quente combate aos fariseus
As provas de Português, Matemática Comercial e Dati- presente edital de citação, polis. Dado e passado nesta dírerenté à batalha decisiva cípios legais - não lhe é per- de todos os 'setores da vida

lografia 'têm o caráter eliminatório e nelas será considera- com o prazo de trinta dias, cidade de Tijucas, aos ,tre� travada hoje pelo Mundo, va- mítído conservar-se numa humana? Certamente - e

do aprovado o candidato que lograr a nota mínima de SES- virem' ou dele conhecimen- ze dias do mês de setembro cíla ante o cumprimento dos expectativa estéril, numa cô- em sentido tal nos cumpre,a

SENTA PONTOS em cada uma.' to tiverem, que' por parte do ano de mil novecentos e grandes deveres e desfralda moda (incômoda, muita vez) vançar, com todo o ardor fi
A provao e Datilografia será fe,ita em máquinas forne- de Elesbão Florentino 'Nu- cincoenta e quatro. Eu, a bandeira de uma autorída- neutralidade, A sua índecli- todo o desassombro, qual

cidas pelo Banco, facultando-se ao candidato a escolha den- nes, lhe foi dirigida a peti- (ass) Gercy dos Anjos, Es- dee uma independência sem nável obrigação é apontar, no Cristo no 'I'ernpo.. E com a

tro as seguintes marcas: Royal, Remington, olívettí, 'Un- cão do teor seguinte: - crivão, o datilografei, con- limites e sem peías, Que quer, meio da tormenta, as clarí- condição primacial, no en-

derwood, Continental e Smith Carona. "Exmo. Sr. Dr. Juiz .de Di- ferí e subscrevi. (ass) Clo- afinal, essa gent'e?! Até onde dades salvadoras, por isso. tanto, de nunca 'repudiar o

É vedada a inscrição: reito da Comarca de "I'iju- vis' Ayres Gama _ Juiz de levará a sua euforia do ódio que ela, a borrasca, ínques- domínio disciplinador de uma

a) Pdr-�a:rü:i,Üo ou por intermédio, mesmo parente; caso ELESÃO FLORENTI- Direito. Está conforme o e da loucura, no desgaste do tionàvelmente, resulta de Inteligência, ou de um Ideal,
b):': �e candidato do Sexo feminino., NO NUNES, brasilelro, ca- original afixado na sede primado da lei e na satisfa- ventos 'semeados, que saiba coverter-se em fa

A ínsçríçâe, solic�t.ada' das 13 horas às 16 horas, de ,se- sado industrial, residente dêste Juizo, no lugar do ção de interesses subalternos Condena-se" então, de um r,ol na jornada tormentosa

gunda a:'sexta�fe�.r,a, ê das 9,30 horas às 11 horas, ao sába-
'e domiciliado em ltajaí, na costume, sobre o qual me

e pouco recomendáveis?! Não modo absoluto, a �inceridade dêsse povo ludibriado pelos
do, �eI�á .de��l',�da "àquele que, presente ao ato, satisfaça as IRua Andrade Muller, n? reporto e dou fé. estou muito longe de perfi- e a expontâneidade de prín- demagogos baratos, ..

'

seg.umte� eXlgencla�: . . .., _ , 1101, por seu procurador) o Data supra.
Ihar o diagnóstico de Max cípios e de ação? Claro que

a), _a 'data do mICIO, das �nscrlçoes não haja comPle-jadvogado abaixo ass�n?�o O Escrivão: Gercy dos' SCh,eler_ quand? dizia

I
que a �;po�e����en�mO.�sbel'd'Pasoreémc'oal'�t�.do 29 anos. de Idade, ,� (doc. n. 1), com escritório Anjos.

aspiraçao mais vu gar nos

NOTjI.-O, ..
que :lVer, menos.de 18 anos, em caso ,de a-

em Itajaí, na Rua Lauro nossos dias, principalmente ruptas, as fraquezas e as vín-

provacao SO "podera ser, nomeado depois de
M 11 101 e inscricâo n?

de certos, elementos, parece ganças, os golpes e as ílega-

a�i�gir ess,a,idade e desde que satisfaça os d.e- 46� ��' O,A:B. � S. C., 131'0- JUIZO DE DIREITO DA ser uma liberdade de pensa- lidades dessa expontâneidade

) mais requisitos regulamentares; 'd t
-

o de 4a. VARA _ FEITOS DA menta e de ação identificada, e dessa sinceridade, que,

b) "'p"�gue a taxa ele inscrição de Cr$ 50,00 (cincoenta pon o .� pre,sen �" adça de hora para hora, com a aliás, nada têem de expontã-,� - .wu.n amen FAZENDA PUBLICA DA "

cruzeírns) ;
,

usucaPIlao,
com

550 d 'C'
�

simples e absurda ,:'liberdade neas nem de sinceras, . ,

)
" ;'t to lega no 'art. o 0- COMARCA DE FLORIA-

",
'

c apresen e:
d Civil t 451 NóPOLIS

de errar", ..

I - certificado de alistamento militar, ou de reser- igo iVI e no ar
'.

e �

Liberdade de errar! Aqui Quando o povo sofre o ca-
, .

t d CoSdigo de EDITAL DE CITAÇÃO
vista, ou de isenção do serviço militar, ou ainda segum es o está a fórmula exata dêsse pítulo talvês mais alarmante

P c, '1 res COM O PRAZO DE TRIN- ,

carteira de identidade do Ministério da Guerra, rocesso IVI, vem -

mal hoje tão sensível, o s10- e ameaçador da sua História

da Marinha ou da' Aeronáutíca: quando. se tra- peitosamente, perante a V. TA (3Ó) BIAS,
gan peculiar. e muito ao gôs- - parece incrível, ínadmíssí-

tal', de militar incorporado, ofício do Comandan- Excia dizer (para afina to da época de desmandos em vel mesmo, q,ue um grupo nu-
rer) 1° Q E D I T' A L

te permitindo a', inscrição;,
' ,

requerer : - ue, por que vivemos. Qu&ndo os ho- meroso de líderes renuncíe ao

II- _: prova -de naturalízação, se não' 'fôr brasíleíro si e seus antecessores, com mens não se suometem a uma seu papel de '''guias'', se mes-
"

nato; ,

"animuns dornini", mansa O Doutor Manoel ,l!retriz e não escolhem um cle com as "acomodações", se

III i.... 'dois retratos recentes, tamanho 3x4, tirados de e pacificamente, sem oposi- Barbosa de Lacerda, caminho honesto - estão fa- afunde na pequenez das ati-
,

.rrente e sem chapéu. cão, ou embargo de -qual- Juiz de Direito da 4a. talmente arriscados a nau- tudes subservientes de tôdas

O oánrüdato deverá comparecer ao local da prova pré- quer espécie, de modo inin- Vara - Feitos' da Fa- tragar na vacuidade dos seus as épocas e se mantenha na

víamente determinado; com' a antecedência mínima' de terrupto, é posseiro de um zenda Publica da Co-- esforços, na impotência das

TRINTA MINUTOS da hora marcada para o início de cada terreno localizado no dís- marca de Florianópolis, suas iniciativas, na ilegalida-
exame. Sob nenhum pretexto será permitida a entrada do trrto de Itapema, município Capital do.Estado de I de inconteste dos seus atos,

candidato que se apresentar depois de dado o sinal para de Porto Belo, nessa Co- Santa Ca�arma, na for-, Obra útil e .fecunda ,-: s� �- Partl'do Socl'al Democr'a'II'codistribuicáo do tema. , marca, com as seguintes ca- ma da let, ,e,tc. quela que SIrva um prmclpIO

'Será" impedidC5 de prosseg1.Ür no concurso o candidato racterísticas e confronta- justo, seja il.),l-minada por DI tÓ· I II ,
'

ausente a qualqlier das rr:.cLtér,ías eliminatórias; nas demais; ,ções: - Frente com 240 F A Z saber aos que 'o uma crença superior, respei- I te fiO • Ge, IOriaaODólls
a [J,usê'ncia aéal!retará a,'nota ZERO. (duzentos e quarenta) me- presente edital de citação te a opinião alheia, acate'a _I.l*-t: r

"'bànside'ra.r�slil..-á'" aprovadp no concur.so o candidato tros, que faz nlils marinha com o prazo de trita ,(30) verdade e confesse a plena O Partido Social Democrático, pelo seu Diretório Mu-I'
que,�habilitatlP' rfas eltmimitórias, obtiver a nota final, mi- do,. QceaU9;" fundos, com dias virem ou dêle conhe' s0berania qa Lei. fora disto, nicipal" re�om�:p.da ao s.ufrágio do eleitorado do Município
nüna, de I3ESSENTA PONTOS, determinada pela média [maiS' ou menos 1.500 (mil cimento tivérem que, está cada passo a:mais só afasta de FlorIanopohs. no pleIto de 3 de outubro p. vindouro, os

pO,hUerada' das notas atribuídas a cada matéria, tomi:mdoL e quinh�ntos) metro�, que se processando por êste jui- o individuo dà tranqUilidade nomes dos seguintes correligionários:
se por base os seguintes pesos: ,fazem com quem de direito; zo e cartorio do Escrivão eLda ordem, só semeia esco- PARA PREFEITO DA,CAPITAL:

, , PORTUGUÊS .".,', ... , .... , , , 3 extremando, ao Norte, com que êste subscreve, os ter- lhos e aspira revides - e só OSMAR CUNHA, bancário,
MATEMÁTICA COMERCIAL 3 João .J.osé de Oliveira ou mos do INVENTARIO dos o aproxima dos abismos sem PARA VEREADORES A CÁ'MARA MUNICIPAL:
DATILOGRAFJj\. '"., .. " ... ,......... 2 coin quem de direito; e ao bens deixados, por, faleci� remédio e sem fundo,.. ACY CABRAL TEIVE" radialista;
CONTABILIDADE BANCÁRIA 3 Sul com Tarcílio Venâncio menta de JOAQUlM VI- '"

ALVARO MILEN DA SILVEIRA, adwiado;
FRANCÊS , , , , . , .. , '. 2 ou quem de direito, perfa-ICENTE AVILA e'sua mu- ,No campo intelectual, que ANTôNIO DE ,PÁDUA PEREIRA, funcionário público

_
INGLÊS , " .. ,., , ,..... 2 zendo uma área de cêrca, lher LUCIA VICENTE A- é um dos mais atacados, o estadual;

�Q:,r' �1\.W.l�0 ,da�:�provas terá carater irrecorrível.
'

de 360.000 ( trezentos e ses� VILA, tambem conhecida ê�'fo maior consiste em se ANTÔNIO PASCOAL A�OSTOLO, comerciante;
n"

,

����O'dO,cf'�didato não ,implica �brigatoried�de senta mil) metros quadra- LíDIA VICENTE AVILA; confundir a doentia pesquiza ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS, médico;
"

,.,Y,IstO ser o concurso SImples plocesso seletIVO, dos' 20 Q1.l;e dito terreno e, como o inventariante SE- de sensações com a mlssao BALDICERO FILOMENO, comerciário'
4:��irui�l+.l�rVíl.-se.o Ba;r.ço o, direito .de aproveitar ou não os te� as' respectivas extremas BASTIÃO DA SILVA, des� criadQI'a e desvençiadora do DIB CHEREM, advpgado;

,

�proy(j,q�, �);>s(j1rvado o prazo de dOIS anos, contados da, da- 'assinaladas com marcos de creveu entre outros herdei- espírito. Julgam muitos es- DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO, jornalista.
tE!> ,da,; re;a�;i�ação, do concurso.

" . pedre sempre respeitados; ros MARCIRIO VICENTE' áitores de agora poder ex- FRANCISCO GERlYIA�O DA COSTA, comerciante.
',D çanflldato aprovado, nomeado, sera admItIdo no. car- ,

t a essado pela estrada AVILA; ANGELA VICEN- primir tudo quanto lhes ins- FREDERICO VERAS, c0!llerciante;
,

go inicial da ca�reira de, escriturário (Escriturário-Auxi- Fela � v'polis Ha]'aí' tem TE DOS SANTOS, casada pire ,a ,sua permanente in- JOÁO NAVEGANTE PIRES, comerciante;
't

'

d C $ 3 850 (t' 'I
onano , ' I'e-t

_

1 d
'

,

!ta).'l, c,Qm o,s'yenclmen oS,mensaIs e 'r . ,00 res mI
astos algumas roças e com PROCOPIO MANOEL qu açao, em ugar e se Orl- JOÃO NILO VIEIRA, operário;

e q��Ç}(�)�qs e ei:qcoenta cruzeiros). p,
de ma- DOS SANTOS E ARI SIL- e1(ltarem por uma séríe de J'OBEL SAl\oIPAIO CARDOSO, cometciário;

":,'í,'A,:.itl'schção: do candidato importará em anuência i'm-
uma pe.qudena casa

1 VA
.. resl'dente idéias mestras e de regras I,AURO SCHOLZ MAIA' , madel'r'el'r'o,'

'

deira, on e mora um ze a- ,o prImeIrO
ºlícii�:, a fútura désignação ,se aprovado o nomeado) para dor; 30 Que, isso pôsto, que� em lagar incerto e não sa- fundarpe,ntais.' "O, artista", MANUEL FERREIRA DE MELO, funcionário público
�_.b.iii:,em ';'ualquer agênçia do Banco, bem como à possibi-' d d "d re_sumiu, algures, Emerson, municipal',''1 rendo legitimar sua posse, bi o, os segun os reSI e,n- ,

, !idade de ser transferido para outro' local qualquer, em C d C
"tem,de saber dominar o seu

'

MARIO COUTO, f1.1nCI'Ona'rl'O Pl'lbll'CO felleral',requer se digne V. Excia. tes na omarca e riciU-: ','.
qualquer 'tempo, durante a vigência do contrato de traba- 1 propno canto".' Aquêles que MIG,UEL VALENTIM DA SILVA, conterel'ante'mandar desigi1ar local, d, ia ma, e o u tin10 na comarca 'I t 1"

" ,

lho. de Lages, pelo presenté cha- ,lu gam can ar lvremente, NESTOR CARNEIRO, comerciante;
. 'Inscrito, considerar-se-á o candidato ciente das condi- e hora para a necessária numa total' embriaguez, es- NO):tT,ON OLIVEIRA E SILVA, estudante;,

_

't· 1 d t d·t 1 'J'ustI'f'I'caca-o, depoI's da qual- Jmo,-os a cOP1.parecerem em
quecem o·s'p'

, , ,',
'

çoes es IpU a as no presen e e I a . el'lgos que os es-
,

'WALDEMAR CUSTÓDIO VIEIRA,' proprieta'1'1'0', ,

'd -',' d
'. UIZO por SI ou p0r seus '·t r,t.,

,
'

pelo BANCO DO BRASIL, S. A. - Florianópolis (S'.C.). everao ser cita @s os

m-I, d b t t
,preI am, as respo�sàbilidades ,Sufragando os nomes dos candidatos acima o eleitora:'

Edgard da Cunha Cidade _:_ Gerente." teressados, cel-:'(os ou incer- procura ores

d
as �nteS'(f;)- qUe Ines cabem. E nenhum do do Município pode ter a certeza de lévar à I'refeitura e

'.José de Bl'itto Nogueira - ·Contador. tos, e os confinantes do

I
r�, no prazo e trm � '. êrro se afigurá,'no atlial lan- �à Edilidade homens dignos, e capazes de contrl'bul'rem para: , dIas, a contar da prImeIra :

d H" tO,
"'''',..

"

Imovel, para contestarem o
bl'

-

dA t fI"
coe a, IS oria, tão lamentá- à grandeza, pi'ogresso e independência do Município d.e Flo-

P','a"r'f'l·do Trabalhl·sta BraSI�'le'I·,ro pedido no prazo de dez pu Icaçao �s e, a ar aos vel e tãó lmperdbifveÍ! ,!�( "rianópolis. '

, (10)', dias, tudo conforme termos do feito em. apre,ço,
'

" *',,'" '-

'u
b d 1 E' • "AS rnas, pois, eleitores flo,rialJ,ópolitanos, com os no-

t t t 455 d c, so pena e Teve Ia., , pa- Na POlI'tI'C'a t·amb·
' '

es a uem o ar . o o� .,

�, ' , em, essa mes apontados pela legenda lJessedista, que são consciên-
d' d P C'· 'I Ta ,que cheg,e ao conhecl- ll'berdade de' er'r'a n�

"
'

IgO e rocesso IVl e r ,ao e me- cias, esclarecidas sempre ao servI'co do povo'.

II 'f "d ,menta de todos, mandou ex- '

seus paragra os, conSl e-
d' t d't 1

:1OS funesta para a arquitetu- NOTA: O dr, Osmar Cunha, candidato a Prefeito da Ca-
rando-se, afinal, procedente pe }r �, pr�sen e � 1 a q�e :� social da ,Democracía,' Nos pit�l, será apoiado também nessa eleição, pelo valioso con

-��------------------------
a acão (art. 456 C. p, C ), sera a Ixa o

b�o dogar f o tempos que correm,. então, tingente do' Partido Trabalhista' Brasileiro
:,:',"
� par� fins do § 2° Art, 4'54 costuclmel � PDu dIca ona °dr� justificam-na, simplóriamen-

'

--:--

'.I d C 'd'g 4° Q ma a el. a o e passa o te, à faJta de melhor' argu-
'

p.�� 0.1
ornesmo 010; ue, ·'dd d FI"

" "
. ,�--�-,............__,._�,

, '

,",'
, "

,

'

,

:iK:f�""

'e
se protesta pela 'produção nes,ta CI a: e ona�o- mento e para contrabálançar

S de todas' as provas em direi- POhS'Aaos vmtt!,quatro,:dlas às própri!ls 'crític,as, rújrna

'A'V I SO,to admitidas, sem exclusão d� mes de agosto d� ano ,de négação' à sinceridade em'
"

'

'

l/ Ad'
, .

d mIl novecentos e cmcoenta época anterior, com a mais' , ','
�

"

'. ,

,

"
"'\{, .edumda so que se}� as con�

e quatro, Eu VINICIUS absurda e esdrúxu1a elas de-',

�'
,''t'' Sl era as necessa.nas, a co-

GONZAGA E-I
"

/".. ",,'
", 0UI1AIfTE TOOf! DIA meçar pelo depOImento de

b
'

.

' screvao, o c arações - antigamente al- NAVIO MOTOIt CARL HOEPCKE

t 1
- su screvl. guém 'fazia assim, E; par-e- A EMPRESA NACIONAL DE NÁVEGACÃO HOEP'CKE','estemun ,J.as que serao ar-

'(ASSIMADO) Ma'n l
',' -

roladas oportunamente; 50 ,o� p:lSSO, confudeni até patrio- avisa aos senhores passageiros e embarcadores de carga
Que, só para os efeitos fis- Bm'b?sa_ de La�erda, JUIZ tismo com subserviência, ser- 'que o navio CARL HOEPCKE, nesta viagem, a sair do Rio

•'
"ó'

'D'
'

'/_R�"
I

'cais e de alçada, se dá a es-'
de DI;eIto da 4 , Vara, vilismo, como se dever públi- de Janeiro no dia 20 de setembro ,de 1954, fará excepcio-

_
, ta o valor de Cr$ 2.100,00 V �osta conforme O ESCRI-, co $eja apenas, servir ao ho- ,nalmente a seguinte escala:

,� ,

'1., '(
ii

':

� ." �

(dois mil e cem cruzeiros)
A mem do dia e o�J.np.iví,duo ,es-o

'

.JDA - Rio - Santos - Recife - Cabedelo

',",',:'>.. ,:,.' � �,:���I "l,�,,\.,,:�K� ",'_' 1,P ..�, � ji doc, n. 2,e se P: Deferimen-
_ (Ass,) Vinicius Gon�fga' tedja obrigado', a:t�?�r �. sua: VOLTA - Cabedelo - Rio - Ubatuba - Ilhabela

,

'

,.

'.";"�

r'

, �.
to, Sõbre os selos devido�, CASA MISCELANl1\. dlsfl'J. ;�l;>a����:s�:C6�;:�i���t���' São se,bastião - Santos -- Itajaí - Florianópolis.

",.'� 'tÍ'ô.!-"�_'j;.i,____________ lia-se:' - Tijucas, em 27 b,.'dora dos' Rádios R.C.A. do)séribór da clan�-vigilánte

'\;"'M·· 'ã"·
de Julho de 1954, (a,,) Jo-

Vitor, Valvul... DIoc... :' ,ujeltaN' a uma 'oaoão.

"

::'.: '! 'a' ::.e I ras �see:�ruI';n�tte��ld�ooesspa�c�h:eO��ãra��A� PERDEU-SE'; ", '����:'�����:���:'��o��a����;'
,

,

' ","
"

'"
'

'" ' . -., , ' ',�$,,'P :,utels a nova ordem,,', deSde
nl .. ,'

,

,
'" .;

, como pede. Tijucas, 27-7- Perdeu-se uma COn.·h ,que Se não disponha a fazer", '

",'B""R' liT,A''S'i, E I ,'B,E,N-:E;"FICIADAS PA,RA
54. (ass) Clovis Ayres Ga- rente com 2 chaves ti'j. [o' papel de' cortiça e não' te-

U ma - Juiz de Direito," Fei-
Y 1

"

'h'
,ih ;,nliJ.a a consistência da' cê'I;a

'

TO
ta a justificação, foi exara- po a e, no onl U�, ,; ",' 'i ,,'

' ,.

'f 'DOS,OS FINS do o seguinte despacho: - Circular. Gratifica-se, � Cada' 'dia, em' verdad'e' se
,

4'
"", "

"Faç�m-se as, �i�ações re-I a ue� entre ar
, t' �torna 4h1ais urgente com�re-

, RU,a 2 de 'Mala, 777 - Estre, ito ,quend�s na mlclal. Citem- q
_

,g nes � ,er_:de�' e :disthrgúir. A' intfili-'
-,���- se, maiS" o Dr. Promotor e redaçao., gençla, para cumprir a sua

•••

Em inspirada legenda,
Chesterton sintetizou que • a

"inspiração intelectual, como
a ação política, deverá ser tão
sã como a criação da vida".
Apenas pela submissão à In
telígêncía e à Ordem, quan
do, bem entendido, uma e ou

tra se conservem fiéis às suas
leis essenciais e morais, po
dem alcançar saúde perfeita
as imperfeitas tentativas dos
homens, ..
Como vemos, agora, só po

demos oferecer, em conclu
são, a afirmativa popular em
voga: "tudo que aí está é
graude às posições".
E por pouco pouco não a

certamos ...

"PARA ,DEPUTADO ESTADUAL
TELMO VIEIR)\ RIBEIRO

Agradecimento-
A Família do finado Francisco Cardoso, residente no

sub-Ç!istrito do Estreito, Beco Caramurú, vem" por êste meio,
externar os seus mais p'rofundos 'agradecimentos pela assis

t�ncia médica prestada pelos drs. Mário Cantição e Romeu
PIres, do Serviço do Samdú, e bem assim ao seu côrpo de
enfermeiros, no doloroso trans� sofrido pelo extinto.

'

.

A todos, sem distinção o reconhecimento eterno da fa-)
'mília enlutada.'

Estreito, 12-9- l[l54. \

'João Cardoso - pela

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. o ESTADO Florianópolis, Domingo, 19 de Setembro de 1954

I

"O ESTADO?'·
NO LAR E NA' SOÇIEDADE

-

JoãoPai
Do taquaral à sombra, em solitária furna,
Para onde, com tristeza, o olhar, curioso, alongo,
Sonha o negro, talvez, na' solidão noturna,
Com os }impido� areais das solidões do Congo, , .

Ouve-lhe a noite a voz nostálgica e soturna,
Num suspiro de amôr, num murmúrejo longl;>.,.
E o roubo, surdo, som, zumbindo na caruma,
É o urucungo a gemer na cadência do jongo ...

Bendito sejas tú, a quem, certo, devemos
A grandeza real de tudo quanto temos!

Sonha em paz! .SÓ feliz! E eu fique de joelhos,

At:UVERSARIOS

3

para 8 se.

calézln,hl .

',de tidas

as

horas

, .

Uniio
<

• Duplamente filtrado.

• Dissolve-se ràpidament•.

• f: mais econ6mico..

Em pacotes duplos d.• pgp.l
Kraft, de 1 • 5 qui/os.

P'ALMYRO GOMES YIDAL

I

Mexericos ' de . Hollywood
o aslro de hoje

DE FHI:t.IP GUISA perfeitamente, felizes, ape
(Correspondência especi- zar de separàdos por 3.000

aZ·pa.ra "O Estado" milhas. E ainda' mais, deu
GENE NELSON: pre- até consentimento à Joan;

tendia estudar medicina em par sair uma noite com

Santa Monica, Californía, Aly Khan, um
•

antigo na

mas 'por casualidade foi en- morado da espôsa ...
volvido numa série de di- " xxx

vertimentos esportivos, na- E assim é Hollywood ...
tação, times atléticos etc., Até Amanhã:
que, por alguma razão o ------------------

desviaram de seu primitivo Uma Carlaideal. Quando finalmente, • "

iniciou-se' na patinação no

'

,

gêlo, o mundo perdeu um O SR. DIRETOR DO
novo médico, ganhando em TESOURO CONTINUA
compensação um grande BANCANDO O "INOCEN
astro e bailarino. Urna TE UTIL"
tournée na companhia de Recebemos:

Sonya Henie e o apareci- Florianópolis, 17 de setem- I
\
'. \ . .

mento em alguns filmes, oro de 1954;

junto da mesma, foi o iní- Senhor Diretor. I

cio de sua carreira. Diz Tendo lido na edição de

Sob o fúlgido céu, à relembrar, magoado, Gene, que a tournée do ontem dêsse conceituado íor-
Que os frutos do café são glóbulos vermelhos .how "This is the Army" nal um .arttgo no qual é de-

Do sangue que escorreu do negro escravizado! em que fazia o papel prin- clarado que o Estado é dever

---x---
, . cipal, Ifoi a experiência, tor à Caixa Econômica Fede-

I
- sta. Ciniria de Olíveí- mais valiosa de sua car- -al de cerca de um milhão e

ra, filha do sr. Tito Olivei-I reira. Nascido em 24 de mínhentos mil. cruzeiros ,'.

'IFIZERAM ANOS ONTEM ra ' Março de 1920, em ·Seattle, (Cr$ 1.500.000,00), dos des-

_ menino Géo, filho do - sr. Clodorico Neves" Wesh., veio para Santa contos efetuados por runcto-

sr. Géo Marques
' I Pizani IMonica com a idade de 4 nários em favor daquela Ins-

_ sta. Vanda Livram�nto I - sta. Sueli Therezi�ha anos. Na adolescência, tra- tituição, referente a �rês m:
menina Rosselli, filha dos Santos, estrernosa fllha balhou em diversas profis" ses, e coI?o aquela arírmação

do sr. J�sé Pizan� I do Ten. João Perrninio dos sões, enclu.sive '�de ven-' ve.m. depo� c�ntra minha ad-

_ sr. José Barão Santos dedor, e só depois de seu mínístração a frente elo Te-

_ menino Vitor Aléxarr .

- sta. Marina Laeombe desligamento do exército souro do Estado, venho decla-,

dre filho do sr. Emmanuell
- sr. Gilberto Gerlach no princípío da segunda �ar, a b�I? da verdade, que a,

" '. ínrormação prestada" êsse
Gevaerd guerra, conseguiu um papel _., ,

..

FAZEM ANOS, HOJE: " FAZEM ANOS AMANHA: de' certo destaque, na re-
matutino �ao e verídíca.

.

_ Capitão Luiz Felippe - dr. Abelardo da Silva vista "It Happens on Ice" ? recolhímento ,tem sido

da Gama Lobo. d'Eça, bii- Gomes, ilustre Procurador em Nova York. A ós mui- f�lto com a regularídade pos-
.

. , I dE' it I d R 'bl' t E t d . ' A

P
A sível estando os descontos dos

lhante OfICIa o xer'ci o,. a epu ica nes e s a, o, tos sucessos deste genero .. . .

o C )' d G ib lt V G 1"' .'
, runctonáríos da Capítal re-

servindo no 14 B.( .; - r. ari � e
"

a foi contratado pela War� lhíd té ôst do
í

t
'_ sta Ruth Nóbrega, fi- vão, advogado no �io de ners onde fez 7 películas � 1 °t� � e, ahgos o e o in e-

.

,.,
I, .

'
.

.

1'10r a e J un o, devendo os

lha do sr, OhVlO Nobrega e
i Janeiro; _ , .

Gene era casado com Mr referentes ao mês de julho
aplicada aluna do Curso

I
- sr. Joao Ribeiro Bran- riam Franklin urna antiga té f' d

,. "C
'ser pagos a e o im o cor-

Ginasial do �olegLO ora- co
",.

bailarina, mas parece qJe rente mês.

ção de Jesus; I
,

- sta. Hildà �,D Ala.s�lO, agora estão separados defi- Esclareço que o prazo mi-
- sr. Jorge Barbato, do filha d� sr. Joao Batista nitivamente. Dêste casa- nímojiara o' recolhimento é

alto comércio local
.,

D'Alascío,
.

� menta tem um filho. Alan o seguinte:
"

- sra. Aracy SIlvma} I - sta. Mana das Dores Christopher, de 7 anos Capital _ mês seguinte ao

esposa do, sr. Pedro Jose Zomer '

xxx do desconto,

Merizio, eomerciante I - sra. Clarice Pavan: �a A atuação de Bob Stack Interior - no 20 mês após
- sr. Walter Climaco ,IRos�,. esposa do sr. JulIo em "The High ond Mi- 'o desconto, pois depende da

- sta, Cecilia 'Montene" Cesário da Rosa; ghty" angariou-lhe um pol- centralização da éscrita das

gro de Oliveira, filha do i - sr. Heitor Varela
, 'I�UdO contrato coma "Way: Coletorias:

saudoso' 'coléga-de-imprensa! "_ sr. Carlos Le�poldo ne Fellows" e, outro com a A partir de março de 1953,
Jorn. Augusto Montenegro Lauther 20- th Centtiry Fox. Na época em que assumí a díre

de Oliveira
' - sr. Haroldo Brasil.da \

primeira, iniciará filmando ção dêste Tesouro, procurei
.,.- sta Lina d'Alascio, fi- Luz "Quality of Mercy" onde manter em, dia o pagamento

lha do sr:'João B. d'Alascio; I -menina Adalníra �ar- faz o papel de um simpáti- à Caixa Econômica pois que I firmada pela carta ácima,
_ sr. José Espindola, re- .doso, filha do sr. FranCISCO co. assassino, ao, lado de um atrazo como, por exem- não era dirigida ao ilustrissi

presentante comercial em Cardoso'
. . ,Kirk Douglas. Para a 20th. pIo, o que se v.erificou em mo diretor do Tesouro, que,

Itajaí '

' I - sr. Aldair Espmdola, fará em primeiro lugar, 1950, quando chegou a ser de pela segunda vez, em curto
_ sr. Arnaldo Luz, tabe- da firma "Polli S. A.", des- "lhe Racers". sete meses, depôe contra o espaço, faz o inocente útil. o'

lião em Joínvile, ta Praça. xxx Diretor do Tesouro, responsá- comentário se dirigia à arír-
LEX BARKER já estava vel direto como é pelo mesmo mação do sr. Bornhausen: as

h
ti h fil "L serviço.

.

contas .do Estado estão rigo-

Monsen' O r
pron in o para 1 mar a"

dy Godiva", quando o es. Espero merecer a publica- rosámente em dia.

� ,

T
trêla, Maureen o' Hará, in" ção do presente, afim de que Será o sr. diretor elo Tesou-

fr tinc Iseo X· opp terferiu, dizendo que' os a verdade não fique detur- ro responsável peln. divida da

,

.

d
• '

t
fans de Lex só o poderiam pada. iuz? Pelo não pagamento das

I- ·'enteU!lrHt O seu 08SClme,o O� aceitar corno Tar.zan! e não Cordia·is Saudações. cotas municipais. Pelo desvio

li ti • L d l� J ff Thomaz Meyer de verbas federais das obras

Padre 'Topp era incansável n,os trabalhos .da cura �e al- �omo um 01' lU.g �s. e
Diretor de assistência para as obras

mas. Rezava e trabalhava; a felicidade eterna dos homens Chandler, .o substituiU.
N. R. - A critica feita por de luxo?

era o contínuo anélo dêle, Assim, o bom povo sempre o cha- xxx
êste jornal e em parte co'n- Se é, que venha a defesa.

ma�a de Padre; só Padre. E afá'vel que era sempre, sempre .Logo que Ava Gardner }

simples, reta, humilde. .. -

voltar à Hollywood ( e olhe A----'-u-·-·----h--
........

-d-·-'-e--f---·--h--Desta maneira, ia lutando, - sim, lutando, por que Deus que a nossa estrêla tem OS 1"'.010 OS ilrlD a
lhe dava cruzes, .que são, afinal, a alegria do bom sacerdo- viajado um bocado ... ) F'

-

-f
M

te, por sazona�em frutos perenes. 'Assim, foi rezando, traba: cairá diretamente nos bra- , e rlgo., ICOS.
lhando e sofr�ndo, com espírito de fé, sempre o mesmo, ate ços de Farley Granger, co- A MANUFATURA ·DE CAIXAS MAPI LTDA, - Estabe-

a sua ,santa morte, no Hospital de Caridade, a 28 de dezem- mo a mestiça, anglo"india� lecidos à Rua Martinica Prado, 178, em Ribeirão Preto, Es
bro de 1925. S, Excia. Revma. Senhor Arcebispo Metropoli- na, da romântica história tado de S. Paulo, com capital registrado de 1.000.000,00, com

tano,- ofereceu o rico esquife e presidiu ao entêrro.· . "Bhawani .
Junction" da prédiO pró,prio, todo forrado, com área de 450 Mts,2 de sua

Os restos mortais estão no aréo da Entrada· do cemité-IMetro. Parte do filme tal- propriedade, a 50 Mts. da estrada de ferro, abrangendo para

rio da Irmandade do Senhor dos Passos, como que mais per- vez seja feita na índia, mas negócios todo o Estado de S. Paulo, Minas e Goiás, está

in-I'to do Céu.
. o produtor Pan Berman, teressada em representar as indústrias acima a base de co-

O Padre Jácomo Vicenzi, escreve, entre outro, na sua ainda não se decidiu a fa- missão. Interessa também outros ramos. Os interessados

brochura "Uma Viagem ao Estado de Santa _�atarina,. em zer' a longa ,viagem.. poderão di:r;igir-se a mesma, enviando condições, bem como'50FRE,
1902": "E, já que estamos, como se cost,,:ma dIzer, com as '

xxx
" I solicitar as mesmas.

mãos na massa, direi algumas pala�ras sobre o R. P. �opp, SHIRLEY TEMPLE, en",
'

CONCURSO DO
que, há cêrca de nove anos, rege a Importante fregueSIa da controu finãlmente a casa JC�pit�l de s_an�a Catarina

...
É, sem dúvida., um ':i�ário m;- I que procurava. É urna bela ' B A N C O ' D O B R A S I L

dela, E alemao; rpas, na c�lldade para com o proXlmo e, a jVivenda de 4 qua�tos, cer�

afabilidade de suas m,anelras, desmente, por co�Pleto, esse cada por imensos carva-
Concursos definitivamente marcados para Novem-

preconceito, que nos apresenta os g�r��nos dommados por lhos e flôres por' todos os
bro de 1954 e Abril de 1955 - Inscrições para o con-

uma rudeza quasi natural,. Comó Vlgano e Cura de almas, 1 d 't d Ath t curso de Novembro abertas de 15 a 25 do cor:rente -

,
_ . " a os, SI ua a em er on,

e zeloso, ativo, e nao ha trabalho que o possa cansar.
C I t d P 1 Alt Ordenado inicial Cr$ 5.000,00 cf gratificações.,

., P T i da., per o e a o o,
Refere, a seguir, o P. Vlcenzl, que o . opp, an ma o

d 'd eh 1 Prepare-se eficientemente em curso organizada
,

C 'lt·
on e seu man o, .ar es

pelo próprio, Prelado, Dom Jose amargo, nos u Imos anos, BI k t b Ih
' por,professores do próprio Banco. Peçam informações

emprégava tôda a sua solicitúde, para a criação do novo
"s

ac

f draRa a 6a;�sti� ao Instituto Nacional de Ciências e Artes - Praia de

Bispado de Florianópolis. Lastima, entretanto, que encon- tutt:.� ®r esearc
. Botafogo 526 -:- �io. Ou solicitem a remessa do NOVO

tre tão poucos auxiliares, dizendo: "Quem conhece a alma CURSO COMPLETO pelo sistema.de Reembolso. Pre-

nobre e bem intencionada desse ilustre sacerdote, tem a xxx ço�: Aéreo - ,Cr$ 700,00; Terrestre - Cr$ 640,00. Cen-

certeza absoluta de que, longe de êle desdenhar concor_ren-
BILL HOLDEN viajou tenas de exercícios e questões propostas em concursQs

tes, redobraria de .coragem, se, ao seu lado, se colocassem 40.000 milhas ao redor. do anteriores. (Remeta-nos êste anúncio - 285).

ov,os e valo'rosos campeões da mesma causa". mundo em' 9 semanas.

Mais adiante, diz: "S�, o P. Topp tem 'o defeito de ser Quando chegou à Paris, es- I

estrangeiro, torna-se, por. isso mesmo, mais merecedor da tava tão cansado , que não

gratidão dos Catarinensés'�.
. aguentou mais. Voltou cor

Por.ter êle nascido em outra terra, isso, para o bom po- rendo para Casa. Bill e

vo da Ilha e do Litoral, nunca foi ocasião de "escânda.lo". Branda Marshal sua espôsa,
Para tal se dar o nosso povo é -demais religiOSO, cândido. se encontraram com a filha

e reto no fundo d� sua alma. O bom povo da Ilha, na sua �ais velha, que já conta 17

lhane�a e candura, quasi instintivamente compreendia o �nos e que fazia urna tour�
sentir de São Paulo quandO escreve que não h;í distinção nés de estudantes em Pa"

entre 'judeus e greg,�s. O sacerdote deixa a 'sua mãe-pátri'a, ris.

Para desposar-se, de espontânea e livre vontade, com a es

Posa, a nova pátria, que êle elege e a quem dá todo o seu

amor. E o nosso ]=>adl'e Topp, escolheu, por sinal, uma es

Posa bem linda: a terra brasileira!

çal,1ego BERNARDO BLAESING

Caixa Pgstal, 42
,

lOINYILE - Santa Cat.rln.

ROMANCE E AVENTURA!
,

HUMPHREY BOGART·
JENNIFER JONES - GINA LOLLOBRIGIDA

PETER LORRE
'

- EM -

,

"O . DIABO RIU 'POR DlTlMQ"
Direção d�: JOHN HUSTON .

HOJE
SÃO JOSÉ -- RITZ

��-------------�-------�--....------....--------

I�C 1:1 E /parfiCiPoçãO
A

A SPYROS DIMATOS -e Se-

'geneia' nhora têm o prazer de
participar aos seus plilrentes

de e pessôas de suas relacáes
, o nascimento do seu pri�

P U bll"cl·dade' mogenito DEMOSTHENES
ocoriido no dia 15 do cer-

rente na Maternidade "Dr.
Carlos Corrêa".

cata P_tal. �lt
I'ler1aa'...U.

8..ta CatarIu

DE ASMA
Gripes, Bronquite e Coquiluche?

.
, l

Se a tosse o atormenta e exige do seu orranismo um

esforço sobrehumano, produzindo ânsias, asfiXias e ru

tura de vazos capilares, chiados e dores no peito, e:Yite
chegar a êsscs extremos, tomando algumas doses 40
REMÉDIO' DO DR. REYNGATE: as gôtas que dãe alíyio

,nas tosses rebeldes, coqueluches e bronquites cr:ôni�s ou

recentes, sêcas ou catarral. Um único vidro' do ,REMeDfO
do Dr. REYNGATE é o bastante para desobstruir as Y1&5 .

respiratórias, normalizar a respiração, dando alíYio e bem

estar imediato, porque o mucus é dissolvido. Quem 'tem

bronquite, encontra no REMÉDIO do DR. REYNGATE
.

a

sua salvação.
"

,

Nas drogs, e farms. locais. Reembolso aéreo Cr$ U,oo.
Caixa Postal 6, Meyer - RIO.

. , .. '

AVENTURAS

.�.

xxx

COLLIER YOUNG diz
que não consultará advo
gado nenhum; êle e a es

pôsa, Joan Fontaine est�o I

ZE-MUTRETA •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sensacionaliza ..
o Prilio desta Tarde

) O FIGUEIRENSE EM LUTA' COM O ATLETICO, PROCURARÁ CONSERVAR O POSTO DE lIDER
QUADRO ALVI-NEGRO '

DESFALQUES' NO�

o ETADO

O BOTAFOGO EM
TUBARÃO
o Botafogo, gloriosa agre

miação que dia a dia mais se

agiganta no conceito futebo
lístico de nossa Várzea, ex

cursíonará hoje à "Cidade
Azul", onde, em peleja amis

tosa, dará combate à' equipe
de igual categoria: o Ferro

viário. O prélío vem desper
tando _ grande ansiedade por

parte dos aficcionados da

quela progressista cidade, le
vando em conta que o clube

dirigido por Quidinno têm

exibido em seus últímos com

promissos um bom padrão de

jogo, levando de roldão os

mais sérios adversários. .as
pera-se por isso que o clube
da rua Almirante Lamego,
demonstre perante' a platéia
tubaronense todo seu pode
rio.

Desejamos à embaixada al

vi-negra os melhores votos
de bôa viagem e felicidades

1

o Figueirense, elevado á -cil mesmo, o alvi-negro pas- conjunto hoje diante do tituição do esquadrão visto

I
tem condição de jogo. Mas Betinho, Julinho, Araujo e

liderança (_omingo úfitimol sou pelo tricolor do Estrei- "Furação". Cazuza reapa- I' que estão ausentes da Capi- tudo se resolverá, visto que Pacheco.
com a queda do Imbituba to que, se encontra com' o recerá, após, ter cumprido, tal emprestando seus 'con.: 10, Figueirense conta com ATLÉTICO - Soncini;
frente ao Bocaiuva, defron- conjunto em plena forma; pena disciplinar imposta pe- cursos á seleção universitá- I bons reservas, Juca e Fausto; Osni, Frede-
tar-se-á, esta tarde, com evidenciando, de jogo para 10 Tribunal de Justiça Des- ria catarinense os "player"

I
rico e Cazuza; Fernando

o Clube Atlético Catarínen- Jogo, elasticidade e homo- portiva. O quadro; assim, a- Helcio Plácido ,e Danyr, ês- QUAD.ROS PROVÁVElS Sombra, Giovaní, E'rico �
se que vem de uma bonita- geneidade. ,

',,' tuará compléto. ,

te último artilheiro-mór do � , Laura.
vitória sôbre o Paula Ramos I, O.S cOI_?ondados de GiO-1 Nas fpei.�as d.� Fi�ueiren- certa�e. IYIeireles - ao 'que �IGUEIRENSE � Mafra,

I .

As 13,30 ?o�'as será in i
por 3 a O" ' vani estão todos em forma 1 se, o teclllCO Izídro Costa I parece esta condenado para ,I Tnlha e Bona; Aníbal, Or- ciada a preliminar e ás 15 30
Vai ser díficil, muito-dífí- e confiantes: no sucesso do enfrenta problemas na cons- 'o futebol e, Vico ainda não lando e Laudare_s; Alemão, o jogo principal. "

x
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Estado Esportivo"
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GRANDE FEITO DOS UNIVERSITÁRIOS· CATARINENSE'S
Superados os paulistas na segunda prorrogação

"São Paulo, 14 - Decidin
do desempate na manhã de

hoje no estádio do Pacaem

bú, os catarínenses venceram

os' paulistas, candidatos sé
.ríos ao título de futebol dos

Déc·imos Segundos Jogos
Universitários Brasil e i r o s,
realizando mais sensacional
façanha do certame e co

brindo de glórias o esporte
universitário, catarmense..

Danyr foi o autor do' espe
tacular gol na segunda pror

rogação, sendo este o qua
dro: Oscar, Geraldo'e Cheru

bini, Almiro, Hélcio, Ney, Ve
véco, Wallace, Danyr e Herre
ra. Em 'prosseguimento do

certame de futebol. os catarí-
.

nenses enfrentarão amanhã

_os fluminenses. Ontem os ca

tarínenses perderam em bas

quete para os cariocas pelo
escore honroso de 55 a ,42 em 1

voleibol .para os pernambu- .

CAR' lOCAcanos sérios candidatos ao tí- Acontecimento de_j .. " �r�v�m.ente deverão .

tulo por 2 a O (15 a 6 e 15 a grande importância no se-
I rea�izar-se os torneios ELE-

I

I

3). Amanhã os catarinenses tal' da esgrima é o apareci- TROTECNICA;___; Dr. MIL-
Botafogo x Vasco da Ga- Com o concurso de nada

'enfrentarão em te,nis os p�r- menta, em Joinvile
'

de um TON FETdTI é �EMP, flo- ma: .é· o prélio atraente de mais nada menos.de 38 clu

nambucanos e sexta-feira círculo de esgrimistas, for- rete, espa ae sa re, respec- 'hoje.. pelo Campeonato Ca- bes, está sendo realizado o

disputarão na raia do Tieté mado e orientado pelo Dr. tivamente, cujos troféus de rioca de Futebol. Os dois li- festival do Esperança F. C.,
Albe t R h

•

d carater transitório encon-
. -

f d1S eliminatórias de remos on- r o oc a, um gran e deres invictos prometem fa- agremiaçao arma a por re-

de espera-se rea!izem . b�a I desportist�
que, assim, s� tram-se em poder do Bar-

zer o Maracanã vibrar como clusos da-Penitenciaria do

figura. A delegação catarí- tornou credor de reconhe riga Verde, vencedor de to- Estado. 1

nense, alojada no Pacaem- cimento dos desportos cata- das as provas no ano passa- poucas vezes. Na rua Bariri o O programa para hoje é

ou, recebeu demonstrações 'I rinenses em Santa Catarina. do. A realização dessas pro- Fluminenses frente ao Olaria o seguinte:
:le regosijo de outros

.Esta-r
'

'
vas está dependendo do tentará desfazer a má im- Às 8,30 Hs. - GURANI

ias' pelo formidável triunfo . .. Pela primeira vez, senhor Leonel Pereira, ar- pressão deixada no jogo com x SERGE
em .futebol. Abraços. lIélio fere-se, um tornei? inter- ganizador das mesmas eDi·l·o América quando perdeu À 9,00, Hs � AVANTE
Milton"'.

.

municipal de esgrrma, com retor da Secção de Escrima por 2 x 1. Em Caio Martins o' x 25 OE DÉZEMBRO
,

o encontro que realizar-se-á do Clube patrocinador.
.

I
Canto do Rio enfrentará o I.À 9,30 Hs. SÃO PEDRO

,hoje ás 14 horas, entre uma ... A SOGIPA convidou, x ESTRELA DO ORIENTE
equipe da CARAVANA os 'esgrimistas catarinenses,

.

América, em Conselheiro Às 1000 Hs. - CORIN-
DR. ALBERTO ROCRA, em retribuição ao convite Galvâo o Madureira dará TIANS�. OLAVIO BILAC
de Joinvile, e\ os alunos da que resultou na sua estada i combate ao Bonsucesso e na Às 10,30 Hs. - PALMEI
turma JUNIOR do Curso aqui 'no· ano pass,ado, para I rua Figueira de Mello o São RAS x COMBATENTES
de Esgrima da Polícia Mi- um torneio de confraterni- Cristóvão medirá forças com DO FOGO
Mar do Estado., zação em Porto Alegre..

.

a Portuguesa. .' À 11,DO Rs. - VENDA-
: ... Patrocinará a prova ��<F' VAL .

x CRUZEIRO DO·'
SUL
À 13,00 Rs. - UNIÃO

OPERARIA x. A. D. AL
VIM BARBOSA
Às 13,30. Rs. - PAtS

SANDU x· IPIRANGA
(SÃO JOSÉ)
Às 14,00 Rs. - AYMO

RÉ x ALVIM BARBOSA
(ASPIRANTES)
Às 14,30 :çIs� - TRINDA

DENSE x FLUMINENSE
(PRAINHA)
Às 15,00 Raras - SÃO

PAULO x INDEPENDEN
TE
Às 15,30 Hs. - AGRO

NOMICA x. FAIXA AZUL
PARTIDA DE HONRA
'Às 16.00 Hs. -'- VOLAN

TES x MORRO DO GE
RALDO
Local: Campo da Peni

tenciária, com entrada
franca. '

A 'segunda rodada do re

turnQ do Campeonato para
naense de futebol marca pa

ra hoje dois encontros de

sensação, jogando o líder de florete por equipe a reà

Coritiba e o Palestra,. ,en-: lizar-se o Exmo. Sr. Desem

quanto que em Ponta Grossa bargador Nelso:t;l Nunes

o Agua Verde lutará com o Guimarães, Secretário da

Guarani, local. . Segurança Pública.

, Do nosso assíduo colabora
dor jornalista Hélio Milton

Pel;ein( que se' encontra em

São"paulo 'conio' assistente
técnico', dos XII Jogos Uni-

versitários Brasileiros, pro
movido pela Confederação
Brasileira de Desportos Urií
versitários, recebemos, .

o se

guinte telegrama:
J

�_.------------------------------------�---

MEIRELES AMEACADO DE NÃO MAIS
PODER PRATICAR O FulEBOL

penalidade máxima que foi

convertida por Alemão.

Meireles deverá �icar em

tratamento por 40 dias na

Casa de Saúde São Sebas

tião, sob os cuidados do dr,

Dj alma Moellmann.

Lamentável. O' centro- ata
cante Meireles, da. equipe ti
tular do 'Figueirense, tal-vez

não mais possa praticar" o

esporte do; balípodo, pois a

contusão sofrida no jogo com

o Operário, dia 7 do corren

te, resultou, conforme reve

lou' a radiografia tirada pelo Tão logo a noticia correu

jogador, numa fenda do arco I pela. cidade, a "t?rCida" do

da prímeíra vertebra sacra, o querido clube flCOU. com?
que pode condená-lo para o .que em estado de choque,
futebol. O excelente coman- considerando ser Meireles

dante alvi-negro, como se sa- um dos esteios do quadro.
be, �hocou-se com Piazera, Ao, jovem "player" os nos

tendo, 'O árbitro punido o sos votos de prontos restabe
quadt8 -vísítante com uma .lecimento.

ELEITA RAINHA DA A. D. ALVIM BAR
BOSA A SRTA. -MARIA ERNESTINA

CHARNESki

CAMPEONATO
PARANAENSE

. Finalmente, teve lugar na última quarta-retra, dia 15,

na séde da A. D. Alvim Barbosa situada à rua Cruz e Souza

o interessante concurso, para a escolha de suá. rainha. A

pós sensacional e renhida dísputa; conseguiu sair vencedo

ra a graciosa senhorita Maria Ernestina Charneski, 'com

um, total de 7.481, sendo que as senhoritas Sinova Silva e

Cecilia santos classificarani-se como princesas com um to

ta(dff4.ui4 é 2.612 respectivamente .

.. "

Aos' dirigentes do clube alvi-negro, senhores Delamar

, Vieira e Augusto Fonseca, endereçamos os nóssos para

béns, por mais esta vitória alcançada; em pról do esporte
Vái"zeano, bem como os votos de felicidades à sua Mages
tade 'e demais candidàtas. A classificação geral foi a se-

·gtilnte:'
.

\
'

.

'

1.0 lugar - Maria Ernestina Chàrneski com 7.481 votos

2.0 lugar - Si,nova Silva 4.194
. 3.0 lugar - Celicia Santo's 2.6f2
4.ó lugar - Maria Carlota

'

; .. , .. ,1.604

5.0 lugar' - Maria do Carmo Lopes 1.556

'6.0 lugar - Marise Charneski 340

7.0 lugar - Natalice Kinceski ;. 280
•

8.o"lugar --:- Leopoldina Santos 270

9.0'-l'ggar __;:_ 'Lourdes Pereira 212

A coroacão dar-se-á no próximo mês de novembro

'com data: ii: ;fser -màrcada. '

M. BORGES

* * *

PELO ESPORTE DA VELA'
Dizem que ...

FOI f· I t 'mau a abertura da fempo'
... ma men e empossa-
da a Diretoria da Federa- rada, para o d(a 17 do mês

cão , teIldo transcorrido a vindouro. O "Veleiros" está

posse num ambiente 'de preparando seus barcos pa
amizade ,e iricetivo. Faze- ra dar combate ao "Iate",
mós votos para que tudo o que, por sua vez, diz estar

que foi prométido, torne-se "preparadíssimo". (Ver,e
realidade e que a nova di-, mos agor€l! Pois: 'as fôrças
retoria encontre' solução, est,ão equivalentes,)
pàra os seus inumeros pro�
blemas. (Feliz êxito, F.V.
M. S. C.)

, . .. A ,Federação possúe,
pai'a ve�der aos interessa

dos os novos Livros de re�

Foi ampliado o "vi- gj-a� de regatas, com as úl

ve�ro" da Federação, com timas alterações aprovadas
mais uma "ave"., Teremos pela CB.V'.M. (Os que não

"
,

então, como presidente um entendem das regras acima, Pa--ra' Deputado J;'c.tadual'Socó e com vicé-dito e se- tratem de comprar os livros L..;J

c'retário do�; �:�:.ntos". l:u����a-I�%�OiS'������-1 "10L(NI'IN'0' 'O''E C"R�V'AL-<-w.HO. .. A (Federação criou ITecnica") . H
uma comissão técnica, afim * * *

de que o setor' agora a cargo O Izaias 'está tão com.,.

da mesma seja tratado com penetrad.o no cargo que a

mais carinho. Foram esco- Fed�ração lhe deu, que já
lhidos para fazer parte da está elaborando planos e

-referida comissão; os se- traçandô novos rumos no

gúintes esportistas: D'Alas-' setor técnico. (Acho-te
cio, Dr. Felix e Pureza. unia graça Pu-reza!)

* * * Até 4a. feira

',',
A Federação progra- Barlavento.

.; j "

----------------------------------------�._�

ESGRIMA
'Caravana ·Dr. Alberto Rocha

�rouxe a Caravana Dr. AI'" I mar da Silva, Antônio S.il

berto Rooha, os primeiros· vestre Pereira, Euclides Vi

esgrimistas do' interior do' eira de Souza e Antônio Ti

Estado de Santa Catarina, mó.teo da Silveira.
,

que. vêm' disputar uma prova Nós, que através destas ca-

na Capital do Estado. lunas, dêsde ha muito, temos

(> torneio que terá início clamado para o apôio de ou

hoje às· 14 horas, é patroci- tras cidades' ao nobre e belo

nado PQI;. Sua Excla. o Senhor desporto das armas, fadado

Secretário da Segurança Pú- a grandes destinos em Santa

blica
'

e será denominado Catarina, congratulamo-nos
PROVA DESEMBARGADOR prazeirosamente com os Jo

NELSON NUNES GUIMA- invilenses,' os pr�meiros· que
RÃES. /

vem ao nosso encontro, e

Enfrentarão os Joinvilen- cumprimentamos o senhor

ses os' alunos do Curso de doutor Albertb RoCha .,> pelo
Esgrima _'da,�Policia Militar'_ seu dinânismo e capa,cidade
do Estado, deles excetuados, realizadora, bem como pelos
os véte-ranos, fical'ldo, por- relevantes serviços que têm

tanto, a equipe assim consti- prestado aos desportos - ca

tuida: Tenente Onildo Pinto tarinehse.

d�.Onvefra"e Sargentoíl. Os:- FAIXA BRANCA

Para Prefeito

FAIXA BRANCA FAZ A RONDA ... CAMPEONATO

��,.

Partido Democratico

p p
s s
D

* * *

,

ParticipaçãO
JÚLIO PAUPITZ FILHO E SENHORA

participam aos paréntes � pessoas àniigas o nasci

mento de sua primogertita Tânia, ocorrido na Mater

nidade "Dr. Carlos Corrêa", aos 13 de Setembro de 1954.

CAMPEONATO
PAULISTA
'São as seguintes as parti

das que, hoje, darão sequên
cia ao Campeonato Paulista I

'de Futebol:

/,

Noroeste x Ponte Preta, em
Baurú
XV 'de. Piracicaba x Pal

meíras, em Piracicaba
Guarani x São Bento, em

Campinas
.

Ipiranga x Linense, no

Parque Antartica
Santos x Pcrtuguesa, em

Santos
Juventus x XV de Jaú, na

rua Javari.

FESTIVAL DO
ESPERANCA

,

(IILVII.A)
GRANDE TONIOO

ÉMPREGADA

Precisa-se de 'u�a empre
gada.
Paga-se muito bem.
Tratar à rua' Tiradentes

nO 7 (sobrado).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,Florianópolis, Domingo, 19 de Setembro de 1954

__--.�O�E�S�T�A�D�O----------------�--------�----�----------��--------����--�--�-- �------__� _

,pelos Municipios -,"�,�.�, ",jIIQolladO o.gríJ·
:' DO do partido__

-

De Cricíumc ITudek
BATISADO TEERA, 16 (U. P') - o go-

Foi levada à pia batismal, Maria de Fátima, primogê- vêrno declarou, hoje, que foi

. do casal Francisco Corbetta - Lubelia Dutra Corbet- inteiramente aniquilado o

nt;�ao sr. Corbetta é o gerent� do �anco I�CO, tendo afluído grupo militar do partido co-

, a residência, crescido numero de amigos do casal. �os munista "Tudeh", com a prí-
a su

ntes foram servidos finos doces' e salgadinhos, entre

I
são de 434 oficiais do exérci-

Prese .

. .

to
í 'ano

, disfarçável alegria dos pais da batísada. o iram .

ín
MOTO-NIVELADORA PARA A PREFEITUR� O genaral Abdulla He-

O Prefeito Paulo Preiss, vem de adquirir possante moto-
dayat, mínístro da Guerra

. eladora,"pesando dez toneladas. A nova máquina já en- do Irã, informou ao Parla-':

���U em serviço, provando que sozinha, fa.z mais do q�e de- mento que terminaram os 13'

as e dezenas de operários e faz o serviço com rapídez. '

anos de atividade subversivazen
Foi uma grande realização do dinâmico Prefeito.

nas fileiras' do exército.

Os a��!���SJd�R;���l��, propuzeram ao e�tão Juiz de CRANADO gU��oa:i:,i���en���e����c��� So'ma'ri·O' P'ara a Imprensa TO,8,5IU1.,..1Direito da comarca, dr. Euclides .de Cerqueira Cintra, que Aperillva
'

russo ocupou a região seten- •
f se comemorado, cada ano, em uma comarca do sul-cata- Toruca trional do país

.

1
Não deixe que as B'ron-

r��ense, a instituição dos �ursos Juridic�s no Bratsil: �m for!i(icant� Por sua vez, o deputado' .

...: '"

.

quites, ou Rouquidões amea-

1952 reuniram em 'I'ubarào, os bacha�e�s e serven uanos'@ÓSeyedShushtariPropôsnOEstáemcirculaçãoonú_ de cêrca de 1500 pontos em cem sua saúde! Ao primei-
Em 1953 em Laguna e êste ano em C�lClUma. O progran:a "Majlis" (Câmara Baixa do mero de agôsto de Conjun- 5 dias.

ro acesso de' tosse, tome "Sa-
nstou de um almoço na Churrascana O. K.,. onde se fl- Parlamento), a deportação tum Econômica. Além de xxxco

d' ít mina da Cia .

t
.

7 meses tosin",. o antisético das viasram ouvir vários ora ores, VISl a auma,' de todos os comums as. outros assuntos de indiscu- Nos primeiros

���:S��il��s�:r:çoõ:�e�: ��c�::���gU��i��:���::a:�z�:�::�
O·la da Esc'ola' 00'm' I·o-Ieal· ���e:�U;��I��:'oOs::������, �g%n� v���e dâa�ê:��o��,

aos Necessitados. À noite, um grande ban.quete, no Restau-
,

.

Como consequência da tações de café para os Es-
rante Abelardo, onde falaram vários oradores. O desembar-·

Resoluçãq 99, do Conselho tados Unidos, relativamente
gador Jósé Rocha Ferl'eira Bastos, repres�ntante do. sr. Pre- Na, Igreja Presbiteriana Independente desta Capital, à da Superintendência da a igualperíodo do ano pas
sidente do Tribunal de Justiça, pronunciou aplaudida con-

Rua João Pinto n. �7, será comemorado, hoje, o Dia da Es- Moeda e do Crédito, a pre- sado (2,9 milhões de sacas, tosin", que com,bate as bron
ferência. Todos participantes de outras com�rcas, foram cola Dominical, com início às 10 horas. sente taxa cambial, ao con' contra 4,1 milhões erp quites, as tosses e .as con-

cumulados de gentilezas pelos adVOgad�S lo�a�s, te��o da Transcrevemos, a propósito, três trabalhos apresenta- I
trário do que ocorreu ini- 1953) Quanto ao valor, sequências dos resfriados.

frente o dr. José Pimentel e pelo corre o e in egro JUIZ a
dos por alunos de 3 das g classes que constituem a Escola I cialrnente, não é fixa, mas não 'obstante a elevação

comarca, dr. Waldir Trompowsky Taulois.,
. Dominical daquela Igreja, para que nossos leitores possam variável de acôrdo com a sem precedente das cota-

A Asseinbléia determinou que no próximo ano, seja co- . .

t I t dí I tâ
.

d Nter uma ideia do que consis e aque a ra iciona e ao im- cotação do mercado Iínan- ções da Bôlsa e ova
memroado em Urussanga, a Capital do Vinho. .

portante organização. ceiro. Sendo 20% das cam- York, reduziram-se' tam-
CALÇAMENTO DA RUA HENRIQUE LAGE

Aqueles que -quízerem .as.sístír, pessoalmente, a. obra biais negociadas à. taxa do bém as divisas/café doe'o Prefeito Paulo Preiss vem intensificando o calçarnen- I b b d- .
, m,agnifica da Escola Dominícal, serao em r.ec.e 1 os em mercado livre, a alteração 7%, ou seja, de 279 parato da Cidade, tendo terminado o da rua He:r;uique Lage, nu-

d I tqualquer Templo on e se reunem c asses especiais para 0- desta modificará propor- 260 milhões de dólares,
ma extensão de cerca de 400 metros.

'tias as idades. cionalmente a troca cambial respectivamente.
Foi =!.���:���� lar do hum�nitário médico, dr. Rai- "QUE É, A MINHA ESC. DOMINICAL"?

, de exportação tanto para.o' Como consequência' da I"'Miiliii"'Iii�"�.iiAi�
.'

t d
A minha Escola Dominical é u�a orga�ização form�da café como 'pa�a os demais queda das exportações, de-I,mundo Perez - Ada Gaidzinsky, com o nascimen o. o seu

única e exclus�vamente p:ra o �alOr crescllmento �o �e�no produtos. Outro aspecto a- verá ser fortemente afetado' ções e 227 milhões de.Im-
primogênito.

RNADOR
de Deus sôbre á face da erra. Bím, seu� atunos:.odrlden abas presentado pela Resolução o orcamento cambial para Iportações.VISITA"DO SR. GOVE
por competentes professores, desde a mais enra 1 a e, a e-

99' d
. dif ld o segundo semestre do cor-I xxx

'

O sr. Irineu Bornhausen, Governador do Estado, esteve
beram-se dos ensinamentos divinos, os quais, uma vez a-

d
e o a maior :. lCU da' fI d 'd Ií b.

t f" I viajavam em e para as operaçoes e rente ano. Pode'se estimoar Re etin o o
.

ec mio � -

em visita a êste município, em cara er o iciar. 1
preendídos, vão sendo levados ao conhecimento de pessoas " "t h" d t

_

I
.

r t N
-

pro u os em cêrca de 950 milhões de servado nas' exportaçoessua companhia, o secretário particu ar, jorna lS a :reu amigas, pois, como diz o apóstolo S. Paulo, "a boca fala da- • brasils .

com

C
os, b id 'IIh W .ldl B h respectiva • •

ras erros omo e sa 1 o dólares (620 milhões � para nos u timos quatro meses,Corrêa; drs. Aroldo Carva o e a ir uscn, ,-

quilo que está cheio o coração". E não é só, pois ao 'lado da AIl h'
'

t
-' d

'
_

Ob P
.

blí da Educa a e ou ros pai o café e 330 milhões para cairam extraor ínàrlamen-mente secretários da Viaçao eras u icas e -

alegria que ternos em levar aos nossos amigos as 'boas no- a eman..
-

,

cão e Saúde; deputado. Volney Colaço de Oliveira; CeI. Aris-
vas do Evangelho, temos à lei de Deus, recebida por Josué ses da Europa v.mham reex- os demias produtos) o mon- te as ofertas de cambiais

tiííano Ramos e dr. José 'de Lerner Rodrigues, respectiva-
e registrada na Biblia Sagrada, a qual assim se expressa: portando qU,anhdades vul- tante das exportações pre- 'às licitações na Bôlsa do

mente candidatos a Senador pela UDN e candidato a depu- "não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita tosas de cafe e cacau, entr� visíveis para o segundo es-I Rio de Janeiro. Das 21

tado federal pelo PTB; sr. Heriberto Hülse, Secretárió - da
nele día,e noite, para que tenhas cuidado de lazer confor- outros produtos �a nossa mestre, contra- os 1100 mi-' moedas licitadas' na referi

Fazenda; jornalista Waldir Grisard, Oficial de Gabinete e
me a tudo quantonele.está escrito, porque então farás pros- p�ut� de e�portaçao. I�to lhões .estimados anterior-Ida Bôlsa, em' julho último,

outras pessoas. .

-

per'ar o teu caminho, e,então prudentemente te conduzirás". so, era posslvel porque os mente pela SUMOC.
'

I apenas 2 libra esterlina e

No Clube Mampituba foi S. Exa. e comitiva, homena- Josué 1:8. pmses europeus em geral xxx i dólar boliviano .,- acusaram
geada com um banquete. A minha Escol::\, Dominical da igreja PJ.1esbiteriana In- vinham concedendo prê- A França, que antes da I aumento' sôbre o mês ante-

BODAS PE.P:RA�A. dependente, tem como seus oficiantes: um Superintenden- mio às exportações 'para a guerra era o maior compra'- rior.
" F�stejàu suas Bodas de Prata, o casal Diomicio Freit�s te, um Tesoureiro, um Secretárió e oito ·professores. A ma,. área d6 dólar, ao :t;>asso que; dor europeu de nosso ca- Uma análise dos resulta".

- Agripina Freitas. O industrial Diomicio Freitas, POSSUl- trícula da Escola Dominical é atualmente de ... alunos. A com o sistema anterior das ,fé, vem desde o fim da con- dos apresentados, em' 1953,
dor de raro tino comerciál � aguçada inteligência, nasceu Escola Dominical possui oito classes, sendo quatro de cri- bonificacões fixas e unifor- flagração substituindo s�as pelas sociedades anôn1mas
pobre e hoje é um dos homens de maior fortuna no .Es.ta�o, ancas duas de mocos, compreendendo ambos os sexos, uma mes, o Brasil não adotara importações dêsse produto que operam nos setores
graças ao seu. esforço pessoal. Diretor. de minas de- carvao,

de 'se�horas e out;a de homens. Para cada classe há uma essa discriminação. Agora, de nosso país, pelo de pro- industrias siderurgica
de Cia. de Navegação Marítima, de Cla. de Loteamento de

lição preparada pelo Conselho de Edu.cação Religiosa da porém, sendo compradas, à cedência africana. Assim, as e metalúrgica .,- revela o'

Terras na Foz. do Iguassú; da Fazenda Revoredo, onde se .Confederação Evangélica do Brasil, sendo que cada aluno cotação vigente no mer,cado compras francesas de café seguinte:' a) para o setor
fez .grande agricultor, mecanizando completamente o c�l- recebe uma lição a qual é estudada em casa durante a se- financeiro,para cada moe- africano, que no peíodo de siderurgico: a taxa de lu
tivo da terra; diretor de Estação de Rádio e outros grandes

mana e então, aos domingos, o professor Q'evidamente pre- da, 20% das cambiais obti- pré-guerra atingiam 20% cros sôbre o capital reali
empreendimentos, além de outros que pretende lançar �o ;>arado, faz um apanhado sôbre o assunto. E' permitido ao das pelos exportadores, é do total, ele:varam-se a zado foi de 29,3%, con-
sul do Estado, o sr. Diomicio Freitas,. grangeou �asto Clr-

.lluno manifestar-se, quer para fazer alguma pergunta, quer claro que as novas taxas 73% em' 1951. tra 17,5% em 1952. Um con-
culo de amizades, o que veio provar, o grande numero de

para expor suas idéias., ' refletirão o ágio das' moe- xxx fronto entre os lucros lí-
pessoas que afluiram à sua residência, no festivo dia de

As crianças aprendt:m além das, lições trazidas, mis re- das fortes ou o dêságio das À medida que se tornava quidos auferidos pela Com-
suas Bodas de Prata.

.

., . vistas, muitos hinos, e "côros" os quais são mui-toaprecia- fracas, na propprçao de mais provável � o abranda- panhia Belgo'Mineira e a
O casal tem seis filhos, sendo quasi todos moços, pOlS, dos por elas. . 140% no caso das exporta- mento da situação política Siderúrgica Naci<mal mos-

casaram-se muito cedo, como é cóstume aqui no s�l. Eis pois, em poucas palavras, o que é á minha Escola I ções de café e 35% no dos entre os países do Mundo tra que a primeira obteve
PLANO URBANISTICO

, Dominical. E'. 'meu desejo vê-l.a crescer. cad� vez m�is, _para I demais produtos (para o Ocidental e os da Europa um lucro líquido sôbre o
Está em vias de ser terminado, o Plano Urbanistico da

a honra e gloria de Nosso Senhor Jesus Cnsto; pOlS so as-
caso 'da taxa livre de Oriental e Ásia, reduziram- capital mais reservas da or-

cidade mandado projetar, pelo Prefeito Paulo Preiss. Está
sim, estaremós c�prindo a ordem deixada pelo "Rei dos j

.

se as restrições que limita- dem de 25%, do qual dis-encarr�gado do mesmo, o competente engenhei�o Vit�r De- Reis": "I�e p�r todo o mundo e pr�gai o EvangelhO a Tôda
C $ 60 OO/US$). .

vam o inter,câmbio comer- tribuiu, como dividendos,quech, que tem como su�er-visor, .� eng. FranC1SCO DlaS,,�e a creatura. Sao Marcos 16:15.

I
r"

cial entre as duas regiões. 15% aos acionistas. A se-Àndrade, urbanista paullsta, que Ja esteve- estudando m'
Almira CaldeIra de Andrada _:_ Classe Betanistas. ' x:x. d' f' No Brasil o problema gunda registrou as seguin-loco" e v<illtará em outubro próximo. '. (Moças a partir de 15 anos).

" �o q�e tu o m lCa; .

01

também está sendo ,acom- tes taxas: 9% sôbre o capi-DEPUTADO NERÊU RAMOS DIA DA ESCOLA DOMINICAL I a Ílxaç,ao do preço mll1UllO

t d f 87 t d Panhado' com interêsse. tal mais reservas menosChefiando a cara'\7ana da Aliança PSD-PTB, es eve nes-
HOJ'e é o "Dia da Escola Dominical"! Fundada por um o, ca e em., c�n avos e

.

d t d C- d I I b
� Admite-se com base na Con- provIsoes, sendo distribuí-ta cidade, o deputado Nerêu Ramos, Presi en e a amara

inglês, Roberto Raikes, em 1870, tem como objetivo princi- o ar por .1 ra-:-�eso qu:_ a- • ,

d d tado Saulo t B I a fer:ência Econômica de Mos- das aos portadores particu-dos DeputadOS. Faziam parte a mesma, o epu. paI, transmitir aos alunos conhecimentos re,ligiosos, tirados grav'ou. ,a SI uaçao na o�,. .

t d J R d C f d N Y k cou, que a ampliação das lar�s, de' ações ordináriasRamos Senador Francisco Gallotti, depu a o oaqUlm a-
da Bíblia a Palavra de Deus. 'e a e e ova, or, Ja'.

, , .

f dI'
-

d
. exportações comerciais, !!lo 10% e ao ,Tesouro Nacional,mos, 'petebista Ner'í Rosa.

....
. . Eu soú aluna da Classe "Rev. Sátilas", da Escola Domi- a eta a pe a reaçao a Opl' .

Foi realizado um grande comlClO, Irradlado pelo RadlO
nicaI da Igreja Presbiteriana Independente de FlorianóP071nião pública norte-america- Brasil para '� Europa Ori- por ações ordinárias de sua

EI Dorado, tendo comparecida grande massa de povo. lis, cujo templo fica à rua João Pinto, 37. A minha classe é na, em face de subida qua- ental e Ásia poderia alcan- propriedade, 7,5%; b) para
O discurso do sr. Nerêu Ramos, que falou cerca .de uma

composta de meninas de 10 a 14 anos, e é minha professora I se ve�tical ,d?s preços d çar um milhõa de sacas de o setor metalurgia: a taxa
hora e pouco, foi todo entrecortado de palmas e mUlto bem.

D. Olívia Ayres da Luz. Todos os domingos vamo� ao nosso de um mlmmo de 66,50 café e 100000, de cacau de lucros apurada em 1953
Falou, também, o candidato a depu�ado e�tadual, pre-,templo, onde �ecebemos as nossas aulas... ,cents de dólar em 4 de ja- por ano, além de outros I foi de 47,7%, contra 61,7%

feito Paulo Preiss, que foi muito aplaudldo, alem de outros, Faço um apêlo a tôdas as meninas de Florianópolis, pa.. neiro, até um máximo de produtos. Seriam possíveis em 1952
-

.

,

oradores. ...
.

ra que venham conhecer a nossa Escola Dominical, que se- 95,00 cents de dólar em 23 também vu�tosas importa- xxx
(O Correspondente) rão recebidas com grande alegria.

.

de abril, �mbos do ano em cões de numerosos bens de Um confronto entre o

Elizete Luz Caldeira de Andrada, aluna da Classe curso. Por outro lado, a Te' �onsumo e produção, como Brasil e a Argentina reve-

"Rev: Sátilas" - «11 anos)'). 'tração que se observou nos cimento, carvão, veículos, la aos seguintes indices Ia-
ESCOLA DOMINICAL últimos três meses, quando motores etc. em mais de varáveis à A:r g e n t i na:

Hoje em todo o mundo comemora-se o "Dia da Escola deixaram de ser exportadas um milhão de toneladas transportes ferroviários;
Dominical". A primeira Escola Dominical teve lugar em mais de cem milhões de sa- anuais. grau de instrução da popu
Gloucester, Inglaterra, em 1780. Foi seu fundador Roberto cas, relativamente a igual Atualmente, contudo, o lação; estado de, nutrição
Raikes. A Igreja Presbiteriana Independente de Florianó- período do ano. passado. A intercâmbiq com a Europa da .população; produtivida
polis, como tôdas as Igrejas Protestantes, possui uma: Es- Instrução 99, nos têrmos do Oriental é ainda muito re' de; produção agrícola por
cola Dominical. Congrega, domingo após domingo, homens, seu .artigo 30, manteve a duzido, limitando-se a três,

I
pessoa ocupada na agricul

mulheres e crianças, para receberem ós ensinos da Palavra cotaç�o mínima em cruzei- países"::"" Iugoslávia, Polô- tUTa. No setor de prodúção
de Deus. Benvindos serão todos quantos queiram visitar a ros (Cr$ 20,32) "estabeleci- nia e Tchecoslováquia. Em industrial, as cifras regis-
nossa Escola Dominical. da pelo dec. 35.612, de 3 de 1953, êsse inte�câmpio al-, tradas' pelo Brasil ultrapas-

Salve o "Diá da .Escola Dominical"! junho último, isto é, 87 cançou apenas 300 milhões sam sensivelmente às dá
Florianópolis, 19 de setembro de 1954. cents de dólar �mericano. de cruzeiros de exporta- Arg�ntina.Coriguasi Austricliano da �Costa Neto, aluno da Ocorre pore'm que, ,com a _:-'!.rl�" i ,�'iItClasse "Bandeirantes", 03 anos). desvalorizacão de fato.,-

para uma c�otação média de' Para o Flaado 8 Prisão' de Ventre
Cr$ 60,00 /US$ no mercado _I�i -ija.d•• II ....�· .�,' ....�\,O'"da taxa livre - de aproxi- �RIS.l.O DE VENTRE .

� 1

madamente 27%, foi redu- PILULAS DO ABBADE MOSS
'

zi'do o preço mínimo,' na
; As vertigens, rosto quente..JA)ta ... ar�'-

Bôlsa de Nóva York, de 87 i vômitos, tonteiras e dóre8 'lê<íabeç," a
cents/libra para 63,5 cen" maior parte das veze,s ,.io devidal ao
·ts/libra. Como reflexo dessa '

m�u funcionamento do..aparelho dl.el-
medida, deu-se uma queda

'

, tivo e consequente PrisAo de Veatre.
vertiginosa de cotação, que' I As Pilulas do Abbade MOM aio-I..d��
de 86 cents ,por libra-pêso das no tratamento da P.ldo d.. V••�

em 13-de agôsto, caiu para tre e 8uaa manife8t1�ç6e8 e.á. An.loco.:
71,50 cents em 17 do cor- lites Licenciadas pela Saude Publica. aa Pilulaa do Ab
rente, acusando uma baixa �ade Moas não usadas por milhares de peSIQall. Faça 8

aspirar' a um futuro brilhante, fazendo
POR CORRESPONDENCIA <> seu Curso Gi
n�sial �Art. 91 do Dec. Lei 4244) Peçam in

formações ao LN.C.A. - Praia de Botafogo,
526-Rio' ;��I_,

(Recorte e remeta-nos êste anúncio
(Recorte e' remeta-nos êste anúncio .,- 2058)

\.

VELHOS EMOCOS
Fracos e senis

A epoca atual agitada. febril e enervante, exige do

homem grande força de vontade' para vencer todas as

dificuldades que se lhe deparam na ard�a luta pela
existe�{la. Quando um homem tem o slstema nervoso

descontrolado, qua!!do sofre ,de insonia � falt� de me

moria, ele não pode, de form.a algu.ma,. flrmar a sua

vontade candidatando-se, aSSlm, a mtelro fracasso no

exercici� da su�. profissão. Em tais casos torna�se im

pressindiv�l o uso de um tonico poderoso, que combata

rapida e eficazmente o mal. Esse tonico só p'0derá ser

"Gotas Mendelinás" o surpreendente restaurador do

sistema nervoso, o remédio que faz maravilhas pelo seu

poder curativo.
Nas farms. e drogs. locais. Reembolso aér.eOl -Cr$

42,00 C. Postal 6 Meyer - Rio.

'Basta saber 'Ier e escrever
para

,

'. CLUBE 15 DE OUTUBRO
Rua - Alvaro' de Carvalho, n. 12

,

PROGRAMA PARA O M�S DE SETEMBRO

DIA 25 _ FESTA DA PRIMAVERA - Nà ocasião será fei-
,

ta eleição para a'Miss "Clube

15 de Outubro".

-PU_LMOSERU·M-
Tônico Réspir.atório

OPOBYL
,-

FíGADO - PRISÃO DE VENTRE

f OS LABORATÓRIOS A. BAILLY comunicam aos Srs. Médicos que as amostrasJ� dos seus diversos preparadQs encontram-se à sua disposição, mediante reflui.
�

sição ou pedido telefônico, nos escritórios dos seus Agentes:
..;

RAMAR S. 'A •• Rua Mal. Deodoro, 528 \- CURITIBA

FLORIANÓPOLIS

respiratoeias. "Satosln" eli
mina a tosse, da novas for':

ças e vigor. Procure nas

farmácias e drogarias "Sa-

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6' Florianópolis, Domingo, 19 de Setembro de 1951

Partido Social' 'Democráticoe ·Rotary Clube
.

"de Florianópolis
REUNIÃO DO DIA 16 DE neste áno em que Rotary
SETEMBRO DE 1954 Internacional comeroma seu IComemorando o 15° ani- cínquentenário,

versário de fundação, o Na sequência dos orado
R. c. de FloriaNópolis fez res, temos, ainda, os rota

réahzar, em a noite
.

de 16 rianos:

p. pj, no. Clube 12 de A- Sidnei Noceti, que pede
gôsto, uma-reunião festiva, que o pensamento de todos
da qual participou a As- seja voltado para os rota

sociação das Damas. Rotá- rianos já falecidos, e que a

rias, \ agremiação constituida memória dos mesmos seja
pelas �sposas dl)S rotaria- reverenciada com 1 minuto
nos. Entre as' senhoras.pre- de silêncio:
sentes, contamos: Rina Cú- . Roberto Lacerda, que faz
neo, Dalila Clotilde Busta- alocução sôbre a -frequên'
mante E 1 z a Bonnasis, cia e conclama os rotaria
Ivandina Riggenbach, Alai- nos para o exemplo do com

de Garcia Noceti, Nelita panheiro João Eduardo Mo

Moritz, Luiza Rihl, Sylvia ritz; depois, os Srs. Lauro
Lacerda, Edla vori Wan-:- Fortes Bustamante, Arnol

genhein, Sylvia "Kiel, Maria do Suárez Cúneo, Ncrber
Estela, Moritz; contamos; to Rihl e Dietrich von Wan

ainda, 'com a presença do genhein.
Sr. e Sra. Mário Bianchini, Ao encerrar a 780a reuni-,
convidados do rotariano ão do Clube, o Presidente
Ernesto A. Riggenbach, do Cúneo agradece a presença
Professor Osvaldo Ferreira dos ilustres convidados, ao

de Melo Filho, convidado .convidado especial, pela
especial do Clube, e dos presença e pela brilhante!
companheiros visitantes palestra, ao companheiro

I

Prof. Ernesto Moreira e dr. Bustamante pela saudação"
José L. de'Santili Bottini, e a todos pela vida que de' !

dos Rotary Clubes de Joa' ram à Hora da Camarada- I
caba Lajes, respectivamen- gem. Pelos presentes é diri
te.

.

gida vibrante salva de pal-
Os trabaÍhos, 'presididos mas à Bandeira Pátria.

pelo Sr. Arnoldo S. Cúneo,
são iniciados com a costu-

meira saudação ao Pavi-
lhão Nacional. PS' D.

d •••Solicitado pelo Presi en-

te, o Sr. Antonio C. Stipp
Diretor do' Protocolo apre'
sentà e saúda os convidados
e visitantes, para os quais
pede que os demais pre
sentes dediquem uma salva
de palmas. Refere-se, após,
sôbre a 'Data Nacional da ,

Itália, que transcorrerá dia
20 p. V.; para homenagear
o país amigo solicita uma

saudação à bandeir-a italia-

11:,a, que se alinha, entre ou

tras,- na panóplia do Clube.
Continuando com a pala
vra, presta homenagem ao

companheiro João E. Mo

ritz, pela sua qualidade de

sócio fundador, a quem pe-
de que, juntamente com 0

..

companheiro Presidente, se

levante afim de acolher as

palmas que lhes dedicam
os rotarianos e convidados
que 'participam do ágape
Em seguida temos o ro

tariano .Theodoro Ducker
_ 10 Secretário apresen
tando o movimento da se'

cretária durante a semana.

Continuando, os rotaria-

nos, em pé; fazem a auto a

presentação, afim da a qual,
o ,companheiro Lauro For
tes Bustainànte usa da pa
lavra,' para saudar; em no'

me do Clube a Associação. �o-
d

. .

d D
' 'R' tá .

uas
'Eu vmha, tarde da n01- tornan o-se inutil -em vir-

as amas o arras. e s
d dei d d AI.

d te, para casa, quan o 61 tu e a esco ha.
associa as. d ..Jt li E ité

. ,

d'
, A' Pre com Um mun o oe. lXO es- - que cri ena ou me'

Dan o sequencia o -

d de l ri A h•
I

C' "a a palhado na calça a, on e rito voces, omens, usam
sidente uneo anunci .

1 t d para
chafurdava um "vira-lata", para escolher?, perguntou

pa es ra programa a, dê tê ti
A .

f
.

a qual foi especialmente dessesb au fe.n lCOSp" an�mmf�s o ra eNl:_o. h' ité
,

id d f Os' e ra o mo. arei a 1- - ao a cn ena ou me-
convi a o o pro essor -

.

Ih d C d it
' '.

ld F
.

"d Melo Fi- quer o an o. ansa o, sen- 1'1 o, nem tecmca que nos
va o arreira

eu·
.

'f" O -'t E d A

Ih C t 1 t a que
tenne no melO 10'. cao, a eVl em enganos. e voces,

,o. om es a pa es r , ., ,

h t'l' l' t'
.

'Ab' gA '0 .d 'p:r:mClplO rosnou, os 1 1- qua e a ecnlCa, para esco-
versou so re _

o enl . d'" A .,

d
T, • brasl'leiro zando'me. Dep01s, abanan o I lher um bom osso?

gran e mUS1CO ,
d f

. t N T

Ih
Carlos Gomes, (, R. C. de a c�u a, lt0du�melbc�m. Slm-, :- ?S,' esco e�osdsefm-F1

. T l'
','

ta· 'a' h-o' p.a,tra, com O1S o ,os man- pre os ossos que tem e a-
onanopo lS pres �. ..

d b A •

menag-em'e colabbra,ção

so,'
sqs e'perguntou, . puxan o t�tsu'dstanclda el que p:la

t �cr, i...··_·�.··:.t'·g7·_
..

�··�:1··-'J'licitadas pelo co-irmão de conv,ersa: es _up� ez e a guns caes ,I PJ "U, ..
'

C
.. . . radar ao de mau faro, nunca foram ",_._"IIi..,"_.IIIIi�i!!I!í."',,"'.a m p 1 nas .. o "

Quer, também, um
'

lh'd
.

Td -

termino da magnHica ora-' esco lOS. - nem ru� 0dS' \_ TI' t ovaciona'- ôsso? - Não - respondi. Nesses, pelo menos, a111 a
- As 2 Hs.

cao e ongamen e . .. T d
.

t
' T

Ih h' (p' MENINA GRANFINAdo
'

.
'

: ,.
,'o

.

U o lS o e so para esco ,er a esperança. ensel nos
.

.

.

...: :' � um ôsso? - É, sim. olhe, candidatos crônicos, nesses COrri: Maria Antonieta
Na Hora da Carnara'dá- não adianta escolher Tan- que são .como um ÔSSO ma- Pons

bem é sort'eada, ent�e' as 'ro-". t.o ÔSSO ruim' que não vale gro, sem substância, sem es' VITIMAS DE SORTE
tarianas, uma lembra'n�a da a preferência - nem mes- peranças, sem nada e sem Julia Adams
f,esta do 15° f).niversÍírio do mo de um "vira-lata". Mas, tudo e que são o micróbio No Programa:
Clube. Ainjla neste período, tenho, "'que escolher. É um da mesmice que éstá roen- Esporte �a Tela Naé.

que,reina com franca cama- direito ... a que sou obriga- do o Brasil).
I Precos: 7,60 - 3,50

radagem, se fazem ouvir
-

do. .. Já viu coisa igual? E como à "vira-lata" a- Censura livre,.
diversos oradores, desta- - Já -. tomei a palavra. \vistasse um grupo de mol'e- Imp. até lO' anos.
cando-se o dr. João E. Mo' .Agora mesmo, a 3 de outu- ques qu-e se aproximavam � As 7,15 �'9,15 Hs.-
ritz, que completa, nesta bro, nós homens vamos es- com escadas e cartazes, ros- ROBERT CUMMINCS -

data, 15 anos de rotariano colher um candidato. .

nau despeitados:, alí . vem TERRY MOORE - Em:
com 100% de fr'equência às - O que é isso, carne ou u'm grupo de concorrentes. PIONEIROS DO SUL
reuniões. O mesmo, faz um ôssq - perguntou o cão, se Vou indo. (Technicolor)
ligeiro histórico da fund�- fazendo de inocente. - Concorrentes, em que, No Programa: Ição do R. C. de Florianópo� - Pior, meu amigo: é em polítrca? Noticiaria em Revista. Nac.
lis, que teve início no Clube lixo '- pior que o ôsso sem - Não. No hábito tradi'. Precos: 7,60 - 3,50
que hoje serve de anfitrião. pelanca, sem utilidade. cional que nóS'temos, e úni-

'

Imp. até 14 anos.

Diz da justiça ·da homena- A diferenca entre cel" eo em que 'vocês conseguem
gem á Associação das. Da- tos \ candidat�s e o teu ôsso nos im'itar, que é sujar os

mas Rotárias e apela no é que se eu acertar, na mi- postes. - (E erguendo a

sentido de' que os compa- nha escôlha, e o candidato patinha trazeira:) só que
nheiros, co�gregados em fôr eleito', exatamento por nós o fazemos' corp decência.
torno do Presidente, .clem isto êle vira "disco-voador" Abocanhou um ÔSSO e se

seus esforços para as reali' -r chato - "brilhante" inu- foi, pela madrugada a den-
zações do Clube" mormente til e difícil de sei- 'visto, - troo

-

Para Vereador
.-

Manuel Ferreira de Melo.

No Programa:
Film� Jornal Nac.
Preços: 7,60 3,50.
Censura Até 10 Anos.

As 1,45" 4, 6,30 e 8,30 Hs.

Perseguidos pela Justiça
e acossados pela. traição,
arrisoam-se a tudo ...
HUMPREREY BOGART

JENNIFER JONES - GI'
NA LOLLOBRIGIDA
PETER 'LODRE - Em:

O DIABO RIU POR
ULTIMO

-Para Depniado
Estadual

40008'10 Brezola
'I_m,litA

- As 10 Hs.
SHORT - DESENHOS
COMEDIAS - JORNAL
Preços: 3,50 -,- 2,00

- As 2 Hs-Filos1Jlia de. "vira-lata" Censura Livre.
DALE ROBERTSON

JEANNE DRU - Em;
FUGINDO AO PASSADO
No Programa:

•

Jornal na Tela Nac
Precos: 7,60 .; 3,50.'
C.en�ura Livre

.

- As 4,3Q, 7 e 9 Hs. -

O DIABO RIU POR
ULTIMO

- As:2 Hs
CRIME NA' FRON

TEIRA Com: Johnny Mac

. .

f3Lt)·I2I�
, ", E.str«:!Uo .

o ESTADO

Dia da Escola Dominical

Nos anos seguintes Esco
las Dominicais foram esta
be1e�id�s na Escôcia, Irlan
da e América.
As Escolas Dominicais

Comemor� ções nesta Capital.
Na Igrt i j . PresbllerJana
lodepeude!lte.

Há cento e setenta e qua-' Convidou algumas pno-
tro anos, numa pequena ca- fessôras, de várias partes da
sa em Gloucester, Ingla- cidade, para terem classes,
terra; teve lugar um dos em suas casas, nos domin
maiores movimentos da his- gos pela manhã. �le_ per
tória - uma tranquila reu- corria as ruas da cidade,
nião, ao redor de uma me- mandando as crianças que
sa, destinada à ter' mais encontrava às escolas mais'

poderosa influência do que próximas, para serem ins
a cruzada das crianças. truidas em leitura e apren
Foi a organizaão da pri- derem também o eatecismo

meira Escola Dominical histórias bíblicas.
Protestante - uma intrépi- Isto foi de ta} sucesso nos

da aventura de Roberto subúrbios da cidade de
Raikes, um' obsc!uro edí Gloucestor, que outros ho
tor de Gloucester, que, em mens influentes da cidade.
1780, formou- uma pequena empreenderam semelhantes
classe que foi o comêço de organizações. Em menos de
uma das maiores e mais efi- um quarto de século, Esco
cazes organizações do mun- las Dominicais foram esta
'do. belecidas em quáse tôda
Hoje, as Escolas Dornini- Inglaterra.'

cais possuem milhões de Foi em 1780 que Roberto
'membros. Esta organização Raikes fêz sua primeira ex

está tendo um grande im- periência.
pulso, entre os modernos

.

Ém.1786 foi calculado em

cristãos, já representando 250.000 as crianças que es

uma parte importante na tavam recebendo instrução
educação nacional e .ínter- nas Escolas Dominicais.
nacional da mocidade, até A primeira Sociedade de
então bastante descurada. Escolas Dominicais teve
Para festejar o sésquícen- origem em 1785.

tenário da fundação da prí- Em 1803, a primeira Uni
meira Escola Dominical, de- ão das Escolas.Dominicais
legados de três continentes foi organizada em Londres,
reuniram-se em 'junho de devido aos esfôrços de Ro-
1930, em Toronto, honran- berto Raikes, seguindo-se
do a Roberto Raikes, numa outras por tôda a Inglater
tocante cerimônia e dedi- ra.

cando-lhe uma grande es'

tatua de bronze:
,

Pelo mesmo tempo, -uma
outra estátua, foi erigida e

dedicada em Gloucester,
perto daquela histórica ha
bitação, na qualToi fundada

Protestantes como existem,
hoje, foram estabelecidas

a primeira Escola Domírri-
cal.,

'

pelafIgreja da Ind·glaterra em·
, Hali ax, Cana á, 1783; aAmbas as estátuas são a re-

produção da famosa está- imediata, em Filadelfia em

tua que está sôbre o. Tamí- 1790, com 13 membros.
O crescimento das Esco

sa, no "Victoria Garden",
em' Londres. Foi ela erigida'

las Dominicais, nas Igrejas
Protestantes, foi rápido e

no centésim.o aniversário,
No Programa: I

Brown
.' .'

dádiva das crianças das es-
desenvolveu-se de tal mo

Noticias da Semana Nac. O FALSO BANDOLEIRO colas dominicais da Ingla- do, que hoje os seus ramos

Noticiaria universal - Allan Lane '.

I
terra, que em tributo a Ro- alcançam todos os paises

Jornal MISTERIO DA AFRICA berto Raikes arrecadaram o
civilizados do mundo.
(Truduzido do inglês)Preços: 10,00 - 5,00. 4°. - 5°. Esp. dinheiro para a grande es-

Censura Até 10 Anos. O FALCÃO DA FLO.RES- tátua de bronze, por meio
TA 5°. - 6° .. Eps. de uma subscrição de
No 'programa: "pennies",

Guaiba Filmes Nac. Alunos, professores de
Precos: 6,20 - 3,50.'

I
religiâo.. estudantes e leigos

Cen�ura Livre de todo o mundo, reuniram-
_:. As 7,30 Hs. - se, em junho de 1930, na cí-

JACQVES
.

SERNA Em: dade canadense, na qual a

FALCÃO VÉRMELHO estátua foi dedicada em

CARLOS THOMPSON honra a Roberto Raikes,
'IVINNE DE CARLO - por ocasião da .convenção do
FORTE DA CORAGEM Concílio Internacional da
No programa: Educação Religiosa.
Filme Jornal Nac: estátua de To�anto é
Preços: 6,20 - 3,50. dádiva de J. L. Kraft, notá-
Imp. Até 18 Anos. vel filântropo, homem de

r
.. negóci:o nos Estados Unidos

e tesoureiro do Concílio In
ternacional de Educação
Religiosa. O Sr. Kraft, que
é natural de Canadá, muito

-As' 2, '4,30, 7 e 9 Hs. � tem feito pelas Escolas De-
ERROL PLYNN MAU minicais em todo o mundo,

REEN O HARA ANTON- e é superitendente de u,rna
NY QUINN grand� Escola Dominical na
CONTRA TQDAS AS costa do norte, em Chicago..

BANDEIRAS' A cidade' de Toronto por de-
(Technicolor) liberação do Concílio" for-

No programa:' necerá o lugar para a está,
Esporte Na Telá. Nac. tua, a base, e terá o cuida-
Precos: 7,60 - 3,50 do perpétuo da mesma.

Censura Livre' Aquela, prime�ra Escola
, .' ., Dominical de Gloucester,
__ o

•

• __ • 0-_ __
com menos de 20 meninos,

ht'�t!".IIII·a.fli'iiJII;Pl'llIm..M
• ,I �o: i�7;:���d��a �%O e�i���

1IIIl�i!l3_...uL"';iU_i.l�...!MiI"1I por lnumeras cnanças de
. -

.

sua cidade, que vagueavam
nas ruas, durante o dia de

As 2 horas. domingo. O trabalho de me-
O FALSO BANDOLEIRO _nores, na Inglaterra, era co
cam: Allan Lane mum· em seus dias, e a con-

I MISTERIOS DA AFRICA dição social da mocidape
4° � 5° Eps. pobre e aflita era tão de
FALCÃO ,DA FLORESTA plorável, que Roberto Rai-
5° - 6° Eps. kes os censurou em seu.�

No' programa: "Jo�nal de Gloucester".
Marcha da Vida. Nac .. ' Mêses depois de um cui�
Preços 6:20 - 3,50.' dadoso plano para' uma .or-
Imp. até 10 anos. ganização de Escola Domi-
As 8 horas: nicaI para meninos, Rober-

ERROL FLYNN - MAU, to Raikes tirou seus prote'
REEN O HARA em: I gidos das ruas· e levou-os
CONTRA TODAS AS : para sua pequena casa, de-

BANDEIRAS : terminando ensiná-los o

(Technicolor) Inglês e a Bíblia Estas au-
No Programa: las foram tão bem sucedi-

BandeiraT(tes da Tela Nac. das; que êle fundou uma

Preços: 6,20 - 3,50. escola para meninas, três
Imp. até 14 anos. anos depois.

O'í nemas

PARA DEPUTADO
ESTAúUAL

FRANCISCO DE
NEVES

SOUZA

O autor da autonomia de
.

.
.

Florianópolis, /

Cedulas Frei Caneca, 97

Para Vére2dor
,JobeI-Cardoso

Empregàda
d.Precisa's. uma em-

pregada para trabalhar em

Pôrto Alegre. Paga·se bem.

Tratar á Rua Felipe
Schmidt n. 119r

.

TELEFO-

NE: 3.177.

! ,

I
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Com a Biblía na Mão
«No Senaculo))

DOMINGO, 19 DE SETE�BRO
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo
caminho eterno. (Salmos 139:;�4). Ler SalmosJ39:17-.24

ou Atos 16:19-26

OS FILHOS de Deus não escolhem seus próprios ca

minhos; escolhem antes os caminhos de Deus. Sabem

que Deus é seu guia e que precisamo obedecê-lo, pois a

vontade dÊle é mais sábia que a sua. Dependem dÊle. E

isto não significa servidão, mas liberdad� em Cristo.

Chegando a uma encruzühada e lião sabendo qual
direção a tomar uma velha resolveu jogar para o ar o

seu bastão para que êste, por acaso, lhe apontasse a di

recão a seguir. Fazia isto depois por hábito e, geralmen
te' seguia o caminho apontado pelo bastão. Mas, às vezes,

o bastão não caia na direção que ela gostaria de ir. En

tão ela repetia a cena, uma, "duas e três vezes até .que

caisse como era do seu desejo. Enquanto fazia isto res

mungava, impaciente: "ó Deus, faze-o cair como eu que

ro".
Como é diferente quando a verdadeira oração dirige

nosso caminho! Dêste modo não podemos errar. Estamos

seguros a despeito dos perigos, confiantes como crianças

que crêem nos seus pais. Nossa prece diária deve ser que

o Senhor nos mostre sua suprema vontade por intermé

dio do Espírito Santo.

I I

ORAÇÃO
Nosso Pai, tu sabes como somos tentados a seguir

nossos próprios caminhos. Perdoa-nos o nosso egoísmo.
Nós te somos gratos porque os teus caminhos podem tor

nar-se os nossos caminhos. Por intermédio do Espírito '

Santo, ajuda-nos a fazer n�ssos os ,teus caminhos, no Idia de hoje. Em nome de Cristo. Amem. '

PENSAMENTO PARA O DIA

Seu caminho, faz eterno o nosso caminho.

__.--

Capela de lia. Filomena
,

, AJUDE

As obras de restauração da Capela de Santa Filomena -

milagrosa Mártir - padroeira dos eriférm'�s e I receba os

seus favores'

Total publicado : ;. Cr$
Maria r. Borges (Tubarão) por uma

gr:aça alcançada .

Quatro famíÚas (Brusque)
Clemente Schmidt " .

Paulo Lopes _,

' .

, Sí1\(ia, Gouvêa ','
..

:
.

Luiz Piazza .

Isolete G., Müller ,
.

, Vera R. Oouvêa .

Lins ::.' :';'" '.- ,.

'

' .

Nome ilegível : ; .

Dorotí Delfíno .. " .

Nome, ilegível,' ,
' .

José Pisani
.

.
.

'Anurrcíacão Caetano "

.

i::;�u'r1ta F: ::Franzoni ., .

Iracema 'Santos e"mãe .

, Maria Ma�olíi .. , .

Diva Menezes (Capoeiras) .

Carmen Lima , .

Nicolína Siqueira .

,

BeaÚiz de s. Brito .

Anônímo (8. José)
,

,

.

Nilo Machado .

Leonor de Barros, .

Sra. Alm. C. Carneiro .

Casa Machado Cia. ., .

Clotilde P. Machado .

,

.J
Carlos Hoepcke S. A. . .

31.383,00

20,00
76,00
20,00
5,00
5,00
5,00,
'5,00
5,00
5,00
5,00
10,op
20,00
20,00
20,00
30,00 -

30,00
50,00
50,00
50,00
50,oà
50,00
100,00
100,00
100,00
200,00
200,00
300,00

1.00,0,00

Total: , Cr$ 33.914,00

Mande sua esmola para:
'

Em Flo�ianópeilís - Prof", M. Glória Mattos - p. �.
"Lauro Müller".

,

Em São José _:_ Sra. Zenir Gerlach - Praia Comprida.
,

A Comissão

Qual a maisbela
de 1954'? /

• ",tIl •

comeroana
ORIGINAL CONCURSO 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 <ltffiércio, a sa

ber: Uma: linda faix:a simbólica, Belíssimo tra
balho à Ouro. confecionada esnecialmente no

Rio de Janeir�; Uma viagem a cidade 'Mara

vilhosa com acompanhante, gentileza da Ser-
, \

,

viços Aéreos Cruzeiro Do Sul Ltda; Um fI:-

quíssimo anel de pedras, além de uma belissi
ma toilette para e coroação

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

Dia -. 19 _rDomingo - Cpck-tail dançante das 10 ás
'13 horas

Dia - 25 - Sábado - Tradicional soirêe da Primavera
_ Grandiosa parada de Elegâncía - 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 de
.15 do corrente, Cr$ 100,00.

.,.�

Procurei A�ao, o pieiro �omem
Desde os dias do inves pigmeus ainda mais antigos: de macacos na Africa do

tigador Charles Darwin, que viviam em grutas e -dis, Sul. Ao mesmo tempo des
em que o interesse cientí- punha de instrumentos e ,I'cobriu'se que estes homens
fico e geral se concentrou ferramentas artísticamente primitivos já cpnheciam-o
no problema da origem da trabalhadas. Mais ou menos uso do fogo. Estabeleceu-se
raça humana, outros proble- na mesma época considera- 'a tese, ainda por provar
mas mais �alipitantes vie- va-se o homem mais antigo '1 mas com grandes probabili
ram para o primeiro' plano. o pitecantropo de Java, uma dades de veracidade, que
Isso explica-se em parte forma 'intermediária entre esse homens gostavam de
por ser pouco agradável o simio e o Homo sapiens devorar os seus proximos,
ter Uni, 'macaco entre os Em 1930 conseguiu-se pro- considerando os miolos um

seus antepassados assim co- var que este pitecantropos petisco muito especia. A
mo também por razões reli- já tinha cerca cultura. A vantagem para com os ma

giosas que proíbem pôr guerra impediu que se pro- cacos residia provávelmente
simplesmente de parte a cedesse' nestes trabalhos e em cinquenta a cem gramas
fronteira que 'Deus esta' que sé descobrisse finalmen- mais de massa cinzenta.
beleceu entre os animais e te o homem mais antigo. Um tronco de árvore era a

o homem e, não por último, Em todo o caso já se tinham I única arma que estas cria
por causa de uma certa descoberto perto das minas turas conheciam. É caso de
petulância do século pas- de diamantes de KimberIey, perguntar se já se trataria
sado com o' seu racionalis- na Africa do Sul, ossadas efectivamente de homens.
mo. e crânios interessantes cuja A antrojjología interna-
Não obstante, o grande 'idade se calculou em 2 mi- cional constuma considerar

romance. alemão "Procurei lhões de anos. o uso do fogo indício segu
Adão", conquistou um êxi- Foi essa a idade que se a- 1'0 da presença de homens.
to mundial que o seu au- tribuiu a uma criança de Teria o acto de Prometeu
tor, Herbert Wendt nunca uma raça que provàvelmen- sido realmente o primeiro
teria ousado imaginar. Na te já c�rria pelas savanas. acto que um ser pensante e19 DE SE'.fEMBRO

A (lata de hoje recorda-nos que: I editora �rote-Verlag, _ em Interrompera-se o trabalho livre e indepédente? Vários
- ,em 1604, chegou defronte de Perna\nbuco a f�'ota I Hamm, saiu ago�a_ a segurr por falta de dinamite, mas cientistas pensam que o cri-

de Paulus van Caarden, que se retirara da Bahia: da grande edição desta tudo leva a crer que qual- me de Caim está no ínicio
em 1772 em Mariana, Minas Gerais, nasceu o Ma- o b r a Shnultâneamente quer dia os cientistas vol- da história do género huma
rechal Felisberto Caldeira Brant Pontes ele Olíveí- do pr�lo a versão francesa I tem _par� essa regiã.o.. I no. A ciência prova a tese
ra 'e Horta, Marquês de Barbacena; e no próximo outono de- I Cl.enhstas s�l-afn.canos I

do antepassado como
'.
do

em 1822, travaram-se combates entre tropas brasí- vem ser lançadas as edições convidaram o investigador macaco e do homem atribu
leíras 'e portugueses, em Cabrito e Cruz do Cosme, inglesa e espanhola, sueca e

I
de grutas com a maior ex- Indo-lhe uma idade de 18

nas proximidades da Bahia; holandesa. O tema está, por- I periência, o Abade Henri.' milhões de anos. Infeliz
em 1835 deu-se a primeira escaramuça que iniciou ta�to" novamente' em "voga. I Breuil,' para dirigir os tra- mente _ficou provado que. a
a guerra civil no Rio Grande do Sul, com o nome O nestor da ciência an- balhos de uma turma de evoluçao do homem da bar
de "farrapos", saindo ferido o Major Visconde dê tropológica, o venerando I cier_:tistas que J?rocuni.�a baridade até ao estado de
Camumu; Henri Breuil, convidou o' Adao, o homem ainda mais civilização é um mito, pois
em 1839, no Maranhão, durante a guerra aos "ba- autor a vir passar com t=le antigo do que o sinantropo e o crime Caim repete-se nos

latos", travaram-se pequenos combates em Mari- alguns dias na sua vivenda homem de Java cujos res- nossos dias. Wendt escreve
quita e São Pedrei;

,

perto de- Paris, pois deseja- tos os cientistas alemães que num, período geológico
em 1854, a vila de Petrópolis recebe os predicados va conversar com ele e di- Weidenreich e Koenigswald ,relativamente breve o ho
de Cidade; zer lhe pessoalmente algu- descobriram na China e na mem assassinou mais próem 1919, nesta cidade e em sua nova séde à Praça mas palavras de apreço. O grande ilha da Sonda. O ximos seus do que qual
"15 de Novembro", reuniu-se o Instituto Histórico ooeta Jean Giono declarou Abade, Breuil descobriu quer outro ser, tenha ele
e Geográtíco de Santa Catarina, sob a presidência �heio de entusiasmo que que os antepassados do ho- vivido antes ou simultâ
do Capitão-tenente Lucas Boíteux e Secretariada este trabalho, 'discutido em mem na Africa do Sul, onde neamente com o homem. E
pelo Major Fernando Machado. Tomaram posse os inúmeras apreciações em não se tinham encontrado neste resultado de a essên
Coroneis Hipólito Boiteux, Rodolfo Batista de Araú-.

jornais e revistas literárias, instrumentos de espécie al- eia da pessoa humana estar
jo e Drs. Ivo d'Aquino e Francisco Xavier Rodri-

era de leitura empolgante guma, caçavam macacos nos· seus .pecados e nos
gues de Sousa. Nessa sessão foi inaugurado o re-

como, um romance policial. com a arma.mais primitiva, seus apetites, a ciência e a
trato a óleo do Primeiro Presidente da Província, Ora, este romance policial um oss<? de antílope. Em religião podiam encontrar-
Dr. João Antônio Rodrigues de Carvalho.

começa com. o mistério que dois anos, reuniram-se os se finalmente.
-o-

envolve uma mandíbula restos de doze cacadores A1·thur Fahrenkrug20 DE SETEMBRO ,� __�_,__ " ""_, ,,'� ,. _'--0._

't d
'

, falsa em que Darwin 'ba-A da a nos reeor a que:
'

.

em 1645 o Capitão Simão Mendes tornando por a-
seou a s�� teoria e �ue, �os

bordagem, na barra de Catuama, um patacho ho- nossos,. las, cientistas l�-
'Iandês, deixa livre a passagem para as tropas

bra-I
gleses tiveram de descredí

sileiras comandadas por Vidal de Negreiro e Fer- tal' por completo.
nandes Vieira que desembarcaram na Ilha de Ita- Lotte Adenaucr, a filha
maracá. Henrique Dias ficara em Recife c9man- do.Chanceler da Alemanha
dando os sitiantes; �cldental gostou tanto do

em 1647, chegando de" Gurupá o Capitão-mór do livro que o ofereceu a seu

Pará, Bebastíâo de Lucena de Azevedo, marchou de pai por ocasião do Natal.
encontro aos holandeses comandados por Vander -Nâo é segredo que Ade-

I

Goes, desalojando-os de Maiacari, depois de san- nauer gosta muito de roo'
o

grenta luta; ". mances de caracter cientí-

,

em 1711, o Rio de Janeiro rendeu-se a expedição fico. Esta nova forma atin ..

francesa de Duguay-Trouin; giu o seu maior triunfe
em 1835, iniciou-se no Rio Grande do sul a revolu- com o romance arqueológi
çâo farroupilha que durou dez anos; co de Kurt Marek (Ce
em 1836, o Prímerro tenente da Armada Carlos Ro- ram) "Deuses, 'Sepulturas e

se tomou Oiras no Pará; Cientistas" do qual já se

em 1840, o Ditador -José Gaspar de Francia faleceu venderam 270.000 exem

em Assunção, Paraguai. Era filho do brasileiro Gar- plares em' 18 línguas. Ou�
cía Rodrigues França, nascido em Mariana, Minas tra obra de relevo deste
Gerais; , �énero é a obra de Paul
em 1865, para comemorar o feito da rendição de Herraann "Sete passaram e

Uruguaiana, foi criada por decreto dessa mesma oito levou o yento" que se

data uma Medalha Militar, pendente de uma fita ocupa das primeiras via
em três listas, sendo azul celeste as laterais e verde sens dp descobrimentos.
a do centro e que se destinavam aos que nesta ação O crânio de Pitdown com
tomaram parte; a mandíbula e os dentes de
em 1867, o bravo General Andrade Neves derrotou

um simio foi encontrado por
em Nhambucú o Comandante Rojas, conquistando

um advogado inglês que ob
° título de Barão do Triunfo;

servava o trabalho de al
em 1869, o então Coronel Hermes Severiano da Fon-

guns cavadores. Calculava-'
seca, à frente do 6° Batalhão de Infantarja apode-

se a sua idade em' 500.000
rou-se de um desfiladeiro na serrá de Caaguazu.

,

André Nilo Tadasco
...........................................

Expresso Florianópolis
ANDRADE & KOERICH,

Transporte de cargas em geral entre Florian6polis,
Curitiba e Sio Paulo

Com viagens diretâs e permanentes
Malriz: - FLORIANO'POLIS

Rua/"Conselheiro Mafra, 135 I

Fone: 2534 - Caixa Postal, 435
,

End. lelegr.: SANDRADE
.Agência - CURIT�� ,

Avenida 7 de Setembro::"3320/24,
Fone: 847 (Linha Paralela)

,
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência.: - SAO PAULO
Avenida do Estado.16 66/1678 Fone: 37-30-91

End. Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfegl),mútuo até São Paulo com a Emprêsa,

d. Transportes Minaí Gerais SIA.}
,

'

anos. Quatro anos antes,
em 1907, o chamado "homo
leidelbergensis" com os

seus 400.000 anos� signifi
cara uma grande sensação.
Apesar de só se p'os;uir
uma mandíbula havia 'ra
zões de cere que seu aspec
to fosse bastante m'ais hu
mano. Mas já nessa altura
alguns peritos verificaram
divergências entre o crânio

,

Ide Piltdown que denotava
alta inteligência e a mandí- ,

bula muito mais primitiva.
Entre Ül35 e 1954 esclareceu
se definitivamente 'que o

l.;armac.·as de Plantãocrânio era de um homem l
do período diluviano (ida� M:&:S DE SETEMBRO
de: cerca de 50.000 anos) 4 Sábado (tarde) Farmacia Esperança Rua Cari-
e a mandíbula de um maca- selheiro Mafra -" 3 D9migo Farmácia Esperança Rua
co falecid? há ,�x:s 50 anos: Conselheiro Mafra - 7 Terça-feira (Feriado) Farmá
Dawson\, fora vltu?a de um; cia d� �é Rua Felipe Schmidt -_ 11 Sáabado (tarde)
engano e confundira aos se-

I F�r�acla Moderna Rua
_

João Pinto- 12 DomingQ Far
us ac.hados. . 'A.., maCia,Moderna Rua Joao Pinto - 18 S�bado (tarde)

. H?Je em dIa a ClenCla 2a Farmacia Sto. Antônio Sua Felipe Schmdt _ 19 Do
dlslf0es ?e documentaçao ming? Farmácia Sto. Antonio Rua Felipe Schmdt _,
mUlto maiS c.ompleta. EI? 25 Sabado (tarde) Farmáeia Catarinense Rua Traja-1�80 descobnram-se vestl- no - 26, Domingo Farmá.cia Catarinense Rua Trajano.glOS do homem da era de O serviço noturno será efetuado pelas farmáciasCro-Magnon, em 1900 de Moderna, Sto. Alltônio e Noturna, situadas às ruas

cr.;.......-

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

Para Ve r e a d o r

DOMINGOS FERNANDES .DE AQUINO

HOJE
NO

E AMANHÃ
PASSADO

Casa no Bairro da Fátima
_' ESTREITO _ ,

Vende-se, por Cr$ 40.000,00 em terreno
medindo 11 x 21, de madeira, frecentemente

Outras proximas, a partir de Cr$ 20.000,00.
Tratar com Aristiliano de Abreu Netto, á

Ramos, n. 4 sob., nesta capital.

de esquina,
ronstruida,

Av, Mauro

P.�
L1BA�RIB4S -para Dep4 Estadual

a ...

Um propósito sadio e' esclarecido
no futuro" como o serviu leal e

passado.

de servir o 'povo
ltonestamente no

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

o IMPOSTO TERRITORIAL QUE DEVIA SER ,COBRADO EM MAIO, "SERÁ COBRADO DEPOIS DAS ElElCÕES'.
O AUMENTO SERÁ DE DUAS, TRÊS E QUATRO VEZES. O GOVERNO QUER DINHEIRO PARA ACABAR OS PALÁCIOS.

Duas entrevistaSIHonra ao Mérito MODsenho_l
.

,
.

.

A· d
·

t"
Frenclsce X· Topp

REPORTER: o prezado a-I RECIANODBIDAALTUOAR:TTEenhDoA, DSEE_- ln ah exis e genle 1-' ·'enteO'lr·lo do' seu oa.".·mentomigo na qualidade de candi- onde sou candidato, e Gas- U 11 0"
dato da UDN, à Assembléia i par. FESA DÓ POVO CONTRA onesla .

Monsenhor Francisco Xavier Topp, cujo centenário de

Legislativa, vai ser votado I REPORTER: V. S. tem' al- TOPAS AS PERSEGUIÇõES nascimento ocorre a 19 de setembro.dêste ano, é de grata

por quais municípios? / gum programa para apresen- DOS FRACOS CONTRA OS Levamos ao conhecímento e uma -de Cr$ 50000 devol- memória para o povo da Ilha e de tôda a Santa Catarina.

CANDIDATO: Chapecó, por i tal' ao eleitorado? FORTES". do Povo desta Capital que. vendo esta e deixando o res- Nasceu em Warendorf, na Westfália, no Bispado de

REPORTER: Tenho a ím- ainda existe gente h�nesta. I' tante, para completar as duas Münster, a 19 de setembro de 1854., No tempo. do "Kultur

pressão, senhor candidato, Queremos nos referir, pra- entradas, para ser pago pelo kampf", - quando aqui havia a "Questão Religiosa", - e o.

que o notável PROGRAMA de zerosamente, ao fato

ocorri-, marido, quando-
êste Ghega.s- Bispo de Münster foi preso, recebeu, em Eichstatt, o Pres

,V. S., tem relação com as no- do no Cine "Imperial", da se, já que iria mais tarde. . biterato, a 15 de julho de 1877.

t'ícias vindas de Gaspar, e a- Empreza Daux, à Rua João Folgamos imensamente em No mês de março de 1889, o sr. Bernardo Steen, Fabri

qui amplamente divulgadas. Pinto, na sessão das 20 horas registrar o fato e queremos, queiro da Capela de São Ludgero, com autorização do R. P.

CANDIDATO: Exatamente. db sexta-feira, dia 17 do cor- com toda satisfação, num Roer e da Fábrica, em longa petição, feita ao senhor Bispo.
O meu PROGRAMA, que teve repte. justo .prêmio e HONRA AO de Münster, solicitou, se possível fosse, um Padre para o.

grande aceitação nos meios Duas Senhoras se chega- MÉRITO, apontar ao Povo de povo de São Ludgero, que, há quinze anos, morava a mais

Ftortanópolts, Domingo, 19 de .Setembro de 1954
. políticos do Estado, é idêntico ram à Bilheteria. Uma solici- Florianópolis, para as devidas de três dias de viagem, por picadas ínvias, de Teres'óPolis,

_________________________ , ao do meu parente, _ Batis- tau duas entradas e para pa- e merecidas homenagens, ês- séde do R. P. Guilherme Roer, fundador de São Ludgero. O

O SR lERNER RODRIGUES NA-O p'ODE ta Beduschi, candidato à Câ- gamento deu duas notas que te elemento honesto. P. Roer, que sozinho, já quasi 30 anos, paroquiava a exten-
• I> J .

mara de Vereadores de Gas- julgou serem de Cr$ 10,00, O Bilheteiro do Cine "Im- síssima Paróquia de Teresópolis, estava velho, exausto e en-

USAR O NOME DO P T B par, pela legenda da UDN. O Bilheteiro indagou s'e não períal" chama-se ARNO fermo.

.

. .•• • Devo, porém, adiantar ao pú- havia notas menores ou mes- CUNHA. ) O sr. Bispo de Münster, publicando a carta no Boletim

DI I T �b I
'

11 I
blíco lêdor de Santa Catari- mo trocado, para facilitar o O ESTADO se congratula Diocesano, sugeriu que se apresentasse algum voluntário.

r ue-se ao ri Doa o sr_ &lua o na, que o PROGRAMA em troco. Com a resposta nega- com a Empreza Daux e em' .Foi então que o nosso P. Topp se ofereceu, chegando ao

Florianópolis, 16 de setem- Rogo, ainda,. a fineza de evidência é privativo do glo- tiva daquela Senhora e a de- partícutar com o honesto Bi- Destêrro (Florianópolis), no mesmo ano de 1889, tendo já

bro de 1954. mandar expedir comunicação rioso partido da Eterna Ga- claração formal de já haver lheteiro sr. ARNO CUNHA, a- partido o P, Roer, para Pôrto Alegre.

N. 632/54. urgente a todos os exmos.' nância, digo Vigilância. . entregue duas notas de ... ,' pontando-o ao Povo de Flo- Padre Topp trabalhou, primeira em 'I'eresópclts e São

Exmo. Sr. Presidente: srs. Juizes Eleitorais desta REPORTER: E' la-men-tá- 01'$ 10,00 para facilitar o tro- ríanópolís, como um modelo Ludgero, a seguir, em Tubarão, no tempo da Revolução de

1 _ Na qualidade de Pre- Circunscrição, no seritídp de vel! O que é a natureza... co? o Bilheteiro, modestamen- de tão preciosa quão rara vir- 1892, sendo, em '1895, nomeado Vigário da Paróquia de Nos-

sídente do PARTIDO TRA- ser coibído o abuso verifica- Tendo V. S. comprado um te, para mais elevar seu no- tude - A HONESTI�ADE! I sa, Senhora do Destêrro, na Capital do Estado. Tempa'rària
BALHISTA BRASILEIRO __ do. "jeep", por intermédio do Go- bre gesto, ponderou a Senho- Ele, na verdade, nao fez mente atendeu, ainda, as três Paróquias do Sul da Ilha, e a

Seção de Santa Catarina _ Contando com o elevado vêrno do Estado, pai.' 80 mil ra que havia entregue, real:. mais do que o seu dever. Mas de São Miguel, na terra rírme. Quantas vezes, de manha

tomo a liberdade ·de me dírí- espírito ele Justiça que ca- cruzeiros, para fazer a cam- mente, uma nota de Cr$ 10,00 isso hoje é raro. cêdo, em jejum, a passos curtos e apressados, como andava,

gir á v: Excia. afim-de expôr racteriza a personaltdade de panha eleitoral da UDN, po-

O PSD
foi à Matriz da Lagôa, à distância .de 13 Klm., para dizer

e, afinal, solicitar o seguinte: V. Excia., renovo, na oportu- deria informar quais as for-"
•

•
_ do Estreíto santa Missa! Se possível, chegava ao alto do morro "Padre

'a) o sr. dr. José de. Ler- nidade, as expressões cio meu malidades impostas pelo sr. I Doutor", quando da imensidade do Oceano, emergia, lenta-

ner Rodrigues, indicado pela profundo respeito e mui dís- Governador para a aquisição , Teve lugar ontem à 'noite, . do S�b-diretório do Estreito mente, o 'grande Sól, na sua beleza pura e inviolável. Como

Convenção Regional do 'PTB tinta consíderaçáo. de uma dessas viaturas que no ,Sub-Diretóri? .do Partido I lia arregtmentação do eleito- se extasiava a sua grande alma!

para o.cargo eletivo de depu- �dDi'.O ILt\MOS vieram para ser vendidas ex- Bocíal Democratlco, do Es-. rado pessedista, manifestan- Certa vez, estando já paramentado para uma Procis-

tado federal, não obteve au- Presidente clusívamente aos lavradores? treíto, a sessão de posse da l do seu otimismo quanto a ví-: são, em Flortanópolis, e ouvindo que, na Matriz da Trinda-

torízação da Comissão Exe- Ao Exmo. Sr. CANDIDATO: A tormalída- diretoria .�a ALA feminina:. i tória do PSD, ao me�mo tem- de, nubentes estavam esperando o Padre, entregou a Estola

cutíva Regional para ser re� Des. Flávio Tavares da de imposta. pelo sr. Governa- A reumao contou com a, po que se referiu ao nome de ao P. Coadjutor, e, apressadamente, pelo morro da Caixa

gístrado nesse Egrégio Tribu- Citnha Melo dor, é a de ser o comprador presença de grande número Osmar Cunha, candidato vi- d'Água, em cujo cimo plantara a Cruz, hum dia, rico de

nal pela "Alianca Sociai-Tr:1- D. Presidente de Fg: ég:o UDENIsTA. de correligionários e foi pre- torioso à Prefeitura de Flo- sól, foi a Trás-o-;Môno. Muitas 'vezes, dizia aos Padres, sus-

'balhista";
-

.

Tribuna-l Regional Eleltoral REPORTER: V. S� não as- sidida pelo sr. Odilon Barto- rianópolis. O orador termí- pirando: "A Ilha, a Ilha ... "!
'

b) negada avautotízacão, Nesta. sinou um compromisso, por lomeu Vieira. nau desejando' êxito à Sra. Monsenhor Fràncisco Topp, lá do Reino Celeste, inter-

a candidatura do dr .•José de exigência do· Ministério da Maria Cruz e ·suas comanda- ceda pelo povo da Ilha, e todo o povo de Santa Catarina, a
- - "-'---.------

Agricultura, que não vende- Compareceram, também, os das. quem tanto amava, para. que sejamos cheios de bencãos ce-

.MOZAR RÉGIS rá nem trocará o "[eep", den- srs. Osmar Cunha, candidato Falou, depois, o sr. Miguel lestes. Continua na 3a
-

Pago
tro do prazo de dois anos? do partido à Prefeitura Mu- Daux, coordenador da Ala

CANDIDATO: Não vou dar nicipal, Miguel Daux, candi- Feminina, dizendo das suas

atenção as essas exígêncías dato a Deputado Estadual, finalidades e das suas res

sem a :rpínima
.

Importância. Francisco Grilo, Presidente I ponsabilidades junto ao Par

Quando terminar a minha da Ala Moça de F'lor ianópo- tido.

campanha, vou vendê-lo por lis, Américo Barreiros, Presi- O sr. Miguel Daux, ao ter-
160 mil cruzeiros. Se o negó- dente da Ala Moça do Estrei- minar, colocou-se à dísposí
cio' enguiçar, o dr. Konder to, Acy Cabral Teive, João ção de todos para assuntos

Reis, "não está aí pra boní- Navegante Pires, Lauro Schlz de interêsse partidário.
to" . . .

Maia e Miguel Valentim da
.

O sr. Osmar Cunha, logo

REfORTER: A campanha Silva, candidatos pessedistas depois, dirigiu-se aos preien-Ide V. S" vai ser financiada à Câmara Municipal, Adolfo teso O candidato da-Aliança
por quem? Quadros, vice-presidente do Social Trabalhtsta à Prefei

CANDI�ATO: Eu mesmo sub-diretório da Pedra Gran- tura de Florianópolis, falou a

f'ínancíareí a minha campa- de, dr. Dib Cherem, represen- linguagem que o povo gosta
.nha. Apesar de ser modesto tante do sub-diretório de

I
de ouvir, Franco, sincero e

funcionário da Fazenda do Santo Antônio. .
com a disposição de fazer al

Estado, sou homem de pos- Após a solenidade de posse guma cousa pela nossa terra,
ses, senhor repórter. Nas ho- da Ala Feminina, cuja presí- o orador impressionou pela
ras vagas, dou-me ao prazer dente é a Sra. Maria cruz,! firmesa éle suas palavras e

,de comprar e vender automó.- uSQU da palavra o sr. Acy.Ca- I pelo brilho de sua inteligên-
veis usados. bral Teive, orador do sub-di- cia: '

HEPORTER: Comprou' e retório do Estreito, que, re- Faz.endo questão de. ace11-

Chegará a esta Capital, a- vendeu muitos? conhecendo o valor do tra- tuar que, sua candidatllra
manhã, passageiro da Real CVANDIDATO: Duas ou três balho das senhoras 'e senho- saiu sub-diretório do Estrei

Transportes Aéreos; o nosso vezes. Graças ao meu tirocí- ritas, nos ple.ítos eleitorais, to, Osmar Cunha assumiu o

conterrâneo sr. Mozar Régis" nio comercial, ganhei algu- congratulou-se com a direto- compromisso de',' se eleito,
o popular "Pitucai'. mas dezepas de cruzeiros, ria da Ala Feminina; citan- trabalhar em perfeita can-

O ESTADO apresenta vo- nessas transações. do o trabalho
.
eficiente do cordância com os pontos de

tos de boas vindas desejan- REPORTER: Já vi que o seu coordenador, Vereador vista 'da genfe do Estreito.

do feliz estada em nossa .ter- ,ilustre candidat'o não dorme Mig�el Daux. O orador refe- Por último, falou o Presi-

.

de touca. Imaginem os nos- riu-se tambérp. à candidatura dente Odilon Bartolomeu Vi

sos leitores se êle, em vez de do sr. Osmall Cunha, apelan- eira, congratulando-se com a

----------.-- 'automóveis usados, tivesse do para que todàs redobrem diretoria da Ala Feminina e,

FES"TAS JUBII ARES' DA' o I a·c·Et'E comprado e vendido "Cadil- seus esforços em pról da vi- referindo-se, também as

'.. . .'
.

. ". .. j' lacs", "Dodges", etc. tória pessedista a 3 de Ou- qualidades de Osmar 'c�mha, I
.

DE LAGES
-0- tubro. como c::mdida;to dã Aliança à

.
.

REPORTER: Quem é o se- Em seguida, discürsou à dr. Prefeitura Municipal.
gundo? : bib Cherem, em nome dosi Finalisando,. agTadeceu o

sub-diretórios da P e, d r a . comparecimento de todos,
ENTREVISTADO: Estou às Grande e Santo Antônio de conclamando-os à vitória,

Lisbôa, louvando o trabalho nas urnas, a 3 de Outubro.

.........

I

Lerner Rodrigues foi reque
rida Pela União Demoel,'ó,tlca
Nacional (UDN);
c) requerido que foi o re

gistro da candidatura do alu

dido candidato, continúa o

dr. José de Lerner Rodrigues

RO" 01.1. ·'.'PTB", o que não po

de, absolutamente faze:', por
ser candídato registrado tão

promovendo a sua, propagan
da usando, de maneira osten

siva, a legenda "PAF:.T1DO,
TRAB,AL�ISTA BRASIL�I-'

somente pela União Demo

crátíca Nacional:
d)- "face ao exposto e tr-n

do em vista o que, a respeito,
prevê, o artigo 175, 11. '23, do

Códigp.Eleitoral, soücítc a es ..

pecial fineza de manda l" to

mar.as medidas ,nef!essárias e

urgentes, considerando qU0 o

dr. ,José de Lerner Rodrigues
está pro'movendo, na vopa

ganda, "fatos inverídicos'; em
relação, ao Partido TrabalhIS
ta Brál'i�eiro, e com possibi
lidade :de exercerem influên-

ra.

cia perante o eleitorado", co
mo, aJiás, poderá ser consta
tadQ-, dos ,�artazes e esel'ltos

na� pãredes e cal<:8.das dpsta

Capit�l.

, A,dlbcese de Lages encontra-se dentro elas Festas Jubi
Serra" composto de 50 guris cantores, alunos do Ginásio

primejrp bispo. Dom Daniel Hóstin, traDscorre com espe'rada
participaçij.o dos fiéis a Semana 'Eucarística, sob a orienta

ção do Revmo. missionário P: Silvio Copetti, de Pôrto Ale-

gre. ,

>.
.

.
•

Em sua, abertura uma imponente prtlcissão· luminosa
trouxe a imagem da Padroeira· do Brasil, N_ossa Senhora'
Aparecida; da paróquia do Rosário à Catedral do Pispadp.

No seu encerramento a dezenove, haverá solene'Ponti
ficaI, cantado pelo afamado Coro de Santa Cruz da cidade

de Canoinhas, após o qual sairá imponente. procissão Eu

, ca1'ística.
No enfeite das ruas por onde passará o Senhor Sa'c1'a

. mento, descobra-se o povo, as famílias e as associaçôes, n'U
ma preparação -idêntica à Festa de Corpus Cristi, já tradi
cional nesta cidade, e que é muito elogiada pelà's forasteiros.

.

Nes·se mesmo' qia, na primeira Comunhão dos alunos do

Cqléginbo de 'São Jose" dos Padres Franciséanos, cantará
em avant-premiére de estréia o Coro dos "Canarinhos da
Serra" 'composto de 50 gJ.lris ça tores, alunos do Ginásio

Dioces:;tno !:) do citado Grupo Escolar São José.
O mesn;là coro dos "Canarinhos" participará também

da '$essão.Magna do dia 28 do corrente mês.

O povo da cidade de Lages encontra-se ancioso para
ouvir cantar os Canarinhos, que estão realmente com uma

técnica notãvel, apÓs um ano de ensaios.

ordens de V. Excia.
REPORTER: O senhor,

também, é c'andidato?

nh��.T::uV���g�;E�:oq�:: INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO
1'0 contar o que ·aconteceu DE SANT·A CATARINAcomigo, em Tijucas, há dias .',. .

passados. Estava eu venden-
do os meus artigos quando a- Sessão .comemorativa do centenário,
pareceu um cidadão, todo. 1'e- .

balido, dize'ndo-se Fiscal éle do nascimento, do MonsenhorRendas do Estado. Escofheu
o melhor córte de casemira: e FranCI·s.cO Toppi.a levando.,. Pedi g_ue me

pagasse mas �le disse que era O Instituto ,Histórico e Lopes, 1° Vice-presidente do
Fiscal e ,outras coisas mais. Geogl'á'fico de Santa Catari- Instituto, em exercício, por
Como estava vendo á coisa na realizará no dia 20 elo cor- nosso intermédio, convida os

preta para o meu lado, tive rente (seguncla-feira), às 20 sócios dessa instituição e o

que gritar com o homem: O horas, em sua sede, na rua público em 'geral p�ra assis
senhor nãó vaI levar a roupa Tenen�e Silveira, uma sessão tirem à referidá sessão, em

não, �em pagar, pois eu pa! comem9rativa do centenário que élis�orrerá sôbre li vida

guei a ,minha licença para
I
do nascimento do Revmo. Sr. do ilustre prelado o nosso

MASCATRAR .•Vá da� o grito Monsenhor Francisco Topp, o 'digno e eminente' conterrâ
do Ipi·ranga em outras mar- I Ministro da Caridade. neo, Revmo. Sr. Cônego 'To
gens ou Campos, ouviu? I O si,. Major José Lupércio, mas Fontes.

.. .

F R EC H/ANDO
OS homens embrabaram! E exumaram uma velha

e-carcomida exploração: a conhecida fotografia' de

1946, na qual aparecem os srs. Nerêu Ramos, então se

nador e líder da maioria, na Constituinte, e o sr. Luís
Carlos Prestes, então senador e líder -do Partido Comu-
nista Brasileiro, na época legalizado.

.

O clichê, ora objeto das atenções tatúrrabomoles
cas, foi tirado da revista O,Cruzeiro, pago Ú, edição de
23 de fevereiro de 1946. /

A exploração não merece mais perda de tempo, O
mesmo jornal que a abriga hoje, pulverizou-a já, na
época, mostrando que nada de extraordinário 'havia
no encontro, no plenário da constituinte, de doi� lideres.

Muito JUais significativo, na ocasião; foi o telegra
ma, também publicado 'pela Gazeta, de resposta do sr.

Luis Carlos Prestes ao sr, Irineu Bornhausen, 'do qual
ficou patente que este último ludibriara o eleitorado
católico e fizera acôrdo com os comunistas!

O presidente do P,D.C., que por sinal ê diretor da

Gazetà, deve l'embrar-se do épisódio.
x x

E os homens' e,mbrabeceram inesmo! A' medida
que o 3 de outubro se aproxima, perdem a esportivi
dade. Não suportam alusôes ao Presidente-Mártir. Fi

. cam furiosos porque nós não fomos seus inimigos! E
nos açusam, desvairados, de sermos os seus· assassinos!

Se os chamamos à razão, ficam ainda mais indó-
.

ceüs: acusam-nos de' explorar o cadáver! Não admitem
que o P.T,Í3�, nosso aliado; pranteie a morte do seu

chefe e do seu líder, cuja derrota queriam festejár
mas' 'foámr frustrados, porque Getúlio lhes résponde�
com a vitõria.

Se o morto' fôsse o seráfic'o· 13rig'adeiro por certo
que, de corrente, aos pés e pijama zebrada, estaríamos
paralelepipedizando as estradas que o sr. Bornhausen
esqueceu.

x
.
x

Respeito a memória de Getúlio. Nos trágicos episó
dios de 24 de agosto, não vi Getúlio no Getúlio: vi o

Presidente da Rep4_blica dos Estados Unidos do. Brasil
qtle preferiu a renúncia à vida à humilhação do su

premo magistrado.
O cadáver que eu choro é outro. O defunto 'que

lamento se chama .constituição.
.

x x,
Em Tubarão, numa roda de çaboclos, alguem . me

me apresentou como candidato. 'da U.D.N. E eu ouvi
isto:

- Se agarre, moço, se agarre que desta vez vocês
vão rodár! Nóis pàssemos por riba. do tapete das pro

m.issória do Inco e vocês vão sobejá!!!
x x

Q�ando me identifiqueil o· caboclo 'voltou: ,

- Eu logo vi que era um dos nossos. Pela sua pro-'
. sa a gente vê que não é desses do govêrno mantei-
gueira!

.

- Govêrno manteigueira? estranhei.
- E' isso mesmo! Govêrno manteigueira, que nem

manteigueira d!:) restaurante. Quando vem para a mesa

p�rece que é grande e tem muita -manteiga. A gente'
mete a faca e 'é só uma 'camadinha muito levianá. O
resto. tudo é vidro, é tapeação!!!

GUILHE.RME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


