
·�,__..'�.

t DlRETO�1 ",., Rubens de :

,

I Arrudá Ramos
'

I GERENTE' ,(
" Domingos. F. I"de Aquino .

M •

• 'G' �_II_'_. -_- __;._----------

E�licão de hoje r: 8 .páginas Ftoníanôpolis, Sábado, 9 de O�ttubro de 1954
" ,

Omai••nti,oDiá
, �rio d. SII,-Catarina
f' Ano xu I

ilt' I·H., 12.008
�---

c-s. 100

Mão apurado o seu voto
COlho tactos os e:eLtOl;�s: o r cíal destinada aos .eleítorea

sr; Governador do Estado,,.de outros rnunícípíos.
estav�' ,clas�íficado para vo-" oem

'

o' tropismo pela íle

tar em "uma seucão eleíteral. galídade que o caracteriza,
Eleitor de ItaJaí, S, ExCia, S, Dxcia.: perdeu o seu voto,

foi distribuído para votar pois as instruções do Tr lbu

perante' a la, Secção, (Pre- nal eram claras, taxativas a

Iertura Municipal) onde ti- respeito, razão pela qual a

nha na lista' 'o n. 13, Junta Apuradora nada mais

Esperava-se que S. Excia, ponde f�zer que .anular o vo

comparecesse à Secção e os to governamental.
fotógrafos ofícíaís se movi- Não teve, assim, o sr, Bor

montaram para apanhar o nhausen por má-fé ou pre

flagrante do 'exercício de- guíça, a dita ele ver apurado
mocrático do dever cívico" o seu próprio voto,

por parte do nosso 10 magís- Também não fez falta, pois
trado. seria um voto divergente da

Ângulos próprios e de lar- vontade do alt-ivo eleitorado

go efeito eram procurados urbano itajaiense que, êm

pelos fotógrafos, que entre I S!g�if�cativa e, consagradora
si competiam pela melhor maioria de mais de 600 votos

"pôse" que significava natu- sufragou os nomes preclaro
ralmente uma próxima pro- de Nerêu Ramos e seus com

moção à letra maís alta da panheíros de jornada,

/

!maf já ��n�a na J!�r �n[ia B· elu i[B
;t3, PAULO, 8 (V . .A,) - O te posto disputado nas elei- guem que pudesse provar ser, o SI', Adhemar de Barros: ladrão, Tem razão, .eu sou

si::, Adernar d,e Barros, falan- côes, Adhemar fez sua cam- ele U111 ladrão, : Uma vez, quando discursava um ladrão. Mas eu roubo pa-

.' -orone de uma es- pariha com a sua usual exu- Nesse ponto, o comentaria-
i
ante uma assistência pouco ra êle - o povo do Brasil.

do ao mlCIO , ,
'

"1' d D' d' f 1
_

de rádio desta capital, berância, oferecendo """ ta fez uma anotação ao pe amigave e uma pequena izen o ISSO, ez c aover no-

�aç�o, u que "seja qual, for 1.000,000 de' c�uz,eiras
"",. I da pagina, para contar o se- cidade, Adhemar gritou: ° t�s de 'banco sôbre a multi-

o e�:S��tado das eleições em
I
(US$ 55,000) de premio a al- ,guinte, fato relacionado com povo pensa que eu sou um dão,

'

�!:�;��e!�r;::�;i�;;� l"t:���!���'lhõvã"1õ"eÃci� '-i'iõ'iíz�de:fMã'-
0"_"

cartas de toda parte do
TORIA J pt.'

·

I
· - - io

mundo afirmando que só
' ,

aaet aCUeco VI orJOSO, mais uma vez
êle (Adernar). é o único hoc' RIO, 8 (V, A,) - Em as- -

bléí 1 d' acíontstas
. RIO, 8 IV, AJ _: Havia se- inundações" Em consequen-: gração ao engenheiro Janot

rnetn capaz de modificar à sem em gera e c , -

I
-

I'

poiltíca do Bra- a Companhia Siderurgica de te meses que não chovia em cía, sobreveíu na localidade Pacheco, que de fato provou
fisionomIa 1 ,

d hVolta Redonda, elegeu seus .Juíz de Fóra. A estiagem mineira verdadeíra consa- ser um :rp:an a-c uva,
__"""�a'.a._••"",wawa""'._."� • __ • _ w ..� ...

sil.
,

t novos diretores, que deverão causava apreensões aos, ra-
ConcluI'u para o repor. er:

"não acredito ainda em der- completar o período de qúa- zendeíros, ameaçando seria-

�C�O""""'_-E-R-IS""S""�I'M�OP-R---O'U--"'" ·c-
-

O BRAS'IL E JAPA""Otro anos dos diretores resig- mente o abastecimento de ERI'" V· , N ' N 'IANO, -,'
,rota"

ARA O natárius eleitos em abril energia elétrícà da cidade I

I d
.

dDIAS SOMBRIOS ,p M I'h
"

eBRASIL
' dêste ano, os novos direto- mineira e adjacêncías, Quan- CONFERE,NCIAS e oram os acos e amlza '

,

, '

res escolhidos são os enge-, do a escassês d'água chegou • ,

A -edícào latina amencana RIO, 8 (V, AJ - A dele-11949, com as eleições gerais,
da revista "Tl'mé", de 11 do nheiros Ismael Coelhc de ao clímax, a companhia de WASHINGTON, 8 (U, P.)

I míngton,
em Indiana, a de

d' Iítt d'>.l' eaeão japonesa chefia a pe- mgressou na po 1 ica sen o

corrente, declica uma pági- Souza, _eleito vice-presiden- eletricidade teve a ideia de, - O escritor brasileiro Eri- Western College para Moças, lo mínístro dos Negócios Es- ,eleito deputado pelo Partido

na da seção "The Hemisphe- 'te; Renato Frota Azevedo,' contratar os serviços do en- co veríssímo, diretor do De- no Ohio,' e a "Northerwes-
trangeiros, sr, Katsuo oka-: Liberal.

1'0" a' sítuacãc bras'Ileíra. O diretor Industrial; Paulo genheiro J;anot Pacheco,
, partamento Cultural da U- tern "University", de Evafs- 't' it 1 N bí t Y híd e

_ zaki, chegara a es a capi a o ga me e os 1 a, -

'Mendes, diretor-secretário e Munido de apetrechos eis nião Pan-Amerícana, iniciou tor, Illinois, Partícípará I
comentarista, que expressou no dia 10 di6 corrente, pelo xerceu o cargo de chefe do

várias opiniões sôbre fatos e Adão Pereira Freitas, diretor que seguiu para a "Manches- ontem uma viagem de con- igualmente da reunião anual
avião da. Japan Airlines, em gabinete dei primeiro minis-

homens daxnossa atualidade tesourélro, ter Brasileira". com ares ferências pelas grandes U- I da Comissão Nacional da "

'

, seu primeiro vôo, com a mís- tro. No mesmo ano, aceitou

política assim tel:mina o seu
--'
-,- ---,--,:;-,--'- de alquimis-ta o homem que, níversídades elo MideUe \Vest, UNESCO, que se realiza nes-

são especial de promover o .ser ministro sem pasta e

trabalho', Se, os populistas ELEVAÇAO diz modificar. os caprichos te outono, em Mílwaukee" no
t 't t d I 't t t

'

maior es reI amen o os a- concoml an emen e presI-

g'anhaI'em, seu goveArno - e QUITO, 8 (U, PJ - ') :.;c- da natureza, Passou sete clfas Essa VIagem ocorrerá no Wisconsin, d t dA' d RI ç::Js de amizade que ligam o en e a AgenCia e epa-
, O Br'aSl'l _ mergulhara' e1"l cretário de Estad,o acl qUito observando o ceu, a direcão.. quadro do progl'ama 'da Erico Vel'Íssimo lafará aos, 'I'

-

A' d' Japão ao Bras1 , e ao mesmo raçoes, ssumlU o' cargo e

pl'ofunda pertul'baça-o - (I.{ dos Estados Unidos, sr, lIen-1 dos ventos, as est,relas, et,c, OEA, tendo em vista_aumen- professores e estudantes des":
_

I tempo apresentar ao govêr- ministro do" Estado dos Ne-

tlle P'Opu11'stas win,/11is "'0- ry Holland, termino,u ",i.la 1 e. ante-ontem, fmalmente, tal' os 1iame� culturais

in-,
sas Universidades sobre a li- , '.

E t
'

ó
_ no de São Paulo os cumpn- gOCIOS s rangelros, em ",.

vel'nement - and Br'azl'l - I visita oficial de dOIS dIas (, pos em funCIOnamento sua teraní.ericanos, teratura e os costumes dos 1
'

f' l'd d- mentos pela passagem do IV 952, e e nessa ma 1 a e

wil be in deep trouble"), no Equador, com uma prJes- r aparelhagem, O escritor Erico Verissimo países da América Latina, Centenário da cidade pau- que empreende a sua viagem
O comentarl'sta da TIME tra com os J'orna�ist'1s Disse O resultado é que ch,oveu visitará as Universidades de I sobre as finalidades da OEA

vJ lista, A delegação permane- de cordialidade ao Brasil,

procurou figurar a posição que recolhia impccf;,;õe:, cti- i e chuva copiosa.se precipi- Mineapolis, Minnesota,

,iS-I
e a respeito da técnica do,

cerá ne 'Rio de JaIi�iro até '_�

de alg'uns POll'tl'COS e, l)arti.. mistas sobre os resuJt.ados da I tou sQbre Juiz de Fora e ,conl consin, Ann .A:rbor, no Michi- romance, A viagem durará /
- • ,

. o dia 1-8 do corrente i' quando EMPR
/

STIMO DE 81\
'

dos, detendo-se no sr,' Aclhe.. sua visita, aduzindo q:le re- I tal violencia que provocou g'an, a de Iowa, a de Bto- 23 dias,
'

..

seguirá viagem para. a capi-
' E, v"

mal' de 'Barros, sôbre quem putava fundamenL'al l)ara a

O C Ih F d
-

I d I I"
tal bandeirante, O chefe da MILHÕES DE DÓLA-

disse: Manobrando entre os América Latina a elevação DOSe o e era a'
,

unos aVia
- ,A, ,

doi!;i campos' (popu]ista e I dos l)íveis de vidf\ -Io.s féUS,' ," , �:;e���so co:������ �g�:;:: RES PARA O BRA-

����er;�l����r��=�o�iti��mb�� I
povos, '

raUficou O ac.ôrdo ijue resolvf. u 2 questão de Tríeste I ��p��n��!:io i��r�::���or e� RIO, 8 (:'I�"confir_
dhemar de Baú'os, propri'e- ,ROBERTO MASSAT MODRE BELGRADO, 8 (U, p.)

-I
vel "à cooperação e robuste- 1922, após a sua formatura, mau-se plenamente que o

ta'1'1'0 "lnl'co ele, U'ln 1)"'1/'(10, ,Re]);res,entaciones �de Maderas J bc ." t1
- O Conselho Federal executi- malizar as relações 'com a cimento da paz", Afirmou pela Faculdade de Ciências minis{;ro Eugenio Guclin o -

I' 1 �J, .' -;,', ê:: ,!'_llc RlO Negro 1272
Cane l(,h"O ao gov .1'1-10,' ,""" ''bi'17ec-cj�n Tc!] ';hÚrRu: ·Ro.MAç 'vo, d,a.. �:'lg0f:l�iã""",à1J,�PV{:Hl.:..}talia, 'ainda: "Guiamo-nos só ;por Econômicas da Universicrade. .teve junto ao Banco ela Re-

8(1.0 Paulo, o m:;tis. impúí'�íiÍ1- •
ROU Mont�Yide� ((Jmg,ua�) onten17;_.,pol' $tnâni�_c.lud�, . cf

r 'In'i 'c sdúrso'J 1;)1' Ií:lt�do' ::\nh>,.)p:t.erêf;.§�:>.!?_,2e�i' ,o de Tpquio, Na car;rei.r� di�lO"- ,serva Federal de Naya lar-
---. ,I" ,,' 'ac,�l'do com...;,a",J�'ál!a �)!).1·!1- cli- ,'m 8�'1l: jevo, 'ttt ,,'fi CI,ecln,rou (iuanto antes ,!lm, :;t,' _sitÚ!ffUO �Úl.:tífâ: "\1ihl't"'6eI1P�mlo�(l�� - q.ufl,_iuü ce'nwréstlmo de oi-

_,.),

Vlsao do terrltorlô livre de (ue nao estava satisfeito COlll tolerável e faclhtar Ulna nor- siva\m·ente os cargos Ore con- tenta 1l1,Úhóes· "·ci(;- dólares.

,Em colapso a ,greve co,�ntra' Trieste'entre os dois países, o acôrdo ele Trie.ste "porque malização"-d� nossas relações, sul geral e conse'nieiro da Trata-se ela operação deno

Foi tomada a decIsão, depois de novo temos ele fazer um Acho que êste resultado se- embaixada na Chilíla, Ing:la- minada negative pledge, isto

aluno \";. ,ne "ros
de sessã,o espeeial ele hor'a e grande sacrifício no inte- rá obtido mediante o acôr- terra, e Estaelos Unidos, per- é, empréstimo com garantia

OS,
_ E' meia qüe celebl'?u o' conse-,' rêsse, ela pacificação desta do' e� foco", Ti�o manife�- manec�ndo elemoradamente I elas reSfrvas-ouro elo país,

WASHINGTON, 8 (D, P,) Localizado em Atlanta, lho e durante a qual TltO, parte do mundo", Acrescên- tau mnda que eXIstem POSS1- na Chma, naqueles postos, que m6ntam a trezentos e

_ A greve estudantil de Davis declarou '.lu,e ,de fato que a presidiu, 'manifestou I tou que, entretanto, a Iugos- bilidades de solução de to- Após a guerra, ocupou fio vinte e dois milhões de do

quatro dias contra 'a inte- dissera aos jovens que se que embora o acordO' 'não lavia sentia certa satisfaçao dos os prob'lemas ela paz Ministério, os cargos de elire- lares depositados naquele
gração de negros 'e brãncos permanecessem em casa, as' fosse i�teiral11ente sutis]',:).-, porque, o seu sacrifício tinha mundial, porque �uitos dos -tor-geral e vice-ministro, Em banco norte-americano,

nas escol'as públicas desta escolas não poderiam fun- tório para a Iugoslp.via, con- produzido frutos e mostrava governantes percebem agora I _,__,

l' 1 1" '''alO'unla so tribuirá pata a l)az e nor que a Iug'oslavi"., e' fa, \'0'l'a1 ser "preciso, buscar "lltra
------------.------

�;��t��l ��:ec�:sel��e n���c�� �����rr=�o�s:��:;'teri: que ,ad=
.
,-

__"_____ orientação na situação �il;- M,AIS DE 25.000 HOMENS EM', GREVE
de ,que um deputado pelo vir, ,tal' que não seja a das ar-

Estado de Georgia teria esti- Davis fustigou o Supremo GUOIN 'REGRESSOU SATISFEITO '

mas e eriação' da

a.iU,da ,mi-, NO PORTO DE LONDRESm�lado os 10vens grevistas a Tribunal por sua decisão litar", �

prosseguirem com o movi- contra a segregação radal NOVA IORQUE, 8 (U, P,) de suas negociações finan- LONDRES, 8 (U, PJ - A llhadores que aderem à gre-

menta. I nas escolas públicas, classi- - O ministro da Fazenda do ceiras ne"ta cidade, que cul- Tito se negou a incórpo- greve dos portuáriOS trans- ve,

Robert Dean, de 18 anos,' ficando-a de "uma ultrajan- Brasil, sr, EugêniO 'Gudin,' minaram no novo emprésti- rar o país à Organi1.\aç:ao�,dp formou hoje, o imenso por- Victor Marney, chefe ex-

presidente da "Comissão de te tentativa de 'impor os pl'lortiu ontem de regresso ao mo concedido pe�o Banco da Atlântico Norte porque 'vai to destà capital numa flo- tra-ofícial da gr�v�, amea-

Ria de Janeiro por via: aé Reserva Federal de Nova diretamente contra uma a- tI' b d d'
\
t-Greve" da Anacostia High pontos de vista pessoais e so- I ,

' -

"
res a c e navIOS a an ona os ça com concen raçoes em

School centro nevrálgico ela ciológicos dos membros -tia rea" ' Iorque, gressão comunista, A Iugos- e guindastes silenciosos, Per- I todo o país, até que caia o

• i�tran�uilidade estudantil, Côrte ao' povo que,n:í.o pen- I
Na entI:evI�ta a Im�rel1S� O ministro�explicou que os lavia - acrescentou":__ é um, to de 25 mil homens se a-! império dos patrões, Os esti-

declarou à imprensa que o sa como eles", qu; conce�eu ante-:.?ntem, a 80 mÚhões de dólares do em- país comunista, embora an:-l cham em greve e não havia vadores se declararam em

deputado Jarnes C, Davis O congressista disse que nOlte" G,udolO anuncIOU ?u':_ o préstimo começarão a ser ti-soviético, Dec_larou ainda atividade entre os 2/3 dos greve há 4 ·dias, protestarão
(democrata da Georgia) lhe 'está "satisfeito" com o fato empr�stImo, de 16tl ml�hoes utilizados �rnediatamente; que a cooperaçao entre a I navios surtos no porto, Hou- pelo novo sistem.a de traba

recomedara aconsélhar aos de que o povo "está,reconhe- de dolares a taxa--de Jur�s para o pagamento da dívida Fra�ça, Ale�anha e ol�tras I ve recurso de transportar lho que dizem acarretar a

grevistas a continuarem com cendo o erro judiciário, I anual de 1,5 por cento; sena comercial brasileira, �aç�es d� OCIdente europeu I çargas pelos trens, com des- redução dos seus salários,

o movimento, p�is aS'iim se-
' redimido dentro do prazo de tera no futuro certas con- tino aos portos, Ao mesmo tempo, pedem que

ria "melhor" para ei�s, doze meses, sequencias úteis se cim- Entrementes se vão acu- se lhes permita tlecicÜr por
O empréstimo, na realid:i- C P DO li) G DO tinuar o caminho iniciado mülando, perto das docas,' si mesmos quando devemBLOQUEIO RACIAL ACORDO INDIA d" t d 80

•

'U
- �. .IV. b' t' d 1

Davis é membro da Co-
' e, e somen e e mI 10es com o o Je IVO e reso ver gl:andes quantidades de arti- tràbalhar em horas extraor-

missão do Distrito de Co- FRANÇA de dólares; já �ue os outros SUL o��. antagonismos internos gos de exportação que ser- dinárias, Uma greve parale-
lumbia, ela Câmara dos Re- MADRAS, 8 (U, P,) _ Em 80 milhões serão utilizados RIO, 8 (V, A,) - O presi- que ainda persistem na Eu- I ve� para o país conseguir la, mais de 8 mil engenhei-
presentantes, comissão esta fontes elo Partido Socialista para pagar, a 22 do corren- dente da República assinou rapa", Referindo-se às

rela-,
divisas e também de alimen- ros, mecânicos e eletricistas

que cont1401a a legislação re- da India Francesa se infor- te; outro ,empréstimo ante.. decreto elevando a Delega- ções te�sas entre, Iugoslavia tos 'que c�lE�gam para abas- estão paradGs desde a sema

ferente às escolas ,de Was- �ou que a França e a India rior pe aq milhões de dóla- cia da Capitania, dos Portos e os palses da cortma de fer- tecer o pars, Outros 3 mil es- na passada, afirmando que

hington, O jovem Dean' disse chegaram a um acôrdo com- res, que o Ba,npo da Reserva ,do Rio Grande do Sul em 1'0, o presidente apontou pa- tivadores se uniram à greve os patrões despedem tem

que o congressista insinuara pleto sobre a transferência- Fed�ral conc�s:leu ao Brasil Uru?'uai�na à cate�oria de I' ra algum�s m,_edidas �isan�o protestando pelo fato de se porfudamente os trabalhado

que a Comjssão trataria de dos portos meridionais. De- em Julho .passado, CapItal1la de TerceIra Clas- a normahzaçao da sltuaçao terem empregado 500 indus res em época em que dimi

bloquear qualquer tentativa' verão ser realizadas eleições Po,uco ,a�tes de embarcar, 1 se �om, a deno�nação ,de e que se tên� efetuado pro- para descarregar os navios, nui a atividade, sem levar

do superintendent� �colar gerais em toda a região, sob G,U�l11 l11�ICO� que es:a�a cap1tal1l� Fluvlal, dos Por-
i gr�s�os conslderaveis neste Dizla-se que a cada obra au- em conta o tempo de servi-

de tomar medidas discipli- o controle francês e india- mu�to satIsfeito com o ex!to tos do RlO Urugua-t- ' sentIdo, mentava o número de traba- ! ço dos empregados.
nares contra os grevistas" no,

carreira, "
'

,

Mas, pobre', dos fotógrafos! Honra ao bravo eleitorado

S, Excía, em um elos seus de Itajaí e pena ao eleitor

arroubos de f�lsa modéstia, I pouco
esclarecido que não

preferiu fugir à publicidade so�be (0�1 não quíz) apro
e foi votar, na Secção espe- veítar o· seu voto,

ISRAEL EXPORTOU ARMAS o Comércio parou
RIO, 8 (V, A.) - Marta trito Policial, tal a massa hu- par à incontida

Rocha provoc.ou emtem uma' mana que se aglomerou lá, populàr.
pa,ralisação no movimento desejosa de ve-la,
comercial e total paralisação
da circulação no trecho mais AUTO NA RUA PROIBIDA
central da Rua, Gonçalves Por inúmeras vezes a bela

Dias, ao chegar de surpl',esa representante 'da ,ll1ulh,er
a um estabelecimento co- brasileira f9i otlrigada a as

.l;nercial ali sit,uado, somar à saGada da loja, a

':MisSi Brasil" teve que fim de satisfazer a curiosi

pel'l:nanecer ma.is de uma ho- dade de seus fãs, ,Foi preci
ra po interior ela casa, só so, mesmo, que um taxi vies
conseguindo sair depois das se �té à porta da casa, em

18 horas, fortemente prote- plena n,ra proibida a tráfe
,gida por llUIa, equipe de, go dá-' aqtos, parà que 'a lin
guardas e servidores do Dis--' da baianlnha pudésse' esca-

para uMis& Brasil))
curiosidade que o dono do estabeleci- presentou' Gom tanta felici

menta preferiu recorrer aos dade e fidalguia a tradicio
oficios da Rádio Patrulha, a nal elegânCia, beleza e edu

.TAMBE'M PELA MANHÃ fim de evitar

�\
ossíveis ex-: cação das moças brasileiras.

O que aconteceu à tar- cessas, Felizme te tudo aca-I Assim é de se ,esperar que

din_ha já ocorrera pela ma-
, b,ou bem, tendo Mar(a se re- a "Festa da Vitória", a se

nha nas ruas ele Copacaba- tIrado sob as palmas dos realizar sábado próximo em
,

, I' ,

na, Ao entrar numa casa estudantes formados em a-', Quitandinha se constitua
comercial fronteira ao cine- las para saudar a sua im-, num grande acontecimento.
ma Roxy,_ e vizinha de um pl'essionante beleza, : Por outro lado, mais do que
colégiO, cêrca de meio-dia, nunca se torna imperioso o
Marta foi reconhecida pelos INTERESSE desfile popular, pelas prin-
estudantes que, gritando seu Esses fatos vem demons- cipais ruas da cidade, a �im
nome, procuraram vê-la e traI' o grande interêsse des- de que todos tenham chan-'
t6cá-la,

_ pertado pela pre!3ença, no'; ce de ver a encantador!:l.
A avalancha foi tan1anha, Rió, da bela jovem que re- I Marta,

j '#

TEL AVIV, 8 (U" P,) - "O pat'entes a um "país amigo",
Estado de Israel exportou ar- Assinalou que essas novas

mas de sua própria fabrica- armas eram agora produzi
ção no valor de quatro mi- elas em série e brevemente
lhões de libras israelenses", equipariam o exército israe

declarou em discurso profe-, lense,
r�do nesta cidade,/o Sr, s111-1
,mon Peres, diretor geral do i Falando a respeito da cha

Ministério da D(!fesa 1s1'ae-; mada púa o serviço militar
lense. l.elos 'árabes que vivem em

Acrescentou Peres q�e ha- I Israe,l, acent�lOu Peres
" q�e

viam sido feitas em Israel· 86 p6r �ento dos,á:rabes va

importantes invencões em 'lidos residentes em Israel

matér�a de arma�ent�s e
J eram voluntários para o ser

que haviam sido vendidas
I
viço miiitar,
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o ESTADO

SAVINO GASPARI:'Il'I

Murcho como uma flôr que o sol nunca beijasse,

O seu corpo febril aos poucos se consome.

Na luz do triste olhar, na palidez da face,

A morte já estampou irônica o seu 110me.

O riso, uma expressão que 'a alma retratasse,

Vai-se agora sumindo, assim como se some

O último clarão crepuscular, que nasce

Para a glória de um dia e morre sem renome.

E a 'terra, a mãe comum dos seres desgraçados,

Pra o ·banquete feroz dos vermes esfaimados,

Traga-Ia-á, sem dó, envolta em seu caixão.

( .

JPiedade, pois, ó mães, por tôdas as crianças!
Lembrai-vos que elas são as nossas esperanças

Vida, fôrça, futuro, en�im, duma Nação.

ANIVERSARIOS
\

FAZEM ANOS, HOJE:

,
Mál'e;nidade "Dr. Carlos

I Correa" e que, na pia ba
I
tismal, receberá o nome de
Luiz Antonio.
O Estado formula os me'

lhores votos ao galante Luiz'
Antonio- ,e se congratula
com os dignos genitores,
presentando felicitações.

-0-
,

PIMENTÕES RECHEA
DOS

NASCIMENTO

� DE OUTUBRO

A data ete hóje recorda-nos que:

,

em 1771, no então PÔ'L·tO dos Casais, nome· primitivo
de Pôrto Alegre, Rio Grande- do Sul, deu-se o lan

çamento elo Brigue "BaIona", que se foi reunir a ou

tros navios para formar a Esquadrilha que auxiliou

o Exél'CitO ria expulsão dos hespanhois· flue ocupa-

vam o Rio p-rande, em 1776;
.

f:'m ia09, tomou posse do cargo de 1° Cápitão-gene
ruI ela b,pitânia' de São Pedro do Rio Grande do

Sul, D. Diogo de Souza, mais tarde Conde do Rio

Pardo, sucedendo ao Chefe de Esquadra Paulo Ga

ma CBarãó de Bagé), e entregando o .Govêrno ao

Marq'uês de Alegrete em 13 de novembro de 1814.

Nascera em Lisboa a 17 de maio 'de 1'775 e naquela
mesma cidade falece{l em 12 de julho de 1829; Foi

, um. d.os cQmanrl':llltes do exército brasileiro' nas

campanhas\de UHI, 1812 e 1320;

-,:' em 1821, foi ratificada a convenção de Beberibe,
� .

pelo General Luiz do �êgo, entre a Junta do 00-

vêrno ele Goiana sob a Presidência de llernarclo Jo

sé da Gama e a de Recife sob a Presidência daque-
\

le General;,
.

em' 1853" d :vapor "p/rnambuco", que fôra encalha�
do junto ao arroio da.Cruz, entre a ponta de Santa

Maria Grande e a barra do Araranguá, naufragou
perecendo 42�pes�oas, tendo o marinheiro Simão

(preto), feito a na-do, sob terrivel temporal, 26 via-,
gens entre o navio e a praia, salvando 13 vidas, pe
lo que foi-lhe cohferída pelo Govêrno uma âwdallu
de honra.;.·

Ftoríanôpolls, Sábado, 9 de Outubro ele 1954

A 'Semana da Criança I Onde quer que haja I
mentares de higiene aos

neste ano será dedicadJa á g u a s estagnadas, es- I
filhos. Quando permitem

ao combate da verimíno- gotos imundos, pântanos, que seus filho.s andem des'

se na infância, Faça tam- etc., há vermes prontos pa� i calços e brinquem em luga
bém a sua parte. ra se lançarem e� ofensiva Ires. insalubres e úmidos.

contra os sêres humanos.' Quando, enfim, permane-

'Você tem alguma idéia' Cuidado com êsses lugares!
I
cem negligentes ao perce

acêrcá do .que está se fazen- São perigosos e devem ser bel' que os seus próprios fi
do no Brasil em matéria de evitados, tanto pelas crian- lhos estão revelando sinais

saúde pública? Na verdade, ças como pelos adultos. levidentes de verminose, co-
está se fazendo muito, mas ,mo cólicas, falta de apetite,
resta muito por fazer. Diá- Outra coisa a fazer, é estado de depressão física,
riamente, abrem-se as por- drenar os pântanos, canali-

I etc.
tas de milhares de clínicas zar as águas estagnadas, I

Durante a próxima Se

espalhadas pelo país - mi- limpar os esgotos e os "boeí- !mana da Criança, o Depar
Ihares de portas que se a-o ros", enfim; sanear tôdas as tamento Nacional da Crian
brem para receber todos a- regiões infectas pelos ver-! ça solicita a todos 0$ pais, Iqueles que necessitam de mes. é preciso alertar tam-

I
a todos os cidadãos, que co

assistência Q euldados mé- bém tôdas as pessoas, para, operem, como fôr possível,'.
...., doenças aparentemente co-' para destruir êste inimigo,

. muns causadas pelos ver'. que de há muito já ínvadiu

mes, como a "barriga d" o nosso país: a verminose.

água" e o "amarelão", que Você está convidado a to- O mundo dos homens gir ao mal. E o belo é a tela
são tão maléficas e defor- mar parte nesta batalha -

parece perdido. Infestam- do pintai', a estátua do ar

madoras, físicamente, como o Brasil será reconhecido a
no ódios Iras nele explo- tista, a ·fábula do escritor,

certas doencas consideradas Você. E milhares de crian- d in�ontidas. Paixões o verso do poeta,' e a-vida,
graves.

'

_
ças serãomais felizes, mais avultam, soltas, desregra' ela 'mesma. E, sobretudo, a

Muitos pais têm também alegres. Você não acha que das. Vazios os corações de vida que explode num cor

a sua parte de culpa, nisso. vale a pena? 'amor, e repletas as almas po jovem de mulher bonita.
tudo, quando não proporcio-' (Noticiário gentilmente, d gustias sofrem os ho- Nela se' reúnem todos os

d
- . , . did I J h &

e an ,

nam con ições sanitárias sa- ce 1 o pe a o nson -

mens os dissabores de vi- fins, e a ela conduzem to-
tisfatórías e noções e!<e- Johonson) : ver Ao invéz da concórdia, dos os caminhos. O ódio se

._-_..

se instaura· a guerra; à apaga ao defrontar uma

compreensão substitui a ca- mulher bonita. A impieda
lunia; em lugar da harmo- de se envergonha. A fúria

nia,
.

o caso se instala. A 'se amaina, retraí-se a exal

exaltação, a fúria, a perfi- I tação. Foge o mal e. a ar

dia, a traição, a impiedad-: I' dem se firma.
ornam'se em virtude. E e

.

xxx

mais bem sucedido quem Estas considerações me

melhor manejar a infâmia vêm quando leio que se vai

e mais facilmente distilar a escolher a mais bela mulher

injúria, Os valores morais, cafarinÉmse. E elas nascem

. subvertidos, ínvertides, fáceis, diretas, sinceras. No

transtornados, derruidos, meio da conturbação que
criam um clima de desagre- ameaça afogar o raciocínio

P t
· '

- gação social e de decompo- mais lúcido e destruir a ra-

'ar lopa.ça.o sicão de costumes e princi- zão mais sólida, ensaiar

_

' pios, uma trégua e realiza-la a-

. , Apenas maldade parece travéz 'da face de uma mu-

-

TOGO' SEPITIBA "

1
ALBERTO JOÃO KERS- haver no �undo dos ho- lher bonita, se me afigura

': e. /'-'l ,.' j TEN mens, neste 'trágico período uma forma interessante e

MARIA DE LÇJURDE V-AZ e. da sua história, uma solução prevHegiada

:�, SEPI,::p?.,iA.1 ", I FRANCKISECRAS':Ç,EPNUE.RTA .� E
xxx

..

-
- assim o crêramos e as- A escolha da mais grado'

_ ,Têin 0'- praz,�f.. de partíctpar o contrato de casamento sim o escreveríamos; não sa .. da mais gentil, da mais

de seus filhos �_.. . I'fosse ,uma e. outra iníciati delicada mulher catarinen-
THERIZINllA "'�" J6:E: ,r"

va quefse arma .e uma, e se, é sem dúvida.vuma p-au-
... �... "-Que confirmam 'õ' J ' >outra_'id��a. �q�e J�, �irn.:�� za�a tormenta.

.

Fpolis, 30/9/54 Fpolis, 30/9/54 Num mundo odiento, olide
'

''As�ihI =o+enterrdo eu '.E
, "\. -

o mal se figura' ser o único assim, estou certo, 'enten
'yalôr, conseguir pensar no dem os que patrocinam e

belo,' ê uma maneira de fu- vão concretizar a idéia.

I
•• i

At1'avé� de todo o país' -
milhares de pessoas, com

'obneçoçõo e espírito cJe sa

críficio,- trabalham no senti
do de. melhorar as condi

ções de' saúde do povo. São
médicos, eniermeiras, visi
tadoras que vão aos mais

longinquos recantos do
país, levando auxilio mé:
dico e educação -sanitária a

todos os brasileiros.

(Foto de Alan Fischer,
gentilmente cedida pela \

Johnson & Johnson)

,

( te uma casa, entre cem, pos-
em 1'945, Lavál foi condenado a morte: sue instalações· sanitárias
em 1946, em Paris, a Conferência da.

Paz

estabele-, adquadas
- a porcentagem

ceu novas fronteiras para a Itália, de contaminados pO;l' ver-

i André Nilo Tadasco
'

mes é de 90%. t

"o ESTADO" '8
."

d' II '.
-"

NO LAR E NA SOCIEDADE! ,. emana" a, '"rlanca
Crian�a tuberculosa

- sr. Guilherme Xãvier

de Miranda, alto funcioná
\
rio,do Ministério da Agri'
cultura;
_ a graciosa e encanta

dora menina Elza, estremo
sa filhinha do distinto casal

Manoel Moura Valkiria

Ramos Moura;
-

_ exma. sra. d. Doroti INGREDIENTES:
d João 6 'pimentões de tamanho

Fraga, esposa o sr.

Fraga; médio /

_ exma. 'snra. d. Jandira 2 xícaras de conchinas de

Dionisia Pirath Manso, ge- massa, cozidas.

nítora do Cap Teseu Muniz, .4 xícaras .de ' carne moida

oficial da Policia Militar do 1 colehr de sopa de ce-

Estado; 'bola picada
_ exma. snra d. Rosalí- 2 colheres de sopa de

na Tolentino, esposa do sr. manteiga
Ulisses Carlos, .Tolentino 1 colherinha de sal

_ exma. snra. d. Kirana 1 pitada de .pimenta
Aterino Lacerda, esposa do 1 ovo batido

dr. Jorge Lacerda, médico 6 azeitonas,
residente no Rio de Janeiro MANEIRA DE FAZER:

_ exma. snra. d. Maria 1 - Corte os cabos dos dicos! Diáriamente, equipes

das Dores Barbosa esposa pimentões e tire as semen de' médicos enfermeiras e

do sr. Manoel Alfredo Bar- tes para depois cozinhá-los visitadoras se dirigem ás

'bosá, alto comerciante no em água fervendo' durante mais l��gínquas localida-
Estreito.

," .r'" -3 mieutes. _;" ': .; �.", c1:�!'u�ll�za���se _de, todos
_ exma. snra. d. Matilde 2 -. Coloque os

Pimen-Ios
meios -de·.tral?-sporl1ej< -a-

Daura Jorge, esposa do sr. tões [á cozidos numa tra- fi� de lev�r, a.ssistêz:cia mé-'

Alfredo Jorge, do alto co- vessa de /pirex, untada com dica e sanitária a tod�s as

mercio local manteiga. pessoas.

- sta. Noemí, diléta filha' 3 - Misture as conchi- Os resultados têm sido os

da exma. snra. d. Noemi nhas de massa com a carne mais positivos. No entanto!
Braglia Manso. cozida e passada na má- num país de população sem'

quina. Frite as cebolas em pre cr.escente como o nosso,
manteiga e l'unte é mistura. ao 't .

I
' -.

mesmo empo em que ANTONIO A.DOLFO LISBÔA e SRA.
Acr,escente o ovo batido, o f"-
sal e a pl·menta.

os r�cursos mancelros nao participam aos parentes e pessôas de suas relações,
O lar do· nosso prezãdo aumentam na mesma pr.o- .

t d f'lh'T,' A tA
.

'd M
4 R h' os pimen" - A bl'

-
o nasclmen o e seu I o mUlZ n 01110, ocorn o na a-

AcodnotlC:orânLl.esoboAasre· suAanet�nmiaO., tões com :cm�:sa assim fOl'- po�çao, e�te,s pro ema�dn�o, ternidade "Dr. Carlos Correa", nesta Capital, no dia G
cessam. al_ a neceSSl a e do corrente". I'

\

esposa, foi enriquecido no mada, ornamente com azei- da cooperaçao de todos pa-
dia 6_do corrente, com ad- to mas pretas e asse em ra um ataque definitivo a

vento de um galante e ro-lf?r�O brando dura�te uma certas moléstias que estão
'busto menino, nascido na mela hora. (APLA) devastando o povo.

IAIHá problemas �ruciantes. usa'm-se,--------------- E. os que se relaclOnam com .

,'- a criança, são particular-
'

I.

H O J E N O P A S S A D O mente dolorosos. Para atni-
'

A T E N ç Ã O
ir sôbre elas a atencão de
todos, foi criada a Semana ALUGAM-SE .BONS QUARTOS COM PENSÃO,
da Criança que todos os A RUA GENERAL BITTENCOURT, 43. COM BOAS
anos coloca em foco as vi- CONDIÇÕES.

'

cissitudes daqueles que são
. B t -- d�o�����rr������o�er��:�� ecoos roça0 e FALECIMENTO:

se na infância será o tema "um templo .

Faleceu ôff-t?m em Bigua-
de ataque da semana da (SNA) A' '. b t· t GU, o benquisto cidadão Jtl-
C

.

l' I
- IgreJa. a lS a .

l'lança, a rea lzar'se entre localizada mais ao norte d� lio Teodoro Martins, vítima
10 e 17 de out�bro. globo será brev�mente re- de pertinaz enfermidade que
Qual podera ser a sua construida pelos Batistas no-' zombou de todos os recursos

parte ne�sa batalha? Para
ruegueses, informa o 'corres- ela ciência, Gosando ele ge

que Voce possa, de algum pondente de "O M,undo Ba- ral estima no município de

�od_o, c�operar �ara � ex- tista", Trata-se da igreja em Bigu:lçu, exerceu o extinto,
tlnç�o, desse' flagelo, e ne- Nonningsvag, uma aldeia de varias cargos públicos de
cessarlO que Voce conheça pesca. Em conexão com os sempenhando-os semprfl com

algo sôbre essa insidiosa trabalhos, é mantido um lar acerto, O sepultamento do

doença, que é 'a 'verminose pura os pescadore"s e mari- Sr, Julio 'reoeloro Martins;
Vamos começar?

.

nheiros. realiz�u-se no cemitério mu-

Na verdade, 'sómente sa- O correspondente acrescen- nicjpal de, Biguaçu,' com

bendo como vermes crescem tou
_

que os Batistas norue- grande acompanhamento.
e se desenvolvem, é que V. gueses patrocinam o traba- A' fa,mília enlutada, "O

poderá tomar parte ativa lho de uma missão marítima EEiTADO" envia' sentidas
nessa luta pela extinção da no Polo Ártico, onde erigiram condolências,

'{erminose em nosso país. uma capela.
Um dos mais ativos pontas
'de-Iança dessa doença é o

Schistosoma, qu� se aloja
- antes de penetrar nos sê,
res humàúos - nesse bichi': i
nho, aparent!,!mente inocen-

-

te, que é o caramujo�
, V. sabe qual e o princi.'
paI aIidado dêsses parasi
tas? A falta de higiene. Nas
zonas rurais ..:_ onde somen-

"'Uma" pausa na tormenla oU
I a eleição .da / mais bela

ca íariaease

Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!

Desconto especial para os senhores viajantes.

,----------------------.--------------�-

PartiCipação ----------...---------------------....... --------�--

'nl1.uu,i ...

quartos

Distribuidor

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

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA
, ,

•••

.. -J
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A PRÓ�IMA-RODADA, EM DI,sPUTA DO'CAM'PEONATO CITADINO DE PROFISSI aNAIS, É DAS'MAIS SEN'SACIONAIS E
EMPOLGANTES, PELEJARÃO, FIGUEIRENSE E PAULA-RAMOS, o FAMOSO "CLASSICO DA DISCIPLINA", ESPERA�SE
UMA ASSISTENCIA DAS MAIORES NO ESTA'DIO DA RUA BOCAIUVA, DOMINGO PRO'�IMO.
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Santa Catarina
(Do Correspondente)

X II J U·
.

·

t'-
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B II'
INTERROMPIDO O

I 'em sua secção esportiva, a

nos�
.

ogos ·nIverSI a rHJS [as I IlfOS p;���i��:;a��:;;';;.�.co!O ! ;��0��1f:�:�: ::�:::��r:
Prosseguindo na série to de uma competição de ponentes da FUPEJ. aos R " t " d H

'

'I' M ilt P
, I pida a disputa do Campeo- em vias de estourar uma

de participações da magna tão grandiosa envergadura I
seus co-irmãos; tudo isso I' epor agem e e 10 I on erelra nato da la. Divisão da Liga crise no Caxias F. C.

olimpíada universitária na' e cO,mpl_:xidade como essa: I concorreu para que .os'XII '

I

Joinvilense de FuteboL Comentava-se que em vista

cional, Santa Catarina, nes- realização de dez cornpeo- JOGOS, na expectativa de história do desporto uni- universitário que, se já era
Os [ogos.correspondentes à do inesperado db resultado

te ano do IV Centenário da natos, disputados por quin- I
serem os mais brilhantes versitário brasileiro, infeliz- tão 'mal amparado, agora

"rodada" que seria realiza- de votação que as urnas do

d d d S- id d do imai I -

f
.

t I da, foram adiados para as sul da cidade vem apresen-Fundação da ci a e e ao \
ze enti a es soman o mais ate então, assem, JUS �rnen-:- .rnente isso acontecendo ria mais deverá estar, com a

-

I, noites de terça e ,quinta-fei- tando na apuração, contrarioPaulo, fêz-se, também, re- de �il atletas! I te, ao contrário, os men?s, terra dos bandeirantes tão péssima repercussão dos
ao dr. João Colin, o mesmo

presentar nos XII JOGOS DIsso, pensamos, cabe, a os mais apagados, os mias ciosos de sua responsabili- tumultuosos acontecimen-
raso

t t t devíd
'

,.

d t.
'--

'

UNIVERSIAARIOS BRA-, culpa mais às 'entidades' e infelizes!'
-

,

dade de sua tradicional e tos dos XII 'JOGOS!
t
En re a.n o

t
evi °t ao r;t.au, tdelxdana e con, Tcy��r pr�s

SILEIROS realizados na ca-I poderes públicos paulistas, i Tão infelizes foram que reco�hecida capacidade de Todavia, isso, sobretudo te�1P? remfan e nes es nlateS' an o s�u la�Olo lnant.celro. . d 12 .,. _ 1 ., _

,

, . "I ais jogos 'oram novame ao grermo a vi-negro re iran-
pital bandeirante, e a que, no momento preC1SO, sao chegaram a se cone urr realização! ha de servrr para alertar as

dí d f' d" '-d '

I
.

b 'f"
.

t, . I' di
.

'd .. d
"

, " . ,. a la os, icari o aSS1ll1 p1'o-, o me USlVe ene lCIOS ln 1'0-
19 de setembro ultimo, em

i deixaram os lngentes a como devenam, pois, na a- Até mesmo o titulo ma- "autoridades públicas, espe-, d .

'

I d id P aça de esportes-, , f' I d' -,. .

d di 19
"

, . grama os. UZl os na r
homenagem aquela e errne- CBDU ataranta os com as ta ultima fixa a, la., ximo da olimpíada, que" ra- cialmente as educacionais, A" x Sào LU1'Z d C

.

F C, dif ld d d l' d
-

- merica F. C. ,o axias . .

ride histori�. �umerosas ,1.lCU a .e� .pa- deixou e ser re� iza o D zoavelmente se esperava, chamando-lhes 'a atençao A. C. _ sába:do. A propósito destes rumores
Tendo conco�rido aos cer- ra executar sua difícil e Campeonato de. Remo por fôsse dos paulistas, até isso mais afetiva e interessada Caxias F. C. x Ipiranga F. podemos informar que o pre-

tames da mocidade estu- portentosa tarefa, decor- falta de barcos, q,:e os çlu- não sucedeu, para melhor para com os desportos uni- C. _' domingo. sidente da Liza Joinvilense
diosa brasileira

I
em 1948� rendo daí o desencontro n� bes .náuticos paulistas ne- completar o insucesso

,

de versitári�s, a fim de pro- de Futebol adiantou que o
Curitiba, 1949-Extra em organização com l:ts medl- garam, forçando que os

sua en,tidade nesses malta piciar-lhes o necessarro A CLASSIFICAÇÃO DOS presidente do Caxias F. C. sr.
Salvador, 1950-Recife e em das de improviso e em cima XII JOGOS fossem ter um dados XII JOGOS! apôio moral e material que DISPUTANTES Pedro Colin, lhe teria dito
1952-Belo Horizonte, a Fe- da hora, o que tinha 'de 'ge- final pálido e sombrio na Ainda aludimos, ao desa- muito mal-tem havido, 'com

I que os jogadores profíssío-
deração Catar�nen�e,. de rar inúmera� falhas e inci-I E.agô� Rodrigo de F:-eita.s, cêrto do's que dirigiram. a isso co�c;'etiz�ndQ' a�ugo ,A classificação dos clubes .naís do Caxias F. C. serial?
Desportos Universitários dentes'A c�m ISSO exac�rba�- I

no RlO, tres dias �epOls, dia FUPE, incluindo no' dia- que de ha muito preclsa�, dtsputantes do Campeonato dispensados e que já para o

<FCDU), dando prova do
I do os animos dos urnversi- 122, quando foi disputado o pasão de sua infortunada los JOGOS UNIVElRSITA-1 ela la. Divisão da L. J. F é jogo desta noite .contra o

seu valor, oonsêguindo C?� I' tários, �ara �,ar origem aos! referido campeonato,. ape- administração, junte-se a
I RIOS BRASILEIR?S, para a.iseguínte: Ipiranga, não seria ligada a

o la_:;tro dessas suas,�artl:l- tantos ��sos que. eu:p,ena- ,nas com a �resença mmgua� nota dissonante .que foi sua! ?lc.ançarem �.,. desejado �b- 1.0 lugar: oaxíàs F. C, iluminação dos refletores e

paçoes, uma vez mais, nao -ram o brilho da olimpíada, da dos, cariocas, pernambu atitude deselegante e des- [etivo: a sadia e cordial com 1 p.p. o Caxias Fl. C. faria entrega
sem embaraços e enormes Julgamos que] se o Comi- canos" ,e capichabas, elas- leal para com seus có-irrnâos confraternização. dos" uni- ,2.0 lugar: América F. C. e dos pontos ao .clube francís-.
dificuldades como sempre, tê Dirigente dos XII JO- sificados, aliás, nesta or- catarinenses, mandando um versitárid brasileiros, atra- C: A. Operário com 6,p,p. quense.
organizou sua representa- GOS e a Diretqria da dem, o que deu aos cariocas

seu di�igente secr,etamente v�s as competiçõ�s. "Jfsp6r�i� :3,0 lugar':, São Luiz A, C. Em vista da fonte de
..
in-

cão rumando à Paulicéa, CBDU pude�sem contar o título suprêmo do certa�) a Santa Catarina (quando·a vas, on�e, o�,me�mo�, '( de. "con� 8 p.p. '.
.

I f�rmação não _p�semos' du

par�, em conjunto com as/ cam tudo aquIlo que lhes me, que estava em ,poder .CBDU, por "proposta da d1ferentes quadr·antes ,do I 4.0 lugar: Iplranga F. C, vldas e por malS que nos es

suas co-irmães de todo o fôr'a ,prometido _e mesmo dos pàulistas' I pr.ópria F,CDU, mandar'à pMs, em se conhece:qdo me- com 14 lJ_.p.
,\

forçassemos não conseguimos
Brasil, convive na festa que deveria ser natural ,e Assim tiveram os XII seu representante), para lHor, fundem um sentimén-, > 5.0 lugar: C. A. São Fran-. confirmação com o sr, Pedro

máxima do esporte ,univer- obrigatoriam:n�: forne�i- JOGOS um
�

inédito e. in.es-l investigar a identidade dos to uníssono de c��ísmo ;p�: cisco com 15 p.p. Colin qlJe .já se havia I,'etira-
sitário brasileiro, que se es- do pelos anÍltnoes pauhs-. perado desfecho, destitUldo ,vitoriosos futebolistas ca- trio votado ao malOr apego do do recmto do "Forum",
perava ser das mais pri- tas, sob cujos o�.bros pesa' d,�, qual�uer ?rilho, como, I tarinenses, providênc�a. i es- �.amor � terra e à_naciona:- INAUGURADO 9 CERTAME apos ter surgido essa noticia

lhantes. I
va � responsablhdade

,

do ahas, fOl quasl todo o seu sa infeliz, puis, tal dlngen- haade, eles, que sao depo- JUVENIL que se positivada será uma

Convi�ados que fomos e patr�cínio da olimpíada, co- desenrolar, �0II_l Ínfima ou'i te retornou de ,Florianópo- siltár!os das esperanç�s _?a das' maiores "bombas"."

no interesse de estarmos mo e regra para todos as nula çomparencla de as- lis sem ter o que apontar de Naçao para .o BraSIl ae Afinal, teve início o Cam- Hoje, porém, soubemos que

presentes, também, ao cer- 'localidades que se co�- sistentes aos locais dos jo- irregul,ar na valorosa. equi- amanhã!
,

peonato de Juve:q.ís, promovi- p-ssa crise já teria sido debe-

tame que sempre compare- prometem a uma tal reah- !tos, aos quais, nem ao me-
pe da FCDU! Que se dêrn, pois, o. que do pela Associação dos Cro- lada, ficando serenados os

cemos 'desde os IX JOGOS zação, os XI JOGOS, pelo nos os estudantes universi- A essa infelicidade, jun- necessitam os JOGOS UNI- nistas Esportivos de Joinvi- ânimos com o correr das ho-

(1948) , acompanhando a menos, que não chegassem tários de São Paulo' soube- tou-se outra: a decorrente VERSITÁRIOS BRASILEI- le (ACEJ). ras,

turna catarinefise" e, em à perfeição, poderiam repe' ram cOmpareceII, prestigi- repulsa da delegação catari-
I
ROS e os mesmos serão a Na tarde de sábado últi-

1952, como Vice-Presidente til' os bons resultados da- �ndo e estimulando seus nense que, em sinal de pro� sonhada resta de copgraça- mo, tendo por local o estádio JOINVILE NOS JOGOS

da Confederação Brasileira que_!es que se real�zaram conterrâneos, sinal, pois, testo, retirou-se da disputa' mento eugênico, moral e
do América F. C., foi inau- ABERTOS

U· 't' C 't'b R'f B I I d d d f' d' d gurado o promissor certame . Afim de disputar os Jogosd,e Desportos I �lversl a- em
,

un 1 a, eCl e e
.

e o do comp eto .esca�o a o a

I
dos XII JOGOS, o erecer:-'I vlvicos. os 'Jov�ns

' a me- /-

rios (CBDU), segUlmos. pa� I Hor,lzonte, onde as entida- FUPE nesse mfehz empre- do mais um "caso" ao fel- ,1hor ehte do Pals! com o prélio: Abertos do Interior do Estado

f .3, t _1, I I
América F. C. X S. E. Cru- de São Paulo, cujo início se-

ra São Paulo a im �e a u-

j
Ules, ocias se esm�raram end�mento: xo numeroso que se consti- xxx

armas ,como Asslstente- em oferecer os melOS ne- Sobre tal descaso basta tuiu nesse certame. (Prossegue no próximo I
zeiro do �ul, no qual _saiu rá sábado próximo, dia 9, na

CBDU f
_

, .

b d d d d
.', "A atu'açõ,o' vencedor êste pelo eSCCl':e de cidade de Sorocaba, deveráTécnico da ,unçao cessarlOS .ao. ,om an amoen- alu ir o aspec,to. que apre- Afinal, isso, tu. o, o malS numero com: ..

2 X '1.d I d d P seguir sexta-feira, via terres-através da, qual ,pu .em.os I t? ,d?s o lmpla as umver- sentou, o Est�dlO. o a- prejudicado, fDl o esporte da FCDU)

I tre, a representacão de volei-
assistir a jornada chela de sltanas. caembu no, dla maugural

'I
.,

d CRISE NO CAXIAS? e basquete desta cldade, que,peripécias dos cat�rinen-ses Foi lamentave" po:- lSSO, ,dos XII JOGOS, qua� o se
assim fará seu �'debut" na-

e O desenrolar aCldentado, que OS responsavels da' realizaram as solemdades , I"
.

TA f'<A f10ARBATINHO"
Sob o título supra, publi- quela o-limpiada interoniana

infelizmente registrado, dês� Federação Universitaria' olímpicas, com o desfile de
HL _ O _ '., ,. 'cou ontem "A NOTICIA",' paulista.

ses XII JOGOS UNIVER- Pm:llista de Esportes (FU- tôdas as delegações: quan-I
," '

SITÁRIOS que, assi�n,. não PE) e,de outras
_

entidades do deveria estar lotado. a programou·o Veleiros da, vel-isticos, com a presença do

conf�r�arar as. o�lml�tas esportivas de Sao Paul\) exemplo de J ogo� �nterlO� Ilha, para amanhã, a aber- ',sr. Laudelino Xavier, o po
prevlsoes, c�nstitumdo _:;e fal?assem, como, falharam, r,es, aC,hava-se prah,camen I tura de sua temporada de. pular Lilino dOS, meios de
numa verdadelra dec.epçao, delxando os XII JOGOS te vazlO, notando-se pou- vela para o período 1954-55. canoagem de nossa ilha até

t f�
, I _ . I '

num real f:-acasso quan o como se o�se uma n?a.u quís�i�?s pessoas nao

um-, Como nos anos anteriores ri o momento qe. eneerrarmos
à sua finahdad�, o!erecen- desgarrad� em plena funa versltanas!

. .
_

trofeu a ser disputado é uma esta nota, não nos
I �oi pos- I

do, afinal, uq meg.aveJ do oceano.
.

Brova, pOLS, do", �esmte I ri'ca taça, instituida, pelo i :sivel saber o nome do pro-
'

"bluff" àquel,es desportistas A falta ,de alOJamento rêsse ou desproposlto da desportistas Haroldo Barba- eira de Lilino, mas cOl1segui- IRIO, 8 (V. A.) _ Co�'no se

I
ma, pode-se ant�ciPar I

que'universitários que lutam

,adeqUadO para as délega- FUPE para com o maior" to, em homenàgem ao sau-I mos junto' ao comandante
dI I ) anunciara o técnico Togo os representàntes à,o Bfasil

com idealismo e abenega.- ,ç.ões, que tiv.eram e
. curo� brilho do certame,

,

pois, a'oso Barbatinho, I filho dô' Adernar Nunes P,ires, que o
.... _ Renan Soares, indicou on-' ao Mundial, serão: Algodão,

cão para um esporte um� hr o desconforto e ausenCla não soube ou nao qUlS em- Senhor Jorge Ba:r:bato. Pelo '

tem, definitivamente os qua- Angelim, Mair, Amauri, Vla-;ersitário' que congregue de repouco físico pleno, a preender, como 'era de sua doadór foi estipulado que a mesmo será um elemento ra-, torze jogadores que foi"ma\' mil', Alfí'edo, Almir, Bombar- -,

,

mais sàdiÇJ.merÍte a noss_a falta de mais eficiente obrigação, esforços l).0 se,;:� ;'eferida taça fosse sómente dicado na Praia de Fóra, e rão o selecionado nacional da, Gedeão; G0dinlíb, Mãrio'
mocidade de elife, ,'justa' transporte,'-'o que deu moti- tido de dar a maior divu}g�- disputada em prova indivi- conta com grande vantagens para o CampeQni:üo de Bas- Hermes, Oliv'�e�i,- Tales e Zé.'
mente essa inocidade em cu", vó aos' atr�zos nos jogos e ção passiveI, tanto qt;te a dual, e, assim será c1isputa- fisic�ts. As solenidades de a- quetebol, à iniciar-se no 'pró- Henrique.,"

.

jas mãos estará futuralp-en- imperfeição no horário da realização dos XII J0Ç10S da, 'contanelo CGm a presen- bertura estão lt1arcada,; para ximo dia 22. Como se sabe
-

_: >:.

te os destinos do 'nosso jalimentação UJlta �e �rans' era quasi�gnorado_pelo-pú. �a de todos os barcos que ás 9 horas, devendo as com- cinco atletas já tinham a .- _.'
,

país! . porte essa que atmglU

os,'
blico pauhstano, nao o �en- ostentam' as coi'es dos Velei- I petiçõ�s se prolongarem por escolha garantida, pois era

liijjjiiiiiiifOS XII JOGOS pró p r i o s dir'igentes da do plenamente dado o no' ros da Ilha. Este ano con-j todo o dia. Em nossas pró- notório que a equipe princi- � I
Escrever pormenorizada- CBDU, incluindo /a signa-',ticiário comum da impren- tará a disputa da taçá "Bar-, ximas edições daremos m�io- paI formaria com Angelim,

mente, aquí, sôbre o dtesen-, tário {desta 7"epor,tagem, sa. ,batinho", com a figura de res detalhes sobre a realiza-> Mair, Amauri, Algodão e

rolar dos XII JOGOS, des' qUe teve de reahzar, as suas ,Cite-se o fato reprovavel, Ademar Nunes Pires, e fa- ção da abertura de tempora- Vlamir. Restava então a se-

necessário, ,é, pois, isto o expensas, enorme despesa para confirmar a assertiva zendo sua estréIa nos meios ni pelo gremiq da Prainha. leção de nove entre os doze

fêz o noticiário diário da com "taxis" para uma loco- S).lpra, de que, os 2.000 car- outros que vinham treinando

imprensa esportiva nacio- moção -aos locais dos jogos tazes alusivos 'aos XII JO- e que eram Alfredo, Almir,
nal, que bem acompanhou onle fôra tU,ar como Delega- GOS, enviàdÇ)s pela CBDU Bombarda, Fausto, Gedeão,
os inúmeros incidentes que do da C;BDU); a falta de à sua filiada FUPE, não OS JOGOS DE HOJE PELO Godinho, Mário, Hermés, Oli-
coloriram deeepcionante- urrla alirrientação adequada foram divulgados pelas ruas vieri, Paura Mota, Pecente,
mente a olimpíada., à recuperaçã

..� física dos ce�trais. �e Sã�o Paul?, CO-j (,A,i,v1.PE'oNIA'TO AMAD-ORI'STA Tales e Zé Henrique. Le-

Todavia, resumidamente, atletas; a falta de uma as- mo' devenam se-lo! z
• vanâo em consideração o

dizemos que, os XII JOGOS sistencia técnica e mate,ri- Por tudo isso e por mais I O Campeonato de Amado-
I

Radium x Bangú, ,com rendÚnento nos exercicios,
chegaram a um final con- aI que prejudicaram, em alguma' coisa que aquí não res prosseguirá lesta tarde,! início ás 13,30 hO'm,s. Kanela cortou Pecente e i
tristador devido ao gráve muitas ocasiões a realiza-

'I
recordamos neste aligeirado I no estádio da F. C. F., com a Postal Telegráficor x I;pi-, ,Paula Mata e resolveu, que!

pecado da mil organização, ção dos jogos e, :fi�, a fa�- comentário, ql�.�;. os XII realização da rodada inici-I ranga, c.om início a,'S 15,30

I �.aust,o co?tin�a�a treinando

ou seja falta dos -elemen- ta de uma assistencla anfJ.� JOGOS se constltUlram no al d9 retu·rno que consta
I
�horas.

"

JU que fOl o ultuno a se a-

tos nec�ssários ao bon; êxi- i tronica e, social aos com� mais rotundo fracasso na! dos seguintes encontros: I Preço único - C�'$ G,ao. pre:;entar. De qualquer for-

NOTICIAS DE JOINVILlE

OS QUE FORMARÃO NO SELECIONADO
BRASILEIRO ,

" r

,I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sábado, 9 de Outubro de 1954

5 U p, e r s t i ç ã,OIUma vida parlgosa *(S�ml�n�
DE PlrlGRILLI I ...,-Que horror, êsse ver- transmitirão sabe Deus até DAS DONAS DE CASA I -----='

_B�����:;r�:�se<tsP��{_ I �;�uan���_����id�, s;�o�:� !���1:�0 p;;::��:�ea ���i�:�� I '

'

, , <,' ,

gos - diz, l1etendo-me na gumentos formidáveis, sus- Importantes obedecendo a A MORTE ENTRA NA COZI·- i na limpeza das vidraças. A- Alemanha costumava-se di

rua, o a�n:o�ador desconh:- tenta pe�'ante mim, que os ordens n:i�t:,riosas e es�ra- NUA _ UM A"CIDENT1� pon: iém disso a tomar em linha I zer que o lar é a única feli-

cido, o íniciando a conver- preconceitos devem ser ex' nhas proibições que lhe im-. I HORA de conta as mutilações dos cidade, lendo-se este lema

sa com a imutável fórmula terminados e que é conde- punha o calendário. O dia dedos nos trabalhos de pre- frequentemente bordado nas

a que acrescenta as verian- nável favorecê-los. 17 do brumário caía numa A técnica moderna díspen - paraçáo de legumes e frutas, toalhas de cozinha. Mns

tes ocacionais. -:- Lí seu ar- Essa família, porém, não sexta-feira e Napoleão a- sou às donas de casa que cuí- Muitas vezes as donas de ca- quem primeiro pronunciou
tigo sobre as superstições, se deu conta que, no curso diou o golpe 'de Estado, di- dam das suas famílias' mui- sa esquecem-se de fechar a

I
este lema não conhecia os

mas desta vez, não estou de de cinco minutos, cedeu zendo: "Não gosto dos es- tas facílídcdes, mas também,
I
tempo a torneira do gás ou perigos que hoje penetraram

acôl:do com o senhor. Per- três vezes à prepotência das piritos fortes: somente os simultàneamente, numerosos de dar, a volta ao comutador no lar, nessa ilha da paz, Te

mite-me apresentar-lhe mi- superstições, as quais não loucos desafiam o desco perigos. A morte entrou nas de electricidade. E' extrema- mos de alterar a nossa visão:

nha mulher? são o resultado de um ra- nhecido". cozinhas com os seus apare- mente frequente o caso de As crianças brincam na rua:

E nos apresentámos. A ciocínio individual errôneo, Quem terá coragem de lhos .eléctrícos, com a limpe- donas de casa tocarem 1110tO- o mundo só volta do traba-

senhora completa as decla- mas acham impressas here- dizer não ao vendedor de' za, com gasolina, com a 11111,- res de cozinha e capas, de lho à noite e a dona de casa

racões do marido:
I
ditáriamente em nós, por automóveis que propõe co- peza das janelas a alturas electricidade com as mãos está exposta a inúmeros pe-

:_Tambem eu leio todas uma tradição de séculos. O locar um S. Cristóvão no que dão vertígens. Segundo mol-hadas. rigos. A morte penetrou no
,

.
as noites seus artigos e,... horror da se�hora pelo ver- painel do carro? Qual ator uma estatística publicada na As entidades oficiais e as lar e esconde-se atrás das O Centro de Irradiação

,

Não sei como
.

conseg,:e I de � bem espa!h�do: um abriria um guarda-chuva ] Alemanha Ocide tal Le�ista- sociedades femininas não se panelas, aquecedores, dos: Mental "Amor e Luz" realiza

lê·los iodas as noites, se sao carrmho econormco fran- no palco? Que mar-inheiro se em cada hora uma acíden- queixam de chamar a aten- fer�os eléctricos. Em vários' sessões Esotéricas, todas as se

publicados duas vezes por: cês, o 4CV, _pinta�� de ver- dei_xaria, mesmo para breve i te ele, trânsito_, �ma acidente ção para estes perigos. Não países 'constituíram-se co-
I

gundas feiras, às 20,30 à rua

semana; mas, precisamente de, era slstematlc�mente visita, entra� um_a mUlher,
na ,VIda. pr ofissíonal e :m�a obstante, o número de ací- rmssoes nacionais que cha-

I
Conselheiro Mafra, 33 - 2°

por isso, dou-lhe meus a- Irechassado pela clientela num submarmo, sem sub, catástrofe na' vida domésti- dentes é de 750,000 por ano, mam a atenção para êste vi- andar.

gradeciJ:nentos com a maior 'I! britâ�ica. Esta: superstição mete: logo d.epois .'0 sub- G.�, tOdOS� eles de �onsequê�- dos quais muitos de conse- sitante que entrou sorrateí- II ENTRADA FRANCA

gratidão. provem do antigo costume mergível �o rito leigo de! eras ratais. Os acidentes VI- quências graves. ramente, que ninguém con-

_ E êste é nosso filho. i de colocar um barrete "e1'- poderosos exorcimos? 'I tímam an?almente na Ale- Na Alemanha Dcidental o vídou para se sentar à me-

_

Um pequeno'de. três anc:.s. de na cabeça.dos condena-I �uando Winston Chur-, manha OCldental,7.5?? donas número de 'acidentes ainda é sa, mas que está sempre 'à

Provàvehnente, amda nao dos ao pelourmho e do ca- chill escolheu o "V" arma-
I de casa, umas �Ol leviandade

menor do, que noutros países, espreita de qualquer descui-

-c,
me elevou as honras de ser pote verde que distinguia os

I
do com os dedos da direita, outras por excesso de cansa- pois na Suécia 57%, na In- do e da menor falta ele aten-

lido por êle, Esperarei. Mas loucos. para simbolizar a vitória, os ço. Est.a c.ifra devia ser. u�a glaterra 50% e nos Estaelos ção.

deve ser um terceiro admi- I A volta que meu contra- habitantes do Cornwall lhe advertência aos dez milhões Unidos 44% de todos os aeí

radar meu, pois, apontando ditar deu para não passar escreveram um protesto,: de don�s de casa da A:lema- dentes são domésticos. Na I
\

com o indicador não sei que I por
baixo da escada não é declarando que aquele ges- nha OCldent�l, �as q�als cer�

particularidade da minha um reflexo de prudência à to tinha representado em ca de sete mílhões tem a seu

fisionomia, expressa ,um idéia de que' poderia rece- toda época os chifrs do de- cargo todo o serviço domes-

b 1 d
. , d tico. Muitas delas ainda

e-Ijulgamento, ou formula uma er uma
..
ata e vermz na mônio, e, portanto, so po e�

1 b D' d t
" xercem, além disso, activída-

pergunta que não ten ),0 ca eça. errva os empos ria representar, uma VItO-

tempo para analisar. O pai em que o triângulo sagrado! ria: a do Satanás. . .

des profissionais,

o corige: não podia ser rompido sem A vitória que salvou a In' Mas os compiladores das

_ Já te disse que não cometer um sacrilégio. E glaterra duma invasão não estátisticas ainda sabem

d di h
.

di d d mais. A maioria das vítimas
fica bem apontar -,com o o e 111 o in ica ar o pe� conseguiu apagar o que es-

. _

dedo. queno de três anos seria tava 'escrito desde séculos de aCIdentes. sao mulheres de

t
'

. 'f' d '

b d
.

di
. menos de trmta anos menos

Logo após, me pergunta um ges o sem signi ica 0, e no cere 1'0 os tra icionais .

t '1 t
a direção em que vou. Eles o pai, dizendo-lhe ser incon- conservadores do Corn- I ex�enlen. es e, ger,a men te,-

'.' rnars eviarras. A rnaror par-e
tambem - feliz easualida vemente apontar aSSIm uma wall (APLA). d id t t d. -'

"

os aCI en es acon ecem a
de - têm que ir na mesma pessoa, nao fosse um con- ,- ,--- --.,-

direcão. Marido e mulher ssrvador inconsciente da su-
'Parte da manhã;) O preparo

- ia almoço é para muitas do-
fazem prodígios estratégicos perstição. Os .hebreus, que

Para colocarem-me entre tinha fé no valor mágico
nas de casa a hora da morte,
'unto do fogão ou de um a-

-

ambos; procuro a maneira do sumulacro, acreditavam
iarelho eléctrico. Verificou-

de colocar' a senhora no lu- que o lançamento de, uma
se que o dia mais perigoso é

gar de honra, mas o marido flecha em direção ao inimi
1 segunda-feira, em que aín- •

bos; procuro a maneira' de go assegurava a vitória, e :la se faz sentir ó cansaço do para Capital e Interior, pe"sôa do ramo ou que queirr,

colqcar a senhorá no lugár 'explicaram a tomada de 10mingo e a ·falta de preo-
de· honra, mas o marido Aí pelo gesto mágico de :upação. O dia seguinte na iniciar.� Cartas com referências e experiência para Rua

.

frustra minhas tentativas, JO'sué, que durante o com- ;statística fatídica é a"sexta-

porque deseja ficar perto bate- havia mantido seu ORGAHISADO (eira em que se faz sentir a SANTA CL4\RA, 27, Apto. 801 - RIO DE JANEIRO.

de mim. dardo apontaao contra a ci-
E. _

'

.1cumulação de trabalho do
- Em seu ;:lr.�igo .sQb,re as d.ade. �essa crença se ,�e-, I " '-f:DITADO-

- .itn.;çle sema�a-. '':'''f r
superstições, __: diz o mari- rrva, hOJe, uma regra de ur- I�" A morte nao Pente tempo
do - o senhor mostrou ex- banidade que cond�na a- ,.�'I POR om a escolha. Ao contrário,
cessiva indulgência para os pontal' com o dedo, para in' -t'I/f),4Llf/(J: C?/uníg lrre�ata mulheres dé tôdas
que acreditam nessas boba- dicar alguém. gl/v,!./ v ;Igfy;/:'TI�(J; \S Idades e nos trabalhos

gens., Admitindo que tam- Os últimos mal - enten�
,y

'C A.H Irt I � nais Gliversos. A consel'vacão
b h

.

l' d' d d
..' FLORIANOPOLlS_SANTA CATARINA

-

em os omens lnte Igentes lOS, as mo as, as peque- f le frutas e legumes, no ou-

possam ceder as supersti� I nas manias adotadas 'pelo,
_ _ tono, é um dos trabalhos que

ções, o senhor não serve a I gôsto de assimilaç�o .

mun.,. I NAO AGRESSAO I mais vítim!1s faz, Outro tra-
essa sacrossanta obra de dana, podem ser elImmadas I JERUSALEM, 7 (U. PJ -I balho muito perigo.so é a lim
melhoramento da humani- por outros mal - entend�- I Isr�el propôs às Nações Uni-! ,peza de móveis e ele vestuá

dade, que é a missão de um dos, modas e manias de fa- lias a elaboração de �pactos rio com benzina, mdicando
escritor. Essa obra deve co- cil assimilação e de não me' de não agressão com s.eus ,vi- ,as estatísticas o outono co

meçar com a correção dos nos fácil libertação. Quan- I :"tnhOS árab;,�, os nuais servi-
'

mo pel'Íodo ele maior fre

ênos e, a tonificação dos to ao costume de não acen- riam de prelúdio para os tra- qu0ncia. No entanto mctarle

Ipontos débeis da personali- der três cigarros com o tados permanentes de paz na dos acidentes dmante o tm-
. dade. mesmo fósforo, provém se-

.
Terra Santa. balho doméstico verHicnJn-'se :Hcml e está

Respondo que nunca me gundo alguns, da guerra
senti investido de uma mis- anglo-boer, pois no tempo I
são redentora e espero que consumido para acender \
me ilustre seus conceitos. tl:ês �igarros, o inimigo P�-IEntr'etantó, vamos cami' dla fIxar um ponto de'ml
nhando. A escada de pintor ra. Mas, segundo a senhora Iestá apoiada ao l�treiro de Andrée Ruffat, uma estu

uma loja comercial; eu I diosa ,do assunto, seria um

passo por baixo; meu inter- resíduo do terror ao sacrilé-Ilocutor, pela frente. Vem gio �or ?arte d.os profanos, "
ao nosso encontro uma se- que Jamlas deVIam ,acender Inhorita vestida de verde. três, círios no altar median- I

te a mesma chama, privilé-I
gio reservado sob ameaça'
de todos os meses, é maio

sacerdote. Em muitos paí'
I ses, as estatísticas sobre o

I

estado civil confirmam que,
de penas gnaves, ao grão

I aquele em que se celebram'
menos casamentos. Os ro�'

manos o consideravam como

nefasto. Há quem prefira
levantar-se da niesa a tole
rar um pãozinho virado ao

contrário. Reminiscência
essa, da Idade Média: nas

padarias virava-se ao con

trário o p�o reservado ao

verdugo ... '

- Uns cultivam as supers'

tições inadvertid�nente;
outros as praticam, porque
não custa nada; alguns se

subemetem a elas, porque
"nunca se pode dizer ... ";
e os últimos, porque, inca

pazes de observar e analisar
um fenômeno ou circuns

'tâncias casual, tiram con

clusões superficiais. Entre
todos êsses se mantém uma

espécie de acôrdo, uma' es�
..

���:Z:����� pécie de sociedade secreta,'
� I cujos ritos, embora cele-.

'ERL brados com ares de serem
os primeiros a não toma-los
a sério e ridicularizá-los, se

"

'ARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO
EM CORTESIA
E EFICIENCI�'

Preceíto do Dia
Gerhard Wintcl' IUM HOMEM PREVENI

I' DO VALE POR DOI�
No indivíduo que não

vacinado com proveito e

nunca teve varíola ou a

lastrim, a vacinação dá se�-
pre resultado positivo. Se
as vacinas não "pegaram",
'deve ter ocori ido alguma
falha na operação ou em

prêgo de linfa ineficiente.
Se não estiver imuniza

do contra a oarioia, pela
doença ou pela vacina,
submeta-se à vacinação
até que a vacina "pegue".
- SNES.

.uAfaradcl D,OIhu-,.,a.J. ""_"dai \..

�'\.
� ....0\

fOH'S...ua CZ1l CaJu f."ol... ses

CMJIlrJISA
,""""""'�",'

nuCMJI.., PII05EBa...
_

......._
f'AftANA,

Rep"es,entaute
de Pape'aria

nomear,

Importante Companhia Importadora deseja

MAGROS E FRACOS

V'ANADIOL

------_.-- '.---

(;ASA
.;:"

Otima residência tituada à
Avenida Trompowsky n. 56
nesta capital.

..

-:' BSl�é:
.

Cr$ '700.000,00
(parte financiada)

,

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

E indicado nos casos de fraque
Zl:l, palidez, magreza e fastio, porqm
em sua fórmula entram substancias
tais como Vanadato de sódio, Lic!·
tina, Gilcerofosfatos, pepsina. n02

de cola, etc., de ação pronta e eficaz
nos' casos de fraqueza e neuraste-

. nias. Vanadiol é indicado para 1"0

mens, mulheres, criarlças, sendo for·
mula conhecida pelos grandes rnc.

licl"nciado pela 8311(11-' i>lIblic3,

Participação
Horst Buechler e Senho

ra tel'X,l o prazer de partici
par o nascimento de sua fi
lha MARIO�; ocorrido' no
dia 29 de setembro de 1954
na Maternidade Dr. Carlos
Correa.

...__ ... __
�fr

ECONOMfA 'absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

/

IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aqueçimento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe·
ratura de?ejada.

o MISTURADOR DÁKO, de regu-

'agem instantanea. permite a

maior escala de graduaçõe$ de
. TEMPERATURA,

CONFORTO absoluto;
Gr,ànde ECONOMIA

i

\

AQUECEDOR' ELi:TRICO CENTRAL

Capa�ade:
1_ 00 a 1.000 litrós

Fabricado, nO$ ti�
hori:rgntQj e vertitaL

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

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

• Controle _automático de temperatura poc TJRMOSTATO.
que proporciona grande ECONOM.IA.

•

q)
... •

,GARANT� O QUE FABRICA

.--
-

._-

__._ ..
__-'

( RAMOS S.A. Coméicio e jgências
.

� u. João Pintol .9 Fpolis.. --Stta.Catarina'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florlanópoiis, Sábado,' 9 de Outubro de 1954
. O ESTADO

A Diretoria desta Sociedade, tem ã grata satisfação
de convidar as gentís senhoritas do Clube, para faze-

r
.

rem seu "Debut" em a noite de 16 de outubro, prQximo"!II • _.�vindouro, quando s�á realizado o tradicional BAILE _ -_ I ,-S
DE GALA, comemorativo ao seu 33° aniversário de

As 4,30 - 7,30 - 9,15hs.fundação. Um grande filme nacionalComunicamos às interessadas, que as inscrições po- Alberto VILAR _ Marga-derão ser feitas até o dia 12, na Secretaria, das 19 às 21 .

-

horas dos dias úteis. �!�VC�AA:NmTD:OOSDOO-MARRUY
SA-

'[Jiiji.--'.IfI-••·.;;·
..

·I.,,-iiii:I...fiWJ.. -.1ii·�IIi·IfIiI-iIII_IIl"·,III. "\
_ Florianópolis, 26 de setembro de 1954mo.

São Paulo produz 107 bi- ... ; .. A1'Y Wolf de Castro - 1° Secretário No programa:GERAL.
5C1di')O F O C E R N Y, Fotografo do Jornal "O lhões, ou sejam 34; /0 o :

Esporte na Tela. Nac. As 8 horas.
R ODL.... u

total. No segundo lugar sur-
------ ..---- --

.

ESTADO". Preços: 7,60 3,50. Noticiário Guaíba. Nae.
C Ih' M f 1'60 I ge o Distrito Federal com

r
..

d PI fã
Censura Livre. _Jo'hn DEREK·. em

Chamados i Rua ,on�e erro ara nr. ou "pe o

armaClas e an o :Telefone: 3.022. 45 bilhões e 700 milhões ou . .' -

J
.

.: IDOLO DOURADOsejam 14,7% do total. Em ter

:"Y] 15-0 �.O -emJa:cqueline GAULHEIERceiro Minas Gerais com 32 10 Domingo ..:_ Farmácia Esperança - Rua Conselheiro lu: e. i�:u "':'-�bilhões e 600 milhões ou se- Mafra.
-

_ UMA NOITE NO TABA�IMjam 10,5% do total. O Rio 16 Sábado (tarde) - Farmácia da Fé - Rua Felipe As 8.flOras I Preços 6,20 __: 3,50.Grande do Sul aparece em

I,schmidt.
-

. Alberto VILAR Marga- Inip. até 14 anosquarto lugar com 26 bilhões' 17 Domingo - Farmácia da Fé - Rua Felipe,3chmidt.
e 350 milhões ou sejam I 23 Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua' João
8,5% do total. No quinto I,.u: Pinto.

gar está o Paraná com 5,1% 24 Domingo ..:_ Farmácia Moderna :_ Rua João Pínto .

.
_ Em sexto o Estado do Rio 30 Sábado (tarde) - Farmácia Sto. Antônio - Rua Fe-

SÁBADO, 9 DE OUTUBRO 'com 4,3 %; em sétimo a lipe Schmidt n. 43.
" . , - hía com 4,30/1; em sétimo a' 31 Domingo - Farmácia. sto. Antônio - Rua Felipe

Vigiai; estai firmes na fé; portai-vos varonilmente e for- Bahía com 4, %; me oitavo 3chmidt n. 43.
. 'tateceí-vcs. (I Cor. 16:13). Ler Romanos 8:35-39 ; Pernambuco com 3,6%, em O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Mo-

.

. ,'.,,: " � • -, \no�o Santa Catarina' com lerna, sto: Antônio e Noturna, situadas às ..ruas João Finto,E�"jit:lh? de 1947., cêrca de cinco mil"dé nós, coreanos, 2,4%; em décimo lugar apa- 'Felípe Schn1idt e Trajano, "

,

estllY'.àJf19���Siól'tei1:;O�·-1'!��N��te"< da ?areIa, Eramos nego-
rece o Ceará com 2,1%_seI}.:'�·

-

A prlCs'_te tab�ía não poderá ser alterada sem prévía
ciant�s,. c,?T.[eto.res, I?r�pJl-letápGS"'l professores, e�tudantes, do êste o maior dos Estados .

,

fb
- -_ .. ----

pastqrés:·!;.od'j.�m-Gs'ainda �er .cIa�St,i:icados em do�s �rupos: no Norte excluído Bahia e\
. O,' o.aDgu.e é /8 Vida.o daqueles' que possuíam a fé' cn::, a e suas convicçoes e a

Pernambuco Observa-se o .

dos que riã,a.nas, tíntras. .:
. '.' .. Estado do Rio á frente de

Aqueles que não tinham fé, fi.caram inquietos, impaci- Pernambuco Bahía e Santa
entes,' ahi'bos .• Fii>}almente cairam no desespero. Catarina e

'

Bahía dando
. Os que d-e outro lado, tinham fé, conheciam intelectu- . I'

P rnambuco Se'
_.

.

. maIS que .e .

almente, e possuiam no coraçao a a�egna que vem. de Crís-
juntarmos São Paulo e Dis-

to Para nós Ele era o caminho. Suportamos os dissabores
trit F' d 1 t os o to

.

1'1 o e era erem -

da prisão pela fé em Deus.
, '. .. tal de 49,2% quase metade

Que fazia- a diferenca entre estes doís grupos de prisio-
d B '1 S t' tô ,. .._ '.. o raS1.· e amarmos -

neiros? Eta a preclOsa fe que nos deu paz e alegrIa e o sen-
d d d SI' t 'E t :

.

. a ren a o u IS o e, s a
tido da vitória.

I do do Rio Grande do S1I11,\ teremos 80% ficando para
o resto do país 20%.

'.' .
. I "

I Realmente São Paulo éGracas te ·damos, o Deus, pela verdadena paz, a e.gna e
l'd'

.

E b". .

J C
.

t F o 1 er mcontestl moratriunfo que concedes aos que amam a esus r�s o. aze-; _.
'

.

nos c'ad� ....ez mais 'fortes na fé, a fim de que encontremos. sua produçao seJa consum1-

paz, mesmo nas l)oras:mais tenebrpsas da vida seja qual fôr .

da em grande parte pe:os
a nossa experiência. Em nome de Jesus, oramos. Amém. ou�os Estados. AOh Nod:teestao re�ervados mel or las

PENSAMÉNTO PARA O DIA no porvir com o aproveita-
I mento da Cachoeira de

A. verdadeira paz, alegÚa e triu�fo vêrri da fé em Jesus Paulo Afonso já em plena,
era de atividade. Isto re

presentará melhor poder a-

___-- �. quisitivo para o nordeste e

maior renda para o Brasil! /

sar transporte.'
PEDRAS E MATRIZES.
Informações á' rua Frinça Pinto n. 42

LIRA TENls' CLUBE (Vila Mariana) - São Paulo.

",
.

.

.

Aos Moinhos de
Dia 9/10/54 � "Gra11diosa "Sairé (da Primavera),

Com:erQração ao aniversário do Club>e eposse da nova
.

e· Frigorificos . ,:'
Diretoria. Não haverá reserva de mesas 'A MANUFATURA D� CAIXAS MAPI LTDA. - Estabe-

'NOTA - Os sócios portadores de cartões de 'rese1'- :ecidos à Rua MartinIco Prado, 178, em Ribeirão Preto, Es
va de; l'nesas, para a referida soirée, poderão ser reem- tado de S. Paulo, com capital registrado de 1.�00.000,00, combolsaqos, dà importância dispendida,' na Joalheria Mül- prédio próprio, todo forrado, com área de 450 Mts.2 de sua
ler.. '

,propriedade, a 50 Mts. da estrada de ferro, abrangendo para
Pia 16/10/54 � Sábado - Bin'go Dançante, em .h€' negócios todo o Estado de S. Paulo, Minas e Goiás, está in-

nifício da irmandape de NossazS€!llhora das Vitórias; teressada em representar as indústria� acima !1 base de�co-
: Dia 17/10/54 '- Domingo - Soirée Promovida pe- missão. Interessa também outros ramos. Os interessados

lo Lyons Clube. Show de Renato Mursi e seus. artistas•. poderão dirigir-se a mesma"enviando condições, bem como

Eesévas de mesas com a .�espectiva Diretorik.. solicitar as mesmas.

3° CAMPEONATO ESCOLAR E.2° CAM
PEONATO NORMAL r;�EGIONAL DE, FLO
RIANÓPOLIS E. MUNICIPIOS VIZINHOS

Diarjo da
Metropole
,CONSIDERAÇÕES EM
TORNO DA RENDA NA

CIàNAL
(Alvarus de Oliveira)
"Embora, corno afirmanos

.

noutra ocasião, os algaris
mos sejam de enorme ar i:

d E
.

{dez para comentário, deA Inspetoria de Educação Física o sta-
. quando em quando volve-

do tem a máxima satisfação em convidar ;Is mos a êles. Não que gos

autoridades e o povo em geral de nossa Capi- temos dos- números, apenas
porque são necessários às

tal para 'assistirem ao' 30 Campeonato Escolar comparações.
e 20 Campeonato Normal Regional de Floria- Há afirmativa truncada

de
_ que São Raulo é a loconópolis e Municípios visinhos, que a mesma motiva puxando vinte. va-

promoverá durante a Semana da 'Criança e ,gões· vazios, demonstrando

que constará do seguinte:' 'que o· Estado bandeirante
produz tudo e que os ou:·

Voleiból - No Estádio Santa Catarina, tros vivem no ·"dolce far-
- Dias 11 a 15 de Outubro. niente" ... Entretanto.a fra;

Atletismo _ No Estádio do 140 B.C. _ se foi proferida por um bai

ano, Artur Neiva, quando
Dias 16 e 17 de Outubro. c;liretor do Serviço Sanitá-

Durante as solenidades de Abertura . do rio de São Paulo é que dis
se: "São Paulo é uma po: iCampeonato, no dia 11 de Outubro, no Está- I derosa locomotiva puxando'

dio "Santa Catarina", o Exm? Sr. Dr. Secre-. vinte, vagões". . .. !
,.

d Ed' '"'

Saúd A· tê
.

S ,Vem Isto a baila devidotarIO a 1 ucaçao, au a e SSIS encIa 0- -

á renda nacional cujos al-
cial dirigirá uma saudação à nossa Juventude I garísmo foram divulgados
E I' sôbre 1952 (Nossas es-
SCO ar._: _ tatísticas estão sempre atra-
";. A, .�.. >-

..

�
:

"�;:;. 'A: � sadas, por que ?) O total
do país é 310 bilhões de cru
zeiros e a distribuição pe
las unidades f.ederativas é
de confronto intaressantíssi

CONVITE

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE ENCOMt�NDAS PARA CASAMENTOS

BATISADOS - ANIVERSARIOS E' REPORTAGENS EM

Com a Bibl'ía .na Mão
«No Cenaculo))

I

ORAÇÃO

Cristo ..

Viagem ,com segurança
e rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO �(SOL-BRASILEIBO»
Florianópolis - Itajaf ...,. Joinville - CuritIba

-

Agência' :� . ��: �:����: S�l��i�:�da
I .

Expr,essq, .'Florianópolis
ANORA'DE & KOERICH

Transporte' de cargas em geral entre .Florianópolis,
Curitiba e São Paul.o

.

eom viagens diretas e permanentes,

Matriz: - FLORIANO'POLIS
Rua Conselhei-ro Mafra, 135

Fone: 2534 - Caixa Postal, 435
.

End. Telegr.: SAIA:>RADE
Agência - CURITmA

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
Agências no Rio de Janeiro- e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprisa

de l·unsporte. Minai G.rall SIA.)

�----_:-- --------_:__ .. _- --_._:-. -- ..

IRaios X
.

' I
Aparelba�\,em moderna e completa para qualquer ezàme

radiológico.
.

Badícgrarras e radíosoopías.
Pulmões e coração (torax). \
Estomago -'intestinos e figado (coleeístografía).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Hlstero-salpíngograrta com Insufla

ção das trompas para diagnóstico da estertlídade.
Badíograftas de ossos em geral.
Medidas exatas 'dos diametros da bacia para orienta

ção do parto (Rádío-pelvímetría) ,

Diàriamente na Maternidade Dr. Oarlos Corrêa.
,,

."

VIende-se
Vende-se um compressor de pintura, um oxigenío

completo com bico novo e 'um motor Dodge 103 H.P
Standart, Ver e tratar na Rua Rui Barbosa 144.

.

,,cLUBE 15, DE OUTUBRO
DEBUTANTES - CONVITE

ELIXIR tU

:\
INOFENSIVO ss» ORGANISl\tQ.
AGRADAVEL COMO UM LIC.OR

REUMATISMO I SIFILISI
fome o popular depurativo composto de

dcrmotenil e plantas medicinais dr alto
aJor depurativo. Aprovado�peJo D. N.·S
'. como medicação auxiliar lia tratamel

l> d aSi!'ilis e Reumatismo d. melm.

ori�em.

.

�.

J'

. ,

!Cine"ma'·s
rida CARDO'SO - Ruy SA

RA�VA em:
,

CANTO DO MAR
No programa:
Esporte na Tela. Nac .

Preços 7,60 - 3,50.
Imp. até 14 a�os.

CINE SAO JOSE'
A� 3 _;.. 8hs.

I "E O SUCESSO CONTINUA"
Horárto alterado devido a

longa metragem
As 3 - 8 horas.

"PRÉ ESRTÉIA"
SOBERBA REALIZAÇÃO
DRAMÁTICA QUE É UM
JUSTO ORGULHO PARA
A CINEMATOGRAFI
CA NUNCA \ FOI ELE
TÃO AMADO COMO
QUANDO SE DEFRON·
TOU COM O ESPECTRO
DA MORTE!
JOHN WAYNE - MAU
REEN O' HARA - VIC-
TOR McLAGLEN -

WARD BOND em:

"DEPOIS DO VENDA
VAL"

(Technicolor)
No Programa:

Noticiario em Revista Nac.

Pdços: 10,00 unico.
Censura Livre,

As 4 e 8hs.

1°) Filme Jornal Nac.
2°) TRAGEDIA ADVER-.

TENCIA Com: Kirk Grant
30 TERROR NO PARAISO

com Fredric MARCH

4°) O FALCÃO DA \

FLORESTA Com: Herman
Brix. 11/12, ·Eps .. :

.

!fJlI:_·DI H.wili'í!, I'"l-r ,

:":'�I .�-;.:•.. 1 .. ,.",- . .''''Ji. :.�..
�

"Iu.Q.-- _- .-.

As 5 e 8hs.
ILKA SOARES - E AL
BERTO RUSCHEL em:

ESQUINA DA ELUSÃO:
No Programa:

'

Filme Jornal. Nac.
Preços: 7,60 - 3,50
Censura Livre.

•

eo� êste VAio.. �S.
6b.. i..á. urm. contA que.

lhe ..ender.i jW'Ó com·

�:'i.;jj_"!I!IJ!!== penslodcw e" .•.•..

·����§l!il�§E�� lev4;"';' P6"6 5u6'"esidfn�
I cid. um lindo e úhl prél,õente:

um BELÍSSIMO eOFREde J4CO (JI?OMADO.
-

. APr-ocur! hoje o NOVO

NCO -

GRICOLA
.... rLoRIANÓ� c7��:� CATARINA ......._.•.

LITOGRAFIA
VENDE-SE

MAQUINA LITOGRAFICA'de 1/2 folha. .

.

PRENSA MOTORIZADA, formato \grande, para pas-

Farinha

�----------�--------
../

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

I

Pinttb.+' i l' í., '.i I �f'j I/L· I.> .(I t .u:

24 <Dornringo � ,Farl1l<l'áteia Moderna -;. Rua i.Ioâo Pinto.

30 Sábado. taode) '- 'JI':;lil'Ll1fucia S1;o, !/i\m1JôniO·'_!'Rl�aJFe- \1
lipe;.I.\!lc:b1!'l1klt'n <�il. 'li 'H)I."Ibl .l". ,)<"1"'10\ o

31 Domingo - Farmácra Sto, A,ntônio ..,_ .Rua'>'ll'elipe
Solllnüclt, 'n', <13. )T J , : '! I '

, I l.. ',.!(
O. serviço noturno, serái- otetuado 'pelas farrnácíasoMo

�erna, Bta, �ntô�io e ,Noturl'la; s.ituad�sl:às rua.s J�ão,Pinto,

/'
o

llcbpe SOlalillÍ!ld,t e Tra,]frl1l:o .. l1l ,'1;,.', '/I; Ü.', ! .'

-

,
A presente tabela não poderá ser alteradaeeemoprévía "

!
_

I
--------------�----I ,

I com o Sr.

que não vacilam em recorrer

à sabotagem e "outros cit

mes" na zona soviética,'Mo

lotov afirmou que era nova

ordem" criada na Alemar. ha
oriental "exclui a possit-íh
dade de que algum ele;nentu
militar tenha ínfluêncta na

'vida. política e econômica (la

Repúblíea".

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O,MJ\XIMO

EM CORJ-EZIA
, '

'1:'" l�pla'mla'dasj�:;dê'l 111:aRtãO,:�;i::: �)
L({{/'},';iA- j l·l.e ;.:·iirj j {#�."

9 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua con-I
selheiro Mafra.

-- - - - -, _ ..

E EFICI'ENCIA

..,

s �.,

'1 Domingo - Farmácia ç],a Fé - Rua Felipe Schmiclt.

23 Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

ca&a Paa.... 1ft,
I'lorlan6poUj ,

8Úla.· '€atulaa'

ti i_ \

JOSÉ URBANO HEIL E

I· SENHORA

�eI11 o prazer de partici
par ,aos seus parentes e

pessoas amigas o nascimen:
to de seu filho, ocorido no

, dia 20T9 .. 54, as 18% horaa
na maternidade Dr. Carlos
Corrêia que na pia Bajisnal
recebeu o nome de José
Pedro Hei}.

.
'

;JU'II'_, 1 \, l· 1 I' i!.I J -.. 0,,,'1 J I', },Il .. l';J (I .W'l.jli.� )
il

.,����t'�e)'),JJ n'
"Ih

'�â:"'"'e'; ,"'$9';:'OI ")�, lir "
"

. ,f I (], 1 ,!IJI!II" lU
'

• c"} ,

,J J_J 'J • � \ \, .' '. \'. J , , �. (�I í t '

\
F .J'Ui t l'!

v�Hág�se �n:{ Icómpressor' de pintúrá; um :(j'xigeúio
completo com bico novo e um ''ínolor I Do'ddê ! 103' H':P
Stahd-art. vJEt.t, íe ,tràlt�dtb. Rua Rui· Barbosa 144.

.

'�,_.. '--"�

um autom�vel
, ,PIJEVRO,�E'.f, . "S'l'YL1j:

, .�1-?-STER ,
,48, de uso par- _..,.�

!'l ',ti'cuJar, � portas" em bom

�' está'ç,o de' conse'rvf;lç'ão, 'por E d[Il"outro 'MAIS NOVO) das ,mprrCg:8 a
, �arca Cf,fEVRpLET, I?OD- I Precisa-se de uma empre
,. GE ou FOap, 4 ou 2, por-

I

gada,
"

.

:.1, tas. Procurai; o sr. Dário, 1 Paga-se muito bem.

I
no Po.STO SHELL, em Ti-' Tratar à rua Tiradentes

lU, [ucas, S. C. n? 7 (sobrado).
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-��·�·�·��·�·�.�·�I .. . �c�hWo�é b 18 ho�s
lnundaçoes no Mel!ICO ANOS PARA AMERICA LATINA de onlem, em Iodo o Estado:

Cinco cidades. Morlos
, '

ROSWELL, Novo Mexíco, fortes chuvaradas, as mais

8 CU, P.) - Informa-se que violentas desde muitos anos.

6 pessoas desapareceram e As inundações atingiram
se presume que tenham mor- 5 cidades e povoados na' par
rido afogadas nas aguas de

l
te sudeste de Novo Mexico.

inundações, causadas por O governador do Estado,

SAN1'IAGO, 8 CU. P.) As recomendações foram
Edwin Mechon, declarou o '

Os Estados Bnidós deverão formuladas pela ;Tunta preestado de emergencia e deu
invertei' várias centenas de paratoría designada pelaordens para qUI� a Guarda
milhões de dólares por um COfmiss�o economíca para a

Nacional se entregue aq ser- 7'"

período mínimo de 10 anos América Latina. O relatório
viço de patrulha,

para realízação do vasto e recomendações toram sub-
O prefeito de Dexter, que

.programa economico na A- metidos à consideração da
fica a. uns 35 quilómetros de

. , mérica Latina. Isto foi pro- Organizacão dos Estados a-
Roswell, declarou qUl� �f' di- .

,

posto por um grupo de téc- rrierrcanos, em Washington.rigirá para a zona inundada,
nicos, chamado pela Cepal A Junta preparatória a-

que fica ao sul desta cidade, '

para recomendações à con- cha ser necessario acrescer

ferencía economica inter-a- as inversões estrangeiras nos

INDUSTRIA DO AlUMI.NIO.mericana que se reunirá em' países latíno-amertcanos
.

a
era um granjeiro que ia num

novembro próximo no Rio. fim de acelerar o seu desen- ,

barco que virou. A inunda- Tambenl os países latino- volvímento economico e pro- Producêo da Siderú rçlca 'Nac'lo'nal
I'
cão atinge Roswell, Dexter, americanos deverão apresen- gredir gradualmente o seu

.

.

;' .

'..

'

Hagerman, Artesío e Ca. rls- t tõ f'
..

t
- RIO, 8 CV. A.) - O g'ene- l Iumínío Sorocabana, p_a,raar suges oes. coe icren e de produção, até _

I
bad e possivelmente Lake

. conseguir um nível de capí- ral Edmundo Macedo Soa- exploração da bauxita com

Florianópolis, Sábado,_ 9 de Outubro de 1954 Arthur.. ' COM.PARECAM AO talização nacional sufícien-' res e Silva, presidente da capacidade, inicial para 10
---.-

R-----· t y C Iube! A
_

Eseo Ia do' l' 40 B' C
- ��:�:aU�r;i��� :l�����te� - �i��n::�f!ii�er:;;�c�o:r:= ��������:d�� a::���to p;�=

.

. o a r H.
n,'el". cã.'o (I'os ci'dadá''os que

crescimento. rêncía Nl'éional do Comércio ra 50 mil toneladas.

v "'_
A maior parte das ínver- jiobre a produção industrial 'A carencia de energia elé-

de Hortanepol"-s Subu' rbl·o· .íevem comparecer ao 140 B. sões estrangeiras na Amérí- dê""�aluminio. Esclareceu, o trica é um dos maiores em-

_ tí
-

li t d ca Latiria, são de origem conferencista, que há no pecilhos à produção, porque.

8., na repar içao a IS a ora
REUNIliO DO mA 7 DE

I
reunião, quando será Corne- Brasil 81 jazidas de bauxi- são necessários em média de

'anexa, afim de receberem norte-americana, de manei-
OUTUBRO DE 1954 morada a Sema.na -:12, Crian-

J. Calheiros Bomfim seus Certificados de isenção ra que corresponderâo aos ta, conhecidas sendo a re- vinte a duzentos e cínquen-
ça; exorta a todos lXI�:a üma

, , . .a-: , •.' Estados Unidos colaborar serva total do minério, cal-. ta, quilovates para obter-se
-

iudacào v visít
..

I E
. -

j' F t Estavamos, afmal, diante definttiva, mumdos de 2 fo-
1 d d t ílhõ I '1 de alumí F'Com a habitual saudacao VISl a a a Xp03�ei1J c JJ o o

'. .·.·t tíd
.

deí cu a a em uzen os mi oes um qui o e a um,mIO.' ma-
_

Cl b Ad'
' . da Escola sergtpe, que nos I togru.üas 3x4, no segumte nes e sen I o. ASSIm o el-

a, Bándeira, é iniciada �, pre- u e ma 01', pOIS aSSJm I ", b 1 id t de' toneladas. Quase toda a : lizou, o general Macedo Soa- .

t in tívand ' parecia, antes, perdida la no horário das 08,00 as 11,00 da xou em c aro o presi en e

sente sessão,' ,.prim;-�ü''l elo es aremos incen Ivan, () ('S8a

I - ." d J t d híl produção brasileira é expor- res,
\ aludindo à possíbílídade

1
. -

f t longínquo suburbio da Cen- manha nos dias úteis ele 2a:. a un a, o sena 01' c I eno,
nte 111e'S nove agremiaçao para u u- . tada para os 'Estados Uni- de se manter no, ·Rio Sãocorre.

li
_.

. ,.

tral do Brasil, mas que nos e 3a. Feiras e 5a. e Sexta- Eduardo Frei. O relatorio a-

O presidente Cúneo anun- ras rea izacoes. ,

. f':' I dos. Francisco, uma grande 'usí-

cia a palavra do Di;e��l,' do Ao decla;ar tínda a secsào surpreendeu pelo corre-corre Feiras. Irma que as necessidades de
na de aluminio, 'baseada. na

dos mais jovens e pelo aço- Assis Manoel dos Passos c a p i tal estrangeiro para ' '

Protocolo, sr. Antônio Coe- de' hoje, agradece :j, compa-
damento dos homens e mu- _ Carmosito da Silva Lago I complementar'

o desenvolvi- Declarou, o general Mace- energia de Paulo Afonso,
lho Stipp, que saúda a ff,PO- j

rêncía dos companheiros, ao .

t
.

1
. do Soares, que no momento problema que já foi ventila-

iheres que, a passo largo, en-. - Eliseu E.ugênio dos SftntoF merr. ,o
.

naciona pod-er.ia.!n se instala em São Paulo a
I

do varias vezes, mas que ate'sa do companheíro i)çro.in- dr. B.us.ta,mante..pela pa.estra-
l' 1 d ser est pld 1 b Itravam nas salas de au a, e - Genésio Manoe e An-

.

I U a as em Ilao ' I' .

gos Trindade pelo seu ani- � solícita uma' vibrante salva Companhia Brasileira de A- agora continua sem solução.
onde, como vimos, .não havia drade - Inoeôncío Calazans de dólares anuais, dos quais

versario natalício, (l',w, hoje de palmas ao Pavrihào Na-
, çrlanças. I- - José Ramos Pereira 650 a 700 milhões seriam de

transcorre. cional.
Logo se nos apresentou a José Valdir Hanjer - José recursos públicos fornecidos

Em continuacão 8/H tra- � coordenadora dos cursos, Olimpio Eduardo -: João
I
por 'instituições de crédito

balhos, é apresentado pelo PR'EMIO NOBEL DA'. .' uma experimentada profes- Conceição - João Francis- internacional, sempre que as
Primeiro Seeretário, rotaria- ,

;ora, cujos cabelos começa� co Pires - João Vasques -'-- I inversões estrangeiras não
no Theodoro Dück0r, o mo, PAZ H'OJE vam a ficar grisalhos, e que Jacegwiy Carvalho - Mário, sejam inferiores a 300 ou 350
vimento da sec.retaria c:.l1l'an- '

, I .

vinha lecionando há vinte a- Olaripo Lopes - Nivaldo milhões de dólares. -Por tal
te a semana. �. OSLO,8 CU. P.) - Nos cir-

nos, dirigindo, ,atualmente, I Correia � Nelson Manoel I motivo a Junta recomenda
Ateruiendo elesigna��ão fei,

I
culos bem, informados desta

uma Escola, diurna, para cri- Jeremias _ Osvaldir�B€nto que se acertem medidas in
ta pelo presidente, o com- capital pensa-se que o Co-

ancas, mas que ainda encon- _ Ozimo Bernardino Corrêa ternacionais tendentes a e
panheiro Lauro Fortes 'Bus· mité Nobel Norueguês, com- tra;'a tempo para gerir um _ Osvaldo Costa e Osmar levar o volume de inversões
tamante', que recenteblentc 'posto de' cinco membros no-

curso noturno para recuper.a- Gonçalves Farias. estrangeiras nos países la-
recuperou frequência no R. meados pelo Storting CPar- ção de a:dultos e adolescentes Quartel 'em 'Florianópolis, tino-americanos até um mí-
C. de Criciuma, 3].>teSellta ,amental;), se reunirá ama- analfabetos. 1° de outuaro de 1954. nimo de 1 bilião de ,clólar,es
um rela�o desta. visi..ta .

Re- :1hã. � tarde para conceder o Ao ingressarmos numa das Altair Dominoni _ 20 Ten. anuais, por período não in- e se referem a uu: período de Pedidos preliminares de-

p(}rtat-s� o ,O:'tac1Ol', PfnnClr�ll- ) ?remjI.o ,N905b4g1 da Paz para o I salas os alunos: principal- Chefe -ela RtX./140 'H: c. feriol' a' 1Ó anos.'
-

',dC2e2z' -m_êses),@udoisperíodosvemserfeitospormeiO'demen e, a v:s� a que ez· a ,�o-

i
ano (,� -

:, _ .
mente as moças, cujas idades

-

meses. uma carta em inglês do

cie�ade cncmm:ns; ,�ie :Jl�-I E:sse co.mIte nao ?UbhC:� I calculamos entre 16 e 35 a�
Estas bôlsas serão -insti- próprio punho e endereçada

paro áos Necess1tac,o", (",. ""1 maIS a hsta das pelsonah .

nos olhavam-nos com certo Q t -d d
tuidas para candidatos de ao Delegado Geral do Corr-

A. N.). :Relata as imprcssiSes! daeles e instituições cujas ar de curiosidade. Seria um 'uaren a anos na VI a e ambos os sexos e principal- selho Britânico, Avenida

colhidas no lar manticl,), por I cai1<jidaturas foram apresen- novo "colega"? Seria um fis- F I'
mente para os que possuam Churchill, 129, 10° andar,

essa filantrópica sociedade, i tadas e mantém em segredo cal ',1. Seria um curioso? uma o ria eza diploma universitários 04 R,io de Janeiro. A carta de-
e 'faz passar fotografias que I suas deliberações assim co-' Aproximamo-nos da aluna profissional equivalente. Dá- ve chegar ao endereço acima

atestam a pujança dessa r.o- mo a data em que se reali-
que está mais perto. Uma jo- Um pouco da história do. to não se concretizou. Nem

se' preferência a candidatos o mais cedo possivel e
.

em

bre realização. Faz observa- zam. .

I I
entre 25 e 35 anos. data anterior ao dia primei-_ vem de côr, talvez com 25 a- Forte de Copacabana - Uma depois da Independêncià,

ções sôbre a admini:'itrar;ãu, nos de idade, doméstica de vitória da engedharia mili'- quando mais se temia, algu-
.Os bolsistas serão destina� 1'0 de novembro de-1954. Ne-

entregue a' religiosQ,3,_ os DIAMANTE profissão, nascida no interior tal' brasileira Canhões' ma reacão dei Portuaal °
dos normalmente à Univer- la deve ficar especificado o

quais acolhem, não .sÓ crian - , .

t
. ." sidades

.

e institutos de pes-' segúinte: - nome completo,de Mmas e reslden e na Ca- Krupp para a defesa da ci- projeto conseguiu. sair" das
ças necessitadas. c;le C�i.eiu- RECORD pital Federal, desde 1947. dade _ Uma idéia do sécu- plantas de papel. quis�s mas serão .também ender'êço, idade, educa'çãp,
ma, como- também {�e cida- '.Iamos fazer um teste. Uma 10 XVIII só realizada no INICIADA A CONSTRUCÁO consI.derados os pedIdos de expenencia e uma breve ex-

des vizinhas, '0 gue, vem NOVA IORQUE, 8 CU. P.).

pergu.
nta e uma resposta pO-1 �éculo XX. F

.

1907 d;u o
I candIdatos que envolvam es- posição do campo de estu-

mostrar a repercnss;-w que - Um novo diamante tomou deriam traduzir tudo. Inda- .

01 .em que se

t
. tágios em firmas industriais, dos, avançados que o candi-

, I pnmelro passo concre o no 1 ·t·
.

t·t·
- -. 1 d t t d dI'está tendo a obl'.'t dE' um Ro,- lugar hoje entre os mais fa- gamos, à queima-roupa: RIO CA'

.

N' a1) t'd d t' 1 "10SpI aiS, e m& 1 UIcoes nao

I
a o pre en e esenvo ver

tary Clube mosos do mundo. Pesando
' ,gencla. aClOn sen 1 o e cons rUir aque a acadêmicas.'

.

na Grã-gretanha.
'

.
- Por que está aquí? _ Q.uem olha hOJe para o praca de guerra para a defe- '

Na HOi'a da�: Camara\.hL�em 62,05 quilates, foi apresenta- A resposta tardou apenas Fotte ,de Copacabana, não sa da' cidade. Os planos do
se fazem ouvir .livefso.3 COD.'l- do à imprensa no escritório alguns segundos, o bastante pode imaginar os grandes coronel Augllsto Tasso Fra-
Panheiros. De' ini.cio temos o do seu pl'opr'I'eta'1'1'0 o sr' t'

,. para o pensamen o correr. problemas de engenhar�a g'oso, já modificados e adap-
SI'. Norberto Rml, l]lJe faz' a- H W· t 1 t·

'

I_ arry mi? on, pe a a nz "�Quero melhorar na vida. que tiveram de ser supera-. tados para que o Forte pu-
Pêlo para que',)� ·Qoac

...
·0l"S de M 1 Ob Ad"

I
er e eron. pe ra e Quero ser alguem. O sr. já dos nem a grande tenacida desse receber artilharia mo-

aniversários .üão iicjétm e�:- procedente da União Sul A--l� pensou em escrever para sua de que foi exigida dos seus derna foram aprovados.
cll1ecidas, par.'!, (',He possamo3 fric<>na onde fOI' descoberta ma-e, por' exemplo, e na-o co-

.

t t
',-,. cons .ru ores, para que os O major Luiz Eugenio

proporcionar um 'lar,al. ri1uis em 1952. Em seu estado' bru- nhecer o alfabeto? Já foi canhões pudessem ser alí! Franco Filho ficou encárre-
feliz aos anci:l.cs q;_le todos to, quando o sr. Winston convidad/-o para 1'1' ao cI',nenla 1 t d t· I ' - Ipla:n a os como

.

sen Ine as

I' gado
da construçao com uma

os anos recebem presentes comprou-o por 200 mil dól- e, por não saber a leitura, ter avançadas da Guanabara e equipe de Q.utros oficiais do idos' rotarianos. lars, pesava 154 quilates e de inventar uma
u desculpa como guardiães d" Cidacle Exército. IApós, usam 'la p:\larn, 'JS ,meio. Perdeu, pois, 92 quila- qualquer? Já se viu perdidó, de São Sebastião do R,io de CANHõES DA FA'BRICA .

rotáÍ'ianos: Ren;J;c') HalTcos tes no talhe mas sell valor" KRUPPnl,lma rua, como eu quando Janeiro.
da 'Silva, Charles E. jI'[oritz I agora é calculado em 600 vI'm de MI'nas, e na-o 'podeI' , Muitas dificuldades tive-
e Arnoldo Cúnc,). mil 'dóllars. ! orientar-s'e, l)'or·que na-O eI'a

'. IUM POUCO DE SUA ' mm que ser súperadas antes
AproximandD '}� a hora de Dois dos maiores diaman- capaz de ler? IUS-rO'RIA' I que o primeiro canhãó,L

encerrar, o pre.,icle�À';e :-\1'. tes do mundo, o Estrela do I
. Olhamos' para as fI'sI'ono- ! II T Surgiu nos fins do século

I Krupp fôsse colocado na for- •noldo Cúneo Il(-� ,if;r'�,L o "om- ,Leste e Hope, pesam, respec-: mias dõs alunos' que rios' 1'0- XVIII a primeira idéi.a elE: taleza. O terreno foi rebai-
panheir? W�lS�.'l Ab:'a�a�11 I tiv.amente, 94:2 quilates e 44 deavam, em silêncio. Perce-. fortificar pontos E:str:.,tegi- xado de 20 metros, uma pâr
para a pale:;];!;l da pj eXll1.8 qUIlates e melO. ' _I bemos que todos subscreviam cos da então "praia dÍl:itan- te da rocha teve que ser de-

AS FORÇAS C.OMU�iISTAS OCUPARA-O 'aaqqUUeellaasdPeafII·anvI·Cra�os,. oUNa!IloelheOrra' te" de Copacabana. O p1;:;,110
I
vastada.' Só em 1911, o ter-

� P4 - morreu' com as dificul·-lf',dl's reno estava pronto para re-
/ preciso ouvir mais nada surgidas. ceber a construção, que fi-

HANOI POR' DISPOSIÇÃ,O DO ACORDO qu:o�;:�: s������;i��igí�� �u:����t�e 7i��1� :l����S;�� ��u c:�;;:��a�a :�ã�91:, t��=
DE' ARMISTI'CIO quo, onde ficava a Escola pa- tor de Ehgenheiro;, fôi (�e- -portância ,de 2,853:616$535.

.

ra. Educação 'de Adultos e signado por D. João VI para Finalmente a cidade teve o

HANOI, 8 CU. P.) - Esta dores da fortal�za de Dien Adolescentes, não era tão fazer os projetos das fortifi- seu Forte, que no dia '27

antiga cidaS!e, que foi nou-' Bien Phu terão posse com- longe. Fi�ava pertinho do cacões a serem levantadas. completou exatamente 40

tros tempos uma elas jóias pIe ta.
. I centro da eivilizaçãp. [Também desta vez, o proje-' anos de existencia.

,-

mais preciosas ;da corôa co-I Ontem, pela manhã, os e-,
lonial da França, aguarda, fetivos vietminheses chega
com indiferença a chegada, i ram a Hadong, a' uns 16

hoje, do Exérc�to de Ho ,Chi
I
kms. ao sul de Hanoi, não se

Mihn, que foi im"truido por verificando incidentes. 1\.0 &' d
-

d- dMoscou. A's primeiras horas se l;etirarem os franceses pa- � pOS OIS IaS, e comemoraçõe s
da manhã, as forças vietmi- : ra ,ceder o lugar- às forças TRIESTE, '8 CU. P.) - A

.

torio italiano. A' cidade e
nhes'as farão sua entrada eni. : comunistas, a população se cidade e o porto de Trieste I deias' qU� ficàm perto de porto de Trieste e a maior
Hanoi enquanto as tropas retir�u discretamente para voltaram às suas atividades Trieste. Ali, num.a areà de parte da a.ea �gora ocupa
francesas evacuarão a cida- suas resid�Jlcias. Quanelo se .ontem depois de dois dias I uns 9,quilômetros quadrados da pelas tropas anglo-ame
de e se retirarão para Hai- asseguraram de qúe nada � de celebrações entusiasticas vivem umas 3' mil pessoas, ricanas passaram' para o do
phong, no litoral. Em virtu- havia a temer, entreabriram

[
com ,as quais a populacão' que no ano proximo ,deverão mínio italiano, ficandQ a

de do acôrdo de trégua de as portas e janelas de ,suas \ manifestou seu jubilo pela' escolher entre ficar onde, zona "B�' em poder dos iugo
Genebra, o domínio militar residências e finalmente os vO'lta de Trieste ao domínio I' estão, sob o domínio I iugoes- eslavos. A nova linha de
da c�dade será .gradativo. No I habitantes se aventuraram I italiano. As .c:lebrações tam- I,lavo 'p

...

u aban'donar suas ca-I fronteira' começa na praia:

dOm�ngO de nOIte, os vence- pe}as ruas. ,bem se venfICaram, I\as. al- sas e se mudar para o terri-. ele uma bahia.

/

onde se diz que morreram a

fogadas 6 pessoas. Uma delas

Trieste voltou 'a normalidade

Nerêu Ramos
Saulo Ramos
Aristiliano Ramos
Adolfo Konder ,.

109.304
\

102.169
87.962
85.540

'.'

BOLSAS DE ESTUDO DO CONSElHO
BRITANICO 1955-56

Em 1955 o Conselho Britâ-I' Os candidatos devem pos
nico, oferecerá um i:J.úm:ero suir conhecimentos sufici
limitado de bôlsas de estudo I entes da 1i�gua inglesa,' es
no Reino Unido. Estas bôl- crita e falada, para poderem
sas serão normalinente con- tirar o maxlmo proveito dos

cedidas, para o ano letivo a estudos propostos.
começar em outubro de 1955

Acusamos o govêrno do Estado de haver protelà
do', de maio para ol,ltubro, a cobrança do imposto ter

ritorial, com enorme prejuizo para o eníPio.
O govêrnà, defendendo-sé, alegou que estava me-

canizando o servico.
.

�

Diante da fragilidade do argumento oficial, não
acolhemos a deséulpa e �ns1stimos nas críticas, fazen:
do-as cada vez mais severas.

O govêrno, no entanto, til1ha razão! E' dever nos-
so confessá-lo. , ....

Percebi isso no dia! 3 de outubro, pela manhã, ali·
na Coletoria elo Estreito, hoje mais conhecida'. por�

.

"Fortaleza de Da. Marina". Os ficharios
j

daquela re

partição coletora foram pOI:..-mim observados e um de

'les, apreendido,· foi exposto às autoridades da Justi

ça Eleitoral., Esses fichários, da Coletoria, continham,
com os numeradores alfabéticos, somente envelopes
com cédulas eleitorais e indicações completas sobre
,os eleitores a que eram destinados: residências, nO. dos
títulos, secção em que de.viam' votar, etc. etc.

Para 'que tais arquivos e fichários tivessem. êsse
uso, por certo que os papeis da Coletoria foram postos
de lado, atochados em qualquer gaveta ou atirados aos

�
j

armários.

Mas, vendo, como vi,' os fichários eleitorais da
Coletoria do Estrefto, percebi, de imediato, que o go
vêrno não mentira quando afirmara que os serviços
estavam sendo mecanizados!

Realmente isso era verdade, mas verdade incom

, pleta.
O imposto territorial não podia mesmo ser cobra

do antes de outubro, por causa deSsa mecan-.zwão: a

me,caniza9ão do serviço eleitoral da U. D. N.!

'Esperamos que, de outra vez, o govêrno preste in

formações mais completas ao tlPYo, porque as verda
des pela metade nem sempre ,são verdades inteiràs -

como dizia o Conselheh"o.

GUILHERME' TAL
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