
se distanciam, na elelçãa
para o Senado, com mais

'de 20.000 votos

. ;

Ia

--�--_._- ----

....� .._--��." AUTORIZADO o CONTRATO DE FINAN-
Omc'Ji. antigoDiá ... ,

»: de 350 milhoes de cruzeiros I mmuta :'l. cláusula de que o

�. 1- .,_ o_ o-. a ser concedido pelo Banco contrato f1�g�':i sujeito a
.
re-

Naçional do Desenvolvimento gistro prévio 110 '1T;bur:al de

Econômico à RêdeJ Viação Contas e somente entrará em

Paraná-Santa Catarina, para vigor após a concessão do

seu reaparelhamento, o presí- mesmo registro 1-'01' parte da

dente da 'Repúbhcit exarou o quele Calenda Instituto. De

seguinte despacho: "Autorizo signo como represer.tanto da

a Iavratu-a do contrato com União, o dr. PeJI'O 'Teixeira

:1' gnrantra cl"t :espmyabilida- Soares Júnior. pro-ura-íor ge-
ele soll.I ri?. da l;nLlG com a ral da Fazenda Pública.

Asilados, da . Guatemala na Argentina
.

presos como comu.nistas
.

Confirmam-se, assim, n razões da Revolução na Guatemala ,"FORMAÇÃO DE SOLIDA DEFESA
BUENOS AIRES, 6 CU .. P.) �A ordem foi expedida !.e:o ram em '1l'/:"'18 emo.uxacas 14 de setc.nor último. Foi .. tina. Os diplomatas Informa- COLETIVA NO SUL DA EUROPA"

� Cinquenta refugiados gu�- governo de Peron, segundo 1l:1;'inO-al1leriC"l�):tq, quando lhes dada li':;e:-d 1 i-r oe trnca- ram que I alguns dos guate- ' ..

.

temaltecos, .aos quais roí con- se diz nos meios diplomáticos caiu o governo pro-csnuer- lho e resídencía no Hutel maltecos pronunciaram dís- WASHINGTON, 6 (U. I te "havia .desafiado uma

cedido asilo político na Ar.. bem íntormaqos. I dista do presidente �\� bcnzs, dos Imígrante.s da A!'ITen.ti- cursos, violando o entendi- P.) - O secretário de Esta- I solução durante 9 anos".

gentina, foram presos por Dos aproximadamente ':'dO I no mês de junho passado, 1?2 na, na área d'.l porto oe Bue- menta prévio. As 'prisões' dos do, John Foster Dulles, de- Acrescentou que agora, os

suas atívídades comunístns. guatemaltecos cue se m:11a- chegaram a Buenos A\l'e.>, H. nos Aires. refugi�dos coincide, com a clarou, hoje, que o tratato Estados Unido.s confiam riu
Entendia-se claramente detenção d� �lguns cGmunJs-. sobre Trieste representa a ma nova era de tranquili

que deviam abster-se de to- tas, no. Me�lCo, ql�e recebe- I

contribuição para a forma- dade política entre os povos
da a atividade política en- ram asilo ali, depois da que- cão de "sólida defesa cole- diretamente interessados e

quanto estivessem na Argen- da do regitlfe de Arbon,�. Úva no sul da Europa". maior segurança a todas as

Os funcionários do De- nações livres da Europa.
partamento também decla- Em consequência do con

raram que os Estados Uni- vênia, esperam-se relações

IMPORTANTE DOCUMENTO dos levarão a �abo ps seus mais i'n!il1:us entre a Alian-

/ planos de, retirada de 3 ca balcânica, que consiste

Lo�mRE�, 6 (U. r_) - Os

I sub-secret�rio do Ministério I mil soldados de Trieste, sem I �a Iugostávia, Turquia e

emb:ll�adOl es da Italm e Iu- do Extenor, Thompson e
que lhe preocupe

.

a forma! Grécia e a Alianca do
oslavía, na Inglaterra Ma- Han:ison, foram os principais

I
do acôrdo. Entretanto nem.11 Atlânti,co da qual a Itália é

nilo Brosio e Vladimir Vele- ,mech�dol_es das prolongadas todos estão muito conven- I' membro �-.rurquia e Gré-
bit, rcsp e.ctivammli.r" firma- negociacçes em Londres f
....iI 'it �"

.. '"
u>

._. �. ciclos de _:<1ue' o Paí-lamento, cia iatribém azeLI} parte da

w-:-7.>' .Q;;.tN1:�r 1o .. s0b�e. Q- :1tCl.jJ0i GQl'9��o.rfl:rlQ de- ap-\(ove'-(J rronvêrrio ....... 1 .; l:klia�<l-."...dO""l\tlârrtiCO., AS'

h�e'Ste,
.11a cQ,sa, e.ctiR- pois corá um ba;p.quete. O a,.- .Dulles fez suas declara- autoridades acham que o

'(o 1 Gardel1t'; ttr:e' - \'esldôn- côrdo, fírmado numa mesa ções, logo que o acôrdo foi acôrdo va] estimular a aju-
áa oficial eío minis ro'tio Ex-

'
-

com tampa de mármore, in- anunciado ern Londres. Dis-t' d-a milita!" ·nol't,e-amel'ical1o
terior da InO"blu,térra,- Antho- t !' t

'.

.

clui a roca c e cal' as e v.a-, se que o problema de Tries- à Iugoslávia. '

ny Eden, que não saiu de sua rios mapas..O acôrdo é antes
'casa por estar resfriado, A "de facto'" que "de jure", Cde
cerünonia foi muito simples. direito) porque a Rússia, que
Também firmaram suas nssi- é Signatária do tratado de

A propósito,' o Diário de eminentes polítif2"i!, deix0 (1 naturas no documento Le- paz com a Itáiia, que trans

wellyn Thompson, embaixa- formou Trieste em território
dor dos Estados Unidos na livre, não participou do a

Austria e Geoffrey' Harrison, côrdo.
...- ..-.-.-••• a..-1'.......,.....-.-..-,....,......1

�

, Um porta-voz do Ministé-
PAPAGOS NA ES- rio do Exterior da Inglaterra,

PANHA declarou que o acôrdo era

MADRI,6 CU. P.) - O ma- "um memorandum de enten

rechal Papagos, chefe elo g'o- c1irnento" - não um tratado

verno grego é esperado em - e que por isto não exigia

I visita oficial à Espanha, a aprovação parlamentar. "Ao

partir d� 16 do corrente. Em governo de S. M. - decla

sua chegada a Barcelona, o rou o porta-voz - compraz

general Papagos será recebi-, o) acórdo que melhora as re

do pelo sr. Alberto Martin laçc,es entre a Iugoslavia e

Artajo, ministro elos Negocias I Itália e' que contribuirá pa

EstrangeirQs., ra o fortalecimento da paz".

EM DEBATES NA ONU ü PROBLEMA

p,:f��:����!��tr�fa::!':::m::t:::��1·8EVO.'·.TADOQpediçlo ele que o novo plano insistencia elos russos numa
,

. II
desarn'J.amentista receba exa

me 'individual, arma-s� no

seio das Nacões Unidas novo

choque s6br� a questão.
O delegado ruSso Andrei

Vishinsky deverá receber for

te oposição, caso pretenda
pedir exame em separado das

propostas soviéticas, quando
o Comité diretor elas 15 na

ções se reunir, hoje de tar

de, para diseutil' o temário.

As potencias ocidentais ale

gam que o plapo ele Vishins

ky, apresentado na semana

passada, deverá ser incluído'

na proposta de 'Co11lissão de

sannamentist::t, 'já pl'ograma-

-
--_.....;..-------------_.,_____. �,
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,EDEN ,ASSISTIU À ASSINATURA DO
EMI8ERLIM�·�, .:

O Ministroldo, Exterior da
BERLIM, G CU. PJ "-- O saudacões a. todo.o .po.vo�ale� ram pouco antes_para assís

ministro do Exterior da Rus- mão'; dos, ,POVO,5 dá Uhião 'sb- I tir as c·éebrac,ões. Chefiando
sia, V. M. MoIotov,' chegou viética, Delegaçpes dos � go- a delegação polonesa Zigura

ontem, a esta capital, prece- vernos da -Polonia, Hungria, va o primeiro ministro, gnl,

dente da Alemanha oriental, Rumania e Bulgarüi. ehega- Josef Cyrankiewicz.

Rússia

para celebrar o 5.0 aniversa

rio do. regime comünísta 11a
Alemanha, na .quinta-reíra,
Mt;lbj;ov <leb'1.m!bll!'C:pU,-rlO Ue<'

reporto de Sc'hoenIeltl' e. 'foi
recebido pelo prímeírb mí
nistl'o otto Grotewohl, se

,gundo informou a emissora

l:a Alemanha' oriental. Em

--
"

.

.-

- �FAlTA.,DE!l1UCACAO- ÇI�ICA, '

-."
. Mtlitos:eleí1:iQres,� saérifica- Houve, finalu1.entê';'· Ot.)5·",U:
rara-seus Viotos {!cl.lQcancjo nos I fayo�' dê Gregó'rio Fortunato;
envelopes bilhetinhos, reca- Alcino do Nasetmento," . eli

dos, críticas, etc. Prova isso mério Euribes e J-oilo V.,)en
que tais - eleitores alntia ni'l.o te d� Sousa.

n.ti.Ilgiram à l119:tui'Y-lad0 polí- Em Éelo Horizon:,;, hi eE
tica. Falta. ele edtl(�.a�ão cívi- contrado numa V,fJl:l o se

ca. guinte bilhete: 'A S'illll1J. des

breve discurso -pronunciq_do
no aeroporto-, Molotov decla

rou que trazia "amistosas

legado do meu :i·0,pcitd. Levo
o pesar de não ter pudido

Em �núm&l'as ,snbre·�s.I:ta$ dar o meu voto, pc,' ::'Crerl1

foram encontradas, ao inv6s salafrári,os, demagogi s t· a ",

de votos, fotografias obs(:e,- ,dissipadores dos dinheiros

:las, papel de .sabDne'G(�; eari:" públicos e ])8.ra<'ita!:' d:), na

catllras do sr. Getúlio Var- 'çEio".

-MENOR:
'SACRO

AGORA O
COLÉGIO

r;;üticias, do Rio, nana os se

guIntes casos:

CIDADE DO VATICANO,
6- CU. P.) - Em consequên:"
cia da morte do cardeal Ber

gongini Duca, o Sacro Co

légio reune agora 67 mem

bros: 23 italianos e 44 estran�

ge1ros:
'

gas, insultos aos deputados.
-:enadores -e vereadores, ao

sr. Osvaldo Aranha,':J até PRISÃO' DE 547
AGENTES-90esias.

Um poema anônimo, inti-Os cardeais desaparecidos,
a::;Js o Consistório de janei
ro de 1953, em que foi atin

gido o plano de 70 chapéus,
eram italianos: Massimo

Massimi, IldeIonso Schustel'
e Gergong)ni 'Duca.

BERLIM, 6 CU. P.) - Por

ta-voz do governa da Alema
nha Oriental

-

declarou em

B,erlim, que 547 agentes oci
dentais foram detidos pels,

�ulado "Rondó das Eleições",
refletindo' <\ ce�n,lei,;m') .lo

".leitor, SUfl)/l�·�n(l.'n o, juiz
Jristóvão Breine,'. O tuiz Ro

quete Vaz, por seu turno,
mandou rasgar o bilhete de:"
pos�tado numa das �(jbre0ai"
tas, ofensivo à meE�5ria do)

sr. Getúlio Varga;;. na 15a

·polícia comunista, em "uma
batida contra a espionagem
nOi'te-amerleana". Alb e r t o

Norden, secretario de Es/taclo
do Comité Pró Unidadc Ale-

.

__

Uma maravilha
LONDRES, 6 CU. P.) _:,_ Ma- Junta, apareceu uma cédula, mã, acrescetou que havia

lenkov verdadeiramente um perfurada com alfinete de sido destruicla a "parte mais
homem notável, em sua a- modo a [o:'111a1' �, .frase "\'ot,) ,mportante" eln, organizaç:lo
preciaçào do papel' que. as na vov,-'rc "]ha"� OH V'O c'' oi tn!' de espionagem norte-ame!'!:
mulheres podem desempe- !'ecuc()u� -'8 � VC�'-l:' nt)� (�:l.:LJi I cana n:'L Aleminha 01'icntnL
'nhar nos assuntos mundiais, datas aCamara J\lIumelrl3.1

declarou hOje, nesta capitsl, sob?t alegação de qúe .). sel! �-

a sra. Edith' Summerskill, "voto" era para que \'S ve- I
presidente do Partido Traba- reador'es morreS,�C{!:l o juiz 'VISITARÁ AS AN-.
,lhista, que se dirigiu recente- Olavo Tostes FiltJo ao pbl'ir 'TILHAS

,

mente a Mosc_ou e à China I uma sobrec:_ai'L:, rlf'p:J.rOl� r.ú�ll.

com. a delegaçao aliciaI do

I
a declaraçao

__

G0

.

:llYl:L e,pl1;o

partldo.' ra, ele C! ue nao VQ1 ava nos

"Tenho conhecido poucos candidatos ao Sl'nr.(!Cl; por
homens - acrescentou considerá-los iECOlIlllcteni.E'S,
que possam falar dessa e acusando os depu�ados de

questão tão sériamente, c ele só pensarem nos seus ])1'{ -

.

uma maneira tüo construti- prios bols,)s e m; vf·r-eadu!·es

va quanto êle". de "]Joxeurs" e COJ,'nl�)tos.

discussão em sep�rado visa a

'hes dar ontra oportunidade
de entrar .çle i'ijo na questãc
para angariar maio'r apoio.
Um informante declarou,
entretanto, que o conheci
mento de tal manoBra de

Vishinsky. fez perder o apoio
de vários deleg'ados neutros

que suspeitam de se tratar de

outra atitude de propaganda.
Também apresentada para

discussão é a acusação da

Rússia de que a China na

cionalista apreendeu navios

soviéticos e poloneses, com

destino ao território conti

nental ela China.

LONDRES, 6 CU. P.) - A

princesa Margaret visitará
varias ilhas das Pequenas
4ntilhas inglesas, no' início
do proximo ano, anuncia-se,
oficialmente, em' Londres. A

princesa realizará a viagem
a bordo do iate- real "Brita-

,

nia", percorrendo as ilhas

da Triclade, Granada, Bar

bados, Antigll:í, Jamnie:1' e

Bahamas.OH! MARAVILHOSA SURPREZA!
.Ao fumar um charuto encontrou uma

caneta' "Parker" Impressionante cena de sangue.
o'um relorlllo.ório de menores

RIO, 6 (V. A.) - No Ins- entraram em desaNlÍllça e pital Antonio Pedro'-' e ali in

tituto Governador Macedo em qadomomento, :raulino ternado em estado grave,

Soares, na Ilh:l.' do Ca.rvalho, sacou du;'na faca e desfachou sendo o agressor ouvido na

onde funciona o l'eformatÓ'- um golpe no aclversC1.riÓ, a- Delegacia, do 4.0 distrito de

tingindo-o na região �raci- São GOlwalo e depois resti

ca, elo lado esquerdo. A víti- tuido à direção do Instituto,
-ma toi removida ps;ra o 1-los- que o tem sob custódia,

,
:Quenos Aires, 6 CU. P.) - fizesse, o cl'iaruto não !1.cel1-

Noticiam que um nego,:lan- dia. Intl'ig:1do com o fato O

te teve uma clesagradavel negociante cortou a ponta do

surpresa ao tentar fumar um 'charuto encontr:1ndo uma la

dos charutos que comprara piseira· "Parlwr" ..
em hasta pública na Auàu- ,Tratava-se, na verdade, de

dega de Buenos Aires, e pelos I uma partida de 'lapiseiras
quais tivera que pagar 25 pe-, que contrabandistas haviam

sos por pacote. Por mais que I escondido dentro de charutos.

rio do Serviço de Assistencia

a Menoi'es; os intornados Má
rio pau1ino e outro menor

\

APELO AOS BLOCOS ALIADOS
Naçõés Unidas, 6 CU. P.)

.

- O ministro das Relações
Exteriores da Iugoslavia lan

çou hoje um apêlo ao l;lloco
soviético e ás potênciais oci

dentais, no' sentido de que

ponham de lado sua polítiéa

de guerra e procurem uma

reaproximação, tendo em v.is
ta a cooperação interJ.;acio
nal. "Novas possibilidades es

tão surgindo, em prol de uma

solução cQPcreta dos nossos

problemas" - acentuou êle.

SANGRENTAS ELEICOES
,

RIO, 6 CV. A.) - Telegra- tania Bartolomeu, presidente
ma de Belo Horizonte infor- do Conselho Municipal de
ma que seis rnortos e t1'es fe- Virgolandia. Seguiram, via
ridos foi o balanço sangrento aérea, para o locál do confli
das eleições em Marília, an- to, o sub-procurador do Esta

tigo distrito de, Assa Peixe, do, um delegad0 de correge
mumClplO de Virgolandia. daria, dois médicos legistas,
Del1tre os mortos no conflito; um perito, um escrivão e um

d�senc;1déado ali, figura An-
I
corpo de investigadpres,

os, eleitores ludibriados pelo
sr.�· Lerner Rodrigues '

,Noticias procedentes do sul, rando que a sua carreira po
.

do· Estado' informam que lítica está definitivamente
grande parte elos eleitores encerrada.'
trabalhistas, que votaram no

sr. Lerner Rodrigu,es, está de- O RISO DA ,CIDADE··.
sesperada ao ver que os vo

tos estão sendo computados
para a u. D. N. Esses eleito
res foram iludidos pelo d1l1-
didato - trânSfuga.
O traidor dos getulistas

conseguiu convencê-los ql\e
ainda era fiel ào seu partido
e aos seus chefes, exibindo ve

lhos telegramas do saudoso
Presidente Vargas e do sr.

Jango Goulart. 'Ludibriados,
varias ,rceI).tenas de petebis
tas, sufragaram-lhe o nome.

E agora, ao verem os seus

votos contados na l«tgenda da
U, D. N. não escondem a sua

revolta. São os que mais se

interessam pelo resultado elas

apurações, torcendo para que
o traídor não se eleja e j Ll-

Como um candidato psico
técnico viu a passagem
da sua canclhlahll'a pelo
Pleito.
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Indicador
CLINICA DE OLl'IOS - OUVIDOS, - NARIZ E

GARGANTA
- do-Profissional

dentes, 9, '

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horu.

Dos Serviços de Clínica In
fantil da i\ssistência Muni·
cipal e Hospital de Carídade
CLtNICA MtDICA DE
CRIANÇAS E ADULTOS

- Alergia -

Consultório: Rua Nunes
Machado, 7 - Consultas das
15 às 18 horas.

.

Residênclar Rua Marechal
Guilherme, 5 - Fone: 3783.

M�ICO

Panair -

.

I Vari,
., .- , .

--------------------- Lóide A'reo ,.

I Real -. : .

Scedinava. . .

.HOTtIS
Lux . . . . . . . . . .. . .. 2.{)21
Malte.Uc .• . . . . . . .. Z.276
Metropol . . . . . . . .. 1.147

Formado pela Faculdade Nacional de Medicina Uni- La Forta I.JJl
versidade do Brasil Cadque •..•.•...•• I."'
RIO DE JANEIRO Central ••••..••••• I.'"

Aperfeicoamento na "Casa de Saude São Miguel" ••trela .'•• ',' • • •• •• 1.171 � _
'

P,of. Fernando Paulíno Ideal ..••.• ..is.

PA5$ 0.1Interno por 3 anos do Serviço de Cirurgia ESrn.ITO

J
O,

_

_

_�1'r

-eProf. Pedro de Moura Dfaque ...•....••.

Estagio por -1 ano na "Maternidade ...::.. Escola"
Prof. Otávio Rodrigues Lima

-

'_r" --

{ . ·,t ,,,'r-
Interno por 2 �xd�P,onto Socorro

'Emprega,da *- 0IIIIAIfTl: TODD,... �
CLIN��E��Ç���LTaS Precisa-se d. ume em- /I" .. nos VAP�JOS

-

DOENÇAS DE SENHORAS pregada para trabalhar' em
, �,

ti ,t
CONSULTAS': No Hospital de Caridade, diariamente ,Pôrto Alegre. Paga-se bem.

MD''''
t

I. %1
I -

das 8' às10., i �,.? s ...

No consuitório, à Rua João Pinto nr. 16 (1° and.) J Tratar á �ua Felipe -;' �
"'�I �;; � � � I'Diariamente das 10 às 12 e das 14 às 16 horas.

, Schmidt n. 119. TELEFO- ,/.,
Jpresi'IRESIDENCIA:

- Rua Duarte Shutel, 129 -::- Florianó-' NE: 3.177. IIC, polis. I
-_.---- o -

�

_---.....",_�..--------_:_-------' :'" • I J

Lavando com Sabão

�irgem .especialidade
.

da Cla. IBTZEL INDES.TRIIL-J8Iuvllle. (ÍD�rca �eDlltrada) .

ecoDomiza,.s�_._��p�_, __�· .. d�ll�el!�._
--�------�----- ----�---------------------

3.553'
%.325
2.402
2.358
2.500

._-- --_._---

Navio-Motor «Carl ,HoeDcken'
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇAViagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi.
mos apenas para movimento de passageiros. .

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
prejudicarão o horário de chegada. no RIO (Ida) •

_
SANTOS (Volta) .

DR. HENRIQUE
PRISCO PARAISO ' Dr. Ney Perrone MundDii· I. LOBATO

FILHO
/

i Operações - Do.nçasDoenças do aparelhe rellp -

ratório .'
de Senhoras - Clinic. de

TUBERCULOS. Adultos.
RADIOGRAFIA E RADIOS- Curso de EspecialiJaç'o
COPIA DOS .PULMOES

no Hospital dos S.rv1dcr.s
Cirurlia _ do Toru

Formado pela Faculd-ade do Estado

Nacional de Medi�ina. Tisio- (Serviço .Ji) Prof. Ibrla-
Iogista e Tisioeirurgião do I no de Andr&d.)
Hospital Nerêu Ramoa '

Consultas _ Pela manhl
Curso feEes�ectializaC;ãEo pela no Hospital d. Caridad•.S. N. J.. X-ln erno e x-as-

15 BOauistente de Círurgta do Prof. A tarde, das , .

Uzo Pinheiro Guimariea em diante no consultório,
(Rio).

.

á Rua Nunes Machado 17,
CODa: Felipe Sehm1d1t, 8S r�sqll.n� d. Tltad.ntel. TeJ.
- Fone 8801.

2 766 .

Atende em hot'a marcada. . .

Res: Rua São JOlr,. ISO -! Residenc�a - rua

Fone 2896. l dente Coutinho 44.'

s�aÃ��:RCt",
ESPECIAtlDt,DE'
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"o ESTADO" :��!:,op�:«:
NO L·R, E �A SOCIEDADE ·-A·iCH)t�E-�·A�fsP

�
,

"

LUÇAO DO NOSSO
,�- (PROBLEMA E�ONÔ-

P·
.

O r
.

'q u'e ? Demostr��� alto valor'

,

','
,

.' do petróleo não só como fôr-

ca vital ao nosso desenvol-

�'_,.,.,� �imento, como pelo peso

Foi tudo uma surprêsa, tudo de repeht:;' :,� 'que representa na balanç.a
talvez nenhum de nós saiba explicar por quê, comercial do Brasil. Se dei-

_ você deixou de ser o que era antigamente �ássemos de importar pe-

e o que era antigamente eu já não sou, se vê... tróleo, 'o saldo' das divisas
. ' ',i cobririam tôdas as necessi-

dades nossas, passando a

importar o que quizésse
mos; como antigamente.
A concorrência sempre·

foi o maior fator de progre-
Por muito tempo, os dois, felizes, nos julgamos, sso e, de ,desenvolvimento;
até que certo dia ... (e eu não lhe disse nada e além influi enormemente
nem você disse nada) nós nos afastamos... na' baixa do preço. Se per

,

ea·.� mitíssemos outras emprêsas
Hoje você me evita ... Hoje evito a você. . .' particulares explorarem o

E seguimos então, cada um por sua estrada petróleo, distantes cert:�
sem que nenhum de nós saiba explicar por quê... mente da Bahía, para nao

iritetfirir tão perto o que

poderia prejudicar, seria
I mais fácil o crescimento da

cia com água gelada e con- 'noSsa produção, menore� �s
I tinue batendo até que co-! nossas dificuldades de divi-

mece a tomar forma. sas. ,

. 4 - Espalhe então so- Goiás possui petróleo. E

bre gelatina que estava ge- Mato,Grosso deve ter tam

lando e torne a colocar na bém pois a Bolívia com ter-
,

geladeira. Sirva com' creme reno igual, ao nosso, nesse

chantillye o abricó em com- Est�do já produz o seu

pota por cima, é um prato óleo; e
'

talvez o lençol boli
muito decorativo, (APLA) .. viano seja um só, entrando

I
\

"
�: ; :.:,'. nas nossos reservasdo sub-

solo. Se, atacássemos a um

-t'-�.
tempo só à exploração do

petróleo ria Bahia, Ma�o
sso e noutros pontos do pais
dentre bréve teríamos nos

suprido e quem sabe até po- ,

der exportar. ,

Nossos próprios recursos

financeiros através da Pe

trobás não vão chegar para
desenvolver com rapidez
Mataripe. ,Poderemos espe

rar que se formem técnicos

nacionais, e, que o dinheiro
se transforme em-divisas ' ,

p�r,a importação se nossas ", ,

necessidades são prementes,,\, :._�] -; ':_"'.
urgentes?

, ,,''1"� ;,.�. .
,

A nosso ver a' chave do, - ..• _�:-- �.;;_,';'*
no(sü problema eçonômico; "

.

laí está E é preciso -cora- ,

. , • 'gem �ara 'enfrenfiü'·úriia �o: �'"��= _ .... _.�>�.,<.":--:-/". ,�-: 'e -

lução imediata, e esta nao

poderá ser a que agrad�
à moioria, sobretudo a

maioria que está, trabalhada
pela propa,ganda vermelha
do "petróle,O' é nosso". . .

,

Eu era um seu amigo. E para mim, você

por muito tempo foi a amiga e a confídente,
_ deíxef-a ler, assim como um cigano lê

nas mãos, tôda a minha alma indiferentemente ...

ANIVERSARIOS

J. 6. DE ARAÚJO JORGE

.� siU CARRO MERECE O IJIEIHOII. '

c, SH'"Z-IIIIIIIDrDII "" ... �----�"""""=j-.�-:::..:_ DII
Par.ticpa.Càc)' r��; ....... c. �_. <�i,c

__�_,�_._:_'''' � _

PIONEIR{} DO RA --R t't COMISSÃO D,'E rUL-TOGO �EP'ITIBA ALBERTOT�e�ÃO KERS-'
' .

DIO
•

.

ep I'esen a .11 e TURA
MARIA DE LOURDE VAZ RIO, (AN) - Em portaria

I

SEPITIBA,. FRANCISCA PUERTÀ RIO, (A,N) - A ComissãO'

I
do 'Mi:nistro ela Educação, foi

/. KERSTEN do IV Centenário de São de Papel'a
· instituida naqmjle ministério

Têm o prazer de participar,o contrato de casamento Paulo ofertou ao prOfessor
.
rl'a a Gomissão de Cultura, ór-

i de seus filhos ',Roquete Pinto um Eimbolo I gão que terá' a finalidade de
l THEREZINHA. JÓE de pr�ta, como. It0menagem coordenar em todó país as

• 10 PI'onel'r'o cIO'
.

l' d B Importante Companhia Importadora deseJ'a nomear 1Que confii'm'am ..
rue 10 (} ra- atividades cu turais. Será in-

Fpolis, 30/9/54 Fpolis, 30/9/54
Si!. A rerimc3nÚ1, que rantou tegrada pelos diretores dos'
cO'm a presença de inúmeros para Capital e Inte�'ior, pessôa do ramo ou que queira. óigãos culturais do Minis�é-
'amigos do, homenag�ado, te- rio e deverá elaborar e exe-
ve lugar na resiclencia. do iniciar. Cartas com refE1rências e experiência para Rua. cutú trimestr�l11ente um
ilustre escritor.

À
.;>- plano ele trábalhO's.

SANTA CL RA, 27, 4pto. 801 � RIO DE JANEIRO.

FAZEM ANOS, HOJE:

_;_ sr. Newton Almeida, run

ctenárío do Banco do B'i:asil;
_ sra. Alba Grizard Pessi,

esposa do sr, Hal.·oldo Pessi,
funcionário da D. E. R

_ sr. Alfredo Campos, re-

sidente em Blumenau;
_ menina Maria-zéliá:, fi

lhinha do sr. Plinio Franzol'l�

e' sua exma. esposà d, Mal:i::t,

José Guimarães Fn1.n,zc.rr::

_:_. jovem Walter .te Oliv'Ü·

ra Cruz, filho do SI'. '(ida! r;€,

Oliveira Cruz1 resirfent'j nu
('

Estreito; , ,

_ jovem Alaor Marcos (�C \

Souza; ,I
.

menina Eunice Callado

Caldeira;
,

_ jovem ,Arlen,� FiliP��" 'IVaz, filha do sr. Jose da cos-

ta V,:az;. ,

'

.:_ menina Clenga'EH Hét_r-

bosa, filha�do sr. ManO'el Al

fredo Barbosa;
_ menina Déa CL\r.ha,

filha' do Isr. Gui-lhemlino
cunha e sua e"ZrlTa .. e�;iJ,)S,l d.

M a r i a Carolina, úlavan

cunha.

NOIVADO
Com a graciosa e prenda-

da senhoi'itaTerezinha, dile
ta filha 'do nosso prezado
conterrâneo sr. Togo SepeU
ba e sua exma. esposa d. Ma

ria de Lourdes Vaz r::;epet,i.oa,
acabá de contratar nupcías o

jovem Joe, filho do sr. Alber

to João Kersten e sua exma,

esposa d. Francisca Pl1erta

Kersten.
Aos noivos

cumprimenta.
"O

NASCIMENTOS:
Com o nascimento de mais

uma herdeira, oc'orrido no

dia 3 do corrente, está em

festa o lar do nosso ilustre

conterrâneo, 1r. Milton Leite,
da costa, Sub-Procurador
Geral do Estado, e de sua

exma. espôsa Da. Antonieta
B. da Costa.
Na pia batísmal a robusta

.garota rec'eberá o nome de

MI'RIAM.
Aos seus v(;nturosos pais,

"as nossa,s felicitaçÕes. .

'.
GELATINA DE AJ3RICO
\ INGREDIENTES:
l�acotinho de gelatina sem

saJbor
1f2 xícara de suco de abricó
ftio
11 xíéara' de sU'co de abricó
/
quentBf
% de xicar de caldo de -li-
mão \
,1 clara em neve

-

creme de chantilly
abricó em cO'mpota.
MANEIR:A DE FÀZER
1 - Amol�ça o pacoti

nho de gelatina em Vi xíca�
ra de suco' de" abricó frio,; e
acrescente em seguida 1 xi
cara de suco de abJ;icó
quente, mexendo sempre,
até a gelatina ficar b� dis
solvida.

2 - Ponha metade dessa
mistura par,� gelar numa

vasilha grande. A outra me�

tade, pata até ficar. uma

massa leve e acrescente
uma clara em neve.

" 3�...:... PenhaessR' 'segunda'
vasilha, dentro de uma ba'

J

Despedida _','�
Eugênio Doin Vieira e ra- Trate das Via-iilía, \ ímposslbilitadoâ de se

.
' ,

' "

despedirem pessoalmente de

adas O'S amigos e peSSOaS de

suas relações, fazem-no poi
ntermédío dêste, orerecendc

,
, ,eus 'préstimos no Estado de

Amazonas. (Manáus) :
I

Res ,ira tõr:Ht,s, ',' .

As Hronqu'ites' (AsmãtJ-
cas, Crônicas ou Agudas) e

as 'suas manifestações (Tos
ses Rouquidões, Résfriadós," '

,

'ata rros), assim como 8EIMPRESSIONANTE
MANHATTAN, 5 (U. P.) -

\ sra. MarY'Frich, de 66 anos

de' idade natural de Nova

[arque, passa pela janela d<\
6.0 andar .. do' Hotel Taft, pa
ra encontrar a morte na

"marquise" do Roxy Theater

'Jm policial, ímootent« para"
a salvar, observou a 'sua que
da da janela, que ocorreu nentos an tissêticos e peito-
Ánte"-ontem ..

A sra. Frh'h ati ..ais, é o remédiO' indicado.

·o.u�se. do 6.? andar,

enqnan-I PrO'cllre hoje o seu vidro df'

,ttO' nlllhares de p�s�?as n� "SAT()SIN" nas boas far-
rimes Sqnare asslStiram a

I ,.

�
"

cena' , !113ClaS e droganas. ,

.

--�"�------

�-:.-ipes," são moléstias qúP
.tacam o aparelho respira-
.ório e rievem ser tratadas

-om um m'edicamento enér-

�ico que combate o mal, evi
a,: do complicações ICraves.

"O Satosin" contendo el�-

MAGROS E FRACOS
VA N'AD 1'0 L

E indicado nos casos de, fraque
ZI:l., palidez, magreza: e fa:stio� porque
em sua fórmula eiltram substamciu
tais com9 Vanadato· -de -s6cijO,' Licl
tina. Giléerof9�fatos,' pepsina, n02

" de cola, é'1lc., de ação pronta e' eficaz
. n.os casos' de fraqueza e neuraste
ni'as. Ván�diol,� indicado para lla.
mens'; mulheres, c�ia�ças,J s,endo fór

--:"''''.'mula conhecida pelo§ grandes mé
dicos e está lfcenCi�do ;ia S�Udr PUblica.

t.

...

motor o

,CD-NTRI IS IMPUREZaS

que se acumulam nos

pistões e nas partes mais

im_portantes do motor,

provocando enguiços e

'encurtando à vi

da do seu carro.

'� ,

,-
'

, .

"

.

°r

'.'.

�

I.U, ,

,
'

" I_ \ ,,"'.. \

SHELL X·100 MOTOR OIL contém "aditivos"
(

detergentes evitando a formação de
'.":

dissolvendo IaS depósitos formados pelo 'carvão

crostas,

. /

ressequido e mantendo as Impurezas em suspensão
no óleo sob forma de diminutas partículas ..

,

Pilt''j'cipacão ,FO·TO'GRAFIAS-
Horst Buechler e Senho� A'CEITAM-SE ENCOMENDAS PARA C1).SAMENTOS

ra tem o prazer de partici- BATISADQS - ANIVERSÁRIOS E REPORTAGENS EM
par o' nascimento de sua fi- GERAL.
lha ·l\Ii·_AlR10N,· ocorrido no R O DÓ L F O C E R ,N Y, Fotograilo do Jornal '''O E'

,.

'ddia 29 de setembro de 1954 ESTADO".
I·

'

mp·refJ'�" �às
Ra Maternidade, D1'. GarloS"'" �hamados= Rua 0onselheiro nr. peylo"l pre?l á���_"de eTpr�gaclas:Correa.' Telefone: '3.022. Tr-a ,,'" :Restaurante Ro:"

.'Ljf�,0;;fÚ�,f;:i;.ljiirj�i�,�������Il����;2ii4\��'0i;��}i,' �t{:,}!�; :�>:
.

I" <" I � ,'t .:"' •

. �UX. TRAT. SIFILlS :
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•'8uei�,.ft$O �'.�"II\' a,,'",O$i
A PRÓXIMA 'RODADA, EM DISPUTA DO CA�PEONATO CITADINO DE PROFISSIONAI'S, É DAS MAIS SENSACIONAIS E
EMPOLGANTES, PELEJARÃO FIGUEIRE NSE E PAULA RAMOS, O FAMOSO "ClÁSSICO- DA DISCIPHNA". ESPERA-SE

I

" ,'" ,

UMA ASSISTENCIA DAS MAIORES NO ESTA'DIO DA RUA BOCAIUVA, iDOMINGO PRO'XIMO,
.

� .' l

...� _��""""'•......_.:4_�•....:... �...;� .._..� ..,;.. ..._." "�� "' _._'! _.�1 ......1.1,.1 .., , .
..........."':"" -

'9' � �.TT.TT...,-..;� � ., ., ., _ .,_.,_. _ w _._ � • • .. .. •_<li" ,., .. ,., 'fi ,., • '4t • .. .. 'fi � • '+ .. .-....... .� �.� �" �....... ..'"'........... .. • .. .. ,. �, • •. • ,. •
"

\

11UEM -E' O MAIOR?
I . MONTEVIDEU, 5 (U.
P.) - Nacional e Penarol,
as duas maiores forcas do
futebol uruguaio, estão de
relações cortadas. Ao que
se comenta, a decisão foi
motivada por alguns' desen
tendimentos relativamente
a questão de quem é o,

maior e melhor clube orien-"
•

J talou decano dos ciubes-
RIO, 6 (V.A) - A cri- .lhes pontos preciosos, que I

Nesse sentido foram publí
tica destaca' que mais uma muita vez têm pesado sen- cados dados, levando os

vez imperou O tradicional sivelmente na balança das' dois presidentes ao rompi
"azar", do Vasco frente 'ao aspirações vascainas. Isso

I
rriento das' relações espcirti-'

-Arnérica, Nos últimos tem- até quando, o América an- vas, assunto que está sendo
pos tem sido o clube de dava mal e o Vasco era_'inuito comentado pela im
Campos Sales o "desmancha possuidor daquele team fa- !

presa local. Penarol e Na
prazer" dos cruz-maltinos, buloso integrado pela gran- "cional são as duas maiores
mesmo nos melhores mo- d{e ;ma�oria dos scratehmen fôrças do futebol' uruguaio
mentes

.

destes, roubando- nacionais.' e, por isso, a decisão das.

duas diretorias J'está empol
gando, a massa aficionada.

O URUGUAI SERIA NOVAMENTE SEDE l��w.w""""""":
DO MUNDIAL DE fUTEBOL

.

-

��._�, ..

""" ".""",$.;;.!JIIí'''.;� �
'. LONDRES, 5 (D. PJ -. In- exemplo do que ocorre com Iformou-se hoje, aqui, nos '1 sueeía, que será a sede fia

meios esportívos, que 'a rea- próxima Copa, em Hhi8, com
lízação da Copa do Mundo, a ajuda da Finlândia e HJ'

para o' ano de 1962, seria landa,' o 'Uruguai teria na

em Montevidéu, capital do realização do certame maxí-,
Uruguai, na América do nu!. mo de -tutebol, á cooperacão
Adiantava-se, ainda" que a da Argentina edo Brasil,

.EWr�.lli'

,
-

�

í Ao qüe nossa reportagem do Grêmio Esportivo 6lím-
Delmiro .a. Morais é o nom ,do jovem conseguiu apurar, o es- pij:!o, local. (') choque entre

conterrâneo, maruJoo' de pr.imeira �lasse, que
quadrão titular do Avaí se- ,os' dois grandes conjuntos

r ' guirá· na manhã- de hoje promete ser :renhido' e ele-Ise de�ica � prática de um dos ma�s dificeis e para a cidade de Blumenau, triz�nte, esperando o Avaí

arrojados esportes: ,os saltos,. or)namentais.· ond� á noite, medirá forças rehabilitar-se dos sucessivos
com o categorizado time' fracassos. Fêlicidades.

Desde garoto que se-"aperfeiçôa nessa modali-
dade, sem no entanto ter obtido loúros. E' que

-4- E EFICIENCIA

nunca poude competir, dada a inexistência I '

desse es-porte em Santa Catarina,' o que é de C 1·n e'
" rn< a .

s'
-

.

_

,-

�
�jtt&

lame1!tar; sabendo-se que em todos os Estados

Ia sua açeitação é grande. Em crônica há'
' �Lr:::�s��·

tempos publicada nesta folha dissémos da ne- Sa-O J"ose' . :1°) O VINGADOR Com: O7<:·ER(;: .

cessidade urgente de adotar em Santa Catari-
1:hchard Conte

As.3 horas. '2°)'''PAIXAO DE BE- P!RFElçRÕ SEM 1GUR4
, .

na Os saltos ornamentais. Nada,-porém, se HUMBERTO SPADARO DUINO Com:" Joff . Chan-

'fez até agora nesse sentido, pàra decepção de � LILrANA TÉLLINI
"

dler.
A CABANA DO PECADO, I:reços 6,20 - 3,50.

Em Londres, após um eo-
.

tantos jovens entusiastas. Dalm·iro t�m 22 No pl;ograma:
"

Img. até 14 anos
tejo dos mais brilhantes,

.

o .,

'anos e -espera em breve· obter transferência Cifle Jornal Nac.

da Escolá de Aprendizes ,Marinheiro, para 'a
Preços: �O;oo - 5,00

. ., Censura Livre.
CapHal da: República, onde várias piscinas As 8 horas .

encontram-se à disposição de quantos' se de- LETICIA PALMA - AN·

GENTil COM OS DIAS CONTADOS NO dicam ao esporte que,consagrou.lVlilton Busin,
. �����f�RE;ARMEM As 8 horas.

campeão Sul-americano durante anos conse- MULHERES SEM "UM GRANDE· FILME

BOTAFOGO .

AMANHA.
\' NACIONAL

"

'.'
.

cutivos. No. clichê acima cemos Delmiro R. ALBERTO VILAR.... t No programa: ,0-

RlO, 6 (V.A.) - Existe rios, porqu� foi o que n:�- Morais quando. demonstrava aos seus compa- Cine Jornal Nac: MARGARIDA CARDO- ,Aluga-se um predio em'

verdadeiro panico no Bota-Inos produzIU, sendo crltl-
h'

"

• I < SO _ RUY SARAYVA a:partamento à Rua Anita

fogo e ó seu técnico par'ece cada ainda. m�is por<:Iue �e n eirós do Navio "Duque de Caxias", atraca- i��:o=�é l�t�n.os. 5,00. ,'. o CANTO DO MAR ,Garibaldi 83 tratar. a Pra-·

ter seus dias \ contados ...

jtrata
de um Jogador que do no pôrto de Marselha (França), um dos i 'No Program�: ça 1� de Novembro nO,16.

Gentil Cardoso está, se- mais ex:ige as va!_ltagens.
.

seus espetaculares saltos em estilo "canivete". . Metro Jornal Nac.
gundo se propala, em �eu afastamento é ce�to, a

" Precos 7,60 _ 3,50.
maus lençois... A verda- fuu de volt�r. �uarent�nha. Ao Dalmiro', que nos deu o prazer de sua visi-_ Imp' 'até 14 anos.
de está: Em tres domingos Tambem VmIClUs contmua- ta, os nossos aplausos, esperart(lo 'qll� concre- As 5 -8 horas'. ilMaí.'�'::,"- ....,�. CAS'Aseguidos, o Bo'tafogo, que r� na reserva e Araty cede-

.

.
.

d
'

""-
.

iniciou como um dos grafl- ra seu posto a·Bob, entran- t1ze seu i eal, tornando-se um gí'ande cam- ,HUMBERTO SPADARO. -

""�_ \5FQFkÇQ .

Precisa-se, para casal;
des fa.võrito'S, :p'erdeu nada do Danilo no c.entro: E' pro' . peão, p�ll'a ,honra e glória ete Santa Catarina.

- LILlANA TELLINI em: ��'I:!,I. �.·I· 1a.l1'. podendo ser por contrato .demenos de cinco pontos, es' v�,-,:el que a. DIretOrIa ad?te (Foto de ,Raul Barreto)/,
A CABANA DO PECADO ,!1ft ,f.. ' 3 anos

.

1 t d d ntldo No Programa:
.

I -

,

•

A tra'tar no Cabo Subma-tando situado em igua' ou ras me I as no se
.

-

distancia do lidero E o que de elevar o rendimento do _ Esporte na Tela Nac.
,- rino, Rua Júlão . Pinto" 26

é pior, é .que o quadro ori- quadro;�aproveitando a fol- FINANCIAMENTO PARA .0 MUNDIAL I �:��C::ra7'��vl1e.. 3,50. As 8 horas. ,com a Gerencia.
entado por Getil não dá aos ga ocaslOnal que. a tabela ,

I / COLOSAL PROGRAMA
torcedores do Alvi-Negro lhe concedeu, a Ílm de ,que DE BASQUETE

·

t '0
DLUPO

a menor esperança de rea- se possa conseguir algoque' I tl' ia iO)l iilr, 10) N
.

d S I
cão, tal o desmantelo do salve o

.

team de uma der-
RIO, 6 (V.A.) _ O jor- enquanto os' srs. Benicio 0'- � 'Av Nac

oticlas a emana

t'eam com uma defesa que rocada certa no tabela. F Ih F' C a'lh t
I

I o' LOBOS D'A NOITE
\
nalista Mario i o, apre' ,errelra � ar, I a, a�- As 8 horas.

.

. 2)., .

.

.

não se ajusta e um ataque sentou na semana _passa.da bem adenram a campanha. JACQUELINE GAULHI- Com: RIchard Denmng
. I

inoperante. Sabado' saiu um plano para o fmancla-
•

"

,'. ER _ JEAN PARÉD-ÉS 3°) OS. GLOBETRO...
Q}larentinha para ceder seu

Walmor es.tre.ara' �ento do Ca�peonato Mun- SOCiaiS' espO'rtlv8IS' .UMA NOITE NO TABA- TERS .,luga" a Carlile e o ba.iano d I d BtA Confe P 6' 20
.

350"i la e asque. -', .

r
RIM reços: ,

-

, .

j,ogou bem nos aspirantes. deracão Brasileira de Bas- E com .,grande prazer que
T->,. Imp. até 14 anos.

E Nivaldo, que cedeu seu O player Walmor: Prazeres
�

rer:ristramos o aniversário na- ' No rlograma.
.

lugar a Vinicius ,t.ambem que defendéu ás côres de vá- quet colocaria à venda 3 talício do destacadó player Atual. Atlantida Nac.

atuou bem no esquadrão se- rios clubes varzeanos, extrea- mil cadeiras numeradas, Carlos Afonso 8' c h.e i r e r, Preços: 7,60 3,.;;0.-

cundario. Ontem estourou' rá na próxima rodada do para toda a temporada ao transcorrido segund'l.-feiTa Imp. até 14 anos.

a bomba: os dirigentes do Campeonato' Amador, enver- preço de 3 mil cruzeiros. última. Elemento que tem se

Botafogo estiveram rios ves- gando a camiseta do Ipiran- Voltamos a informar' que destacado n� equipe por �;uas

tiarios e não esconderàm a ga F. C. do Saco dos Limões. o plano foi inteiramente pegadas sensacionais e seu

sua decepção pela atuação Ao futuroso zagueiro que aceito, já estando êm. exe- arrôjo incomparável. Ao jo

do quadro, especialmente o vem de ser revelado pelo A- cução. O proprio ,Mario Fi- vem defensor do Amériea,

ataque onde Car1yle �ra o mérica F. C. desejamos.felici- lho ficou' com \ trez'entas
I
embora com· atraso, envh-

):riais visado pelos cpmell-ta" daq,es.. pl:t!:ª _ pªR$af" �" �os q"s, votos de felicidades.
. " ,. ..... .,.-, ".,.,

Florianópolis, Quinta-feira, 7 de Outubro de 1954I (--:'�.".�,.�.�,.- � I ":_/:-_iO.'.!if...,.� :
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O CAMPEONATO CITADINO DE
AMADORES ErvfNOMEROS.

·,�o
UM ADEPTO DOS 'SAlTOS

ORNAty1ENTAIS
O AMÉRICA, "DESMANCHA PRAZER"

DOVASCQ.
JOGOS REALIZADOS

EM BLUME.NAU., HOJE, O AVAl
, -

�-

_ \ ,

.

Victor (Colegial) --; 7 vezes

Branco (Radíum) - 3 vezes

Dia 7-8-54 Marreco (Bangú) - 2 vezes

Ipiranga 1 x P. Telegráfico 3 Mario (Bangú) -:- 2 vezes

Bangú 3 x Radium Ú ,Flávio (Colegial) - invicto.
Día 14-8-54 I <,

I

•

Colegial 5 x Radíum 2 :"jAS UNHAS DE FRENTE

Bangú 3 x Ipiranga O Colegial - 14 tentos

Dia 21-8-54: ' Bangú - 10

P. Telegráfico 2 x Bangú :Z Radtum _. 8

Colegial 4 x Ipiranga :l I Postal - 8

Dia 4-9-;)-1 .

. I Ipíranga - 3

Hadi.um 2 x Ipiranga O
'

P. Telegráfíco 1 x oolegtaí

31
JUIZES QUI!; APITARAM

_ Dia 30-9-54 Osni Golçalves. (Nizeta I :'1

Colegial 2 x Bangú 2 vezes

Radium 4 x Post� T. 2 Osvaldo Meira (Dica) 1 vez

Agapíto Veloso 1 vez

André Vilain 1 vezARTIUIEIROS

f3Lf)12IÂ
EsfreHo

Sebastião Silva (Díáo) 2
�. "

Amante (Bangú) e FUix'lto
(Colegial) 4; Luizinho (Cok·
gíal) : Telê (Radíum) i C{::io
(Postal) e Nei (Bangú) "3.
Vermleho (Radíum) : 'TUllo

(Colegial); Hulse (Colegíal )
e João tlpiranga) 2..
Ailton e Arilton (Iplranga i,

Ronaldo . (Postal) Pereira

(Radíum); Hélio (Bangú) ;

Jurandír (Postal); Glauco

(Bangú) : Góia (Bang'ú); Pe
reréca (Postal); Maneca (Co

legial); Laibe (Radium); Ba
tista (ColeghÚ); Galego (Ra-"
dium) e Wi:!-lter (Radillm).

vezes

Gerson Demaria 1 vez

Mario Abreu 1 vez.

lOLOCAÇAO POR PONTOS
. 1'ERDIÍ)QS

-

1.0 lugar ..::._ Colegial 1 p.p.
2.0 lugar - Bangú � p p.

, invicto)
3.0 lugar - Radium ·1 p.p.
4.0 lugar - Postal' T. 5 pp.
5.0 lugar - Ipíranga S p.p,

:\1. BOl'p;es

ESPULSÕES
. Direcã'o ,técnica do

.
-

1 .

AvaíPaul1sta, Anú e José Upi-
ranga)
Ernani (Radium)
Nei_ (Ba,ngú)
Hulse (Colegial).

I

Tendo em vista encon"

trar-se adoentadq o técnico
e jogador Saul Oliveira, as

ARTILHEIROS,NEGATIVOS 'sumiu a direção do plari-
Gerson (Radium) 1 vez I tel do Avaí o �u�iliar-técni',
ARQUEIROS VAZADOS

.

I co
Mário Abreu, um dos

Dilson (I�irànga) - 12 vêzes mais jovens propugnadores
. Dino, (Posbl) - 10 vezes 'do progresso-do tri'campeão
Rl:lsélio (Radium - 7 veze-s da cidade.

,

OS INTERNACIONAIS DE DOMINGO,
I

,
.' �

Dois jogos internacionais
. foram efetuados domingo.

Em Viena, perante 60 mil

pessôas, os selecionados da

Austria e da I,ugoslávia, em
pataram por 2 x 2.

selecienado da Inglaterra
derrotou o "da Irlânda, pela
contagem de 2 x O.

:AUT'OMOVEL

As 8 horas.
ESPETACULAR.' PRO,
GRAMA' DUPLO

o .".uN1

PARA AQU�LES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM C;:ORTESIA.
!
•

Emprfgada'
.
Precisa-se de uma empre

gada.
Paga-se muito bem.
Tratar à rua Tiradentes

nO.7 (sobrado).

PR'EDIO-

l.
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o ESTADO'
-=

Serviço .
Militar

Francisco, Jovino Caetano
de Oliveira, José Guilher

'.

I me de Oliveira, José Alves,
Ao mesmo tempo que Julio João dos Santos Nas

a C.R. remete semanalm�n-I cimento José de Oliveira,
te certificados de Reservls- Patricio Bartolomeu Reus
tas e de Isenção para as I

e Vicente Podalrio dos San
JAM e Delegacias, lembra

tos.
a Chefia a conveniência �os 30ACABA: Estevão An-

c

interessados procurarem in-
tonio Zanatta, Natal Stella,

formações precisas qunto Wilson João Lorensi, Ar�
aos Delegados de Recr�ta- mindo Gruber, Ernesto
mento e Juntas de �hgta- Kuhn e Orival Nunes Bor-
me'nto Militar, a respeito do

ges.
andamento . dos seus pro- HERVAL D'OESTE:

RESERVISTAS DO

EXÉRCITO

JoveliBO

EM CORTE�IA
E EFICIENClA

. A.gênc.ia .

de

Publicidade
CaIu P..tal...r.
li'lorlu6peHa
s..ta CatarIaa

Ftorianúpolis, Quinta-feira, 7 de Outubro de 1954,..'...· .......__..........

, 'Z)�o . GARAN_!é O QUE FABRICA
., __,..-

�'IIIIT;........IIÍ'-".FIliIiji;:I'!'-'"
.../

ECONOMIA absoluta
Gran'CIe CONFORTO

cobre.

CONFORTO absoluto
I

Grande ECONOMIA:

AQUECEDOR ELI!TRICO CENTRAL

I CapaCidade:
100 a

....

1.000 .!.itros

cessos. Olinto Massoco.
.

A remessa corresponden- CAPINZAL:
te à semana de 27/9 a 2/ Faccin.
10/54, é a seguinte: CHAPECÓ: Angelo Bri-
TIJUCAS: Abel Mateus, sot, Geraldo da Rosa .e Os

Durval Rampelotti, Manoel car Follmann.
Pacheco Osmar Rodolfo SÃO CARLOS: . Ivo Hi-

o

Adriano: Odílio José Cris-
lario Koch, José Donhauser

pim, Rubens João ?ilveira e Zeno Muller.
e José Crispim Jumor. BLUMENAU: A r n o

BIGUAÇU: Francisco Wehrmeister, Francisco Xa-
Zeferino de Amorim. vier Beduschi e Gerhard
PORTO BELO: Alvaro

Mass.
. José da Silva. CRICIUMA: Fernando

BOM RETIRO: Altiesti
Grassi Sobrinho.

·Possenti, Amadeu Rasar P.i- JOINVILE: Ary Kanz
res Celso Scheffer, Mano

ler, José Miguel da Silva e

do 'Nascimento, Ari Jovino Sarito Vieira.
de Mello, Leogenio /I'ramon LAJES: José Deobrandi-

�'tin e Lindolf? Bloemer.
.

I
no Borges.. $

.

JARAGUA DO SUL. ITAJAI: Bernardino Pi- .

'

,- Harry Zastrow- \ nheiro,' José Sebastião dos .'

ITUPORANGA: Waldte-
Santos, Juvenal Macha&_o,

vino Manger,
o

e Walmor João Pedro Cardoso, João. ,�. ,C, .. :RAMOSIS.A. Comélcio e jgênciasGorges. Francisco J'esuirio, -Uno da
"F.· 5 C

.

SÃO JOAQUIM: Gaspa- Silva, Nilo de Souza, Nil- Ih,e' João Pinto, 9 po 15...- te. atarlna
ri�&Oliw�fu �n C�� Nil� Ooo&e._� �__�-�-�---��-�����=�� -------------------�

�r:���Nta:ã;Oãde ��:�� g��!:' g�·;��f�o,Gw:r�:� Guarnição t Milita,' -.de'· 'IROCI�SE t MiSSa DE 7-· ola
" "p�dro Bento de Bem e Elí- Rebelo, Ary Manoel Onofre, flori-ano'polis ',' .'..

.

.

,

siario MacionJ.1io de Olivei- Deodato Oldomi Campos' Troca-se). um automóvel
. � !rd. .. '< ,-, Barbosa, José Antonio Xa- 1 .' ". CHEVROLET "STYLE... Rosato . Evangelista e familia, Antonio Evangelista

,
. "'íMARUÍ: Abílio Marci-

vier, João Bernardino Lo- ATENÇÃO CANDIDATOS A�E'SCQ�A DE MASTER" 48, de uso par- e familia convidam aos seus parentes Amigos para as-
;' �ib .:"'Albino, Augustinho

pes, José Sebastião Schmitz, .

. SARGENTOS DAS ARMAS:-i ticular, 4 portas, em bom sistirem. a missa de 70' dia que mandam rezar na Cate-
Pr��:��s; Antonio Limas, João Manoel Reis e Ourides

'
.' ...

"··-S \ estado de conservação, por dral Metropolitana na proxima quinte-feira dia 7 as 7
Antonio Feuzer, 'Antonio Izidoro Pereira. De ordem do Exmo General. Comandante desta

outro MAIS NOVO, das horas pelo descanso eterno de seu pae JOÃO EVAN�
',Firmino Maia, Julio Aríto- CAMBORIÚ: Avelino Guarnição, levo ao conheci�ento dos candtdàtos, o ca-

marca CHEVROLET, DOD- ,GELISTA
·'··Nio, Joenes

. Saturnind de Tiburcio, Otaviano Linha- lendário dos exames de seleção a Es S.A. c.,

GE ou FORD, 4 ou 2 por- Antecipadamente agradecem a todos que compare-
. Souza",Aurino Julio .�a Sil- res, Abelardo Joaquim Go- _. tas. Proeurar.,o S1'. Dário, cerem a esse ato de fé cristã.
va, Joceli Nunes, José Ota- mes e Waldemar Cunha.

,
1) EXAME FISICO: no POSTO SHELL, em Ti-

.
via ,de 'Oliveira, Pedro.gal- PORTO UNIÃO:' José o

"

'.
• jucas, S. C.

'

'r .

'clinOl Cardoso e �.:.z.��_ Vi,tali _=--.....-�.;,..,.,._.,. ''':',. _ As.�p-r.Q._'lJ:lS_d-ê:>se .!e.:K.�me�����!:�li��#"'-!lS.O�-Q? 40�
'�:,�llfz,:�,�, ." '.� . JAGUAHUNfo_: Aldo A':/-, .ras dos dias 14,- Ifi-e .16 do mes tbrl'ente; mo.Estádio do

,4; TURVO: Antoníó Cado- res Firmino de'Sciúza.
.

140 B C, na seguinte ordem: -'...._,

rin, Amado Vieira Anacleto, sa. D1A 14: a) Corrida de 100 metros. b) Salto em altura
Altino_ Fernandes, Antenor com impulso. C)I Trepar.'
Manoel Elias,. Ernesto Pa- .-"'1<"-

a) Salto em distância com impulso. b) Levan-

ganíni, Eudoxio Bueira, Egí- tar e transportar um saco de' 30 kg a 100
dio Santo Canever, João

� metros. c) Lançamento de granada.
Morockoski, Juventino Tra- ............, DIA 16: - Corrida de 1000 metros.

montin, Jovelino Damim, O�SERVAÇÃO: Para essas provas os candidatos de-
Manoel Poli Fagundes, Ma- verão levar uniforme de educação física
noel Leal de Souza, Manoel (calção, camiseta e sapato tenis).
Juvenal Gomes, Miguel Ro ,

drigues Martins e Valter
Ahtunes.
�UBARA0;l A 1 c i de s

Mendes da Silva, Agenor
Galdino da Silva, Ageu Sil
veira Goulart, Celino Gon

çalves Clarinda, Francisco
Iulio Serafim, Henrique
osta, Janil Timoteo da

Rosa, Manoel Medeiros ne-: PAItA AQUElES QUE
drigues, Mario Faria Ma-
chado e Manoel João Fer- DESEJAM O MAXIMO
nandes. \

CAÇADOR: Henrique
Dalke, Nelson José Arthur
de Azevedo. __ .

_ .. __ . __
. �!t ...... <,

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

VIDEIRA: Agostinho
Caetano de Bortoli, Antonio 'AlIIIIJIA..

Joaquim Martins, Claudino . � I�
Tramontini, Dario Silvino

�Castoldi, João Caetano Fer- I
.

ronatto, e Laurinda Pagno.' . �""''''''��'RL.CANOINHAS: Carlos 1- 7'''''''
Cham?oski, . Felici_o .Scz�- 1M'.�I't"RíJ Mil IIVM .

panski, Gabnel Nidejelski, 1"iIQIW'" 1" .

Germano Grem, Ignacio
Zaporo, José Waldemir�
Munhoz, . Pedro Marques
dos Santos e Cassemiro Ku
biak.
ITAIÓPOLIS: Estanislau

Plizka, Eduardo Padilha,
Leopoldo Grein, Miro Mar
tins, Silveiro Alais Ku
zawski, Sigmundo Koval-'
ki, Vicente Wisniewski.
ARARANGUÁ: Antonio

Manoel da' Silva, João Sul�
brasil Espiridola, José Mar
celino da Rosa, Marcos Le
mos Rocha, Nilo da Silva

��:é�ça e Valter Manoel Participa.ção
ORLEÃES: Abelius Bla- JOSÉ URBANO HEIL E

". zius, Alfredo Salvador, João SENHORA
Martins e Pedro Lindol- Tem o prazer de partici-
pho Eilfrasio

. .

par aos seus parent�s e

..... SOMBRtO': -Ataide Joa- pessoas amigas o nascimen

quim da Rosa, AFino João to de seu filho, ocorido no

Godinho, Antonio Serafim dia 20-9-54, as 18% horas.

Borges, Ernestino Laurea� na maternidade Dr. Carlos
no d.os Santos, Idalino Ma- Corrêia que na pia Ba1r1snal
neol Pereira, João Bernabé recebeu o nome

.

de José

Augustinho, João Manoel, Pedro Heil.

As provas dêsse exame serão realízadas.; ás 0800
horas dos dias 18 e 19 do mês corrente, na Sala de Ins
trução de Oficiais do 14° B C., na seguinte ordem:
DIA 18: a) Português. b) Aritmética. .

IDIA
19: a) Geometria. b) Geografia do Brasil. c) His-

tória do Brasil.

I o •

,

OBSERVAÇÃO Para êsse exame os candidatos deverão �� Ilevar: régua, transferidor, esquadro, com- r
.'

passo, lapis, caneta-tinteiro, borracha, não I O Centro de Irradiação
sendo permitido levar livros cadernos de Mental "Amor e Luz" realiza
notas e mata-b0rrão' IeSsões Esotéricas, todas as se-
I

.

gundas feiras, às 20,30 à rua

Florianópolis, 5' de Outubro de 1954. Conselheiro Mafra, 33 - 20
EDIWAL OBEjRG - andar.

C,APITÃO AJÚDANTE GERAL I. ENTRADA.FRANCA

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 hr:' 22.

I

Viagem com segarilnça
e rapidez

'

SO . NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO «SOL-8USILBIBO))
Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

��(�1[t7�. w .

,

.

Agência' • nua Deodoro e�quina:da
1 .• Rua Tenente .Silveira

com o S�'I------------- '"

.V)e'nde-se

AQUECEDOR

ELÉTRICO

fnn-�4,
IMERSÃO e CHUVEIRO�r__
Capacidade 30 LITROS

• Construid�nteiramente de

Parmacias· de� _Plantão

FObrl,Qdo. nOl tipos
horiZOIl'QI ii vertiCQI.

.

Vende-sei
UJ1l.a casa dê alvenaria, re

cem-cons'truida medindo ..

,6,30m. de frente por 8,40 de

comprimento situada na Re
ta dos Barreiros.
Tratar na TAC

ALDO FREITAS.
.

,

PRECISA-SE QUAR
TO

Procura-se, no centro ou

proximidades, alu�r quar
to com entrada independen
te, para uma pessoa sem

pensão.
Tratar
VIEIRA

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe·
ratura desejads.

o MISTURADOR DÁKO, de regu-

lagem instantanea. permite o

maior e.cala de graduações de

TEMPERATURA.

• Construção sólida, sendo a caixa' interna de COBRE.
revestida de material altamente ISOLANTE lIã de vidrg)•

• 'Resistência do tipo tubular, inteirame"te blindada.

• Controle automático de temperatura p(wTj.R�OSTATO.
que proporciona grande ECONQMJA.

i/o.
1
;

Aparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
.

Radiogranas e radioscopias.
Pulmões e coração (torax) ,

Estomago - intestinos e fígado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salping.ografia com Insutla

ção das trompas para diagnóstico da esterÚiáade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas elos díametros da bacia para orienta

ção do parto (Rádlu-pelvímetrfa).
Diàriamente na Maternidade Dr. <rarlos Corrêa.

Expresso Flpolisorianó
ANDRADE

.

& KOERICH
Transporte de cargas em geral entre Florian6poU.,

Cur'it,iba e São Paulo
.

Com viagens diretas e permanentes
Matriz, _: FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro. Mafra, 135
Fone: 2534 - Caixa Postal, 4,35
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CURITIBA
.

Avenida 7 de Setembro 3320/24
Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91

End. Telegr.: SANDRADE
Ag�ncias no Rio de Janeiro' e·em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Emp,a..

de Transporte, Minas Gerais S/A.)

2) EXAME INTELECTUAL:

\

CASA

Vende-se um compressor de pintura, 'um oxigenio
(

completo com bico novo e um motor Dodge 103 H.P
.

.
.

,
O serviço. nóturpo será efetuado pelas farmáci�s Mo

der'na, sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas João Pinto,
Felipe Schmidt e Trajano.

A presente. tabela não pqderá ser alterada sem préVia
com

LA

.

MILTON
PORTA Standart. V'er e tratar na Rua Rui Barbo.sa 144.

I'
8A'NCOdeGif�ITO POPULAR

Iz AGRiCOLA .

I I

, ,Rv.o:��,16
.. ,

FLORlANOPOLIS - 5�6..�6.t6.rlno.

9 Sábado (tarde) - Farmácia Espêrança ,_ Rua Con-
selheiro Mafra.

_

10 Domingo - Fármácia Esperança - Rua Conselheiro
Mafra.

, 16 Sábadn (tarde) - Farmácia da Fé - Rua Felipe
Schmidt.

------,--

17 Domil'lg'o - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.
23 Sábado (tarde) - Farmácia Moderna"":' Rua João

Pinto.
24 Domingo - Farmácia Moderna __: Rua João Pinto.
30 Sábado (tarde) - Farmácia sto. Antônio - Rua Fe

lipe Schmidt n. 43.
"-

31 Domingo - Farmácia sto. Antônio - Rua Felipe
Schmidt n. 43.

/
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Nerêu
Saulo
Aristiliano
Adolfo

PSD
UDN
PTB
PSP
PDC
PRP
PL

PSD
UDN
PTB

PSP
PDC

PTN

,

MAJOR COSTA LINO

Para a Capital Federal, em
gozo de férias, segutu, via

aérea, � n03SO distinto amtgo
e prezado correüglonárto sr..

Major Domingos da Costa
Línn Sobrinho, brtlhanre Orí
.cíal do Exército Nacional, em
serviço no Quarte} General
da Infantaria Dlvisícná
ria/5a.

O Major Costa Lino, após a

terminação das férias, per
manecerá naquela Capital
afim de prestar exames de
admissão à Escola ele Estado
Maiór.

13a. ZONA
NA' CAPI·TAL

\ 12a. ZONA

Senado:
33a 35a 28a 6Ia 55a

5.417 165 163 92 88 145

4.602 155 155 78 81 140

2.713 88 82 59 46 106

2.712 90 '80 61 46· 106

74 140
29 103
2

26 7

78 139
33 78
12

1
Assembléia

3.374
2.246
1.443
804
329'
101
53

Legislativa:
121 99 59
64 75 55
33 29 24
36 29 18
633
1 i :

1 2

64
30
17

,

13
3
1

, Prefeítn:
Osmú 3.919 120 124 69
João José 2.667 77 ,76 58

Lopes 402 11 _14 7
Meneses 1.256 56 34 31

Câmara de Deputados:
Aliança "" 4.791 160 156 90
UDN 2.686 86 75 55 ,

PSP 473 9 10 11

PDC 247 4 2 1

Câmara ele Vereadores: .

2.54;6 ,94 96 44 53
1.679 69 70 46 31
� 910 33 34 23 '19
856 ,40 30 31 20
695 19 9 8 9
279 14 6 9 5

47a
·206
1'66
42
40

32

120
81
49
2

124
102
9
5
8
2

128
77
12
48

178
44
38

.
4

131
37
46
49
7
1

107
42
30
64
18
12

Ante-ontem, ao ensejo de
se despedir .e quando de sua

apresentação ao Exmo. Sr.
General Comandante da

I
ID/5a., foi alvo de significa
tiva homenagem, tendo a

quela Autoridade' reunido
seus Oficiais em seu Gabine-'
te e dito dos motivos, apro
veitando a oportunidade e

consíderando
. que o Major

Costa Lino aníversara-se no

próximo dia 5 de Novembro,
para, felicitando-o presen
teá-lo com um mimo ofere-

, i cido pelos Oficiais em servi

\ I
ço naquele ,Quartel General. i

Isa�s:a�!:��'::::b! �r��:!� CR$ 200.000,00
ta de despedida que lhe trou-I _

.

xe o Major Costa Lino e,' a-

gradecendo a deferencia, for-
' "

mula os melhores votos de t

que vai prestar, quer pelo I

transeurso de seu natalício. .
'

••
O Diretório Regional \ do '

'P. S. D. fez-se 'representar J?!/!.�': "

� no embarque do ilustre /cor- i � �
.

--<'

\ �7
I

� �J
. relig'ionário. 'I

.
I ...

-

I \

"

50a
161
153
61
60

3a
154
102
107
97

Resultado das 32a, 34a, 25a, 37a, 38a, 39à'e 41a secções
451 7.042

437 ' ; . . . . . . 6.069

382
382

3.636
3.674

107
62
4
58

109
90
29
19

434
-378
46

J 5.224
3.617
527

1.545

· '" .
' .

10 �

.

147
64
10
2

127
93
20
12

6.236
3.610
642

/ 276

4.596

3.077
,·1.721'
1.052
385
'n9
59

420
396
27
3

· � . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . .

,

•

',' ••••••••••••••• ' .••••• r

116
58_
25
39
1

413
367
27
37
'8 •••••••••• '; •••• 0.0 •••••••

99
64
28
25
25
14
1

.........................
, . ,

2

134
49

.17
22
8
5

471
328

8
28
14
3,

3.743
2.481
1.109
1.118
849
339

74
65
26 .

22
61
4

· ..'
' -

.

••••••••••••• ; ••••• 0'0 ••••

BLUMENAU
NO ESTADO

, -

MAFRA

Nerêu
Saulo

.A:ri!)tiliano . . . . . . . . .

�
.

1\doifo .

BRUSQUE

Nerêu
Saulo
Aristiliano . . . . . . . . . .

Adolfo , .. , .

qAÇADOR

Nerêu
Saulo ................... ,' .

Aristiliano r.- .

Adolfo �. . . . . . .. . .

CRICÍUMA, (final)
�

Nerêu
Saulo
Arístílíano . .- .. , .

Adolfo , , .

'I ITAJAi

Nerêu
Saulo
Artstílíano , , .

Adolfo , .. , .

,LAGUNA (final)

Nerêu
Saulo
Arístílíano. . ',,' .

Adolfo .

JOINVILLE

Nerêu
Saulo

• • • • • • • • • • • • t • • .0 • � • • • • • • ','
•

Aristiliano �
.

Adolfo' , .

I

I
LAJES

Nerêu
Saulo

· ",

Arístíliano . . . • . . . . . .

Adolfo , ',' ..

ORLEANS

Nerêu
Saulo · , .. .' "

.

Aristiliano . . . . . . . . . ; .

Adolfo ' .

PALHOÇA

Nerêu
Saulo
--Aristiliano . : .. ; .

Adolfo ',' ',' .

RIO DO SUL

"Nerêu '

7 •

Saulo , .

Aristiliano . . . . . . . . . .

Adolfo .

, SAO JOSÉ
Nerêu
Saulo

.
'

•••••• 0"0 ••••••••••••• ••••••

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

Aristiliano '
" .

Adolfo .

TIMB(),
Nerêu·
Saulo

••••••••••••• 0"0 ••••••••• o.,

•••••••• , •• , .•••• , ••• , •• o.'

3.969
2.872
3.083

3.341.

3.854
3.131
2.193
2.092

" 682
675
602
665

2.509

2.531
1.948

2.086.

3.794
3.480
2.224
2.396

4.286
4,323
4.419
4.597

3.100
2.937
1.422
1.058

,

1.928
1.881
1:396
1.409

1.517
1.448
907
885

3.035
'

2.711
3.065
2.881

1.479
1.325
656
649

Al'istníano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422

Adolfo\ ..... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422

TUBARÃO
Nerêu
Saulo

•••••• o o o o o •••••• o"" o •• o ••

,
,.........

. •••• o,, 0 ••••••

4.249
4.015

AristiÍiano I
, .. , . . . . . . . .. 2.207

Adolfo . , ;
. . . . . . . . . . . .. 2.002

4.345
4.312
2.178
2.188

375
229

Nerêu :- , 1.408
Saulo . . . . . . . .. . 1.350

Arístílíano. '
, ,.. 515

Adolfo 558
SAO FRANCISCO DO SUL (final)

Nerêu 2:527
Saulo ,

'

'. . .. 2.554

TIM •••

Artstíhano . . . . . . .. ., .

Adolfo , ", .' l'
.

IMARUí

1.113

U50
Esta eleição de' 3 ele outu

bro de 1954, como diz meu

querido amigo Herr Fritz', . é
um caso xá ondem! Na cam

panha houve muita palavra,
muita pregação! ,Ag.ora é
numero! As palavras, eles

torciam, viravam. Chegaram
até a ter por provado que /0
sr. governador não só reali
zára. todas ás suas promessas_lcomo ainda fo.ra muito além
da 'I'rapobanat Mas, com

os algarismos a mágica não
pega, O Conselheiro Acácio

já doutrínava: - Um é um,
dois são dois e cinco não po
dem ser, seis! A conversa nà
da parou. Deu lugar, infeliz
.nente (para eles) aos núme
ros Miados. A,fiadíssimos e

Nerêu
Saulo -,

o. o o. o 0 ••••• o • 0 ••••••• o, •••

1.316
1.316

Aristiliano , , . . . . . 412

Adolfo , . . . . . .. 408

JOAÇABA
Nerêu 1 ••• t ' • •• 2.674
saulo .. ; , . . . .. 2.689' ,

Arístíüano .' , . , '2.445

Adolfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.385
piRATUBA (final)

j 864
858

Nerêu
Saulo

• o • • o � • � • • • o.' • o • o • • • • • • o • • ,

Arístílíano
/

, , 1.369
Adolfo . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1.353

INDAIAL (final)
Nerêu , .

�a410 .

Aristiliano . . . . . . . . . .

Adolfo .

BIGUAÇU

1.274
1.058
1.989
2.086

afinadíssimos.Nerêu
Saulo

879
772
593
591

Mas•.. as palavras estão'

voltando, Os insultos pesados
estão-se aninhando, agora!
nas colunas de outro jornal.
Insultos, calúnias, mentiras,
difamações. Foi essa [conen
te-de-felicidade que levou a

.

V.D.N. ao que aí está. E' 0.'

já-começá!
Depois não se queixem!

Haverá uni 3 de outubro de

1955. Remember 3-10-54! Do

contrário nós começamos 10-

go, Emendamos as" campa-
. nhas, Tá prá nóís!

. .. B tI M.

Aristiliano . . . . . . .. . , .

Adolfo • • • • • • o o • • o • o � • o • • , o o o o o o •

sao BENTO (final)
Nerêu
Saulo

891
892
983

1.033

I

Aristiliano . . . . . . . . . , .

Ádolfo , .

LAGES
Nerêu 4.445

4.256
2.456
2.202

Saulo , / .

Aristiliano . . . . . . .. . '.
Adolfo , , , .

SEÁRA
Prefeito PSD o •• o. 'o o o o 0,0 o. 0.0 o o o

Prefeito UDN , ; .

, RIO DO SUL
/

1.859
1.431

- SEIS TREMORES
WASHINGTON, 6 (U. P.)

_. O Observatório de Forrno-,
sa informou que .o norte da
Ilha foi abalado por seis tre-
mores do

g,
Tau 3, no

transcor-Irer de.8 minutos. Em Taípeh
-stremeceram as janelas e al-

S'uns edifícios. .

,

Nerêu
Saulo �

I

3.035

2·711
3,065
2.881

Asístíüano
'.' . , .

Adolfo • o o o o., o ••• o '.' o o •• o •• o. o o.

XAXIM
J Nerêu

.

Saulo
•• o ••• o. o-o. o o o. 0 ••••• o, •• o. 1.295

1.061
608
634

o o o 0·0 ••• o o o,. t •••••• o •••• o.

. ,

Aristiliano
.

Adolfo " ...•................. ' .

�---_,,;__-----_...:...___ .• IRMANDADE N. s.
ESCOLA .NAVAl

{

DAS VITÕRIAS .

-Abertas as inscricões ate'
\

30 de ra��:�o��us��a:r�:n���e:�=
, .

. versário, ,a Irmandade
. fará

Outubro na Catedral Metropolitana,
por S. Exa. Reva. D. Joaquim
Domingues de Oliveira, arce
bispo de Florianópolis,.a ben

ção da imagem da padroeira,
havendo em seguida' procis
são, com o itinerário já di

vulgado.
Após a novena, o Sr. Arce

bispo .fará enttega dos di

plomas de irmãos remidos aos

Snrs. Irineu Bornhausen, Al
mirante Carneiro, Dr. Ader
bal Ramos da Silva, Dr. Cel

Previsão' do tempo até às' so Ramos, Dr. Ranulfo

14 horas do dia '7. Cunha, Dr. Paulo Amaral,
Tempo - Em geral instá- Julio Romão de ,Andrade,

vel. /'
\

. Miguel Daux e Dr. Pedro de I'
Temperatura -:- 'Estável Lima Castelo Btanco; em se-

Ven'tos :- Do quaôrante guida aos irmãos fundadores,
Sul, frescos. os ·que assinaram a ata em 7

\Tempera�uras - Extremas de outubro do ano passado e

de ontem: Máxima' 20,6. Mí- se conservaram na Irmanda- ,

nlma de.

_

De 10 a 30 de �utu�r<: esta- i na anti-variólica, certificado
I rao abertas as mscnçoes ao de conclusão da 3a. série do
concurso de admissão para' curso científico, prova de es

.matrícula na Escola Naval. tal' em dia com suas obr.ga
Poderão inscrever-se os can- ções militares, prova d�' pa·
didatos com o curso cientW- gani,ento de Cr$ 100,00 (la ta
co completo. Os requerilllen- xa regulamentar de ins.;rí
tos de inscrição poderá) ?f'r ção.
apresentados nos Oomandos
dos Distritos Navais ou nas

Capitanias dos Portos e suas

Delegacias acompanhados de
4 fotografias de 3 x 4. e dos

seguintes documentos: Certi
dão de idade, atestado de

bons antecedentes, prova de

ser o requerente .l'espons,�vel
pelo candidato, atesta'J�,. de
idoneicJáde moral e de.sel,d-
1'0, firmado por, dois oüch1.i5
do Exé{:cito, Marinha' ou Ae

ronáutica, atestado de V3/'.i-

o Tempo

Faculdade Calarinense
de Filosofia

\

Para tratar do funciona- àquela Capital a rím ele pre-·
mento da Faculdade Catarí- encher exigências do mesmo

nense de Filosofia, esteve úl- Conselho, tendo esperança de
tímamente no Rio de Janeiro conseguir despacho favorável
o Sr. Prof> Henrique da SÚva ainda êste ano. Um dos fins
Fontes, que, junto ao Conse- da nova viagem é o contrato
lho Nacional de Educação, de professôres especializados
conseguiu adiantar o respec- .assunto a que já 'deu enca�
tivo processo.' O Sr. Prof. minhamento no Rio de- Ja
Fontes retornará em breve neiro e em São Paulo,

.
.

.
.

,
-. _.

Florianópolis, Quint;i-feira, 7 de Outubro de 1954

Loteria\ do Estado
HOJE:

, '

Os homens, mesmo os de pouca acuidade, procu
ram' sempre tirar dos fatos as licões e os ensinamen-

tos que 'eles encerram.

'
-

Nem todo o fato, evidentemente, se presta para
análises. .Muitos não nos fornecem ilações filosóficas.
Mas se há' fato recheado de ilustrações e 'de material
conclusivo, é um pleito eleitoral. As urnas ensinam

pelo metódo pedagógico maís direto e objetivo.
,

Os nossos valentes confrades do Diário da 'I'arde

estão. gazeteando a escola das urnas. Deixaram de

frequentar o curso eleitoral. Estão vivendo parados
no tempo e no espaço. Não tiveram, ainda, a coragem de

arrancar da folhinha', o dia 3 de outubro.

Daí; sem dúvida, as reportagens que têm aê�lhi
do, das ocorrências verificadas na Fort'aleza de Dê,

Marina, no Estreito. Ali, naquele próprío de uso do

Estado, com uma placa bem vistosa indicando a'CO
LETORIA ESTADUAL, tramou-se, no, domíngox um

processo completo de infrações ao Código Eleitoral, da

retenção de títulos eleitorais ao uso exclusivo de um

prédio público. por parte de um partido polítíco: da

co1!cção de uma funcionária pública, coletora de ren

das, ao suborno com presentinhos etc. etc ...

A Fortaleza de Da. Marina era muito mais turva '.

que as urnas anuladas de Turvo. A JUstiça Eleitoral,
forçosámente, tinha que dinamitar. aquela fortaleza de

infrações eleitorais.
. .

E, agor.a,· o Díário da' Tarde vem em defesa da
tentativa de, fraude! E do caso in:venta versões sanguí
'nolentas, lúgubres, tétricas, de grand guigno! Descre
ve cenas dantêscas, de canibalismo e antropofagia!
Todas as' senhoras gravidas, que ali se achavam, foram
seviciadas! Todas as criancinhas foram atropeladas!
Todos os anciãos foram esmurrados! Lagrimas de dõr

e desespero desidrataram todos os organismos! Gritos
de aflíçâo e piedade' subiram aos céus exorand� as

misericórdias divinas! Facínoras e cangaceiros, arma
dos até os dentes, teriam ali expluído seus instintos

x

E' por mentirem assim, cabeluda e· deslavadamen

te, que eles, os que-não eompre�nderam a lição das

'urnas, se descabelarrij com a lavagem que estão levando.

Eles, que são os mandantes
\
dos crimes eleitorais

verificados na Fortalezà de' Da. Marina, são também os

agentes da derrota 'do seu partido.
x x

x

Aos outros, adversários limpos, incapazes de cones

.ber as misérias cerebrais .estampadas no Diário, esses

_{
terão o nosso respeito. A decisão soberana do povo,
núm pleito democrático, não diminui nem envergonha
os vencidos, quando eles mesmos não se dímíriuem ..

Vencer ou perder é uni acídente . normal do regime.
Mas é 'preciso saber vencer e é preciso, sobretudo sa-

bel" perder.
'

/' X X

x

Estão anunciando, por aí, que os que votaram con

tra o govêrno 'Vão ver uma coisa!
Se isso acontecer, antes de értcerrada a· campanha

de 1954, já pOdemos iniciar a de 1955. Dois motivos es

tão, anatados para a abertura dess'a campanha:
10 - As perseguições, se se positivarem.
2° - As; reportagens do Diário.

I

selvagens.
x x

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


