
N E R Ê U! símbolo de

vitória, expressão de

austeridade republica
na, intérprete da nos

sa cultura; patrôno dos

anseios populares; e

xemplo de lidador de
mocrático-e figura pa
drão de reserva moral

"

do Brasil.
�.

COMO VOTAR
1° _ Nenhum eleitor poderá votar sem o título eleitoral.
2° � O eleitor deve procurar a secção Ol�cle está designado

Ipara votar.
�

3° - Se não encontrar o seu nome em nenhuma das listas,
deverá procurar uma das secções ESPECIAIS, onde I

. onde poderá votar.
4° -: O eleitor deve, previamente se munir das cédulas ele

sua preferência para facilitar o ato de votar.
5° .......: Nenhum eleitor poderá votar fora de sua zona.

6° _ Em Florianópolis, o eleitor «leverá votar:
a) - em dois (2) candidatos ao SENADO e seus

suplentes, em CHAPA CONJUNTA (uma) ou

SEPARADA (duas);
b) - em um (1) candidato a DEPUTADO.FEDERAL;
c) - em um (1) candidato a DEPUTADO ESTADUAL;
d) - em um (1) candidato a VEREADOR;
e) - em um (1) candidato a PREFEITO MUNICIPAL:

NOTA
Os eleitores cujos nomes não constem nas i1sLCi:5, sen..;

da 12a. Zona, deverão votar na secção especial do EDIFJ;�
CIO. D� ESC?LA INDUSTRIAL. Sendo da 13a. Zona. 9�
Oapítal, votarao na secção especial no EDIFICIO DO TJ;tI�
BUNAL DE JUSTIÇA; e sendo do Estreito, Coqueiros, GªP'El�
eiras, Barreiros e Colonínha, votarão na secção esp.eclªLc;lo
Estreito, no EDIFICIO DO CARTORIO DA PAZ.
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ESTÁ CHEGANDO A HORA DE VINGAR GETÚLIO
e por isso aqueles que não compreenderam
"como era enorme o seu amor pelos humildes,
têm os olhos de mêdo esgazeados ...

-o-

ESTÁ CHEGANDO A HORA DE VINGAR GETÚLIO
e.dízeráqueles.que falavam .em.vigilância,
que o povo, percebeu, embora tarde)

..

que vigília não havia e sim TOCÁIA ...
. -o-

ESTÁ CHEGANDO A HORA DE VINGAR GETÚLIO
uma vingança quieta,
sem armas ...

sem canhões .. �

sem baionetas ...
,

porque o povo ainda vive entristecido
com o sacrifício do seu grande lider.

I O povo, juiz soberano, proferirá, hoje, o I
seu julgamento. Não terá, para lavrar a sua I

'

Onde .o dinheiro público aplicado em

� sentença, os elementos e' a liberdade que teve

I
obras de exclusivo interesse coletivo? Será o

nos pleitos passados. Contra o seu pronuncia- do castelo encantado da Agronômica? Onde o

mento, trêmulo e apavorado, o governicho juramento de não admitir o menor aumento

inepto e vadio que aí vegeta, lançou mão de de impostos? Estará nos aumentos" de revi

todas as armas: do dinheiro aos carros oficiais; são, já feitos e no do imposto territorial) que
das ameaças à perseguição ao funcionalismo; vem aí, impiedoso e escorchante? Onde o tão

do poder compressor do fisco à coacção poli- apregoado barateamento da vida? Estará nos

cial; das infâmias e calúnias e "insultos dos bo- ossos e nas pelancas da carne que o povo com

letinsariônimo:s à retenção de títulos, pelos pra todo o dia? Onde a salvação dofunciona
seus cupinchas irresponsáveis. lismo pará retirá-lo de situação verdadeira-

Não merecendo a confiança popular, en- I mente humilhante? Estará no distribuir cha
tende de anular as promessas falsas' de 1950 pas marcadas para o pessoalda casa? Onde o

com as promissórias verdadeiras de 1954! governador de todos os catarinenses, alheio à
Não podendo vencer pelo 'mérito, quer politica e interessado somente na adminístra-:

permanecer pela corrupção! ção? Será o sr. Irineu Bornhausen, que' há
,

Onde as estradas asfaltadas que construi- pouco assumiu oficialmente ,a presidência da

ria, pararesolver o problema dos transportes? U. D. N.? Será Ó governador que se transfor
Serão essas, dos buracos e dos atoleiros? Onde mou em cabo eleitoral do seu partido e do seu

as célebres centrais hidro-elétricas, que da- filhinho? Será ri perseguidor dos municípios
riam energia a todo o Estado? Sérão as do ra- que não têm prefeito udenista? Onde o amigo
cionamento do Norte?

'

-o-

ESTÁ ÇHEGANDO A HORA DE VINGAR GETÚLIO
e derrotar aqueles que acreditaram
que do coração do povo que êle tanto amava

- seria possível arrancar seu nome ...

--0-

ESTÁ CHEGANDO A HORA DE VINGAR GETÚLIO
, esta é a mensagem que o povo está mandando'
a Carlos de Lacerda e a Eduardo Gomes,

'

para que jamais se esqueçam que a pressão tremenda
de inconfessáveis interêsses seus

, , ,

que fez Getúlio morrer tragicamente,
é uma pagina sem luz, que as gerações vindouras
ao ler, hão-de chorar, como chorando estamos ...

-0-

E AGORA' QUE ESTÁ CHEGANDO A HORA DE
VINGAR GETÚLIO,

já se ouve ao longe um grito de VITORIA:
'

são os humildes, os trabalhadores ...
os funcionários e os homens da 'lavoura ....
que marcham juntos- sem temer a nada

,
,

PORQUE ESTÃO INDO ÁS URNAS PR'A VINGAR
GETÚLIO !!!

(Mandado publicar por um grupo de trabalhistas).

\
dos agricultores e dos colonos? Será o govêrno
que lhes roubou todos os jeeps adquiridos pa
ra eles peloPresidente Vargas, e os desviou da

, batalha da produção para presenteá-los aos

seus chefes, chefotes e chefinhos eleitorais?
Onde está 'o,govêrno que diz ter todas as con

tas do Estado rigorosamente em dia? Será êsse

que só à Companhia Siderúrgica Nacional de
ve mais de ONZE MILHÔES eaos municípios

I, deve mais do que isso, das. cotas estaduais e das
federais) estas criminosamente retidas? Onde
estão as obras sociais do atual govêrno? Desse

govêrno, que acabou até com a sopa escoar,

porque não conhece .os pequeninos e os humil
des! Do govêrno de foguetes e banquetes!

O povo catarinense terá presente êsse ba

lânço de falência - e falência fraudulenta -
ao depositar, hoje, nas urnas o seu voto sobe

rano, o seu voto de consciência, o seu voto pela
REDENÇÃO POLÍTICA, MORAL E ADMI
NISTRATIVA DE SANTA CATARINA.

\

/

-
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As uJinas! ' a." 1_

Palá'cios de luxo

O castelo encantado da. Agronômica está

pronto. Não foi inaugurado ainda, porque o

gbvêth-O"1'iãq .teve coragem -de· fazer; antes das

eleições, �s maravilhosas festas inaugurais. '

Nesse palácio, cheio de mármore e de
chafarizesmulticores, não falta o mais luxuoso
bar do sul do Brasil. O seu custo já vai por 22
milhões de cruzeiros, que não apareceram nos

orçamentos, mas foram desviados de outras

verbas" inclusive das que o govêrno federal
mandou para obras assistenciais do Estado·
Até cortes nas verbas para a sopa escolar te
riam sido feitas para a constrúção desta obra
de luxo e ostentação, de vaidade e de afronta
à pobreza.

O clichê acima mostra um aspecto da cons
trução do palácio salomônico, astronômico e

agronomico. '

zer, sempre repeliu os

abaixo-assinadõs e as

fotografias de enco

menda. Prefere sofrer
a maior ingratidão a

impor a menor humi
lhação ao semelhante.
Se, na frase de Ruy, só
há no mundo uma gló
ria - a de ser bom -
a nossa terra não terá
nome mais glorioso do
que êsse: AI)ERBAL.

ADERBAL: nele, os O RISQ DA CIDADE..·

que lhe analisarem o

coração, têm a síntese
das virtudes catarinen
ses, porque Aderbal
resume a nossa gente.
Altivo diante dos po
derosos; humilde dian
te' dos fracos; modesto
e simples para com to

dos; enérgico, bravo e

revoltado contra as in- UDENILDA _ Me acudam!

justiças, as misérias Tá me dando um troço!

humanas e a bondade
hipócrita. Para benía-

, DIRETOR
Rubens de
Arruda 'Ramos

GERENTE

i,' Domingos
F.

, de Aquino
• 3 I _'II_ a-

__...:::::::::- --:_ ,__-, _"_"'_'_ ___ � ,

'Edição de hoje ---' 8 páginas I Florianópolis, Domingo, 3 de Outubro de 1954
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Espera-se· que cerca de quinze milhões
de eleitores C,Qmpareçam â urnas

EXORTACÃO DO MINISTRO DA JUSTIÇA - AS FOR-I
mero esse que deverá ser

I
qualificação no ceàra e

Ter-l
RIO, 2 (V. A.) _ O Distri-

ÇAS ARMADAS ESTARÃO PRESENTES PARA GA- um pouco mais levado com os ritórios. to Federal está vivendo em

RANTIR' O PIJEITO NO PAíS - MANI��STA- '. dados que ali se esperam da Empolgado o povo sa.rioca Continua na Sa Pago
�

, CÃÓ DA VONTADE POPULAR. '

) I' -"- ......+::.---r-:�..,.--_._� :-�........_...�ó-.�

tr:��}us���:'·�r.�e�b::i��= ;:���oex:��:����� a�����;� \ �E" 'S'�t'ttt::'a�
.�'

Ch e"g'a"·n'
��:o a' h ft r-a'gundes enviou, ontem, aos POlltICOS. O governo da Umao U . U

governadores dos Estados a que administra' diret,amente "

seguinte circular: os Territórios Feçlerais es-

_ "A fim de prevenir equi- tendeu espontaneamente a

VOCOS, esclareço que o movi- mesma orientação àquelas
mente da Força Federal para áreas" cuja polícia compete,
a localização dos pontos ena- normalmente a guarda terri

ves de acesso de determina- toríal".
das zonas decorreu por solí- ManifesLação da vontade

citação do Tríbunal Superior popular
Eleitoral e teve por objetivo RIO, 2 (V. A.) _ O presí-
permitir sejam atendidos dente do Superior Tribunal
com ôportunidade e presteza Eleit�ral, ministro Edgar
as requísíções que venham Costa, .falando aos jornais,
formular os Tribunais Regio- ontem 8, tarde sôbre as elei

nais 'e Juizes locais à vespera cões de hoje, declarou que a

do dia da eleição. A decisão pesar de todas as díticulda

aliás, teve caráter geral, pelo des confia em que, no pleito
que evidentemente não en- de depois de amanhã, o re

volve qualquer reserva à a- sultado das'urnas se aproxí
tuacão dos governos esta- me ainda mais .da vontade

duais que tem empregado ,es- popular. Para tanto, trísou"
rorços para assegurar um foram adotadas as necessá

ambiente de garantia e con- rias providências pela justíça I
fiança ao eleitorado. A pre- eleitora.l. _ '

'

I
sença da Fôrça Federal, co- 15 mdhoes de ,Eleitores, I
mo bem provou, em pleitos RIO, 2 (V. A.) _" Segundo I

anteriores, será de certo re- informações prestadas pelo
cebida como fator de coope�' Tribunal Superior Eleitoral, 0... 1
ração com as autoridades 10- eleitorado brasileiro para o

Icais que sinceramente- dese- pleito de amanhã se eleva

j: eleições livres,
e limpas, I ). '15.085,423 votantes,

llÚ-1
I

"

I

---i

Me segurem senão f'!U

também voto no dr.
Nerê,q!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



VANTAG.ENS E DESVANTAGENS DO
'

"OFICIO'� DE DEPUTADO
NOS ESTADOS UNIDOS
E NO BRASIL É ONDE
GANHAM MELHOR OS
REPRESENTANTES' DO

POVO

, y,',

.

'.

'ARA AQUELES QUE

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

ERL.

I
�,

Jovem eslreand'o
Vida Publica

na

o parlamentar tesn quase a

obrigação de levar seu vi

sitante ao bar, para alguma
consumadão. É como um de'

putado é·eleito por muitos

eleitores, resúlta que os pro-
Ser deputado em qual- ventos do nobre represen

quer pais tem sido, para tante do povo- fica em poder
muita gente, uma "profis- do dono do bar. Explic�ndo
são cheia de altos e baixos. essas "razões", 136 dos 600

Nos países onde a represen- inglêses conseguiram ser

tação parlamentar obedece sentas de impostos,
.

á normas disciplinares par- Um deputado inglês po

tídarias, são muitos os de- de viajar, gratuitamente,
putados que apenas podem sempre que esteja em mis

viver com os proventos que são parlamentar, ou em

recebem, já os eleitores exi- viagem relacionada com o

gem uma serie de condições cumprimenta de seu man

de vida, que muitas vêzes dado; tão pouco cobram

não. podem se bastarem à lhe telefone, assim como

si proprios. Nêste aspectos, lhe fornecem todo o papél
os norte-americanos são os e envelope necessarios

: à

parjlamentares melhor pa- sua correspondencia politi
gos do mundo, seguidos dos ca. Se almoça no proprio
brasileiros. Com relação à Parlamento', pode aceitar

outros países, a Inglaterra um "menú" de três pratos,
possue deputados cuja vida pagando 3. shillíngs e 3

é bastante apertada, especial pences, aproximadamente
bastante apartada, especial' Cr$ 16�00. A maioria, po
mente entre os do Partido rem, se dirige ao bar, onde
Trabalhista. Para se ter u- comem um bom almoço
ma ideia de quanto ganha 'por apenas 2 shillisgs.
um representante' do povo Como se pode vêr, é das
'norte-americano, basta se

nais apertadas a vida de
diga que 'cada um deles, re-

um nobre deputado inglês.cebe anualmente a bagatela Entretanto, nenhum deles,
de meio milhão de cruzei' .indo o prazo de seu man

ros, dos quais noventa mil
dato, se retira à vida priva.

estão isentos do quaisquer Lutam, isto sim, com todas
impôstos. Para suas despe-

as forças para renova-lo. Se
sar, com secretarias, contam

o leitor visitar o recinto do I

cada um com 445 mil cru- Parlamento britanico, pode
zeiros anuais e outra quan- Tá observar como os depu
tia 'menor 'para gastos de tados trabalhistas, conser
viagens Além disso, eles vadores e liberais dão ver

gozam de faranquia postal, dadeira lição. de austerida-
Ietc. de. Ser deputado não é'

A· Alemanha sustenta �rande vanta:gem para mui
seus deputados da seguinte tos deles. O fato se observa
maneira: proventos - durante as horas das ses...

Cr$ 60.000,00' anuais; sões, quando vemos entrar
Cr$ 50,000,00, isentos de im'

pelo grande portão de fer
pôstos, para despesas de re-

ro, modestos automóveis ou
, presentações; e governo pa- simples bicicletas "M. P."
ga todas as despesas de via- Em Londres têm sido co

gens .. fe::roviarias, telefone, mentadas, com ,ironia, "as

secreta�lado casa. e Duran: élificuldades que os senado'
te a legislatura, cada repre- . enfrentando". O fato é mes

sentante do povo gemanico mo digno de ironia saben-
b ". t "d

'

rece e um J.e �n e. . .. do-se que um "Pai da Pa-
Cr$ 200,00, diarios. tria" norte-americano rece-

Juntamente com os Esta- be mensalmente' os subsi- DESEJAM O MAXIMO
dos Y:1Ídos e, Brasil, o' Ca- dias de Cr$ 6.00'0,00 ,e mais
nada e o pois que melhor Cr$ 200 000,00 anuais para
paga aos se�s r�presentan" despesas' parlamentares. A
tees no Legislativo. Seus

estas cifras, [untam-se mais
deputados percebem, anual- Cr$ 18.000,00, para a re

mente, Cr$ 36�.OO�,OO, gra- presentação. Por este moti
vados cor:; Impostos. Em vo comprovaremos facil"
compensaçao, tod?s as d�s- mente quão oxiguo résul-
pesas de secretaria, de VIa" tam os modestos Cr$ .

g�ns. e, de correio-telegr�fo 1300,00, que é a ',quantia que
sao pf=\gas pelo Est���, m- sobra, no 'fim do mês, para
clusive para seus familiares. um' deputado inglês. PIRFE.irRÕ SEfVI IG(jIli..A ltalia mantem seus depu- Nos Estados Unidos e no '"',

tados com Cr$ 50,000,00. Brasil ser' deputado pode,
mil cruzeiros anuais _e des

ser um grande "golpe". CASA MISCEiANí:A'dl!ltt'f�
pesas de representaçao que Mas, na Inglaterra é uma

variam, . entre, Cr$ 100.000 das mais modestas "profis- bl·'dora dos Rádios R.C.A.

à Cl:$ 125.000,_ segundo vi- sões". Copyright Acon. Vito!'. VaJ.vulas e Disco••
vam em Roma ou nao. A ..;/_...... �-

Turquia paga-os anualm�n�: O P. S. D. recomenlla para I dos até o l�o lugar, Destac�ndo-se" e�tre eles,
��s�:,$e l:!�O����ac�:. ��. Vereador' Norton\O'·lv,eira e SIlva

os que ser�o ofer�ados. a �1�S come,rc�o, a sa-

Cr$ 40.0,00,00 para despe- J

•
i�
....

'
I ber: Uma linda faixa simbólica, Belíssimo tra-

sas d.e viagens e diarias, A Academ.lcorilde Bueno. .

•.
! balho a Ouro. confecionada esnecialmente no

Sueclu abona a seus depu- "," .,.'
- ,.: II . .\•

d'J' id d Mtados uma' quantia que os-
.

I Rio' é aneiro; Uma viagem a CI a e ara-

cila .entre 75 à 90 mil cru: I I vilhosa. com acompanhante, gentileza da Ser-
zeiros, anuais, de acordo

viços Aéreos Cruzeiro Do Sul Ltda; Um rí-
com a; distancia de sua cir- �
cuscrição. O Japão paga os r quíssimo anel de 'pedras, além de uma belissi-
proventos anuais de 90 mil rua toilette para e coroação
cruzeiros, cQm ímpôstlos, I

'

.•_". _

d
"

E FI I-mais Cl?$' 200,.00 iarios, '
.

-

S
II

O'sem.Impóstos, durante a le- i
'. �presso ,pO I OrlaD

gíslatura. A França remu- '.

ANDRADE Ao KOERICH
nera seus representantes:
com ·Cr$ 195,0000, anuais, I;
com, impôstos., e,maís ..... i
Cr$ 25.000,OQ para despesas
de manutenção. IOs deputados britanicos,
antes da guerra, recebiam
anualmente, a quantia de
40 mil cruzeiros, elevada,
posteriormente; pará 60, mil.
Agora houve nova majorá
ção, desta feita-para 100 mil
cruzeiros, que' se pretende
elevar ainda Rata 150 mil.
Não é raro yer-se um par
lamentar chegar. ao Parla
mento Britanico de bonde,
de "Metrô", ou mesmo

'

qe,
bicic1etq_... .

Na Inglaterra
.

0., ' �e�:
putadQ' é obrigado a recebe,t'
os ,se.v�.. �leitores. Pará isso
conta com um pequeno ga- Ubinete e uma secretaria. Se m
a visita, porem, se realiza
no proprio Parlamento, .0

caso fica· ainda.pior, eis que

•

Ira . !r�a Ir
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

CE'DULAS nos seguintes enderêços:

Rua: João Pinto, 42 (Rádio Guarujá)

Rua: Arcipréste'Paíva, 5 (Séde do PSD)

Rua: Deodóro, 33' (Pôsto Aderbal R. Silva)

Rua: São Vicente de Paula, 4

Maravilhosos Prêmios que serão ofereci-

(

Séde do PSD de 'pedra Grande

Cielistiea Rosa Néto (Estreito)

Rua: Aracy Vaz Callado, 125 (Estreito)

Séde do PSD do Estreito

Ou pelos telefones: 2696 -- 3822 e 6257.

r ransporta. de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: .,-- FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
h"w :!':');�4 - Caixa Postal, 4.'35

_ Rnd T(degr.: �ANDRADE
I Agêncía -

.

CURITIBA
\ "",,;,J;i 7 rI,. Sf'h'mbro 3320/24

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

Agência: .:_ SAO PAULO
Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91

End. Telegr.: SANDRADE
Agências! no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tr4f�go mútuo até São Paulo com a Emprisa

.

de Transportes Minas Gerais SIA.)

i -�

....
---_,;..-� -�- ����--�----�-----------------------------------..

Para
I

evitar explorações
poliUcas

-Aey Ca�ral 'Teive

A Direção do sub-Diretório do Partido Social Democrá
tico do Estreito avisa aos habitantes daquele sub-Distrito
que, a partir de 29-9-54, estará habilitada a informar onde
deverão votar, bastando para tal dirigirem-se aos seguintes
enderêços:

"

.

... t

P. S. D.
AVISO

No Bairro ele Fátima:
Rua l° Ele Janeiro .

Rua Arací Vaz Callado, ..
sede do sub-Diretório
Residência do sr. Acy Cabral
Teíve

Rua 3 de maio .

/

AOS SRS. BENEFICIARIOS DO ABONO FAMILIAR .

Tendo chegado ao conhecimento desta Coletoria Fe
deral, que, pessôas interessadas em propaganda 'política'
estão usando de ameaças contra Beneficiários de Abono
Familiar sob alegação de que se não votarem em determi
nado partido, será o benefício cancelado.

Esta Exatori::j. faz ciente aos interessados que, a con

cessão de Abono Familiar não depende de pedidos politi
cos, podendo assim, os Srs. Beneficiarias votarem livre
mente nos candidatos de suas preferencias sem qualquer
constrangimento.

Coletoria Federal de Bíguaçú, 28 de Setembro de 1954
(Valmir Salomé Pereira)
Coletor Federal.

com o sr. Ulisses Cunha
com o sr. Miguel .Valentím
da Silva

Rua 24 de maio, 865 ....

Rua '1� de julho ..... : ..

Maias na Cia. Florestal
com o sr. Lauro' Scholz

sede do "comitê" do P. S. D .
.

Em Coqueiros
Ein Capoeiras -sede do "comitê" do. P. S. D.

e com o sr. João Navegante
.

Pires

Qual a mais bela
I

cemertiãria de 1954?

MAQUINA LITOGRAFICA de 1/2 folha.
PRENSA MOTORIZÁDA,. formato grande, para' pas-

ORIGINAL CONCURSO SOB O ALTO
PATROCÍNIO DO "GRÊMIO DOS

COMERCIÁRIOS" .

LITOGRA'FIA
. VENDÉ-SE.

sal' transporte.
PEDRAS E MATRIZES.

'1. Informações á rua França Pinto .n. 42
.

(Vila Mariana) - São Paulo.

Distribuidor

C. RAM05 S/A
Comercio - Transportes
Rua João .Pinto, 9 FpolL..

- .

Viagem com segurança
'.' e rapidez .

"

'

so NOS CONFORTAVElS �ICRO-ONIBUS DO

IIPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)
., .

Florianópolis - hajai � Joinville - Curitiba

Agência:
�:-.,;

Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

��----------I----------------------

18AHCOdeGRf�ITO POPULARIe AGRíCOLA I '",
RM.o.cl� 16 . .

,

. FLORIANÓPOLIS - 51'0.. ('óiórlnó,
\
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NO LAR,�E NA SOCIEDADE
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-

,

Soneto
(,

FARIA NEVES SOBRINHO

Daqui, da 'altura, o olhar àvidamente

Volvo, à planicie: em baixo,- tumultuosa,
Babilônia, a pagã, 'delira e goza,
Na fulva luz do sól que desce ao poente.

Vejo-a. sinto-lhe a febre voluptuosa;
Na calma azul da terde transparente
Sóbe até mim, num grande bafo ardente,
O ofegar da metrópole ruidosa.•

Mas anoitece; a sombra invade os ares ..
E logo, em baixo, r:a cidade imensa

Fulgem, palpitam luzes aos milhares;

E do alto, ao vê-las sob os negros fólhos \

Da noite, eu cuido que na treva densa
Todos os vicias acenderam olhos ...

---x---

menino Jorge-Luiz,
filhinho do sr. Astrogildo
de Carvalho e sua exma.

esposa d. IJerondina Silva

de Carvalho;
�

_ menino Henrique Ra-

mos Filho, filhinho do sr.

Henrique de Arruda Ra- INGREDIENTES:
mos e sua exma.' esposa d.

Eli de Souza Ramos; 2 xícaras de farinha de

_ menina Marilia do Ro' trigo
cio Medeiros, filha do sr. 2 colheres de chá de fer-

Sumê Medeiros e sua exma. menta em pó
esposa d. Azenir Cardoso 1 colherinha de blcarbo

Medeiros nato
,

_ sta, Véra T,erezinha, 1 colher de chá de sal

filha do sr. Alcides Araujo ]- 1/2 colher de chá de noz

e sua exma. esposa d. Ma- moscada

�ina Lautert de Araújo 1 colher de chá de canela
_ Major Dr. José Rosá- lJz xícara de .gordura

rio de' Araujo, médico da 1/3 de xícara de açúcar
polícia Militar; 3/4 de xícara de melado
_ sra. Elvira Maria Car

doso, esposa do sr. Fran

cisco da Silva Cardoso
_ menino Afonso, filho

do sr. Afonso Peter; 1 - Peneire juntos os

_ sr. João Cândido de ingredientes secos, menos o

Rezende Filho
_ sta. Diva Bornhausen
- sta. Zulma Rosa
_ sta. Maria da Concei-

ção Cabral
_ sta. Neide Terezinha

da Silva
_ sta. Ilca-Maria Olivei-

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

1'a
- sr. Júlio' Paulino da

Silva
.;_ sr Joaquim Ennes

Torres'
- sta. Terezinha Cardo

so de Souza, filha do Ten.
João Cardoso de Souza, da
Policia Militar

'

,
- dr. Augusto Accioli

Carneiro
- sr. Arbando Blun

FAZEM ANOS, AMANHÃ

- menina Silvana-Elisa,
encanto do lar do sr, Wal
dir de Moraes Lima e sua

exma. esposa d. Eru':ta-Men
donça Lima, residente em
"'.
Ibirama;

deputado Plácido
Olímpio de Oliveira;
,

- sra.· Olga Firmo Ma'
cuco, funcionária do Te
souro do Estado
- sra. Alcides Carneiro

da Cunha Luz, esposa do
sr. Prof. Eduardo Pio da
Luz
- menino Luiz Eduardo,

filho do sr. Hamilton Ca
minha e sua. exma. esposa
d. Edy A. Caminha
- sr. Hamilton Marcon

des de Albuquerque Bar
bosa
- sra. Francisca de As'

sis Fonseca, esposa do sr

Vitor Angelo Barbosa
•

- sr. Gerson Rogério, do
comércio de Lauro Muller
- sra. Erica 'F. Grams,

esposa do sr. Cassemiro J.'
Grams, funcio�ário da Es-

Icola de Aprendizes Mari-
nheiros '

,

- sra. Emília D. Medei-'
ros, viúva do saudoso con

terrâneo sr. João Medeiros
- menino Murilo, filho

do sr. Manoel Born da Silo
va
- Sl'a. Antonio Collaço,

residente em Tubarão

- menino Zulmar Fran
cisco, filho do sr. Manoel
Silva Coelho, funcionário
do Montepio dos Funcioná
rios J'úblicos de Santa Ca
tarina

segui-Io, foi-lhes preciso re- quet escreve: "minha poesia
encontrar, ou inventar, uma é uma questão de vída ou de

linguagem sem 'árttríctos, cor- morte: a cada palavra, arris
respondendo às aspirações ca a existência" corno se lhe
d� que como cl�, d��am �tive�e in�rdUo jogar com d-�--�---'--�------�---�--------'----���
dar um sentido à vida e à a sorte, quando pretende a-

e salvar o homem dos

peri-I DI
-

fi -,
'

morte. Jeàn Rousselot, numa tingir um rigor artístico e
gos �ue ameaçam em sua in- euçao, el orescoletânea de poemas, definiu moral que não tolere os des- tegrídade, se consentem em

a questão com rara Ielícída- falecimentos nem o arbitrá-
reconhecerem responsáveis

de: rio. Em Jean Cayrol, Luc Es- : pelos �contecimentos. Este é Nas eleições de 3 de outubro, nenhum
!'Pourquoi l'homme en vain tang, Loys Masson, Renê Mé-I'

o sentld? da mensagem eles- eleitor poderá votar fora do seu municipio,
s'evertue nard, Robert Mallet,' perce-.

ses escr!tores,. que tem alta

sous sa couronne de fumée be-se o mesmo cuidado de i c?ncepç,ao da lmguagem poé- porque o pleito também é municipal.
à tísser dans sa chair saíg- prosseguir para além do ím«-

tíca, pOIS que est�o perSUad!-, Como, no entanto, em Guaramirim, Tur-
nante diato e mesmo do amor, esta �os do que, atravez deSSpit lm- C· I P' b

'

une . doublure pour sa conquista de sí próprio e dos gu�gem, o pensamento raz-se vo, aplnZa, iratu a, Ituporanga, Tangará
mort?" outros que implicá a convíc-

açao. rs. rr.i. e Taió já houvesse o pleito municipal, nesses
Foi portanto uma poesia ção de que o mundo foi cons- municipios e somente neles, será permitido o

seivada de preocupações mo- truído pelas medidas do )1.0- •

rais a que sucedeu à poesia mem.
voto de eleitores de outros municipios.

surrealista propriamente dita Embora sejam muito díver- P. S: D. Esses votos deverão ser tomados em se-
- embora ela tenha seus sas os temos evocados pelas d '

I d
'

fiéis seguidores, que contam 1
duas correntes, suas inten- para o e o títu o o eleitor deverá ser juntado

entre os bons escritores de cões não em tudo semelhan- ao envelope maior, com a papeleta que escla-
hoje - e que parece dever teso Procuram também os se- rece ormotivo do ressalva. .

abrir novas perspectivas

tan-I
guídores do realismo intuiti

to no domínio da estética pu- vo devolver toda a .ímportãn
ra como no das idéias. cia aos atos mais simples,
Concebida corno- um meio

I
dando-lhes uma sígnífícação

de associar num mesmo ato que lhes confere um valor
de criação, vida e conheci- particular, porque ressalta o

menta, apresenta duas ten- que há neles de mais uníver
dências príncípais: uns opí- sal e de mais permanente,. ,

nam que é indispensável à
I Assim, as duas príncipaís

nossa época recriar o univer- correntes que se observam na

50, partindo dos dados forne- jovem poesia atual, resultam
cidos pelo real e outros, pelo num verdadeiro humanísmo,
contrário, acreditam neces- baseado na certeza de que os

sário seguir a natureza para. homens 'estão em condições

Pl.R TIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

�J
�
,

;

-0-

Experimente .boje
BOLO DE MELADO

grosso
1 ovo mal batido
1J2 xícara de leite

MANEIRA DE FAZER:

açucaro
2 - Bata o açucar com a

gordura até formar um cre

me homogêneo. Junte gra
duàlmente o melado, e de
pois lJz xícara dos ingre
dientes secos e o ovo.

3 - Alternadamente com

o leite vá pondo o que so

brou dos ingredientes' se

cos.

4 - Asse durante 25 mi

nutos, numa assadeira mui'
to bem untada com mantei

ga e peneire com a farinha
de rosca fina.

5 - Bata 2 colheres de
sopa de melado com 1 xíca
ra de creme de leite e es

palhe por cima. (APLA)

{)ASA
Otima residência tituada à
Avenida Trompowsky n. 56
mista capital.
Base: Cr$ 700.000,00

(parte financiada)
Tratar com Raul Wen

dhausen ou à Rua Crispim
Mira nr.22.

- L _

Para Ver e a d o r

DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO

Um humanismo em -poesia,
ARTIGO INÉDITO DE

JEAN-CLAUDE IBERT
penetrar o mistério que liga
as coisas entre si e traz um

significado ao mundo elas a

parências, Assim, poder-se-ia
dizer dos prímeíros que ten
dem para um, lirismo cósmico
e dos 'segundos, para um 'rea
lismo intuitivo. Mas todos se

dedicam a pôr em evidência
a dignidade e grandeza do

homem, que, sabendo-se em

bora condenado a uma soli
dão sem amanhã, não mede

'esforços para sentir-se pre
sente no mundo, René Char
prega "a evasão do homem
em seu semelhante" e sem

dúvida esta profissão 'de fé,
esposada por outros sob ou

tras formas, anuncia o ad
vento de um humanismo na

poesia contemporânea.
O facto do lirismo cõsmíco

tornar a poesia uma questão
de consciência prova que, no
século em que se sobrepõe o

culto da máquina ao da, pes
soa, não se deve elesesperar
da condição humana e que é
ainda possível a busca do ab
soluto. Porisso um Alain Bos-

(Exclusivo para êsse Jornal'
e essa Cidade).

para a mamadeira
do bebe

A�ÚCARUnião

• Duplamente, filtrado •

Ao terminar a guerra, a si

tuação da poesia parecia das

mais equívocas, Ultrapassa
dos pelos acontecimentos, o

surrealismo e o intelectualis
mo valeryano não ofereciam

garantias morais aos jovens
poetas desejosos de descobrir
um lirismo que lhes permi
tisse exprimir, sem constran

gimentos ou concessões, sua

desorientação, suas incerte

zas, e seu gôsto pela liberda
de na ação. Esforçando-se
por não se deixarem atrair

pelo jogo perigoso que con

siste, no plano verbal, "em

vencer o acaso palavra por

palavra", segundo a fórmula
de Mallarmé, esses jovens
poetas tentaram situar-se na

época, com uma lucidez que
não ignoravá a paixão, e de

'finir a posição do homem em

face de seu destino. Para con-

------------------------------------i,

Para Prefeito

Dissolve-se ràpidamente.
• � mais econômico.

PALMYRO,GOMES VIDAL
Caixa Postal, 42

lOINVILE - Santa Catarina

ACOCAR
, li

.,.,

0100
Em pacotes de 1 e 5 qui/os,

A. U. - 2315 Voga Pul>lIçl�Q4•.

·'.�Rêsiãuraõfé-�NIPoli
RUA Marechal Deodoro 50. '.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes.

�.

Partido Trabalhista Brasileira

Uma casa com dois pa
vimentos

I
situada à Rua

Major Costa n? 5 •

Tratar a Rua Deodoro n?
31.

.

Dr. Elpidio Barbosa - trabalhador intatigável,
técnico do Ensino, defensor do magistério. (Mandado
publicar por um grupo de professores.)Votem a 3 de outubro no Candidato do

I

P. S. D. e P. T. B.

PARA DEPUTADO ESTADUAL �

TELMO VIEIRA RIBEIRO

-Para' Deputado Estadual

p p
S S
D O

Para Vere2dor
JobeI Cardoso
Pa.rjicipação
Isaac Lobato Filho e

Senhora participam aos pa
rentes e amigos o nascimen
to de sua filha Sandra, ocor
rido à 28 deste mês na Ma
ternidade Dr. Carlos Cor
reia.

Gratifi.ca-se
,A quem entregar nesta

Redação uma pa.ta de cou·

ro marron, perdida de um

automovel na praça 15 de
NOVEMBRO contendo do'
cumsntos.

Vende-se
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"O Estaa,o
J Esportivo'

��(��._�_It!(�_�_�_IIiQ_Ili!�_tQIl_trQj_I'-"'·-"·-I"o·"'··i'\··�._"-"'••"••"'.-".I"o••"'••i'\••"._I.'!'!!'''' ),...O"'()._.()._,()�()._.()�() ,.()�()�()�()._.()�)..-.c)1

I
Os campeonatos já há bem pod�ria �er a desprí-

I

Desde terça-feira que se

muito estão a constituir morosa sltuaçao. a, q_ue le- encontra acamado o "play
moda: Campeonato de re- vou o nosso Flguelre?Se, er" Saul Olivéira, sem

mo, !utebol, xadr�� ( se,n: pelos s�us enorr�es e mu�: contestação .� dos m�io·alusa� a nenhum [ornalis-.meraveis desserviços é per res do "associatíon" barriga,

ta'.' da cidade), bebedores' ceberia, MUITO CLARA- verde de todos os tempos. Ide cerveja ( na cidade de MENTE, que o seu dever '

Maine,. - E. U-), etc.
.

imperioso é sem mais aque- Apesar de veterano, o.

Aqui entre nos, nesta lin- las apresentar a sua renún- extrema do Avaí ainda pos
da e vetusta Desterro a que cia, pois a unica coisa que sui 'um futebol vistoso in

�ampeões de puxasa�� ape-. tem servido para o Fíguei- teligente como demon;trou
��dar�m , co� ,� hornpllar;te rense é de peso-morto. integrado mais uma vez o

flortanópolís , tambem tem selecionado éatarinense no

surgido multiplos campeo- Este pensamento não é
ano passado.

'

natos, e, entre eles, no Cir- somente nosso. Temos a

culo Operário, do qual so- grande honra de participa
mos sacio benemerito, se rem dele muitos e muitos de

processou um de "dominó". grandes e operosos elemen
Tomámos parte nesse, e tos do grande Clube. Daí
corno .não podia deixar de podermos afirmar que a

ser, fomos mimoseados com ansia pela indespensavel
uma fragorosa e barulhenta 1'enúncia se apoderou de
derrota. Bem feito! quem todos quantos de verdade
mandou nos metessemos a querem zelar e de fáto ze- Domingo passado, Saul
sabido! Iam pelo seu nome. O caso destacou-se na ofensiva
No mundo. futebolistico é angustiosamente urgente, avaiana frente ao Figueiren-, ..,.

desta, incomparavel e bela não comporta mais nenhu- se, .consegulndc assinalar o e admiradores que o são em (Technicolor)

Desterro, cremos estar se ma delonga ou espera. Se ponto de honra do tri-cam número considerável. No Programa: .

notando um originalissímo Inão houvesse a dedicação [peão da cidade. "O ,ESTADO ESPORTI·. Notici�rio Guaiba. Nac. 11l1"�II"r·�'lillHIII"'.]"IIJW·1IIcampeonato: o de teimosia, dos seus jogadores e de I O grande extrema, se- VO" que tem no crack Saul Preços 7,60 - 3,50. ,� ,ft
A

. de c�ga, �abuja 7, r�v?Ita�- I �ais �� b�m nu�ero ?'e so- I gundo apuramos, �stá pa�- Oliveira um dos seus me- Censura Livre. i p.

Ite teimosia. -As opimoes', ClOS, ja teríamos Ido ao se- sando bem; tendo sido mui- lh'ores amigos, almeja-lhe DEVIDO AS ELEICÕES I
,- .

calorosas algumas e' agres-
I
pultamento do maior entre to visitado por seus amigos I pronto restabeleci!rnento. NãO HAVERA' MATINADA. As 2hs.

,

,
. Fada SANTORO _ Paulo

�iVc�m;�,it����:eo jO���:: ',�s
maiores. ,.".��' � =

�..W.r!..,u_.,·.·.=:iiIfII_Q.:'.t1i11..t! J PON�O'�pfrAo�g�m'rRa:EmSaD:E AMOR
para se não sentirem sob a Quando ascendeu, à Pre-

• !� __ ::! !! ;:i:I _�_influenciá antipatica de uma sidencia do Clube, ameaçou -o-

Gato Enlatado
arestosa derrota. A cabala, I ("ameaçoú" el') o verbo aqui EXCURSA-O DO' ARSENAL A' RUSSIA As.zhs.

Preços: 7,60 .: 3,50
de um ardor .exemplar e indespensave terminar as John LUND em:

-

Censura Livre.
digno de melhor emprego, "obras do Campo e outras A MULHER QUE NAO

bem pode servir de. exemplo 'coisitas mais... Mas, de LONDRES, 1 (dU'dP)' - ção russa frente aos húnga- PECOU Jef:��AN�LE;hS. Mau-
a partidos q'ue, por estarem

.

tantas ameaças suí-generís Noticia-se nesta ci a e que, ros e, muito principalmente, Elza AQUIRRE em:
...

-

, reen O'HARA _ Lon CHA-
somente servindo de creado 'nada chegou a cumprir, nem ao se aproximar a data em [aquele frente . aos suecos ACAPULCO

I NEY _ Susan CABOT em:

de recados ,de outros parti-
I
a tal nunca de abalançou. que o Arsenal um. dos gran- que estes foram batidos por No Programa: PAIXãO DE BEDUINO

d?:, ou desses �ervind? de I .

Autor do �tua: nome �o des clube da primeira divi' 7 a O para concluir que, da Esporte na Tela Nac. (Technicolor)
piá-de-tropazurrilho, VIVem

I Campo do Figueírense, nao são deste pais se propõe ir seleção 'russa atual, sete [o- . Preços: 7,60 3,50. Preços: 7,60 _ 3,50
num marasmo que já se sabemos por que cargas à Russia, abriu-se uma dis- dores pertencem ao Spar- I Censura Livre. Censura Livre.
tornou prova de nojenta su-

I

dágua surgiu-nos Fom a fu- c��são sobre se deve �u\�ão tak.. Por seu ,�ado, Mr'"Tom I As 6,30 _ 8,30hs.
.

No programa: P_ERFEiçpõ SEM IGVRL
balternidade política, tanto "nérea lembrança de o mu- VIsIta_: M?scou. A prrmeira Whittaker, manager. do NINON SEVILLA _ VIC- Noticiário em Revista. Nac.
são os modos e meios por, dar por um mais "significa- questao, e da data. Uns di- Arsenal, afirmou que este I TOR JUNCO - JORGE <,

���li�:."dedicam" ao

bem.'1��:;á::i'. � proposito, mais ::n;,�:e��,e�� �er: ���;ri�e';'om?:�;f';::a e!" I gg����NOOS ANJOS

+ji_iiiiiiitiiiiiiiiil,jiii••-:.�ii"ii·'.':-LJMlJiiiiiSiijjjjr�iiíl-'-I�.:�::
..

;:::::�.::---.c
...-J

Quanto. a nós, referente'
,. dia.4, cton!ra o �pardta�, Pd�iS, Pdenhadba. Mas, por 0L�tro Ila- I AVpENTURA NO RIO

. _jtftO_MIIlíI' I Irnp. até 10 anos.

mente a tal campeonato ve- 'Nesse momento, porem, aSSIm ena mais OlS las o, sa e-se que alga n- No rograma:.
. .

As 8hs.

mos nisto tudo, um desper- ; deu-se um desastre ( para para treinar. Outros são�. . I Cine Jornal. Nac. As 2hs. Elza AQUIRRE em:

diçado de energia e traba- ele) com que nunca con..... 'mais radicais, afirmando g�esa de Futebel permiti- 1 Preços: 7,60 _ 3,50 8,0 e 9.0 Eps. ACAPUtCO
lho. Estando já feito o tra- 'tau: .Alguem que, às vezes, que o Arsenal não deve ir a rá ao Arsenal apenas dís- Imp. até 18 anos. MISTERIOS DA AFRICA Fada SANTORO _ Paulo

balhinho, .qualquer esforço
I

quase escondidamente fre- Moscou, nem dia 4 nem dia pute uma unica partida na 9.0 e 10.0 Eps� PORTO em:
é por demasia, pois' já sa-: quenta a Imprensa local, 6. Cer�o setor da imprensa Rússia. Vencedor ou venci- FALCãO DA FLORESTA... . MILAGRES DE AMOR

bendb muito bem quem será embargou-lhe tão repu�- esportlva,. tem mostrado o
. do, o Arsenal, afirmam os Filme Nacional' _ O SACI No programa:

o vencedor e detentor da nante ligeireza, t,apando-lhe atual estado de declinio no mentores dó futebol inglês, Steve COCHRAN em: Esporte na Tela. Nac.

s!mbolica coroa'de-louro; o caminho para a sua des- futebol praticado pelos jo' deve estar na Russià no dia AS.2hs. LUTA SELVAGEM Preços: 6,20 _ 3,50
apontamos com isto como doravel intrujice política. gadores do Arsenal, que em fixado. A controvérsia, po- James BELL em: No programa: In'1p. até 14 anos

su�peitos os juizes qUe em Daí sermos pela sua renun- Moscou, por consequencia, rém, deve continuar até c --------

tal êampeonato vão aplicar cia. Só renunciando terá poderia ser batido de forma fim do 'mês, quando se sa

a "jurisprudencia" residen- feito o seu unico e grande "vengonhosa para o nosso berá ao certo o dia e a hora
te nos seus' angelicos bes- serviço. futebol". Ademais salientam da partiqa do Arsenal às

tuntqs. Dando de barato as1,J
o último resultado da sele- terras soviéticas.

regras por eles mesmos Veja a gente' do Figuei-
creadas, darão a vitoria ao rense a necessidade de se- r_Inosso grande e querido Fi. I melhante e indespensavel
gueirense faz'endo-lhe o Pre- renúncia, se não quiser dar
sidente vencedor dos ven- se a um dos mais calamito
cedores!!! sos dos suicidios: e este

Orgulhoso e contente, o será manter na Presidencia
ilustre e angelical Presi- o seu imprestavel nada obs'
dent� ,dar-nos-á a ilusão de tante honrado Presidente.
ser um vasc;:lino quando, E nem seqüer de longe
NO CHILE, o incompara- pensem ou julguem os rapa- li.; I
vel e gl;"é;\nde VASCO DA ses do Figueirense que es-l' It I I i

GAMA sagrou-se nada tão em dificuldades para:. �� .. �:-,.......: . I
mais, nada mehos de que achar um Presidente capaz.
CAMPEÕES. Como até Humbe,lto Machado, Dr.,agora nunca atingida 'Vito- Heitor Ferrari, Nivaldo Ma"'! '

ria do enegualavel. CRUZ chado Dr Abelardo Go-'
�

IDE 'MALTA, só �ucrou ames, Osny' Ortiga, Dr. Os-: As instalações Sanitárias. mobília, sem 'uso, a qual.
b.ou: nom_e desportlvo Br�-Imar ,Cunha, .Milton Lehm' que servem aos vestiarios I faltava apenas a pintura .

. sllelro, nao havendo, a nao

Ikuhl, Charles Edg�rd .Mo- femininos e aos elementos De posse dêste material, foi
ser pO; gente ,do Fl.amengo, ritz e muitos .outros que da Corporação, no Núcleo instalada, junto ao musêu, I

(que e um verda�elro con- honram o nosso Clube com de'1j:ducação Fisica, e ainda! a sala d'armas da P. M., a

sulado_Para?uayo) ��ng�em a sua dignidade ajuda e ope-
a adaptação do casino' dos primeira no Estado, a única I

q�� nao est1c.asse a ?elta_r� roso trabalho, poderão ar- Sargentos em alojamen- no Sul do país. I
I ra de a�egrla e sat�sfaçao rancar o Figueirense dessa to para o Pelotão de Cava' Eudquecido, musêu e sa- '

face a tamanho bl'llhante calamitosa" encruzilhada lada, tudo foi feito, nas

lIa d'armas, de' quando em ,
co�quista.do pelo clu?e q�,e em que foi posto. mesmas condições, isto é, vez com novas afúinções I

maIS glorIas tem tra:?;ldQ nao sem despeza alguma para a em peç'as e material consti-Ipara ele propriamente díto,
,
Vieira de Alencar ,P. M., contribuin,do nesta I tuem ,êstes depastancuto,

mas para o nosso' sempre � parte a Inspetoria de Edu- hoje, motivo de orgulhe;> e'

presente BRASIL.
'

. cação Física, que tinha na atestado de cultura d,a
Errámo�. julgando as-/ CAMPE'ONATO

sua direção o Capitão Amé- cooppração que os possue e, \semelhados o campeonato rico Silveira d'Avila. . como já dissemos, foi modê-Iconquistado pelo maior res-

BRASilEIRO'
Em princiI;>io. do ano de lo de' que outras, coopora'i

ponsavel pelo bom nome do 1946 foi então a transfe-I ções se serviram para' a IIdesporto Brasileiro, que é _ rência para a p. M. das co-
I criação de suas salas d'ar-

o VASCO DA GAM�, e UNIVERSITÁRIO . leções de armas da Delega- mas. � ,

Ieste que, ali na batata, será I .

.
cia de Ordem Política eSa-I, .

com todos os santos oleos I
. cial, que hoje constituem 'a

I'
Bem aproveitado foi para

sagrado campeão o ilustre A report?,gem s9bre os maior e melhor parte do o Curso de Educação Físi"1Presidente do querido Fi- Jogos Universitários Brasi- musêu Coronel Lara Ribas. ·1 ca, o auxílio dado para a

gueirense. Com tal vitoria leiros, ante'ontem publicada Instalado o musêu, conse- . realização da sala, pois foi
do Figueirense lucrou o nesta folha, por um lapso gue o tenente Rúi da Inspe- I ali que nestas turmas, ain- I

Pr-esidente, NUNCA O saiu sem assinatura. O mag- toda de Educação Física a da no ano de 1946, fizeram ICLUBE. Ninguem poderá nífico trabalho é. de autoria transferência pàira a P.M seus treinamentos, antes

negar, esta nossa afirmação. do jovem academic..o e jor- .de todo o seu material de feitos ao a't livre, sob o sol i

Se o quisesse, o Presi- n.alista Jorge Cherém, ao esgrima (armas e masca- causticantê do verão, ou

dente "vitorioso", estudan- qual apresentamos as nos- Tas), bem como de uma pis� para.liúdas nos dias de
do bem a fundo a questão, sas desculpas. ta de borracha e de uma chuva.

RENÚNCIA URGENTE ADOENTADO SAUl

Atualment� técnico e jo
gador do seu querido Avaí,
pelo qual tem. dado as qais
estupendas e brilhantes vi

tórias, Saul continua sendo
o crack idolo, das multi
dões.

HISTO'RIA DA ESGRIMA DE
SANTA CATARINA

Ten. M,. Gomes'

CAPITULO XII�

O FORAGIDO DA LEI

Jolmny MJ.c BROWN em: Par_ficipaçãoA BALA DE ormo
Isaac Lobato Filho e8.0 e ü.o Eps. S hMISTERIOS DA AFRICA
en ora participam aos pa-

9.0 e 10.0 Eps.
rentes e aI�igbs o nascimen-

FALCI10 DA FLORESTA .. ,. t? de ,sua filha Sandra, ocor
rido a 28 deste mês na Ma
l ternidade Dr. Carlos Cor-

:Oinernas
c.tJO()
As 1,45 - 4 - 6 ..,_7,45 - 9,45hs.
Jeff CHANDLEH _. Mau

reen O'HARA _ Lon ,'CHA
NEY _ Susan CABOT em:

PAIXÃO DE BEDUINO No programa:
Noticias da Semana. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50:
Imp. até 10 anos..

As 7,30hs.
Fada SANTORO _ Paulo

PORTO em:

MILAGRES DE AMOR

CASA

(Technicolor)
No programa:
Noticiário Ouaiba. Nac.

Edmond O'BRIEN _ Laura
íI:LLIOT em:

GARGANTA DO DIABO
(Technicolor)

No programa:
Atual. Atlantida. Nac.

Preços ,6,,20 - 3,50.
Imp. até 14, anos.

Otima residência tituada à
Avenida Trompowsky n. 56
nesta capital.
Base: Cr$ 700.000,00

(parte financiada).
.

Tratar com Raul Wen
dhausen ou à Rua Crispim
Mira nr.22.

Preços:' 10,00 _ 5,00
Censura Livre.

l? ·1 T Z
As 2,15 - 4,30 - 6,30 - 8,30hs.
Jef'f CHANDLER _ Mau-

reen O'HARA .; Lon CH��
NEY _ Susan CABOT em:

.

PAIXãO DE BEDUINO

�.

reia.

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFIC�ENCIA

t·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, 'Domingo, 3 de Outubro de 1954
� � � �.�' _r--------------�----------------------------------------

E C I T·A'�llldllal :SQFRE �E A�MA
JUIZO DE bIREITO DA 'de 1?49. .Requerse, -- ou-

' 1 Gnpes, Bronquite e Coquiluchei
1a VARA DA COMARCA trossím, a cítaçao do Dr. JUIZO DE DIREITO DA Se a tosse o atormenta e exige do seu organismo um

DE FLORIANÓPOLIS Promotor Público para ofi- PRIMEIRA VARA D� esforço sobrehumano, produzíndo ânsias, asfíxtas e ru-
de Co-. EDITAL DE CITAÇÃO ciar como de direito. Pede COMARCA DE FLORIA· Luta de vazes capilares, chiados e dores no peito, evite

COM O PRAZO DE 3J a Suplicante a guarda dos NóPOLIS chegar a êsses extremos, tomando algumas doses do
DIAS filhos de harmonia com o REMÉDIO DO DR. REYNGATE, as gôtas que dão alívio

O Doutor Adão Ber- art. 326 do Código Civil, Edital de primeira praça nas tosses rebeldes, coqueluches e bronquites crônicas ou

nardes, Juiz. de Direi- por ser o cônjuge ino�e?�e. com o prazo de dez (10) recentes, sêcas ou catarral. Um único vidro do' REMímIO

to da lá Vara, da Co' Protesta-se por inquiriçao dias. do Dr. REYNGATE é o bastante para desohstrnir as vias

marca de Florianópo- de testemunha, demais pro- respiratórias, normalizar a respiraçâo, dando alívio e bem-

tis,' Estado de Santa vaso Dá-se à presente o va-
y' O Doutor Adão Ber- estar imediato, porque o mUCU3 é dtssolvldo, Quem tem

Catarina, na forma da lar de Cr$ 3.000, 00 (tr�is nardes, Juiz de Direi- bronquite, encontra no nEM.í�nIO· do DR. RKYNGATE a

lei, etc. mil cruzeiros), para efeIto. ';"'to da la. Vara da Co- sua salvacão,

FAZ SABER aos que o da taxa Judiciária. Nêstes
marca de Florianópolis, Nas (írogs, e

\
farm!'). locats. Iteernbolso aéreo Cr$ ,U,oo.

presente edital de citação têrmos, E. Deferimento. Estado
....

de Santa Cata-
com o prazo de trinta (30) Florianópolis, 122 de sete� rina, na forma da lei,
dias virem,. ou dêle eonhe-' bro de 1954. (Sôbre quatro t

dio
e C.

cimento tiverem que, por estampilhas estaduais FAZ SABER aos que o

parte de D. MARIA ECHE- valor de sete cruzeiro�, presente edital de primeira
TZ STEINER; lhe foi diri- inclusive duas taxas de sau-

praça com o prazo de dez RIO' C8. I, A.) ...J. Sc'gunc!o o servíco de EsLatlstica da

gída a petição do teôr se- de}: Florianópolis, 22 de (10) dias 'virem, ou dêle .'roclução, elo Ministério ela Agricultura, durante o primeiro

guinte: -- "Exmo. Sr. Juiz setembro de 1954. (ass}: conhecimento tiverem que
.emestre do corrente ano tor.rm abatidos, r�os frigoríficos

de Direito da la Vara desta Edmundo Accacio Moreira" no dia 15 de Outubro p. vin'
lo país, 183.020 suínos, Em ir:llal período ele 1953, o abate

Capital. Maria Schetz Stei 2 de 9 de 1954. - PORTA- :louro, ás 14 horas, á frente -omprecndeu 224.086 cabeças, havendo U111 decréscimo de

b 1 d O D t B 36.057 suínos' no corrente ano.
ner, rasi eira, casa a, cen- RIA -- ou or ' ernar- do edíficío do pálacio Jus-

d d D· it d la Por Estados, com exclusão ele Minas Gerais e Rio ele Ja'-
tadora, domicilia a nesta dees Juiz. e irei o a

. tiça, á Praça Pereira e Olí-
I

' B' V- d C d Flõri ierro, .os algarismos relatlvos ao primeiro semestre de 1954
Capíta a rua

'

ocaíuva n. ara a omarca e � veira, o porteiro dos auditó-
211

' I ' li E t d de Santa ' 'bl
.ão os seguintes: Rio Grande do Sul, 70.1,19 suínos; Paraná,

; vem, por seu procura- nopo IS, . S a o,
.

rios do !uizo trará a pu i-
j2.69:1; São Paulo, 32.520, e Santa Catarina, 2.3.69'7. Apenasdor, de acôrdo com o art. Catarina, na forma da lei, co pre_gao de venda e. arre' .10 último verificou-se aumento no abate.

317, n. VI, do Código 'Ci- etc. No uso de suas atribui' mataçao a quem mais der
.

vil, ajuizar a presente ação ções e, tendo em vista o dis-
e maior lanço oferecer so-

I
-. _

ordinária de desquite con- posto no art. 10, da Lei n. bre a respectiva avaliação.
tra seu marido Otto Steiner, 968, de 10 de dezembro de

o, seguinte: -- 1. Dezesseis
brasileiro, representante co- 1949, DETERMINA a expe- (16) torneiras de jota, obli
mercíal, atualmente resi' dição de edital com o pra- que; novas, no valor de no

dindo em lugar ignorado, zo de 30 dias, pelo teô� do vecentos e sesenta cruzei'

pelos motivos que passa a qual, fique intimado a com-
ros. 2. Dezesseis torneiras

expôr: I -- Que a 20 de se- parecer nêste Juízo, o Sr
'. vertical (jato) novas, no

Ti, não tembro de, 1947 a Suplican- Otto Steiner, no dia 3 de no-, valor de oitocentos cruzei-
te convolou núpcias com vembro, próximo vindouro ros. 3 Quinz'e (15) tornei
Otto Steirler (certidão [un- para a audiência de concí-

ras dé 3/4 x 180" novas, no
ta); II -- Que,- dêste con- liação e transação a que a- valor de setecentos e cin
sórcio nasceram os seguín- lude a Lei n. 968, de 10 de ceenta cruzeiros. 4. Seis
tes filhos: Antonio Fran- dezembro de 1949 e citado (6) torneiras, -- de 1/2 x

cisco Sterner a 13 de no- para, caso não compareça, 140, novas no valor de du
vembro de 1948, nesta cida- contestar, sob pena de re- zentos e quarenta cruzei
.de, e Otto Steiner Junior a velía; nos dez dias seguin- ros. 5. Seis (6) torneiras de
21 de abril de 1951 (certí- tes a sua audiência, a ação 1/2 x 180,�novas no valor
dões 'inclusás); igualm.ente de desquite que lhe premo- de duzentos e quarenta cru'

nesta cidade; III -- Que ove, nêste Juízo, sua esposa zeiros. 6. Cinco (5) _ hi- VAIADA i'
(

casal, cujo regime é o da dona Maria Schetz Steiner, dras, novas, no valor de um RIO, 30 (Vl A.) - E. sopra-

comunhão, não possue bens, devendo a inicial ser trans- mil e quinhentos cruzeiros. n.9 Geori Boué foi vaiada, na

eis que a Suplicante foi crita no mencionado edital. 7. Uma mesa envernizada noite de ante-ontem no Mu

contemplada com uma doa- A. cumpra-se ,

Dada e pas- de escuro com um metro le nicipal. Apesar de, do ponto

cão "inter vivos", por Antô- sada nesta cidade de FIo-
onze de comprimento, por de vista plástico, ter sido a

�io Lobo do Livramento e ri.anópoiis'A aos vinte e sete I,setenta e nove de altura, mais convincente de quantas

sua mulher d. Alice Elisa' dias do mes de setembro do
com sessenta de largura I

Thais já pisaram aquele pal

heth Bertrand do Lívramen- ano de mil novecentos e,
com uma gaveta, usada, no co a semi-nua cantora f'ran

to, que a criaram como fi- cincoenta 'I;! quatro. Eu, I valor de trezentos cruzei- cesa não escapou ele maní- I
lha, sendo a referida doa- (ass.): Hygino Luiz Gon- I

ros. 8. Trinta e nove engra- festações de desagrado ao fi- :
cão CQm a cláusula de usu- za.ga, Escrivão, a, datílogra-" dado" 'de ladrilhos ou tijo- nal do espetáculo, por causa'
,

d'b d f b ()
'l' da deficiência de seu traba-

'

fruto vitalício os ens oa; ei e su screvr, ass.: leiras novas, contendo
dos, e,

cláusula de incomu' Adão Bernardes, Juiz de 11.111' tijoleiras, novas, no
lho.

nica�ilid,-ade, ,

quanto ao Direito da la Vara. -- E, valor de um mil nove�cen'lmando da Autora; IV -- .para que cheque ao conhe- tos e cincoenta ,cruzeIros. ---------------,

Que depois de residir al- cimen�o de todos man�ou 9. Vinte manilhas para eS-1 '

guns anos em Florianópolis expedIr o presente edital, gato de seis polegadas ca- CAFE ' VAI VOTAR
o casal fixou o seu domicÍ- que será afixado no lagar da uma, novas, no valor de RI<;>, 30 (V. A) - Não de- I
lio na cidade de Londrina, do costume e publicado na, seiscentos cruzeiros. 1°. sejando deixar de cumprir o'

Estado do Paraná; V -- orma da lei. Dado e passa- Quatro latas de oleo para dever cívico de votar elurante

Que, no ano de 1951, veiu do nesta cidade de Florianó- assoalho de um galão cada as eleições que se realizarão
a Suplicante em companhia polis, aos trinta dias do mês uma Marca Essa, no valor no próximo 'dia 3 de outu

de seu marido e filhos pas- de setembro do ano de mil de oitenta cruzeiros 11. bro, o presidente Café Filho

sar as festas de Natal nesta novecentos e cincoenta e Quinze latas cheias de 1/4 exercerá o seu direito de elei

cidade, em casa dos pais de quatro. Eu, --"- Hygino Luiz de galão Essa extra Motor tal' em Natal, capital do Rio

criação da SupFcante; VI Gonz.aga, Es�rivão, o su�s-IOil, no valor de duzentos e Grande do Norte, de vez que,
'

__ Que o marido da Reque- creVl. (Assmado) Adao i vinte cinco-cruzeiros. 12 por força dos seus afazeres,

céus, rente regressou a Londri- Bernarades - J�iz de Direi- ,Vinte e quadro vidros de não pôele providenciar a

f· d' d . b '1' t ->'a 1 V d 1 d transferencia ele sen titulo
na, lcan o e ,!lr usca' a o a, .' ara. oleo de ce ro no va ar e

e aos filhos; VII - Que, de- Confére, � oitenta cruz�iros 13. Seis para esta Carpital.

corridos alguns mêses, co- Hygino Luiz Gonzaga, i
pequenos potes de brilhan-

'mo não houve notícias de Escrivão da la Vara.
I
tina para cabelo, marca Pi'

Otto Steiner, a Suplicante·...._ \ naud. no valor de cincoenta

seguiu a Londrina afim de ta cruzeiros. Ditos bens fo-

regressar ao lar; VIll Par.l-cipa'ça-O I ram penhorados à Distri�
WASHINGTON, 1 CU. P.) rá o sr. William Borberg', cla-Que, com surprêsa, encon- buidora de Materiais d�

d
-- O p'residente do Conselho legado da Dinamarca. A co-

trou a casa fechada, vin o a Os.ny. RafLs e Senhora I Const,ruções Lt.da., na a.ção- de Segurança da Organização missão do Desarmamento se-
saber, então, que o marido "partiCIpam aos parentes e: Executiva que lhe move a. das Nações Unidas, durante o rá presidida pelo sr. Selim
da Requerente havia se au- pe,ssQas amigas, o nascimen-I Cia., Comercial de Vidros ,. A

proxlmo mes de outubro, se- Sal'per, delegado da Turquia:sentado para lugar ignora- to' de sua filha, Maria Ali- ' do Brasil (CVB) Parana- _

De ordem do Sr. Presidente e ele acôrdo com o' que, dis- do; IX __ Que, em face dis' ce, ocorrido dia 25 de se-I ense. E, para __ que chegue j , iê3S[ i5l�11r'''··'��!M�J'�''�<cv·-::.
põe o Art. 49 alíneas a e b, dos Estatutos desta Sociedade,

so, regressou, com os filhos, tembro p.p. na maternida- ao conhecimento de todos
convoco os senhores membros elo Conselho Deliberativo, pa- à casa de seus pais de cria' de Dr. "Carlos Çorrêa". 'mandou expedir o pl"iesente
ra uma reunião na sede social, elia 6 de Outubro, quarta- '

h'
,

. cão, onde reside a mais edital que será afixado no
feira às 20 horas, afim de deliberar a respeito da segumte de dois anos' X .;._ -Qu'e a logar do costume e publica-
ordem do dia: '

.. Suplicante �ontiBUéindo' a do na form�da lei. Dado e'
1) Apreciação e discussão do Relatório da Du·etona. A' d' t" d NAUFRA'GIO'DE UM.

_
. . . ausenCIa e no lClas e seu passado nesta cidade de FIo'

In Apreciacão e discussao das contas do exerclClO
"d t t d

"

.

- . , man o, ra ou e prover a CARGUEIRO rianópolis, aos vinte e oito •

an�e:lOr.. .. sua e a subsistência dos I

I dias do Mês de setembro
III) Elelçao dos membros (ia Dlretona e do Consell),o

flh d 't . ARGENTINO do ano de mil novecentos e
Fiscal para o períOdO 1954-1955.

1 os, .pasf�:n� °d,a exertcIdar SANTIAGO, 1 (U. PJ °
FI

. ,

l' o' d 1954
a sua pro bsaQ e con a ar

-

cincoenta e quadro. Eu,
Ol'lanopo 1S, 1 de outubro e . .,

(t t d' ,

) XI cargueiro argentino "San H
.

L' G.

JO'a-o Gasparl'no da S.·lva a es, a, o .anexo; .

ygmo '!.t.tZ onzaga,,--
Q h d d Martin" teria naufragado na b

'

SecI'eta'1'1'0 Geral ue a mals e OlS !Inos .

' Escrivão, o su screVl.
quarta-feira, ao largo do Cn-

inintêrruptos o casal está "7 (ass.) Adão Bernardes. --
00 Três Mortes, segundo in-

separado de, �at_o. O aban-
formações retransmitidas pe-

Juiz de Direito da la. Vara.

?ono voluntarlO. do �ar con� lo vapor chileno "Villarica". I CONFERE.
Jugal, sem motIvo Justo, e Pela latitude 47-05-7 e lon-

HYGINO LUIZ GONZA-
fundamento p�ra ser decre- f

fiitude Oeste 75-26-5, o vapor GA,--
tado o ,desqUIte: Pelo. q;te chileno observou larga man-

Escrivão do Cível da la.

PRÊMIOS:- requer a V. Excla., nos ter- cha de óleo e bolhas, pare- Vara

. . m?s. do a�t: 317, n. IV; d� cerido indicar que o carguei- R-----'---------"-1 - Liquidificador -,- Oferta 'dá·sr. Osvaldo Machado. Codlgo Cl\�ll, e 142 do Co' t'O argentino poderia ter nau- e s ri'ou-se,.'1 - Fogão elétrico _ Oferta do sr. Miguel Daux. I d�go _

de P_roc.esso. Civil, a
.

frag'ado nesse local, situado
1 - Batedeira elétrica _ Oferta do dr. Aderbal �amos cltaçao de Otto Stemer, pa- cêrca de seis milhas ao sul

.

da Silva. ra responder a presen,te do cabo Três Mortes, termi-
1 --�ádio de cabeceira - Oferta do dr. 'Paulo A�al'al. ação, publicandó-se o edi- nando a peninsula elo mesmo
-1 - Torradeira elétrica -;-.Oferta de Da. Marieta Bor- tal �e ,citação, afim de que nome, no golfo Persa.

nhausen. '0 Reu compareça sob pena A mensagem do capitão do
1 - Bandeja de Tela francesa com '5 nQpos de cristal de, r'evelia, ficando citado "Villarica" indica que o na-

,
.

e balde - Oferta da Eletro-Técnica.
.

para todos os têrmos do pro- vio poderia estar a cêrc{t de

! - Cesta de Natal - ofé'rta do sr. Eduardo Rosa. cesso, até afinal. E" ( se o lOO metros qe profundidade.
CARTãO: Cr$ 100,00. Réu não comparecer, seja a As autoridades ordenaram.

NOTA: Onibus Especial - Ida :__ Pl'açll, 15. petiçãó despachada' e autua- que o patrulheiro "Leucoton"
Horário: 10,30 e '20,00 hs. C"' da, a teôr do art. 60 da Lei dirija-se ao local para prati-
Volta: CLira) ...... 23,00 e 23,30 hs. \ n. 968, de 10 de de2;embro cal' sondagens. expectorante •

.t

Com a Biblia na M,ão

DOMINGO, 3 DE OUTUBRO (Domingo
munhão Universal)

Há um só corpo. (Efés. 4: 4). Ler Efésios 4: 1·6.
O corpo da humanidade está tristemente ferido em

nossos tempos. Largos abismos separam nações, mas

no horizonte brilha uma estrêla de esperança. E' a exis

tência da comunhão universal de homens e mulheres

que amam e servem a Cristo. Estão separados uns dos'

outros por muitas barreiras divisórias: limites geográ
ficos, cortinas políticas, barreiras .denomínacíonaís. A

despeito de' tudo, no íntimo, êles são irmãos em Cristo

Jesus. .

"Em Cristo não há Oriente nem Ocidente,
Nêle não há Sul nem Norte".
Como membros da grande' comunhão universal de

amor temos o dever de dar testemunho de nossa uni

dade nêle. Pertencendo à Igreja, ,que é o seu corpo, é

nosso dever mostrar os sinais visíveis do nosso amor

uns pelos outros e por todos os homens.

Que neste dia de "Comunhão Universal" busque
mos a experiência da "comunhão dó sangue de Cristo".

Que o sangue precioso de Cristo, que é a sua vida, res
surja na vida de todos os membros de seu corpo. Que o

seu derramamento, purifique a fonte de nosso próprio
sangue que está infetado, e assim renove nossa fôrça
para qúe trilhemos o caminho estreito até o fim da jor-
nada.

.
'

ORAÇÃO
Senhor Jesus, vive tu em nós, e vai conosco, lado a

lado, pela estrada da vida. Pela tua graça e pela' sagra
da comunhão contigo, ajuda-nos a prosseguir .como
membros da tua Igreja, que é o teu corpo. A1'aém.

PENSAMENTO J;lARA O DIA
"Todo o instrumento preparado contra

prosperará". (Isaís 45: 17).

JOHN A. MACKAY (Estados Unidos)
SEGUNDA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO

Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mun-

\..
do. (João 1: 29). Ler Jóâo 1: 29·34. .;,

Na capela de uma .ascola na Suíça, oitenta homens

se haviam reunido para o culto. Procediam da Europa,
da Asia, da América e,da' Oceania. Representavam a

maioria das grandes igrejas cristãs do mundo. De re

pente, começaram a cantar:
"Minhalma louva ao Redentor,
Jesus, teu Rei, teu Salvador,
Que sôbre a cruz, em teu lugar,
Seu sangue deu, p'ra te salvar".

Seu cântico ,era uma niiscelânia, pois cada um usava

as palavras em sua própria língua. .

,. \ .

, Enquanto cantavam, eu olhava para o pacifico lago
de Genebra e pensava nas lutas e nos conflitos que es

tão sendo travados no seio da familia humana. Então

veoi-me a convicção que jamais perdi a esta é, que, so

mente na Igr.eja Cristã se pode encontrar a unidade da

raca humana. E' em tôrno do "Principe 'da glória" que

todos ,encontrarão seu Senhor universal. E' Jesus e

êle tão somente que pode tirar os pecado!> do mundo.
I

ORAÇÃO

Ó Deus, que, deste Jesus Cristo para ser o Salvador

do mundo, estabelece entá nós a comunhão de, teu Fi

lho. Em sua Igreja revela'nos a resposta para a divisão

das nações e raças. Ajuda-nos a viver em obediência
_

à

tua vontade, e de acôrdo com a tua verdade de que nao

há ninguém que, não seja nosso próximo. Por Jesus

Cristo, nosso Senhor. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA,
A Igreja Universal é criação divina; feita nos

ela não pode ser 'destruída na terra.

ALLAN WALKER (Austrália)

-----------�-----------------------------------

LIRA TEMIS CLUBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO

DELIBERATIVO

BINGO DANSANTE NO LIJ,l,A TENIS CLUBE, EM BENE

FíCIO DA IRMANDADE DE N. S. DAS VITóRIAS

Dia 16 de Outubl'O - As 20,30\ horas

5

..

SUrNOS ABATIDOS

Pà f a o f!ig ado r. Pri�ãH, de
PRlSAo IJE VENTRE

PILULAS DO ABBADE MOSS

Vfotre

As vertigens, rosto quente, falta (le ar,

vômitos, ton teiras e dores de cabeça, a

maior parte das vezes são devidas ao

mau funcionamento do aparelho di&,es
tivo e consequente Prisão de Ventre.
As Pílulas do Abbade Moss são índíce
das no tratamento da Prisão de Vea
tre 'e suas manifestações e as Angioco

utes Licenciada; pela Saude Publica. as Pílulas do Ab
bade Moss não usadas por milhares de pessoas. Faça o

AGUA
rl�filESA
CRANADQ
Aperiftva
Tomca

forlificante

.... v·:_;
.!.. .
.' .
. /

.�..::.

PREDIO
Aluga-se um predio em

apartamento à Rua Anita
GariHaldi 83 tratar a Pra
ça 15 de Novembro nO 16.

o e,S.OIN.U. NO MÊS DE OUTUBRO

LITOGRA,FIA

sal'

, VENDE-SE
MAQUINA LI�OGRAFICA de 1/2 folha.
PRENSA MOTORIZADA, formato grande, para p�s
transporte.
PEDRAS E MATRIZES.

"Satosin" é excelenteo
, Informações á rua França Pintó n. 42

as conse- (Vila Mariana) - São Paulq.
resfriaàos:

,

-

para combater

qu.ências dos

irritações dos bronquios,
tosses, oatarro!,. Peça ao seu

farmacêutico "Satosin', in

dicado, nas traqueobron
quites e suas m'ânifesta
ções. -Sedativo da tosse

\
tl 18ANCO

deCfflllTO POPULAR(I't. � AGRíCOLA I t
,... ,

�t;'�,16
.. I

FLORlANOPOllS - Sió.t'óJ6.rlnó., ,
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viagem inaugural do prí- choeira e o navio pertencia Desterro, foi instalada a So
melro barco a vapor que ao Marques de Barbacena, : ciedade Patriótica, sob a

I A data de hoje recorda- houve no Brasil. A- viagem o General Caldeira Brant; 'Presid�ncia do então Capi-
nar. as águas estagnadas, os

nos que: I
foi feita da Bahia a Ca- -::- em 1.831, nesta então' tão Jeronimo Coelho;

���!�oe!.:s��z��_�: �!�n:::!� I célebreem !:��a:�av��-s�ã� p�-..-·----...-s�
�w_

f)-
_- .- -�_. - - - - �._ �� .

�élebr:mc;�;��h����i�ufa�
pessoas não tivessem orere- Borja, havendo o então Te- J da "Farrapos", continuava,
cido para trabalhar sol) as nente-coronél J o s é de i • ..' .. neste dia, a Batalha do Fan-

ordens das autoridades saní- Abreu derrotado a Divisão I Ia, entre tropas governistas
tárías e dos técnicos da pre- do Coronél Andrés Arti-

L 'IA' RIBAS' O E t d I
e revolucionárias:

feitura. Foram abertos nOVOi> gas; da defeza fazia parte fi para ep4 S a ua , -;- em 1.870, em R,ecife,
e imunes poços de água J;(I- grande número de soldados .--' -

� . Pernambuco, faleceu o Se-
tável. Foram construídas pr�- do Regímento' de Linha da

I
nador Francisco do Rego

vadas baratas, ,mas eflcíen- PARA AQUELES QUE Ilha de Santa Catarina, os Barros, Conde da Boa Vis-
tes, em todas -as casas. En-

DESEJAM O MAX IMO intrépldos "barriga-verdes"; ta, nascido em 3 de Feverei-
fim, D. Julieta fez uma ver -

- em f·836, entre far-
I
J 1'0 de 1.802;

dadeira revolução sanitária EM. CORTEZIA roupilhas de Bento Gon- . - em 1.879, no Rio de
no município. Exames pertó- çalves e legalistas' de Ma- 'i Janeiro, faleceu, o General
clicos dei saúde tornaram se E EfICIENc;lA nuel Ribeiro, continuava a MANUEL LUIZ OSÓRIO,
rotineiros entre os que esta- Batalha do Fanfa; - Marques do Herval, nasci-
vam sob o seu olhar atento -' em 1.818, a Infantaria do no Rio Grande 'do Sul,
E sua melhor recompensa foi e duas peças da Artilharia em Conceição do Arroio, a,
observar' a recuperação pro- do Regimento de Linha da 10 de Maio de 1808. Foi o

gressíva dê seus alunos. Isso, Ilha de Santa Catarina (os glorioso vencedor da Bata-
para ela, era tudo. "barrdga-verdes"}, sob�) lha do Avahy (11 de dezem-
Foi imenso o reconheci- comando do catarinense Ma· � bro de 1868, durante a

.mento de todos ao trabalho jor Camilo Machado de guerra do Paraguai). Hoje
de D. Julieta. Sobretudo, por 'Bittencourt, tomaram parte é o Patrono da Armà de
parte dos-pais dos alunos, Ino sangrento assalto I,de Cavalaria, do Exército Bra..

que finalmente vieram a São Carlos, nas Missões do sileiro;
?o�pre.en�er plenamente à,

r Uruguai, cobrindo-se de - em 1.905, nesta Floria-
importância dos prece-tos de , glórias e saindo ferido Q nópolis, foi distribuído, pela

hfI.ilghioesn.e para a educacão dos AUTOMOVI:L,' Comandante; vez primeira, o jornal de
,� '---, em 1.844, foi escolhido, propaganda "O PROGRES-

Nem todos, porém, tem a 0- Vaog-Borda "

por. esta então Província de SO";
portunidade de fazer o -rue "

,Santá Catarina, pará Sena- - em 1.939, na cidade de
D. Julieta fze: Entretanto, to- vence-se uI!l VA�GUAi dor o 'I'enente-coronél José Curitiba, Paraná, foi funda:'
dos podem fazer um pouco DA ano 1!H9 em perfeito es-

'da Silva Mafra; �
da a Academia de Letras

para melhorar as condições tado de .conservação
_ em 1.847, '

nasceu no "José de Alencar", notavelsanítárías do país, em bene- Tratar na CASA .!:..ONDf(,E.S. Rio de Janeiro, falecendo agremiação e que vem presofício das crianças brasileiras.
em 1927, o escritor insigne, tando assinalados serviçosDurante a próxima Semana 1jornalista emérito e poli- a cu tura;

da Crianca, o Departamento .

.,

p
. - grafo notavel que foi Car- -em 1.946, O autor desta

Nacional da C�ia�ç3. solicita arjiC:::lpaçao los Maximiliano Pimenta, coluna foi empossado, como
a todos os brasíleíros cue fa- .

çam o que estiver <to seu «i- "JOSÉ URBANO HEIL E de Laet; I sócio correspondente, da

cance para eliminar a terri- SENHORA.. . - em 1.930, inicíou-se no

j"
Academia de Letras "José

vel praga da vermi.nose na Tem o prazer de partící- Rio Gra,nde do Sul; com ra- I de Alencar", de Curitíba.
infância. par aos seus parentes e mificacões em outros Esta- I
Se cada família cooperar' pessoas amigas o nascímen- dos, a' Revolução Nacional �... .

André Nilo Tadasco
para destruir o� vermes, o to de seu filho, ocorido no chefiada pelo Dr. Getulio Um propósito sadio e esclarecido de servir o povo

exemplo de D. -luli.eta terá dia 20-9-54, ás 18% horas. Dorneles Vargas; no futuro, como o serviu leal e honestamente no

frutificado. Os vermes são o na maternidade 'Dr. Carlos ,- em 1.935, a Itália ini- passado.
maior problema médíco-so- Corrêia que na pia Bajisnal ciou a guerra de conquista ----------------

cial do Brasil, como disse re- recebeu o nome de José da Abissínia;
centemente o Prof. Mário Pí- Pedro Heil. - em 1.947, comemoran-

do o centenário de nasci
mento de Carlos de Laet o

Instituto Histórico· e Geo'
gráfico de Santa Catarina,
sob a Presidencia do De
sembargador Henrique da
Silva Fontes, realizou uma

reunião em sua séde, sendo
oradores os Dr Telmo Ri
beiro e Académico Renato
Ramos da Silva;

D. Julieta suspirou; num.

suspiro em que ia todo o seu

desgôsto, e acrescentou:
_ "Proc.urei averiguar o

que havia. Procurei "seu" não deixe que o seu trabalho
cesse no dia de encerramento

Queiroga, pai do menino. e

êle não me pôde ajudar, poís
em casa todos também esta

vam espantados com o esta

do de Joãozinho. Notei ou

tras coisas: Ele não mais co-
minose desapareça da nessa

mia o seu, lanche, não pos- \

SUI'a maís nenhum poder de terra
... , .. CaIu P_tal. tr. 4 DE OUTUBRO Ab..il"Á umA Cldnt.... cee

_
. (Notícíârlo :"entIlmente ee- "',- , �

,

eoncentracào: verdadeiro

I
,�FlerlaIl6peU. lhe roender.\ juro com·

" '. __ dido pela Johuson & John- 8àta c.tarIu A data de hoje recorda-
fantasma' do mentno que el ci

son) . ,.

.:.. pens�or e

O orgulho da escola. No CQ-' I
nos que: lev6I"Á,pa.r'a. sua. r'esidên,

mêco de minhas f'nnçêes de - em 1.501, André Gon-
,Ci6 um lindó e útil presente:

professor� aqui, eu estava.
- çalves e Américo Vespucci ,umBELlSS/MO eOFI?Ede ;4�O eROMADO.

contente, como vocês podem r d PI t
- quando exploravam, 'pela I a3. P h NOVO

imaginar. Recém-formado,'/ armadas e án ao primeira vez, as costas bra-T .

NC'O AG"o�leCoJO'eOLAera para' mim um motivo de , sileiras, descobriram o Rio : �

satisfacão encontrar no .Toão- 2 Sábado (tarde) _ Farmácia Noturna - Rua Trajano. São Francisco; I f'LQRIANÓ� c7�,:.:! CAT�
zinho, ·um 'menino que estio 3 Domingo _ Farmáçia Noturna _ Rua Trajano.

- em 1.807, em París, na ....----

mulava os outros pela emu- 9 SábadO (tarde) _ Farinácia Esperança _ Rua Con- França, nasceu Paulino Jo' ------------------------

lação. Assim, fiq\lei algum selheiro Mafra.
, ,sé Soares de Souza, mais

tempo sem / saber' o 4ue se 10 Domingo _ Farmácia Esperança _ Rua Conselheiro tarde Visconde do Uruguai,
passava cóm o João, ate que Mafra. vindo a falecer no Eio de.

um dia vi que êle est"l,va fi- 16 Sápado (tard$) _ Farmácia ·da Fé ...::. Rua Felipe Janeiro em 15 de Julho DEBUTANTES - CONVITE
cando barrigudo'· e, ent:i.o, Schmidt.·

- de 1.866; ./ A Diretoria desta Sociedade, tem a grata satisfação
compreendi tudo. .Toã.CizinlhJ 17 Domingo _ Farmácia' da Fé - Rua Felipe Schmidt. - em 1.'816, çom 230' ho- de convidar as' gentís senhoritas do Clube, para faze-
estava atacado de -JeJ'wes, 23 Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João mens e por' ter sido desta- rem seu "Debut" em a noite de 16 de outubro, próximo
coisa que, como pude Jogo ab- Pinto. cado por José' de Abreu, o vindouro, quando será. realizado o tradicional BAILE Uma pulseira de ouro, de
servar, era agora. comum. a 24 Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto. ,Capitão Paula Prestes aI- pE GALA, C'0memorativo ao seu 33° aniversário de estimação, no trajeto entre a

todos os 'meus' alunos. Vocês 30 Sábado (tarde) - Farmácia sto. Antônio - Rua Fe- I cançou, junto à barra do fund,ação. sua Deodoro e a Praça 15 de
podem compreender:t minha lipe'Schmidt n. 43. ' Botuí, 700 dos .vencidos 'de Comunicamos às interessada:;, que as inscrições po- Novembro, domingo à tarde.
desolação".

'

31 Domingo - Farmácia sto. Antônio - Rua Felipe São Bo!fa e, qpOS sangren- derão ser feitas até o dia 12, na Secretaria, das 19 às 211 Obs'équio entregá�lá, quem
D: Julieta conseguil1 dond- Schmidt n. 43. ta pele:j.�,.) obrigou-os a fu- horas dos dias úteis.

,
a encontrou, na rua, Deodoro

nar à sua emoç?í.o e eonti- O servico noturno será efetuado pelas farmácias Mo-· girem des'ordenamen�e; I Florianópo�is, 26 de seteinbro de 1954 n. 13, onde será bem gratifi-
nuou: .

jderna,
sto. Antônio e Noturna, situá.das àS ru�s João Pinto, - em 1.819, foi feita a •••...Ary Wolf de Castro - 1° Secretário cado.

- "Vi que era neep�,!ió.rio Felipe Schmidt e Traja·no. . "

fazer alguma coisa pftra ml- A presente tabela não poder!\. ser alterada sem prévia ,

Nas redondezas, �tOdOS saD- O senhor, senhora ou firma está interessado em re-
b o "milagre" feI o por

'

em

t 1 'Igistrar o seu diploma, comprar, vender ou resolver qual-
,Juliet�. �a. ra�<:u tu� Psa�o quer negÓcio no Rio,? Escréya pal)a CAT - Rua Senador
de açao. 0t aoI' ?tS 9 e �u- Vergueiro, 107 _ Ap. 603, Rio de Janeiro - D. F. Jun-,

dde, ao qua so lICI ou qfue °m- te Cr$ 2,00 em selos postais 'para resposta e terá o que
os os seus a unos osse

d
.

. .

examinados. Solicitou a pre- _e_s_e_l_a_. '

�_

sença de visitadoras-sociais e

pediu às mesmas que a resi

dência de cada um dos 'álu
nos fosse inspecionada, :> fim

de saber as condições sanitá
rias em que viviam. Ela a

companhou o que lhe foi pos
sível, ,pessoalmente. Apelou
para o espírito de cooperação
de todos. E logo concluin que,

. trabalhando assim, com a

corporação de todos, autori
dades sanitárias, famílias
dos alunos, etc., os resultados
logo se tornavam evidf'ntes.
Muitos problemas surgi

ram, como canalizar os pân
tanos, limpar os .esgôtos, dra-

Semana �a Criança
Cêrca de 90% da população
rural sofre de verminose.

Graças a uma campanha de

educação sanitária, uma pro-
ressôra diminuiu .essa per-.

centagem para 0%
- "Vocês não podem ima

ginar como o Joãozinho era

um menino aplicado, íntelí
gente e sadio. Era tão cheio

de vida, que logo S� adíantou

a toda a classe".
Os olhos de D. Julieta, a

professora pública, brilha
vam enquanto ela falava.

Mas, nem tudo era alegria
em seu olhar, quando ela,
continuou:
- "No entanto, como pode

êle mudar, tão de repente?
De um momento para o ou

tro, foi perdendo o estímulo,
tornou-se apático e desleixa

do, pálido ',e cansado. E logo
em seguida, fpi perdendo os

'primeiros lugares na classe,
Uma tristeza ... "

Pálido, inapetente, feridento,
o que demonstra estar so

frendo de vermes - schísto

soma, no caso - Joãozinho é

hem diferente, do jovem sa

dio que êle era antes de ser

contaminado pela verminose.

(Foto de J. Herrera, gentil-
mente cedida pela Johnson

.

& Johnson)

da Semana da Crianca: 17 de

outubro. Faça o po ssivel para
que sua cooperaçao dure o

ano inteiro - o que de urna
vez por tôdas a praga da. ver-

notti, ex-ministro da Haúde.

Veja como V. vai poder co- Ilaborar com os reuiízaoores
da' Semana da Criança. :\J1ss a c I T E

Agência
de

,

"u'blicidade

Raios. X
Aparelhagem moderna e completa. para qualquer exame

,

radiológico.
I

RadiográtlaS e radioscopias.
Pulmões e coração. (torax).
.Estomago - Sntestinos e figado (colecistografia) •

Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insllfla

ção das trompãs para diagnóstico' dá e'stetiÍÚJad'é.
Radiografias de ossos em geral.

'

Medidas exatas dos diamétros (Ia bacia para orienta

�ão do parto (Rádio-pelvimetria).
Diài.'iamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

Florianópolis, Domingo, 3 de Outubro de 1954 ,O ESTADO

-HOJE E,AMANHÃ NO PASSADO
/

3 DE OUTUBRQ

r "..,...,......................__..__.� ._......_.....

P1RA:VEREAQOB
Agradeeimento

Vva. Carlos Leyendecker e filhos agradecem sincera
mente as manifestações de pesar recebidas por ocasião do
falecimento de se.u !\qUe�id� esposo e pai, ocorrido a 18-9-954'1

•

PERDEU-SE

Com êste vAldV' V. S.

H.D·...

\

OtáviolJArmando]
de Brito
._I�I +4f.�"Jr.r''1CLUBE 15 DE OUTUBRO

/

I'
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Partido' Social Democrático
Diretório M. de· Floriaoopólis

" ,

\
...... ,_

o Partido Social Democrático, pelo seu Diretório Mu-

I! icípal, recomenda ao sufrágio do eleitorado do Município
.to Stabel, Ermindo Erno de Florianópolis, no pleito de 3 de outubro p. vindouro, os

I
Cassel, Hinis, Carbone, Jo- nomes dos segutntes correlígfonártos:

,I
ão Bernardino, Olimpio P,1RA P,REFEI'l'O DA CAPITAL:

Ao mesmo tempo que a Daros, Pedro Benjamini, OSMAR, CUNHA, bancário.
C,R. remete semanalmen- Pedro Giaconim, Wilson, de" PARA VEREj\DORES A CAMARA MUNICIPAL:

te certificados de Reservís- ,Oliyeira, Waldomiro Jac- ACY CABRAL TEIVE, radialista;
tas e de Isenção para as ques, Waldomiro Lazzarot- ALVARO MILEN DA SILVEIRA, advogado;
JAM'e Delegacias, lembra a to, Alcibíades Correa da 1\N',i:õNIO DE PADUA PEREIRA, funcionário público
Chefia a conveniência dos Silva, Francisco de Assis estadual;
interessados procurarem in-

I

Jaques e José Dal Cortivo. ANTôNIO PASCOAL APOSTOLO, comerciante;

formações precisas [unto I CHAPECÓ: Alais Werle, ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS, médico;

aos Delegados de Recru- Antonio Alberto, Tozati, BALDICERO FILOMENO, comerciário;
tamento e Juntas de" Alis�a- I Cor_nelio Ogliari, Emidi.o DIB CHEREM, advogado;

mento Militar, a respeito Batistello, Ernesto Ferdí- DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO, jornalista

do' andamento dos seus nando Curtarelli, Hermin- FRANCISCO GERMANO DA COSTA, comerciante.

processos. do Bangratz, Isidoro Au- FREDERICO VERAS, comerciante;

É a seguinte a remessa gustino Bertollo, Juracy do JOÃO NAVEGANTE PIRES, c omerclante ;

correspondente à, semana Nascimento, João Sebastião JOÃO NILO VIEIRA, operário;

de 20 a 25/9/1954: .Dalazen, João Victório Sa- JOBF.L SAMPAIO CARDOSO, comerciário;

TIJUCAS: - Euclides' chet, José Kinschener, Luiz I LAURO SCHOLZ MAIA, madeireiro;

Furtado dos Santos, José! Antonio Bassi, Primo Tran- ( MANUEL FERREIRA DE MELO, funcionário, público

de Jesus e V�lmor Soares.
I

qu�lo ,Sc�dela, Ra{niro SO'
\

municipal;

CAMBORIU: - Nelson (tilh Gioli e Remuldo Dal- MÁRIO COUTO, funcionário público federal;

Medeiros, lastra, MIGUEL VALENTIM DA SILVA, comerciante;

RIO DO SUL: - Celso HERVAL D'QES:rE: NESTOR CARNEIIW; comerciante;

de Liz, Gercino de Matos, José Toffoli. NORTON OLIVEIRA E SILVA, estudante;

Floriano, Hellmuth Lippel, LAJES: _ Antonio Cor- ! WALnEM�>R CUSTÓDIO V!EIR.A, pl'oPl·i.etário; .

H 1 th G d I' J" A AI idi N A\.]a1·1 I Sufragando os nomes dos candidatos acima o eleitora-
e mu ar e m, ase 'rea, ci mo unes, u, . ..

d t de Ievar
â P f·t

R I' J 1 J ti VI"
•

Q dA'
do do Municípío p.o e ter a cer eza e evar a re er ura e

au mo onc c, uven 1no 1e1ra oe ua ros, ma-. . . -, ,

. .

,

J
-

G tti d Ribei B t B I' a Edilfdade homens ÚlgUOS e capazes de contríbuírem para
Nasato, oao onza 1, 01' 1 eira as os, e 1sa-

'7" �
•

'

�.

d ",y
'" .1 FI

,

Ad 'M ti S' 'V t D' t J
' ri. grandezn, progresso e Independência o !Y.lUnlC1}nO ue 0-

Laercio arnt, ar ms 1- no er uoso, ernzar ase . .

l'
'

O ld D 'O FI
' ,

Et lvi X' rranopo IS.

mas, swa, o amaS1?, ?- I orrani, e v�n? ,av�er As Urnas, pois, eleitores florianópolitanos, com os no-

valdo Passig e Benjamin

I
de Souza, Her_:nmlO �lbe1ro mes apontados pela legenda pessedista, que são eonseíên-

Mandel.
,

de Souza, J�ao ,M�rla C�- cías esclarecidas sempre ao Serviço do povo!
'

ITAIÓPOLIS: - �ntolllo valheíro, Jose Mana Xavi- NOT.l: O dr. Osmar Cunha, candidato a Prefeito da Oa-
Becker, A�tomo Jose Gros; el�, Nel,s�n Eraldo ,�rruda pital, será apolatlo também nessa eleição, pelo valioso enn

sel, Antonio Lemek, Andre Bianchini, e Sebastião Du- tínaente do Partído Trabalhista' Brasileiro.

Carvalho, Anastacio Ko- arte Moreira.
'
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:;:��,l:uU'��;,!�:::,ang::� .I.VISO FfOC.iS e sems Completada p:la OMS, um� sene, de IROCI-SEWunssch, Osvaldo, Herbst documentos sobre vaclnacao anti-íu-
Pedro Marçal Zerger, Pedro' O chefe da 16a. C.R.M., A epoca atual agitada. febril e enervante; exige do

'

Mucinski, Pedro e Waldo- avisa que, a partir de 1° b I \.. id t
'

miro Pereira de Souza. ! de Outubro do corrente h?�em grande força de vontade para vencer todas as ercu osa Jamais conseguI a an es -:-
RIO NEGR1NHO' Alfre-

I

li t t d dificuldades que se lhe deparam na ardua luta pela
do Buchmann.

-' I����ile�os ar�st;Fe:�e: ne�� existentia, Quando um homem �em ? sistema nervoso Concluídos os relatórios finais de uma'
PALI:TOÇA João Nor- I
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. , descontrolado, quando sofre de insonia e falta de' me-
:1 : - e un1C1plO e onano- , -
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'
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f it gui mona, ele nao pode, e arma a guma, irmar a sua cemnanha empreendida e 23
'

er 'o e, ouza. po IS, sera eito nas se um-
d did d
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d· 'dnOTUvoRVcO.n� Ar. tania cla-I'
a - e�ar �çao140 �Bs ae o� pressindivel o uso de um tonico poderoso, que combata e co ri n o mi oes e In IVI UOS

,n anexa ao . ,

id f 1 E "d'
1'0 dos Anjos, Antonio Da- _ ESTREITO _ Pa- �ap1 a e e 1caz�en�e o ma. sse tónico so po era ser Genebra, 16 de setembro países mais, e testes de tu-

, . A t '0 Da Ré Ado- os residentes no Gotas Mendelinas o surpreendente restaurador, do
- A Organização Mundial' berculina já foram aplica-

���rud�7-Xl��s:'-' Â�tOI,1i'O't'� �:ntinent�; ,

sis�ema ne�yoso,
o remédio que faz maravilhas pelo seu

i da Saúde acab� de colocar dos'"a outros 90 milhões de

Dal POi1t; Dolvino Belletti-I b)
- Junta de Revisão de

I
po e� is fa

IVO,

dI' C $
à disposição dos tisiólogos indivíduos, dos qauis 3,6 mi,

,

F li b t de Oliveira Al'stamento 16a as arms, e rogs. OCaIS. Reembolso aéreo r sanitaristas um registro lhões receberam a BCG. Os
m, e 1SC erdo L'l' G

'

e R� M P

-

'42 00 C, Postal 6 Meyer - Rio
e 1

t'
.

I'Jayme OI' ova, 1 10 re' . . .
- ara os ' .

permanen e, Jamais rea 1za- :lados dêsse novo empreen-

gorine, Mànoel Amaro Mi- I, :residentes no eEN- do, da maior campanha, até :l.imento estão sendo anali-

randa, Palmiro Fortunato i TRO da cidade, limi- VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DA agora empreendida, de va' sados pelo Escritório de

Camargo, Primo Brolese, tado pela Avenida PENITtl:NCIA' cinação contra a tuberculo- Pesquisas da OMS.

Ugolino Manenti, Umberto Mauro Ramos (Lado se. Os relatóri:os dados à A Campanha Internacio-

Bellettni, e Waldir Sosso. Norte); Fundada em lHG publicidade pela OMS co- nal contra a Tuberculose

CURITIBANOS: ,- Se- c) - Orgão Alistador - brem um trabalho de vaci- teve origem mima aliança
bastião Liz de Souza, Hospital Militar da De ordem <to, Senhor I-rmão Ministro, em exerclClO, nação em massa, pela BCG, formada, pouco depois da

CAMPOS NOVOS: Gum'nição - Fpolís convoco 'os prezados Irmãos para comparecerem domingo, realizada �m 23 país�s: che- n Guerra Mundial, entre a

Avelino Lourenço ,da Silva, - Para os residente's às 9,30 horas, na Sacristia da nossa Igreja, afim-de se pro- coslováquia, Síria, Israel, Cruz Vermelha
,

Dinamar-

Ary Fagundes, Albino No-' ,

no interior dli. Ilha, ceder a eleiçáo da nova Mesa Administrativa, para o triê- Malta, Tunísia, Equador, quesa, o Socorro Norueguês
riler, Ener Antonio Faccin, limitado pela Aveni- 'nio de 1954'à 1957. Áustria, Marrocos, Tanger, à Europa e ,a Cruz Verme'

Virgilino da Silva e Sá, A- da Mauro' Ramos Consistório, em Florianópolis, 23 de setembro de 1954. Grécia, Iugoslávia, Egito, lha Suéca, com o objetivo
genor Ricardo da Silva e (Lado Sul). LINDOLFO SOUSA, secr�tário. Algéria, Finlândia, Libano, de empreender a aplicação
José Al'aci Rodrigues Pei'

'

Refugiados da Palestina, da BCG em vários países
xoto. Itália, México, Hungria, europeus, como medida de

gO�IDD�Ir����-; AT��i:sO ���. Pa' rtl'�o Socll'al Dem'O'cratl1c'o Ce�l�:�l�n�i:al�z:a��Ui�!���s ����!�n�� �����'aa aot��er;
Santos, Evaristo Ernesto

'

de tuberculina em cêrca de a UNICEF juntaram-se a

Longhi,Egídio Rabuske, Iri-
.

30 milhões de pessoas, das êsse empreendimento, A

,neu Pedro Gaio, João Men- quais 14 milhões receberam partir de então, até 1951,
des de Oliveira, Ludowino ,...---.----' _....,.�- -� .........",,-��_ vacinado anti·tuberculosa um corp'o de funcion,ários
Savaris, e Tadio Pa:tj.lo R9-i- pela BeC, no -decorrer dês- internacionais, integrado
tz. se vasto empreendimento por 200 médicos, 300 enfer-

CAÇADOR: - Arthur realizado, durante 3 anos, meiras e mais 1.000 médi-

Palhuk, Domingos Ribeiro, peh Can�panha Internacio- cos" enfermeiras e técnicos
Darci Ribeiro :pontes, Fran' nal contra éÇ Tub�rculose. I em BCG fornecidos pelos
co Lépi ski, Florindo Osó- Os dados de cada indiví- países interessados, esteve

rio, Francisco Straub, Ger- duo, submetido ao, teste e I participando dessa emprêsa,
'vasio Martins de Gais"Her- vacmado foram regIstrados J obedecendo a um plano
mindo Bender, Lino Schlõ's- "m fichas individuais, clas- \ uniforme e cientificamente

sen, Manoel Carlleiro, Val-j :;ificadas em ordem de ida' organizâdo. As instituições
bino Payer e Floresnau Pe-I

ue e sexo, ftsses dados esta- interm)cionais, a campanha
reira Telles, _

tbticos foram em seguida custou US $ 5.000.000,00, e

CONCÓRDIA: Atalibio, �ompilados e analisados pe- calcula'&e que as' despesas
Rober�o Finger;' Artemio I [n' Escritório de Pesquisas dos países interessados, so-

Marcolino Calca�notto, A- I'
:=;ôbre Tuberculoses que amadas, atingiraão quantia

melio Tumelero, Abel An- I Organização Mundial de equivalente.
dré Lazzaro, Ar�stides Egy- I 'S:1úde mantém em Cope- 'Os relatórios ora publica- I
dia �onisso,ni, A�cides zan'I'

nhague Completou-se ago' dos pela OMS serão de im- I

feral'l, Albmo Slpp, Arce- ra a publicação de todos os portância fundamental pa'"
nio Wollmann, Claudio De- relatórios relativos a essa ra o contrôle da tuberculose

bortoli, Eduino Drexler, I campa:qha de vacinação em nos países onde se r,ealizou
Ernesto Kochenborger; Fia-I

n1nssa, realizada de 1948 a êsse trabalho. Em muitos

relo Conti, Conti, Gerhard 1951, e os elementos que ela deles, êsses dados consti'

, Rodolpho Albrecht, Gerva' fornece constituem uma va- tuem ,os elementos de maior
, sío Longhi, Hugo Scheidt, I

]iosa contribuição para o segurança o estudo da tu-

�') Ivo Arnildo Lovscheitter, trabalho sistematizado e h�rcu'g:)se, atualmehte di.s-

Ignacio Silverio Brand, Jo- cuidadoso de investigar e poníveis. O cômputo geral
ão Egidio Bellimi, José Ar- controlar os efeitos da vaci- dos dados ornecidos por es-

mando Cofuri, José Dioni' na BCG. sa série de relatórios repre- va um índice de mortalida-
sio Junges, Luiz Fiorese, Em juAho de 1951 a.s ati- senta o registro definitiv'o de por tuberculose bastan'
Naldo Petry' e Romano i vidades da Campanha In- da maior campanha de imu' te elevado (média anual
Christianci Bl'Uosamarelo, !

ternacional contra a Tuber- nização, dentro de planos de 150 pàr 100,000 habitan-

JOAÇABA: -:- Armindo I
c1.l10se �oram, oficial�en.!e unifúrmes] que se terá por, tes). Assini, está em curso

Debl.,ls, Affonso Zanatta, transferIdas a Orgalllzaçao certo realizado até agora. I naquela\nação um trabalho

Achyles Mario Bolza!,\, An- �undial de Saúde e ao O último relatório, que
I
de pesquisa complementar,

tania Verilo Dacaz, Bertho' Fu_ndo Internacional para a fecha e encadeia essa série I do qual se esperam dados
do Henrique Lebkuchen, .._ '_ ,-�

,

M C
Crwnça (UNICEF). de publicações, refere-se à

I
valiosos sôbre os efeitos da

Dorvalino Francisco Vinca- Para Vereador: ario oulo Atualmente, essas ativida- Finlândia, país que ao tem- campanha de vacinação pe-

ta, Dinarte Pavan, Edelber- des se desenvolvem, por 30 po da campanha apresenta- ,la BCG ali empreendida.

Troca-se um automovel
CHEVROLET "STYLE...

,'v1ASTER" 48, de uso par
ticular, 4 portas, em bom
estado de conservacão por
nitro MAIS NOVO,

'

das
riarca CHEVROLET, DOD-
3E ou FORD, 4 ou 2 por
tas, Procurar o sr. Dário,
no POSTO SHELL, em Ti
jucas, S. C.

CASA
Precisa-se, para

I

casal
, d

'

poaen o ser por contrato de
3 anos

A trátar úo Cabo Subma
rino, Ru� João Pinto, 26
com a Gerencia.

F'lorianópô!iis, Domillgó, 3 de 'Outubro "de -1954
----
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PREDIO

Aluga-se um predio em

apartamento à Rua Anita
Gariballfi 83 tratar a Pra'
ça 15 de Novembro nO 16.

Para DepltadO
Istôdll1ll

,Aug08 to Brezola

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Espera-sa nue
cerca de quinze
milhões... "CEL�O

. ,

grande 'agttação e entusías- IJ : O maIS ener-

mo as horas que precedem o gico dos "maquis" da
pleito de amanhã. resistência'? Lutador
As ruas do centro estão api
nhadas de éleítores em bus- magnífico e experi-
ca de cedulas junto às "qui- mentado, fez do seu
tandas"

.. montadas para, o

propaganda eleitoral. partido um bloco mo-

A galeria Cruzeiro é o pon- nolítico Encarnou o
to principal, da reunião, onde espírito de luta do nos- Io formigueiro humano, in- I .

quieto e bem humorado, dís- SO pOVO. Na desambi-
cute, troca opiniões, apregoa - ,

çao e na renuncia, arcandidatos, descompõe os ad-
versários e, para não quebrar mou-se de fôrça moral
a v�lha tradição, de meia em para comandar. A sua Imela hora estoura um, que •

outro bofetão. VOZ fOI compreendida e

o IPOBE e outros órgãos obedecida porque era
'de consulta vem realizando b"

• •

pesquisas, mas o engraçado é I t�m em,uma sohc.da-
que as conclusões que apre- çao da gente barriga-
s�ntam são absolutamente verde. O seu "estad DESPEDIU-SE DA INDOCHINA O GAL GRAVES
diversas. o mesmo acontece

O

,com os+jornaís, cada qual maior" e os seus "aju- RENÊ COGNY INUNDAÇÕES
com sua te�dencia. .': dantes de ordem" não TEGUCIGALPA, 1 (U. P.)
o que realmente se obser-T. '. ., HANOI,2 (U. )P. - o

gal.l
cou coroas de flores nos tú- - Graves inundações, fazen-'

va é que o Rio está bí\:,parti- Ignoram o que a vitó- Renê Cogny, comandante de mulas e monumentos em do perigar a seguranca e os

do. Na zona sul a partir cio ria de hoje_ completa toda .as forças terrestres honra dos tranceses'e vietna- bens de cêrca de oito �il pes-
Botafogo e dos bairros tíeno- •

I
. franco-vietnamitas, ao norte mitas que morreram durante

I

soas, produziram-se na costa .

minados dalem tunel, isto É:. OU parcla que se]a _. do Viet Nam, fez sua despe- a prolongada guerra indo- I norte de Honduras, em con-:
.

Copacabana, Ipanema, 'Ll�- signifique. Na lem- dido oficial a Hanoí, ontem, chinesa. Ào lado de Cogny, I sequência das chuvas .torren-
,

blon, �ávea e Lag?a �,Cdrígo brança de todos estará os franceses devem .ser retí- durante as cerimônias, se' ciais caidas desde o' fim da
..

de Freltaê.z._l\ tendência e fa-, ' rar a 9 do corrente, d� cida- encontrava o gal. de brigada, semana passada. "

vorável aos elementos da sempre, o condutor de, na qual se encontra a se- Jean de Castrie, comandante I, Uma vasta região de cul

UDN. Trata-se de populações sans peur et sans re-
de militar de Cony de acor- de Dien Bien Phu, quando a tura e criacão, assim COU10

de nivel da classe média pa- h d' I do com os termos do conve- fortaleza 'foi
.

tomada pelos. extensas pl�ntações eie bàna�
'ra cima, embora tenham .cn- proc e, que eu aterra nio de tregua, firmado em comunistas rebeldes, a'7 de nas estão práticamente des

gastado em seu coraçãó l1U-' catarinense OS mais fi- Genebra. O ,general passou I maio último, <;inde para as truidas.

cleos proletáriOS 'que f;E' con- d 1
em revista um grupo de 400 forças francesas até o mês .. 0 pr,esident,e JU.an Mapue�

trapõem na propaganda, pre-
a .gos e destemidos homens' da guarda de honra, de maio vindouro quando as Galvez partiu ontem, de a

ferindo os candidatos deno- exemplos. de fidelidade em frente da sede do Comàn- t��opas da União Francesa vião, para verifical: por si

minados populistas, sejam '.:lo
aos companhe' do, na ampla avenida de Ha- d�vem se retirar de todas as mesmo!!: extensão do desas-

PTB, PSP ou apontados pelo
.

, Iro�, ao

I noi. Saudou a bandeira e a- partes do Viet Nam setentrio- tre e tomar. tôdas as medi-

Partido Comunista.
'

pOVO, a DemocraCIa. pós breves cerimônias colo- nal. das de socorro necessárias.

Florianópolis, Domingo, 3 de Outubro de 1954

Esfradas abandonadas

'._
,-

"

o govêrno da bandalheira dos jeeps, abandonou a

conserva das estradas, das 'mesmas estradas que prome
tera asfaltar. Desse criminoso abandono se vê, no clichê

acima, uma- eonsequêneía,

...........................................

DO POVO AOS ES- CONTROLE. DE

POLI'ADORES DO
ARMAS

LONDRES, 1 (U. P.) - No-

ticia-se, que o sr. Paul Henri

BRASIL Spaak, ministro do Exterior
. da Bélgica, foi encarregado,

HÁ 39 DIAS, VITIMA pela Conferência dos Nove,
.íe elaborar um projeto so-

DA CALÚNIA, DA ore os meios de controlar os

I N F A M I A E DA armamentos, a .produçào de

TRAIÇ
-

O S
armas e os efetivos dos países

A, UCUM -
, que devem partícípar do Tra-

BIU O, PRESIDENTE .ado de Bruxelas ampliado.

GETÚLIO ' VARGAS,
INOCENTE, NÃO
LH� .

FOI DÁDA O
PORTUNIDADE, SE
QUER, PARA EXER
CER O SAGRADO
DIREITO DE DEFE
SA. FAREMOS JUS
TIÇA COM A ARMA
QUE TEMOS, O

VOTO.

ar i o ra a· ·is a rasi eiro
Mensagem ,de Jango aos Trabalhadores, .COD
clamundo ..os à luta pela vitória dos prlDel
pios �eleDdldos por Getulio Vargas.

,Jango Goulart, ,presidente· aos trabalhadores do Brasil,
do PARTIDO TRABALHISTA da posição que assumimos e

BRASILEIRO dirigiu uma que manteremos na defesa ..

saudação aos trabalhadores, intransigente da obra social

no momento em que a Nação do grande, do inigualavel
se prepara para o pleito' de brasileiro que víveue morreu

hoje. com o coração e os olhos vol-

Eis alguns tópicos dessa tados para os humildes e pa-

mensagem: ra os oprimidos.
.

Nenhum momento mais o-I A sua obra grandiosa e

portuno, meus bravos com- I construtiva deve e merece

panheiros, para reafirmando. ser continuada para o bem'
a minha posição de fídelida- do Brasil e de seus filhos.

de dos ideais eternos consu- Seu nacionalismo. sadio,
bstanciados na-MENSAGEM sincero e corajoso que con

DE DESPEDIDA de nosso e- tra .êle desencadeou as fôr
minente líder. dizer ao povo e ças ocultas do capitalismo

TIM ...

internacional, é uma ban

deira a lembrar-nos, cons

tantemente, que o Brasil

pertence aos brasileiros.
Todos [uramos, antes o

corpo inerme de Getúlio

Vargas, todos juramos lutar
- candidatos e povo - con

tra a reação e a prepotência,
contra os exploradores na

cionais e internacionais.
Desertar, nesta hora in

certa e decisiva é trair ao

povo e aos nossos destinos
históricos:

Ir. minha mensagem é pa
ra dizer-vos - trabalhado
res meus irmãos - que,
mais do que nunca, estamos

convosco, misturado entre

vós, confundindo-nos com a

vossa luta e sentindo os vos

sos ideais e as vossas aspira
ções.
E não estamos sós!

Estamos, agora e sempre,
com Getúlio Vargas, que ao

caminhar serenamente para
a eternidade', e ao entrar
na história, afirmou que
continuaria ao nosso lado,
batendo à nossa porta, para
que sentíssemos em nosso
peito - como agora o esta
mos sentindo - "a energia
para a luta por nós e por
nossos' filhos".

(as.) JOÃO GOULART ..

NERÊU JUIGADO PELA IMPRENSA

OURO E PEDRAS
PRECIOSAS PARA
UM DIADEMA PA
RA A VIRGEM

MARIA

- "E' como se por engano tivesse nascido em Santa

Catarina um súdito britânico: a mesma reserva, que nunca

se sabe bem até que ponto decorre de austeridade ou timi

dez; por outro lado, a mesma delicadeza indireta, sem pa
lavras e sem efusão, traindo-se por atos e pequenas aten
ções ou por um sorriso imprevisto; que destôa na car� e, na

reputação severa. Disse alguém que "a cara que Deus deu":
tem olhos b?ns. E os olhos e o sorriso tentam às vêzes a efu

são a que as palavras se recusam. Não se estabelece fácil

mente' com êle a intimidade eorreritía dos que se abando
nam à fôrça da proximidade diária e por isso mesll}0 do

bram de valôr (como na Inglaterra) as dosadas e contidas

expansões de simpatia. E' mais fácilmente admirado e res

peitado do que querido, mas são amigos profundos os que

chegam a transpôr o limite entre a admiração e a amizade.
Como tôda gente, tem simpatias e antipatias pessoais mar
cadas. Entretanto, .. lei é lei e regimento é regimento, sem

excessões e sem flexibilidade. Só difere o trato (e o sorri

só) na maneira de explicar que assim é e na de justifica�
recusas ou encarar f'alhas..Meticulosamente ordenado em

todos os aspectos do trabalho'e da vida, encontra uma cer-

. ta dificuldade em desvencilhar-se, de 'minúcias, o que não

impede que o tempo pareça milagrosamente chegar para' as
grandes e as pequenas coisas. Papéis, pessoas e casos mere
cem Indíscrhntnadamente uma atenção' individual que pa
rece inesgotável, seja para aceder, seja para negar. E a .ea

pacidade de dizer não é quase apolítica. Daí resulta que- ga
vetas e sala de espera andam igualmente livres de acumu

lação. Enfim, pouco pode acrescentar um funcionário ao' re

trato do Presidente da Câmara, além do que da sua perso
nalidade está esboçada perante a opinião pública. Não di
fére muito o homem que o Brasil conhece do homem que os

funcionários conhecem. Para saber o que há de doçura sob
'a capa de austeridade seria preciso uma enquête entre, as
netas".

(Um funcionário da Câmara em a "Vanguarda"),

QUE MítDO .

H·
.- .

b b
I

\,
oje e dia da onça e

er,'água! De ver quem tem gar
raras vazias para encher! E

com quantos paus se faz uma

canôa! Os vigilantes dizem:

'Que bom que estava, sem a

massada!" E a oposição, rü-

I mando espera. Vê os jeeps

�
roubados aos lavradores, pas

I sando, passando. E os cha-

oas-brancas rolam de cha

pas-amarelas! Passeiam a

louca vergonha do govêrno.
A Justiça Eleitoral solíeí-"

tau condução para os pre-
I OSMAR CUNHA:

sídentes e mesários da elei-I energia e vontade co-
ção de hoje. O govêrno ne-I. '

gou. Não pode nem desviar I nhecimento dos pro-
as carros �fi�iais' do" u�o blemas e segurança no
da U.D.N. Incrível. Gesto U111-

I
A

I FI"
co de rastaquarismo. Mais reso ve- OS. OrIanO-

que, �sso: �u�encia total de

I polis exige a sua capa-
espirito público. De elemen- cidade real' ad .

tal' nocão do dever. E . mais'
IZ ora na

ola que "isso: confissão do tre-
I

Prefeitura Municipal.
mendo medo que o apavora Filho de humildes Os-
Medo do' povo.

'

baí dificultar até pela mar sente e sabe os

omissão criminosa o serviço problemas dos humil-
eleitoral, num gesto que en- d N-
vergonhará nossa pobre terra es. ao quer o cargo
aos olhos da cultura brasile'l-

CIDADE DO VATICANO, 2

(U. P.) - Pedras preciosas e

ouro foram oferecidos pelo
católicos para a execução de
um diadema com que o Papa
Pio XII vai coroar a imagem
da Virgem Maria; a 1.0 'de no
vembro vindouro.' O Comité
do Ano Mariano do Vaticano

FALA O PRESIDENTE CAFÉ FILHO
SOBRE�AS ELEICÕES

,
-

RIQ, 2 (V. �.) - O presí
gente Café Filho, falando ao

vespertino "0 Globo" sobre
as eleições de domingo pró
ximo' declarou:
"Não apertas como presi

dente da República, mas

também como cidadão, faço
votos para que o pleito elei
toral do próximo domingo se

ja um espetáculo de civismo

e uma demonstração 'de edu
cação política de que possam
orgulhar-se o govêrno: e o

.povo. O Brasil precisa' apro
veitar mais esta oportunida
de para oferecer ao mundo
a segurança de sua vocação
democrática e de sua capaci
dade de resolver os seus pro
blemas internos, dentro . da
ordem e da lei".

para se arrumar, por
que já se arrumou ven

dendo jornais pelas
ruas, quando guri; es

tudando até altas ho
ras, quando adolescen
te, e, quando moço,
disputando concursos

para ganhar a vida ho
nestamente. O seu va

lor
.

foi recentemente
reconhecido pelo Bra
sil, quando o consa

grou Presidente da As-

informou, ontem, que o ouro

e as pedras preciosas foram

recebidos de todas as partes
.

do mundo. A cerimônia em

que a Virgem Maria vai ser I
coroada e proclamada "Maria

Ia rainha" será realizada na

praça de S. Pedro. Será' o
ponto culminante 'do Ano I
Mariano que atualmente está
sendo comemorado ,pelos ca

tólicos em homenagem ao

centenário da proclamação
do dogma da Imaculada

Conceição.

FUNDIÇÃO
INDIA

NA

ra. o· govêrno está tiritando
de mêdo, De mêdo do povo.
'Je mêdo das urnas. De mê-

J to dos votos. .

Na hora do péga, relaxou
se! Porque? Pois o governa-
lar não é um grande estadis
a? O seu govêrno, compara
lo aos anteriores, não é' ul

ra-esso-força-total? Santa
. jatarina já teve algum go
/êrno como o atual? Porque
tremem? Com medo dos pe-.
dacinhos de papel da demo-
cracía? "

De certo que não. O P.S.D.

não existe! Não há oposição!
A U.D.N. não vai ganhar por
mânimidad,e?
Coragem! Ânimo! Isso a-o sociação Brasileira de

�?ntece! AC?nteceu para a \Municíp'�lgarra vadia, que passou o I
lOS.

verão na farra e quando che- I A nossa sacrificada
g,o_? nO'�ria da eleição .. Que, Capital não pode ficar
mêdov

ôí

l I
B II :\1.

I à mercê de aventuras.

Posto eleitoral

LONDRES, 1 (U. P.) - A

notícia, segundo a qual a

i Rússia soviética vai cons- I

truír uma fundição .naeíonal
de aço na India, causou pro
funda Impressão nas. esferas
econômicas britânicas.

Em 1954

.Além da sua sede, á rua Arcipreste
Paiva n. 5, (sobrado), o P.S.U: tem
um pôsto eleitoral a funcionar na se

de do Clube 15 de Novembro (ex
Democrata), na Praça 15 Atende
pelo telefone 2159 -.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


