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e , Quando o sr. Netêu Ramos recebeu a noticiá de que o

, GrRENTE
. Ano XLI seu nome fôra vitorioso em Blumenau, não lhe foi possí-
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vel disfarçar a emoção. E' que, de longa data entre o emí-

,e, omlngos .,
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nente homem publico e aquela modelar comuna; os seus
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de Aquino

•

• 11;. adversários, e111 todas as
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mais odiosas explorao..ões e

Edição de hoje - 8 paginas ' orranopo IS, omingo, 10 de Outubro de 1954 Cr$., 100 alimentavam restrições tun-
-------------�-------,

damentadas em fatos detur-
pados e inverídicos, O escla

recimento dessas acusações
injustas, por outro lado, sur
gia inoportuno. O sr, Nêreu
Ramos foi estoico no SeU si

lencio. Aguarelou que o povo
'ele Blumenau rósse êle mes-

mo desacreditando essas ex

plOl'aç�es. E fl:, gente blume
nauense percebeu, com o

correr dos anos, que não po
dia haver separação entre

• ela, que tem no Estado a

tradição do trabalho e o homem cuja vida pública também

PORTO ALEGRE, (Do Cor- mas palavras ao povo, atra- ses dignos e honrados, que UM GOVERNO SEM FAC-

I
principios de honestidade e se assinala sobretudo pelo labor.

.

reio do Povo) - conquanto vés ele nossas colunas: o eng, trabalham com deelicação e CIOSISMOS NEM PRIVI- trabalho, probidade no trato ,As vitórias espetaculares que o preclaro barriga-ver-

esteja ainda em. pleno anela- Ildo Meneghetti declarou: amor para o engrandecimen- LÉGIOS das coisas públicas e respeito de vem colhendo por quase todos os municípios, que o

mento o trabalho de conta- - Quero dizer que a vitó- to cada vez rhaíor de nossa Nossa última pergunta foi pelos direitos de todos os cí- aclamam consagradoramente nas urnas, êle as vem re-

gem elos votos ela eleição de ria não é minha e nem' da terra. Devemos libertar os sôbre os rumos que imporá dadãos. Minha vida está con- cebenelo com justíf'ícada urânía, Esses triunfos, na ver

'domingo passado, e já na "Frente Democrátíca". A vi- nossos corações elos resquí- ao govêrno. Respondeu-nos o sagrada às tarefas do, bem- dade, são aquele julgamento que o insigne conterrâneo

qualidaele ele governaelor e- tória é ele todo o bravo povo cios de' ressentimentos e sr. Ildo Meneghetti: estar da coletividaele e da I provocou do seu povo. ,

'

leito do Rio Granele do Sul rio-grandense que soube malquerenças acaso deixa- - É muito -cedo para falar grandeza economica da terra A vitória de Blumenau, todavia, constituiu uma emo

que o engenheiro Ildo Mene- propiciar ao país inteiro um dos pela luta eleitoral. E' de- sôbre isto. Vamos aguardar o' gaúcha. Peço a Deus que me ção à parte, por isso que veio demonstrar que entre a mo

ghettí fala à raport.agem (:0 exemplo tão belo de civismo mo-nos as mãos c�rdialmen- resultado final das urnas e dê forças para corresponder .delar comuna, de que Santa Catarina tanto se orgulha, e

"Correio elo Povo". A prmci- e consciência política. O que te, sem diferenças ou ma- a proclamação do egregro à confiança do povo e en- o ilustre barriga-verde, que tanto terri honrado o berço na

pio, o prefeito porto-a:egren- ,
todos �ós devemos festejar é goas, porque assim

�rmana-I
Tribunal Eleitoral. Antes dís- frentar com .patrtotísmo e tal, há um recíproco preito de justiça e admiração.

se recus0u-se termmante- o Rio Grande unído para dos e triunfantes, 'estaremos so, não sou governador do decisão as pesadas responsa-
-- - - - - _ ..._- -_ -_ _�

mente a falar à imprensa, mais uma etapa decisiva do dignificando o regime de li- Estado, mas apenas o pre- bilidades do dificil encargo Pretelti·treservando-se para fazê-lo seu grandioso destino hístó- l oerdades democráticas em feito da capital. Só o que de governar para todos os re e I '0S e e lOS
somente depois que fosse 0.- rico. 'Esta é a hora suprema' que vivemos e pelo qual tan- posso dizer aos meus patrí- rio-grandenses,' sem faccio- '

'

'

,

berto e computaelo o último da harmonia e d� concórdia I to lutaram os nossos gran- cios é que governarei o Rio sismos, sem perseguiçoes,

voto. Ante a nossa insistên- entre todos os ríc-granden- eles vultos do passado. Granele dentro dos sadios sem privilégios".

cía, porém, s. s. concordou

em responder algumas per

giintas. ,

lIdo Menegbetti
.

à -Imprensa
,
"Estp é a hora suprema da harmonia e da concordia

'" entre todos os riograndenses dignos, e honrados"

MATURIDADE POLITICA
DO POVO

.
_ Como recebéu a vitória

nas eleições do dia 3? - per-

guntamos. I .

_ Ctlm a mesma serem-

dade de espírito com que

sempre ,me conduzi TI_!) de
correr de toda a campanha

� eleitoral, com a mesma hu

,milelade com que tenho ori

entado minha vida pública.
_ A que fatores atribui a

'consagração do é(eitoraelo? .

_' Primeiro, ao elevado

grau ele maturidade política
já atingido pelo povo gaú
d1.O., tão bem rerletído �?-o es

petáculo magnifico do livre

pronunciamento elas urnas.

Nosso trabalho de esclareci

mento e orientação do elei

torado do Rio Grande, atra-
vés de uma campanha' das

mais empolgantes e dísputa-,
das de quantas tem agitado
a paisagem política do ,nosso

Estaqo, rpoduziu bons i'esul

tacos no tocante à arregi
mentação elo povo gaúcho
para esta vibrante manifes

tação de civismo. Em pouco
mais de dois meses, percor:..
remos sem esmorecimentos
todos os' quaelrantes do Rio

Granele, levando a nossa pa

lavra, de cOllfiança e espe

rança às laboriosas popula
ções das cidaeles, vilas e dis

tritos elo território riogran
.de,nse. ,Se a tarefa foi bas
tante arelua, sentimo-nos
confortados e felizes com as

consagradoras demonstra- ,

ções de carinho e simpatia Ique recebemos, no correr elo Cunha, tão logo el�ito, declarou que o povo lhe confiara,

itinerário traçada'. A mani- c.:0111 um cargo honroso, ,um encargo onerosi33imo. Graves

festação consciente do' elei- problemas o ag'lnl.rdam, já aos primeiros dias, desafiando

torado esclarecido de nossa lhes a encI·g;ia.
Que Dcus o ilumine e que }lossamos todos auxiliá-lo,

para o bem da nossa querida Capita,l.

Sõbre a campanha políti-
ca, declarou o governador RIO, 9 (V. A.) - \) 11ll- TSE proferiu um despacho

eleito: nistro Edgard Costa, i�nd- determinando o seu encami-

_ Foi uma campanha cí- dente do Tribuni).l Stlperior nhamento ao sr. PEni\l Tra

vica que honrou as tradições Eleitoral, recebeu, do Juiz vassos, procurador geral da

de eelucação política elo Rio Izolino Teixeira Junior, em República, para as pl'ovidên

Grande, não obstante algüns xercício na 7a.' Zona Elei- cias ela lei.

excessos que o vigor dos de- toraI, em Mato Grosso, um

bates explica perféitamente. ofício elando conhecimento

Para orgulho do povo gaú- da representação que diri

cho, nosso Estado saiu e11- giu ao ministro da Marinha

granelecido e robustecielo contra o capitão de fragata
dêste vibrante prélio eleito- Joaquim Maurití, alegando
ral em defesa de principios ter êste relaxado a prisão
e idéias que sempre foram' do -sargentó August� Paulo

apanágio ela consciência de elos Santos, ....eletido C@ando
civismo ela nossa gente e que, praticava elelito eleitm:.al.

agora, mais uma vez, foram I Informando que o sargen-'

,plenamente ratificados pela -tto pretendia votar PJ�la se

manifestação soberana- do e- gunda vez no dia 3 últhno o

leitorado culto e nobre do magistrado, f,ez em:aminhar

Rio Grande. ao ministro Eelgard Costa

cópia da representação en

APELO DE HARMONIA E viada ao tj�ular da Marinha.

CONCORDIA I De -posse da referida docu-

'Solicitado a dirigir algu-. mentação o presidente do ..

'

\
,

terra é a melhor prova de

que fomos bem compreendi
él:los pela bravR gente gaú-
cha.

A CAMPANHA HONROU AS

TRADIÇõES DO RIO

GRANDE

As forças oposicionistas, até ôntem, ha
viam eleito os seguintes prefeitos muni-

cipais:
Florianópolis
Xanxerê
Xaxim
Seára
Herval d'Oeste
Rio Negrinho
Braço do Norte

GUDIN- SATISFEITO
Voltou· dos EE. UU. CODl um empres
time de 160 'milhões de dolares

R�O: 9 (V,. AJ .: O

eng'l desem?arcar,
i-Io Galeão, diS-1 para a solução dos proble- t o sr. Eugênio Gudin, respon

Eugemo Gudín, mínístro da se o titular da Fazenda que mas que ali o levaram. eleu afirmanelo que a situa

Faze�da, regressou hoje �e se sentia satisfeito com os Acrescentou que teve opor- cão elo nosso principal pro
sua viagem. a�s Esta�os_um-Ire�ultados

de sua viagem, tunidade de expor às autorí- duto nos mercados daquele
dos, aonde roí em missao do pois encontrou por parte do dades norte-americanas a si- país é um tanto indecisa. OS EPU OS'
govêrno. ,

Prestando ligeiras govêrno daquele país amigo tuação do Brasil na presente "Os torradores e distribui-
'D TAD 11;n COMUNISTAS

drclarações à imprensa, ao \ compreensão e boa vontade emergência e que nenhuma dores elo produto ainda estão NÃO PODERÃO CONDENADOS NA
dificUl'?aele encontr�u para, sob os :feitos .das últi�las MAIS IMPORTAR TURQUIA
concluir os entendimentos transações realizadas, feitas

,.que se faziam necessáríos pa- aliás no período da alta. Em AU�OMOVEIS ISTAMBUL, 9 (U. P.)

ra incentivar

en�'
re o Brasil consequência, com receio de RIO, 9 (V. A.) - O presí- Um Tribunal Militar: conde-

e qs Estadog Uni os um.Jn- 'npv,as surpresas ao mercado, dente da ��pública aprovou nou hoje 131 comunistas a

telcâmbio,-- eco' mico4", 'el1vestã.o, (restringJllt\D os volu- importante _e.xp'Jsi�ão de Yl197 penalidades que vão de cín

grande proveito para ambos, mes dos negócios, porque, co- tivo elo Ministério
\
da Fa- có mes�s�té- to abas ele' prí-

"Conseguimos um emprés- mo diz o ditado, "gato escal- zenda, propondo aé cassaçâo são. Em toda a t-Iistória da

timo de cento e sessenta mi- dado d'água fria tem medo". da llcenra para os �t)put'1.· Turquia, não se. registrou a

lhões de dólares a juros con- Concluiu com uma resposta dos importarem automóveis. inda um processo movido

venientes - ajuntou o mi- sôbre os investimentos e in- O montante das operações contra tão grande número de

nistro Gudin - graças às formou que nesse sentido te- verificad�na atual legis- acusados comupístas. A po

garantias oferecidas e aceitas mos que abandonar o ranco latura naquelas importações lícia informou que estes

de imediato pelo govêrno 'burocrático e entrar' numa elevol!'-se à importanch d'é' I réus são os dirigentes máxi

norte-americano". Alguém base de garantia ele fato pa- ,I duzentos, e setenta mil doJa- mos ela organização comu

aborda a questão elo café e 1'0. os interessados. res. nista na Turquia.
'

•

istórico Orgão
,Doado à Organização de Billy Graham

(SNA) :_ o peqUE'no órgão cia, há 25 anos atrás, foi le-I fez uma contribuição para

no qual o hino "Noventa e vado -para a sede da orga- os gevidos reparos. Em gra

nove ovelhas há" foi com- nizaçã, do famosu evange- tidão, a missão deu-lhe o ór

posto em :r�dinburgo, Escó- lista americano, visitou a gão para ser exposto na sede

mlssao onde o órgão tinha da Associação do dr. Gra
sido usaelo em r_euniões no'- ham em Minneápolis.
turnas desele os trabalhos de Entrementes, foi anuncia-

Moody-Sankey. do que o elr. Graham irá à
A casa da Missão, que Uca Escócia em março de 1955 a

proxlmo àa casa de João I fim de realizar uma campa
Knox, famoso pelas suas ora-I nha de avivamento espiri
ções, estava bem avariada tual, que deverá durar de

pelo tempo e o sr. Wilson três a quatro meses.

Prefeilo-"Osmar �Cullha
As preferências que o lJOVO florianópolitano expressou

antes que falassem as urnas, foram por elas ratificadas de

maneira formal. Osmar Cunha é o governador da cidade,
por ordem do povo, solenizada através dos votos vitoriosos
do Partido Social Democrático e do Partido ,Trabalhista
Brasileiro. Na sua ca'pacidade realizadora todos esperamos.
A sua disposição llúa o tnbalho todos afirmamos. A sua

obstinação em vencer (lifi-
culdades ninguem nega. Com
êle estará, dentro em di:ls, o

instrumento elo podcr. Os
anseios coletivos e as exi

gências da cidade nílO lhes
ROBERTO MASSAT MOURE
Hepl'esentaciones de l'4aderas

_ Rio Neg.·o 1272
sao segredo,: A sua campa- Dirección Telegráfica: ROMA-
nha não foi feita com ilu- nou Montevideo, IUruguRY)
sionismo. Não prometeu o

'

impossível. Ao assumir o IMARTA ROCHA VO
cargo saberá que o govêrno

.

TADA NA BAHIA
municipal não é, como esta

va sendo, de alguns apenas

e só a alguns interessa., A

missão dos executivos não é

E�PERTO!
Um sargento' quiz votar duas vezes

CONTRA AS' ELEiÇÕES EM CUBA

RIO, 9 (V. A.) - Informa

ções chegadas do Salvador

contam qqe apesar ele ter

retirado sua canelid?-tura a

deputado federal, Marta 'Ro

cha recebeu varios votos no

pleito de domingo ultimo,
conforme foi 'constatado a

gora nas apurações. l\iarta

Rocha, que preferiu niiu lan

çàr o título ele segund<:. be

leza do mundo em campa
nha política, será recebida

em Salvador com gr,andes
homenagens. O Clube :':áuti

'co já programou para o elia

30 vindouro a coroação ela

restrita, corno pensavam os

que nele não se puderam
manter. O Prefeito Osmar

AINDA A QUESTÃO
DE CHIPRE

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

LONDRES, 9 CU. P.) - Foi

publicada, em Lonelres, uma

declaração sobre as opiniões
manifestadas pela minoria

de ol:igem turca de Chipre,
contrarias à ENOSIS e favo ..

raveis a que a ilha continue

sob a administração britâni

ca paTa a proteção dos di

reitps minoritarios e para a

sua rainha por "Miss Brasil segurança e a paz do Oriente HAYANA,: 9 (U. P.), - O carregadas de distribuir as

1954". Medio. ex-presidente Carlos Prio armas para a rebelião, como,
Essa declaração foi feita Socarrás e Aureliano San- sejam, granadas, pistolas e

por Ul)la delegação que re- chez Arango, que foi seu mi- munições, entre os elementos

presenta os _100.000 ciprio- nistro de Educação, foram I pertencentes à organização
tas de origerp turca, que acusados, o:ntem, pelo go- que a preparava.

constituem uma quinta par- vêrno. de organizar, no es- O relatório acusa' o ex-ge

te da povoação total da ilha. trangeiro, um movimento ar- neral Gregório Querejeta e

LISBOA, 9 (U. P.) - Por- Tal delegação se dirigirá em mado que irromperia a 1° de outros, de estarem implica
tugal e Argentina firmaram bl!eye a Nova Ibrql.\e para novembro, com o propósito dos na conspiração, afirman
esta tarde um novo acordo apresentar suas alegações de frustrar �s el�ições gerais elo que serviam de interme-

DEFESA DAS RI- de comercio, pelo qual o aos delegados das Nações U.:. anunciadas para aquela ela- diários entre os chefes da

Q S O primeiro dará prOdutos ma- nidas ali reunidos. No dia 22 ta. j.. mesma e os que distribuiam
UEZA D nufaturados, resinas e pro- de setembro, os seus inte- Em um relatór:io apresen- o material bélico.

PACIFICO dutos pesqueiros, rec.:ebendo

I grantes
se avistaram com o tado ante um tribunal ele 'ur-

SANTIAGO DO CHILE, 9 do segundo couros, cereais, ministro britânico das Colo- gência" a policia disse que 1'1ALECEU OLIVER
(U. P.) - A Comissão Pe!'- carnes, lãs, etc., nias. fora� detidas as pessoas en- LAMPSON
mallente p.m a De'''' d"

IN' h
LONDRES, 9 (U. P.) - O

���:::����:f':?=���� ova campao a contra a Reliuiãó
.

;::��::�����:�;�n�:�
que realizani aquI o Chile, o I (SNA) - A campanha an-

, de estarem demónstrando na, Ing'laterra e que por 35
Perú e o Eqüador. Amanhã, ti-relig'Íosa, iniéiada recente- as organizações locais por falta de i!lterêsse para com anos foi membro conserva

durante �a sessão de encer- mente em Moseou, espalhou- estarem falhando na promo- a campanha anti-religiosa. dor do Parlamento, morreu,
ramento, será feita uma se por tôdas as 16 Repúbli- ção elo ateismo. Típico foi Divulgou-se, também, que ontem à noite, aos 70, anos
declaração conj'lttta sobre cas da União Soviética. Jor um' artigo publicado no diá- o número de pessoas que vão de idade Locker-Lampson
os acordes obtidos plri!. ele-

•
nais e estações de rá.dio por rio de Stavropolskaya, que à igreja na República Russa abandonou a carreira políti-

fender as águas territoriais. i tôda a Rússia têm criticado acusava autoridades locais estava aumentando. ca em 1945.
I

ACORDO DE CO·
MERCIO ARGENTI
NO-PORTUGUÊS
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DE�PITIGRILLI timos prejuízos da inu�da- II,
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.

, Buenos Aires -'(APLA) çaó.. I
- O Fisco de Paris enviou

I
- Em fevereiro de 1913., I

uma carta a "Nouvelle - Já se passaram 16
Revue Française", convi- I anos Ninguem se apresen
dando o escritor Franz Ka- tou desde então?

fka, que figura no catálogo '-:- Ninguem, mas sempre
da Casa Editora, a por-se é possível que se aprensen-
em dia com o pagamento te. d�

/

dos impostos de 1951 Um ':r{ão sei quantas datiló
redator da casa respondeu. grafas perfumavam com

"Muito lamentamos, mas o 'emanações de acetona para
sr. Franz Kafka não pode as unhas as fadigas do ve

satisfazer o vosso convite. lho e
'

fiel funcionário, e

pois morreu há 28 anos".
'

quantos secretários � alivia-
Este episódio nos faz sor- vam d/e suas responsabili

rir a mim e ao leitor; mas dades.

suponho que uma série de Uma jovem esposa em

burocratas não há de sor- vésperas de tornar-se mãe,
rir; a resposta será tra118' pediu um subsídio O sub
mitida a uma repartição en- sídío lhe foi concedido e os

carregada de averiguar se [documentos corresponden
a afirmação da Editora tes lhe foram levados a do

corresponde à verdade. micílio. Mas quem abriu a

Abrir uma enciclopédia e porta foi o nascituro, que já
verificar a data do faleci- tinha nascido,. e pode fir
mento do escritor 'teria eli- mar os documentos, pela
minado qualquer dúvida, mãe, pois já cursava o se

mas pode ser que não ha- gundo ano do Colégio Na

ja uma repartição com che- cional.

fe, subchefe, secretário do Um empregado da estra

chefe, secretário do subche- 'da de ferro de Viena rece

fe, datilógrafas' do secretá- beu . aposentadoria depois
rio do chefe, ,e datilografas de,25 anos de trabalho. Per
da subchefe, designada a guntaram-Iho a que servi
consultar a enciclopédia. ços o haviam destinado su'

Cj::mtudo, tenho' minhas cessivamente..
boas razões para predizer - Antes de partirem os

que o novo caso projetará trens, dava uma martelada
a conveniência de criar nos cubos das rodas.
uma comissão e uma subco- Com' êsse sistema empí
missão I?ara sulllpe}er a e�- rico se verifica se nãe há
tudo a oportunidaderde do- quebraduras no metal. Mas
tar de uma enciclopédía a nem todos o sabem nem to'

repartição; .'k. de nomear dos os que não Q sabem J,

uma comissão e uma subco- renunciam a sabelo.
missão encarregadas de de' - Por' que dava uma

terminar os temàs' de estu- marteladas nas rodas? '.
do e as qualid�des intelec- ::_'Ah�'"'hão sei .. Disseram- "

tuais e 'antecedentes polítí- me' que a cada partida dei
cos dos futuros funcionários trem devia dar uma panca

agregados à consulta da en- da nos cubos das rodas e

ciclopédia mencionada. Nes- eu, durante 25 anos, fiz
se' interim terão sido feitas meu trabalho honestamen
três ou quatro c,gpias' da te sem encher a cabeça com -'.----,

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

o-r

resposta da Casa EcJJtora, a porques. .

>
• 'o

'" lO, �;. :'
distribuir em .três óu' qua'· xxx

\,�" ''''a''718'.,
. .J

S'-tro reparti'ç�� �i,�érsas, pà? .t:- .��tina .� a do�nça pl'p:i '( l' ::J' �., ':; y !., '� -,1 ,

-

ra serem subme;!Ida.s· a ;se-, .fui).da da ,?lda spc;a,�. Co�-' '1 '.', F�� :r -. .' !t'". ': !
. los, firmap �iru,ori� .mas' pilam-se "� .aovas .• ,àntolp... i -f !

,r.· �'. 'j(.' ," f("-

tudo 4st:> nãc\impedirá- que, 'gias recortando ! as folhàs, :Aparelhagem moderna e completa paTa qu�lquer exame

amanhã, no dl?curso. de suas das velhas antologias e mu', radIológico.
leituras dorrúnicais, um dando�lhes o número . de Radiogranas e1radioscopias.
funcionáriQ descubra o nQ- ordem e das páginas. Os' Pulmõ�s e coraçã'o (torax).,
me dê Franz Kafká' e.Ó' �on- "xemplos citadQs nas gra� I�stom:igo - intestinos e fígado (co!ecisto&,rafia).
vite a "aju�tar i! pag'amé'nto máticas são os mesmos Rins e bexiga (Pieloguafia).
dos im.pôstós 'do ano 2:001. exe'mplos das . gramáticas Utero e anexos: Histero-salpingog'i-afia com insufÍa-
QuaI1aofo p'oeia Lâmart��' ,antigas. Estudei .o espa- ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.

ne chegou \ao podér,'�s 'ami' rihol pelo método Gaspey' Radi0!l'rafias ,ele ossos em geral.

pos lhe§ pediram, c'arg'os Otto-Sauer ( para os ale- Medidas exatas dos diamctros da bacia para orienta-

consularés..,',e"diplomátic<?s. mães), r.ecompilado em ção do parto (Rádio-pelvimetr1a). '

'

Em veZ: de portar-se como francês pelo professor Tan-! Diàriamente na Maternidape Dr. Carlos Corrêa.

os políticos de hoje que, ty, e refundido completa' "

após r,ec�ber o' suplicante e mente, para a quarta edi- Pt··
-

tomar nota de seus desejos, çao, por Ricardo' Rupert . "ar 1Clpa�aO Troca-se um automovel

fazem lima.. bolinh.a com'o e Ujaravi. Na segunda li- Parmacias de .. Planta-'o J
Y CHEVROLET "STYLE...

. papel' e 'j'0gam-na à eestil, ção (formação do plural) ,
' � MASTER" 48, de uso par-

• 19 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro ANTONIO ADOLFO LISBOA .... SRA'. I t' I 4 t b
Lamartine escrevia o.s no- 'espevitadeiras", com atra-' <:;

ICU ar, por as, .em om

Mafra. . . d d
mes num 'canh�nho ''e o. en- dução' em francês" les mou' partIclpam--aos parentes e pessôas de suas relacões esta o e conservação, pGr

16 Sábado (tarde) - Farmácia da li'é - Rua Felipe .

t d f'lh L
.

A �
, ,

t MAIS NOVO d
tregava ao secroet,ário, a fim chettes". Que as mouchet- o naSClmen o e seu I o UIZ ntonio, ocorrido na Ma- O}l ro , as

I' Schmidt. ' ,

d d "D
de mandar, r,ed,igir as no' tes?":, pe.rguntou-me al- , , ., .'. terni a e r. Carlos Correa", nesta Capital no dia 6 marca CHEVROLET, DOD-

,
17 Domll1go - F,armacla da Fe - Rua FelIpe Schnlldt. do corrente". 'GE ou FORD, 4 ou 2 por.meacões

'

cor'respo'ndentes. guem Se me puseram as .

...., A

, , •
. . . 23 Sabado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João tas Procur D'

.

Todas aS; nome!lções: foram espivatadeiras na segunda Pinto.
_

'

ILIRA" TE
-

5'
.

.

no 'POSTO�H�Lr' a�?�
remetidas, às �àsas dos in- lição, quer dizer que são 24 D_omingo - Farmácia �1�derna - �u� João Pinto.

..

'

1 'CLI:,IBE jucas, S. C.
,em I

teressados, menos. uma, qu� coisas importantes, que nos 30 Sabado (tarde) - Farmacla sto. Antomo - Rua Fe-
' .' V

ficou na mesa do secretário, . atrâem a atenção· dezenas lipe Schmidt n. 43.
-.

-'.
'

sem que ninguem a recla- de vez,es no dia, como "ho- 31 Domingo - Farmácia, sto. Antônio - Rua Felipe

I
' Dia 9./10/54 G d ÂUTOUOV�L"mase, Diziá: ,"O senhor mem, pão, mundo, Jornal, Schmidt n. 43.

r�rr iosa Sairé (da Primavera), lTA L
d" d f'" P ,.",.. Comemoração ao aniversário do Clube e posse da nova

Davi Salmo é. esigna o ca e, rocurei num peque- O serVIço noturno seI�a efetuado pelas farmacias Mo- .

Diretoria Não haverá reserva d V dpara cons'ul de ,primeira no dicionário francês: as derna, sto. Antônio e Noturna, situadas as ruas João Pinto NOTA' O
,.

.

t d
e m_;sas. t- d

_ aognar a
classe em Bremen." Depois "mouchettes" não figura' l"elipe Schmidt e Traja-no.

'. - S SOClOS por a ores l:Ie car oes e reser- Vende-se um VANGUAR,

de minucios·as investiga- 'vam; procurei num maior:'

I
A presente tabQl� não poelerá ser alterada sem prévia

va de mesas, para a referida soiréé, poderão ser reem- DA ano Hl49 em perfeito es-

ções, o" s.é.c,retário�·" resQlveu
'

idem; perguntei a um ami-
bolsados, da importância dispendida, né! Joalheria Mül- tado de conservaçãC'

'

lapresentar-se a Lamarti� g,9 francês, um sacerdote de ,

------

ler. Tratar na CASA LONDf�,ES ..
ne: . grande cultura: nunca ou-

Dia IS/lO/54 - Sábado - Bingo Dançante, eml'be'
.

J

- Senhor ·Ministr?, o ,se- vira mencionar as "mouche- A I
" 'Inifício da irmandade de Nossa Senhora das Vitórias. Em d

nhor D�vi Salmo, apesar ttes"
..
Pensei que se tratasse ugam-s. q.uar·tos Dia 17/10/54--- Domingo'- Soir�e Promovi�a pe- I prega as

das mUltas buscas a que de COlsa aparentada com ,'-.. ,lo I:.yons Clube. Show de Renato MurSI e seus artIstas.' I
I Reservas de me a t· D' t'

. Precisa-s'e 'de empr'eg'adas.
procedemos" não pode 'ser "mouchoir", o lenço... Fi-

s s com a respec Iva ue OrIa. .

I
A 'l' E N'Ç A O I,"

.

, Tratar no Restaurante Ro-

:��o::;:dao� �d��mero da �a��c��et�s�,esZ�::�it��:ira�� ALUGAM-SE BONS QUART0S COM PENSÃO,
I CLUBE 15, DE OUTUBRO

. Trata-se dJe um aponta- eram certas tesouras usadas A RUA GENERAL BITTENCO'ÚRT, 43., COM BOAS ",
.

,

mento que Lamartine, ha' nos tempos das Iampari�as CONDIÇÕES.. f': 'I . �EBUTANT�S - CONVITE

P
, ,

d O·via tomado durante a leitu- de azeite, a fim de aparar .)
�� A DiretorIa desta SO<;Iedade, tem a grata satisfação ,I receito o 18

ra da Bíblia: Davi, Salmo as torcidas e pavios carbo-
-'--

I I ele _convidar as ,gentís senhoritas do Clube, para faze-,

19, Mas devido à nomea� nizados ..
' r�m ,seu "Debut" em a noite de 16 de outubro, próximo HERANÇA TRÁGICA

-ção de Davi Salmo para Desd� então para cá ti, FOTOGR A 'F IAS' _"_"-"Óndouro,
quando será realizado o tradicional BAILE

consul em Bremen, o cônsul nham vindo os lampcões a '1'1. E G�LA, comemorativo ao �u 330 aniversário de
, A sífilis pode ser adquirida

geral em Bremen ünha sido querozene, os bicos de gás,
ACEITAM-,SE ENCOMENDAS P�RA CASAMENTOS - ,fundaçao. "

-.

pelo contacto com o indiví-

t d 1 l't
.

b fI
BATISADOS _:, ANIVERSARIOS E' REPORTAGENS EM I· ....Com.llnic.amos ,às in

..

teressadas, que as. inscrições, po- duo (toente (contágio direto-\,
apon a o.

. /-'
a uz e e rIca, o tu o,. uo- 1

-

-f
I-

Nos últimos anos de vidá, rescente. E êsses cavalhei- GERAL.., '" ,celao ser e.t.tas,ut� o;!la 12, na SecretarIa, das 19 as 21 ,.ou através de objetos e uten-
R O D O L F O C E R N Y, Fotog,rafo do· Jornal "O i horas do:;; dIas utels. silios usados recentemerite

Clemenceau visitava uma ros Gaspey, Otto Sauer, ESTADO".
repartição pública: Tanty Ruppert e Ujarave

Florianópolis, 26 de setembro de 1954' pelo enfêrmo (contágio illdi�
,Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr, 160 ou pelo A1·U Wolf de Castro - 1°' Secretário reta). Não raro, porém,- a sí-

:- E quais são as suas - que Deus lhes perdoe, •.

funções? - perguntou a eu não! plantavam-me no
Telefone: 3.022. filis não é adquirida,õ indi-

um velhinho que dormita- cranio, pela segunda Jiçã'o coisas. Somos c��aq�el;-'d-��b�:to em cem mil LITOGRAFI'A 'víduo já. nasce com ela; é a·

va sobre uma fôlha vir- 'de castelhano, aquelas �s- rapoazinho inexperient� em fr'ancos.!
.

'.'
.. .' sífilis congênita ou ínata, íln-

�.

-

VENDE-SE.
.

tigámente chamada sífilis-
gem de mata'borrão. pevit�deiras _

que já havia i técnica bancária, que emi' - Está bem. Pass1ix-Iqe' 'MAQUINA LITOGRAFICA- de 1/2 folha. hereditária .

. ---: Es!ou encarregado da um. seculo nao se �savam tia cheques" cheques e mais ,ei um c;he9ue d� .,cem mil
.

PRENSA
�
MOTORIZADA, formato grande, para pas-

hqUldaça� dos da�os causa- maI�. . I cheques, ate que, o bancq o I fr;.;mcos ,- respondeu o ra� : sar' tI:ansporte. "

d.os pela mundaçao de Pa- VIvemos, na burocracIa mandou chamar: para

dizer-I pazinho;
tirando a caneta-I PEDRAS E MATRIZES.

rIS. ,e fora dela, num ambiente lhe que já não/possuía fun- tinteiro ,e o caderno de che- Inform;ações, á. rua Fr.ança Pinto n. 42
- E quando pegou os úl- sem examinar o espíríto das � dos estando sua conta, -ao ques. •

I ! (Vila J.l4ariana) _ São Paulo.

SIEMENS'
DO BRASIL.

;·��i�.

TRANSFORMADORES
SUB-E5TAcÕE'S

,

CHAVES

._'

Construção moderna e tradicional qualidade
estão incorporadas nos equipamentos SIEMENS.
Se os seus problemcs são relacionados com

a eletricidade '- lembre-se do nome SIEMENS.
,

" .

, SIEMENS DO BRASIL :!.

CO,MPANHIA pE ELETRICIDADE }'
'" -�- \.

.

,�IQ DE JANEIRO, Av": Preso Vargas, 409 • SÃO
PAULO, Rua Seno Queiro:z:� 498 • PORTO ALEGRE,
Rua Caldas Jr, 120 • �ECIFE, Rua Concórdia, .382
LONDRINA, Ruá Ceará, 63·2..'

.

.

...

'W
tA,

COMPAREÇAM AO
14° B. C.

iHQJE 1;:' AMANHÃ
-"NO, PA'SSADO
lO DE OUTUBRO,

"

forcaram as baterias de An
A data de hoje recorda- gusturra e subiram o rio

nos que: Paraguai; I
I

.

.s: em 1.553, faleceu Pe- "� . _:. em 1.933, em solenida
dro de Campo Tourinho, de realizada no Palácio Ita

definitiva, munidos ele 2 fo-
, que foi donatário da Capita, 'maratí, no Rio de Janeiro, .

seguintetogrufias. 3x4, no
nia de Porto Seguro e fun-l foram assinado com o Pre-'

h rá -ío das 08 00 às 11 00 da
dador da Vila do mesmo sidente Justo os trabal?,Os n'luJ.n�ã nos di�s úteis de 2a.'
nome e das de Santa Cruz e comerciais entre o Brasil ef-

e 3a. Feiras e 5a: e 'sexta-
Santo Amaro;

,

a Argentina; Feiras.
- em 1.711, deu 'se a - em 1.951, no Rio de Assis Manoel elos Passos

convenção para o resgate Janeiro, faleceu Everardo :_ Carmosito da Silva Lago
do Rio de Janeiro, então sob Backauser, catedratico da

_ Elíseu Eugênio dos '3(1,nt08
ocupação dos franceses. Foi Escola Nacional de Enge- _ Genésio Manoel de 'An-
assinada entre o Mestre de, nharia.; drade - Inocôncío Calazans.

Campo João de Paiva 'Sou- _ José Ramos Pereira
to Maior representando o 11 DE OUTUBRO José Valdir Hanjer - José.
Governador Francisc de A data de hoje recorda' Olimpio Eduardo João

.
Castro Mor�is e por Du- nos que: Conceiçãà - João' Franeís-

guay-Trouin; '-� em 1.492, as caravelas :0 Pires _:_ João -Vasques -

- em 1.780, no Engenho de Cristovão Colombo, na- .raceguay Carvalho - Mário
São Pedro (Bahia) nasceu vegando em busca das In- olarípo Lopes Nivaldo

Domingos Borges de Barros dias Ocidentais, depararam jorreia Nelson Manoel

(mais tarde Visconde de com mdícíos seguros de Jeremias - Osvaldir Bento

Pedra-Branca), falecido em terras habitadas; - Ozimo Bernardino Corrêa
20 de Março de 1.855; - em 1.651, foram repeli- - Osvaldo Costa e Ósmar
-em 1.805, faleceu em dos da Estancia Aguiar, J-onçalves Farias.

Porto Alegre o Brigadeiro junto ao Forte dos Afoga- Quartel em Florianópolis,
Francisco João Róscio, do dos, pelo Capitão Manuel 1° de outubro de 1954.

'

.Corpo de Engenheiros. Veio de Aguiar, um contingente Altair Dominoni - 2° Ten.
i
para o Brasil em 1767; de holandeses;' Chefe da R. AJ14° B. C.

I .- em 1.817, chegaram aI - em 1.823, uma Divisão
I Porto Alegre, aprisionados Naval Brasileira apresen-:

! por Bento Manoel, os en- touse diante de Montevi-
trerianos Coronel José; An- déu, iniciando o bloqueio
tonio Berdum, Tenente-co- do porto. Comandava-a o

ronel Mosquera e mais al- Capitão de Mar e Guerra Uma casa de alvenaria, re-

I guns oficiais; Pedro Antopio Nunes; cem-construida medindo ..

- em 1.856, no Rio de Ja.,
.

- em 1.846, faleceu o Co- 6,30m. de frente por 8,40 de
neiro, faleceu o Dr. José 'ronel Francisco Villela Bar- comprimento situada na Re

.

Francisco Sigaud, que veiu bosa, Visconde e Marques ta-dos Barreiros.
a ser o primeiro diretor do de Paranaguá, nascido no T t TAC Sra 'ar na com o r,

Instituto dos Meninos Cé- Rio de Janeiro em 20 de ALDO FREITAS.
gos. Nascera em Marselha Novembro de 1769. Fôra o

a 2 de Dezembro de 1.796; 'quarto Ministro da Guerra
- em 1 866, Caxias assu- do Brasil Império e o déci-

miu o Comando em Chefe I mo quinto na lista geral;
,das forças imperiais em J - em 1.851, deu-se a

: operações de guerra contra ,convenção de paz entre o

! o Ditador do Paraguai. Luiz I General Manuel Oribe e JOSÉ URBANO HEIL E

) Alves de' Lima e- Silva ha- o General Urguizza, então SENHORA

via sido efetivado no posto Governador de Entre' Rios;' Tem o prazer de particí-
de Marechal do Exército; - em 1.890,' foi promulga- par aos, seus parentes e

- em 1.868, os Encoura- do o Código Penal da Re

çado <l<Brasil"', sob o co:...· publica dos Estados Unidos
mando do Barão de Corum- do Brasil.
bá e o Monitor "Alagôas". André Nilo Tadasco

Rélação dO's cidadãos que
elevem comparecer ao 14° B.

C., na repartíção anstadora .

anexa, afim de receberem

seus Certificados de isenção

Vende-se'

�âr'icipação
\

"

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

dia 20-9-54, as 18% horas.
na maternidade Dr. Carlos
Corrêia que na pia Bajisnal
recebeu o nome· de José
Pedro Heil. I

. _;]?�r�j�Dª,_Ç�q
, .

,

ALBERTO JOÃO. KERS
TEN

TOGO SEPITIBA
. ,

,

e

MARIA DE LOURÓE VAZ
SEPITIBA

Empregada
Precisa-�e de uma empre

gada. '

Paga-se muito !lemo
Tratar à rua Tiradentes

nO 7 (sobrado).

e

FRANCISCA PUERTA
- I KERSTEN .

I'
Têm o prazer dé partiCipar o contrato de casamento

de Seus filhos
.

li THEREZINHA JÓE'
Que confirmam

Fpolis, 30/9/54 Fpolis,. 30/9/54 TRoei-SE

Se foi atacado pela sífilis,
'procure curar-se inteira
mente, para não transmití
la aos seus fil�os - SNES.l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CO_NSlJ_u.o:u oe tllGlfNf INfANtIL OA JOHNSON & ,Ol'NSON

"0 SEXTO MÊS" leite de uma' vícara diària-
I

"

.mente, aos poucos aumen-

Não é espantoso, mâezi-
I
tando a quantidade, até que

nha amiga, como cada mês ',êle seja capaz de beber tu
traz tão marcantes modifi-I do dêste modo. Nunca o for
cações na vida do seu pe- ce, porém. Bebês variam
quenino herdeiro? Você I g-randemente na sua capa
pràtícamente pode vê-lo se I cidade de se adaptar a &
desenvolvendo e desabro- te novo método de alimen
chando diante dos seus

I tação e, quando forçados, se
olhos. Agora êle já com- tornam recalcitrantes, de
pletou seis meses - meio I morando desnecessáríamen
ano. .. como o tempo pas-

I

te o alcance do resultado fi
sa! - e comecou a ficar anal.
personalidade

�

mais domí- I
nante da família. 1!:le se tor- 'Inau sociável como a linda
debutante no seu primeiro,
baile, sempre pronto a sor- I
rir, a brincar e se divertir Icom a última, história do
ursinho favorito; se você a

contar naquele "esperanto"
todo especial, desenvolvido
entre vocês dois.

'

..

Florianópolis, Outubro de 1954. Você notará, especíalmen-
Sebastião B. Vieira te, que êle está encompri- --.LJ__ 'l-

--f)-- . dando e, ao passo que for I
' �a«7a1 colher de sopa de salsa progredindo

_

o crescimento,
:

',. LJ_../..picada a coordenaçao dos movi- I� ��"l:Z,
FAZEM ANOS, HOJE: 1 colherinha de sal

.

mentos �ambém aumentará, I O romantismo pOé:ico .na- I
- sta. Olivia Ayres da pimenta

.

no -sentido de cima para cional teve seus prrmeiros
Luz destacada funcionária 1 xícara de presunto PI- baixo, ficando, assim, o documentos publicados em
da Bibliotéca Publica do cada controle das perninhas já 1836 na revista "Niteroi",
Estado; 4 ovos cozidos, duros e be� a.centuado. 1!:le ta�bém que um grupo de brasilei-

Almirante Arnaldo picados esta ficando um perito no
ros editava em ... Paris.

Pinto da Luz, da Marinha 1/2 xícara de f�rinha de uso das mãozinhas. gordu- O livro.do momento para
de Guerra, residente no rosca. chas, pegando objetos, le- tôdas as pessoas que dese-
ia de Janeiro; MANEIRA DE FAZER: vantando-ss com elas, ten- jam estar em dia com o seu
- sr Jócio .

Caldeira de '1 - Derreta a manteiga t�nto alcançar tudo o que tempo, e 'os problemasAndrada, nosso conterrâ�e?, em fogo lento e junte as 5 ve. Ja aprendeu a expres- atuais do mundo é "'O ÁTO
servindo como funcionário colheres de farinha, mexen- sar algumas emoções bem MO" autoria do famoso
do Gabinete do sr. Ministro do bem. definidas, como o mêdo, a cientista Fritz Kahn e uma

da Agricultura; 2 - Sem deixar de me- raiva a solidão e o descon- das recentes Edições' Me-
-sr. Waldir Lamarque, xer vá gradualmente acres- fôrto, Muitas mães ambicio- lhoramentos.

ativo gerente do Café Pon- centando o leite, e depois sas julgam que chegou o
_ O famoso Gregório de

to Chico que a mistura já estiver mo�ento do "treino de toa- Matos, o "bôca de inferno",
Às muitas felicitações um pouco grossa, a cebola, lete

•
..' obteve permissão para re-

que por certo receberá 'a salsa, o sal, a pimenta, o E�tretanto, a maiorra dos
gressar ao Brsail quando

juntamos as nossas. presunto picado, os ovos e pediatras concordam que exilado em Angola porque
I

- Prof. Antonio Lúcio, a farinha de rosca. devemos deixar i�to para ali auxiliou o governador'
diretor do "Joaçaba Jor- 3 - Coloque tudo numa quando o bebê tiver alcan- local a reprimir uma revol-
nal"; . forma redonda de 20, cm. de çado um ano de idade m!lis J ta da tropa.

\ t-A
,. T res \a�metro, mais ou menos, e u meno U dJ \ - dr. rrmmo ava ,:t o, .

es, e s .�., r'eaç�es _ __ Pi} mais �t�ª os 1:0::1. _.

]fÍacultativó residente �1Il ponha na geladeira. Deixe- flffi:eas � mantals''Jé{ estive- mancístas do nosso pas- _

Blumenáu gelar um pouco para de�ois rem ma�s .aptas e tal tarefa. sado: Bernardo Guimarães, I
__ _ .

_

menina Sandra Regi- cortar- a massa em fatias, . O mais Importante duran- F nklin Távora Godofredo D·"· d M t I .,•••••111na, filha do sr. Herman Fer- passanddo-as. na farinhab' dt� It:,
êste períod?fo é.a in;uniza- If:nge� estão r�unidos na

I
larlo a e ropo e III

nandes e sua exma. esposa rO,sca, epois em ovos. a 1- .çao contra I terra, �e�ano e conhecida série Ficção Na-
_d. Olga Zatariam Fernarr dos e novamente na farinha coqueluche. Seu médico ou . I das Edições Melho-d F it d f A.

d
-

1 cionar,des; e rosca. ri e na gor ura. r armaceuhco _po erao ap i: ramentos. CANSADA DE SOFRER E . guerra do futuro será ga-menina Elizabeth (APLA) car e�tas va.cI.n�s, ou ,:oce _ O átomo, tão atual em I DE LUTAR... nha por quem chegar a umBayer Jorge, filha do r. ,podera �e dirigir ao Posto
nosso tempo, já foi matéria botão , .misterioso e aper-enjamim Jorge de PU;rIcultur� ou <;e.otro poética. Em pleno século (Alvarus de Oliveira) tá-lo antes do contendor.

- sta. Fabiola Ramos, de .Saude mais. próximo \17 o poeta Antônio das
.�

Este botão existe hoje, masfilha do, dr. Adalberto B. MaiS NUNCA �E!IX� �de .to- Chagas descreveu os pés Felizment�e as :x�erIen- felizmente os �ortes -têm r'eRamos, juiz de Direito ap " mar- e s tas

providencias., de sua amada como. sendo cias com a força atômica es- ceio da própria fôrça.sentado; Com tão simples meios para entre outras coisas: "ins- tão tendendo para o lado u-
- sta. Delsa Vieira, filha ' proteger seu fi�hinho .c�n- tante de Jasmim, conceito I tilitário. O terrível engenho A idéia de uma associa-

0> sr. João José Vieira, t�a .doenças" seria neghgen-I.breve,' ÁTOMO AÇUCENA de destruição e de, morte, cão internacional para estu-
funcionário da Carlos Hce- cia H�perdoavel d� sua par- PRESUMIDO, suspeita de segundo pensamos, e mura- dos do uso da fôrça atômi-
pcke SIA te deixar de toma-las. As cristal susto -de neve ...

" lha á nova guerra, pelo me- ca no bem da humanidade é
- sra. Olga Ventura, es- reações a estas vacinas ou

'

"
,

nos entre os grandes que das que' merecem atenção
posa do sr. Generaldo Ven- injeções são suaves, consis- TOSSIU ? possuem o segredo atômico. e grande dose de boa vonta-
tura, representante comer- tindo geralmente de uma li Não é falar de preparo nem

.

de do mundo inteiro. Quan-
cial geira febre, vermelhidão 'Não deixe que as Bron- de motivos políticos para tos' benefício: poderão a�-
- sra. Suzana Azevedo no local da aplicação e um

quites, ou Rouquidões amea- que rebente uma nova con- vir desta fusao de conheci-
Koerick, esposa do sr. Cel- pouquinho de manha da flagacão. É o mêdo que ca- mentes e de recursos? �u-b cem sua saúde! Ao primei- , .

dia experi tso Koerick, abastado capita- .parta do ebê Um peque- da um têm de provocar a I tro ia expenmen aram m-
'

-
.

h ·d' ro acesso de tosse, tome "Sa- '

I filt
. tômi balista ' ,} fT \ no me aço po era surgir própria destruição. Dantes Irar raios a ormcos na -

- sr. Felix Brandão So- . til d! onde- foi aplicada a vacina, tosin", o antisético das vias
os países iam pelear nas tata e na carne que se con-

bJ'arl�i.,nho; residente em Ita� nt!qLf.\,� que logo desaparecerá. Se respiratorias. "Satosin" eli- terras dos outros e ficavam servaram por �on10dtel�po.\ \lh . l! 1 êle, depois disto, for direta- mina a tosse, da novas for- no seu canto, preservan- É o pri?cípio o a o om
FAZEM ANOS AMANHÃ: 1i'lNAOQ. mente exposto tanto a dif- do o lar. Agora com os a- da fantastica des:o.berta ..'

t I h ças e vigor. Procure nas
O t 't f�, sra. Hilda IC �alome '\F��I Iva teria como ii coque uc e, viões a jacto, com a.bomba, utro pon o pra lC? o� o

Pereira, esposa do sr. Val- r!lca dê-lhe imediatamente nova farmácias e drogarias "Sa-
atômica e de hidrogênio o lançamento do prImeIrO

mir Sal'omé ,Pereira, Cole- ....dj{icant� vacina, como garantia éspe- tosin", que combate as bron- mundo se tornou pequeno sub-marino atômico, -

0J
tor Federal em Biguaçú; '\ '. :�.: ó ciaI. 'quites, as tosses e as con- demais, ,e a guerra 'irá até a Nautilus -,- receb.en�o o no-
- sra. Nelly Scott Gui- _)

• YJtr: .

-'

A dieta também comeca- sequências dos resfriados. própria terra dos litigantes. Ime do barco cnado pela
:\rães, esposa do sr. Arge- .,: ('",';.

','

rá a ser mais variadq. Ov�s, Em comentaria. feito por imaginação genial de Julio
miro Lobo Guimarães, ins- quentes ou mexidos, podem

'I C'I TE'
nós há boa dezena de anos I Verne,_que �)l:eviu essa em-,

pe�or da Fazenda Estadual, ser adicionados. Sobremesas .

atrás, vaticinaq\os: _ A barcaçao, ViaJando em re-
em -Joinvile;

.

i ,SImples, como pudins, de _

- sta. Odai� Claudi�o 'IVENDF-SE leite, gelatinas e queijos
- sta. Josefma Montz .. frescos, como' ricota, podem
- sr. Juir Paulo Braglia I VENDE-SE UMA MA- ser incluídos no seu jantar.
- sta. Terezinha de Lou- QUINA RENNER DE PÉ, Se êle regeitar àlguns ali-

Tes Pereira, filhà do sr. Bel- I PREÇO Cr$ 4.500,00. mentos, omita-os durante
Imiro Pereira VER E TRATAR À RUA umas duas ou três semanas;

- sr. Anibal da Silva ESTEVES JUNIOR N° 139. e depois recomece a ofere- I

Coelho cê-los. Esta também é boa
- Viúva Hildegar Pe- época para começar ades-Idreira mamar o seu filhinho. Dei- I

MIS8A ve-o tomar alguns goles de

AVENTURAS

Florianópolis, Domingo, 10 de Outubro de 1954

(Oferecido, muito respeitosa
mente, à gentil senhorita
ADÉDIA GONÇALVES).

"o ESTADO"
NO LAR E NA SOCIEDADE

Eu não sei bem...

. ,

Ih
I

Eu não sei bem si a flor e que e mu er,

Si a mulher é que é flor, ... eu não sei bem;
Tenha uma flor o encanto que tiver,
Igual encanto há na mulher também! ...

No singelo frescor de um malmequer
Ou na beleza que uma rosa tem,
Não há mais graça, não há mais, síquer,
Do que essa graça que a mulher mantem!

-
-

Mas há, talvez, só esta diferença
Entre a mulher-encanto e a flor-perfume,
(Ambas iguais e de beleza imensa):

É que na flor não há nenhum queixume,
Mas na mulher que ama, sonha e pensa, ,

Há mistérios de amor e de... ciúme! .. :

ANIVERSÁRIOS

Agência
de

Pu blicidade
- sra. Beatriz Pacheco

Gonçalves, esposa do sr.,'
Pedro Gonçalves I- sra. Luci S. Ferreira, Malvina Bittencourt e

esposa do sr. Ivo Steir Fer- . filhos convidam parentes e

reira amigos para assistirem a

- .sta Enir Rosa missa de mês que mandam
-0-,- rezar por alma de sua nóra

FATIAS DE PRESUNTO e cunhada PERLUZE T. P.
COM, OVOS BITTENCOURT, falecida

INGREDIENTES': em Tubarão.
1/4 de xícara de mantei- Por êste ato de �aridade

ga agradecem.
t � colheres de sopà de fa- A missa será no altar de
rI; .ha de trigo

I

, Coração de Jesús, na Cate-
t xícara de Leite dral, às 6,30 horas, no dia
1 xícara de cebola 'Bicada 11,20 feira.

\
I

I

DO

CaIu r_tal. n
I'I.rlaHI"tU.
I..ta CatàrIu
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Para reíreseas

�,
ACUCA,R

•

....

0100
• Duplamente filtrado.

• Dissolve-se ràpidamente.

• e mais econômico.

Em pacotes
de 1 e 5 quilos

PALMYRO GOMES VIDAL

Caixa Postal, 12

Restàurante Napoli
emer-dor do mundo sem

RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!

Desconto especial para os senhores viajantes.

giro
Tal fôrça concentrada,

permitirá que os veícuLos
andem sem preocupação de
abastecimento por período
bem dilatado. Assim se po
botão misterioso e aper-
derá pensar até em "week
end" na lua.

Há tanta miséria disimi
minada pela terra" tanta

doenca existe sem cura co

mo ; câncer e a paralizia
infantil, para citar as maio
res. Se os países poderosos
gastassem o seu dinheiro

emprega.ssem os seus co

nhecimentos da ciencia mo

derna só no bem da huma

nidade, talvez essa pudesse,
tôda ela, desfrutar melhor
a vida.
E a humanidade está can

sada de sofrer e de lutar.
�--------.�----�--�------�--�--- �������

ZE-MUTRETA •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Santa Catarina nos-Xn EMPo[GAJ���:���AIVOLTA·
Jogos Universiíátiõs 'Brasileiros," Sãmu�, Regis, Baron e Irineu, os re-

(Continuação) Mais uma vez o sorteio
. presentanís de Santa Catarina,

A ATUAÇÃO DA FCDU de jogos fôra madrasto pa- R t d H 'li M'IJ. P"Chefiada -por seu Presi- ra com os catarinenses nos epor agem '8
.

e ro Illon erelra A Primeira Volta Ciclisti- PERNAMBUCO José

J U'
.'

ca do Atlântico. vai ser íní- Bezerra, José Bonifacio, Jo-
dente acadêmico Mareio ogos niversitários Brasí- .

11 F d lei
-

d d'" h '" ciada em Porto Alegre, es- sé Souza Pinto e Roque Lo-
Guimarã.es Co aço, a e e- erros, nao anc o c ance resistindo: bem no início 'seu inegavel poderío e os

d D
.

d tando já formadas as equi- pes.'
racão Catarinense e es- que suas equipes pu essem, quandoos locais me,lhor an- fortes "handicaps" a seu fa- 'I

• pes que são as seguintes: SANTA CATARINt, _ Ar-

Portos Universitários (FC- mfrentar inicialmente, ad- daram, 'para, _ aos p-oucos, or
r

d
v . BRASIL _ Claudio Rosa, lindo Regis, Irineu Silva, Jo-

DU), c o m p a r e c e u aos versários e igual capacída em se ambientando, empre- SoÁb'r.e·.a melhor conduta Teve, assim, uma justa 1'e-
.J . Guilherme Mattar, Hener ão Baron e Saml1el 8:,ntos.

XII JOGOS UNIVERSI- ae, permitindo, com isso, ender reação, . oferecendo téénit!a', dos catarinenses, Simões José de Carvalho e RIO GRANDE DO SUL _
compensa para seu correto

TÁRIOS BRASILEIROS pelo menos, a possibilidade daí para frente um combate "Dão há que duvidar, quan') Tiberio' Gabriel. EFnesto Fantin, Bernardino comportamento.
com a delegação mais nu- de conquista de àlguns de igual para igual, o que dPA \�,oz�es. aut?1"izadas �a I CHILE "A'� _ Cruz Crella- Heitz, Walter. Dirter e Viii

Da concessão do "Prêmio",
merosa até então, compos pontos na classificação. .fi- ! justamente se r e f 1 e t i u cromca, esportiva de Sao na Erasmo Marin, Juan Dohnert.

a C. B. D. vem ele dar cíen-

ta de 70 universitários ap�o- .
nal.

.

.

j
no "placard" com a_não a� Paulo isso confirmaram, I Perez e Juan Zamorano. S, ,PAULO' -:-' Capital

cia à Federaçi'io :'.,IIetropulita-

ximadamente, graças ao Nos certames de Recife e bertura de contagem no inclusive o comentarista COLOMBIA Efraim Gregorro Valiente, João Ti: n,a de Futebol.

empenho com que aque�e' Belo Horizonte o sorteio primeiro perjodo. Leonidas da - Silva (o fa� Forrero Tr ívirio, Fruncíaco mareja, Luigi Gussích, Luiz
A decisão da "eclética",

dirigente e seus companhei- [Ora penosissimo, colocando Na fase derradeira, ainda moso "Diamante Negro") otalvaro, Hector Monsa..!va e Secco e Milton Zanini.
nesse sentido, foi tomada em

ros de diretoria lutaram pa- .frente aos catarinenses .os mais se acertando, a ofen da da TV e Rádio Record, Justo Londano. S. PAULO _ Interior
reumao de diretoria, Pl'O-

. f d
., -" d li

.di, cessada no dia 29 de setem-
ra conseguirem os un os papoes a o lmpla a:. ca- siva catarinense passou a que elogiou criteriosamente U;RUGUAI _ Anibal Do.- Edgard Branco, José Celes-

.
.. .

l' 't ' ,.

f 1 oro último.
necessanos e graças aos clOcas, mmelros, pau IS as, fazer perigar o reduto ina nossos bravos conter-râneos..natti, Dante Sudatti, Vilson tinq· e Osvaldo Santana.

poderes públicos, entidades pernambucanos, etc. com bandeirante, tendo duas Entretanto, aos 13 minu- 'Gonzalvez
.'

CHILE "B" _ Franklin

e pessoas que contribuiram lSSO não ensejando oportu- substituições providenciais tos dessa primeira,pr'orro�a: VENEZUELA Delfim Zagaceta, Jorge Olivares, Os-
a fim de que Santa Catari- nidade de conquistar vitó-' e o bom apOlO da defesa, ção, estando práticainerite 'Batista, Francisco Cacioni e cal' Brown e Salomon Ore-

na pudesse se representar rias em maior número, ape' que foi, .'sem dúvida, .0 se- escuro no Estádio do Pa- Gonzãlo Perez. jana.
do melhor modo possivel. nas oferecendo, é verdade, tor mais, eficiente do con- caembú' e como . não fosse', DISTRITO FEDERAL SAPS. _, João Batista Ne·

Tendo realizado satisfató- 1 satisfação gloriosa qe, ter junto. . possivel acender, os refle:" 'Balbino Yanez, Joaquim Mo- vez, Palmiro Nocito e Pedro

rio treinamento de suas �ompetido bem, o que real- Todavia, foram os paulis- tores, foi s1;lspensa a par·ti-__r�r-�>"LJliz "Vj:!le.z" Manuel:' Gonçalv,es.
equipes mês antes, sendo .nerite aconteceu com os re- tas que lograram a abertú' 'da, cóm a designação de Lei�e da Silva. 'AVULSOS _ Valmi Silva,:
que já realizara _o seu t�a' su�tad!os h.onro�os conse- ra ,do esc.ore., aproveitando- continuá-la na. manhã se- MINAS GERAIS _ Geral- de Santá ,Catarina,. Enol'

dicional campeonato anual 5Uldos ante aqueles adver- se de uma· confusão frente guihte, u9,mesmo local e do Alves da Silva, 0.: João, Gaspar, São Paulo, João
na primeira parte do ano, a ,ários potenciais! ao arco adversário, aos 4 nas mesmas condições. José de Abreu e Newton Sa- Massari, Rio; Rene Deceja

FCDU contava' se

destacarl
Agora, nos XII JOGOS, minutos, qua:ndo, Minelli, As duas equipes com su- liba. Uruguai, Luiz Rodrigues; U-

nos certames de futebol e além de enfrentar em fute' apanhando livremente a pe- bstituições, atuaram assim 'PARANA' _ Adolfo Ba:rtz, ruguai, Teodoro Pastrana;

rêmo esperando ainda fa- 001 os paulistas, os "cata- lota, desfer·iu potente pe- constituidas: Alfredo Langner, Orradir

I' Uruguai, Miguel Perez; U-

ze'r bôa figura nos de bas- rinas" ganharam como ad- tardo com enderêço às rê, CATARINENSES - Os- Portela, Ruby Kell e Raul ruguai e Rudemar Zeballos,

quete e' tênis, enquanto versários: em basquete. os des, sem que que Q valoro- cal', Geraldo e Querubini; Horstmann. ". Uruguai.

que lutaria à procura de ::ariocas (candidatos sérios so goleiro Oscar pudesse e- Almiro, Zanir (Helcio) e

"chance" nos certames de 10 título), em ·volei os per- vital'. Helcio (Ney); Plácido (Ve"
voleibol e atletismo, onde :1ambucanos (pampeões de Çom tal, então, mais ar- véco), Wallace, banir, Jus
eram reduzidas suas possibi- 1950 e também candidatos dorosamente. passaram a se tino (Herrera) e Airton
lidades por falta de bons sérios) e em tênis-também empenhar os bravos rapa' (Ney). ,

valores. com os pernambucanos, to', zes da FCDU, nessa altura, PAULISTAS _:_ Nelson,
Porém, o que não est;:lva :los, como se vê, oponentes praticando melhor futebol, Bacalá e Davino; Milton

previsto e que foi a causa fortíssim�s! evidenciado pelo maior en- (Rebelo) Corsini e Sergio
truncadora e impeditiva de

.
Reinava, pois, na dele- trosamento do ataque com (Mario); Marin, Bazão,

uma destacada e feliz atua- gação da FCDU, o senti- a defesa h'ineu (Vignola), Padua e

cão nos XII JOGOS, acon- mento de enormes' respon- , Assim; foi, que, numa das Minelli. ,

teceu! sabilidade, ante, a perspec� investidas da vanguarda ca- Devido as expulsões dos
Por um lapso, ainda não'· tiva de tão poderosos rivais, tarinense, aos 12 minutos, "players" Padua de São

.'bem esclarecido, dos seus todavia, não diminuindo o centrando Vevéco mlfito Paulo e Zanir de Santa Ca�

dir,igentes, a FCDU apre' entusiasmo dos seus atletas bem pela direita, ,hercúl-eo tarina) expulsões ambas de

sentou à CBDU as fichas de que, embor€l aquilo reconhe' centro-avante Danir ( o ar' masiado rigorosas, os dois
inscrição dos seus atletas cendo, dispostos estavam a tilheiro do certame floria- pelotões, estavam lutando
com � falta de reconheci- tudo fazer para honrar o nopolitano), entrando opor- com dez elementos cada
mento de firma dos direto-' pavilhão "alvi-rubro do seu tunamente, acertou magní' desde O' final do tempo re

res das Faculdades e respc- pequeno mas glorioso Esta- fica cab'eçada, empatando a gulamentar, formando as
tivo carimbo, o que fôra do!

./. peleja sob o júbilo intenso sim a equipe "barriga'ver
exigido confor�e instru� Aliás, a dIsposição da. dos seus. 'cblegas e também de" na prorrogação: .

cões feitas em assembléias' e�uipe de futebol, que ha-I de universitários de outros Oscar, Geraldo e Queru
gerais da ÇBDU realizadas Via derrotado, em treinos i Estados que "torciam" com bini; Almiro, Helcio e Ney;
meses antes. preparatór:ios, os principais' siml?atia pelos valorosos Vevéco, Wallace, Dapir e

Verdade é que ®s compo- quadros da Ia Divisão de "pequimos" catarinenses! He'rrera; \

nentes das
.
equipes'" da

1\.E'lOrianÓP�lis,
era de admi..;; t

Daí, até· o fir:al" foi uIl(la Porém, J;la manhã seguin-
FCDU eram todos univer- r�ve! ot,m�smo, sendo con'lluta obstinada e com al- te, não comparecendo o ár-

. sitários, poré�, a ,falta d�- v�c9a.o,Ulllca da turma: a guns sen�es de _violênCia, bitro Manuel' Pássos da

quela formahdad'e, nas fl-
.

vlÍona. porem, nao desleaIS, procu- Federação Paulista de Fute
chas serviu para que, as

. Tal se confirmou, quando, randQ os degladiantes, cada boI, que atuara no dia an

mesmas, por ocasião do exa- na tarde penumbrosa de qual, o tento que seria o da terior, não se realizou o

me do Comitê Dirigente, 12 de setembro, no monu- vitória, que, embora seus restante de prorrogação,
fossem aceitas em carater mental estádio do Pacaem- esforços, não chegou" fin- pois, os- catarinenses não

condicional: caso houvesse bú, os futebolistas univer- dando'se o tempo Iregula- �ceitaram outro Juiz que

protesto de algum adve].:sá- :it�ri?s catarinenses, não ,�e men��r com o empate de os paulistas queriam imPin" '

rio deveria a FCDU pro- mtlmldaram ante o poderlO 1 x 1, obrigando, com isso, gir, seja dito a verdade: .

mo'ver providências para inconteste do seu adversá- conforme o regulamento, a um árbitro �sem categoria,
comprovar plenamente a si- rio, em cujas fileiras, figú- disputa, lógo a seguir, pa 3em ser indi�ado pela dita

tuação regular dos seus rava�. des�acados "players primeira- prorrogação de 30 FPF.8, além de tudo,' pare
atletas, proflsslOnals de' clubes da minutos. ce, com intenções pouco
Assim foi, que, s_orteados 1a Divisão 'da Federação No m e s m o diapasão" merecédoras de confianca!

os jogos, ficou programado Paulista de Futebol, tais prosseguiu a luta, entre- Ficou, então, confor�e
para a tarde de domingo,. c?mo: :r-:_elson! Davino, Ma- tanto, com o melhor desta-l decisão do Departamento
dia 12, após a realização das m�, B�zao, Irmeu, Padua e que dos catarinenses, já na

I
Técnico da CBDU, marca

solenidades inaugurais: o' Mmelh, entre outros, como altura do final do tempo da para a manhã se.guinte,
primeiro prélio do Campeo- observou a própria "Folha regulamentar, exibindo um terça-feira, a realiz"ação do

nato de Futebol, ,como de da Tarde" de São Paulo, e, futebol mais lúcido e técni-I restante da prorrog�ção,
costume o prélio de honra, que, por isso e pelo grande co, sabend\) bem se apro-I com o mesmo Ju�� que api-"
entre a equipe local patro' "handicap:'. de j�gar em veitar de cert� .

desnorteio
I
tara no domingo e no mes

cinadora dos JOGOS, neste seus· dommlOs, vmdo de do seu adversano, que não mo local.

caso a FUPE (São Paulo) longo treinamento, era con- esperava essa esplênClida
e a 'outra filiada sorteada s\derado o campeão virtu'!' "perfomance" dos modestos

como adversário e qúe, con- aI do certame! "catarinas", pois, contava
-....._=.

foí'ú'le a cHave de" jogos, "foi Os �'catarinas" foram à com .a.. yitór�;:l.eert�, .eoIllP I . (C0l!tinúa no

a FCDU! luta com enorme disposição, foi alu�1ido, por motivo do número)
.- "\'.: .,,: >

,

•
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sua vez, o secretário geral da
F. I. B. R., MI'. William Jo

nes, chegará dia 9, vindo
com os americanos,

.

a 17,
na quadra do Estádio. Willard N. Grein, o presiden-

Grupos Escolares . 2 _ Hino Nacional. te da entidade internacional.
G. E. Prof. JOsé BrasiliGÍo 3 _ Saudação à Juventu- Os demais partícipantes ,do
G. E. Arq. São. José de Escolar e Declaração de. campeonato com as datas
G. E. Nel'êu R:.unos 1·,Abertura do 3.0 Campeona" prováveis de partida �los
0. .. E. Olivio Alilorim ,to Escolar e 2:0 camppona-I seus países e chegada \to
G. E. Silveira de Sousa J .:? N?rm.al ReglO�a� �l� ���. Brasil, são os seguintes:
Abrigo de �enores .

.lanopohs e MumclplOs V.u'- Canadá, 14 e 15; 'Chile, .19
0., E. FranCISCO 'I'olentmo I!hos _ Pelo Ema. Sr. Dr.

e 19' ..Estados Unidos 16 é
G. E. Prof. Venceslau Bue-I secretár�o �a �duca(?,�o, Saú- 17; Filipinas, 17 e 20;' Fran-

.
no ,

de e Asslste!1Cla SOCtal. a 19 e 20' Israel 14 e 16'
G. E. Getúlio Varg�s .

I I 4 � Juramento do :.';le';;:1 Iu�oslavia, '14 e 16; Para�
Clirsos Normais RegIOnais )soolar. guai 19 e 19' Peru 17 e 17'
C. N. R. Mannel Fen'e�ra 5 _ Voleibol Femil1�.n() - uru�uai, 17 � 17. China Na�

de Melo _ S. Jose Jogo 'i da chave 1'1: B x C cionalista (ainda não
C.N.R. Carmen Unhares IC.N.R. de Biguaçú x .::;.I� R. data da sua viagem).

. , ,colônia -:- Biguuçu de Coqueiros). .O._.O._.O._.O....O._
C.N.R. Duarte Schutel 6 _ Voleibol Masculino -

V d·Palhoça Jogo 1 da chave I: 'A x B en' e-seC,N,R. Joaquim de Glivei- (Francisco Tolentin.) x AOl'i- .
.

v

ra Costa '_ Sas·) c;C)s go de Menores).
' Um automovel

Limões '7 _: Voleibol Masculino - 49
'

cC.N.R. . Ivo d'Aquin0 J<?gõ 1 da' chave III: B x ç Completamente
S'anto AmJ.ro da ]111- (C.N:R. de Saco cios Limões e com' Rádio,
peratl;iz x C.N.R. de Santo Am:uo ria Tratar na Empresa

C.N.R. Romualdu-d2' em -

• Imperatriz). . Viacão Catarinense '
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_ ugna de ,,"�'h()j

ESPERA O·PAULA· RAMOS AFASTAR DA UDE' �NÇA O'-'FIGUEIRENSE" ·OAL�I.JNEGRO,· TODAVIA� ESTA'· EM
"PONTO. DE B'ALA" E CONFIANTE EM MAIS UM SUCES50 nE SEUS RAP.AZES

e

Esta tarde, no ,estãdio 'da. Há mais de um mês que o ridade de um grande cam- nho, que agora se encontra na tarde de hoje será ' um I color praiano conseguiu es

F. C. F., o Figueirense terá poderoso esquadrão alví-ne- peão. Imbítuba e Avaí, que I mais embalado que nunca e grande passo para o título. trendosa 'vitória por 3 a 1,
na equipe do Paula Ramos gro orientado por' Izidro no início do Campeonato disposto e derrotar os seus Ninguem duvida que o -ti- numa luta em 'que eviden

um "sparring" com possibi- Costa vem afastando os seus eram grandes favoritos ao restantes adversários que me do Paula Ramos seja ca- ciou suas reais qualidades
Iídades de afastá-lo da lide- adversários, firmando-se no título, forarn postos para são o Paula Ramos, Bo- paz de/laurear-se na tarde']: técnicas e físicas.

rança. primeiro posto com a auto- traz pelo conjunto ele Juli- caiuva' e Guarani. A vitória: de hoje. Já no turno o tri- O quadro dirigido peto
,
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SUSPENSO POR 15DIAS'O'AVAI
Nã,o ,jogou quarta-feira na ,gramado com grande nt-ra·

cidade, de Blumenau o AvaL so e, indiciado pelo. TfJ])ul1fl
O alvi-:celeste, ao que a, nos- de Justiça Desportiva, nfL··

,a reportagem apurou, en- compareceu para fazer s,:

contra-se cumprindo pena de defesa.

suspensão per 15 dias, desde I Surte do tri-campeão d:
a dia 1.e do corrente, por ter I cidade que durante o praz'

pOI' ocasiãn da peleia com o de suspensão não tenh!'i ne

Figueirense· dado ent!'acla no nhum, compromlsso oficl:Ll.

'·lERÃO�INI.cIADOS AMANHÃ OS
. ". �.':.. -CERtAMES ESCOLARES
Conform.e está sendo :1- valho Bu,'!'os -

Queiros
C.N.R. Brigadeiro

nunciado, amanhã, serão
iniciados os Campeonatos
:O::scolares pl'omovidos

. pelít Paes _ Trmdade

Inspetorià, de Educação Fí-· Abrigo de Men()_'_'�s.
sica do Estado e com o con-. Para amanhã o pro!�rama

curso dos estabele(}iment�s' é o seguinte:
J

abaixo: 1 _ Desfile e formatura

... •. 1

xxx I
próximo'

n IIfIIITl' ....·'

tarde
I'

professor José Barão tem
I

treinado com grande afinco
e empenho, esperando Jogo
mais brindar seus numere- ..

sos torcedores com um tri

unfo meritório que o coloca

rá .em condições de levantar
o campeonato, pois 't dife

i'ença que o separa .10 alvi

negro é de dois pontos e rl0

vice-líder um ponto apenas.

Q.UADROS PROVA'VEI;;
,

FIGUEIRENSE - Mafra,
Trilha' e Hélcio; Julinh'o, A
níbal e Laudares; Plácido,
Betinho, Alemão, Danyr e

Pacheco,
PAULA RAMOS _... Brog

noli, Nerí e Walmor; Mine

la, Valério e Jacy; Wilson,
Alípio, Bitinho, Barata e Ja-
có.

o "Belfort Duarte"
'para Telê
RIO, 9 (V. A.) _ Jogador

disciplinado, leal e dedicado
e que, por isso meS11l0, de
ve servir de padrão aos seus

companheiros de profissão,
Tele vem, muito merecida

mente, de ser agraciado com

o "Prêmio Belfort Duarte".

(

Cam.p�onato Ca-
rioca de Futebol
Pelo CampeolIato Carioca

de Futebol, hoje serão dis-'

putadas as seguintes pele
jas:
Fluminense x São Cristó-

vão, em Alvaro Chaves
Madureira x América, em

Conselheiro GaIvão
-

Canto do Rio x Olaria, em
Caio Martins
Bonsucesso x Portuguesa,

em Teixeira de Castro
Os jogos Botafogo x Ban

gú e Vasco x Flamengo, por
estar o Maracanã ocupado,
foram transferidos pani sá
bado e domingo próximos.

C2mp8lfOatoloD
dial de Bas6uete
RIO, 8 (V. A.) _ A, 'Confe-

deracão Brasileira de, Bas

qu'et� já tem o roteiro com-'

pleto das delegações estran'
geira,s que participarão do

I II Campeonato Mundial de

I Basquete.

1...-: Por êle' se verifica-se que

.
os prim�iros a chegar ao

Co- ,-' .

. nosso paIS serao or. lUgosla-
vos, que dará no dia 1.5. No.

Silva dia imecliato, chegarão os

canadenses e israelitas. Por

\._",Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dez anos após .
a adoção sérticas, nesse intercâmbio sómente 3 d� 69 indivíduos

da penicilina ·no tratamen- internacional sempre cres->, (4.3%, portanto) expostos
to da sífilis, a OMS leva a cente, em favor do' desen> à infecção e tratados du

efeito uma investigação em volvimento de �e�iõe� m�is /�nte o p€ríodo de i�cuba-'
\; larça: escala cobTindo 55 atrasadas.v a. existência des-

I çao apresentaram; mais tar-
países ses reservatórios de sífilis

I de,
sitomas da doença; en- \

. representa um perigo para quanto 14 de 77 indivíduos
Genebra, 14 de setembro a saúde pública" igualmente expostos ""

_ Na luta contra a sífilis,
-

Fazem 26 anos que Sir (18,1% portanto) e 'não tra

a penicilina é considerada Al.exandre,�l�mipg desc_?- �ados du_:ant.:. o perí,odo de

·lmedicame.nto de completa briu a penicilina, mas nao mclubaçao fíêaram Infecta'
-, eficiência, não-tóxico e re- foi senão a partir'

.

de 1944, dos Todavia, conquanto o

lativamente 'barato,' Uma durante a segunda guerra tratamento da sífilis d�ra�
única injeção de penicilinó mundial, que se descobriu te o periodo de incubaçâo
cura um e�fermo ainda no que a penicilinoterapia fa... seja recomendável, .os in

primeiro grau da doença. cilitava grandemente o con- vestigadores insistem em

pelo preço de $0. 93 a -$ 1.40 trôle da sífilis venérea e de que tal .tratamento só deve

e em 10 a 15 dias. 'outras treponematoses de ser aplicado por um espe-
Um estudo levado pelá tr:amsmissão .não-venéria, eialista em doenças vené

OMS em 55 países .revele tais como a bouba, o bejel, 'reas. Acreditam' êles ainda

quanto' a penicilina, SOZl' o mal de pinta:, etc. que a. aplicação da p�ni�i1�
nha está sendo usada, no O desenvolvimento das na, feitarantes de o lndiví

trat'amento dessa onfermi- preparações de penicilina duo expor-se ao contagio,
dade. A"maioria dos países denominadas "repositórias" tem. um efeito profilático de

[investigados abandênou o permitiu que o medicamen- rfxande importância, e po
emprêg6 da .metaloquim,io. to fos:W r�t�do pelo corpo derá tornar-se fator valioso
terapia (bismuto, arsênico �empo suficiente para que ,na cam�a?I:a contra. � .do
e mercúrio), metedo que ele pudesse matar os trepo- e�ça. In]elçOe� profiláticas
vinha sendo usado até o nemas, tornando-se assim I

penicilina, aplicadas a mu

emprêgo 'da penicilina. Em possível red��ir o �rat�- �h.eres de vida irregular, em
alguns países, porém, ainda mento das SHlhs no pt:lmel-. intervalos calcula�os, mo�'
se emprega êsse método, ro grau. a. Ul�a ou a�g�mas traram-se de valor d:fensl
para a consolidação do tra-' poucas- mjeçoes administra- vo, sob o ponto de vista da

'tamento. das a intervalos. epidemiologia.
Um dos artigos publica-' As preparações de peníci-

Vinte milhões de sifilíticos dos pelo Boletim da Organi lina capazes de, com uma

no mundo· zação Mundial da Saúde umca injeção, manter seu

discorre sôbre o tratamento efeito no corpo humano du

A Organização Mundial de um grupo de pacientes. rante duas a três semanas

da Saúde aproveitou a 0-' acompanhado durante um já se acham á venda.vassim
portunidade oferecida pela longo período. Ao comple- como tabletes para uso- 0-

d dé
. tar-se o sexto ano após o' ral. Acham; porém, os auto'

passagem o ee�mo am-

versário do advento da pe- tratamento de penicilina, i res dos estudos publicàdos
nicilinoterapia e do cente- resultados satisfatórios fo-' pelo Boletim da Organiza
nário de Paul Ehrlich, des- ram verificados em mais de I cão Mundial da .Saúde, que
cobridor da quimioterapia, .90% dos pacientes' porta- to uso da penicilina para fins
para' dar um balanço no de- dores de sífilis em primeiro profiláticos, antes da expo-
senvolvimento dos métodos e segundo graus. ' slçao, oferece' problemas
de tratamento da sífilis. A muito especiais. Devido ás

última edição do Boletim Ação preventiva dúvidas quanto á capacida-
da Organização Mundial Embora a penicilina se- de de absorção ,e á possibili-
da Saúde foi inteiramente ja geralmente usada para dade 'do desenvolvimento'
dedicada ao estudo dessa tratamento, ela pode ser . de uma resistência à peni
questão. também empregada; com cilina, além de outros fato"

',_ É õem certo que, em de" sucesso, durante o período res o seu uso c?mo preven

terminados países', a sífilis de : mcubação, como trata: ção profilática.ipor via oral,
não tem hoje a gravidade 'mento abortivo. Certas 'in" contra as sif4Hs;-não" pode•.
que apresentava há dez a- vestigações mostraram que ser recomendado."
nos passado. Todavia, há
ainda muitos países onde
essa doença continua a ser

um problema sanitário im

portante e de carater inter
nacional.
Com efeito, a OMS cal,

cula que há no mundo cêr
ca de vinte milhões de sifili- Si a tosse produzida pela fraqueza ° atormenta e

ticos, prese�temente; 'e !lue, exige do. �eu organisn:o um esforço sobrehumano, produ
em determijiados países, I zindo ansias, asfixias e rupturas de vasos capilares, dores
80% da população de certas no peito, evite 'chegar a esses

-

extremos, tomando 'algu
regiões sofre de sífilis. Essa � mas doses do REMÉDIO DO DR. REYNGATE as gotas
situação verifica-se espe" i que dão alivio imediato nas tosses rebeldes, 'coqueluches
cialmente em p,ortos de mar, .

e bronquites cronicas ou recentes, secas-ou com catár
mais que em cidades do in- 'ros. Um único vidro do REMÉDIO DO-DR. REYNGATE

• ,. ,'. I l;' •

tenor tanto nos paIses maIS é ° bastante para desobstruir as vias respiratórias, nor-
adiantados quanto nos mais I

malizar a respiração, danpo alivio e bem estar imediato
atrasador. I porque o mucus é dissolvido. Quem tem bronquite encon-
Em um mundo cada vez' tra no REMÉDIO DO DR. REYNGATE'a> sua salvação.

mais inter-ligado por meios Nas boas casas. Pelo reembolso"aéreo Cr$ 44,00. Caixa
de transportes rápidos, ter Postal 6. Meyer, Rio.
restres, marítimos e.aéreos, I, '

e quando se avoluma dia a :

dia a migracão e se tornam!. •
'

povoadas re'giões antes de- Expresso" Florianópolis
CONSELHOS UTEIS ;\': �-' � � � _���;����" �� '-��ERICH .1�«� _B

Transporte de cargas em gerai entr. f..lorJan6polis,
AOS FRACOS SENIS 'Curitiba e São Paulo
No século da atividade, o Com viagen-s diretas e permanentes

descontrôle dos nervos oca- Matriz: - FLORIANO'POLIS
Rua Conselheiro'Mafra, 1�5

Fone: 2534 - Caixa Postal, 435
End; Telegr.: SANDRADg

.

Agência - CURITIBA
.

Avenida 7 de Setembro 332-0/24
Fone� 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTTDRA

Agên'cia: - SAq PAULO
Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91

End. Telegr.: SANDRADE I

Agências no Rio' de Janeiro e em Belo ....rizont.
com tráfego mútuo até São P.aulo com a empr,asa'

d. Transportes Mina. Gerais SIA.)

?
•

Gripe e Bronquite, Asma e Coqueluche?

siona fr.acassos imp"�visí
veis'. Senhores agricultores
de todo o Brasil, banquei-

B.ua Deodoro e8quina�da
Rua Tenente Silveira

1'os, negociantes, jornalistas"
intelectuais, tomem nota:

"Gotas Mendelinas" é o

grande reanimador dos ner
vos, "Gotas Mendelinas'" (>
o formiâável estimulante dá

vida. Sem contra-indicações,
adotadas nos hospitais, re

ceitadas diàriamente
. por

centenas de médicos il�s. _

tres, o seu maravilhoso e

fdto torna-se notado logo
nos primeiros dias de' uso,
notando os débeis s-enÍs, de

ambos os sexos, nova' vida
e vigor íntimo no 10 vidro
de uso, Sem contra-indica-

Viage� com, segJlriloçu
.

e ràpidez
sO NOS CONFORTAVEIS, MICRO-ONIBU8 DO

RIPIDO �(SDL·BIISILIIBU)'
. I

Florianópolis - ltaJaf - Joinv1lle '_. Curitiba
�ão. Nas farmácias e droga
rias locaes Reembolso aé
reo Cr$ 42,00, Caixa Postal,
6 Meyer, Rio,

Agência:

"'AnIZ: AVENlpA ARNO, 240 (MOÓCA) - FONE: 33·5111 _ CAIXA POSTAL 8.217 - SÃo. PAULO _ ESTADO DE S. PAULO

Distribuidores Exclusivos em FLORIANÓ'POLlS: ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO - Rua Tenente Silniro, 24
Filial ��NO 'em', PÔRTO AL!GRE: Av. ,A)b,�rto Bins, 3'83 - Caixa Postoll.482

.... ....: r-" . FI��AIS: RIO,.D� J�ANEIRO - PORTO ALEGRE - RECIFE
_":.-

._

..... ".� ...+ :- .' ""'"
�- _'_, -

__
"

__I�·�__-

Nossa -real· siluaçã:o'Edilal de Convocação do
finQnce�ra Conselho' Deliberativo

I Pelo presente, convida- I Florianópolis, 7 de outu-

caminhando bem no 'sentido mos os senhores membros bro de 1954.
das refinarias: - A de Ma- do conselho' deliberativo, I Dieirieh. - Von Wange-,

Ao situação econônica-fi- taripe aumentando sua pro- I para uma reunião, que terá nheim - Presidente
naceira do Brasil é das mas duçâo para 5-0eo barrís diá· lugar na séde social, edifício I

••Acácio Garibaldi de Pau
negras, Não se precisa ser rios; a de CtÍbatão em São. IPASE, 40 andar, às vinte la Ferreira S. Thiago - ,

economista para' compreen- Paulo que será maior com (20) horas do dia 15 'do 10 Secretário,
de-la. Um pajs vive do que càpacidade, cêrca de 50.000 corrente mês, e no caso de -----.-

produz, trocando o que so- barris e a de Manguinhos não haver número legal, PRECISA-SE. QUAR-
bra pelo que necessita e no Rio que será bem g�an- uma ho;a ,depois, ,com qual- i TO
não produz, No balanço en- de. E os poços de petroleo quer numero, a fim de de-, Procura-se no centro ou
tre.a produção, exportação, da Bahia serão suficie�tes libera�êm �obre a seguinte proximidade�, alugar quar
exportação, e o que preci- p,ara sus!entar e:stas refm�- ordem do dIa: to com entrada independen
sa, importação, reside o de- ,n51s, ou Iremos Importar 0- a) preenchimento de car- ,te, para uma pessoa sem
safôgo de um pais. O'nosso 170 el� bruto: Farem_?s gos da diretoria; e, pensão.
caso - 'e aí estão as "aper- alguma economIa, mas nao b) assuntos de interesses' Tratar com MILTON"
turas" que atravessamos, 0- total como seria <t ideal. social.' I VIEIRA LA PORTA
brigando-nos à ágios etc. - Isso demandaria iniciativa
se resume no seguinte: --, O, de. capitais particular'es e

café, nosso primeiro produ- infelizm�nte o Estatuto da
to é a maior fonte de renda Petrobás o proibe... Con
brasileira no exterior. O pe-

'

tinuareÍn05.
troleo e derivados que �e-

. --'-'----,,----- -;-

����i�a�S��I�:r�e��:�;p�r��!Preceito ido dia
trabalhando grandé parte I À vida alheia e o lado ruim
de nossa indústria, leva a das coisas nunca devem sel

.

maior pa:te .destas div_isas., I assuntos de co�versas dian_teA tendencla do petro!eo e de crianças, pOiS estas se vao

I
aumentar o consumo, nãO

I
habituando a não confiar nos

só porque o número de veí- outros e a fazer julgamentos
culos cresce assustadora- injustos. Crescem em ambi- .

mente, çomo porque a crise ente de pessImIsmo, e delas
da energia elétrica obriga o desaparecem a bôa vontade e

uso em maior quantidade o vel:dadeiró amor ao próxi
de geradores movidos a ó- mo.

leo e a gasolina. E o café Eduque seu filho num am

não aconpanna o crecimen- I biente dll confiança, conhe

to das nossas necessidades' cendo tltm.bém o lado bom
I ' ,

muito ao contrário vem so- das coisas, para que possa ser

frendo terrível concorrên- útil a siprõprio e à socieda-

cia da Cololl}bia, E há nos de. í

Estados' Unidos - nosso

maior comprador dq rubiá
cea - uma' campanha con-

I tra o nosso produto, devido
ao seu preço considerado
elevado.
.Duas providências terão

que ser tomadas e' com ra

pidez: - Incrementar a

venda do éafe, procurando
melhor proço, fazendo mais
propaganda, conquistando
no?,os 'mercados. Desenvol
ver a exploração do petró
leo. A êste respeito estamos

."1 GRAÇÀS AO C.'I••• *

'\

•

garailte'm máximo 'rendimento
nas mais ó'rduas tarefas'!

Permanentemente controlado por
aparelhos de alta precisão e técnicos

especialmente treinados, o motor ARNO
está submetido ao (,1. Q. durante
tôdas as fases de sua fabricação.
Assim, ao soir da linha de montagem,
o motor ARNO se apresenta técnica
e mecânicamente perfeito, pronto a

enfrentor as mais árduas tarefas
\ ,

com um máximo de rendimerrto l

A maior f�bri(Q de motores elétri,os da, América Latina
"' .._.-..- ,. - - .. -

,_. ..

(Alvarus de Oliveira)

Participação
JOS� 13RBANO HEIL E j�-

SENHORA I'Tem o prazer de partici
paI;' aos seus parentes e

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

dia 20-9-54, as 18% horas.
na maternidade'Dr. Carlos
Corrêia que na pia Balrisnal
recebeu o nome de José
.Pedro Heil.

Ret,FicCJção de um molar em má·

quino automáticQ de' precisão. Em
primeiro plano, vê-se um "Contro
lador" e!>pecio/iz1ado inspecionon
,.do retores já retiricados.

Um ",ut!jl�r-;:-..,,�dlc(J as par
h.'S USiM'idl.$ de umdrumpo, ao

Icclc c/o '6/00 scmi-olll...,a,á,;co que
o prodo.!iu.

•

.--

*C, I. Q, é Contrôle Integral de
Quofidode . único sistema gue garante
a máxima perfeição no produçõo em série,

,

O C. I. Q. hcseíc-se em inúmeros testes,
dos quais sõo essenciais:
1) testes de lcborctéric, poro contrôlc das

.

característicos elét�icas c mecônicas dos

motores, Ixome prévio c/cl matéria-prima e

c;,(erirão \periódica dos instrumentos de medida;
2) testes durante t:l fabricação, peça por pe�o4
3) testes das peças, depois de fobricadoiJ
4) testes finais, de após·montagem.

..iI,"'1" �.

(. i
"""--

C. RAM05 S/A
Comercio :_ Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpoli�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• Con'struçao sólida, sendo a caixa interna de COBRE �
révesti�a de materiál altamente ISOL�NTE Clã de vidro}"

'. Resisténcia do tipo tubular, inteiramente blindada. ,

'. Controle automático de temperatura poc Tj_RMOSTATO.
que proporciona grande ECONOMJA.

�,zko GAAA�: O QUE FABRICA'(
, ,r� � .

'-;
a _siM '--=--'

�'� �",RAMJISI�.J: Comél�io II 'gílnelas
',. ,,'

I U'., ,Jo�o Pinto, 9 'polis...-St••Catarina
--------------,--------------��'

Cinemas'
CINE SA-O JOSE' ,'RESTA 11/ 12 Eps.,.-

Pr,eços:, 6,20 - 3,50.
As � 4 7 9 horas. «

Imp,_até 10 anos.

Exótica, Atràente, Fria, No Programa:
Calculada Destruiu até o Filme Jórnãl Nac.
!' - ..

Homem, que amava Perdi-, . ;. -

I

damente c , •

" 'Iy!"U 11.1BOBERT MITCHUM -- l ,', ') :&
,

JEN SIl\ÍIMO�S - Man�"
, ,=1'5·

FREEMAN -

'

I" -; '�",
'

ALMA EM ,PANle0,'
" ASl5 � 8 horas� AD-" ,

'

No Programa: '

JOHN EAYN�, '�'�'_" J '",: 'Ii,.""Fl,,"
'--....;.......

REEN
. .na. "[_]'"AU:-A .) c • f._ '.t.,.lc:::l'��_ .... ,. .. � 'II....

Atual: Atl�tida, N'aY!� ..
'

"DEPoi;)fb ���b'.AVAL -,' '_;
"

!

Prece: 10,00 5,00, (T ,h
. 'I )'I

•

'18' ec ,nICO or
mp. ate anos.

P 7 60' __ 3 50reços ,
'

, , .

Censurá Livre. J

No 'Progtarpà: ;

V. SABILIAN (Líbano) Cine Jornal Nac.
- A 1 30 4 6 '3'O '9 h ras

As 2 horas, L"

, SEGUNDA-FEIRA, 11 DE OUTUBR,O' s", '
.noras. "F'1m' N-

'. '1",

, U "1' e aCIOna,

E um dêles, vendo que estava curado, voltou, glo- JOIjN' WAY�E;_� JYIA_ -",IALBERTO RUSCHEL
rificando a Deus em' alta voz. (Lucas 17: 15). Ler. Lu" REN O HAR� em:

'IILKA SOARES
ca.s 17:11-16. DEPOIS DO ,..yENDAVAL ESQUINA DA ILUSÃO.

Era uma noite de chuvas torrenciais durante um pe- (Techlll�olor), No Programa:
I

ríodo de reuniões de oração na semana da páscoa, Ao N� programa. '

M�tr0 Jornal.
fim da reunião, um dos crentes disse ao pastor: "O sr.

FIlme Jor�.�L - Na�\ ".: ":. Éreços: 760 _:_ 3 50:
não fica desapontado de ter preparado esta meditacão Preços: 7,60 3,50. C" L'"

.. , ,
,

• Censura Livre ensura Ivre. '

com tanto-carinho e apresentá-la a um grupo ,tão pe- I
.

d M h-
' ':f'

,

,

"

_

"? As 10 horas a an a.
_

---�' .. - -� .. _. - _-

quen� ministro mpon,deu, "Talvez tive,,� fie,ado. de- 'GLORIOSA �AJ��DA ittViil:-T:fD!sapontado ha anos atraso M,as repare. nas lm�as COIsas
SHORT DE � 1-�-�IriI' --------�--:- '

que l?eus prep�rou pa!a n�s, �o entanto, tao poucos
COMEDIAS

_

'

:Emp.ega d·as Ilhe sao agradecidos. Nao, nao fico desapontado pela falo Preços 3'L5� 2,00, As 8 horas. I
.

t d
.

t êsse du novo" , Censura ivre. I ° G ib F'I' N , i ':�-'
a e!n eresse o povo .

"
,

1) uai a 1 mes ac. Precisa-se de empregadas, h� \

Nos reclamamos quando chove, mas quem suporta- "

" '"

'

'"
- 2°) O VINGADOR Com: I Tratar no Restaurante Ro- TOGO SEPITiBA ALBERTO JOÃO KERS-

ria um céu sem nuvens? Nós resmungamos quando está i JklC Richard Conte I' , e TEN

ventan.do forte, mas como o r,:nov? ch.egaria a ser o car- '; 'M1 p] .,e:�rêb 3°) UMA _NOITE NO O FALCÃO DA FLORES- MARIA DE LOURDE VAZ e'''''
�

,

valho Impo�ente e forte ": nao nao tivesse de aprofun-" - '-', , TABARIM Com: Jacque-! TA 11/ 12 Eps ...
, - 1 ,SEPITIBA , FRANCISCA PUERTA

dar suas raizes para, resistir aos ventos? Lamentamos As 7,30 horas. .

i line Gaulheier APÊGO A MARINHA Com ' '.,
I

'

KERSTEN'
, quando somos assolados por calamidades e padecemos I ROBERT MITHUM -, Preços; 6,20 - 3,50. Tom Neal ' Têm o pr.azer de participar o contrato de' casamento
, sofri�ent9s e tristezas, mas, muitas personalidades for- 'JEAN SIMMONS ,�l Imp. até 10 anos. I No Programar ..

de seus filhos
: tes sao fobjadas nos embat;s e lutas da vida. � jALMA EM PÂNICO'� " �s 2 hora,s. 'Cine Jornal Nac. THEREZINHA JÓE

, Somos, vos e eu, do numero daqueles que, reconhe- I
, ;N0 programa: , I MISTERIOS' DA AFRICA Preços: 6,20 ___.: 3,50. Que confirmam

cendo as bênções de Deus, voltam-se para glorificá-lo I: IEsporte na Tela. Nac,
, 10/11 Eps. . .

, Imp. até 10 anos. Fpolis! 30/9/54 Fpolis, 30/9/54
, em alta voz? , jPreços 7,60 -- 3,50.

-'- -------

ri
'

," ,:, tImp, até 18 anos. ,

ORAÇÃO l"
iAs 2horas../ VIAJt. �ONf"O'RTAVtLMtNTt

vore�a� ;�r�r��:����sd:���!:a�a���:s�,a�c"�::e�e a:u��-" �i��A���ª :;;:CAD9
.

�C.LO,O�,�g
__Ht��.""UO,'i'�,,-UAl,�'O'D0_1J.tmA,.,!}ft,"1,:",,o amor de nosso Senhor, Jesus Cristo. Ao recordar-no� A GLÓRIA DE AMAR

destas bênções, ensina-nos a sinceramente dizer: Graças ,No Programa:
Senhor. Em nome de Jtpsus. Amém. E;sporte na Tela, Nac,

Preços: 7,60 - 3,50
PENSAMENTO 'PARA O DIA Censura Livrle.

Pelas bênções do dia de hoje eu agradeço' à 'Deus.
E. M. WERRY (Capadá)'"

fnm la Bíblia na ,Mão

';. \:

,
I

DOMINGO, 10 DE OUTUBRO
-

Louvai-o e bendizei, o seu nome, (Salmos 100: 4)
Ler Salmos 100 ou Mat, 15: 21-28.

Conheci um homem' que levava vida miserável, não

por causa de sofrimentos, pois não os tinha, mas por vi

ver sempre agastado e conservar o coração', endure
cido às expressões da bondade divina. Tinha se rebelado
contra Deus e contra os homens. Era um homem derro

tado
Como era diferente outra pessoa que eu conheci na

mesma época, Foi ocasião de uma convenção religiosa,
Uma senhora idosa falounosc a respeito de um amigo
seu que muito contribuíra-para o enriquecimentc de sua

vida e convidou-nos pq..?a acampanhá-lá numa visita

àquela pessoa, "
,

Conduziu, eritâo, alguns convencionais, através de

um bairro pobre da cidade para um casebre. Ali, prêso
ao leito, estava um ancião, Não podia mover-se. Sofria
dores atrozes. Contudo, não cessava de dar graças a

Deus pela casinha que 6 abrigava em companhia de sua

espôsa. Estava muito grato porque Deus tomava, CORta

dêle diàriamente; porque Cristo era seu amigo constan

te. Aquêle coração agradecido pelas pequeninas coisas

fazia sua vida rica do resplendor do céu. Era um homem
vitorioso.

'

Qual é o grau de nossa gratidão pelas bênções de
Deus?

ORAÇÃO

Querido Pai, perdoa-nos a ingratidão de nossos CO",

racões. Concede-nos corações gratos por tôdas as coi

sa� que temos, pequenas' ou grandes, as quais nos vêm
de ti. Em fíome do' Salvadoc.c.Mestre da oração modêlor I

,,\
"Pai nosso, que estás nos céus. , ." Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
A gratidão do coração abre caminho para

bênções.
novas

�
�--------------------��,--------------

.'.TeAl
'. .

.
•

, ;;,..-:*

"

'

,

��':""'�.

ECONOMIA-'�bsoluia .'

Grande CONfr"ORtO,
.'

..
,

.

"

.

»': /

-I

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��.�
IMERSÃO e,' CHÚVEIRO f

_=-=--...._

Capacidade 30 LITROS

�"• Construido inteiramente de
cobre.

• 'Aquecime,nto ultra rá�jdo.

• Játo abundante na ternpe-
ratura de�ejada.'

, ..

o MISiURAOOR DÁKO, de reg""

lagem 'instantanea, permite, o

maior escalo' de 'graduações de
,

TEMPERATURA.
' '

"

'�. í
�,�'}"'''." �

• I.·

PARA AQUELES QuE

'� 'I. Z ,DESEJAM Q MAXIMO·,
EM CORTESIA

, E EFICIEN,CIA

" '-

As 7,30 horas.

1°) Noticias da Semana
Nac.

12°) VMA NOITE ,NO
TABARIM Com:. Jacque
line Gaulhoier.
3°) O CANTO DO MAR

Com: Alberto Vilar
Pr�ços: 6,20.- 3,50.
Imp, até 14 anos

As 2 horas. '.
Steve Cochran em LUTA
SELVAGEM Kirk Grant
em TRAGICA ADVER
'PENCIA MISTERIOS DA
AFRICA 10/11 Eps ...
. ,

O FALCÃO DA FLd-.

I

I,

,---.-. ..4L-L-. _

"

CONFORTO absolute
Grande ECONOMIJ\

I
.

'\.'

•

AQU,ECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidad�:
100 a 1.000 'litros

" Fabricados noi ti�
horizQr\tol ... vertical.

.. i. 4 ,iJ.Jt'!�

LIRA TENIS CLUBE
Dia 9/10/54 - Grandiosa Sairé (da Primavera),

Comemoração ao aniversário do Clube e posse da' nova
Diretoria. Não haverá reserva de mesas'

.

; NOTA - Os sócios p�rtado:e,� ele cãrt�es de reser

J-va ,de mesas, para a refenda sorree, poderao ser reem-

bolsados, da importância dispendida, na Joalheria Mül-
der. "

-

J, i' D.h� 16/1ó/54 - Sábado - Bingo Dançante, em be
R.iftcio da 'irmanq.ade de Nossa Senhora das Vitórias.

,
,;Di�' 17/10/54 - Domingo - Soirée Promovida pe

lo 'Ly09s CJube: Show de Renato Mursi e seus .artistas
,>:i ",I}E;s�rvas.de4mesas com a respectiva Diretoria.

.

",�.é-","".21"".:f" --.;.,.._.;AA•• �.'i<'

CLUBE 15 DE OUTUBRO /

DEBUTANTES - CONVITE
'A' Diretoria desta Sociedade, tem a grata satisfação

de convidar as gentis senhoritas do Clube, para faze
rem seu "Debut" 'em a noite de 16 de outubro, próximo
vindouro, "quando-' será realizado o tradicional BAILE
DE GALA" comemorativo ao seu 33° aniversário de

. fundação.
'

Comunicamos às interessadas, que as inscrições po
derão ser feitas até o dia 12, na Secretaria, das 19 às 21
horas dos dias úteis. I

, Florianópolis, 26 de setembr� de 1954
: .. � .. Ary Wolf de Castro - 1° Secretário

Partícpacao

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_-

Está em circul:1çfto o nú

mero de setembro de "Con

juntura Eéonômic�":' Entl'e
outros assuntos de grande a

tualidade,' o citado número

publica o seguinte:
De janeiro a·agô,stq do cor

rente ano exportaram-se pa.�
ra os Estados )Jnidos pouco

mais ele 3 milhões de sacos

de café, contra qu-a�e 5 mi

lhões e� igual penado de

1953. .

.

Não obstante .a extraordi-
, náría alta na cotação média

dêsse produto de i953: I?�pu
1954 (55,95 para 83,14; c�l)t:
vos de dólares por libr1!-'rpe-
so), a soma de divisas p:_o-

. venientes ele sua exportaçao,
em agôsto, não alcançou 14

milhões de dólar, contra 66

milhões em igual mês do ano

passado. De janeiro a agôsto
do corrente ano as exporta
ções de earéem grão para os

Estados. 'Únidós renderam

pouco mais.de' 274 rnilll�es_de
dólares, contra 345 mühoes

em igual período de 1953. '-

:x:x�

São ao que parece, de na

turez� distinta os desequUí
brios nas nossas contas inter

naciõnais em 1953 e 1954. En
quanto no ano passado a cri-

·

se tinha características es

'truturais - sôbre valoriza

ção ela taxa cambial _j_, no

corrente ano as principais
'causas do desequilíbrio são de

caráter n�s?àgeiro .. Resulta,

êl$l, especirnlnl.ente da fixação
·
do preço mínimo do café em

37 centavos de elólar por li-o

• bra-pêso, que agravou a sua

posiçao na Bõlsa ele Nova

York, já. afetada pela retra

ção na procura por parte dos

consumidores.
Seria admissível o recurso

ao Fundo Monetário Interna
cional para evitar 'desvaloní

zacão cambial maior que a

de�orrente da Instrucão 99,
quando o cruz�itO�;xporta_:
cão do café fordêPi�élãcio eUl
�êrca de 27% sôbre a taxa

reinante desde outubro de

1953. Essa última desvalori
zacào de fato determinou' o

aumento dos ágios mínimos
das licitacões de promessa de

veada de -�âmbio. Nos têrmos
ela Resolucão do Conselho da

• Superinte�dência ela Moeda

e do Crédito, de 17 do corren

te, foram os ágios elevados �
Cr$ 15,00, ors 18,00, o-s 23,00,
dr$ 30,00 e Cr$ 75,00 para .ca

da uma das,5 categorias de

_ ímportação criadas pela Ins-,
truçào 70, de outubro de 1953.

xxx

Em 1953, o principal res

ponsável pelo aumento elo

crédito foi o Tesouro Nacio-

nal (mais Cr$ 5 955 milhões). 5 . A�OS"i .DE GARA'NTIA - sob dupla responsabil-idade: 1 - Da fábrica, pela alta qualidade do material
Já em 1954, em virtude da e sua localização .no país. 2 - Do concessionário, pela assistência especializada e i'nterêsse em servir bem.

rápida aceitação elas letras i '

de câmbio do Tesouro Nacío-
CI INDUSTRI.AL E 'COMERCIA' L BRASMOTO'R SÃO'BERNARDO,ÍlO CAMPO,

nal, bem corno da antecipa- L"
A. ESTADO DE SÃ'O PAULO � ,

ção da arrecadação do Im- *' ----:

����u�e;::���'v;�������e� :��: ��;!�:n�:, �� ���/a��, !�e::::���:�;����:���e�� �� \ --�'---PRiSÁõI)Ê--vE-NiRE-------"'� EM PREPARAÇÃO ALGO DE REVOLU--
.

���1:;P��lt��a��, ����U��tr��'1 :�:�����as ��a I���;��:�ó9� I :,:,�ar�:':;'t�t:::::g:� dólares ! ESTtlMAGO FIGADO INTESTlllIOS !I.I CIONÁRIO NO NOSSO COME'RCIOpassou os seus débitos naque- -é lícito esperar apenas com

I
.

xxx � PILULAS DO'ABBADE MOSS
.

le estabelecimento de créd�t? I
relação ao trig�, para o cor- O café representa cêrca de I�' Agem directamente sôbre

F10ram os Estados e MUl1lCI- I rente ano uma absorcâo 'ele 92% elo total de nossas ex�" o aparelho digestivo, evitan-
.

Não há hoje em dia quem não tenha sentido na pró-
pi�s os principais resPo�s�-1 r�cursos �o valor de' I portações para a Suécia. To-Il' ao a prisão de ventre. Pro- � I pria crane os males do desajustamento econômico resultan-
veis pela expansao do cr�dl- Cr$ 1 6�8,2 milhões, caso se davia, nossq Intercâmbio com porcíonam bem estar &,eral, I te da desvalorização da moeda e o êonsequente encareci-
to do Banco com as entída-

mantenha sem aumento -:: p êsse país vem acusando cer- facilitam a digestão, descon- menta .das mercadorias. Artigos existem cujo preço foi du-
des públicas. Somente o Es-

que nã'ó' 'é possível - a cifra ta tendência à diversifica-. gesÚonam o·FIGADO, regu- plicado em alguns anos apenas.
'

tado de São Paulo absorveu
de 179,3'. mílhões de clólares-', ção, especialJnente no. que s.e � larizam as funçõe.s dígestí-

.

Assim, é com a máxima satístação que registramos
5 bilhões 'de cruzeiros. "I'am- té f d I tecl t lt 1" d., consumida no �no passado

'I
refere a certas ma erias-prr- I' vas, e azem esaparecer as qua quer acon ecimen o que resu ar possa num a WlO a

bém as autarquias foram, 'em
com a; impo'rta.'ção de trigo. mas, alimentos e tecidos, que i ( enfermidades doi EST0MA- . sítuacão proporcionando uma oportunidade para o barateá-

1954, responsáveis por umá .' ,,- encontram atualmente um: I'.� GO, FIGADO 'e ÍNTESTI- mente da vida.
.

.

.

�

expansão de Cr$ 364 milhões. xxx
. d

,i mercado de consumo 'prodi� , <.. NOS. Ainda êste mês A MODELAR vai lançar uma venda vei'�
Por outro lado, a assistência Como reflexo da que a sem 'I'

- .

l
....._._.. iii -. •.•... I d' d' t' t 1 d I• <

_ gioso na Suécia. ..., T ' -

,I .

.

, a. elr.a-men e espe acu ar; uma essas vene as que passam
aos bancos particulares con- . precedente nas exportaçoes ..' - ,\ a�agital' a opinião pública, sensacionalisam o aspecto, co-
tri'buiu igualmente p a r a' de café, desde maio, especia�- '-,��

'_ .

xxx
. .

portações de c�fé. Em 1954,
I CA''S'A mercia!' da cidade e que levam avalanches' de povo para

maior expansão do crédito� I).1ente ljara os Estados Un�- ,O consl�110 .�rasllell·o �pa- enquanto se estima es�a r,en- comprar na A MODELAR.
Ehquanto em 1953 o Banco dos, elev�r��1-se de jorn�a' rente. de. p�tl'Oleo e denva- d� em moeda c�n':.erslVel e:11 r Precisa-se,. para casal,' Será uma venda tal como um' fechade ouro que irá en
do Brasil propiciou um ali- extraordmana as taxa� me- dos,. leptesentado q?as� ex- cerca de 640 mllhoes de .do- podendo ser por contrato de I

cerrar a série de vendas comémorativ:;ts com as -quais A MO
mento elos recursos bancá- dias cambiais das dlve:sas c�uslvamente pe_Ia lmpOl'ta-. lares, ?s gastos c,om .a� lm-

3 anos
'

.

DELAR assinalou êste ano <> seu 300 aniversário.. ._

rios de. apenas Cr$ 271 mi": ��o.edas. �icitadas em a�osto çao, cresceu �e .cerca, ele .... port.açoes d:_ petroleo e. d;l'l- I A trátar no Cabo Subma- ' Os milhares de rep'utados artigós ela.A MOQELAR terão
lhões, e� 1954 esta, cifra se u�timo, nap �bst?-nte t:l h�� 2 500% nos ultnnos 35 anos. v�do� devetao alcança: .�50 Irino, Rua João Pinto, 26 uma tãà acentuada bai�a de preços, que durilnte ,muito,elevou a Cr$ 2 376 milhões. VIda, em mlllt?S c��o:' aü O. aument.o ll1'�i�r verificou- mllhoe�, ou. 39-% ,.�a t eceltll.

com a Ger.encia. muito tempo a nossa' popula'ção gu'arcj.ará';l, gratame.nte, a
xxx menta nas dlspomblhdad:s, se nos qumquemos. d�. 194�/ prodUZIda pelo cafe.. -

'. ' lembrl1nca dessa oportunidade .Merecida pe1a'A MODELÀR.
Cêrca de Cr$ 2.200tmilhões de. divisas ofere,cidas em lel- 49.0' 1950/54, quanclü fOI. m.::ps· Entretanto, as refmarias

-----___ A'" t· f'" m as qUOaisl·o"'n'oss-o povo'. .

d' 1 ·t I' 1
., -

i' t
' sunpa 111 e. apre erenCla cC) . .' ,

do saldo dos ágios e, bonifi- Ião. No que,se réfere aos. 0- ace erado o 1'1 mo (e me us- Ja em func o�amen o e ou- PREC�SA-SE QUAR- tem cercado A MODELAR durante ".3,0 anos receberá ,agora
cações foram utilizaqos na lares americanos, o aum\')nto tria-lização do país. ' tros empreendImentos gover-

TO por' parte do estabelecim'ento a justà',e oportuna retribuicão.
compra de trigo Pelo govêr- da efert'à (cerca de 10%) se

•

A: gt,ande pressão exercida na,mentais / e P,l'ivados em

I ,1
' ,

•
-

no federal, que urca com o tornou possível graças ao U$O pCJ.r e�sas. importações sôbre execu�ão já no p.róximo uno Pr?c';lra-se, no centro ou

prej uízo da diferença entre a do artifício de. op�rar no mer- o balanço ele pagamentos do .deverao .proporclOnar um[\, I' prOXImIdades, alugar quar
taxa de câmbio oficial, em cada a têrmo (120 dias). Não Brasil terna-se mais expres- .economia de aproximada-, to com entrada in'dependen
Que é adquirido aql.\êle ce- obstante êsse' aumento da 0- siva qual!do se compra a COl:-' mente 50 milhões de dólares, 'te, para uma pessoa sem

. real, e a taxa média paga pe- ferta, observou-se con�iderá- respon?ente despes� C�)lp a com a redução de con'Ípras � pensão.
lo Banco do Brasil ao expor- vel elevaçãü:. da t�Xá. �o dó- receita em.moetl4' �"*t!an:g;ei- ele prodntos petrolifercp aC::1-1 Tratar com. MILTON
tador. Ainda que

I
se tome lar no meneado de lellao; re- . ra proporCIOnada pelas ex- bados.

I VIEIRA LA PORTA

'«Conjuntura'
Eco"nõri1ic8»
SUMARIO PARA IMPRENSA'

..

,

':t

E CONFÔRTO DA
-

VIDA MOD:ERNA'·;,
.

, 'r ' ." ',' , ,

,

��;._ '"
,

) .

/

/'

Credenciada por uma· alta

qualidade indust-riãl e pela
experiência adquirida na

produção de mais de 40.000

refrigeradores de qualidade,
a Br asmotor orgulha-se da

perfeição do NOVO BRASTEMP

9,.5 PÉS, de acabamento

e utilidade insuperáveis.
r

,'{-

'" Muis espaç" útil - 9,5 pés.
II>

. Amplo l',)il:�elgdnr, CDm eSl:aço para guardar al�ment�s
a Serem co ..gcl..dos, ('lêm das gavetas para cubos de .fio

Gaveta de alumínio para carne.

Porra Cu ncional com prateleiras para ovos,

frascos c garrafas.
Acabamento interno .em porcelanaà p-rova de corrosão.

!

Compre-ssor de último 'rncdêlo, norte-americano ..
Silencioso e do baixo consumo.

Cr$ 28.800/00
à vista, pôsto fábrica.

.

1 �
i.

-',
,'. 1

Q"'REFRIGERADOR MAIS PERFEljO ATÉ'''HOJE ,FABR-ICADO NO PAís

,

CONCESSIÓNÁRIOS NAS PRINCIPAIS
CIDADES DE TODO O PAís

-« '
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Nerêu . ,..

Saulo.

Konder

Aristiliano . . . . . ... .. :...

RESULTADOS FINAIS

ARAQUARt

Nerêu
Saulo

............... , ','"

Aristiliano . . . . . . . . . .

Adolfo .

BIGUAÇU

Nerêu
Saulo

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

Aristiliano . . . . . . . . . .

Adolfo '

.

. \

CAMPO ALE�RE

Nerêu
Saulo • •••••••••••• 0.0 •••• ,'

•••••••

Aristiliano -; .

.Adolf'o .

RIO DO SUL

Nerêu
. Saulo
Aristil1ano .

Adolfo .

SEARA

Nerêu
Sauio

· �. ..... ',.,;_.' .

128.678

116.927 .

101.734

1.593

1.59�
486
487

1.939 "

1.190
1.õ08
1.507

513
468
448

449

4.024
3.606
5.398
5.123

1.889
1.888

Aristiliano . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1.587

Adolfó .... . . . . . . . .. ..... . . . . . . . .. 1.595

TANGARA

Nerêu � ',-
.

Saulo' .

Ar!stiliano . . . . . . .. . :

Adolfo .. '

.

9RLEANS

Nerêu .

Saulo .

Aristiliano . . . . . . .. . .

Adolfo .

PALHOÇA

Nerêu
Saulo ......... '-:.'

..

Aristiliano . . . . . . •.. . .

Adolfo .

PÕRTO UNIÃO

Nei'êu :,
.

Saulo .

Àristiliano �.-; : ;i;; .

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

lTAIÓPOLIS

Nerêu ,

; .

.Saulo ..
'

,

.

Aristiliano ",; .

Adolfo '

.

\ ITAJAt
,"

Nerêu
Saulo

I.
0 ••• ••••••••• ••••••••••••••

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

Aristiliano . . . . . . .. . .

Adolfo .........•................

BDUMENAU

1.781
1.119

).281
1.358

,

2.864
2.803
1.926
1.916

4.164
3.992
2.950
2.953

2.413
2.270
1:245
1.366

1.605
1.605
893
907

5.421
5.393
5.624
5.641

Nerêu 5.064

Saulo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.674

'Aristiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.542
Adolfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.062

I BRAÇO DO NORTE

Nerêu
Saulo

............ \ ., � .

/
•••• ,"' ••••••• c ••••••••••••••

Aristiliano .' ,'.

Adolfo �.

..............
_

.

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

CAMPO ALEGRE'

Nerêu
Saulo "

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

1.460
1.126
1.511
1.487

.

513
468

Aristiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

Ado:fo 448

CAMPOS NOVOS

Nerêu
Saulo

,
· �. . . .

,
.-.. .

AristiliaÍlo . . . . . . . . . .

AdOlfo .

CURITIBANOS

Nerêu .

"
'

Saulo ..... _ ....

AristiUane : .. ,.<••• :

Adolfo ,; .

•. _. 0.0 0 •••••••••

2.954
2.951
2:153
2.148

2.959
2.699
2.507
2.559

\ ./
O tradicional Clube 12 de

Agosto, no "Concurso Miss

Santa Catarina 1955", esco""
lheu com rara felicidade
ARLETE GONÇALVES, para

DR l OSWAl DO CABRA'L sua representante, sendo da
• • .'

"

,

'

. encantadora candidata a TEGUCIGALPA, 9 (U. P.) domingo próximo, que se ca-

conferericista, de renome, rote acima. Prestigiando-a _ Tôdas as forcas armadas Iracterizam pela luta pela
Professor da Faculdade de estarão os associados do de Honduras ficaram aquar- presidência entre o candída
Direito, membro de ínume-: tradicional "DOZE" aumen- teladas, por ordem do presi- to apoiado por Galvez, gene:.
ras entidades culturais do tando mais ainda as gran-! dente Juan'M. Galvez, e se ral e engenheiro civil Abra
:país e do estrangeiro, o dr. dei; credencias que ,a gracio-I '

I ham Williamson, e o ex-pre->

I Oswaldo Cabral enríleíra-se sa candidata ostenta para mantém em estado de aler- srdente, general Tiburcio,
entre os mais altos valores conquistar o ambicionado ti-I ta, ante as eleições gerais de Carias Andino.
mentais da nossa terra. " tulo. __

'

--' _

�Da sua. atuação polítíca .

bastaria assinalar que ten- ... ·1M CENTRO CATARINENSE NO PARANÁ
do militado ativamente,

c
co- '1,"1, • • • ,

.

mo soldado de 'primeira li- O CENTRO CATARINENSE NO 'PARANÁ, assa-
nha da oposição vitoriosa

CARTA DOMÉSTICA' ciação que vem desenvolvendo, há, muito, ,iniciaiicas ca'
em 1950, foi 9 primeiro que pazes de estreitar, cada vez mais os laços de amizade en-Tim amigo.

b ddela se" afastou, quando Dá uma olhada aí pela re- 'tre as Famílias Catarinense-Parcnaense, aca a e insti-
constatou que o seu partielo,

dação, na minha ausência. A tuir, através do seu Departdm,ento Femínino, o "Con
no govêrno, estava-se dívor-' mais malvada das gripes a- CU1'SO Miss Centro. Catarinense no Paraná".
cian�o dos compromíssos as-

panhou-me de jeito. Estou I Para essa "Maratona de Beleza e Graça", que-já
.�umIdos CO�l o P�v�. . i que até j,Jareço udenista. E o

.

vem dispertando grande euriosuuule no seio da Socie
Elevad,� a PresIde?CIa ela, pior é que, tão logo percebi, dade Partuuiense, resolveu a Entidade, pleitear junto a

Assembléia, reconquistou pa- ! a visita da bruta, à noite de conceituada em/prêsa "Transportes Aéreos Catarinen:
ra o Poder Legislativo e pa- I ante-ontem, corri à farmá- "se", a patrocinação de duas passagens até Porto Alegre,
r� .aquele alto �osto; o _pre�- ! cia para medicá-Ia preventí- com interrupção em-Nessa Capital, que deverá ser a p1'itígío e o respeito que de_.e 'I' vamente. Nada consegui. 1;'01' meira visitada, como prêmio à vencedora do Concurso.

Registramos, com especial haviam desertado, na gestao incrível que pareça, estive
I

� --------- _

satisfação, na data que anterior.
. quase uma hora na fila � I '

amanhã transcorre, o aní- Associando-se às homena.-! acabei desístírrdo, sem
' che- '

.

versárío natalício do sr. dr. gens que ao ilustre aníver-
gar ao balcão. Nestas épocas

Oswaldo Rodrigues Cabral, sariante serão prestadas na eleitorais a Capital devia fi
ilustre Presidente da Assem- data de amanhã, O ESTADO

cal' com' diversas. farmácias
Legislativa do Estado. - que conta com a colabo- abertas. Nas duas em que
Éscritor e historiador con- ração .honrosa da brilhante e estive as filas da' cafiaspirf

sagrado, jornalista 9rilhante lúcida pena de Egas Godi- n'a er�m enormes. Quilomé
e completo, tribuno elcquen- I nho - .leva-Ihe o seu afe- tricas. Serpenteavam pelas
te e primoroso, ensaista e I tuoso e cordial abraço. ruas. Nunca vi tanta dor de !

\'
.

cabeca. E eu, que afinal não

T ANDADE' DE NOSSA SENHORA Ünh�- nada com a história,IRM . "

'

' ,,'1 acabei sendo o prejudicado.
Como é que póde, hem? A-

DAS VITO'RIAS gora, aqui do leito, nem pos-
,

so respirar êsse ar oxigenadotàneidade grandemente re
'que anda por aí pelas ruas.

comendáveis.
Quais são as novidades? O

A presença do ApostoladQ
governador j á voltou? Os

de S. Luís, magnifica orga-
jeeps já estão chegando? E'

nização civíco
\

religiosa da
verdade que a U. D. N. elege

Pedra Grande, deve-se à al;J-
22 deputados estaduais? Se-

ciosa. negada pessoa da Presíden- rá mesmo o Paulinho o tu-
Para as festividades do dia te, a Snra. Olindina da Luz

turo Presiâente da Assem- I,7 do corrente, salienta a. gen- Caminha que se tornou as-
bléía>: Dá um pulo aqui para'

tiieza do Exmo. SrE·. Gover- sim credora da, Irlyandade a gente papear. Sou uma
nadar 'Irmeu Bornhausen fa- ora muito agradecida.

pobre vítima daquele slogan
zendo-se representar, bem,

'

Um' dos maiores motivos
de isso: Se, entrares na fila

como a presença do Exmo. de satisfação dos irmãos se
e votares '�1O Ir ineuj- nunca IComandante da 5a. 1. D., G encontra na presença do nu-
mais entrarás em fila algu

General Octacílío Terra Uru- meroso público de Florianó-
ma. A da cafiaspírlna é in

rahí, além de outras autorí- polis, concorrendo êsse fato supór'tável. .Ninguem respei-
dades. para aumentar o estímulo

ta ninguém. Os últimos aca-.
Para o brilhantismo da aos que se acham empenha- bam sendo os primeiros. Se i

dos na cruzada que esse mo-
o meu mal fôsse '

específico"vimEmto rep'resenta. teria apelado para o CeI. 1O Snr. Coronel Comandan-
Trogilio, requeréndo ordem.

te da ,Polícia Militar foi mui-
Disseram-me que êle tam

tq gentil, e�viando a banda·
bém estava na fila por cau

de música para a ,solenidade.
sa da eleição do Luís ele Sou

Nem por s,e acharem no
za. Não se compreende mais

encerramento desta nota se-
nada... Guilherme Tal.

GASPAR

Miss San·ta
CatarIna

Nerêu
I

Saulo
1.623 '

915
Aristiliano . . . . . . .. . .

Adolfo .

1.368
1.465

TIJUCAS

Nerêu .

Saulo .

AristiÍiano ; 0 •• o ••

/
••••••

Adolfo
, .

3.399
3.273
2.454
2.373

,/

CAPINZAL

Nerêu
saulo

2.145,
2.145

2.053
2.051

Aristiliano . . . . . . . . . .

Adolfo .

LAJES

Nerêu
Saulo

9.802
8.825

Áristiliano
.

Adolfo .

••••••••• o o •••

.
'

5.618
4.719

Ao Iniciar o segundo ano

de atividades, a Irmandade

vem publicamente agradecer
·a quantos - e são muitos -

a têm distinguido com o seu

concurso e colaboração pre-

procissão muito concorreu o

'I' dedicado trabalho das ir!11i;.0
da Catedral, a madre ELmcll
trudes e a irmã Fil'mina, e

o do pessoaL do esta'�d l'Q ciD
5° Distrito Naval, eonfe(�cio-

rI

nando O andor :>ev,undo o.de
zenho que lhe foi apresenta·,·
do. rão menos fervorosos os a-

A Irmandade cml1pl'e um gradecimentos aos jornais A

dever neste agradecimento GAZETA, O ESTADO e o

que faz ao mestre Alberto DIÁRIO DA TARDE que

Ximenes, que dirigiu os seus sempre publicaram as notas

companheiros, ao habil me- enviadas pela direção da 11'

cânico do estaleiro. iaíz de mandade, com o maior des

Moura e a SC'.'l auxi!.i,\!: Abi- taque, e à Rádio Guarujá,
lia José de <?liv'�ira, especial- I que a� t.ransmit�a parà o po

mente na complicada 1l1sta- vo prOXll110 e dIstante.

iacão das' rodas de avião, ao Que a mil�rosa Nossa Se

m;rceneiro Eugénio l'::auling, nhora das Vitórias distribua

em. todo o conjunto de sua suas graças para tantos que

especialidade, ao pintor Cel- ás mereceram!

so Martins, ao cabo eletricis� i TERRITü'RIO ' LIVREta' da ,Marinha Luís de Lima
_

pelo excelente trabalho de: Sara' process'ado WASHINGTON, 9 (U.. p.)
iluminação, aos outros auxi-I '

,
- A Comissão de Relações

lliares
Waldir Ximenes, Erna- CAIRO, 9 (U. P.) ..:_ O I Exteriores do Parlamento

ni Pereira" Nilson Osório,' ch�lque Hassan EI Hadei_?y, i�go.slavo resolveu, por una

Nilson Espirita Santo, Ber-I gUla supremo dos �'Irmaos UlmIdade de votos, l'ecomen-,

toldo José Costa, Guilherme Muculmanos", preso há dias, dar que o Parlamento r,eti
João Sabino, Apgelino Fa- será processãdo perante o fique o convênio. pelo qual a

gundes e Argentino áos 'San- tribunal militar, sob 'a acu- Iugoslávia e ,a Itália l'esol
tos, que cqoperaram com en-' sação ele incitação à revolta ,veram o pleitci sôbre o Ter-
tU;iasmo, interêsse e expon- I contra .0 regime. ri tório Livre de Tr�éste,. � I

..
,

_

.....�:/"1

xxx

Resposta:
Guilherme.

Remédio contra a gripe
não � possível. Tudo o que
serve para issb, serve tam
bém para dor de cabeça. Es
toques' esgotados. Mando-lhe
aí diversos resultados elo

pleito. Lendo-os, você ficará
bom e radicalmente curado.

... BUM

Florianópolis, Domingo, 10 de Outubro de 1954
_�.K .

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

o
.

PLEITO ELEITORAL
RESULTADO DA CAPITAL

Em nossa próxima edição daremos o re

sultade- completo do pleito eleitoral de 3 de
Outubro, nesta Capital, particularizando to
das as votações
-_ .._----,

ELEICÕES EM HONDURAS
,

O sr. Bornhausen, no Rio de Janeiro, no Sul, no

Oeste, no Norte do Estado, pitonizou o resultado do

pleito. A vitória da U.D.N. seria elismilinguielora e es-

magante:
1° - Elegeria os 2 gcnadores,
2° - Elegeria 7 ou 8 deputados federais; __
3° _: 'Elegeria, no mínimo, 22 deputados estaduais;
4° -:- Elegeria todos os prefeitos do's novos mu-

; nicípios, neles incluído o da Capital, que é
velho, mas o prefeito seria novo!

Essas profecias sofreram, corno- se sabe, uns aba
timentozinho! um tanto ponderáveis, em favor da

oposição, dessa oposição que eles diziam que não exís-
tia!

x x

x

A opmiao ele outros próceres ela .U.D.N. coincidia
com a do governador, em gêucro, número e caso.

.:.No comício do Estreito, da tribuna, Mestre Wan

derley repetiu os palpites bornhausi'cos!

"

x x

x

éom o meu prezado adversário deputado Chiqulto
Mascarenhas estou rorraelo ele crédito, em House of
lords. Vitória líquida! '._"'

x x

x

E ja ouvi queixas assim:
� Perdi a cadeira e a carteira!,

x x

x

Imaginem, se .a oposição e o P.S.D. exis�issem!
x ":li:

x

Para finalizar e resumir estes tópicos, a sugestão
'de um epitáfio:

'Aqui está a eterna vigilância de Santa' Catarina.
Como aquele ingênuo lusitano, ela, a 3-10:54" acendeu
um fósforo para ver se tinha gasolin� no tanque.

.

Tinha!"

(

.".
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