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RIO, 13 (V. deputados - 126; senadores

!
-

O Jornal: _ .,.

- 26. Manterá, êle, portanto,

IO·
•

D· ,
, A previsão pessedísta dIZIa sua linha de predominio po-

malls antl,o •• - i que o P. S. D. contínuarui" � lítico sôbre o país. Dominará'

rió d. S. Catarina ser majoritário na Câmara e nas governancas : estaduais,

r
no Senado. Os dados da, apu- nos mumcipios, nas câmaras

-

I racão eleitoral confirmam I de vereadores, nas assem-
Ano XL plenamente de prognósticos: bléias legislativas.

I N. 12.012

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

Flôres para os heróis
Destinam-se a cobrir os tumulos
(do Cemlterfn Militar d·e Pisf6ia-

, RIO, 13 (V. A.) - A Seção, I
dovíárta (Praça Mauá) : no

, � do Distrito Federal da Asso- nas etações da Leopoldina da "Aeroporto Santos. Dumont e

cfacão dos Ex-Combatentes Central (D. Pedro II) e Ro- ,na Galeria: Cruzeiro".

( ��:� �e��c�e����o ��n��;�� CÔNYRABÃ-NDÔ PER·FU�fÁDO"'"�
destinacl:1s 'a cobrir em 2 ' de

novembro próximo os tÚl11U- RIO, 13 (V. A,) - A �o,- ,

mercadoria foi recolhida pa-

las dos hei-ois da FEB mortos do de um cargueiro

nac!on3.11
ra leilão. E�ta macll:ufra:ta a

na Itália e lá enterrados,' no procedente da Europa, lima guarda-mona �ambem !'0Ce-

c�,nnttérío dc Pistóia, I
turma da guarda-morta, sob beu quinze sacas de caré em

, � grão que estavam sendo

Nêste sentido, a Associa- a chefia do inspetor Bonílha cJ.;ansportadas duma chata

çâo distribuiu ontem uma apreendeu 300 vidros de per- para o navio. italiano "Sbe".

nota, comunicando que, pa- .rume "Chambley" ':! doze

Vi-lO
valor da saca ele café, (�!11

ra facilitar a coleta dos do- dros de água de colónia, I!O Genova, é de eine0 mil cru

nativos, "ínstalou barricas valor de cem mil cruzeiro s ,:1 zeiros.

Nerêu
Saulo

••.•••.••••..•. '..•.•.• "',!"
::;U12
2,040
1.577
1.829

PARA O SENADO
-
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oTEMPO

SEGREDOS MILITARES
Revelados aos alemães e russos

VIDEIRA
'l,

Aristiliano

PUNICÃO AOS ELEITORES FALTOSOS
,

lista da esquerda que It'CO

nheceu ter entregue aos ver

melhos documentos n.íüta

res. Dides novamente evíoen
ciou as Implícaçôes politícas'
que rodeiam o caso. 'ao ata

ca).' o sr. Francols Mrtterand,
ministro do Int'�J"1,(li', desíg
nado pelo presidente cio oon-

Trata-se de Jean meles, selho de Mínístros, sr Píeré

que fez esta acusação &0 Mendes. Frisou '._j'.w sra inti

deixar a audíêncía a qual foi mação confirmou que o mi

chamado para responder a nistro Mítterand e !:'JU J-io\i
um ínterrogatót+o sobre au- da tinham decldído perse
xílios aos alemães durante a guí-Io com Insí.stêncla. .Tanto I

guerra e posteriormente [,,O Dides como e ex-chers de j.o

ínímígo, lícia de Paris foram flf'sti-

Enquanto isso, o rutz elo tuidos de seus Cí'.rk:O.'i depo.s \

processo confrontou Vides I do regresso de Mendés-Fran
com André Bal":mes, jorna- ce aO governl).

PARIS, 13 (U. P,) - O ex

inspetor cuja suspensão de

terminou o começo da inves

tígação mais Importante 110

setor da espionagem, disse

hoje que estava sendo perse

guido pela \,pollc!a l',)Jíti.CO;'
90 governo.

Konder

CAMBORIU'

Nerêu
Saulo

1.024
1.023
8115
894

Aristiliano
Konder

SÃO MIGUEL DO OESTE

Nerêu
Saulo

335
497

1.075
1.078

Aristiliano
Konder

TIMBO'

Nerêu .

Saulo ,
,

.

Aristiliano ..
'

, .

Konder

1.476
755

2,517
2.546

RIO, 13 (V. A.) - "O go- ,cimento, referentes às frau-

SENADORES PELO DISTRITO FEDERALverno não concederá anistia' des e aos atos de coacão. Previsão do tempo até às

'

,

"
-

. ", .

aos eleitores que 'não C0111- 1 Deixou o sr. Seab�a F:1- 1,4 horas do dia 14. RIO 13 (V A ) P 1tI' d
,

lei
I

d 'd f'
'

, ,'.'
- ara a envia as ao Ma,ra�nii,

pareceram as urnas nas e el- i gun es, porem, e re erir-se Tempo - Bom, com nebu- senador, ate hoje, nesta ca- faltam ainda 73 que serão
cões de 3 de outubro. Se aos casos, que não foram

losídade, nevoeiro. pital: Caiado de Castro apuradas até quínta-teíra,
houver alguma iniciativa poucos, de eleitores que dei- Temperatura _ Em eleva- (PTB) 294.729; Gilberto Ma- quando ficarão concluidos os
nesse sentido, ela não parti- xaram de votar, principal- çâo. rínho. (PSD), 229.212; Ha- trabalhos de apuração no
rá do poder executivo - dis- m�nt�, n�s�a capital, porque ventos Do quadrante milton Nogueira (UDN), .. Distrito Federal. Quarenta e
se aos jornais, esta ,tarde, o ), lI�dICaçao da ;ona onde rt�- Norte frescos.. 1224.043; Mozart Lago (PSP), I três juntas ja concluiram
sr

.. S.eabra Fag'un.des, nobre verrarn sufragar seus. ca.mll- Tem'peraturas _ Extremas 221.859. seus trabalhos, restando ,,_

t 1 J t 1 t tIl I
U - - .. clarou na manhã de ontem à' tra. Na primeira reunião elo

mm!:>.1'o (a_ us Iça.
"

( a os rblícac _

ma

f
�m icaua

de ontem: Máxima 21,5. Mí- Das 2.556 urnas do pleito
I
penas dezessete, que vão a- imprensa carioca o seguinte: PSD logo após a posse ,do

1
�sslm serao�]1l'°3ce�sadOSt os I ���. �u l!C�çoe:. "etta� 110

nima 13,8. 'I de 3 de outubro, nesta capi- purar as últimas urnas. "A jdéia de dissolver a cha- sr.. Café Filho, transmiti esse
desejo do ex-presidente, que
visava, antes de tudo, unifi
car e fortalecer o nosso par-

já con{unic'ou ao preshferrte
-, ---:., > ,.

-I ,�'
.:

,", -, ", ",
. -' tido. '1\ chatnadal' "uh du-

Itrlst'aY',-ri�scel� ':llhl1dQ a psr)
da República que o mluisté-

�J

ri!> publico eleitoral pl'OCCS- LUPION VENCE NO J
resolveu hipotecar intfp,ral

.

J lt 1 t·
. � apóio ao- gOVCÍ'11;) �b � :', Ge-

!��:�:::�:1: (��!::�o\������l: [' CURI:r!���� ,\) -,

Males que' a' li-lU'em �o Bras·l' ���i�:����i�OU��)��l:���l �e�=
b1'a Fagundes t�Ye ocasiiio

E' o se�Llint� o rp<;ultado

P:l.-. "

. '_ 1'",.;\ -"Manl·'es'laçU-'es ta atitude, em vi"ta das Cl'í-

de salientar-lhe que a abs- 1':1 senador:
.

,ticas feitas pelo sr. Getúlio

tcncão fôra de vinte pOl'cen
"ato!,

RIO, 13 (V. A.) - O presidente da, Confederação Na- mentarios, eram enfrentados com os ,recursos de novas Vargas á admini::;truç:lo elo
.'

-

Lllplon 117.847 1 E
.

G D
to e decorrera, em g'l'ande

, , . . . cionaI do Comercio, sr. Bt'asilio Machado Neto, comentan- emissões �i<lueiarias. genera unco' "slxu' utm

parte, da circunstância llc Alo, , . , . , , OS (ln (lo a Ol)inião emitida l)elo ministro da Fazenda, sr. Euge- Subiam sempre maiS os preços das utilidades, aumen-
e resolveu perman')Cei' em

Artur Santos 92.100 . . . . posl'ca-o d
.

d 1
•

ter sido concedida aistia nio Gudin, de que os dois males maIS permClosos a econo- tavam os salarios com repercussões novas no 'desequilíbrio : e ln epen".enCi<t.

Parailio Gorba .. 86 1 T7 - - •

l'
. " Com o desapa ,. ln 1- t)

.

aos eleitores que não cOIl;ipa-
.'

mia nacional SlW a "iI flaeail e o naC10na Ismo excessIvo, dos orçamento!! e no encal'ecimento da produção, numa ea-,
l't:',; ,lt� I \ Lia

receram às urnas em pleitos
Rocha Loures 30_"":;) I

disse:' deia sem fim de mais dinheiro e de menor poder aquisiti- sr. Getúlio Vargas -- éonL!,ui '

t
. S- l' 1 d

..

t
. -

f·t o parlamentar cárioca
-

an 'erlOres. I
ao se'T (UV!{ a as m::us JUS as as apreClaÇoes el, as vo, de m!,lis altos salários, de valor apenas nominal, de re-

Oonfiando em que �l,iild::t,1 A PARAÍBA NO 'pelo titular da Fazenda em relação à inflação e qU,e, no ceita financeira insuficien:te llara atender as despegas.
cessaram também o� motiV'JÓi

desta vez não seriam inco-
1 Brasil, tanto dificult:t o nosso-desenvolvimento. Realmen- Por outro lado as restrições à livre .iniciativa e as di- que nos tinhaq). Jev�d:) ::t(jue-

modados, milhares de pes- ! SENADO te, como bem acentuou o ministro Eugenio Gudin, ,pel'- ficuldarle� �postas à entrada de capitaiS' estrallg'eiros,
la posição. Não há mais '1L1:?1-

soas deixaram de cumprir o, JOÃO PESSOA, 13. cy . ./\.) Illlan�cendo surd�s à voz da prudencia, os governos respon- inclusive em' consequencia de intervenção do Estado no quer razão para �ob!'evivel' ':I,'

seu dever civieo e democra-, _ O resultado �la elelçao pa- sa\'elS pelos clestmos do pais nos ultimos anos deixaram ele domínio economico e, de um espírito jacobinista evidente "ala dutrista", que já se en··

tieo nas ultimas eleições. 1'a senador é o seguinte: I tomar aquelas providencias que se impunham ante a con-
, na legislaç.ão destinada- a reg'ular a exploracão das fontes contra dissolvida. O Partic!.)

Naquela ocasião o ministro VGt.os juntura ee!lllOnlica criada pela segunda;- g'uerra mundial. I de. lH"O�ução, como se obsel'\'a em relaçã? �o Cocligo de Soc.ial Democrático,
.. '

�.g'or�.
da Justiça informou ainda Argemiro Figueiredo 89.0831 �e nada nos �aleram o.s sald�� ent<to acum�lados no ;'l\1;mas e de Aguas, a Petrobl'::ts, a Eletr.obras e outl'9S, f�-_ �aIs do que. nu��a, e"ta nTll-

ao presidente da Rel�ública, João Arruda 89.370
I extel'l.or que deverIa� ter Sido. u�lhzaclos no. sentIm_ento de I r.havam de maneira absurda as portas do país a qualquer

flCado e fOltalecldu l'ara as

de que serão examinados os Assis Chateaubriancl 83,705; reduzll' dentro do pins as emlssoes excessivas. ,Os gastos, C0011el'::tção, por melhor que fosse a llroposta l)el'a aplica-
. lutas políticas qt.w o eSfJf:-

casos chegados ao seu conh�- ,virgínia Veloso 83.1('1-! sem controle, aumentando cada vez mais, os deficits orça-I �;lO de ca}>itais aliena,>eis.
_

ramo

Por tudo isso ,!- cotl<'luiu o sr. Bmsilio Machado Neto "",..>I'!�{"'(...jB...41"o�o"Iit"'iIJ�õ...•...·No"Ii·JoÃIJs....s"'Ã...7;JO-IJ-M..."Õ"'·"{'jJOit"""Ê...·-"""'"

l-Idera nça' naC·Iona I rhegamos à situação' atual, tão bem definida do 'sr. Eu:' Ri�eR.:���ontla2c��nes de Muderlls

, gCii.io <Judin. Pl';':icamente liquidamos as nossas possibi-j Direcció-n Telegráfica: ROMA�
, ,lidalles comerciais com o exterior. E isso porilue não ]10c1.:l- ROU l'vIontevideo (Uruguay)

RIO, 13 (V. A,) _ O

cO-l
' "

terá no sr, Nerêu Ramos um mos exportar (le modo a fazel'mos divisas de importacão '
.

nhecldo comentarista políti- A propósito do sr. Nerêu tas. O sr, Nerêu Ramos con- dos seus mais experimenta- ele tudo o que necessitamos para produzir hens de con�u-I J�I()�()""()""I)""().co Murilo Marroquim, ele Ramos escreve: seguiu, no melhor estilo" vin- dos condutores. Eis aí um mo e artigos de exportação.
, Q aOU-se

O Jornal, sob o título PSD: "Aí vem o PSD, compacto gar-se da tlerro� de 50; político que desperta confi- Produzindo pouco e aI, queremos cada vez mais a

Iretorna vitorioso para exigir e categórico, para reassumir compôs-se com o partido tra- ��ça; sobr��, de�idído e inte- pro(lução, encarecemos e. ficamos como estamos: sel� re- Incompe leate
a lidel'ança n:.tciünal, tece o seu lugar de partido' ma- I

balhista f;! situou-se, de .novo, hgente, mUlto clUmento da cursos de qualquer espeCle. Esperemos que ante tal sltua- RIO 13' O J i C
d h f r d d d t· d d

-

I
' u z osta

hoje comentários em tôrno joritário, sem o qual nem o como um os c e es maIS ca- qua I a e e a quan 1 a e çao, as pa avras sensatas como as que pronunciou no es- Ca1'valho, ,acolhendo a de-
da posição majoritária do gov�rno administra com o tegorizádos fio seu partido. do seu partido - condições trangciro o atual responsavel pela pasta \financeira do núncia contra os acusados
Partido Social Democrático Congresso ou com os govel'- A política nacional, que vai que o tornam um "leader" Brasil sejam devidamente me(litllpas pela alta administra- do crime da Rua Toneleros,
no Brasil e dos seus vários nadares estaduais, também desenvolver-se talvez verti- nacional na sua agl'emia- ção publica e que, llO1' fim, se tome o caminho certo antes

• , mandou que fosse oficiado à
líderes. maJ' oritáriamente pessedis- ginosamente até à sucessão, ção". seja tarde demais. C' I··t d I'.'

amara so ICI an o l,�erl(,a
__()....(J.....(I (I_()�(I_() ().....(l,__(I.....(I�(I ()_(�(Q,_()_(I_(I_ O)__(l�()�(l.... ().... ()....(l__() () ()._.(l....(l._.()_(�()_

•

. AproveitaJ�do-se da ausência dos l'ellresen,tan:es }les- I

A'
','; .

Illlento cri�inoso que �he atrib�liu a raiva s�nil �10 s�. Wan- �ara Pl'Oc�s�ar o deputado

se(hstas na Camal':1 Federal, o sr. Wanderley Jumor, no ,I taques sen IS c1e1'ley Jumor, 'P�1' eVl(lente que encontrarIa Imediato e

I
Evaldo Lodl.

discurso que ali profetÍu :1 8 elo corrente, almlinclo ao ru-
' 'enérgico �·�vide. Ninguem, que v�sta calças, mesmo que de Quanto à prisão prevel1t�-

moroso episÍldio eleitor'aI da Coletoria do Estreito, teve o • humano so tenha o gesto e o peito, como poetava Camões, va do Gal. Mendes de MoraiS

il1adjetivável tlesYIb.nte lIe afirmar, entre ontt·os éabelndos Fossem verdadeiras as acusações que o deputado uc1e- licará impassivel diante do quadro de criancinhas rnassa- decidiu o Juiz julgar-se ill-

maranhões, os seguintes: nista faz ao preclaro l)l'esidente do P. S. D., antes de 111'0- cradas a ponta-pés e de mulheres gráviclas esbofeteadas. competente para decretá-la,

({ue t) presidente tIo P. S. D. entrau naque- vaI' que o sr. Celso Ramos perdera porventura o seu con- E é mis,éria inominável, que todos os homens de ,bem considerando o p'roeesso da

la Coletol'l:l, dando e distribuindo pont,a- trole e a sua habitual linha de correção, o sr. Wanderley repeliram aqui, essa, de emlll'estar ao sr. Celso Ramos, fi- alçada da Justiça Militar.

pés e bofetadas nas senhoras e crianças; ,Junior teria provado á mais desmoralizante covardia dos gura de exemplar dig'nidade, atitudes que ellverg'onhariam

que até senhoras gráVidas foram derruba-
'
seus correligionários. ' 'I ,o mais repulsivo desclassificado. O RISO DA CIDADE···

das � esbofeteadas;
,

E' que, ali na Coletoria do Estreito, no �xato momento Acusações estúpidas, de parelha cretinice, custaram

que um mocinho teve a perna fraturada em que nela penetrou o dirigente do P.S.D., 'além de mime.. aqui prêço elevadíssimo �o partido oficial. E delas não se

por um ponta"pé do presidente do P. S. D. 1:0SCS eleitores da .U. _D. N:, se achavam vários cand'�datos previniu o sr. Wanderley Junior.

Custa-nos crer que o sr. Wanderley Junior, cujo espi- desse partido, inclusive o Prefeito espúrio da Capital. Se- I O q'ue houve no Estreito, à chegada;do presidente do

rito de lutador nunca negamos, tenha descido a tanto. rá possivel que tddos esses homens, vebdo, um outro dar P. S. D. na Coletoria, onde estvam sendo praticadas gra-

Depois de tantos entreveros gloriosos e de tantas jor- ponia-pés em criancinhas inocentes, quebrar pernas de ves infrações ao Código Eleitoral, foi uma correria prova-

\nadas democráticas, nas fluais, dentro ela sua p. D.' N., foi pobres mocinhos, esbofete�r mulheres pejadas e indefesas, da pelos _g'rjtos histérieol;l do sr. Paulo Fontes, que ,recla�
cérebro e foi braço, causa-nos l)iêdade vê-lo reduzido a não tivessem :.1, coragem de se lhe opor? Será ,que os call- mava a policia. Ninguem recebeu ponta-1>és -ou bofetadasl
essa' indig�ncia raivosa, de 'que as suas palavras sio triste didatos que ali estavam para 1:iedir votos ao 'povo, fossem

I
Não houve mocinho algum com a perna quebrada! As su

� decepcionante rctrato. Deserdado já daquel� fuir play assim tão covardes, ião despudoradamente .afeminados, postas vítimas fomm todas subinetidas a exame de cor})o
que o llolHllarizava e daquele sense of humor que, como flue se deixa�sefn desmoralizar por completo diante' do i de delito, Tão log'o a Justiça forneça as 'certidões, já reque-I
ima,n, ,lhe atraia as simpatias correIígioná,r'ias- e o respeito eleitorado, fugindo à: reação e à defesa q!le o dever impu- : ridas, desses exames, divulg'a-Ias-emos para confundir os

adversário, o sr. Wanderley Junior nos surge agOl:a até eo- nha? Será que essl(s homens se desmasculinizal'am e n'ão : mentirosos quc" lá fora, estão envergonhando o nome da
mo um mendigo de imaginação, desses que a psicopatologia tiveram a atitude consciente de so.correr vítimas amig'as -

I
llossa terra.

costuma observar Ilara i1ustracão de exemplos de certas gesto que o instinto não nega a�s cães? I'
,

Resta-nos, todavia, a es}>e\·ança de que' o sr. Wander-

dt.fel"ença§ entre a idade civil �u cronológica e a mental. Não! �e o sr. Celso Ramos pudesse ter tido o Pl'ocedi- ley �unior, caindo em si, venha a públiCO desmentir-se.

__--.-------------

"ALA DUTRISTA"
Foi dissolvide no P. S. D.

RIO, )..3 (V. A.) - O de- mada "Ala Dutrísta", que 'e

putado Lopo Coelho, do Par- xistia dentro do PSD, ,par':
tido Social Democrático ele- tiu do marechal Euríco

'

Du-

O P. S. D. na
I,

'GOVERNILDO - Desliguem
o rádio! Não quero ouvir

resultado de eleição!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CL1NICA DE oi.nos - OUVIDOS _ NARIZ E
GARGANTA
- do-

(
I

�.:.:.l__ !........ ,·_

o IIBTAllO.

Indicador 'Profissional
. _ \

. ,

D B -, o ESTA'noM - E D I C O 5
' , \ I Dr. fausto rasl r

.

Chefe do Serviço ,de Ouvidos - Nariz e Garganta
do Hospital de Florianópolis

.

·7
._�. '1' E'SPECIALISTA EM DO-I ADMINISTRA�AO d

'

REDO DRA \\ LADYS' AVA ..... A clínica está montada com os mais mo ernosMARIO 1. DE �ARMO I DR. ALF ..

.

.

.

oU

.1 ENÇAS DE CREANÇAS. IRedação e Oficinas, à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidad�CANTIÇAO CHEREM W.. MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)
- MÉDICO ---, !

e CONSULTAS: Das 10 às Tel. 3022 - Cx, Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratámento auxiliar das sinusites e
CLtNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE

-

DIB Diretor: RUBENS A.
.

• inflamações do Nariz e Garganta)A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS DR.' ANTQNIO 12 horas. .

RAMOS. IONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoEx-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE
.para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores deColônia' Sant'Ana.

,
+; MÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Ern muito'!Doenças nervosas e meu-

CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13, I'
" Representantes: casos são evitadas as operações das AmigdalasTratamento moderno da tais. GERAL�PARTOS. Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faríngnee- \,I· Impotênc ia Sexual. Lt 1 ,

fI
- do"d )SIFILIS Serviço completo e espe- ra, c.a,

. e in amaçoes. os UVl os,Consultório - Rua Tira- Rua Tiradentes n. 9.'
cializado das DOENÇAS DE Rua Ser.ador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça) ,

dentes, 9. Consultas das 15 às 19
SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - f\o andar. I RÉFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

;HORARIO: horas.
métodos de diagnósticos e

I
Te!.: 22-5924 Rio de (OCULOS)Das 13 às 16 horas. FONE: 34�5. .' Itratam€nto. Janeiro, !LAMPADA de FENDA (Verifícação e diagnostico .deRes.: nu� Santos Saraiva, SULPOSCOP1A _ HlSTE- DR. JOSÉ MED,EI- Reprejor Ltda. lesões dos Olhos)'fel.: Cons. - 3,415 - Res.

54 Estreito
F I' (r' .

- 2,276 - Florianópolis.
-.

RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rua 'E; IJ:(� de ,I rveira, n. INFRA YERl\IELHO
----.----

'rEL. - 6245.
_ METABOLISMO BASAL �'ADVOGADO _

21 - 6° andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
DR. ROMEU BASTOS DR�- MÁRIO WEN.· Radioterapiap or ondas Cai�a Postal 150 _ Itajaí

Te!.: 32-9812 - São Paulo Pulmão e Esofago
curtas-Eletrocuagulaçâo - \ ASSINATURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (�ltos da Casa.

\. PIRES DHAUSEN Ralos Ultra Violeta «( Infra "'\ Santa '-:;ata�ina -

Na Capital 'I Belo Horizonte �.- MÉDICO CLlNICA MÉDICA DE Vermelho.. DR. MÁRIO LAU- Ano , C... 1.70,O{l Residência. _ Felipe S:::hmidt, 113. '!'elefone 2.365Com práticá no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Icua Trajano, _
Semestre Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tardeSão Francíscc de Assis e na Consultório - Rua João n. 1, 10 andar - Edifício do RINDO No Interíor das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do Rio de Pinto, 10 - Te). M. 769. Montepio.' e

.�,"""'� Anc Cr$ 200,00
Janeiro Consultas: Das 4 às 6 lio-- Horá+.o : .Das 9 às 12 ho-

A Isemestre _ Cr$ 110,00
CLINICA

.

MÉDICA raso ras _ Dr, MUSSI. �R- CL UDIO Anúncios 'mediante con-

CARDIOLOGIA Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas _ Dra. t BORGES tráto, I

.Consultório: Rua Vitor Júnior, 45. Tel. �.Bl:2. MUSSI. , ADVOGADOS Os ortg.ínais, mesmo nio
Residêucia : Avenida Trom- Fôrc em geral, Recursos publicados; não serio devol-·Meireles, 22 Tel. 2675. OLHOS' _'---:OUVIDOS _

powsky, -84. perante ° Supremo T'r ibuual vídos.
,Horários: Segundas, Quar� N (\R.Z E GAnGA�1'A' Federal f' 'I'r ibunah Federal A direção não se respo.-

---------'-
--- --------'-

R sabüíaa pelos conceitos em�-DR.� JÚLIO DOIN'\
d e .

"e����ITÓRJO� tidos nos artiKos usillados.
.

VIEIRA DR.
_
NE\VTON rlcr iunópo l ís __. Ediftc!o

..
_......... , .........��:::!!i)'ÁVILA São Jorge, rua Trajano, 12

CmURGIA GERAL - l° andar - 8a1a,1.
Doenças' de Senhoras Rio de .Ian e irn - Edifício

Prnctclog ia - Eletricirlarl .. Borba Gato. Avenida An tô-

Médica o io Carlos ·2'07 - sala 1008.

Especialista em: Olhos
Ouvidos - Nariz. Gar

DR. WALMOR ZO- ganta.

l\lER GARCIA Infra-Vermelho - Nebuli-

Djplomado pela Faculdade zação Ultra-Som '

Nacional de Medicina da ção Ultra-Som
Universidade do Brasll (tratamento de sinusite

Ex-interno por concurso da sem operâção)
Maternidade-Escola Anglo relinoscopia - Mo-

(�prviço do Prof. Octávio .derrro equipamento de Oto-

Rodrigues Lima);" 'Riao- laringologia ' (único
Ex-Interno adu Serviço de no Estado) .

Círurgía, do Hosptla1' Horário das 9 às 12 horas'

l. À. P. E: T.�' C. do Rlo de e das 16 'às 18 horas
.

,l
'

'Janeíroc- IConsuH?rio� --:-i R;�.a Vítor .Causas .cíveís, comerciais

Médicc. ,.(l.O·}lospttal. de Mireles.}\22, e.�ql!lna �,9r f,r���is,Jtrab_aJhist.as·f
.

.. . .Galrid,ad�. '{}o" -S�ldanl�i,).Marlijhoi i'.t2 L ;...e.Çon�l�'_ "pdP�l4Je. ,,'

DOENÇAS bE SÉNHORAS Res. - 'Itr. Uro�sarrga , Rti: Ni.mes Machad�: 1 j
-_ PARTOS-OPERAÇõES apart. 102. I"

b____ o (esq, Tiradentes) -!lO Ta-
Cons: Rua João Pinto n. 16.

DR VIDAL
: das 16,.00 às 18,00 '.

,
do - SAI. 3,

" horas. CLíNICA DE CRlANÇAS \Pela manhã atende CONSULTí>RIO - _fl'.H- --- ---

ReJ1��·��r�·.!!�·- �ec���::��' -, D."\ br. José Tavares' Iracema
Rua'. General Bittilncourt

as 6 horas..
, MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - ,CLINICAResidênci�: Tenent. SI1-

GERAL\ n. Tleolle'fon','. 2.692. ·1 veira, 130
FONE - 3.165.

JORNAIS Telefont- Doenças de Senhoras e Crianças - Partos :- Operações
O EI'tado '.012 O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operações
A Gazeta 1.151 das doenças de Senhoras

.

, Diário da Tarde 3.579 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-
.P.!I�P'!IIIJIlI"', DiárliJ da Manhl .. , 2.463 turas, zumbidos, de ouvido, neurastenia, irritabilidade,

A Verdade.,'{...... 2.010.insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se-
Imprensa

OftClIaj
.•.•1:.188 xos - Tratamento pré-nupcial e pré-natal.

MHOSPITAI� Operações especializdas do ouvido, nariz, garganta;l ,.IDE' -(lnídade:
. .siinusites, polipos, desvios do septo I (nariz) i labio 'pa:rtido

(Provedor) .. .... .. I.•U'·._ Operações de hernias> apendicites, ovário, utero,
(Portaria) . . . . . . .. I.OSI hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoceles e
Nerêu Ramoe 1.8'1 varizes, elefantiazes.
Hilitar . . . . . . . . . .. 1.157 C I R U R G I A E M G E R A L
São SebastilO' .(Cua Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,

de Saúde) 1.153 hemorroides com 6 injenções, sem dôr
Maternidade Doutor OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)
Carlol!! Corria ... :.111 Tratamento e Operações do estômago, fígado, vesicula eCHAMADAS UH- intestino - Tubagem duodenal.
GENTES Tratamento· da Sífilis pelo processo Americano, mais

Corpo de Bombeiro. .1,SiS

I moderno, e'IR.3 ou 15 dias.
.

.

Serviço Luz (Recla- Técnica única no mundo para o tratamento do Hem.Ii-
mações) 1.404 gioma (manchas de vinhu) no rosto ou no corpo, 'com,

I POlllái'crll·aO)(Sa.la.. C.".m
-

.. -.018· 100% de cura.
A Receita de óculos - Tratamento e operação das doença.!!I Pólicia (Gab_ Dele- dos olhos: P'fUUCIO, CATARATAS, ESTRABISMO,

I
\
Irado) 1.5&4 ETC.

: ('UMPANHIAS U. >\TENDE A QUALQU}.�R HORA DO DIA E DA
.

'I'RANSPORT.
, NOITE

,

AtREO Consutório: Rua'Deodoro, esquina da Vidal RanlOs,TAC ••••. •.•.•.•. 1.7UO Residên�ia: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa da
Cruzeiro do Sul. . . .. 2.500 Torre.
Panáir 3.553 .--- ----.

i

�:r�! A','r��' �: �:!��
i
Navio-Motor «(Carl HoeDcken

; nul ,I ••••• '. Z.35R
RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇA.

Sc::sndlnIlUIII .:..... �.IHI(I
Viag'ens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRO: JlO'l'r.1S

! l,u , .. , , 'l flU 1
Escalas intermediárias em ltajaí, Santos, São Se-'

, bastião; Ilha Bela. Ubittuba, sendo nestes quatro últi-I M.'4'Íltlc %.276 .

t d .

mos apenas para movrmen o e passageIros.M('tropol " 3.'" �
As escalas em S. Sebastião. Ilha Bela, Ubatuba nãoOpera_ções Da.nças .Formado pela Faculdade Nacional de Medicina Uni- l,..a· 'Fort,a .. . .. '.121

nre]'udicariio o horário de -chegada no RIO (Ida) e'Doenças do apare�ho respl-
'd d d B a '1 I (' I • ��... t·

.

ratório de Se�horas - CUn.i�· da verSl a e o· r SI , ! ,St que .........•.

SANTOS (Voltá)RIO DE JANEIRO Central . . • . . • . . • .• I ..TUBERCULOSE Adultos.
Aperfeiçoamento na "Casa de Sáude São Miguel" ••trel. • ••••••••.. ".'71

. RADIOGRAFIA E RADIOS- Curso de Es.....cialiaaç'o P f F d Pl·.!. Id I "15' Il"- 1'0. erran o au luO e. • • • • • • . . . • . .. ••
COPIA DOS PULMOES

no HO<ipital dos Servidortls Interno por 3 anos do Serviço de Cirurgia J:STR.ITO ICiruraia do Torax
P f P d d' M nl_.. •••

do Estado ro. e ro e oura _ue . . . . . . . . . . .

i
Formado Pala .Faculdade I

"

J Prof M Estagio por 1 ano na "Maternidade
.

....:. Escola I
,

-_.__

NacionaI de Medicina, Tisio- (Serviço ,i) • .fia-
Prof, Otávio Rodrigues Lima

lo"'ista e TisÍocirurgião .

do i nO de Andnd.) 2 do P . t' s' E d
II

I Interno por' a_nox _ ron,. o
.

ocorro

.. I mpreda. a,Hospital Nerêu. Ramo,s Consultas - P.la manbl
'5'Curso de especializaçãEo pe,la no H0spital d. C.rld.de. OPERAÇÕES ,) Precl'sa'se da UIll'tl em-8. N. '1'. Ex-intel'llo e X-&S-. 5.0.... CLINICA DE AD.ULT.OS I

C·
.

d P f A tardei, das 1,,, IM.
�istente de Irurila o. ro.

DOENÇAS DE SENHORAS pregada para trabalhar em
P· h

. G i ..ries em diante no consult6rio,UKI> ln elro um'
CONSULTAS: No Hospital de Caridade, diariamente Pôrto Alegre. Paga-se bem(Rio). á RLHi I Nunes Machado 17,

F ·1' S' h 4 ...;t a8 das 8 às 10.
, Tr t á R F ICons: e lpe c m_,. EsqlLná d. Tlrad.nt••. '1'ei. No consultório, à Rua João Pinto' nr, 16 (10 ànd,) ,'; a ar ua e IPt'

- ::n:e8!!\ora IUtreaCÍA. 2.766. biariamente das 10 às 12 e das 14 às 16 horas. Schmidt n. 119 .. TELEFOl
Res' Rua Sio .Jora. 10 - Residencia - rua

presi-IRESIDENCIA:
- Rua Duarte Shutel, 129 - .. FloFianó-

NE: 3.177.
Fone 28911. l dente Coutinho 4"tl. polis.

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

.Lavando com Baba.0

\/irgem ES1Jecialidaçle
da Cla. W,BTZIL IN,DUSTBIAL�J8ID'vllle. (marca registrada' . I

e(ODOmiZê-se _f!WpO e' diDbeiro�_-,.. ,_ ...._-__
-

..�-+..o:_r---��_-::-_._�__ ........_�.__ ,, .. ,, . _----;...._-------_.-._----------_._._--_._-_ .. -_ .. _ ... _,_-- -- ,

Doenças Internas

;ORAÇÃO - FIGADO
. RINS - INTESTINOS

tas e Sexta feiras:

Das 16 às 18 horas.

Residência: Ru� Falipe!
Schmidt, 23 '- 20 andar,
apt. 1 - Tel. 3.01}2.

DR. ARMANDO 'VA- DR ANTÔNIO MO-
LÉRIO DE ASSIS NIZ DE ARAGÃO

- MJ!:DICO -

CIRURGIA THEUMATO-
-

Dos Serviços de Clínica In- LOGIA
Cantil da Assistência Muni-

Ortopedia Icipal e Hospltál de Caridadt� -

Consultório: João' PiDtCl.CLtNICA MÉDICA DE 18.
CRIANÇAS E A_DULTOS Das 15 às 17 diAriamente.

� Alergia -, Menos aos Sábados
Consultório: Rua Nunes Res.: Bbcaiuva 185.

Machado, 7 - Consultas das Fone: _ 2.714.
15 às 18 horas.

_

Residência: Rua Marechal DR. II E N R I QUE
Guilherme, 5 - Fone: 378�.

PRISCO PARAISO
DR- I. LOBA�O

FILHO MWICO

DOENÇAS .DO APARELHO - DIGESTIVO
ULC-ERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.

DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

Dr. Miguel Nunes Ferreira
CONS. _�' RUA VICTOR MEIRELLES N° 18, 10
ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS - DIARIAMENTE.
RES. -- DuARTE SCHUTEL N° 38 - FONE: 3,14C

Informações
uteis

Dr. Carlos F•. Enuelsinu
Médico dos Hospitais Americanos e da Força

Expedicionária Brasileira
MÉDlCO _ OPERADOR - PARTEIRO

. Dr. Ylmar (;orrêa
CLINICA MEDICA

CONSULTAS das 10 _ 13 horas
Rua, Tiradente 9 - Fone 3415

C(�;;lIltori,): Rua Vitor

Melreles n. 28 - Tetefune:
3307.

COl'lslilt�s: Da$ 15 horas
.m di''-�t'e,
Re'sí'âência: Fone, 3.422

-
,

Rua: Blumenal n. 71.

o leitor encll!ttrará., nes

ta coluna. infllrmilÇõn que
necesatta, diàrlawt'Dte e d�
lmedlaro :

---. r·--- ...·�·_-_·-

DR. CLARNO G.
GALLETTl

- ADVOGADO
nua ,,'Hllr Meirenes, 60.

FONE: 2.468.
- FI.orianópolle -

DR. !JIB CT-íEREM
-, ADVOGADO

Viagens·. U l.t\h·l1\'�
FlORIAN6l'OLlS: '� RiO

.

ÁS 3as.
fFOUS,-S, PAUlO- flIO ." 4�;�
FPIJUS.!. tUIlITll:lfi--RIO AOUlles

SERViÇOS AÉREOS -l
CRUZEI.RO, DO SU :.

Do Serviço Nacional de Doenç!ls Mentais.

Chefe do Ambulatório de Higiene Mental.

Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana.
Convulsoterapia pelo eletrochoque e car

diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico

terapia.
CONSULTAS: Terç�s _ Quintas das 15 às

17 horaSl Sabado (manhã)
Rua 'Anita Garibaldl, esquina d. General

Bittencourt.
RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901

l. \'

Dr. Ney, Perrone, �Mund-

•

•

-I
I

.

.1,'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianépchs, Quinta-feira, 11 de Outubro: de 195<1

, \'

"O ESTADO" I 'ESTADISTA NERW RAM?S
I

. I, Ja em 1920 começav� eu a ter minha especial admira-
o

A
cão nelo advogaclo NlmEU H.AMOS.

NO LAR E NA SOCIED DE
-

i�otr,vá que êle soslnho era toda uma oposição ao si-

í.uacionlsmo dominante, enrrentando tudo com ° mesmo

I destemor de sempre.

50NETO Reco:clo-me _

daquela manh.ã d?fr.onte ao_CAFÉ JAVA,

, .quando ele fez rrente, sem lUaIS nmguem consigo, ,aos que

lhe eram desafetos.

Alí estava o homem que não temia situações mesmo

perigosas.
,

Mais tarde, sempre na oposição, arcou com muitos pre-

I calços e teve que agir .COl1-i
aquela

f.
írmeza que nós lhe co-

JInhecemos,
Falar com NERÊU RAMOS naquela época, em plena

I rua, era perigoso, -porque o cidadão ficava marcado.

Os anos passaram. Depois veiu a jornada de 30. De-Ipois a celebre eleição que coloçou NERftU RAMOS na go-

I vernança do Estado, quando os companheiros do grande)c�tarinense",antes se havia��l refugi.a�o no Qual't�l do �xér
CIto, onde .tõdas as tardes, lamos visitar o saudoso arrugo e

colega' ALTAMIRO GU1MAU:"E:S;-eu e MARIO COUTO

cumprímentavamos naturnhuente o estadista NERÊU RA-

E foi-se, e amorteceu, chama perdida MOS. ,

Além das sombras onde chora o vento A posse do admlr/.vel político naquele ano, foi qual-
E onde irá soluçar teu coração. ouer coisa de cletrísante, sendo que aquela era a primeira

ALPH,ONSUS DE GUIMARÃES FO. vez que eu ia a Palácio, depois de 28.
'

--0--
,

. A trajetória do ilustre' catarinense continuou ç1'1111an-
t do sr. Haroldo Soares Gla- te: ' .

, I vau, do alto comércio local I Aí estão seus feito� grandiosos em todo Estado e nesta I
FAZEM ANOS, HOJE: I - menin? .Edu�rdo, f�lho Capital, murcund"a sua gestão profícua e s�nsacion��. Mas

, I do sr. Genésio Lms, dire- o cenário estadual já não comportava a figura do I_lustre ,

DR. ANTENOR M�m�I,S. I ter-gerente do INCO conterrâneo. Urgia-lhe novos e.mais amplos horizontes com IOcorre hoje o amversario -0-
. rue expandisse sua alta capacidade empreendedora e hou-

do nosso distinto ?atrício, sr. DXperl·meO· te bOJee vesse marg.em
maior para que sua inteligência servisse

m�-Idr. Anterior 'Monus, honrado, II) íhor aos, seus patricíos.: E .assim lá foi êle brilhar no cena-

Inspetor Federal junto ao' ,I. 'j() nacional,mas. conservando
sempre a chefia ele sua geri-I'Colégio Ca:arinense, e nosso BATATAS DOCES RE- te e de seu partido aqui. I

brilhante c.olega de íniprensa RECHEADAS O que tem sido sua trajetória no âmbito naCi?m.l, to- I
e poeta pnmor01o. ,

INGR:r;:DIENTES: dos nós sabemos: Deputado Federal, Benador, Líder da I
Este jornal, que se honra 6 batatas doces grandes 'Maioria, Vice-Presidente ela República e novamente Depu-

da sua cojaborução, apresen- 3 colheres de sopa de tado Federal, para ser alcado
\
à Presidência do Palácio Ti-

ta-lhe afetuosos votos de fe- manteiga .adentes, por quatro vezes em seguida.
licidades, nesta auspiciosa 1 colherinha de sal \ Agora o povo catarínense voltou a eleger o grande trí-

data, 1/3 de xícara de caldo de buno.
'

,

laranja Voltou a dar o maior número' de votos ao ilustre e 'bri-

DR. BIASE FARACO 1 xícara de pedaços de a- lhante estadista, E por certo o Palácio Tiradentes muito há

Aniversaria-se, hoje, o 'sr., bacaxí em calda de sentir a f.alta do enérgico Presidente, eleito por quatro

dr, Biuse Agnesíno Fataco, 1/2 xícara de nozes pica- vezes por todos os partidos do Brasil, para comandar a

humanitário clínico e pres- das ilustre Câmara dos Deputados.'

tigioso prócer democrata 3 fatias de pão Ainda .día 30 do mês passado, quando ouvia NER:ÊU

cristão. 6 azeitonas pretas. RAMOS falar no Largo F�uncles, sientia que em o mesmo

O ESTADO ·felicita�o pra- MANEIRA DE FAZER: trdoroáo e vibrante tribuno daquela farde ele Maio no Pa-
.

zer-osamente. 1 - Asse as batatas 'em láeío do Govêrno, quando de sua estrondosa vitória, que

_ sr. Antonio Pantino, Iôrno moderado; durante tanto encheu de entusiasmo seus amigos e admiradores.

funcionário do INCd; •
LIns .15 minutos. Corte uma \ Sua bandeira contínúa desfraldada, sua traietól'ia,

_ sta. Antonieta Gomes, rodela de batata e 'retire a continúa brilha�t�, e Santa cat�r�na n�.ncà :Oi tão h�nra
sra. Matilde Boete- massa com uma colherinha da com 'as culmínânélas que ssu dileto 111ho a tem elevado

cher, esposa do sr. Emilio I sem estragar a casca.

'

�ej-a esta � n�inha. saudação' ,�0� gr�,!1iI� conterrâneo,

Coetcher I 2 - Amasse a polpa re- de,P01f> d�sta. vItoN�sa: ,Jorn,aWt; �)eltOl:�.
'

.: ,

_

'_ sr'f{ . Celeste Bedus- tirada com 2 colheres de
.

Bem hajam pOIS os que (}l;lgr�lltle(lt!-,Jt1@.sl1as persona-:

"1' ,.c".'" -', "'0
p ·d'.", '''''''a''tel'ga o sal "".�11dades, engrandej!em. ta.mb'r,.\.se:d,.:'c��.· u;}.tal, p'i1J:..a :;Jo.e-

c11'
' �O a ,�-� �;n..:"._'J; ," óM -� ... _ _... ' �? ....... , ... -r� .��� ',"S"_ '-:: :rt�� ,

� .�._ sd. Eliz�beth Malburg ,�) suco de laranja.".
· �. rírtcação. da ..p,át��1·Mn��:'-:'1 ·��"":.Al�t��;:;;sa,l

- sr.fRomão Machado- '1 3 - Acrescente os peda- .,.

- sr. José Pereira de! ços de nozes e de abacaxí

Carvalho
'

/ I � encha as cascas das bata-
- sr Feliz Lenzer,

fotO-I
tas com essa mistura. .

grafo da Secretaria do In- 4 - Passe manteiga em

terior e Justiça quadradinhos de pão e ar-

- sra. Alciomar Maria da I rume por cima:\ ,

Rosq, esposa do sr. Fridoli-I ;. 5 - Leve mais uma vez

no Rosa ,
ao fôrno, em fogo quente,

'- sta. Hilda de Oliveira' durante uns 15 minutos.
- sta. Lubella DÚtra, Íi- Enfeite �om as azeitonas an

lha do sr. Antonio Dutra tes de ir, para a mesa

J
,. meni_no Haroldo, filho U\.PLA)

I..__ ,.

S I d L' ���*'�
: ,a van o a avoura �'i��;�;���?;�;�!

C ON ,V I'T EJ I da voreetdede dos gafanhotos
DIA DO PROFESSOR - MISSA VOTIVA. O BRASIL

- '"

d
Para comemorar O· "Día do Professor" 'e ,_ implorar fi I

. JA CONTA conclave de técnicos," o sr. eiras manuais, motorizadas
.

,
v

c l f· >
•.

•
�

; COM BOA' EQUIPE DE C '1' R" f't 't
'

d d 12
.-

Deus ben"àoo p'ara os educadores a Casa d·os Profess0�res I'"
aIOS eInlger,' 1 ossanI a- e na a menos e aVlOes.

': " < . c, - , TECNICOS NECES ,,' d M"
,.

dA' 1 OUTRAS INVAS- S
-ele Santa Catarina fará celebrar Missa Votiva na CâtedraT !

SARIOS 1\
.

�

< - dsta o mJ.steno a gn- I, .OE _

Metropolitana, no dia 15 do corrente, às 7,30 horas, convi- I' UR ![A;ORES RE- c�ltura, q�e pre.st�u esclare� !
Alem da gr�nde i�vasao

dando para êsse piedoso ::i.tp todos os Professôres c qua,n- l.c . S�S FINANCEIRO� CI�nentos a reJ?ort.a�em so
I d,O Estado Sulmo, tJvemos

tos a êles elevam reconhecimento e estima.
PRECISAMOS P_RERS bI e a luta antmcndlana no ,ocltra,s.em Mato Grosso e a

Florianópolis, 12 de ollutbl'o ele 1954. I, TIGIAR O COMITE IN-. Brasil.
' ! mais recente verificada na

(Ass.) Henrique da Sil:va Fontes - Diretor Geral.
TERAMERICANO PER- Ii T.EMOS TÉ'CNICOS' I Paraíba, que foi combatida

---- I MANENTE ANTI�CRI- r'-- D �
.

d f .

com todos os recursos de

j
DIANO - FALA A RE- epOls e a lIma� �ue I que dispunha a Divisão da
PORTAGEM' O SR CAR datam de 1537 as pnmeIras D f S't" V t I

\ DR. A'NTONIO MODESTO .
-

f A ., d
i e .asa ant arIa ege a .

LOS REINIGER QUE RE- �.'C erenClas a prag� .

os ga- I A campanha contra os

PRESENTOU O BRASIL ,anhotos na �me:'Ica d.o I acridios está delineada e

E RADIOTE- JUNTO À CIPA ! �ul e que a p�'lmeIra ven- da CIPA criada em 1946
1 flcada no BrasIl se deu em 1f' .

'

mo, (Ae-ência Nacional) 1906 R' G d d' I azem parte a Argentma,
�

no 10 ran e o
B 1" P

.

U
D d t b'bl' S 1 t" t' t d I a o IVIa, aragUaI, ru-

- es e os empos 1 1- �,o ecnIco en revls a ,o anaL e o Brasil.
ESTAdIO' EM S .PAULO PAI-t.n "·.TUALIZACAO NO' c�s, .são ,encontradas refe- ��IrmOtU que o nosso 't?a:sll

""

Devemos prestigiar o Co.
rRATAMENTO DO CANCER E DE TUMORES EM GERAL.

renCIas as pragas de ga- Ja con a com respeI aVe 't I .

fanbotos êsses acrídios vo-
'

" d t'
.'

"
mI e nteram�l"lcano Per-

. , eqmpe e eCl1lCos. tA' 'd'
razes que se transformam! .Is1:o ficou rovado no' manen e ntIa�n lano e

d d
.

l'ddi., p. dotar o nosso palS de recur-
em ver a eIra ca amI a e

. combate a praga, n<iJ recen- I f ..

para a agricultura. I te surto entre 1946 e 1948, P sos �nfnc�Iros e pessoal
É tão importante' para a no Rio Grande do Sul. ,.especla I�a o, para que se

lavoura o combate aos ga-I Centenas d� homens e �o.ssa agIr ?r:de e quando
f h t f" d '

1 f b'l'
.

d seJa necessarlO em defesa
an o os que Oi cna o um I velCU os oram mo 1 Iza os, d I
Comité Inter�me�i�ano Per- ,mais de 1.400.00 quilos de ;, avoura; .

manente AntIacndmo (CI-' hexacloreto ;de benzeno
emos tecmcos

PA), que re reuniu em fins
I

(BHC) empregados, além número, precisamos

de agosto último nesta Capi- rle 4.000.'000 ,de quilos de maiores recursos financei

tal.
.

iscas tóxicas, 3.400 quilos
ros para que o problema das

Representou o Brasil no de arsenico, 6.750' polvílha- pragas não nos surpreenda
com danos incalculáveis à
agricultura

Este é o mundo; e este mundo te orereco.

F.lores verás mas não terás. E_ quando
no alto o teu sol se foi' quase apagando
E a ti mesmo disseres: "amo e esqueço"

"Amo e agonizo" - quando uma esperança

Mais grave te envolver e a luz do dia

Alegre já nã� for mais paça e fria,
E tudo em ti pender na noite mansa

Que cinge a' solidão. da morte, em vão

Hás de querer que te devolva a vida
.

O sonho que brilhou um só momento

•

\

ANIVERSÁRIOS.

-------------,..

CLUBE DOZE DE AGOSTO
. .

GItANDE "SOIRÉE" DA SAUDADE E A SENSACIONAL

APRESENTAÇÃO DO RENOMADO CANTOR

GltEGÓRW BÁRRIOS

Por especial gcnlj.!ez,. ela brilhante sociedade LIRA

TENIS CLUBE, a tão ansia's:unente esperad� "Soiréc" da

saudade e a eintIlante apre:-:entação do cantor interna

cional GREGÓRIO' BÁRRIOS será' levada a efeito nos

"féericos" salões do 'Clube da Colina, na noite de 21 do

fluênte. Esta maravÚhosa reunião será em regozijo pelo
advento da primavera. "Soirée" da saudade, com muitas

surprezas e atrações. Ficám convidados por êste meio não

só os associaclos do Clube Doze, como também os asso

ciados do Lü'u 'renis Clube.

Mesas à vell�la na Secretaria do Clube Doze, das 8 às

11 hàra�, diàl'iamente, a Cr$' 150;00.

LIRA TENIS'CLUBE
•

Dia 16/10/54 - Sábado --'- Bingo Dançante, em be-
nifício da irmandade ele Nossa Senhora das Vitórias. '

"
'

..Dia 17/10/54 ..:._ Domingo '- �oirée Promovida pe
lo Lyons Clube: Show de Renato Mursi 'e seus artistas

.

Reservas de rries'as c(m� a respectiva Diretoria.
.

CLUBE 15 DE OUTUBRO
,

DEBUTANTES _; CONVITE
A 'Diretoria elesEa ·Sociedade, tem a grata satisfação

de convidar as gentís' senhoritas do Clube, para faze
rem seu "Debut" em a noite de 16 de outubro, próximo

.

vindouro, qurlUdo ,se1:á realizado ° tradic�onal BAILE
'DE GALA, comemorativo ao seu 33° aniversário d.e
fundação.

Comu):!icamos às interessadas, que as ,inscr�çoe.s po
derão ser feitas até o dia 12, na Secretaria, das 19 às 21
horas dos dias út�is.

FÍorianópolis, 26 de setembro de 1954
'._.,...,.............-.�.-. " .Ar!} Wolf de Castr.o - 1° Secretát'io

DR. POLYDOnO S. THIAGO

MÉDICOS DO SERVIÇO DE RADIUM

:=1.APIA DO HOSPITAL DE CARIDADE.

AUSENTES ATE' MElADOS DE OUTUBRO.

Restaurante
RUA Marechal Deodoro 50.

Em Lages; no sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os ::;enhores viajantes.

CASA LEILA
�.f��t��f'll'("'·r"v' '''"''"'' - ,;,,1" :líF�r I ",'�,!! ! �'!:
���'J. "'JI�I ! ,,. '"'

! �'íl<"

. " "UMA DIS'.rINÇAO EM SERVIR·
.. , .. ..!.""-- - .�

Artigos para cavalheiros, senhoras, senhoritas e

crianças, v. s. encontrará na Casa LEILA.

Lindo sOl'timento em toalhas, crivos, rendas, bor
dados,' perfumaria e artig'os para presentes em geral.

Faça um?- visita à Casa LEILA - Rua Tenente

Silveira, 25.

AVENTU�RAS 0,0

".1

:......-,

para o seu

calézinba

horas

'.'

União·
o Duplamente filtrado.

• Dissolve-se ràpldomente.

• e mais econômico.

Em pacotes duplos de papel
Kraft, de 1 e 5 quilos.

GOMESPALMYRO VIDAL

Caixa Postol, 42

lOINYILE - Santa Catarina
, \

. I)ADRl� ROMA, N. 43

Programa. do
GREMIO ::CRUZEIRO DO SUL" - RECREATIVO

CUIJTURAL-ESPORTIVO: (Filiado ao Clube 6 de Janeiro

Estreito)
Dia 16 - Sábado - Soirée "Boleros em De8fil�"

Apresentação dos maiores sucessos da tempqrada. Muitas

I atrações, entre elas a dansa do brinco. Venda de'mesas
com psr. Lidio Silva ao preço de Cr$ 30,00.

DR. ACHH..LES BAUHNI

ADVOGADO

NÃO--TIVERAM
CONHECIMENTOZE-MUTRETA .. ,

LONDRES, 13 (U. P.)
Declara-se no Foreign Of
fice não terem conhecimento
dos intentos atribuídos ao

imperador Hailé Selassié, d
negociar com sir Winsto

Ohurchill, no decorrer de �
permanêneia em Londr
onde chegará hoje, quanto
cessão de bases miljtarçs
tiopes à Grã-Br-etanha,
troca de uma ajuda ec�n'O
mica britânica.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Florianópolis, Quinta-feira, 14 de- Outubro de 1951 O, ,ESTADO

"O

Guaraní 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3 x Atlético 2 CONTINUAÇÃO mais bela vitória e do mais

)

'R t 'd H' I' M'lt P
,

Imbituba 4 x Figueirense 1
impressionante feito" dos I. epor agem e - 'e 10 I on erelra

Avaí 2 x Paula Ramos 1 Enquanto isso, os defen- XII JOGOS UNIVERSI- pria imprensa paulista, por máximo dos XII JOGOS, e,Bocaiuva 3 x Imbituba 2 em Henrique Lage seres da orgulhosa FUPE, TÁRIOS BRASILEIROS: I
considerá-la intempestiva, por isso, como .lhes facul-Figueirense 2 x Atlético 1 ! chocados com.,o inesperado, Dir:_mos, ' seu: exagêro, sendo de se .destacar o que

I
tasse o regulamento do cer-Imbituba 1 x Guaraní O davam largas ao seu deses" q,ue tao, g7and.wso aoonte- comentou a conceituada tame possibilida.de. de êxitoAvaí O x Figueirense O

pero, alguns caídos ao sólo, CImento fOI como uma luz "Folha da Tarde", na sua, no recurso, insistiram noAtlético 3 x Bocaiuva 1
, chorando

-

amargamente, ou- de brilhante beleza a emer- edição de quarta-feira, 15 I mesmo, já, então, interessa-Paula Ramos 3 x Figueirense' 1 tros mais controlados, re- gir fortemente da penurn-] de setembro: "O· que, não dos de não ver, de qualquerAtlético O x Guaraní O tirando-se de campo, cabis- bra desolada dêsses infeli- acredita�amos que aconte- forma, obstruida sua mar-.Avaí 3 x Bocaiuva O ""baixos, .em silêncio confran- zes XII JOGOS, _ uma pá- cesse aconteceu ontem no cha na olimpíada!Imbituba 3 x Atlético 2
,

" gedor: gina comovente de bravura Pacaernbú Os �atarinenses', Retrucando' brinhante...Bocaiuva 2 x Paula Ramos 2

I
Cena 'de contrastes ema" e idealismo que souberam no tempo ·da prorrogação, mente a essa atitude poucoAvaí 2 x Guaraní 2

cionantes, que marcou a os destemerosos universitá- marcaram- um gol contra a si�pática dos dirigentes daFigueirense 1 x Bócaíuva O mais formidável façanha rios catarinenses escrever selecâo de futebol- dos uni" FUPE, o Presidente' daImbituba 2 x Avaí 1 elos JOGOS UNIVERSITÁ- Iperemente na história do versitários paulistas. Conse_ FCDU" manifestando suaPaula Ramos 2 x Guaraní O RIOS BRASILEIROS: a esporte universitários: quentemente venceram. a lealdade e espírito universi-Atlético 1 x Avaí 1 queda espetacular do mais Todavia, o orgulho dos peleja por 2 a 1 e com méri- tários, num gesto de gran-Figueirense ,3 x Guarani 2
poderoso, atuando em seus paulistas ferido que fôra tos incontestáveis. Os men- de nobreza moral, propôs,Imbituba 2 x Paula Ramos 1 próprios domínios, por isso profundamente com essa tores da .FUPE, .diante da às expensas de' sua entídaBocaiuva 3 x Guaraní 2 do mais credenciado ao tí- .nesperada debacle, não se dérrota inesperada, perde- de, a ida de ,um ,dirigenteAtlético 3 x Paula Ramos O
tulo, campeão virtual frente abatera, e, naturalmente, a" ram a cabeça. E apresenta- da co-irmã paulista a Flo-Figueirense 2 x Imbituba O

-, a antagonista" modesto nas pnoveitando-se das forma- ram um recurso á GBDU, a- rianópolis, a fim de verifi-Paula Ramos 2 x -Avaí 1
suas possibilidades mate- lidades regulamentares, en- legando que "não universi- cal' 'nas Faculdades locais a

'

4 I bit b 1 Nesta reunião, ficou esta-Bocaiuva x m 1 u a
riais, por ser de pequeno traram com recurso, 'ale- tários" formaram na equipe c_'orreta identidade dos vi,2 AtI êti 1 .

belecído o plano de distri-Figueirense x e ICO Estado com núcleo univer- gando Q que [á-era previsto: zatazinênse vencedora. Tal- toriosós futebolistas catari-3 A '1 ", buição das I delegações nosFigueirense x vai
, sitário ainda nascente, ver" náo completa legalização vez tenham razão os pau- nenses!b -3 G

'

O '

,

seguintes hotéis:Imbitu a x uarapI;, J (lade é,', porém, que 'se toro das fichas de identidade .istas, luas sem dúvida, não Confusos, ante tão im-A lé 2'
-:

No Regente - DelegaçõesBocaíuva 3 x t ético
-

, 'l nou grande, como noutros dos futebolistas -universi- po-ieria
'

ser 'mais imperti- presionante atitude, aceita-
'

ARTILHEIROS 'da França, China, E'ilipinas:' ,_�' I

'

/
'Jogos anteriores, ante pos- tários catarinenses: nente a atitude que toma- ram aí, em princípio, os

e Israel.Danyr (Figueirense) ;............. 8 santes adversários, lutando Em que pese a razão des' ramo Antíesportiva ao es- paulistas, o oferecimento, Riviera -'- Delegações doLando (Imbituba) ..
,

,

-

� 5' com indomável ardor e es- sa sua atitude, aceitavel, trêmo. Tivessem vencido e porém, depois, mudando de Chile, Peru e Paraguai.Pacheco (Figueii·ense)· ; 5 trênuo entusiasmo até .o' úl-' em outras circunstârrcias.t nem se lembrariam de pré- opinião,' alegaram que tal Luxor _ EE, UU, e Cana-E'rico (Atlético) ' : ; . • . • • 5
I
timo limite, para ser mere- ecoou mal a nie�nla, tec�- tender usar o 'recurso \ tão diligência caberia melhor ,à dá.Pítola (Guarani) 3! ceder inconteste, agora, da bendo a reprovaçao da pro- em moda no profissionalis- C, B D. U., por ser mais Paíssandu _ Uruguai.Barata (Paula Ramos) 3 ,/ mo. ,Galou mal, profunda- indicado, em 'razão de ser Olinda- _ Iugoslávia,Jaír (Bocaiuva) 3 !

mente mal: a atitude dos "ela a'entidade dirigente do As datas de chegada sãoE'dio (Paula Ramos) 3 I paulistas, Foi-bem pior que certame. as seguintes:Fernando [Atlético) '............ 3

'F E'DE'R,A"CA-O CATAR-,INEN'SE 'DE a derrota no campo esporti- Tal [proposta .foi, então, ',Dia 15 - Vôo 2,6: Pa-Xuxú "(Imbituba) 3 vo."!
"

aceita, ficando assentada, a nair _, Iug,oslávia _ 1Ij pes-Oscar (Bocaiuva) ..................•. 3 '

C' 's El 'BOL':_' O " A noite, reunido o Comi- ida, na manhã dêsse mes- soas.'
,Rodrigues (Avaí) (.............. 3 I BO HA A

,

,tê Dirigente dos XII JO" 1'110 dia, a Florianópolis, de Dia 16 - Vôo 289 - ,Pa-
Harley (lmbituba) -

!,. •• •• • • •• ••• 3
," GQfil (é!tle, pensamos; não �4m:, diretor 'da CBDU," 0- nair - Israel - .L6 pessoas.Valério (Paula Ramos) '. 3, TABELA PARA Ó,�CAMPEONATO OFIC{.AL lçl�\i:e�j,#. ter atribuição .de,·,�qúãk'ainda no' mesmo dia, Vôo 205 _,_'p,AA - Cana-

Waldir (Imbituba) � ..
-

: , 22: t. (: ,�"-,!,,' "i \' ,;, ;". � ,_(!-�.vgat�rt\atér-i:a;�iSCil?lipai;,;:(-��olj;:.t,c�b,..I'i;>:$�.;m1'a\l"j"çlar,i,a� ,dá,-7-",14rpessoas:'
Anastácio (G�araní) .. , ·r· .• , . V,:, ••,.. 2' ,;�" TURNO ,,"

r

,t ,�) ,t ):e�úlamentar,1 tantos e tao' mformaçao do resultado de Dia' 17 __;;, vôo 270 -"- Pa-
Lauro (A\lético) ..

,

...
',
......•.

,
... ;.

•
. "

d
'

PruI'a Clube 'grandes são os seus- encar: sua 'missão, regressando no nair - EE. UU, e Peru - 152 Dia 11,10,54 - Praia Clube x Grana em:lS -

Wilson (Paula Ramos) 0'0 • t

CANCHAS go.s de organização do eer- dia imediato, 'com as fich'as -"pessoas.
Zacky (Bocaiuva);, .. ,................. �,18.10,54 ':. Ba�Tig�' �erde x Prai� Clube - Barriga Verde ,tame, pelo q\le tivemos oca- ,de 'inscrição levadas' para I Vôo 262 - ,Uruguai - 18
China (Bocaiuva) .. ': ...•..,.......... 25.10,54 _ Granadeiros x Barriga Verde ,- Granadeiros :

'sião de sugerir ao Presiden- exqme. " , "
.

' I pes�oas. A ,

'

Jacó (Paula Ramos) '

.•...........

'

; . 2 ( te da CBDU diante dessa Entretanto, em a noite' DIa 19 -:- voo 288 :- Para-
Saul (Avaí) ............•... , "2, RETURNO anomalia, a 'constituição de' dessa quarta-feira na�a re- gua� e Chile -.:- 15 pessoas,
Hercílio..._ (Bocaiuva) ; 2

uma Junta de Julgamentos cebe\l o Comité Dirigente, Dia 20 ;_ V00 205 -,- P,A.A,
Ernani (Imbituba) .;. , '....... 2

Dia 8.11:54 � Granadeiros x Praia Clube - Granadeiros para os futuros Jogos Uni- o mesmo,sucedendo duran- - Filipinas - 14 pc:>soas.
Biscoito (Bocaiuva, ., '.. 2

15,11.54 _ Praia Clube - Barriga Verde - ,Praia Clube : versitári9s), esteve em de' te o correr dp dia de quinta- Vôo 263 - P,A.A. - Fran-
Carrico (Bocaiuva)

'

:.; . . . . . . . . .. 1 22.Ü,54' _ Barriga Vérde x Granadeiros - Barriga Verde,
,
bate o recurso dos paulistas, feira até a hoite, suced�hdo ça - 17 pessoas,

,Caréc�a (Imbitubá) ....•...�;......... 1 '

FlOrianópolis, em 7 ,de Outubro de 1954 provocando, acirradas dis- tamhém o não regresso ,do VENCERAM OS. SUIÇOSNéde (Avaí) 1 plFederação Catarin�-use de BÓchas e 'Bolão cussões, que se prolonga- seu 'emissário nesse dia, se. ,Luxemburgo_, 12. (U. P)..-Bólão (Avaí) ,.,..........
1 EGON OLINGER - Lo Secretário ram madrugada a dentro! bem que como se apurou

Em uma partida mt�rnaclO-1 ' , "" nal de futebol a SUlca "B"Manara (Avaí) .....•••.. :... ••••.•• , O PreSIdente MarcIO Col- depOIS, sexta-feIra, com a L'.
'

,

1 l' f d d f d d h
. venceu o uxemburgo porDuarte (Avaí) .,...................... • aço" azen o a e esa. a chegada o mesmo, aVIa.

I x O
..

Guida (Avaí) .'
'

..•........ '1 FGDU, ,entre outras coisas, lêle no, mesmo ,dia da che- '

I b b')
.

1 Guida, do' Avaí, no 'ogo contra o Guarani. conver- 1 1 f b
-------�--Cabana' ( m itu a , •• � .. � . J esc areceu ongamente que I gada e etivamente, ca ogra-

Nenem (Guaraní), ,'............... 1 cida em gol , fôra apenas um lapso não fado via-Western, infor- I�'S "nteru'ilCI.On8'''S(G ') 1 GI'ovani, do AtI,ético, no J'ogo contra, o Avaí:·des" h 1 d 'I I' d 1 1 'd'd ,.' ,Vital' uaram . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aver comp eta o a ega 1- man o pena regu an a e '

Oséas (Imbituba) ... .... . .. 1 perdiçada.
" zação das fichas de inscri- dá equipe catarinense! DISPUTADOSRenê (Paula Ramos). .. .. 1 E'rico, do Atlético, no Jogo contra o Figueirense: ção na' forma requerida, di' Apurou-se que, o cabo-

(A ')
-

1 convertida em 0'01. • d
-

t b'd h PI'
,Amorim val ···· E>' zen o nao er rece 1 o, pes- grama c egou ao a aelO

D'OMINGOAd'l (B" .

') 1 Betinh,o, do Figueirense, no jogo contra o Avaí: 1 t
.

t
-

di 'E t d t a
1 ia ocalUva -............... soa men e, ms ruçoes que os spor es, on e es av

Nizeta (Guaraní) 1 convertida em gol. I
;, /, aludissem à �ecessidade de

Ilocalis,ada
a sede do Comi-

VITóRIA DOS RUSSOSPoli (Gúaraní) '...................... 1 Harley, do Imbituba, no jogo contra o Guaram: ·tal -�ormalidade, pois, se tê Dirigente dos XII JO-
Moscou, 12 (U. P.) ASombra (Atlético) 1 desperdiçada.

,

'con-
conhecimento dela tivesse, COS, sendo porém desvia-

seleção de futebol de Lenin-G
.

(AtI 'tO )
. 1 E'l'ico, do Atlético, no jogo contra o Bocaiuva: t

'

t' b' b d d
-

b u-iovam e ICO .. , . . . . . . . . . . . . . . . . .

ena, am em, o serva o-a, o nao se sa e como, pres �

grado derrotou a equipe na-Plácido (Figueirense) 1 vertida em gol. pois, no mais, preencheira mindo-se tenha sido algu- cional da Finlândia por 2xO.Betinho (Figueirense) ,. .. 1 EXPULSOES, as fichas como elas lhes fo- ma manobra dos -paulistas, A contagem, no primeiroRECORDISTAS, DE TE"NTOS ,PO'R ,J0GO 'Frilha, do Figu,eirense, no J'ogo contra o Imbituba d d I
-

d t t mo
\.:lI

ram maI;! a as. tao çapazes' e aJ;1 o, co tempo era de 1 x O,Barata (Paula Ramos) e ])anyr (FigueireRse), _, Frederico (2 vtjzes) do Atlético, nos jogos con-tra 0' Afirmou, com o penhor' mais tarde se cohstatou pe- A SUÉCIA VENCEUI Bocal'uva e o Guaraní. d 1 ld d
-

1 f 'd t'com 3 gos/e sua ea a e, que os a eia atItu e que Iveram, Estocolmo, 12 (U. P.)NEGATIVOS Adilio, do Bocàiuva, no jogo contra o Atléticó componentes da equipe de o qu� mais adiante é aludi- Em uma partida internacio-Pavão, do Guaraní a, favor 'El@ BO,caiuva 1 Manara, do Avàí, no jogo contra o Atrético futebol, leram todos univer- do! -

nal de fut�bol, a Suécia ven-
Bonga, do Bocaiu,va, a favor Elo AtléticQ 1, Duarte, do Avaí, no jogo contra o Atlético. sitários, sôbre o que não se Assim, embora nada re- ::eu a Dinamarca por 5 x 2,Tião (Imbituba), à favor do Bocaiuva l' Ca�uza, do Atlético, no jogo contra ,o Aváí. podia colocar dúvida, ao cebendo do seu emissano depois de ter gando o pri-AbelarÇlo do Atlético, no jogo contra o Figueirense que, atendendo à situação até a noite de quinta-feira, meiro tempo por 4 x 2.Jaim;e, do Figueirense, no jog_o contrá o Imbituba da aceitacão condicional ,mas, tendo, porém, lo reco- HUNGARpS VENCERAMWaldemiro, 'do Bocaiuva, no jogo contra o Atlético. das fichas pelo Comitê Di- nnecimento dé firmas dos Budapest, '12 m., P.)JUIZES QúE APITARAM rigente, já tinha: màndado, Diretores das ,Faculdades de !jum jogo internacional, deOswaldo Silveira, 9 vezes neste mesmo dia, a Floria-, Florianópolis apresentado futebol, a Hungria bateu aOswaldo Meira, 8 vezes, nópolis, um elemento de

I

pela FCDU, o que já satis- Suiça p�r 3 x O, No primeiroOswaldo Ramos,,' 6 vezes .sua Delegação, para satisfa- I fazia à exigênci9- qUe fôra tempo, 2 x O.
J9ão Sebastião da f?ilva, 3 vezes

zer a formalidade que faI- hmposta pelo Comitê Diri-
r w " _-_ -_-.. __Ger&on Demaria,'2 Vezes I tava: espera,ndo receber no I

g.;:nte na aprovação condi- (de membros paulistas) fa-Francisco Prazeres, 1 vez dia seguinte a remessa das cional' das fichas, o Comitê, voráveis aó provimento doSaul Oliveira, 1 vez firmas 'reconhecidas dos I
reunindo-se ordináriamen- recurso da FUPE e dois vo-CLASSIFICAÇÃO Diretores das Faculdades te, ás 23 horas, pôs b recur- tos (de membros': um ba-

PROFISSIONAIS locais, o que, aliás, se efeti- 50 novamente em debate, hiano � outro sergipano)1° iugar _ Figueirense, 5 pontos perdidos vou.'
,

pois, não era mesmo mais contrários!
'

2° lugar'- Imbituba, 6 pontos perdidos ," ,Diante ,d? -,sincera e leal possivel adiar o julgamento Empatada, assim, a vota-
3° lugar _ Paula Ramos, 7 pontos, perdidos exposição" :-� :(emocicjl!'àdíssi" ,definitivo, uma vez que só ção, deveria o Presidente a-
4° lugar _ Bocaiuva e Avaí, 9 pontos perdidos ,ma, 'caus,ando forte impres': restavam três, dias eJ;'am os cadêmico Luiz Desiderati,5° lugar _ Atlético e Guaraní 12 pontos pérdidos! são) do Presidente da FD jogos que o vencedor do com seu "voto de qualida-'

ASPIRANTES 'DU, os dirigente's da FUPE confronto São Paulo � San- 'de", decidir tão important:e. 1° l�gar � ,Bocaiuva, 2 p.p. dera� mostr'as positiva� de ; tá Catarina teria d,e realizar e inadiavel questão!2° lugar � Figueirense, 7 p.p. i acredItarem qu�, efetlva- para; chegar, ao titulo do O PrÊisidente do Comitê,3° lugar _ Paula Ramos, Imbituba e Avaí, 8 p.p.
.
mente, a equiPe ,dos catari- CaPlpeonato, ·;,âe·. �utebol! então, votando cont:,:a 0_ re-4° lugar -:- Guaraní, 11 p.p. üenses éra 'sÓJ;l1ente forma" L)'epo'is-de prolongcida dis- curso, justificou seu voto"5° lugar _ Atl�tico, 16 p. p. , ,dá de universitários. cús�ão, verifi€ou-se, às, três eselarecendo que, entre, ou-

I PRÓXIMOS JOGOS : porém, a sua, derrota,
I

lilbrÍls' da madrugada, dos' tr"ás coisas que influiam na
Pia 10' de Outubro _ Figueirense x Paula :Ramos além de

.a,cacli�pante, lheS"I,:n,��bro� pr�.s�nte� 'do Co, I sua deci�ão favoravel a San-
, 'DiaJ7 9�-O�tll,bro _ Atlético x'Guªrani era d;Fllals _

rUll1osl;! para, 'ITlI�e, a \den�lflCaç�o, da se-, ta Gatar�n�, apontava, como�Dia 24 de Outubro _ Bocaruva x Avaí suas pretensoes ao titulo giunte votaçao: dOIS votos (Contmua na 6a Pag.)

JOGOS REALIZADOS

ARQUEIROS VASADOS
LeIo (Guaraní) 16
Bubi (Bocaiuva) :

.. 14
Miltinho (Imbituba) ; 13:
Soncini (Atlético) ..

' : . . . . . . . . . . . . . . .. 12
Tatú (Avaí) : 10

Mafra (Figueirense) ..................•..... 8

Alc�des (Paula Ramos) .....•..•. . ," ..' . •. 7,
Brognoli (P. Ramos) 6
Asdrubal (Figueirense) 4

Aldo (Bocaiuva) ........•....•..•...•.•• � .• .- 3
Adolfinho (Avaí) ..•........ , . . . . . . • • •• . • • . 1

PENALIDADES MAXlMAS
Erasmo, do Guaraní, nq Jogo contra o Bocaiuva:

�perdiçada.
"

.
, .

Orlando, do Figueirense, no jogo, contra .� ImbltU-,
; desperdiçada. ,'.
Pacheco, do Figueirense, no jogo contra o ImbItu-

: desperdiç;ida: ,

"

'. ",,�•••� •
'

Valério, do Paula Ramos, nQ,)ogo cQntra ,o Aval:

vertida em gol. ,

Lauro, ao Atlético, no jogo ,contra o Figueirense:
vertida em gol. '

,

Julinho, do Figueirense, no jogo contra o Avaí:

Iperêiiçada. I

I
'
,I
•.

'

Zack do Bocaiúva, no jogo cçmtr, O AUé!lCO: con-

'gol."'
" "

� • �',., - � ,�

=== __ i@!_

o"�
, /

"

IGam,p:eonato
M'un-dial de

I ��t�3b(eIAJ _ Sob a

, presídência de Ivan Raposo
reuniram-se ontem as di-
versas comissões que dirigi
rão o lIO Campeonato Mun
dial de Basquete. Todos. os

chefes 'e membros das vá
rias comissões estiveram pre
sentes num atestado frizan
te do ínterêsse dos meneio

nados despcrtlstas em traba
lhar e colaborar decisiva

mente para â bom êxito do

fi'agno certame internacio
nal a ser' iniciado no próxi
mo dia '22 do corrente:
Do .entrosamento das co

missões, da execução' de ca-

da serviço especializado, fi
cou evidenciado que todo o

trabalho de recepção, hospe- \ •

clagem, condução e assistên
cia médica das onze delega
ções visitantes correrá nor

malmente dentro de um pla-
.no pré-estabelecido. Assim,
cada delegação terá um at- \

taché, o qual corresponderá
com as demais comissões em

tudo que se fizer necessário
para que a delegação estran

geira tenha a melhor im

pressão da nossa hospítalí
de.

CHEGADA E 'HOTÉIS

,i;'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flonlanõpolís, Quinta-feira, 14 de Outubro -de 1954
,/

O' aaoioaali,__ IO

e 0$ "'1"0$1_'"
Domínios rnnrginais da ciên-I iU:strúmentos e a visão dos \

da - Ent1'e o 7wmem e a de vento;
.

e suportar o espelhos é melhor, mas o O terror de sermos 'ex-' nos vendem' o'<refinado sa- cisma; de um recalque, de
. máquina ' maior ruído, não sofrem

I
condutor está mais,afastado piorados, cunduz-nos ao bem que �ão pode 'durar uma timidez de pequena na

O Instituto de Segurança grandes alterações quando do mundo exterior. Repre- subdesenvolvimento. 'Te' mais tempo essa situação, ·ção. Não sabemos que o pe
do Tráfico, em Colónia, sob se ultrapasse a velocidade I senta um factor positivo o. memos os "trusts", e,' por pois caminha o Brasil para tróleo não é tudo, mas um

a direção do D:;. ,Lejeun�, de 90km à. hora. Na opi�ião I paralamas dianteiro 'ma!s temê-Iõs tão excessivamen- a insolvabilidade. Caminha dos grandes problemas bra
ocupa-se do domínio margi- do.Dr. Lejeune, a veloclda- levantado, como uma espe- te, fazemos o jôgo dos seus é um modo de dizer. .. Já!

. -

nal da ciência e ,da terra de optima deve estar mais cie de projecção no espaço interêsses. No caso do "pe- não consegue honrar as 0- ..•.,,.�,':'

de ninguém das relações en- ou menos no límite da ve- que se pretende conhecer e tróleo é nosso", por exem- brigações presentes da imo

tre o hom:m. e a n:áquin�. locida�e máxima efectiva. q�e estabelece, por �ssim pIO, pode-se perfeitamente portação.
Uma das ideias basilares e, Os ruídos cuja origem o dizer, um contacto VIsual. acusar' o nacionalismo de

P.' exemplo, ,�s�guinte:. condutor conhece, pertur-�, co?,dutor "obte� melhor. favorecer e estar mesmo a

um automovel nao e um ob bam-no muito menos do sentimento do corpo do serviço das grandes com'

jecto em si, mas o �eu valor que ruidos 'incontroláveis, e ,eu carro.
_

: panhías ,estrangeiras. Por
no tráfico é determmado pe� supreendentes ' que atraem Um carro nao deve ser coincidência, por cegueira,
lo homem que vai ao ':0- a atenção do condutor. Es- tão.cômodo e seguro qu� os

por incapacidade fundamen
lante. Por isso o seu funcio- ta regra também é aplicá- perigos da estrada sejam tal de agir no sentido do
namente e a sua mobilidade vel quando a origem dos relegados para o segundo enriquecimento dêste país,
nas ruas e nas estradas 'po- ruídos suplementares não plano. Os sentidos do con- não têm feito os partidários

.

derá ser adaptada ao máxi- envolva perigo de especie dutor têm de estar projec- do nacionalismo petrolífero
mo à·s"'rlecessidades do auto; alguma. Os seu efeitos fa- tados para a frente, onde senão prolongar e levar a

mobilista, se vier ao en- zem-se sentir até mesmo existe o perigo de embates
um ponto de crise extrema a

contra das particularidades nos carros mais fortes.
.

e' choques: A visão mais
nossa sangria de divisas, 0-

humanas.' O "Taunus" é relativa- completa dos paralamas ferecendo-nos como cliente
E p' o r i s s o que a mente amplo na frente; as' oferece a vantagem de não forcado dos que desejam

maioria dos .grandes cons- janelas são grandes e per' haver o perigo de o condu' acima de tudo vender o re

trutores trabalham mais em mitem melhor visao, au- tro calcular 'erradame?te:a finado, o produto,. e não
obediência à intuição do mentando a segurança. No largura do carro. No lUStl-· explorar as reservas que a�

que a categoria meramente entanto surge um novo pro , tuto de investigaçã? em Co-
caso existem em nossa ter'

racionais. Em Colónia pro' blema: o condutor dos mo- lónia sabe-se muito bem ra,
�ovem-se agora estudos delas anteriores estava sen- que se tem de remover de 'O nacionalismo é inimigo
psico-fisiolÓgicos referentes tado de tal maneira do seu uma vez para. sempre a nominal dos "trusts"; mas,
ao automóvel para se escla- parabrises que concentra- ideia errada de 'o homem na verdade os favorece, de-

I recerem melhor estes pro- va a sua atenção muito dominar a máquina. Mui- fende e protege, acorrentan
blemas e as suas condições' mais e "dominava" melhor tas vezes dá'se precisamen- do o Brasil, obrigando-nos
prévias. o mundo que o circundava .. te o contrário e são as má- ::1 transferir a nossa própria
, Um exemplo permitirá Sendo a visão \ melhor, o =!.uinas que dominam o ho- seiva para os países de on

até�1esmo ao mais leigo,! interior do carro, no' qual rnem, sem que o condutor de nos vem a gasolina é Os
compreender do que se tr'a 10 condutor se sente mais te n h a verdadeiramente óleos. O ministro Gudin,
ta €fetivamente: o proble- "em casa" absorve parte consciêncla diso. .iomem de bom senso, le-
ma das molas "moles" ou

'

da atenção. O controle dos Wenwr uimmermann vanta as mãos para o céu,
"duras". A' dureza deve dar i em atitude de queixa, ca-

ao condutor do automóvel' da vez que ,se lembra que
o sentimento de estar so-I J)()Ef"UlÇA E F'RAQUE"'j, já consumimos cinquenta
bre o solo; a "moleza"

•

dá- / \; \.- " M por cento do total de nossa
lhe conforto e poupa os I V 'ft N A' O I O L exportação nós gastos com

seus nervos. Verificam-se as M" _' . -

.
JS derivados e produtos de

vantagens dos dois tipos �e i MO(.:AS DESAN IM" 'iJálS oetróleo
molas estudando a reaccao lio"'E:'I/� �t�M ''':I\ER1;'IA.

.

O Bra'sil se anemiza Mas,
do homem e o cansaço que '. N'·< '

1 • ruem lucra com isso? Exa-
,. 90 r �1l8 CI) 'pa. �

-.

N' '1)um ou outro sistema po- I .amente os "trusts". A nos- RIO, (Agência aciona

d
..

N t -, I �� 8 fraqueza que o 111'1 '8 I'lIn'lll1o, p.,ft'i1o .

I "d � Mais um aperfeiçoamentoem origmar. o cen 1'0 -ce
, ;,\ po itíca em, matéria e

todas as consideracões está' >'\,!II moleza no corpo e olhos SfOm brill'.J., :xploraçf\Q de jazidas�petro� vhi .ser introduzido no poli-
,

a ne{:essidade de adptar COIT_ ':-\ ;rraquezQ atroa a '-vida 'porque- roUbt
.

:Her�s',> daria' "'motivós à eíamento desta Capltal.j' Çe-
d I b' d

- ,las que vemos apenaS- novenientemente a con uta as fôrçM para o trarullho. 1m o serva 01', que nao co-
d f h b 1· cinema se tornarão corri-do indiví uo e o unciona- I � A�ÁII(()L .1 ecesse em o Brasi , para

menta ,.la máquina. É cu-
, .Iesconfiar de que tôda essa (beiJas nas ruas do Rio, on�

'\' I "','fllI. ,,' �i,)f,III(J" �HIlI'III.iuetl! � VITALIZ.-\,l) "1:afl'DjJUe �p 'le os POII'cI'aI's da POII'cI'a Mi-rioso que os instrumentos eoria, tôda essa doutrina do _ .:.:

'te 11 bt t da i ,qu,-.ttltl F. ,h- ,,"5tn detido!! .. e llode .er u.ado en. "..1»
'petróleo tabu" outra coisa :i�ar se farào acompanharperml I o er es es

-

-

I de cães amestrados, quandodos importantes com maior
I

•• Id••I.. 1ão é senão manobra, das el\J serviço.seg�rança �o. _9.ue a �oml?i' I "corporations". É verdade
Os nove primeiros cães

At
�laça0 de opmlOes pessoaOlS. _-,_ ---- porém que as "corporati- fO-' en ç-aoJa raça Pastor alemãoPoLrl'a ser" que as n10las Jns" podem ser avidas de '"F, -

D Q am doados por particula-mais d'uras sejam mais con� � H O J E N O P A .S' S A '" ucro, mas não têm nenhu' I .

.

'

'

'.. _,res à corporação e estão. 81,,-
, •venientes para a segurança ma subtileza, no jôgo, na de-

, .

t
'

"'''.''''''<C,'' I 1 d' l'
adas també�l num canil I

A ELETRO-TÉCNICA avisa à sua dl'stinta fre-mas cansam maIS, enquan o

"
_"II- ',." ,,�.h.... , esa pe a propagan a mte 1-

que as molas mais flexíveis
,,:...L.��'.� ._�'.

14 DE OUTUBRO 5ente.
particular no bairro de 90- gl}esia que mante.rá abertas as suas secções de venda

diminuem .0 esfôrço· físico, Uma coisa se pode afir_11acabana.
todas as terças e sextas feiras até as 22 horas. Procure

.

I .

d '. CURIOSIDADE DA 'I ' " -, d " "

.

I d 20mas significam maior en-. A data ele hOJe recor a-nos que: mar repIto com tranqUlla _

con 1ecer �ua nova secçao e pIesentes, msta a a no
I ' " POPULAC1).O, 't

.

ELErI'RO T 'CNIC' , .

cargo para os nervos.\ A ci-
' \

'eO'urança é 'que o movi- ..

.

_ pavlmen 0, pOIS a
,

\, - E A tem o maXlmo
·t- M I R'b

.

l' m Sa 'b
". A pl'lmelra vez que os caes, 'b

"

.
.

dência pbenetrou num do- II' em 1630, o Capl ao anue 1 eIra repe lU, e -

:nento "o petróleo é nosso" ,
'" prazer em Iece er sua VIsIta, que antec�pa amente aura-

linas (Recife), um destacamento holandês;
.

" ,� . A" : amestrados da pohcla foram dece.
'"

,

minio completamente novo, ! 19m de per.elto acordo ate exibidos em público foi naI em 1801, tomou posse do cargo de Vice-rei do Bra-.
1

' _

mas, ao mesmo tempo, ex' :1oJe com os eg�timos inte� parada de 7 de setembro a-
t· I sil, D. Fernando José de Portugal e Castro, mais A

d "t' t "
' ------__

remam€nte importante. I t
'esses os rus s , que ou' tI-ainda a curiosidade geral,taI'ele Marquês de Ag'uiar. Exerceu o mandato a éNa banca de ensaios exa- '

, tro resultado não desejaram pelo ineditismo do fato nos

N
'

1 21 de agôsto ele 1806 e qascera em Lisboa, a 4 de 'a-o o s V dIl1inam-se exactamente mo-
dezembro de 1752, falecendo a 24 de janeiro de

;enão vender��os �s pro'du- desfiles come�orativos da '. C, n egulrarn e'n e .aedelos de automóveis fabri- tos de suas refmarlas. data de nossa independên- iiicados adtualmente em sé, 1817; O int,erêsse em pesoquisar, cia.
'

m� I'orl'a"

em 1818, em São Bernardo do Brejo, Maranhão"
I Urie. Investiga-se não só o _,'erto. e. bem, as reservoa.s Dentro de seis meses, a ,.nasceu Cândido Mendes de Almeida, advogado, ju- HONDURAS 13 '(U P)efeito das molas, mas tam.,. oras. lleuas, com a partlél- I' Corporacão que tem presta- !

. . ,
.

'

.'b risconsulto, geografo, historiador, jornalista e par- -

N h d t
-

I I tém a velocidade , aptima, ,)ação de investidores e do relevantes serviços com
. en, u�n j o� res cane IC a os

lamentar notável, falecendo no RiQ de Janei,ro, a I a plesIdenc d H disto é a velocidade além �écnic.·ó:s.. -e,':st�angeiro.s, .

nun- as suas "duplas" de policiais
.: la" e on, uras

dI° deImarço de 1881;
� obteve malego absol t"a qual o cansaço. é mais .!p. fOI. mteresse partIcul,ar, de patrulhamento, estará

I'
_

.
.

u � n.asem 1850, a guarda brasileira do Pão de Assucal
e el d d tacentuado, assim como ain- los "trusts", e sim nosso' utilizando, pela primeira .

çoes e ommgo, mo IVO
(Fecho de Morros, Mato Grosso), composta de 25 I pel I Ih Ida a instala�ão ,do carro, to- �xclusivamente. Só se pres� vez no Rio cães amestra\.

.

o qua a esco a (O pre-� soldados comandados pelo Tenente Francisco Bue- ;" li t d
.

f 'tmando sempre como ponto' no da Silva, foi atacada por 800 paraguaios. ten atiam essas organizações a dos cujós nomes são os- se- �l en. e evera ser e eI a pe-

de. partid,a, .a na.tureza

pSí'l t I
- IJ'udar'nos, na solução ver..: gUintes: Vidoc Gilda, Ale-

a Cumara dos Dept\Íados,
do o Ditador Carlos Lopes p�'es ado exp icaçoes a( , ,

'para 1 h d hqUIca e flslca' do homem. ladeira- do nosso problema na, Kate, Brita, Bodo, Aris- ,a qua os on UFen os
nosso Govêrno, que as acéitou; ta b tNo caso do "'Taulnus", por'

'

ündam�'';'�al, para não per- ca e Astuta. m em vo aram.
em 1864, uma Brigada Brasileira comandada pele 1 .....

exemplo, verificou-se o e- General José Luiz Menna Barreto entrou 'em Vila derem de todo um cliente Muitos dêsses cães são de-
feito de molas "moles" ori- ele Melo (Serro-Largo), tendo a respectiva guarni- gord'o, submisso e inteira- tentares de medalhas conse-

ginado pela disposição dos cão fugido;, mente cego.. A finálidade guidas em vários concursos

lugares, pelo centro de gra- �m 1270, chegaram a Pôrto AlegTe os restos mor- principal, no presente mo': e· representam para a Poli-

vidade, sem que diminua o tais do General João Manuel Menna Barreto, mor-· menta, dos chamados "trus:' eia Militar um bom' passo
sentimento de se estar SOo to no ataque de Piribebljí; ts'; em. participar e coope- no sentido de aperfeiçoar o

bre o solo mesmo ao atra-, em 1890, em Florianópol,is, faleceu o dr. Frederico. rai na }'üta pelo petróleo policiamento da Capital Fe-
vessar barancos a velocida� RoUa, humanitário clinico "Chrater sem jaça", um brasileiro, vem do seguin' deral.
des eleWldas. A condução espírito caltivante, um coração cheio de amôr pela te - e se resume nisso ape- PLANOS PARA O FUTURO
não exige esforço especial, humanidade", segundo os Jornais da época. Era fi- nas - somos um pais que Cogita a P.M.D.F. de ad-
nem grande concentração. lho de José Rolla e D. Maria Luiza Oevoto Rella, atingiu um grande consu-
Por outro lado, explica o nascido ell_l 29 de novembro de 18ÔO na cidade de Imo e que não tem mais ca-
Dr. Lejeune, o condutor São Salvador, Bahia; ., pacidade de pagar. Os que
Pode conformar-se neste em 1915, foram concluidas as obras do Asilo de
caso com apenas ouvir o Mendicidade "Irmão Joaquim", em Florianópolis,
mau estado do pavimento. as quais tiveram início em l° de dezembro de 1909;
Ao investigar a "veloci- em 1944, os ingleses libertaram, durante a segunda

dade óptima" chegou'se em grande guerra, Athenas.
C 1, .

1 d André Nllol Tadascoo onra a um resu ta o

surpreendente. Enquanto
que no estrangeiro, sobr,e
tudo nos Estados Unidos, se
sUpunha um límite 'óptimo
de 90 km à hora, os estu
dos em Colónia indicaram
qUe este limite é muito su

pe�pr. As causas do �ansa-
.. �o �s velocidades elevadas,
J� co�o sejam, maruter a dirr
.

çao, �pni.pensar as lufadas

psicolcgía d:
automóveis

,

s

xxx

Insisto no caso do petró
leo, porque é amplamente
ilustrativo, Gracas a mca

pacidade de ra�iocinar de I
um }>ovo e de seus dirigen Ites, fazemos exatamente o,

povo e de seus dirigentes,
fazemos exatamente o con

trário do que desejamos.
. Somos furiosamente con� ,

tra o capital estrangeiro, e,'a êle nos entregamos. De
fendemos o nosso território ;
dos exploradores, e somos !
inflamados no auxílio à ex' I

ploraçâo mais trágica. Dei
xamos de comer, como po-Idiamos. Sujeitamos grande
parte da população a<? paU-I'perismo. Massacramos o

país vivo em favor de uma

sileiros. Reagimos como co

lônia
Qu'e outro pais recusaria

colaboração justa e neces

sária, por mêdo 'de se dei
xar roubar?

A gora mesmo a França e

a Itálià entraram em en-:

tendimento com os "trusts",
com as "corporations", com
os inimigos, se,rn que nin

guém ficasse preocupado ou

receoso de perder a sua in'

dependência. Essa menta
lidade de perseguido, de
espoliado, de vítima, de e

terno explorado, impede a

expansão, o desenvolvimen
to, a plenitude dêste país ...
e nos leva, inconsciente
mente, a colaborar com os

que consideramos nossos
.

adversârios e pretendemos
combater.

Aptriliva
l'c.mc:a
rorljficant�

Augusto Frederico Sch:
rnidt

(Transcrito do "COR�
REIO DA MANHÃ" de
22· 9-1954-fls. 2 - 10 Ca
derno) .

_
..
../

Cães pastores
no pollclamento
Nove entrarão em serviço
a�ntro de seis meses, - Va

n\os importar cães pastores
(l'a Alemanha' - Construção
c1� uni canil' com todos os

quírír cêrca ele 50 cães pas- dez mi!' pastores. Também
tores ainda em tenra idade virá da Alemanha um técní-

requisitos modernos.

para ,submetê-los a ,trein!l- co em adestramento e está
menta intensivo. Serão- tra- se projetando a construção
zidos da Alemanha, cuja 'po- de um canil, com todos os

ricía, famosa em todo o
I
requisitos indispensáveis, co

mundo é ajudada nas suas mo enfermaria, campo eles
tarefas por nada menos -que coberto de treinamento, e

alojamento para soldados,

IMPU�EZAS 00 SIlNGUH
t·

fMXIR Df H06UflHA
AUX. TRAT. SIFllIS

Na :parada de 7 .� setem-
,

.bro do próximo ano, espera
a Policia Militar fazer des
filar 50 cães amestrados do
canil de Olaria.
(

,

,,�-----�-_ .....�.........����,.

I

Uma caminhoneta Ford
F 3 modelo 1951 em Perfei'
to estado de conservação.
Ver e tratar com o Sr. •

Edú Souza em Aririú _

Palhoça.

DESPEDIDOS
WAS;IINGTON, i3 (U. P.)

- O govêrno anunciou que
'6.926 empregados federais fo
ram despedidos ou solicita
ram demissão, por não reu

nirem os requisitos necessá-

Uma casa de alvenaria,
situada a rua Bulção Via
na" na .. 71. Preço de ocasião.
Tratar com Francisco

Büchele Barreto, á rua 24
de Maio nO. 433 -Estreito.

rios para ocupar seus cargos,
de acôrdo com o plàno de
lealdade e segurança.

o "Satosin" é excelente WASHINGTON, 13 (U. P.)
para 'combater as canse. - Os' técnicos atÔmicos nor

q uências ,dos resfriaàos: te-americanos, anunciaram

d'os depois de uma reumao airritações bronquiús,
portas fechadas, na sede da

to!'ses, oatarros. Peça ao seu Academia Nacional de' Ciên-

Delegação
Sociedade Nuclear parlamentar

" LONDRES, 13 (U. P.)

Americana A Agência T�sa anunciou
que a delegaçao de parla
men�ares britânicos, que via
ja pela URSS, a convite do
Soviet Supremo, dirigiu-se a

Sverolovsky, no Urai,' onde
visitou as usinas e organiza
ções culturais, ben1 como

Terreno
Vende-se um terreno

com a area de 588 metros

quadrados, á rua Victor
K;onder (antiga Blumenau).
Tratar com Francisco

Bücheli Barreto, á rua 24
de Maio, n. 433 - Estreito,

CASA MISCELANtA dlsf\"-

bll\dora dos Rádios R.C.A.

fa)"llhcêbtico "Satosin " in

dicarlo., nas traqueobron
�llIiles e suas m'ãnifesta.
.::i'ies. Sedativo da tosse e

cias, a constituição de "So
ciedade Nuclear Americana",
cujo objetivo declarado é in
crementar a difusão' nacio
nal e internacional das in-

uma igrej�. Vitor, Valvulaa e Discos.

éX peCtoran te. formações nucleares,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I CINE A��O ��SE'
POi' tudo dai graças; porqu-e esta é a vontade de Deus,

a vosso respeito, em Cristo Jesus. (I Tess. 5: 18). Ler Atos
27 :33-_44.

DE PITIGRILLI : ainda não precisaram, po- vela ou biografia, abre uma

Buenos Aires � (APLA) derão recortá-la e guardá- partitura de Bethovem,
Fausto 'desejava deter o la na escrivaninha; mais que dirigiu centenas' de ve

instante fugitivo. Mefistófe- i tarde, tornarão a lê-la com zes e cujas notas c.onhece
les foi liberal com êle, mu- .satisíacâo. uma 'por uma; "Agora que
dando-lhe a velhice em de- {nfâ�cia: até aos 10 anos estou velho", disse a' um

clínio numa juventude bri- Adolescência: dos 10 aos amigo "quero descobrir
lhante. O velho filósofo e 20. melhor ,os segredos de

alquimista lhe pedia tan- Primeira' ju.ventude: dos Beethoven."
to; ter-se-ia conformado 20 aos 30. Mas não se sente velho.
com estacionar o tempo. I Segunda, juventude: dos Aos 85 anos, firma contra-

Continuar sendo o que 130 aos 40. tos com a Scala para 1953;
era, com sua sabedoria ain-

r

Primeira madureza: dos e com uma rádio, para
da não' comprometida por 40 aos 55. 1954. Uuma festa que ele
lacunas da memória; com a Segunda madureza: dos organizou aos 85 anos, mui

agilidade de' seu raciocínio 55 aos 70. to tempo depois de meia-
.rião vencido nem refreado Primeira velhice: dos' 70 noite disse, confidencial-

por falta de "mobiliaI";' aos ?5.
'

mente, a alguns jovens:
conservar sua maturidade Segunda velhice: dos - Dentro em pouco, os

emoldurada pela b a r b a 85 em diante. velhos irão para casa e en-

branca. ,. Com isto se ha- f Pepois disso, não haverá tão, sim, e que nós nos di-

veria contentado o doutor ancião "tombé en anfence" vertiremos.
.

Fausto. a brincar como criancinha.
Conservar-se jovem é Os jovens de 20 anos, pa-

mais interessante que reju- ra quem um homem de 30

venescer. Mas é necerrário já é velho, e os homens de

prevenir-se a tempo, quan- 30, para quem um homem
do a juventude está presen- de 40 já está acabado, sor

te; mais tarde, o rejuvenes- rirão em face desta subdi
cimento se fará uma cari' visão. Mas esperem! Na' sua
catura. Ainda será possível I idade, eu teria raciocinado
o alisamento das rugas co- como êles; ter-me-ia pare

lando-se, duranje a noite, cido um consôlo efêmero,
tiras plásticas ao lado das baseado numa falsidade,
órbitas ou por meio de mas- como se para nos enganar

/sagens com leite de pepino; acêrca da temperatura, les-,
ou (tratando-se de mulhe- semos um termômetro Fa

res) comprimindo o corpo hrenheit, considerando- o

nessas hQrripilantes faixas termômetro Celsius, e en-

que o embalsamam numa quanto o refrigerador bai
rêde de ferro, para protegê' ca o ar da casa a aero grau,
lo contra a explosão, co- exclamássemos com o dedo

_. "

mo os sifões de Seltz. Com sobre a coluna de mercú

.aplicaçôes de pomadas ads-, :io: "Como vai fazer calor!'

tringentes e cáusticas será 'VIarca 32 acima de zero!".

possível causar a queda da Percorrendo as fases su

capa córnea da epiderme .essivas da vida, devemos
_ "peeling" na expressão .econhecer que a divisão

usada nos santuários dos :le Flourens é justa É uma Ag"
.

"institús de besuté" - e .onquista psicológica não encla
sair das mãos do 'sacerdo- 'lOS considerar como uma,

tes de beleza com uma cu- náquina fora de uso, quan- de -,.::--.��I tís de adolescente. Mas .não Io chegados a .certa idade

r bl' ·d d
�- -=-�:' " ,', '1/10" --:

existe "peeling" . capaz de (Qual?.. ajunte o leitor U lei a e �-' " ""' 'de �� ftUIfI �� --

tirar o, capa córnea da al- .iez anos aos que já tem e
� .... Passe �bu\ldO·� 00-'

� I .

ma, depois de a deixarmos ,el} a idade a que aludo); Calu P..tal, 4õ �'

\I-.ne,.' �a;e�.' de�
.,dtari

", ", �";,�',
envelhecer. � uma conquista aderir: ao J'lorlan6polJa GP a%J'"I"

....er�, 1 ... ...l � ',_""""" ,

ANDRADE & KOERICH

Os cultores da beleza fe- .1onto de vista de Goethe, S..ta C.t.arlu "I' f'OV�":'IL" ser6 \6c4 c :"� ,�� �' , Transporte de cargas em geral entre, Florianópolis,
minina diziam outrora às :j_ue, atribuía a uma alma t'j ..... \o"" ossant� ,,_..,.

,

Curitiba e São Paulo

senhoras:' "Não riam", por- .orte o poder' de forçar o C euxi\iO de

urn"pNSDd
Com viagens diretas e permanentes

que o riso aprofundá as ru- .orpo a uma nova 'juventu- O"
Matriz: - FLORIANO'POLIS

gas! E as senhoras, mesmo Je. Falando de quem, nu- INAUGUROU�SE J Rua Conselheiro Mafra, 135

quando forçadas ao riso, ma cidade avançada, mani- E
Fone: 2534 - Caixa Postal, 4:35

riam-se por: trás do leque. I festa notável energia e vi-
;.', S r, A • H. O � s,. '

,

-

.... End. Telegr.: SANDRADE

Era' a época em que os Io- vacidade juvenil, dizia: GENEBRA, 13 (U. G " Agência - CURITIBA

"tógrafos, com o pano preto "Os homens dêste gênero Inaugurou-se ontem de' ma- ______.___'De, z.�, a. 22: H.R Averudà 7 de Setembro :3:320/24

sobre a cabeça e a pera de, são natureza genisis, espe- nhã, no Palácio das Na-çi5es, Fone: 847 (Linha Paralela)

borracha na mão, manda, cialmente organizadas; pas- a reunião do Comité de De- Distribuidor Ena. Telegr.: SANT1DRA,

vam que o freguês, ficasse sam por nova puberdade, ao senvolvimento elo Comércio Agência: - SAO PAULO

imóvel, Hoje os fotógrafos passo que os outros nao entre o Leste e Oeste euro- C. RAMOS, SIA Avenida do Estado 16 (;6/16,18 Fone: 37-30-91

dizem "movase". é os tecni- são jovens senão uma úni- peu. Comercio _ Transportes
End. Telegr.: SANDRADE J

cos da beleza .ordenam, ca ve-z".' Rua João Pinto, 9 Fpoli; Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte

"'Ria"! ' I D'omi�ado 'por este con- I
com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa

Ser velhos ou jovens de- ceito, o' poeta, depois de I
_... ;. , d. Transportes Minas Gerais SIA.)

pende de nós mesmos. Al- !permanecer viúvo durante Ve' d· -' Sa' o'l'a' Cal
ia'

XII
'

guém pode ser "já" velho sete anos, ao chegar a ida- n e se, ' , "arlDa nos I�os quarenta anos e "ainda" dfle dos 74, se .enamOl'o� da -: Vhl "automóvel citroem", ,:',..
r _

-

1, ,.,' rmandade de N.1 S. do Rosarl·o'
Jovem aos setenta. Depende orece�te Urika de Le:ve- 49, ,,' J I B Inão das coisas exteriores e, zow; a jovenzinha COl',�_�T.; :'C' 1 t t

.

d �', "gos InlVt r ,t!ljl" 'S r!lSI elro· .1 S B d-t. d'
.

P ". d' d'
-

d ,., � . om!! e amen e eqmpa o II' U., e ene 1 osIm,. o m�;no� ar; Vl- pon �u at a ml;aç�o eds�� "e_"'côtn: Rádí�. .' n:é.piPF atesta;1o da l'(��ula- p�áticamente a grande. ce-
' ,

+

�rdJovem e.
1 ,CJ;�� qU�,r en�o ven e ,e 1 us �e a m�,- ,rff�tar,na Einpre�a Auto "Idade dos atletas catarmen- leuma" com um .resultad6, I

ld ad,e,
o essencl� e vl_:,er; ra ar

.

que, preclsamen�e

I
Viação Catarinen�e ses, a prova apresentada pbrém, pouco honroso para

e tcar-se a evitar nao as nessa epoca, escreveu seus despercebidamente pelos 'os paulistas: sua nova der-

rugas do rosto, que dão uma melhores versos amorosos.
__ ylulistas nessa sessão. com r0ta com' a decisão desfavo-

expressão 'de vida, mas Nossos primeiros mestres' '

� '.1 declaração de qUe tinham ravel no seu inhábil e in-

sim, as rugas do coraç�o, 9rocuravam nos despertar

'I
mandado urri

.

seu dirigente tempestivo recurso e a pés'
que' dão uma expressão de Cl risó, eom a anedota do- ,secretamente a Florianó- sima repercussão da feia e

morte. Tornar-se sombrio, bisavô que comprou uni:, polis para alí 'verificar sô- abOl:ninavel atitude dos seus

atormentar os outros.e a corvo, para�verificar se es-" bre a matricula doS" futebo- di.rigentes, que' foi, dupla 3-

si mes'mo, levar ao trágico se pássaro vive 150 anos. li,stas da FCDU: nas Facul- fronta aclntosa à CBDU e

as bagatelas, dramati�ar' a Visto que -a porcentagem :lades lo?ais, sendo que, por à sua valorosas e leal co-ir-
meteorologia dur'ante a chu- ,m�dia da vida se prolonga 'razões próprias", alega- mã FCDU: à primeira, pe-

va, como se por uma im-I de ano em ano, essa anedo- vam não poder dizer do re", la demonstracão clara de

precação pudessemos dis- ta nos será cada vez menos 3ultado dessa furtiva dili- falta de confi�nça quando à

Persar as nuvens, viver à hilariante. Os hospitais pa- >'eAnc'a p l'S
-

Ih 'dA
'

d
'

I;,
,

1, o lllao es
, �on' sua provl encla e ter

margem do fluxo da vidq,' ra anciães mudaram o nome
' vmha, com o que, pratica-, mandado um seu dirigente

,por temor de ser esmaga- para gerontocÔ'mios, que mente denunciaram de pu-" a florianópolis, para ave'
;

do por um jipe, tudo isso é tem o' mesmo significado, blico, que não tinham,qual-. rificação da legalidade da

Ienvelhecer. mas como após' certo tempc
'

quer pTOV,a a "apresentar, 'de' inscrição dos catarinenses-e, 'F 1 I d' Planta-ONos antigos livros se di- tudo se descobre, a etimolo- haver irregularidade na e-
I à segunda, pela desconside-

. a rma c as' e
vidia a vida humana em gia da palavra ficou conhe- quipe _catarinense.t,

'

, ; raçãoA de �eslealdade e de- 1� Sábado (tarde) - Farmácia da Fé - Rua Felipe
três períodos: juventude, cida e os hospitais recebe- Entao, o �resldente d� selegancia" quan<lo a enti- Schmldt.

naturalidaàe, velhice. Al- ram novo nome: C�sa de
,

Comitê concluiu seu \o�0tO,. daâe cata,rÍnense tivera ges-
17 Domingo - Farmácia da, Fé - Rua Felipe Schmidt.

guns completavam o es' repouso. Esse nome também dando granho de cau§a _à- tos' 'tle",nbbreza e sincerida- ,23 Sábado (tarde) - Farmácia Moelerna - Rua João

quema, iniciandó-o pela in- se encaminha o de�sapareGer. PARA AQUELES QUE [i'CDU, 'porém, em' carater de para :tüm à sua CO-Irmã Pinto.

fância e terminando-o pela Gosto que a casa para ato-, DESEJAM O MAXIMO condicional até às 6 horas paulis.ta!' 24 Domingo - Fannácia Moderna - Rua João Pinto.

decrepitlJ.de, esquema esse res que não representam da manhã, quando, não, a- ,Encen';a-se, assim, êste 30 Sábado (tarde) - Farmácia sto. Antônio - Rua Fe-

r�presentado na famosa es- mais ou não representam EM CORTESIA presentada prova em con' outro deslustroso ca'pítulo lipe Schmidt n. 43.
'

,

tampa alegórica " A esca- temporàriamente tenha um
E EFICcIENCIA t;rário pelos paulistas, os ca- 'dêstes malfadados XII JO- 31 bõmingo - Farmácia sto/ Antônio - Rua Felipe

da da vida". nom� tão vlÍvo e tão jo- larinenses seriam consi�e- GOS, dew;;ndo, afinal, ter
Schmidt n. 43.

Hoje em dia, os psicólo' '.rem: Casa dos Artistas. rados reais vencedores, de- andamento, na manhã de O serviço noturno será efetuado pelas farmácias M�-
gos e fisiólogos concordam O acumula,r:se dos anó's O"; IA" IAM vendo prehar logo mais ás sexta'feira, o' pertubado' cl�rna, Sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas João Pinto

em modernizar a M.mQsa não deve ser um convite ao i �" f'vvw,.v q horas da inanh�, no Está- : Campeonato de Futebtll, em Felipe Schmidt e TrajanO,'
,

subdivisão 'de Flourena, terminar ma.s uma , s�lita: ,,' fJ',
\

"

dia ,do PaGaembú, com a re- 'cujo jogo seg�.linte: S. Cata-,
A presente tab�la niio poderá ser alterada sem prévia

que em seu tempo, j{i faz ção ao recomecar. - "o( presentação da FUFE (Es",! rin-a x Estado do Rio reser-

um século; fora acusada de 'Indo para a�cama, Tosca' tado do Rio), em prossegui' i va-se 'no�a S1-lrpreza 'e novo
otimismo excessivo e que nini lê todas as, noites, a, úl- �'.) mento ao Campeonato de

'l
"caso"!

reproduzo, na certeza de tima Jilovic1ade editbrilik e
l.../ � FuteboL" ",. (Cqnti'l'l,úa no Õ)róxinio

d 1 O d"
_

t
' " "

. !PERftiçl10 S[/'1 /G(j/lL'
1

agra ar a a guns. s que quan o nao "em lpna ;ng, Havia; pois, se co<ncluido ' número)

6 Florianópolis, Quinta-feira, 14 de Outubro de 1954

.

i Com a Bi�lía na Mão·
(�,No Ceo8culo)

QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO

DEPOIS' de sete dias de chuvas constantes, o sol apa
receu, brilhante e quente, Apressei-me a dependurar uma

enorme baciada de roupa lavada que esperava por' aquêle
sol radiante. Minhas vizinhas 'fizeram o mesmo. Logo
todos os pátios se apresentavam embandeirados com a

roupa limpa a secar.

Então comecei a meditar sôbre as grandes' bêncã�s
deste universo para o bem da 'humanidade: o sol, o ar, as

árvores que produzem frutos gostosos e tantas outras que
seria longo enumerar.

Deus nos dá todas estas bênçãos" e sobretudo, outra
bênção mais maravilhosa, seu único Filho para morrer na

cruz por nossos pecados,.Ainda, Deus envia o Espírito San
Lo para guiar-nos neste mundo. Ele, nos dá paz de conscí
cncía para que não temamos o futuro; alegria de viver,
.nesmo enfrentando tribulações.

A viela será mais rica para nós, s� dermos graças
rem cessar, ao nosso Crtador, Redentor" Pai Santo e Con

.ortador, pelas suas misericórdias.

ORAÇÃO
Senhor Deus, .nosso Pai, nós tê louvamos e bendize

mos pelas manírestações de teu amor; pelas bêncâos ma

teriais para o corpo e pelo alimento do 'espírito. Rogamos
teu perdão por nossa falta de reconhecimento do teu cons

t::mte cuidado e das bênçãos inúmeras que recebemos díà-
riamente. Em nom� de Jesus. Amém.

'

A C I T E

o ESTADO
-----, �..._,_ - ------------

DEPOIS DO VENDAVAL
(Technicolor) <,

No Programa:
Esporte em Marcha Nac.
Preços: 7,60 - 3,50
Censura Livre.

NUNCK HOUVE
MULHER COMO
DA"
GLENN FORD
HAYWORTH

"G I LD A"
No programa:

Noticias da Semana Nac. - As 8 Hs..
.J:-'reço: 10,00 5,00, 1°) Esporte em Marcha
Imp. até 18 anos. Nac.

As 3 horas. I 2°) FURIA PERVERSA
Grande Pelicula Mexicana, Com: Robert Armstrong
com Lindos "Boleros e Preços 6,20'- 3,50.
Bambos" Imp. até 14 anos

AMALIA AGUILAR
-

JOAN PAGE em: n.I!.rII'IY---'�5...-..n-·A�o:Op�re��ra�A:r��' _a]"R,�
questra
No' programa:
Filme Jornal. Nac,

Preços '10,OQ -_ 5,00.
Imp, até 14 anos.

UMA

"GIL'/RITA

'121,TZ

As 8 horas.
BOBERT ,MITCHUM�l'-

, MONA FREENAN em:

ALMA EM PANICO
No Programa:
JorI).al na Tela Nac.
Preços 7/60 - 3,50.
Imp. até 18 anos.

_

IMPUREZAS DO SANGUE?

UIXIR Df H��Uf�A
AUX. TRAT. SíFILIS

Expresse � Florianópolis

Festividades ele N, S. do Rosario
De ordem do irmão p,rovedor convido os irmãos e

fiées em geral para as festividades que em honra de N.
S. do Rosário realizar-se'ão no proximo domingo, 17
do corrente, e que constará de Missa de Comunhão Ge
ral para os, irmãos e demais fiées às 7 horas. Às 10 horas'
Missa, Solene ·com Sermão aó Eyangelho e as 16,30 horaif-'
solene Procissão com o andor de N S. do Rosári�.

O irmão' Provedor solicita o comparecimento / de
todos os irmãos para o maior brilhantismo das fes·tivida-
des. (

,

Consistório em Florianópolis, 11 de outubro de 1954.
,Erico Rosa
10 Secretário

--- ..

----.,--_._--
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.Intervenção do Capital Estrangeiro'
oa

.

elploril�ão do petróleo brasileiro
De conformidade com o da Federação, juntamente pelo senhor Eduardo . Sch

que A NOITE já havia an- com as demais debatidas pe- midt Mendes, diretor da As-'
tecipado, o plenário da N\o- lo prenário, exceção, ape- sociação Comercial do Rio

na Mesa Redonda da Fede-I nas, das que se referem à de Janeiro e que foi o .rela

ração das Associações Co- participação dos emprega- tal' da Camisão do -Petró

merciais aprovou' as suges- ,dos nos lucros 'das empre- leo.

t�es óferec'i,das pela Comis-I s�s. Mesmo �ssim a Ass,ocia- - No plenário da M�sa
sao incumbida de estudar a çao Comercial devera de- Redonda a proposta da Co

solução do problema do pe- batê-la nesses próximos missão teve, apenas, dois

tróleo.' dias, em reurnao conjunta votos contra, isto é, os dos
São essas sugestões, aliás, do' comércio, indústria e representantes de Minas,

'que serão levadas ainda ho- lavoura. "por uma questão purarnen

je ou, no máximo, amanhã, A INTERVENÇÃO DO te disciplinar, üma vez qué
ao presidente Café Filho, CAPITAL PRIVÁDO a Federação das Associa

pelo senhor· Carlos Bran
I

Estas informações Ú.iram ções Comerciais daquêle
dão de Oliveira, presidente dadas à nossa reportagem Estado resolveu, recente

mente que a questão do
petróleo brasileiro estava
resolvido co ma criação da
Petrobrás.
As demais associações

dos Estados são porém, pela
intervenção do capital pri
vado ao lado da Petrobrás,
devendo ser criadas leis
que regulem essas explora
ção nos mesmos'moldes da
legislação que trata da ex

ploração dos mi�erais.
Cia. de Seguros

M · B
.

"1
Alcança para os seus devotos todo o gênero de favores.

O NORTE E O NORDESTE CC loas- raSl» Ela cura os doentes, consola os aflitos e é auxílio poderoso

A d
dos estudantes em seus exames.

Norte eSNo;Jes�:�Çõ;:rtic�� ��i!t;f �" ='
; Ajude a, restaurar a sua Capela, localizada 'em Praia

larmente, foram as mais fa- Sorteio de' Lucros Comprida na cidade de São José.

,
Contribuições publicadas

voraveis a uma nova solu- A Cia. de Seguros "Minas-Brasil" faz público que, no
João- a: Olíveíra

ção pois êsses .Estados eter- dia 22 de outubro corrente às 13 horas, na sua sécle soe.ai, Orlandina Silva
'I'

.

namente empobrecidos com à Av. Afonso Pena, 526' - 3e:. andar (Edifício Mariana) eni
.

a exploração petrolífera e- Belo Horizonte, Estado ele Minas Gerais, procederá ao soro
Sílvia Brüggrnann .

f ti d
_.

I d teí 1 I d A 'I' 1 S CV 1 "1
'

Aurora e Isolete Braga .

e iva, po erao ver a tera a elo c o ucro apura o .na 1)0 ice c e eguro 11. . .0:':,

substancialmente a sua eco· da "Tecêlagem Itajaí S .. .i\.", -Ó, de rtajai, Estado de Banta
Maria' J. Ramos "

.

. C tarí deacê 1 lt IV 1 t "B" d CI' 1
Felipe Petry .

nomm. a arma, e acore o com o 1 em ,�ra. , a ausu a Anônimo " ..

'

.

Ao lado disso; [untamen- I de Participação nos Lucros da aludida Apólice..' .

Eutálra V. Dutra .

te com as sondagem de pe-I' Para êste ato, que contará com a presença do fiscal •

'1 de
_ lIdo D N S PClt t d t· I t

M. Luisa M. Gama ,' .

r d
tro eo, po erao ser oca i- ,..... e (e represen an es a empresa es ipu an e Teresa Matos . , :

.

Comunica O da Asseciaçãe zados lençóis dágua potá- do seguro, convida a todos os interessados.' Eliane Gerlach .

C 'M cl'
.. vel._s'ubterrãnea que melho- A DIRETORIA Ieda Petry � .

atarínense e L e' íclna rarao as condições da regi-
----- ----

Léa Destri .

J 3.0. Inaugura-se, assim, .ou-'

I N S
Sulamita M. Leite :; .

A Associação Cataripense de Medicina, no dever tra frente de luta contra as' r,ma-n-n ade de • • do Rosario Lourdes Silva '
.

,de esclarecer, científica ao público que os médicos cre sêcas, através; de poços ar- Neide Rosa .' .

denciados junto a certos Institutos de Aposentadoria' e tesianos que tanto poderão
e S. 8enOdl'lo"

Nilda Santos
'

.

Pensões foram dispensados e assim; resultou suspensão servir ao abastecimento co- II
.. Lourdes Vieira .

da assistência médica aos respectivos associados. mo à irrigação. ,
Luci Domingues : :

,

Os médicos prestavam sua colaboracão dentro de As pesquisas' isoladas des, I Francisca B. Fildmeno .

parcos vencimentos, cumprindo sacerdotalmente o exer-
ses lençóis. subterrâneos Festividades de N. S. do Rosario Hermelinda Bianchini .

cicio de sua nobre profissão, e eles mesmo foram surpre-' eonsu.miriam . milhõ,es de',., I?e �rdem. �o irmão pl:o,:,edor convido os irmãos e . G. Mattos .

endido_:'l corn.'.é70f4.en; ..JY.Uni$t.erWl.de_(U;;.l1E!J1Sa_��" IQ.�s.§�,;..: �ruz�ll'C>.s.: Metade CÍa tare·lfle�s.em, g�rr.al par� as fes:l�A�des qu� em hon�a de N. M. Gol1lart Savas .

; Nao cabe pois, a classe médica qualquer respol"l'Sá:: Ia e· dos ..g�?1GS;, ['Càn:��q'Clen�' fS.:::�-R�t<�.eali:ba<I:-se:.aJ' -,,·Jil..p·-'WQXlUlQ..� domlPg.0,�.17 - ,�,- �.. ,. � � �. = .

bílidade na atual situação, de determinados Institutos de temente, estará, portanto, 'as correntê., e que constara 'de Missa de 'Comunhão Ge-

Previdência:' /
� feita, lucrando aquela parte IraI para os irmãos e demais fiêes às 7 horas. Às 10 horas

Florianópolis, 11 de outubro de 1954.'
do paí� e, de resto, todo o Missa Solene com Sermão ao Evangelho e as 16,30 horas

Dr.' Miguel Salles Cavalcanti Brasil com o novo processo solene Procissão com o andor de N S. do Rosário. .

,

Secretário.
' de exploração, refinação, I O irmão Provedor solicita o comparecimento de

transporte e comércio do todos os irmãos para o maior brilhantismo das festivida-
petróleo. ' Ides.
(Tvtmscrito de "A NOI- I Consistório e� Florianópolis 11 d� outubro de 1954

TE" do diá 20 de sf!temoTO I
'

Erico Rosa
.

de 1954 - pg. 14...) 10 Secretário

-- --_._-�---- -------

A CONDENAÇÃO DO TEN. BANDEIRA.
, Confirmada em gráu de recursp
RIO, 12 (V. A.) - ,A 31.. unânímidade e' assim' o ;;::

Câmara Crímmal e,m [grau I nente Bandeira sem logo
de apelação con_fldnou on",

transferido para a peníten ..

tem a condenação do tenen- .cíáría. 'Perderá a farda e ::1

te da Áeronáutica Jorge A'- sua carreira militar será en

cerrada. Como último recur
so, caberá, ainda ao advoga
do de defesa tentar a revísõ» I
do processo, o que porér.:
não dará efeito suspensivo é;

por' sentença hoje confirmada

berto Franco Bandeira, n.

quinze anos ele prisão por
.
assassínio elo bancária Afrâ
.nío Arsenio Lemos.

A decisão foi tomada

I
_" - -,--_ ._ -'7 �--� -_.�- -------- �-:------,

r?rtnacta< de Plantão J
16 Súbaclo (üj.rde) -- Fann:Íl.:ia da Fé - Rua Felipe I

Schmidt.
' .

I

!7 Domingo - Farmác�:1 da .F� -:- Rua Felipe schmidt..,
2.3 Sabado l tarde) - F.ll'macJa Moderna - Rua Joüo I

Pinto. [

24 Domingo - Farmácia Mocierna "'" Rua Joã� Pinto,

30 Sábado l tarde) - Farmác'ia sto. Antônio -- Rua Fe·
, lipe Schmiclt n. -13.

.

31 Domingo - Farmácia 8to. Antônio � Rua FcUp,"
Scl1midt n. 43.

° serviço noturno\ será efetuado pelas farmácias Mo
(!�l'na, sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas Joio Pinto

F'elipe Schmidt e Traja·nb.
A presente tab.'=:la n;"lo poderá ser alterada sem pl'évi�,

E�presso .Flori�nópolis

•

ANDRADE & KOERICH
Tr'ansporte de cal gas em geral enh;e Florianópolis,'

ICuritiba e São Paulo
.

_

.

I

Com Viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS '

,

Rua Conselheiro Mafra 135
Fone: 2534 - Cajx� Postal, 4�5
End. Teleg:r.: SANDRADE.

Agêecia - Cu'RITIBA
A v('nida .7 d(� Setembro 3320124

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTmRA I.!\g:i'ncia: - SAO PAULO

Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91 i IEnd. Te}egÍ<: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em Selo HorÍ%ont. I
com tráfego mútuo até São Paulo .com a Enlprêsa '1d-a Transporte� ,Mina:;; Gerais S/A.)

CAPELA DE SANTA FILOMENA

\:r ...._--��' ;;J�'- _.-- /' _'_.. -

"'=._---:-_., --' -, '7 .( ,

"---
" /

_

--- v\_À.>. '\. /

c-s 33.914,00
5,00
10,00
10,00
15,00
20,op
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

,

20,00
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
200,00
400,00
500,00
500,00
500,00

Total' '.' . . . . . . . . ces 36.944,00
Mande sua esmola para:

--

Em Florianópolis - Profa. M. Glória Mattos - G. E.
Lauro Müller.

Em S�o' José � Sra. Zenir Gerlach - Praia Comprida.

•

· ...0·...

t-,

���í�;>,:
------.----------------.-------------------------

-

, Vi�ge.m. �om s�gurilnça
'e _" rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

8·APIDO· {(SOL-BRASILEIRO))
Florianópolis - Itajaf ._ Joinville _ Curitiba

l\ua Deodoro esquina:da
Rua Tenente :Sllveira

----------------------------------------�
l

Raios X
Aparelhagem moderna e completa para qualquer exame

.

radiológico.
Radiograuas e ràdioscopias.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (eolecistogràfia).
Rins e bexiga (PieIQguafia).
Utero e anexos: 'Histero-sal}Jingografia com insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de· ossos em geral.
Medidas exatas dos diametl'os da bacia para orienta

ção do parto (Rádio-llelvimetria,),
'

Diàrian'lente na Maternidade, Dr. Carlos Corrêa.

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS -

.BATISADOS - ANIVEltSARIOS E REPORTAGENS EM
GERAL.

RODOLFO ÇERNY, Foto;-rafo do Jornal "O
ESTADO".

Chamados:· Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou

Telefone: 3.022.
pelo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o pleito de 3 �e\�outtJbro
Concórdia, Seara
e Pirataba

em

SENADO FEDERAL
Nerêu Ramos
Saulo Ramos .

i\dolfo Konder . ; .

.Arístílíano Ramos , .

CAMARA FEDERAL
\Aliança Social Trabalhista

Attílío Fontana ,
.................................

Saulo Ramos

Leoberto , Leal .

_.... Ser afim. Enos Bertaso t ••••••••••••

Joaquim Ramos .

Rodolfo Vitor Tietzmann , .

Elias Adaime

Total da Legenda
União Democrática Nacional

Waldemar Rupp .

Wanderley Júnior .

Antônio Carlos Konder Reis ; .

Fernando Ferreira de Mello .

Jorge Lacerda .

Hercílio Deeck .

Lerner Rodrigues .

Lauro Loyola o o o o o •••

Total ela Legenda .

Partido Social Progressista
Rubens Rauen .

Cid Rocha Amaral .

Total da Legenda o o o .. o

Partido Democrata Cr�stão •

Monsenhor Librerotto o o .

Total da Legenda t ••••••••••••••••••••••

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Partido Social Democrático

João Estivalet Pires. . o . o .. ;. o o.

Hilário Zortea .

Augusto Bressola
Tenório .Cavalcantí

Oscar da Nova .......................•.........

Elpídio Barbosa o o

Heitor Guimarães .

Miguel Daux .

FIávia Ferrari
'\ .. '.' l.

Carlos Spalding .

Total da Legenda
União .Democrática Nacional

Geraldo Mariano Gunther .

Mário Orestes Brusa
Theodósio Wanderley
Ramiro Emerenciano
Laurinda Lunardi

••••••••••••••••••••••• -Ór » .•

•••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••

Paulo Bornhausen # ..•.••••.•••••••

Coelho de souza .

José Waldomíro. da Silva
j

.

Clodoríco Moreíra o o .. o . o o . o o

Osmar Dutra' ' � o o o .

Luiz Rigo .. , o

Waldemar Beduskí o o o o .. o o o o

Frederico' K;uerten , .

Total da Legenda o .

"0

Partido Trabalhista Brasileiro

Judith Santos .. , o

Agostinho Mignoni .

Telmo
.. .:1:Ubeiro o

Câmara Netto
: IJ'
•••••••••• o . o "

'

Parisio Cidade '.' o

Total das Legendas , , ,

Partido Social Pr,ogressista
CarlQs Büchele , .

João S. Primo o. o'

P�lágio Parigot ',' ,'
.

Pedro Lopes Vieira .

Antônio Lúcio .

Total das Legendas , .

Partido Libertador
Fidêncio de Sousa Mello , o " .

Total d,a Legenda .

Partitlo de Representação Popular
Wily Fauth ; .

Honoratto Tomelin .................•...........
,

Po So Do

P. S.D.
Valentin Petry .

Theodoro Barbieri .

Clayton Wosgrau
Antônio Possan 371

P .. S. D. �
.

elegeu 4 vereadores
U, D, N, eleg'cll 3 veros,dores

5.649
4.190
5/214
5.080

6.070'
133
20
3
2
1
1

6.230

4.541
67

223/
150
11

5J

4.159
524

,4.748

3.836
884
88

55
•

49

, 4.997

1.042
3

1.050

JAIRO CALLADO

74
1

75

37

37

309
127
15
8
,4

COISAS,...

31

�! TIM
9
5
3
2
1

• II •

A minha vizinha da es

juerda é simplesmente' ele

morte. Na torcida do seu

zandídato, inutilizou cente

nas de tolhas de papel. N.lo
escaparam, siquer, os cader

nos escolares dos guris. Nú
meros e mais números. O

marido, (em minoria) escon

deu a sua Parker e foi torcer

na casa do irmâo. Ontem
encontrei no quintal de casa

uma folha amarrotada. Era

de um caderno escolar. E em

letra nervosa, li o seguinte:
2

Para deputados:
2

Bôca de Siri
1 I

General Torradinha

463

Fala-Fino
Coca-Cola

l'

1

2

a Catari nense
rio da Agricultura por 83.000
cruzeiros e vendidos à cota

ção da praça: 160.000 ou ...

170.000 cruzeiros, por falsos

agricultores fortemente apa
drinhados [unto às autori
dades responsáveis pelas 0-

Ação imediata
Salientou o sr. Armenio

Veiga que há apenas 17 dias
assumiu suas funções na Co

missão e não quis fazer qual
quer sugestão ao ministro
Costa Pôrto, antes de estu
dar minuciosamente um pla-

A Primeira Prefeit
Coube ao novo município Ax para a cheüa elo govêrno

O CaSo, dos J.eepS ��r,P���i{�:��a �e:���'�na,ele� m�I����;'��'UlanelO_nos' cem o'

.',', .

"

.

primeira mulher para dirigir municipío de Presidente Ge-
uma Prefeitura Municipal. túlio pela eleição do seu

As forcas oposicionistas da primeiro govêrno constítuquer caso de apreensão dos'. no/a comuna, por 1.733 vo- cional, apresentamos à exma,jeeps, 'apesar de ser �.ato n�- 'tos contra apenas 689, dados sra. Cecilia Ax os nossos res-tório que
.

inúmeros benefí- I •

ao candidato governista, �l�-I peitosos cumprime�t�s pelaciados passaram adiante os
geram à exma. sra. Cecília sua consagradora vítórra.carros, geralmente com reei-

. \
__

'

_

bos condicionais, para enco

brir a fraude. Além disso, a

CPRM não dispõe de funcio
nários em número suficiente
para' exercer lima fiscaliza

ção rigorosa em todo o país.

O Ministério da Agricultu
ra vai apreender todos os

jeeps revendidos pelos lavra

dores que os adquiriram a
RESULTADO FINAL DAS ELEIÇÕES NA 9ao ZONA ELEI ... preço de custo ao .govêrno·'.rORAL DOS MUNICIPIOS DE: CONCóRDIA - SEARA E

federal, sob a cláusula de
PIRATUBA proíbíção de venda pelos be

neficiados -declarou, ontem,
o sr. Armenio Veiga, diretor
ela Comissão' Permanente de
Revenda de Materiais.
Muitas denúncias já ti

nham chegado a propósito de
inúmeras transacões com

jeeps comprados a6 Mínísté-

Para vereador:
Bôca-de-xuxú

---I Sim, amigos a minha vi-
4

. zínha da esquerda é ele mor

te ...

Rôlo' compressor
I

Total da Legenda .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O fiscal da fazenda esta-
CAMARA MUNICIPAL DE CONcóRDIA dual (Ernani Pôrto) saltou

Vereadores eleitos: de um jeep, acompanhado de
Frente Democrátic� três cupinchas. Dirigiu-se a

(UDN e PSP) dona do armazem exigindo-
Dr. Olavo Rigon 428 Altir Weber de Mello .. 396 lhe os livros fiscais. O tom

t H 241,Dr. Napoleão' Dequech . 420 Pedro Har o ermes... • seco e autoritário da ordem
Euclides Antônio Marcon 317 Bruno Wechenfelder �35 assustou a inexperiente pro-
Domingos Bonessoni 289 Vitor Basei 21'j prietária. Os livros foram
Romano Sandrin . . . .. 266 Guerino Dallagnoll lDS ,compulsados mecânicamente,
Abel José Munal'etto ....232 enquanto alguns aponta-

P. S. D. - elegeu 6 vereadores mentos eram tomadps num

Frente Popular - elegeu 5 vereadores 'papel de embrulho. Termi-
PREFEITO MUNICIPAL DE SEÁR1\ nada a encenação o fiscal fa-

Biazio Aurélio Paludo (PSD) , , 2.006 lou: "Há irregularidades que
João Carlin (UDN) : ' " 1.550 justificam uma multa de

CAMARA MUNICIPAL DE SEÁRA \ trinta mil cruzeiros. Procure
,

.

Vereadores eleitos: amanhã o Secretário, da Fa-
U. D. N. zenda e tudo se arranjará".

460 Dr. Aldo Ivo Stunf 387 E o jeep oficial partiu. O fa-
403 Dr. Jarcy Ribas Melzer . 247 to aconteceu rio interior da

374 Francisco Hall 235 Ilha, 48 horas antes das elei-

I çóes. Os personagens estão

;c! V,iV,os. É perguntar ...
, DUM

O sr. Armenio Veiga reve

lou que, na administração do
sr, João Cleophas, o Minis
tério da Agr

..

icultura adotou
uma providência das mais

simpáticas em benefício dos
lavradores: comprou à firma
-GastaI S. A., representante
no Brasil da "Willys Over

land", 1.500 jeeps que deviam
ser entregues' aos lavradores
ao preço do custo, apenas no de ação destinado a com-

.

��ael�:e�, ::ces����a ���:�: fl::���:���:aco:Sje�;:'ó���
ICR$0·200.000,00·da osc-ilação cambial. Aberta instrução do titular dapasta _._•••••••••••••_ ..

�e�:���,ã�a7: d�o��iS:t� l�� ;�a��t7e:���:!:��� (�O �:;�= CONGRESSO DE GEÚGRAFOS .

vradores ou pseudo-lavrado- vo da CPRM, assim como dos
-

ARGENTINOSres se habilitaram, e o Mi- lavradores .benetícíados com

nistério começou a fazer as as vendas.

I i�:t�;,a�e����t�r�:;ós���n�� op��i;õ�: �::i�en�����_�: Será encerrado por Professor
25.000 cruzeiros, por' ocasião em Testudo na Comissão .e, a

Brasl'lel'ro.do aviso de comparecimento

I
qualquer momento, ela irá

à re�artição especi�l,iza;da.
'

�gir com o rigor qu� a lei lhe
RIO, 13 (U. P.) _ O Con- Tendo exercido até há pou-Ate o momento, ja foram iaculta contra os Infratores,

gresso de Geografos Argenti- co a direção da Dívisào dedistribuidos 1.383 [eeps, tal- que se locupletaram 'com
nos, a se realizar em Entre Geografia do Conselho Na: tando apenas 117, ainda não, uma facilidade, de objetivos
Rios, no fim deste mês, con- cional de Geografia, o proI montados em São Paulo, em tão práticos em benefício da
vidou o professor Jorge Za- fessor Jorge Zarur é o atual

I
virtude das. dificuldades de produção rural, mas desvir-

rur lente de Geografia Hu- diretor do Centrd Panameimportação de peças sõmen- tuada por influências alheias ma�a na Universidade cató-l ricano de �perfeiçoamentote fabricadas pela indústria ao problema.
lica e- no Instituto de Educa- para Pesquisas de RecursosI

norte-americana., Aquisição de tratores, 'Naturais, que funciona naEíscalízação deficiente O nosso entrevistado adi-
t Universidade Rural e está' . cão, para tomar par 'e nosInterrogado sôbre as cau-, antou que n?s proximos m�- 'trabalhos e pronunciar a preparando especialista sele-telas de que o Ministério da ses, o Banco de Desenvolvi-

conferencia no encerramen- cionados em todos os paisesJairo Cal-lado, diretor-pro- Agricultura cercou a opera- menta Econômico financiará "
do contínente.t

.

to 'do certame.prietário d'A Gazeta, fes eja cão que só podia beneficiar a aquísíçâo de 4.200 tratores
.....,__....,.. �--_-_---_hoje sua data aniversária, verdadeiros . agricultores, o pelo Ministério da Agrícul-

42 ensejando a que seus nume-
sr. Arménio Veiga adiantou tura, que os entregará aos

6 rosas amigos e admiradores
que, dos recibos de venda, lavradores nas condições

6 lhe prestem homenagens de consta a seguinte cláusula: mais acessíveis, exigindo en-
4 estima' e aprêço. "Na forma do artigo 6 da tretanto, como cláusula básí-
2 Nome estreitamente vín- portaria 7., de 1-1-53, cOÍUb�- ca, o compromisso de utili-
3 culado ao' jornalismo barrí- nado com, o artigo 15 do de- zação das máquinas pelos
1 ga-verde, pois que' a ele de- ereto 23.225, ci� .27-6-47, o I próprio� ben�fi�iados. � s��á1 dicado desde quase a mení- ',llaterial adquirido na Co- ' das mais energrcas a ríscált-

níce, Jairo Callaelo tem,' ep- .níssão Pel:iilànerÍté 'de ,Re- zação da C'PRM, não, hesí
tre os da classe, amigos \'f-l'- venda de Materiais, a prazo bando o Ministério' da Agrí
dadeiros e' diletos. ou à vista, não poderá ser 00- cultura em apreender os tra-

Associllndo-nos às mam- jeto de transação". A propô- tores revendidos, desde que
iestações de júbilo pelo I sito dos efeitos práticos des- os lavradores atentem con
transcurso da data, leva�10s- I sa ressalva, s. s. afirmou não I tra os dispositivos mencio�lalhe o nosso abraço cordíalis- ter conhecimento de qual- dos no recibo da. transacão.
sÍlno. �' __

perações.
Mais de 20.000 inscritos

UNIAO CATARINENSE DE ESTUDANTES
Uma tomunicacão

, .

"Florianópolis, 12 de Outu- Acadêmicos Catarinenses!
)1'0 de 1954. Desde já contamos com a de-

CIRCULAR N. 10-54-55 cídída colaboração dos cole-,
COLEGAS ACADEMICOS gas.

Sob a felÍz inspiração da A União Catarinense de
tníão Nacional dos Estu- Estudantes, órgão represen
tantes, foi lançado, para to- tativo dos estudantes de CUr

.o o Brasil, um sensacional so superior em Santa Cata
-oncurso literário, aberto, a rina, agradece a tua coope
odes os universitários brasí- ração e faz votos _para que
íeírcs, nossos valores literários ve-

Visa, mui naturalmente, o jam coroados de êxito seus

referido concurso, incenti- trabalhos.
var todos aqueles que dedi

eam parte do seu tempo à

literatura.
As bases do presente con

curso são as mais simples.
'Jompreende seleções de tra

'Jalhos em três setores dis

;intos: 'ficção, ensáio e poe-

Lillésio Laus
Secretário Geral

,A fotura -Mesa
'da Camara'/

RIO, 13 (v. A.) - Conhe

Si;'erá a duração de dois (2) cidas as decisões das urnas,
comecam ,05 deputados ameses.' .,

IEncerra-se o prazo para a examinar· seus problem�s
entrega dos originais no dia domésticos, entl'� o� _quaIs I
31 de outubro do corrente a-I avulta o da constltUlçao da

,

futura Mesa. Para o lugar dono. .
. .'

IOs trabalhos deverão ser sr. N�reu Ramo�, vIr�u� men-

iatilografados, espaço dois, te eleito senador, V:lnos no

'm 'Uma só face, com duas mes se destacam, a saber:
�. . ,Gustavo Capanema, Carlos
�opIas. i,

M
.

Ali"Deverão vil' com pseudô- I Luz e Jose ana. mnm,

nimo, remetendo o autor; em I to�os do PSD de Iv-rmas Ge-

,nvelope fechado, o pseudô� rals.
.'.

e Q nome verdadeiro,
. Como se sabe, o PSD con-11mo I t· , .

·t'·· P I'Jara posteri,or identificação." �nua�a maJor� allO �o a:1-

ToClos os originais deverão ClO Tlraden�es, espelando-�e
,er remetidos ao SERVIÇO que s�a malOr .bancada seja

'JE DOCUMENTAÇÃO, DO de Mmas GeraIS. Quanto a�
MINISTE'RIO DA EDUCA- m�ndato da atual Mes�,. vaI
CAO E CULTURA, 9.0 Andar, ate 15 de março do proxwlO

Distrito Federal, com os di- ano.

'�eres CONCURSO CULTU-
RAL PERMANENTE INSTI - I - o -_._-"- -'

.------
TUIDO·l?ELA U. N. E.' I SALARIO MINIMO
Aos, ven::edorc3, ser�o o:e- ���, 1.3 (V. A,) -'- Fonte�"l'eçidos premios, em dmhell'o I ofICIaIs. mf�rmam .que, por

no valor de' Cr$ 10.000,00 pa-
I
determmaçao do �Iretor da

ra os 3 primeiros colocados.' Central do BraSIl, o enge-
, A recompensa maior, toda- ! nheiro Jair, Rego Oliveira, a'

via, consistirá na publicação,
I
partir de 1.0 do corrente, es- I

pelo Servico de Documenta- tá vigorandu para os servi- I
•

d I' f' Icão do MEC, das obras pl'e- elores aque a· errOVIa o re-:

l�liadas,
'

gime do s:llarlo-mÍnimo, I
•

Florianópolis, Ouinta-felra, 14 de Outubro de 1954

Loteria do Estado,
HOJE:

r
_,

Depois de alguns dias de apuração, voltou às co

lunas de Gazeta o'Tim Thym.
x x

x

Humberto de Campos, num dos 'seus magnificos
livros de contos, narra o de um zeloso e honrado Bar

nabé, homem de riglda consciência e de comovedora
slncerídade. O' drama começou com a inclusão do seu

nome no rol dos jurados cariocas e continuou com o

sorteio para integrar o corpo do Jurí que decidiria do
crime de um pistoleiro climérico e vingativo. Na sala
secreta após o libelo, e a defesa, a replica e a trepli
ca, alguns jurados, tangidos pelo pavor,. se dispunham
a absolver o facínora, cujo delito fôra até confessado.
'Barnabé reagiu e liderou a coragem da maioria, que
afinal impôs ao réu 10 anos de penitenciária. Das gra
des o criminoso fez chegar a Barnabé uma carta, cul
pando-o da condenação, cujos detalhe1 apurára, e pro
metendo-lhe tremenda sova, assim que recuperasse a

liberdade.
Os anos, como as urpas, Tol:ó_l.ram: um, dois, três ...

dez, onze. Um dia' está Barnabé. na fila do seu pacato
bonde sú.burbano, quanelo vê, ao seu lado, o famigera
do réu que mandara à prisão. La mirada fué bastante
- 'como diria Martin Fierro:

- "Os vivos aparecem, seu Barnabé! Aquela surra

que lhe prometi, não prescreveu.' Há mais de um ano

que o pro�uro. Você, na primeira oportunidade, apa-'
nhará!"

'

,

Barnabé sumiu da fila. Despistou. Passou a andar
de onibus. Tirou férias e fechou-se em casa. Obteve
licencia premio e foi gosá-Ià no interior de Minas.

Mas, após um ano, houve ci segundo encontro; à saida
. da repartição. Barnabé estava localizado pelo inimigo!
Perdeu o sossêgo, a alegria, o sono. O terceiro encon

tro se deu nas vizinhanças da sua casa. Era o cerco
'a, fechar-se! Barnabé perdeu o resto dos nervos. A
sua mulher, alarmada com os fatos, resolveu agir. Ri
:/:o'u a 'sua Sing'er e adquiriu um Colt 38:

- "Olha,"'B�rnabé, isso não pode continuár assim!

Aquele monstro ãnda rondando nosso lar! Já avisei a

polícia, vendi minha máquina de costura e comprei es
te revolver! Toma-o! Se fores ata,cado, sel\á legítima
d€fesa".

Os meses correram. Um dia, Barnabé sucede em

casa, portas a ck.ntro, como um furacão. A roupa es

tracalhada, sem chapéu, cabelo desgrenhado, camisa

bra�ca pintada de sang'ue e o 38 na mão. Trêmulo,
branco, aos saluços, se atira exa].lsto sôbre velho sofá
da sala-de-jantar. A esposa, esoaforida, prevendo a

tragédia imensa, indága-Ihe:
_:_ Virgem Maria, Barnabé! Que' nouve? MATAS ...

TE-O?
- Não! Graças a Deus já apanhei!

x x

x

E daí por frente, voltou ao batente, calmamente,
como o Tim Thyn'Í, fIllJtatis mutandis ...

qUILHERME TA4
·.�·I
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