
9.ye os generais e oficiais das em que foi envolvido o SéU

diversas patentes pretendiam nome e estar dependendo de

-exprtmír-Ihe sua solidaríeda- decisão do ministro da Guer

de por meio de uma brande ra, chefe natural a quem ca

homenagem, tornou público be a prerrogativa de defesa

que 'não é do seu reitio mtlí- natural da sua classe,
tal' aceitar manitestuções co- JÁ CONSTITUIU
letivas. Entretanto, como já ADVOGAl?OS

RIO 22 (V. A.) - O Tri- comunista. Passou em segui- . 1- f' d t l' O 2 (
.

,. . vmna azen D, ri> uva. a (;S- RI, 2 V. A.) - O gene-
bunal Regional Eleitoral vol- da o Tribunal ar examklllar posição de todos 0<; seus ca- ral Angelo Mendes de Morais lho, continuará Iímítanrto o

tau a reunir-se sob a presí- o ca�o. do sr·tIsaal.c Idsec san, maradas de COl'pú�'a(;ão e a- constituiu hoje seus aàvoga, número de audlênciéls par),i-
d

. do sr. Ari Fra'nco. brasIleIro na ura lza o em . ' "
enCla

.
_

.

'. 19 ;" mif?os que despja�s€'m ciÍi>t:in- , ?OS para acompanharem na culares. Desde julb) p:l;;�:ad('
ProssegulU aquela corte no fa.ce do. artlg.o. da el O1-'J p'ui-lo com o sen .apn'(�o. ,'I J'ustica o .inquéríi�o proc'�dirjo que o 'ch fe d� r�"'l'l te' 1
. _

.- ..

do Dlstnto Fed"''''l
'" ,"

e c...61<, �, . �.�

Julgamento de processos re gamca .,.,J.<... Acrescentou o ge·ncl':3.l Men- na Base do Galeão. na nova realizado audiênci2.s em me-

ferentes ao registro de di- Em torno da ma,tena

tr.a-I des de M,orais que também fase a ser iniciada 03 cl,nhe- nor' qu�ntidade, a fim ilé

ferentes pa:tidos. For�m nes- vou:se longo d.ebate, formaI�� desaconseUIou"a ralização de �idos juristas dr::;. ,Tusto JvTo- pOllpar-se, em consequ[;!1l'm
sa oportumdade regIstrados _10-"e logo correntes dto ?Pl- 'Uma assembléia do Clube iiÜ- rais e Evandro Lms. Ambos do seu estado de sa;lde.

� os candidatos do PTB, Depois niões divergentes, O c,�l:d\d:�-I _
.. .

o TRE passou a julgar o pro- to Isaac Iseckson fOI a tn-'

o
.' ..

-

- ,

di· d
�:Sl�t�c��b��C�!l�s��d�r����ei�;' ����:�f�l�liC�;cl��e:;��ã�� ,cruzeiro ,D,ao sera esva orlza·uo

. Havia duvida com relaçao sendo, por flm deCIdIda a .' �.,
.

ao 'candidato Isaltino Ferrei- q u e's tão. �anifestaram-&e
NAVA I�R,QUE , 22 (U, lpara 31 c::uzerros o d�l�r nominais. Entre os tipos de

,
'. c,'stro foi reJ'eita- contra os regIstros de bra- !P,) - O mllllstro da Fa- parece maIS do que o eXIgIa cafe oferecidos cujo pr:eçola, cUJo lebl í d d B 'I E

A.

I 'fI
-

A' l' 1
d

'

, o Tribunal não se sileiros naturalizados. o de- zen a o rasl, ugemo a' III açao. umca exp .lca- inc ui o custo e o frete fi ..
o, pOIS. .

I G d' d '1 • -

h t
.

b
satisfez com a documenta- sembargador Serpa :;:JopeS' e ,u m, eCl:arou aos Jorn�- çao �ue ac o pa::a aIS oa· guratam ·os Bourbons 3S

cão presentada, visando os juizes Calmon AfJ,'Ular e Li- h�tas ontem,
.
que o

Br,asll.,
tos e de que eXIstem pro- que chegou até 70,50 centa

provalque o mesmo não era ma Roca, sendo fa','Ol"'tveili o nao pr�tende desval�nza� vavelm�nte em Nova Iorque ,vos normais; e o 5S que
INY�"'••_"."'."•••"".--"••-":. desembargador Guilherm'� o cruZ/eIra. A declaraçao f€n grupos mteressados na"des- variou entre 68',50 e 69 cen-

'Estelita e os juizes Gastão feita quando o ministro bra- valorixação para transa- tavos nominais. O 'Santos
LOUREIRO DA SIL- Macedo e Fernandes Couto. sileiro se preparava pára ções mais vantajosas com n, 4S, para- entrega futura,

VA ABANDONOU' Verificado o ernpfl.oe no partir com destino a Was- respeito aQ café. O govêrno' foi cotado entre 1,45 e 2
julgamento, o Tribwutl, pelo hingt�n, a fim de assistir à brasileiro não tem 'intenção centavos a mais do que o

EM DIFINITIVO Pi. voto de desempate do de- reuniã'o do Fundo Monetá- de desvalorizar o cruzeiro e preço da vespera. Foram

VIDA PUBLICA 'selnbargl;idor Ad Fr.alll'o, 1e- rio Internacional e do Ban� nem de introduzir qual- vendiços 377 contratos. O --- ---..-J',

RIO, ,22 (V. A,) - Deverá solveu conc.eder o r�gi!;tro a, co Internacional para re- quer modificação no 'seu café de Medelim foi p�dido I N' A -

I dregressar dentro dos próxi-' ����!������;���;��q��er��:,U� cO����U��di: d,�esenvo!vi- �ist:m!p��.t�â��i� ou {�!�n- at pr7e3ços q7U3e5flutuaram edn-, ereU I 'u ga· o··mos dias a Porto Alegre, o sr, m.
, ,. .

1 se aos Jor- o e ça. o ca �.
.

re '�. ' centavo.s e
candidato Ant.onio MénJes nahstas d 1 O 'S t U

Loureiro da Silva, que ainda \.
c •

OS PREÇOS. DO, C,AF�i', � ar.
,

.; an o� para en-
I'

't 1 Monteiw, do P<>l'tido Hepu- t· g f t f t d '1
- ,/,

se encontrava nesta capl a·
blicano e que ki'impugnaclo "Li recentemente num NOVA IORQUE,> 22 (U.

re a·. u ura .�ll co a o. nor-, pe ·a '·1 m· ..prensaultím��do'assuntos de natu-. J'or'nal d.e Nova Iorque unI P) _ O . d' f", malmentE7,e nao se reglstra-, .

't por 8er brasileiro naturali-
.

' s ,preços '.. o ca e 1',àm' '"e:ndas,
reza particular, Duran e es-

h d d d S f
V'

s.e período, o ex-titula!; da nela, vai recorrer du decisão. despac o o Rio izen o antos para en�r;ega uhtu�a,�._•••••••••"•••""". "Há um hpmem sério, de profunda convicção demo-

Carteira de Crédito Agrícola
novamente que o govêrno se mantivéram irines, oje, DESARMAMENTO crática, severo. no serviço público, pronto, a agir com segu-

e Industrial do Banco d� O T
brasIleiro pretendia desva- e,fetuando'se, transações que PROGRESSIVO SOB, rança quando os aC,ontecimentos lhe impõem a presença,

Brasil no'governo do sr, Ge- . � ,. emp,o "lorizar o .cruzeiro. Nãho pás- fIzeram subIr .o'd�preço do
CONTROLE

apto a tomar posicão de comando e sereno no comllorta-

túlio Vargas, foi convidado à Previsão do tempo até àl'f sa de boatos, O que ouve maXlmo permItl o nU_!Il
.

mento de suas obrigações. Êste homem assim dotado de

14 horas do dia 23, é que declarei aos meus a·, dia. Circularam ao mesmo HAVRE; 22 (U. P,) - Jule3 q'ualidades positivas. preside nos dias de hoje a Ca-mara dos
dirigir diversas empres;;Ls

Temp'o - .Bom, passandO alunos (da Universidade do. tempo certos boatos dizen- Moch, deputado .francês. que Senhoi'es Deputados. Chama-se Nerêu Ramos, e 110 pro'Xl' -aqui e em São Paulo.

Todos esses oferecimentos instável, su.ieito a CÍ';u"as e Rio) que a ,inflaçãÜ\ álgu- do que o govêrno brasilei� c_!irigiu a luta cujo resultado mo dia 3 estaremos todos nós da' imprensa em }'edOl' de

foram recu'sados pelo sr, Lou2 trovoadas, mas vezes impõe ,a neces-, 1'0 em brev:e fará uma· de- foi a derrota d� projetada uma mesa de banquete para render, na sua pessôa ilustre,

reiro da Silva, ,que falando à Temperatura.- En! decli- sidade de desvalorização da cla�ação sobre a politica �0'1 Comunid�de .

de De�:sa da as homenag'ens que devemos ao Parlamento. Afinal" as

reportagem do ':Correio do hio, no�da, Isto foi interpretado cafe. O mercado do grao Europa na Assembleia, Na-I nossas 'duas casas do Congresso vão dándo ao país a se-

, Povo", hoje, informou' que -yentos -. Dr.: W. aS, cOm' como. signi�icando Clu; o verde e�t�ve, c�lmo, notan- cío�al da Françà, declarou, I gl�rança ?e povo livre. Para os que degradam as funções

regressará ao Rio Grande ra0adas mUlto frescas e for-, cruzeIro ser�a des,valorlza- do-se dlmmUlçao dos tor- hOJe,. que o desarmamento ha a. retidão dos que se empenham com cora�em e dedica

disposto a dedicar-se exclusi- teso '

..
.1 do. Tal medIda -fOI tomada refadores dado o aumento progressivo- sob o éontrole ção à causa pública, os que, nas comissões se mátam na

vamente à vida privada, a

.. -I' Temperatur,as. -'- �xt.rem�s pêlo meu predec'ess�r, .

por d:_os preço;;.·O café San'tos internacional é o único subs- elaboraçãq de leis, na fiscalização dos 'projétos, na melhor

bandonando as atividades: de ontem:. MaxHnf.l �4.2, �Vll- causa das exportaçoes. do n, 4 para entrega, imediatél titutivo passiveI para o tra- compreensão de seus deveres llara com a Nacáo";

'públicas. : nima 19,0, café e o ajustan;tenlo de 25 foi cotado a 71,50 centavos tado, (José Lins do Rego - "Ô Globo")'
'"� .. ...,,�'. -- ...... , � �_. "" .,,?,., .•..
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Churchill, Mediado,r � FLORIANÓPOLIS.
. , ,. � .

entre '15r.�el��Joraã111�
britânica insiste que Israel títude mais conciliatória da, lestina; cujos sofrimentos estabelecida pelas .

Nacoes

deixe o caminho livre para I parte do� d?is paises. . conquistaram as simpatias' Unidas Israel retirou sua

conversações de paz, por \
A nota acrescenta que "o gerai�"·A Inglaterra pediu representação desta entida

meio de afrouxamento de govêrno de S. M. tem a ainda a interferência da. de, quaixandose do que a.s

tensão mediante a cessação preocupação constante pe- 'Comissão mista de armis- suas decisões éram favorá
dos incidentes e de uma a' los refugiados árabes da Pa- tício' da Jodâncía. e Israel, veis aos árabes.

. t'
_

• .j.,._
.

_

LONDRES, 22 (U,P.)
O govêrno do.primeiro mio'

nistro Churchill se ofereceu

para patrocinar a realiza
cão Je conversações de paz
�ntre Israel e � Jordânia,
destinadas a dar fim à dis

puta de fronteiras. O mi

nistro de' Estado, Selwynn
Lloyd, declarou em Londres
a uma comissão de 8 em- r. I � I- �
�:!�:t���:s e::áab��sP��::1 �m pro ne uma a lança ne 'paz,
oferecer seus bons ofícios I

DENVER, 22 (U. P.) - O resolução passada no Con- tacados 'da Alemanha ociden- tiaa ínternactonal, a' a titud e

para que se realizem as con-
presidente Eisenhower lan- gresso e aprovada pelo pre.,si::- tal con�,enCial'am,,es,ta .noí- c:lo.s fia,nce.ses, o. plano britá-

versacões tendentes a solu- d t A d E, çou, ontem um apelo ao povo en e, mensagem e srse- te, por '.oras discutindo os nícopara íncluír a Alemanha:
cionar todos os problemas da Russia e 'outros da corti- 'nhower ainda diz: "Como os problemas relacionados com ocidental no pacto de 3ru:xe

, pendent�s .entre os dois paí- na de ferro pará que junta- povos crentes do mundo, nós a soberania e rearmamento las, e a conferência das J 1;0-
ses, mente com os norte-america- na América achamos que a cio país. ti; tncias que se realizará, em
Tal declarações de Lloyd nos facam SU!1S preces pela verdadeira cura da tensão _ O presidente do partido SQ-. Londres, Afirma-se que Ade

foi dada a conhecer, hoje paz m�ndial,. como um meio que ameaça e tantas vezes dá cialfsta, Eriêh Ollenljaper, vi- nauer- explicou a Ollenhauer

pelo Ministério do Exterior,' de "curar de verdade" a ten- origem a guerra não está nos .sítou o chanceler �tlenauer, à.'grande atividade dij.Iomá
depois de uma reunião à são internacional. Em mel;- can,h?es e .bombas, mas no chefe do partido;,Ç lstf.to"d�- t�ca que se .st)Wiu à liqu�da
que assistiram os embalxa- sagem pronunciada pelo ra- espírito e na mente dos ho- rnoerata, e conversaram S'IJ- çao do tratàdp da Comunida-:'

dores do Iraque, Egito, Li- dia e dedicada à União Sovié- mens. Firmemente acredita- bre os 'acontechrténtos poste- de de Defesa: da Europa, na

bano, Jordânia, Arábia Sau- tíca e países satélites, atra- mos que a fé é a mais pode- times às visitas de Edên e Assémbléia franceza além do

dita, Yernen, Libia e Siria vés da '''Voz da América", o rosa fôrça à disposição do Dullês, ao chanceler, faz pou- maís, o chanceler tem a in-

Esta declaração c6nstitui presidente declarou: "Que o homem". cos dias, Nos meles chega- tenção de fazer uma decia-

resposta à nota conjunta mundo celebre um' ato de ré dos ao govêrno, indicou-se

I
ração sôbre polítíoa interna-

dos paises árabes de 17 de que seja tão forte a ponto de BONN, 21."'(U. P.) - Os 'ad- que as conversações versa- cíonal; na C'u.nu;·a dr." Depu-

setembro que' fizeram um eliminar as crueís e arflfíci- versários políticos mais des- ram inte1ramente sôbr0 poii-· tados. .

apelono sentido de que "ca- ais barreiras erigidas pelos
da potencia

' interessada na Il:_J..omens entre os povos- .que
paz dissuada I$raeL d-é qual· �'J\çoei:tral.lt I't paz .n-ã. terra; ru,
quer nova agressão" e' pro- I través do espi�'itd diVino",. O

porcionar imediata- ajuda !.dia nacional de preces será

econômica e mili-tar aos pai-I celebra�o hoje n�s. Esta
ses arabes. A declaração dos Umdos, de acordo com

EISENHOWER APELA- ."

� _ ,.,. .._
- .•.- - ..-:- -.-.-. � - .

DuliulUI'J PMl- MoDUs �e,.t4!trªl$. \'
. ,de uma bomeo8'gem'Dde camaradas do lxér,cilo
RIO, 22 (V, A,). - O gene- Iitar para desagrava-Io ._.-

.

aceitaram o patrocínio da

ral Angelo Merides de Mo-
I
êomo já .estavam correndo: causa daquela alta patente,

raís, tendo conhecimento ele listas - em virtude do caso

o T.R.E. dó Distrito Federal
concedeu r�gislro a candidato

brasileiro naturalizado

RIO, 21 V. A. - o Ministro "da Guerra
em nota á imprensa, declarou qu�, conside
rando o grande número de solicitação de fôr-'

ças do Exercito para' garantir o próximo plei
to, cientificava que tal requisição .

só sei-ia a

tendida mediante pedido. oficialmente enca

minhado pelos tribunais eleitorais, como esta
tue o respectivo código.

�.�••••••••"••••••8••••••••••••"''''''''.

Ele' voltará••• Obrigados!

Depuladõ-· -Saulo RamOs
Deflue, hoje, o ,aniversário nat.alício do sr. dr. Sáulo

Ramos, médico ilustre, Deputado Federal,.' Presidente do
Partido 'Trabalhista Brasileiro neste Estado e candidato a

Senador pela já vitoriosa legenda da' Aliança Social-Traba
lhista, no pleito de 3 de outubro próximo.

Ninguém pode negar qu.e, na figura moça e digna do

�niversar@Ete, como clínico humanitário ou homem públi
co de larga visão, as virtudes do coracão aliam·se às da in-'
telig·ência. No campo parlamentar, u'ã9 se tem descuidado
mn só momento de bem desempenhàr o mandato popular,
clllma viva e constante atividade ao lado dos legítimos re

cla�os d�s humildes e do próprio bem-estar da coletividade
catarinense.

• Nesta (htta, portanto, qucJassinala signific,ativo marco

de sua vida, se oferece oportunidade aos seus amigos, ad- .

miradores e correligionários lhe manifestem, mais uma vez,
os sentimentos de gratidão que se generalizam na alma de
quantos, em cada uma de. suas atividades, .vêem um traço
de humanidade, de exemplar. e objetiva. prática llemocráÚ.
ca., ao encontro das necessidades do povo. '

Em 'cons9nância com êles, honramo-nos e� levar ao

nobre coestaduano as nossas mais sinCeras homenagens,
com votos ,de felicidade pessoal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.CLINICA D� OLROS - OUVIDOS - NARIZ E

J GARGANTA
- do-

DR. GUERREIRO
C O 5 I Dr• 'austo Brasil r

o _E S TA D o Chefe do serviço de Ouvidos - Nariz e Gargant',M E D I r ,
do Hospital de Florianópolis

.

LAVA ESPECIALISTA EM DO-, ADMINISTRAÇ�O A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE �ARMO DR. ALFREDO DRA. WLADYS

I ENÇAS DE CREANÇAS,IRedaçãõ e Oficinas, à rua 'Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇAO , 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 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites eCLtNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE

DR. ANTO-NIO DIB
.'

Diretor: RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)A p U L TOS DOENÇAS MENTAIS 12 horas. RAMOS. IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE para Ionísar Medicamentos (Tratamento de dores de.�ORAÇÃO - FIGADO - Colônia Sant'Ana.
- MÉDICÓS - Cons. e Residência: 7 de AQUINO,r Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E� muito",.RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Representantes: casos são evitadas as operaçõe� das AmigdalasTratamento moderno da tais. , GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringiteaSIFILIS I Impotê�cia Sexual. Serviço completo e espe- ra, Ltc1a. e inflamações dos Ouvidos)Consultório - Rua Tira- Rua 'I'iradentes 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 - /)0 andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA deHO:J:tARIO: hoFraOsN·E'. 3415.

métodos de diagnósticos e I
Tel.: 22-5924 Rio de (OCULOS)Das 13 às 16 horas. I tratamento. Janeiro. JLAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico d.T'l C 34 5 R Res.: nua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. . lesões dos Olhos)

.e .: ons. - . 1 - es.
54 E it '

- 2.276. - Florianópolis.
- stre] o. RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIElRA Rua Feli}ee de Oliveira, n. INFRA VERl\IELHOTEL. - 6245.

- METABOLISMO BASAL 21 - 60. andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
DR ROMEU BASTOS -'--. EN Radioterapiap or ondas

- ADVOGADO -

'I'el.: 32-9872 - São Paulo
-

Pulmão e Esofago .

,
. DR, MARIO W -

ciirtas-Eletrucoagulação _

Caixa Postal 150 - Itajaí ASSINATURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPIRES DHAUSEN Raios Ultra Yíoleta e Infra
- Santa '-:;atarina - Na Capital l'

.

Belo Horizonte . .

- MÉDICO -
.

CLtNICA MÉDICA DE Vermelho." . DR. MARIO LAU- Ano ::. G.·, 170,0(1 Residência - Felipe Schmidt, 113. 'L'elefone 2.365Com prática no' Hospital ADUL'l'OS E CRIANÇAS Consultórío : Rua Trajano, I RINDO
Semestre Cr$ 90,00

.

Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tardeSão F'ranclscc de Assis e na Consultório - Rua João n. I, 10 andar - Edifício do
, ',,-

No Interior , das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do Rio de Pinto, 10 - Tel: M. 769. Montepio. e
....._�w' Anc" ,. Cr$ 200,00

I
Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Horár.o : Das 9 às 12 ho-

DR- CLAUDIO Isemestre Cr$ 110,00 -----CLINICA M1i:DICA raso ras - Dr. MUSSI. �núncios mediante con-

DOENÇAS DO 'APARELHO DIGESTIVOCARDIOLOGIA Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra, BORGES trato.
.. . ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.Consultório: Rua Vitor Júnior, 45. Tel. 2.812. MUSSI. ADVOGADOS Os. o�lgmal_S' mesmo aio, DERMATOLQGICA E CLINICA GERALResidê:'lcia!: Avenida Trom-' Fôro em geral;' Recursos pubhcados, nao serão devol- .' •Meireles, 22 ';l'el. 2675. OLHOS - OUVIDOS - powsky, 84. perante o Supremo Tribunal vldos. Dr Mlluel Nu·nes ferreira!Horários: Segundas, Quar- NARIZ E GARGANTA Federal e Tribunal Federal A, direção não S8 l'espoa-

,
•

'

.
11tas e Sexta feiras:

. .--..
--

de Recursos. sabiliza pelos conceit?s emí- CONS.· _ A' RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 10Das 16 às 18 horas. DR. JÚLIO DOIN 1-"'-" . <�. ESCRITÓRIOS tidos nos artlKoa aS8lonados, ANDAR DAS 9 AS 11 HàRAS _ DIARIAMENTE..

Residência: Rua Felipe
I

VIEIRA DR. NEWTON Florianópolis - Edificio
u _ '"11: _ RES. _ DUARTE SCHUTEL N0 38 _ FONE: 3.140" D'AVILA São Jorge, rua Trajano. 12Schmídt, 23 - 2° andar, .

.

.

1 T 1 3 002
'

'

Especialista em: Olhos - CIRURGIA GERAL � 1° andar' - sala' 1.
apto - e...

Ouvidos _ Nariz II Gar- Doenças de Senhoras":"" Rio de' Janeiro - Edifício

Prectelegla - Eletricidade Borba Gato, Ave da Antô-DR. WALMOR ZO- ganta.
Midica nío Carlos 207 _ sala 100.8.·

MER GARCIA Infra-Vermelho - Nebulí- ,i Consultório: Rua Vitor
,I)�lomado pela, Faculdade zação Ultra-Som M�eles n. 28 - Tetefone:
Nacional de Medicina da ção Ultra-Som 3307.
'Uníveraídade do Brasil (tratamento de sinusite Consultas: Das 15 horas

Ex-interne por dmcurs,o da sem operação) em diante.
· Maternidaile-Escola Anglo relínoscopía - Mo- Residência: Fone, 3.422

(H�rviço do Prof. Octávio derno equipamento de Oto-
Rua: Blumenal n. 71."

" Rodrigues Lima)
.

Rino- laringologia (único
, Ex-interno do Serviço de no Estado)

Cirurgia do Hospital Horário das 9 às 12 horas
I. A. P. E. T. C. do Rio de das 16 às 18 horas

Janeiro. Consultório: - Rua Vitor
MédicG do Hospital de Mireles -

22, esquina com

Caridade Saldanha Marinho.'

DOENÇAS DE SENHORAS Res. - Tr.. Urussanga 2,
- PARTOS-OPERAÇOES apart. 102. _.
Cons: Rua �oAoPintoi'

16,
-

DR -V�ln-A-I-.,-, -das 16,,00 às 8,00 .

• "V J-A
d' •

I horas.
.'

.
CLíNICA DE 'cR1ANÇAS

, Pela manhA a ende CONSULTÓRIO - Feli-

DR. DIB CREREM
ADVOGADO

Causas cíveis. comerciais'I••"'.trimrhais e 'trabalhistas.
Consultas popularea
Rua Nunes Machado, 17

(esq. Tiradentes) - sobra.'
tio - sal.la:. . (

\l__W........1ii
,j.!

Informações
ufeis

Dr. Ylmar Corrêa

"Dr. José lavares Iracem'ã
MOLE'STIAS

.
NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA

GERAL

Dr. Carlos F. Enuelsina
Médico dos Hospitais Americanos e da Força

JORNAIS Telefone . Expedicionária Brasileira
O Estado .. ,....... I.OJS M1i:DICO - OPERADOR - PARTEIRO '

G -.15' Doenças de Senhoras e Crianças - Partos - OperaçõesA azeta .......••••

Diário da Tarde ... 1.571 O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operações
Diário da ManhA •• , -2.46! I das doenças 'de Senhoras
A Verdade ......•.• %.010' Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, toa
Imprensa Oficial •••

'

1.'88 turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,
HOSPITAIS insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se-

De Cuidade: xos - Tratamento pré-nupcial e pré-natal.
, (Provedor) ......• 1.114 .Operações especializdas do ouvido, nariz, garganta,
(Portaria) . . . . . . .. J.OI'� sinusites, I?olipos, desvias do septo (nariz) Iabío partido

_"'_'-J . Nerêü Ra"'" ! ..... I 1.8111 __,__
, Operações de hernias, apendicites, ovário, utero,

\..
I Militar . . . . . . . . . .. 1.157 hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoceles e

____--.-_ __,;, .,--__
' Slo SebastiAo (Ca.a

.
varizes, elefantiazes.

.

de Saúde) ••161 C I R U R G I A E M G E R A r,
Maternidade Doutor Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,
Carlos Corraa .. , I.U) hemorroídes com 6 injenções, sem dôr

CHAMADAS DR- OPERAÇOES E TRATAMEN.TO DA TIROIDE (Papo)
GENTES Tratamertto e Operações do estômago, fígado, vesicula e

Corpo de BomNiro. ..313' intestino - Tubagem duodenal.
Serviço LU!l: (Recla- Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais
mações) 1.404

-'

moderno, em 3 ou 15 dias.
-,

Policia (S.là CCimta- Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-
.Ario) .. .. 1.018 gioma (manchas de vinho) n� rosto ou no corpo, com

Pelícía (Gab. Dele- 100% de cura. '"

arado) ... ... .... 1.584 Receita de óculos - Tratamento e operação das doenças,

COMPANHIAS u. dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,
TRANSPOR'r. 'ETC.
A:f:REO I\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA

TAC 1.700
.

NOITE
Cruzeiro do Sul. 1.500 Consutório: Rua Deodoro, esquina da Vidal Ramos,
P i

.

- 55- ", Residência: Co,queiros, Praia de Itaguacú- Casa daana r ,�'

2 -25 Torre.';., .

I Varl,
....-..... . ..

---,-----.-_,_;_------------. �6ide A'reo ; ..
, 2.402.

I Real . . . . . .. %.358
Scandlnava. 1.500
HOT'&lS

- ADVOGADO-

o leitor encontrará,.nu
ta cetuna, informações que
necessita. diàriamente e de
Imedia:to:

CLINICA MEDICA
CONSULTAS das 10 - 13 horas
Rua Tirad.nte 9 - Fone 3415

DR. CLARNO G.
GALLETTI

__,--------

Rua Vitor Meirelles, 60.
FONE: 2.468.

Residência: Tenente Sil-
;:'�..

I veíra, 130
,

.

FONE -"- 3,165.'

.. l' .; _

DR. ARMANDO. VA- DR. ANTÔNIO MO-o LÉRIO DE ASSIS NIZ DE ARAGAO
_

- MJ!:DICO -, I

Dos Serviços «te Clínica In-
o

fantíl da Assistência "Muni
cipal e Hospital de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE
CRIANÇAS E ADULTOS

- Alergia -

Consultório: Rua Nunes
,

Machado, 7 ---:- Consultas das
.

15 às 18 horas .

. :

Residência: Rua Marechal

Guilherme, 5 - Fone: 3783.
,I

díãríamente no Hes
, 'pítal de Caridade.

, .' Residência:
• ;' i·

Rua: General Bittencourt
.' J.

.

'1; ; D. 101.
Telefone: 2.692.

pe Schmidt, 38.
CONSULTAS - Du 4

às 6 horas.

,

- Florianópolis -

Viagens· D I R É T AS
flORIANÓPOLIS. - RIO ÁS 3a •.
FFOLlS.-S. PAULO-RIO " 4,,,.
FPOLIS.!.. CURITIBIi-RIO AOS SABS.

SERYIÇOS �ÉREOS
rOI 17r:ID

.
De) SUL

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais.
Chefe do' Ambulatório de IHigiene Mental,
Psiquiatra' do Hospital - Colônia Sant'Ana.

Convulsoterapia pelo eletrochoque e car

diazol. lnsulin'oterapia. Malarioterapia. Psico-
terapia. "

.

CONSULTAS: Terças e Quintas das 15 às
17 horas. Sabado (manhã)

Rua Anita Garíbaldí, esquina d. G.n.r�
Bittencourt.

iRESIDENÇIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel., 2901

CIRURGIA TREUMATO
"LOGIA .

Ortopedia
Consultório: João Pinto,

18.
Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados

Res.: Bocaíuva 185.
Fone: - 2.714.

, "

" DR- I. LOBATO
FILHO M1i:DICX> Formado pela Faculdade' Nacional de Medicina

O
-

Dn....nç.s .' versidade do BrasilDoenças do apare�hó' respi. peraçoes _._ ..,..

ratório de Senhoras - Clínica de' RIO DE JANEIRO
·

. TUBERCULOSlII Adultos. Aperfeicoamento na "Casa de Saude São Miguel" Celltral •••••.•••••

I
'

�

Prof: Fernando Paulino ••trela •••••••••••
}

RADIOGRAFIAp'UE�gE�S- Curso de Especialisaçlo Interno por 3 anos d� Serviço de Cirurgia Ideal •••••••••.•••COPIA DOS
no Hospital dos Servidor.s Prof. Pedro de Moura ESTR.ITOCirurgia do' Torax'

"

Formado pela Faculdade do Estado Estagio por 1 ano na �'Maternidade - Escola DlBClU.. .......•..
Nacional de Medicina, Ti,aio- (Serviço 03.) Prof. M.na- Prof .. Otávio Rodrigues ,Lima�

.' '. J.ogistâ e Tisi6cirurgião do I no de Andud.)
.

" .'
I�terno por 2 ano do Pronto Socorro ).

,.

Hospital Nerêu'Ramos. _

J Consultas - Pe� manhl OPER�ÇOES Empregada.

Curso de es�ecialização pela
no HCls ital d. Caridad.. CLINICA DE ADULTOS salda do RIOS. 1)lt-c'l'·· ..Ex�lDtern_o e Ex-as- p. Precisa·se d. UllHl em� 20/9fJist:e{ite ,dé CirurlJ'la do Prof. A tarda, das 15;301ui. DOENÇAS DE SENHORAS

Uiri{>' phíhéiro;·Guima.ries em diante no' consUl�rlo, CONSULTAS: No Hospital de Caridade, diariamente( pregada para trabalhar eJíl

Horário:(Rio). á Rua Nunes Machado 17, das 7 às 9.
.

'I Pôrto Alegre. Paga-se bem.
Salda de Fpolis. às 24,00/' ': 'CGD,S: ��lipe Schml4t, 88

��sqll.n. d. Tlt'adent••: Te}.
No consultóriq, à Rua João Pintá nr. 16 (2° and.)

T t á Rua Felipe do Rio às 16,00J' - Fone ,8801. .

7" ,2aas, 3aas, 4as da� 14 àhs 16 horas. I ra. ar p Is bif -

diri' àAtende em hOl'a ma,rcada. 20 66.. '. ';t ,5 �, 6 s, das 10 as 12 oras.
. ,

,

I
Schmldt n. 119. TELEFO- ara ma ormaçoes Jam-se

Res·.. ·Ru·a São J;.,...... BO -. Residen.cioa - ru.a.. Ijl,resl-IRES.ID,ENCIA:
- Rua Duarte Shutel, 129 -

FIOl'lano-.lNE .. 3.177.
". EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE-.

Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 ..:.. Telefone: 2.212Fone 2895. dente Coutinho 44. .', polIs.
I, ,

,
..

,.
, li'"

DR. HENRIQUE :D" N P MundPRISCO PARAlSÓ '." r. J ey . errone·
.

I
Lux .

HaarelUe .

Uni-J Hetropol .

La Forta .•.•.....

Cae.lque .....•.••••

2.021
1.276
1.147
'.121
'.44'
I.'"
1.171
••15'

HoeDcken.
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

I

Viagens entre FLORIANóPOLIS. RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S...

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

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

.

_ SANTOS (Volta) .

ITINERARIO DO N/M "CARL HOEPCKE" NO M:f!:S DE.

. SETEMB�O DE 195_4
I D A

Navio-Mol.or «Carl ,

II
salda de FPOLIS.

.12/9
de ITAJAí

14/9

VOLTA
de SANTOS

21/9

.. .�

_. _"".' 1,,1

Lavando com Babã.o

''Virgem'!ESpecialitiade
da" , Cla., ,IBTZEL INDUSTRIIL-Jolovllle. (marca

I

réglstrada).

f 'i _ i", " -: ecoD.,miza,.;�e jempo e dinheiro
� : J_ �::::��::::::�_:�__��=���

��==����::: .��

,.

. s(>.eÃ��'RCtA,
41 •

EspECIAlIOADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 23 de Setembro ele 1954

--------------�--------------�------�

"O ESTADO"
NO Li\R' E NA SOCIEDADE
�.M")(;d".

Supremo Desejo.
I . ZEFERINO BRAZIL

Mãe Natureza, grande e poderosa,
Tu que a existência fazes, e desfazes

Que dás vida a materia e materia aos gazes

Que és boa e má; que és treva e luz radiosa

Porque me não fizestes, ó mãe piedosa
Da mesma argila de que tudo fazes,
Em vez de homem que preso a angustia trazes,
Um cedro altivo da floresta umbrosa?

Homem, materia vil a morte um dia,
Cedo talvez virá e desgraçado
Ao nada voltarei da terra fria.

ANIVERSARIOS

t MiSSa DE 7· 011
VIúVA .ZAHIA AMIN HELOU

(

,

---x�--
I

VIOVA ZAHIA AMIM HElOU
L ia

AGRADECIMENTO DA FAMILIA AMIM HELOU

As famílias Esperidião Amim Helou, Dahil Amim Re
lou João Amim Relou (Ausente), viúva Tuffi Amim Helou,
Jacob Jorge José e demais parentes, vêm, pelo presente,
sinceramente, apresentar, de público, seus agradecimentos,
à todos os que lhes confortaram no doloroso transe, bem
corno aos que lhes enviaram coroas, telegramas, cartões; e,

mui especialmente, 'à imprensa em geral.
Queremos, em particular, agradecer as presenças da

exma' sra. d. Marieta Konder Bornhausen, primeira dama

do Estado, dr. Paulo Fontes e sra., Exmo. e Revdo, Monse

nhor João Chryssakís, representante da Igreja Ortodoxa em

nOSSa Capital, que efetuou as homenagens póstumas à sem

pre lembrada e =e= Viúva Zahia Amim Helou, Dr. An
tônio Dib Mussi, médico incansável que foi no transcorrer

do tratamento, às revdas. irmãs de Caridade, mui especial
mente à Irmã Bernadette, General Otacilio Terra Ururahy,
dd. Comandante da L D. 5a., Capitão Piraguay Tavares, re

presentante do senhor Governador do Estado, Almirante'
Carlos ela Silveira Carneiro e dignissima espôsa, desembar

gadores Arno Pedro, Hoeschl e Alvaro Pedrosa Major For
tunato Ferraz Gominho, eld. Chefe da 16a. C'. R., dr. Osval-

.

do Bulcão Viana, Ministro Federal, Dr. Adolfo Konder, que
VIsitou a 'família particularmente, senhores Roberto OJiyei
ra, Edgar Cidade e sra., Pedro Bina e sra., Zeferino Angelo
Piazza e sra. e .João Bastos, respectivamente pelos Bancos

do Distrito Federill, do Brasil, INCO e Nacional do'Comér

'cio senhores Paulo otto Scheidemantel, Rosato Evangelis-.
ta,'J0ào Carctenuto, Giácomo Mazzola, Mário Maz7.ola, Hé
lio Lange e outros, representando a equipe do BIG-BOY, do

Coqueiros Praia Clube, senhores Rubem KrapJ;l, Mário Abreu,
e out.os, r.epresentando a Equipe Ford - Esperidião Amim,
senhores dr. Ylmar Corréa, Cláudio Virycenzi e Walter Lan

ge, pelo Grande Oriente do Brasil, Secção de Santa Cata

rina, senhor Manoel Galdino Vieira, pela Venerável Ordem,
e Trabalho, senhor .Jaime Piggo7.zi, pela Regeneração Gata

rinense, drs. Mário Ferreira e António Santael1&, pelo Lions

Clube, Jornalista Nerêu Corrêa e sra., Secretário particular
do senhor Governador do Estado, senhor Orlando 'Pessm,
Inspetor da Ford Motor Company Exports Inc.em São Pau

lo, além de muitas e inúmeras pessôas, que dificil foi ano
tar.

A todos, pois, os nossos sinceros agradecimentos, exten
sivos aos que nos remeteram flores, fonogramas; telegra-,
mas, cartões, etc.

, ; , � ..

Restaurante H.poli
RUA Marechal Deodoro 50.

Em Lages, no sul do BraSil, o melhor!

Desconto especial para os senhoreS viajantes.

3
-------------_._--------- ------

Mexericos de HolYWDOdl
\

A estrele de hoje

f (ONJU�;;;T;O�;,;,��·
ii

BRITAGEM - CLASSIFlCACÃO "

.

I
SILAGEM DE PEDRA

I

ANGELA LANSBURY: Febb tinha. lágrimas nos

Filha de Moyna Macgill, olhos.
notável atríz inglêsa, nasci- xxx

da em Londres, Angela tem! CYD CHARISSE e Gene

no sangue o bichinho in-' Kelly, aparecerão nova

quieto do temperamento mente em "It) s Fair
artístico. Uma das jovens Weater" onde também tra

estrelas a iniciar sua ca;·-Iba,lham,. Dan Dailey e Mi�

reira no cinema como atríz chael Kidd, Cyd ,
e Gene

característica, teve sucesso' i terminaram há pouco tem

imediato, faz-endo o papel po, ·"Brigadoon".
da criadinha "cockney" em xxx

"Gaslight", com Ingrid Be1'- VIC DAMONE diz que

gman e Charles Boyer, tem uma fraqueza especial, :

tendo sido êste também o para se apaixonar por tôda :

seu primeiro filme. Em a garôta que namora ... )11945, divorciou-se de Ri- Mas Pier Angeli, diz Ja

chard Crowwelll seu pri- Imens Dean é somente um

meiro marido, estando atu- passa-tempo. I

almente casada com o a- xxx

E cedro, eu, morto, ind� seria, e�tanto, gente, Peter Show, e muito' 12 das belezas desc,onhe
Talvez um berç�, u� leito de noivado

I feliz. Há dois anos tiveram cidas de Hollywood, terão
Ou quem sabe SI a Imagem de algum santo.

, I um filho a quem deram o agora sua cha;lCe, do espe-
I

x
.. \' nome de Anthony. Seu cie que poderá lhes anga-

I ,de�� 'I'rílha, filha do sr. Jose

II filme mais recente foi "Re- riar uma ,b�la carreira . A
.

I
TIllha. .

M d mains to be Seen" da Me- Metro esta a procura destas
I FAZEM ANOS, HOJE:

I

-r-r- menma
. M�1'1a a:: troo Não constitue segrêdo 12 belezas, de .tipo exóti-

.. .'
rena Bonatelli, filha do.c para ninguém, que Angela cos para aparecer na Roda I

- �enlI�o AIrton ClaIt0;n I
sal Ar�aldo'Olga Freitas

possue fortes ambições de Humana da Fortuna, usada ISehmidt, fll?o do ca�al Di- Bonatelh. . z, algum dia dirigir uma pelí- numa luxuosa festa, numa'

lermando-Cora Schmldt. 1.- �1�el1l:na Ahete-Nazar� cula, ou mais talvêz Tem das cenas do filme de que
I

- sta. Norma Tolentmo
I
Silveira, filha do Sgt. Arge cabêlos claros e olhos azuis. tanto se fala ultimamente,'

de Souza,. filha do sr. Eurí-
,

miro SiJve�ra e 'de s':la I xxx "The Protigal".
co .Tolentmo de Souz�'. e : eX�l:a. esposa d. Aurea sn-

I
GILBERT ROLAND o

.

xxx
aplicada aluna do Colégio ,

veira. '. . simpático ator de origem E assim Hollywood ...
Coração de Jesus; i - Major Mauricio SI?�l- latina, encontra-se no mo- ; até Amanhã;
- sra. Semiramis D. S. ,di�? de Souza, da Policia I

mento na Espanha afim de
Bosco l Militar e elemento destaca-

t t "Th t L VEJA
- �enina Maria de Lour- I do nos meios esportivos dOl;:ar parI

e em

t aO'I' �- ... Fotografias de
,

y peicu a que em ivia t fiA MILO
de Havilland como estrêla.

. »Ó» rr

Ultimamente tem sido vis- .que fez H,stor,a e ...
,-------------

to constantemente em com-
h

panhia de Sloan Simpson. I CONHEÇA... a estran a

_ xx?, I
vida dos h!lbitantes de

RICARDO MONTAL- i Basutoland.AFrica.BAN foi mordido por um ,
- - - _

I escorpião, durante uma ftl- No novo nÚ(J'lero, : apenas
Esperidião Amin Helou é Família, Dahil Amin Helou e

magern nas florestas do Mé- I já à venda, da I
Familia João Amin Helou (ausente) e Família, Viúva Tuffi R' di d I 100' .

. xico. lC lZ ter passa o revista gráfica I ,_Amin Helou e Família, Jacob Jorge José e Família, convi-
um mal pedaço, pois sabia I I

dam a todos os parentes e amigos, para assistirem à missa
que o veneno dêste aracní-

�

que mandam rezar, no Templo da Igreja Ortodoxa Grega deo faz a pessoa se sentir
em Florianópolis, dia 27 do corrente mês, às 8,Oq horas, pelo estrangulada até à morte, ldescanso eterno de sua inesquecível mãe, sogra, avó e irmã

"minha língua já estava sê-
ZAHIA AMIN HELOU. 1 d

-

O referido á-to. de fé será realizado no 'Templo dá men-
ca e para iza a quando che,

clonada Igreja, sita à, r�a Conselheiro Mafra, 43. -

. - Ric.· .�, .'" -' ..... - -�_.
-

f
�

gou o médico acrescentou. �,,,,rlAntecipadamente agradecem à todos os que compare-
xxx'

N ";';,.;;;.,.'_�___...;...;.;. _

cere�0�.i:��P���s,d;lf�:1�:�:�1bl'O de 1954. JEAN PETERS é a .nú- lmportaçãc de ani-mero 1 em bilheteria nos

Estados Unidos, e isto in�' d tcluindo Marilyn Monroe. mais repro u ores
Enquanto isto, Jennifer Jo
nes ainda outra estrêla de
primeira grandeza, sente-se
filicissima com a chegada
de uma filhinha. Não se sa

be ainda o nome que rece

berá, a nova- herdeira.
xxx

"PETER PAN". de Mary
Martin é uma verdadeira
mágica. É um sonho de 12
anos que se torna finalmen
te realidade. . . Walter Pid
geon, sentado ao meu lado
'1piaudia como um aluci�
nado maníaco e Clifton

* tODAS AS CAPACIDADES
* IIT.ADORES "CHAMPION"
* 'RONTA ENTREGA

ENGENHEIROS� FABRICANTES
MAQUINAS ROOOVIARIAS BRASIl�IRAS S. A.

1iJIJ.
Rua México. 11 • Ind. Tel.:

"SAMAROBRAS" - R ..

Ttls., 42-5218 • 42-7437

RIO DE JANEIRO

o VICE-PRESIDEN
TE DA ÍNDIA VISI
TARÁ AMERICA DO

'SUL.

�VA DELRI, (IS!) - O

dr. S. Radhakrishnan, Vice- ,

Presidente da India, que ten-I
cionava deixar a India no dia

15. deste mês transferiu sua'

partida para dia 22 do cor

rente, a fim de visitar a A

mérica do Su,t O progr::una
do Vice-Presidente da Ineli!l I
continúa o mesmo. I

O PIOR DA HIS
TÓRIA

INDIANOPOLIS, 21' (U.·

P.) - O ex-presidente Tru

man disse, que o Congresso

P •. ,..
-

ç
-

que recentemente deu por

ar.I�lpa ao í terminado seu periodo de ses-

S:����ê�IMoA���e: S;;' FORÇAS ARMADAS PARA GARANTIA ��:so: ����l��:!����� ��!��
participar aos seu� parentes RIO, 21 (V. A.) - O mi- tendam' às reqUisições de da história dos Estados Uni

e pessôas de suas relações nistro da Guerra, em tele- Fôrça Federal feitas, exlusi- dos, acrescentando .que Eise�

o nascimento do seu pri� grama dirigido aos coman- vamente, pelos presidentes nhower necessita que os de

mogenito DEMOSTHENES dantes Militares, determinou dos Tribunais Eleitorais pa- mocratas conquistem a maio

ocorrido no dia 15 do cOr- que os comandq,s a êles su- ra g'arantir o cumprimentq ria para protegê-lo das "bo

rente na' Maternidade "Dr., bordinados, inclusive guarni- das decisões daqueles Tribu- bagens" ele seu próprio par-
Carlos Corrêa". ções e unidades isoladas, a- nais. ,-tido.

RIO, 21 (V. A) -- O presl
dente Café Filho, sancionou

uma lei do Congresso Nac io

nal prorrogando sem sclu

ção - de contlunidade pele
prazo de' cínco anos a vígen
.cía da lei n. 419::, de outu

bro de 1948 que isenta toda

a tributação os animais ím-

'portados para reprodução e

melhoria da pecuária uacío

nal adquiridos em paie !:eS

trangeíro por compra direta

'do criador brasileiro ou que

Participação
JOSÉ URBANO HEIL E

SENHORA
Tem o prazer de partici

par aos seus parentes e

pessoas amigas o nascimen
to de seu filho, ocorido no

dia 20-9-54, as 18:i/2 horas.
na maternidade Dr. Carlos
Corrêia que na pia Batisnal
r'ecebeu o nome de José
Pedro Heil.

se consignem às nossas ex

ooslções-reíras. A l"j não in-

clui a isenção para as taxas
ie previdencia social.

isto é verdade:

Uma frota de camionetas percorre

___0i:�::
rrll r !I! ,�6.:;?j')'//;;estoques, a fim de manter I ::::":'_:Ç"�
.. �

à venda cigarros-

o pala inteiro renovando constantemente os

Continental

,sempre novos

... - UII ".fereICla aaclonal
.) M 'I'O.-tl'-O SOUZA Cloa

Os mílítores eslarão dispensa
.

.des- de [uncôes �leitbrdis
\.

RIO, 21 (V. A.) � O

mi-,.rtegionais
Eleitorais do pais: federal para a ordem e Ii-

I
nistro Edgard Costa, pre�i- "A inconveI_liência maní- berdade no pleito, aconselha

dente do Tribunal Supenor festa de funcionarem como a dispensa dos mesmos d a

,Eleitoral, enviou o seguinte mesários militares em atíví- quelas funções, se assim. o
.

telegrama-circular a todos dade ante a possível necessí- solicitarem. Nesse sentido,
os presidentes dos Tribunais dade de cooperação da força devem ser instruidos os jui

zes eleitorais dessa circuns-

RIO, 21 (V. A.) - Telegra
ma de Salvador informa que
no pleito de 3 de outubro

Andréa, do PTB; Aelolfo Car

valho da UDN; Fernando Ba

gé, do PSP; Carlos Barbosa

Romeu, 'do PTN; Hélio Ma-

crição.
Atenciosas saudações. (a)

- Ministro Edgard Costa".CANDIDATOS A PREFEITURA DE
SALVADOR Par,icipa_ção

,i"

Romão Rui de Souza e '81'

mmía Pereira de Souza, par
ticipam aos parentes e pes
sôas de suas relaçôes, o nas

cimento de sua prímogeaíta,
pital baiana os seguintes chado, da Coligação PSD, RITA DE CAC1A SO-.� 7..1\,
candidatos em número de

I PSB,
PDC e Partido Liber-

ocorrido dia 20 de setembro
cinco: deputado Abelardo tador. de 1)154 na Maternídade "1)1'.

pró x i m o concorrerão ao

mandato ele Prefeito da ca-

Carla.> CorrÊ'ia".

LIRA TENIS CLUBE
PROGRAMA DO M�S DE SETEMBRO DE 1954

Dia - 25 - Sábado - Tradicional soirée da Primavera
- Grandiosa parada de Elegância - Elei

ção d� Rainha do . Lira - Apresentação
pelo famoso locut!)r Osvaldo Rubin, de
notavel "SHOW" com artistas de rádio do I
Rio e São Paulo.

Reservas de meSqS na Joalheria Müller a partir de
15 do corrente, Cr$ 100,00.

�REZAS 00 SANGUE?
•

(MIIR Df H06Utl8A
AUX. TRAT. SIFILlS

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

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA. •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ingo O Cll0que.Rei
FIGUEIRENSE E AVAl, OS VELHOS RIV AIS DO ,"SOCCER" ILHÉU D1SPUTARÃO DOMINGO UM PÁREO DURO, EM CON
TINUACÃO AO CERTAME DA CIDADE. E' ENORME A EXPECTATIVA DOS AFICIONADOS DO ESPORTE DAS MULTIDÕES. .,

.

PELO PRELlO ENTRE O LlDER E O TRI-CAMPEÃO.

Dom
Florianópolis, Quinta-feira, 23 de Setembro de 1954
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CANOINHAS NOS ESPORTES I

, I,
,

,0 momento esportivo canoinhense e o I
empate do Botafogo frente ao

.

Caxias de Joinville

," .�

.
, t,.

É árduo a um diretor de necessário apôio do Snr.
,clube invadir o' terreno da 'Benedito Therésio de Car

'crôni�a esportiva, para se 'valho Jr., MD Prefeito Mu

lançàr em çomentál'ios pró : nicipa�. AI�as, não fôra a

ou contra o gremio de sua
I L')ntnbl�.çao monetária

predileção. Este é o meu' prestada pela, Pr,efeitura
caso. Outra Iórma, porem,_ Municipal, mas uma vez,

não existe para ser justo teria o Botafogo recuado

com o Botafogo Esporte perante um prejuizo pre-

Clube, que vê na crônica visto, como ,certo. .

esportiva local, um solda- Veio, porem, o Caxias de

do de lança-chamas em pu- Joinville ..

nho tecendo cortina negra Tão lógo foram soltos os

qua�i intransponivel, para primeiros folhetos, e cart�
evitar que- êste clube venha zes de propaganda e .a Ra

ter seu nome conhecido e dia Canoinhas Ltda., a
·

sua cátegoria,. respeitada grande colaboradora de to

dentro de todo o Estado de das as campanhas do Bota

Santa Catarina. togo, começou a anunciar a

vinda do Caxias, a cidade
E é bem por êste motivo ficou inteirada da boa no

que estou pedindo 'publica- va e a recebeu com intusias
cão desta minha crônica,

mo invulgar. Em todas as

nêsse conceituado jornaL rodas era o assunto do mo-

O Botafogo' Esporte Clu-
menta.

be surgiu aos 11 dias do
A goleada que o Botafo

mês de maio de 1953, por
go iria levar, era 9 prato

tanto há pouco mais de um
que' todos iriam sabb�ear,

ano e veio por termo, den- no dia 7 de setembro, no

tro 'do cenário desportivo "�stádio Municipal "Alinor
canoinhense, àquele cu�ho iVieira Côrte". E com qúe
político que s� dava ao fU-I3.nSiedade os inimigos dó
tebol em a Princesa do Pla-

esquadrão da massas espe
nalto. Surgiu da massa po-

ravam por esta hora. Os
pular, liderado por despo:-- fans botafoguenses não es

tistas até então desconhecI-
tavam . tranquilos, sabiam

dos, porém, dispostos a t�do quê responsaves são .os

fazer pelo esporte barriga- atletas de seu clube, mas

verde, prontos par:: p;ov�r não viam nelas a necessária
que o futebol

.

nao e pri- classe para fazer frente ao

·

mazia ou propnedade de
maior conjunto pebolístico

A ou B.
_ barriga�_verde, do momento:

Seu esquadraQ, inicial- Muito mais se acentuou a

mente fragílimo, foi aos
impressão 'de que o BotaEo

poucos se adestrando e me-
go E. C. iria sofrer talvez

lhorando seu planteL Ade-
o seu maior revés, quando,

sões de atletas amadores
no dia 5 à noite, chegou a

.
de outros club:s .houveram notícia de que o Caxias ha
'diversas, pnncIpfllmente, via vencido o aguerrido
_após o desaparecim�n.to do

Pery-Ferroviário, de Ma- . I

Ipiranga e. do
.

Canomhas, fra, por 5 tentos a 1 e com

mas, mesmo �ssIm, em. sua relativa facilidade.
equipe princIpal desfIlam- Tudo isso, entretanto, não
ainda hoje, 70'70 de valores foi suficiente para acanhar

· que surgiram com o !:otafo- a diretoria' alvi-negra que
go e que chances nao lhes

tudo fez, para rec'eber con

ofereciam outros clubes da
dignamente a embaixada

cidade. caxiense.
Sua carreira no futebol, Da chegada do Caxias à

com um seriado, bastante hora marcada para 6 jôgo(
grande d� derrota, mas,

o tempo passou num abrir

Imesmo aSSIm, no momento
e fechar de olhos e quand'o

já as compensou co� ��tras os pelotões entravam no

tantas vitórias e ate Ja es-! gramado, o estádio apre
tá com saldo a seu fav�� I sentava um colorido todo
na soma geral de suas ati-

especial, pois, jamais ha
vidades. via êle recebido tamanha
Sua diretoria, imbuida assistência.

da melhor boa ,:ontade: vem Foi nêste �to que· os ca

pugnando paxa premIar o
xienses vieram a saber co

público c�noinhense com
mo é grande sua legião de

al?resentaçoes de clu�es de
fans da Cidade Menina, pois

reconhecida categona, en-
chegaram a ser mais ovacia

tretanto! com_o as ::endas. de onados que os locais.
bilhetenas nao seJam com- Dentro de um ambiente de

pensádoras, muitas vezes pleIla camaradagem, deu-se
sente a necessidade de fre-

o início da partida, sob às
ar suas intenções deahte ordens do árbitro Snr. Alcí
das propostas dos grandes dia Zaniolo e dentro desta
,clubes catarinenses e para- mesma camaradagem, teve

naenses. ela seu integral transcorrer.
Felizmente, quando en- Denso nervosismo era no-

cetou a campanha para a tado no� locais, enquanto que'
. vinda ,do .caxias, de Join- o Caxias se lócomovia con)

ville, para o dia 7- de setem- desembaraço, demonstrando

bro, além de encontrar ser possuidor, além dé mui

grandes colaboradores nas to maior .classe, nlUito mais

pessoas dos Snrs. João tarimba e preparo psic.ológi
Olinger e Carlos Schramm, co. Entretanto, foram os r a

aquele Diretor da Rádio pazes da Estrela Solitária a-

Canoinhas Ltda. e êste Pre- quilatando as qualidades de

......._--'...,i�<ie�Üi! da _Ligª. _Esportiva o:cus. adversirios e as'Saram

Cano�nhénse� contou com O cbmpreen�,�i (lue a supe-
;: ":i' <:;t:,�: .. ",

, "

.

Para Prefeito

- .- .....

& ���
•

;g�:!�
".

-

"/���� �:�.

V�te,m a 3 de outubro no Candidato do P, S; D. e P. T. B.
rlorídàde era relativ� e não . Afinal, tecendo estas e

absoluta, como se supunha e, I outras considerações e ,lev�n�
demonstrando excesso de fi- do em conta que o árbitro

Provd «Compt ..
nbia Antarti�a
Paulhtu»
Sábado próximo, será rea

lizado no Iate Clube, a aber
tura da temporada 1954-55,
com a Prova Cía. Antartica

Paulista, em disputa de uma

taça, gentilmente oferecida
pela conceituada fábrica de
bebidas e conexos .. A regata(

terá início às 15 horas, na

raia oficial do Iate Clube,
com partícípacão de todas as

classes de barcos, pertencen
tes ao clube.

bra, empenharam-se a fundo foi 100% imparcial, sem um

na luta pelo resultado. Este deslise siquer, tem-se a con

seu notável empenho não cluir que o resultado não po

conseguiu conter a superíorí- deria ser outro, sínão o em

dade técnica e mesmo terri- pate ..

torial dos caxíenses, mas foi. Em resumo:

suficiente para não permitir I Resultado final: 1 a 1.

que os visitantes saíssem de l Quadros:
campo com os louros da vi- O Caxias formou com Puc-

tória. cíní.. Ayala e Ivo; GU�1ga-
O resultado final, que pa- Dim, Cleuso e Hoppe: E"uzé

ra m\lÍtô� pode aparecer in- tia, Didi, Juarez, Periquito, e

)usto para com o Caxias, Vi.
tambem não deixou se sê-lo No Botafogo desfilaram -

para com os botafoguenses, Edo, Bento (Oscar) e Lineu;
principalmente para com seu Cilo, Dombrovski e Tensini;
arqueiro Edo, que, realizando Manoel, Pedro (Gipo), Fubá,
excepcional atuação" não Arno, Lavaca e Mazico.
merecia o castigo de um goal Marcadores - Dídi, aos 21

nas condições. dêste que o minutos do 1.0 tempo, para
venceu. o Caxias e Lacava aos 23 mi-

nutos da 2a. etapa, para os

Iocaís.
.

Escreveu: Acácio Pereira

'Partj�o Social Oemocratico �i,-,:
<l

Tenho a honra de levar ao

�onhecimento de V. S. que,
�m data de 31 de Julho do
-orrente ano foram empos
sados os membros da Direto
'ia e Conselho Fiscal, que
1rientarão os destinos deste x x

,

Clube durante o biênio de
. .. Os outros membros da

11954-1956:
ficando as sim comissão técnica da Federa

constituidos: ção perguntaram ao Pureza,
"quantas"? E êle respondeu
que deverão ser feitas esta

temporada, umas "5" ou "6"

regatas inter-clubes. (Vai

vêr, êle está pensando ... que
entende mesmo do assunto).

x x

. .. Em virtude de estar
trabalhando na construção
do quebra-mar do Iate Clu

be, o André esqueceu-se da
reunião que havia marcado

para às 9 horas de domingo
táríos, dos' barcos'pertencen ..

tes ao clube. O assunto ela
reunião segundo fomos ínror

mados, será o maior passo
dado dentro do Iate Clube,
quiçá do Estado. (Continue
assim André, que aqui estare
mos para apoiar os que in
centivam o vitorioso esporte
da vela).

'

x x

. .. O Morfim pintou na

pôpa de seu barco, o nome

Presidente - Francisco B. do clube à que atualmente
da Silveira pertence. Conforme declara-
Membros - Ireno S. dos ção do mesmo, será para

-

os

Santos e Heraldo. Dias. adversários lerem durante às
Sirvo-me do ensejo para a- regatas, a qU,e clube pertence

presentar a V. S. os protestos o barco que vai na frente.
de minha elevada estima E: (Aaameeem!!!J.

IPIRANGA
FUTEBOL CLUBE
Da agremiação acima recé

bemos e agradecemos o se

guinte ofício:

"Florianópolis, 15 de 'se

tembro de 1954.
Ilmo. Sr .. Pedro Paulo Ma

�hado, dd, redator esportivo
de " O ESTADO".
Nesta.

DIRETORIA

I Presidente de Honra -

)1'. Aderbal Ramos .da Silva;
Presidente - Antônio Dias
Vice-Presidente - A r i

Ocampo Moré
1.0 Secretário - Alcino Vi

eira
2.0 Secretário - Orguí Vi-

eira
,

i.o- Tesoureiro - Aci Pas
coal Pereira
2.0 Tesoureiro - Pedro A

velino da Lapa
Diretor Geral de Esportes

..::_ Ataide M. Dias
Orador - Rafael Digíáeo-

mo

Diretor de Imp. e Propa
ganda - Milton Farias

Guardas-Esporte - Placi
dino M. Vieira e Francisco

C. Vieira.

CONSELHO FISCAL

apreço.
ALCINO VIEIRA
Lo Secretário".

PELO ESPORTE
DA VELA
Dizem que ...
. .. Depois de empossada a

nova diretoria da Federação,
não mais se falou em reu
nião. Queremos lembrar à
mesma que foi fixada para
17 do próximo mês, a data
da abertura da temporada,
devendo ser feita uma reu

nião da diretoria afim de se

tratar dos pormenores da re

gata, evitando os tradicio
nais atropelos de última ho
ra.

x x

Está em "ponto de ba-'
la" a turma I

do Iate. Lem
bramos aos co-irmãos do

")Teleiros" que com a vontade
férrea com que o pessoal do
Iate tomará parte nas rega

tas, é de se esperar uma

grande surpresa. (Veremos
se desta vez a equipe do Iate

consegue libertar-se do tabú
que o envolve, quanto à vi

tórias).
x . x

. ., Vai competir na rega
ta do próximo sábado, o li

ghtning do Waldir. Seus

companheiros de esporte es

tão admiradíssimos pela ati
vidade do mesmo. Achamos
que agora êle não alegará
que deixou de competir por
falta disto ou daquilo. (A
guardaremos. Pois, tudo pode
ser fogo de palha).

x x

. .. Até sábado .

BARLAVENTO

Distribuidor

C. RAMOS S/A
Comercio Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolis r"

rarm(lCl�s. de Pia'nta-'o· .-' •,j]
M:8;S DE SETEMBRO

., (ta:rq� Fa.rmª�:1a
� 26 Domi!}lgo Farmácia.
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LIVROS PROIBIDOS
"
.

DE PITIGRILLI

Florianópolis, Quint�-feira, 23 de Setembro de 1954

,DORES nasCOSTAS

curto tratamento com

as universalmente afa ..

madas Pílulas De Witt.
tão reco�endadas

pelos médicos

Cem a Bíblia na Mão

I

I
Estadual'

, ,_. '. __h._.__ .
- .� ,._'__ . .. __ .

. _. _u._. . .

,

BUENOS AIRES (APLA) - Aqui está o livro, senhorita

_ diz o livreiro, e faz o gesto de embrulhá-lo.
- Não é preciso, Assim está bem,

'

,
'

A cliente sai com o livro debaixo do braço, ') tít;.ilo e o

autor exíbldos na srande J' anela ela opinião 'pública, �,'.",
'

� te rigidez nas articulações e músculos.'
E' um livro de Malaparte, ou de Fraulkner, ou .ôe "j\lIil- o modomaisrápido de eliminar do sangue o excesso

'ler, ou de Lawrence OH de Camus. 'Uma dessas obras moder- de ácido úrico e outros

venenos dolorosos ê um

nas que foram definidas em bloco como "litterature dugê-

gout", a literatura da náusea, que alguns classificam, pru
dentemente, como "livros desaconselháveis" ou "que náo

devem ser postos em todas as mãos" ou "que, devem ser li

dos com reservas;', desses que na época do estilo "Liberty"
chamavam de "livros proibídos". As mamães de hoje dizem,

com certo orgulho, "permito que minha filha leia tudo'

Nos tempos em que as senhoras tomavam banhos de m::11'

metidas em escafandros, as senhorinhas escondiam a capa

sob um papel opaco, liam ele noite e escondiam o romance '

entre a roupa branca hoje, deixam-no com certa ostenta

cão em cima da mesa de uma poltrona ou do piano, Um es

�ritor não suspeito de imoralidade, Lichtemberg, diz que o

primeiro livro que se devia proibir é o índice - (devia di-

zer lista; o índice é outra cousa) dos livros proibidos e Plí- <,No êenaculo-
nio, o Jovem, declarava que não existia livro tão mau que QUINTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO
alguma de suas partes não pudesse ser utíl.

. O\meu Pai, se é possível, passa de mim êste cálice;
Já se comprovou que as leituras tem escassa 'influência

contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. (Mat.
sôbre a orientação moral. Ao contrario, é inegável, que al-

guns livros fizeram bem. "A Cabana de, :rai 'I'omaz", pl)l' 26:39). Ler Mat. 26:36-41.
,

De maneira impecável Jesus viveu as orações que
exemplo; depois de lê-lo, uma senhora da Côrte do Sião li-

.

N' bé d
. -

." pronunciou os tam em evemos viver as oracoes que
bertou seus 130 escravos, homens, mulheres e crianças, e o '. .'

presidente Lincoln, ao estalar a guerra de sucessão pela li- expr�ssamos. em pal�vra. Para fazer isto temos que es'
'I

bertação dos escravos, quis conhecer a autora, e estreítan- _

tar dlspost�s ao serviço pessoal.
.

I

'd lhe
-

disse: I' .Há muitos anos ,um pequeno grupo de homens cris-
I0- t; a mao I '-'. - di d D b

'

_ Senhorita Henriett Beechcr Stowe, saúdo na sua,
taos

.

se reuniu para orar, pe in o a ,�us que a rrsse o
,

pessoa uma clebil mulher que promoveu esta grande guerra. ',cam�ho para qu<: pudessem construir uma- catedral

A obra "Dos delitos e das penas", s� não an�l()�, 'subi- I
Sentiam a neces�ldade de .um", lugar .separado par.a �

tamente, a tortura \e a pena de morte, pos em maos da hu-
.

culto, onde atraves da m,edltaçao e quietude do �mbIen .

manídade civilizada o lapís para anulá-las. "Mi.n4as prí- ; te pudessem renova:: a f:. Compreenderam p�rfeltame�-Isões", segundo reconheceu Metternick, foram para a AUIl-
I
te �ue se sua_: oraçoes .tmha� de ser cump.rldas, preci-

tría um golpe mais grave da, que
uma batalha perdida. I s�l'la� das maos de um .a.rqUlteto, de pedreiros, de

car-,Mas quais são os livros que causam mal? Em geral, os pinteiros e de outros artífices. -

que pre/udicam a uma casta, a um. "holding" de interess:s, ,. 'U mesmo é 'verdade em tôdas as outras circunst�-
:

aqueles que denunciam uma mentira ou uma especulaçao ,clas. que envolvem a vontade .�e. Deus. Estou pensando;
que, no momento, não podiam ser denunciad�s:' A experi- . d� u.ma senhora que ?ra.va ,d�al'lamen!e pelo desenvol- i
êncía confirma que os chamados. livros maus na� fazem to-I vimento do tra_?alho :n.lsslOnal'lo. Um. dl� .:1'a se lembrou,

do o mal que se julga, e que.os livros que tem eXlt�s porque 'I que suas .or�çoes exigiam sua contnibuiçâo para os co-}
criticam a sociedade, não � corrompem ;: registram, ,denun- I

fres da rrussao. De seus recursos de empregada domést�
clam e ilustram a corrupçao e os corruptores; na fotogra- ca começou a dar, todos os anos, uma oferta de sacri

fia, os traços do rosto, passando através da objetiva, fixam I fício. Mãos que oram vão pa'1'i-passo com orações con

sôbre a �hapa �s r�lgas, as verrugas, os �êlOS su�ér�luos, as I' tritos.
-

assimetncas; nao e a chapa que, atraves da objetiva, mo- . O R A ç Ã O

dele as verrugas" traça as rugas, fertiliza os pelos e provoca Conduze-nos, ó Pai, aos posto.s de serviço que tens

as assimetrIas, embora as clientes descontentes digam: preparado para nós e encontra-nos ali com tua orienta
"Como me fizeram feia!" / ção e auxílio. Toma nossas mãos ,e faze-as consagradas a

Comprovou-se também que a proibição das leituras é ti. Em nome de Jesus. Amém. '

contraproducente; certos 'processos contra os autores fize-
.

ram subir a tiragem e estimularam as vendas, 'todas as

�-------S----'----f)----------'proibições, todas as limitações produzem uma reação con-

Itrária: o proibicionismo americano, isto é, a proibição de

'.veneler bebidas alcóolicas, q\le elevou à categoria de delito
.

• •
o prazer de tomar um aperitivo, exasperou o poder atrativo

do álcool; nos países onde, durante a guerra, as raçõés de

J L 'RI-RIB4SI D'alimentos foram reduzidas, o cart�o de _ra.ciona:nent,o cur�u fi �';; para...... ep ..

imprevista�ente casos doe anoreXIa ,crolllcas, Isto e, restI-, �-'", _

'

tuiu o apetite aos que o tmham perdIdo. .

Entendamo-nos. Falo de livros; de livros dignos deste

nome; não de algumas centenas de páginas tipográficas

clandestinas, onde UD.1. esperto, que se improviza em editor,

voluntàriaIl)-ente condensa drogas em forma de palavras, a

fim de saciar a curIosidade dos sádicos e 'anormais.

A mesma suprema autoridade julgadOra em matéria do

que se pode ler e do que não se d_eve ler modifica os pró

prios veredictos, ajustando-os ao tempo. Das edições mo

derrlas do "Index", a Sagrada Congregação suprimiu Co

pérnico e Galileu, que tinham ,sido condenados por ensina

rem uma astronomia herética, Não sei se nas mais recentes

edições ainda se encontra todo o Balzac (o que me surpre

enderia'), condenado com quatro decretos de 1842 a 1864;

se ainda se encontram nelas "Da Monarquia", de Dante;

"Jacob, o fatalista", de Diderot; as obras comple�as dos' dois

Dumas; "A Pluralidade dos mundos", de Fontenelle; "Ma

dr.me Bovary", e "Salambo", de Fleubert; cinco obras de

H.�ine; "03 Miseráveis" e "Nossa Senhora ele Paris", de Vic

tor Hugo; "As Fábulas", de La Fontaine; "Viagem ao Ori-
.

ente" e "J()celyn", de Lamal'tine; ,Montaigne, Monte:;;quieu
é M;aupasE:ant. O que parecia nocivo ontem agora não é mais

tóxico; talvez venham a ser amanhã um remédi9. As revis-

. tas m::tis alU':teras, as q\lC perdem vinte velhas assinantes se

no desenho de uma inocente historieta de uma menina de

seis anos mostra a perna um pouco acima dos joelhos, estão

cheias de artigos sôb�'e a fecundação artIficial e o método

do Dr. Kyusalm Ogina ensfllaàs virtuosas leitoras as ma�í

'cias do calendário,

El,11 1947, um estudante ele Bolzano, na Itália, suic-idou

se, explicando em uma carta que a morte é a única wluçào
;

do prOblema da vida; era membro de um clube literário que

reuni:1 todr.s os existencialistas da cidaele. Naturalmente, ,a

culr,:', fOl ati-ilJuic!J. a Sartre, Excessivo simplismo! Cada di::;.

se c:\lieid:1 por e3t;ar aborrecido da vida, por taecHum vitac,

algué!_íl (lUe leu algo, jornais humorísticos ou livros de culi

narÚt. Devemos culpar o livro? Um inglês ésplenlco se sui ..

cidou, dizendo que na vida há demasiados botões para abo

toar e desabotoar. Vamos culpar os botões?

A literatura curruptora corrornpe. os que se teriam cor

rompido de qualquer outra. maneIra ou que estavam em ple-
110 processo de decomposição moral. Os romances peri'go::;os

põem no falso caminho os que na bifurcação do bem e do

mal já tinham 'escolhido a segunda direção.
'

Nos livros, encontra'�se o que se quer. De-me três linhas

de um homem e eu lhe darei os motivos para fazê-lo enfor

car, dizia Richelieu (na rC:1licl8.üe êle nào disse ta.l, ITlas co

mo lhe atribuem, .. ). Por minha conta, que surpreendente
antologia pornográfica me sentirIa capaz de fazer com ex

tratos de livros que "podem ser postos "em todas as mãos"!

A moral é variável e está sujeita a contradições e es

pasmos febrís, tem seus períodos de distensão, que cada vez

se alargam mais. A miopia se transforma em hipermetro
,pia; é o cristalino que se corrige, O padre Meugnier, que

converteu o escritor Hysman ao catolicismo, chamado ao

leito de morte de Anatole France, não teve' tempo de con-

vertê-lo. " I_ Então - lhe diEse um dia um dlscí]1ulo de Fr:tnce -

o nosso grande mestre está, agora, sendo assado nas cha- !mas eternas? \ ..

'

_ Não. não - garantiu o padre - POi.'l Deus leu os seus

livros.
.�,�ojIW"--

Jramporte .de cargas em geral entre Florian6polis,
Curitiba e São Paulo

\

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

..

Bua Cons(llheiro Mafra, 135
Vone: :l5�4 _:__ Caixa Postal, 4,35
End. TeJegr.: SANDR.ADE

Agência -- CURrTIBA
Aveni�a 7 de �etembro 3320/24

Fone: R47 (Linha Pa�lela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: - SÃO 'PAULO
Avenida ,do Estado 16 ()6/1678 Fone: 37.30-91

l�nd, Tclegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horixonte
com tráfego mútuq até São Paulo com a Emprisa

de_Transporte. Minas Gerai. S/A.)
�,.��,-��-��._�-�.���� ��--�.��--

........ ,

Um pr0l!.ósito sadio� e eselarecido de servir o povo
'''' I .. Lu I 0, ('orno o serviu leal e honestarnelite no

-. passado.

Expressõ Florianópolis'
ANDRADE '& KOERICH

"

-

P. s.
I ,

O MOMENTO NACIONALD.
"Manuel Ferreira de Melo

Os partidos .politicos brasileiros precisam ficar atentos,

I principalmente aquêles que têem raiz.es na comunidade. E

nem, para isso, lhes faltam advertências.
O que neste momento decisivo da-histÓria da nacíona

Iidade se observa é uma tendência acentuada de todos os

espíritos para uma renovação completa.. que cure o país e

a maioria do povo das decepções e dos desenganos que lhe

trouxe a última crise, onde foi o grande ausente.

Renovação de que? De tudo: de métodos, de homens,
de, organização social, de princípios politicos e de' solucôes
de problemas do povo, principalmente.

. '

Sente .. se já que todos esperam e desejam que essa

transformação se produza com uma feição radical. E que,
assim, se afirme, uma vez por tôdas,. a ojeriza do povo aos

golpes, às pressões, aos aproveítadores de sítuacões aos ro
montadores de casos, aos corvejadores d� postos, u�s dema
gogos interesseiros, os "inocentes-úteis" das castas e do re-

acionarismo.' #
,

Nesta hora por que atravessa o país, o nosso regime de
mocrático caminha, por certo, .para uma falência sem re

.míssâo possível, e ninguém terá concorrido para isto com
I quinhões maiores do que os próprios homens que, a pretex-

Para O P t do
I to ,de �alvá-lo e rehabilitá-lo, desencadeíaram no Brasil a

e I a agítação em que nos debatemos.

IJ d I'
E quando afirmamos que há necessidade de um brado'

nS ta ua ;le alerta o acentuamos especialmente quanto a certos po-

I -

t B I
líticos, porque os vemos distanciados por tal fórma do senso

UnOS o - rezo 8 la realidade da� cousas que r�ais parecem estar vivendo
, num planeta feito de abstraçoes, de onde a sua visão não
abrange o espetáculo' do entrechoque das correntes pessoais
que se formam no cenário nacional, arregimentando-se pa
ra a conquista ou manutenção do poder, sem se preocupa
rem com a vontade do povo, com os problemas sociais e na

cionais, pois que se valem tão-somente do golpismo, das ex

plorações, do poder econômico, da coação branca, da bôa
fé dos menos avisados.,..

Já é tempo de se pôr um paradeiro a êsse estado de
cousas, a essas confusões e mistificações panfletárias, que
nada mais representam elo que ínterêsses pessoais ínsatís
feitos e recalques da politicagem de grupos mascarados. Há
que se cortar, pela raiz, essas manobras e cambalachos que,
'sôbre pretenderem dar um passo a traz nas conquistas do
social-trabalhismo, põem em perigo a nossa estrutura po
lítica e primam por relegar a um plano secundário a von

tade soberana do povo, nas urnas.

É preciso que se termine com essa atoarda confusionis
, ta, tão perniciosa quão perigosa' para a nossa vida demo-
crática, sobretudo porque essas explorações trazem no bôjo
o ínconrorrnísmo das derrotas eleitorais, de um lado, e a

ânsia de permanência no poder que não souberam consoli
dar pelo cumprímento das promessas, de outro.

Os dias que correm farão época na nossa história, tão
importantes e transendentais êles são.

Tivemos agora as primeiras escaramuças, com um trá
gico fim, depois de vários meses de lutas surdas, de ódios
recalcados, de interêsses subalternos, de manobras incon
fessáveis, ele despeitós incontidos, em que, na verdade, o

grande ausente foi a maioria do povo.
Ésses fatos nos demonstrararn quão frágil' a estrutura

de certas agremiações politicas, ·quão' desmedido o interêsse
individual, que longe estamos ainda da ,solução dos nossos

EI=1l- I problemas políticos através dos órgãos e poderes dos parti
dos, e especialmente pelas urnas, que retrocedemos, enfim,

PERFEICRÕ SEM IGURi. I
para a .política regional, para a política de fôrça, para a po-

____ _

lítica de grupos inconformados ...

a I I
É preciso, vez por tôdas, atendendo ao povo, a voz legí-

U Omove tima dos interêsses coletivos, por um paradeiro a êsses des-

g�vê�·nos,. a ess�s agitaçõ�s, prejudiciais aos problemas eco

�

nomlco-fmancelros do paIS, espeCialmente, tomando um ru-

Vang'na r'da �o certo : um� diretriz segura, banindo os exploradores t1ç
todas as sltuaçoes. ,

Vende-se um' VANGUAR· f Afinal de contas, o Bl.1.sill1ão é um àjuntamento de ho-
DA ano HH9 em pe::'feito E:'S:" mens sem direitos, nem o nosso sistema político � uma es-

tado de conservaçül� trutura primária de indígenas ou cabildos.
Tratar na CASA .::..oNDn.ES. O que está acontecendo é uma grave advertência aos

nossss prIncipa�s políticos, para que dêem mais de desn""'" _

Jimento e menos de interêsse pessoal, sob pena de coman
,obrem não vitórias mas amargas derrotas, pOis que '\povo
- o grande eleitor ele 3 ele outubro ---: já tem COIlS�l\,LC.,'.cívica e política, sabe distinguir o jôio do trigo, já está can
mdo desses processos e instrumentos de agitação poÜtico-I eleItoral e jámais abdicará das conquistas sociais alcanca

d�s, elando o justo prêmio aos mistificadores e golpistas·de
todas as horas, pois não desconhece qúe o não banimento
dos fa�'iseu� ela democra6a, dos vendilhões do templo, lhe
custara maIS sangue, suor e lág'l'imas ...

"ARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA
'

,

E EFICIENCIA

Madeiras
BRUTAS E BENEFICIADAS PARA

TODOS OS FINS
Rua 24 de Maio, 777 - Estreito

Agência
de

Pu blicidade'
CaIu P_tal. <10
FlorlaD6,.:u.
s..ta catarIu

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

P.S.D.

·----ClUS'E 15 DE OUTUBRO--
Rua - Alvaro de qaIvalho, n. 12

,
PROGRAMA PARA O MÊS DE SETEMBRO

Para V"r"!l,dor
DIA 25 - FEST" DA PRIMAVERA - Na ocasião será fei·

U U�
,

ta eleição para a Miss "Clube

JobeI Cardoso - PREGUIÇA-1:d���ZA
Resfriou-se /1 \ �o��E�.\N�il�g L
o "Satosiri" é êxcelénte I HOMENS SEM ENE�GIA,

,para combater as �O?S�-I ...Não. é lua CUlpa:
,

quêndas dos r�sfrIaaos: 11: a fraqueza que o deixa cansado, paJtdo,
irritações dos bronquios,: c()m moleza no �orpo e olhal tem brUt.;:'"
tosses, oatarros. Peça ao seu. A fraqueza atra.a a vida porque roub.
farmacêutico "Satosin', in� I' as fôrcs4 para o traDalho.
dicado, nas traqueobron- VAN"DIOL
quites e suas manifesta-' 811mrnta ,os gMbulos languineol e VITALIZA, o .aDIlN .8-

Sedativó da tosse e I fraque"i�o. & de ,oato dellcfo.o e pode Ar ....do em tod..
I . ..�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PARA PREFEITO
------_

---------

Clube 15· de Outubro
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DELIBERATIVO

-�>��
ue conformidade com o Art. 47 dos Estatutos, pelo

presente Edital, convoco todos os senhores membros do

CONSELHO DELIBERATIVO, para a reunião ordiná

r�a, � realiza�-se no próxi�o dia 26 (domingo}, com iní-I
ClO as 9 (nove) horas, a fim de tratas da seguinte .

ORDEM DO DIA:

Eleição da Diretoria
.

Não havendo número legal, far-se-á a reunião, meia
hora após, com qualquer número, em segundo convoca

ção. (Art. 46 dos Estatutos)
Florianópolis, 21 de setembro de 1954

ALCIDES CLAUDIO, - Presidente do C. D.

-

Florianópolis, Quinta-feira, 23 -'de Setembro de IV54

SI É FORTE NÃO PERCA!
SI É FRACO NÃO ASSISTA!!!

SENSACIONAL!

,al'T2:
A PARTIR DE SABADO

A MARAVILHA DO SÉCULO!

.3D

•
-

,-

Osmar Cuõha!�andidato do O' in e III a s!
P-S.D· E P·T·B·

- As 8 Hs.-
- As 5 - 8 Hs, - ROBERT RIAN _ CLAI-

RANDOLPH SCOTT -

RE TREVOR - JACK,
JOAN LESLIE - ELLEN BUETEL _ PRESTON

I
'

)REW Em: FOSTER Em:
TERRA DO INFERNO O MELHOR DOS HO- P

-

(Technicolor) MENS MAUS II ara de MeIo
No Programa: , (Technicolor)

_
5�� ��� --P-�-D-E-U--S-E--P--J-r-li-d-o-T-ra-b-a-I-h-is-I-a-B-r-a-J-iI-e-ir-o

,"�)_ . ;:��NIMI�:� !l"Imp.��:;�n��1 �::i��S:�1;i���;� .iÊ�=�;J!:.��
.•.

�
I ��. por SINHÁ CARNEIRO I REK BONS em:'

_

3rl:11E;
CO.NSULtORA OE tilGIENE INfANTIL OA JOH14S0N "J'OJWSON 'EPOPEIA TRAJICA

I
-----1 a quem entregar nesta r"l1l"" .

A maioria das mães tem a intenção de desmamar I (Technicolor) .1
- As 8 - Hs - i redação. E O I T A' Lseu filhinho entre as idades de 2 a 8 meses, se bem que No .Programa: COLOSAL PROGRAMA

.

êstes planos se podem alterar de um minuto para o ou-I Filme Jornal Nac. DUPLO TllSDI IIGIIGIITOI
JUIZO DE DIREITO DA a delimitar os fundos das

troo Doenças, viagens, falta de leite, tudo pode contri- Preços: 7,60 - 3,50. 10) Noticias da Semana flUO CRUSOTlDO
4a VARA DA CAMARCA propriedades de Salvador

buir para a, entrada em cena da mamadeira.'
. I Imp. até 14 anos. Nac. DE FLORIANóPOLIS Di Bernardi e João Batista

.Muitos médicos aconselham às mães que amamen- 20) A INTRUSA Com: ... (SILVIIIA) EDITAL' DE SEGUNDA Pereira, com as terras. do

tarn, dar aos seus bebês pelo menos duas mamadeiras' Don Taylor
GRANDE TÓNIOO PRAÇA E LEILÃO COM espolio, tomando depois a

por semana, enquanto a criancinha estiver entre 2 e 8 3d) A CASA DE TROYA O PRAZO DE VINTE (20) direção da praia, e, redu-

Ih d d d
.

di CASA MISCELANIA dilltt'j� DIAS d I
meses. Seria me .01' ain a ar uma mama eira por la, I Com: Armando Calve. . zindo dai em iante, a ar-

em substituição a qualquer uma das refeições de leite - As 8 Hs. _ Preços: 6,20 _ 3,50.
bl',dora dos Rádios R.C.A. gura do terreno para sete

materno. A principal razão disto é que, por mais minús- I ESPETACULAR PRO- Imp. até 14 anos. Vitor, Valvulas e DiacOl. O Doutor MANOEL metros apenas, serve, essa

culo. que seja, o bebê é uma criaturinha teimosa, e uma I
BARBOSA DE LACERDA, mesma linha, de devisa en-

vez -acostumado com o leite da mãezinha, o trabalho de -

=- -'- �
Juiz de Direito da 40, Vara tre às terras do espolio e a

��;:ae:J!'I� �o:�;i!a�ea r�����:irc��er: mt:����i��· �l� Pari I·doSoC I-a IDemoc ra II""co ��, CJ::;�;;t dJoF����a;oópJ; �:r�: 1a�:�ak��st�r��::i�::
vez em quando, seu filhinho se acostumará a alimentar- Santa Catarina, na forma I; Em vista disso a área total

se dessa maneira. da lei, etc. do terreno inventariado é

O outro motivo provém, naturalmente, das razões FAZ saber aos que o pre- 'apenas de 4.040 metros qua-

mencionadas acima, devido às quais você teria que in- sente edital de segunda' drados, sendo que as linhas

terromper a amamentação: Nestas ocasiões, se o _bebê praça e leilão com o prazo das confrontações acima re-

não estiver preparado para aceitar a mamadeira, o ca- de vinte (20) dias, virem, feridas são todas determina-

so se torna complicado de fato. Assim, acostumado a ou dêle conhecimento tive- das por cercas construidas

alimentar-se da mamadeira uma vez ou outra, seu fi- I rem que dia 11 (ONZE) de com moirões de madeira,
lhinho geralmente Gonformarse-á em aceitar o leite Outubro, proximo vindouro, I arame e bambú. 'Na parte
da forma em que lhe for oferecido.

.

ás 10 heras, .
á frente do da frente o imovel proxímo

Algumas sães, cujo leite continua abundante, pre- 1 edificio do Juizado da 4a a Estrada, está construida

ferem esperar e desmamar o bebê somente quando êle i Vara, a
.

rua Visconde de uma casa de material,· co-

estiver pronto a alimentar-se com xícara e colherinha, Ouro Preto, 62, o porteiro berta de telhas, forrada, as-

geralmente lá pelo primeiro ano de vida. Se êste for o dos auditorios trará á pú-
I

soalhada, com diversos

seu caso, será boa idéia começar a oferecer ao seu fi- blico pregão de venda e ar-
.

compartimentos, casa esta

lhinho pequenos goles' de alimento em xícaras, desde o .rematação, á quem mais dér já bastante antiga em máo

quinto mês de vida. Quando êle comecar a tomar suco � maior lanç? oferece� s_?- I estado de conservação', Dita
de laranja, dê-lhe parte ou tudo num; xícara' ou com � bre a respectiva avaliação propriedade foi adquirida
colherinha. -

.

-

I
de setenta mil cruzeiros: antes do Código Civil, que

n!lrant� o oitavo ou décimo mês de vida, você pro- (CR$. 70.000.00), o seguin- foi avaliada em CR$ .....
vàvelmente notará que o seu rechonchudo pimpolho co- te: UM TERRENO situado 70.000,00 setenta mil cru"

meçará a mostrar mais e mais desinteressado na ama-
nesta cidade, no logar Ita- zeiros. O imovel acima es-

mentaçâo Se êle estive� bebendo com facilidade da xí- guaçú, segundo sub-distrito tá sendo inventariado em

cara, estará pr-onto parâ ser desmamado gradativamen- do Estreito, fazendo frente virtude do falecimento de

te. Ofereça-lhe a xícara em tôdas as refeições antes de á Estrada Pública que vái PLACIDO MANOEL LUIZ

,amamentá-lo ou dar-lhe a mamadeira. Aos' poucos, vá nara o Bairro do Bom Abri':' e sua mulher D. MARIA

deixando isto também, e pronto ... êle estará tomando I cro e fundos, ao mar, onde é CATARIANA DE JESUS.

seu leite como homenzinho de verdade. Ao o�itir essas
I cortado pelo caminho da E. para que chegue ao co-

mamadeiras, comece por deixar de dar aquela em que I praia 'de Itaguaçú, confron- nhecimento de todos, man-
êle aparenta menos 'interêsse, geralmente a primeira da tando por uni lado com pro-

.

dou
.

expedir o presente
manhã ou a do almôço. Não o apresse: Omita a' próxima nriedade de Maria Infância' edital que será afixado no

sàmente depois de algumas semanas, e sàmente quando de Amorim, e pelo outro, legar do costume e publica-
tudo estiver correndo normalmente, com propriedade' do dr.' do na forma da lei. Dado e

Ao passar da aÍnamentação de peito para a mama- Raulino Horn Ferro, Sal- nassado nesta cidade de

deira, 9 mesmo processo, gradativo pode ser usado. Não vador Di Bernardi e João Florianópolis, aos quinze
se aborreça e nem fique preocupada, porém, Se o 'bebê Batista Pereira. O 'terreno dias do mês de setembro
voltar para traz. Dentição, intestinos irritados e outros em apreço tem mais ou me- do ano de mil novecentos e

peql,renos contratempos "podem fazer com que êle queira nos. trinta metros. de frerr cincoenta e quatro. Eu,
voltar para o conf'ôrto e segurança dos braços da mãe- te por' duzentos ditos de VINICIUS GONZAGA, Es-
zinha. ,

-' frente a, fundos: entretanto.j crivão, o Subscrevi. (ass)
a linha lateral que confron- ,MANOEL BARBOSA DE
ta com o dr. Raulino Horn' LACERDA. Juiz de Direi"
Ferro, ao atingir terrenos to da 4a. Vara.
de Salvador Di Bernardi Está conforme
quebra para dentro do -ter- O Escrivão
rena. óra descrito, passando CINICIUS. GONZAGA .'. '

" . ',' ',' ,,-:<. ,'.',' .;:.;

3A. DIMENSÃO

O Museu de Cêr�
Warnercolor"

Vincent �rice - Frank Lovejoy - Phyllis Kirk I,
ATENÇAO! - Os óculos espeeiaias "Polaroid" de- I

verão ser devolvidos após cada sessão, e serão aluga- I

dos por Cr$ 5,00 sobrados e mseparado. I

Rigorosamente proíbido para menores de 18 anos e

impróprio, para pessôas nervosas!"

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

GRAMA DUPLO I10) Cine Jornal. Nac.

2°) OS GLOBETROE
TERS Com: Thomas Go
rnes - Bill Walker
30) PIONEIROS DO

.

SUL Com: Robert Cum

rning - Terry Moore

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

São José
- As 3 - 8 Hs.

YVONNE DE CARLO
.

- ROCK HUDSON _

- RI
:::HARD DENNING: Em
ANJOS ESCARLATE

(Technicolor)
No Programa:
Atual. Atlantida Nac.
Pre ços: 10,00 - 5,00.
Ceusura,Livre

r'I.iI.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



S oeiali' , Demeerático
M. �e Floriaoopólis

artído'
Oíretório

PARTIDO SOCIAL D,EMOCRATICO

"Para V e, r e ed o r

DOMINGOS 'FERNANDES DE AQUINO
"

.

Casane Bairro da Fátima
_'_' ESTREITO '_'- ",

Vende-se, por Cr$ 40.000,00 enr terreno ;.

medíndo-tt x 21; "de- madeira, . recentemente
Outras proximas, a partir de Cr$ 20.000;0Ó'.

Tratar' com Aristi.liano d'e Abreu' Netto, á Av.
Ramos, n. 4 sob., -nesta capital.

'.

HAlDA,:

I.,i
,

Florianópolis, Quinta-feira, 23'de Setembro de 1954
.

"

PARTIDO 'SOCIAL DEMOCRÁTICO

O Partido Social Democrático, pelo seu Diretório Mu-I'
nicipal, recomenãa ao suí'rágfo do eleitorado d9 l\;I�llli'cípio
de Florianópolis, no pleito de 3 de outubro p. vindouro, 9S

nomes dos seguintes eorrellgfonaríosr
PARA PREFEITO' DA 'CAPITAL:

OSMAR CUNHA, bancário.
PARA' VEREADORES A C'AMARA MUNICIPAL:
ACY CABRAL TEIVE, radialista;

,

ÁLVARO MILEN DA SILV.EIRA, advogado;
ANTôNIO QE PÁDUA PEREIRA, funcionário público

estadual;
ANTôNIO PASCOAL APOSTOLO, comerciante;
ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS, médico;
BALDICERO FILOMENO, comerciário;
DIB CHEREM, advogado;
DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO, jornalista
FRANCISCO GERMANO,..,I)A COSTA, comerciante.
FREDEIpCO VERAS, comercíante;
JOÃO NAVEGANTE PIRES, comerciante;
JOÃO NILO VIEIRA, operário;

"'����� SSAC�����!�:��e�:e::�ciáriO; Trl·aAooullo de Proore'ss'o'MAN�:�c�p��REIRA DE MELO; funcionário público
",'

MÁRIO ,COUTO, funcionário público Iederal ; (Braz Silva) râneo� vivem e
.

se agitam I
MIGUEL VALENTIM DA SILVA, comercíante ; ,

Canta Catarina já se des nos diversos setores de ati-

NESTOR CARNEIRO, comerciante; tacou na vida pública bra- vidades, mercê do traba-

NORTON OLIVEIRA E SILVA; estudante; sileir'a, merecê da conduta lho proficuo semeado por

WALDEMAR CUSTÓDIO VIEIRA, proprietário' eficaz e sadia dos gover- Nerêu Ramos. Uma perso-]

Sufragando os 'nomes dos candidatos acima. o '�leitora- nantes que por aqui têm nalidade que está presa à

do' do. Município pode ter a certeza de levar à Prefeitura e ·passado. Tivemos um admi- evolução de Santa Catarina.

à Édilidade homens dignos e capazes de contribuírem pará: nístrador de vulto como Nome que jamais poderá
a grandeza, progresso e 'índependêncía do Município d.e:Flo- Hercilio Luz, que realmente' ser esquecido pela grei bar

rianópolis.
.

do pouco f.ez o muito, cons- riga-verde, porque êle reu-

As Urnas, pois, eleitores' f'lortanópolttanos, com os' no- truindo para o Estado, a ne em si o símbolo de ho
.'

ines apontados pela legenda pessedísta, que são consciên- ponte que hoje tem seu no- nestidade, cultura e honra-I
cias esclarecidas sempre ao serviço do povo! me, viga mestra insubstituí- dez. Uma força .moral cons-

NOTA: O .dr. Osmar Cunha, candidato a Prefeito da Ca- vel do progresso 'catarinen- trutiva a serviço de sua ter

, l1i.tal, -será apoiado também nessa eleição, pelo valioso 'eon- se. No terreno material foi ra 'e de sua gente. A outra
>.

,,ttngente -do Partido 'I'rabalhrsta Brasileiro. essa a maior obra adminis- figura de realce e de pres-

trativa de um governante. tígio na vida pública de

--:-:;' Mas, Hercílio Luz teve pou- Santa Catarina é Aderbal

co tempo na governança do Ramos da 'Silva, que ao

Estado não podendo levar meio-dia da sua existência,
a ie'rm'o. sua tarefa. Viveu foi chamado a participar
pouco no presente para e- mais dire'tamehte do pro

;1 xistir com desenvoltura no' gresso catarinense. Eleito

futuro O Estado, cresceu deputado federal, cumpriu
com a 'renovação dos costu- o mandato em apenas um

mes, com a sucessão de ge- ano, para logo ser escolhi

rações, que, continuaram a do pelo seu partido a dVOPu
trabalhar pela terra catari- tar a governança do Estado.

nense . .- Surgiu 'depois' um Venceu -a de maneira espe�

Nerêu Ramos, cuja atuação tacular, arrancando do elei

administrativa, Santa Cata- torado barriga-verde uma

rina muito lhe deve. Gover- demonstração indubitável

nante de uma unidade ter- do seu valor de homem pú
ritorialmente pequena, fê-la blico. Na sua campanha
gl:,.a,p.

.•.
de _n'}�expr.essãP dl:!,.p�l-jele.it�ral . �.adL\ _ pr�e��u

..."tura..e da educação. Homem Npéliasl'ímltou-se a dizer

que' o Destino traçou para que seria o continuador da

comandar, sua autoridade obra administrativa de Ne

sempre serena caráter rigi- rêu. RamoJ' S,:�iu as e�ca

do, .espírito lúcido de cultu- danas do Palácio, seguro

ra vasta', coração leal e ho- de que não decepcionaria a:
nesta. Amadureceu sua massa eleitorista e ao findar EDITAL DE CONVOCAÇÃO
existência, devido à impe- seu mandato saiu de cabe- CONSELHO DELIBERATIVO
tuosidade e a convieçao ça erguida, certo de um de- '

-, �C"
plena de atitudes, dedicou ver cumprido. Embora fôs- De conformidade com o Art. 47 dos Estatutos, pelo
sua vida' administrativa ao se obrigado a afastar:se presente Edital, convoco todos os senhores membros do
bem estar da coletividade, temporarIa�ente d� gover- ,CONSELHO DELIBERATIVO, para a reunião ordiná
executando obras que dei- no por motIv�s partIc�la:es, Iria, a realizar-se no próximo dia 26 (domingo), com iní
xaram traços indeléveis de soube cumprrr suas umcas cio ás 9 (nove) horas, a fim de tratar da seguinte

.

um estadista correto e dig- promessas: ser leal e ho-I .

ORDEM DO DIA:
de esquina, no da sublime missão de nesto, Resolveu dois 'mag-I Eleição da Diretoria
construída. governador. Enumerar suas nos problemas decisivos ao Não havendo número legal far-se-á a reunião meia

ri t
. 1

"

obras será. trabalho cansati- � r o 5 r e s s o c� an:r:en_se: Iflora após, com qualquer número, em segundo convoca-

Mauro vo e um tanto desnecessário, Ag�a e Ene�gIa-EletrlCa .. ção. (Art. 46 dos Estatutos)
p o r q u a n t o seus conter- DOLs empreendimentos que I Florianópolis, 21 de setembro de 1954

De'-r'm' II-'t·a,-�,
,�..u'�,e.'··i' ,'.'I--'--+-'�..

-.

".e· -,.'a p�res-e.ote'm,os ���:f:f���l�j�!€ Q ALCID1ES CLAUD:�, _,�,e'idebnte
do

IC'
D.

,Ir II solidificar-se. no conceito ua a ma IS' e a"

',' '.' .: dos catarinenses, devido ao

a Nova. : Halda-a m1áq"uíaa
-,

de�;escrever com seu inquebrantável espírito '

, libefal..".
d J.

. .: o
<, t,�que ,�"Ieve' como um'á. pe,naI, sa�erJií��if����;m;::a�i- comerCIarIa e 1954 ?, -

fnistrador correto', Nerêu ORIGINAL CONCURSO SOB O ALTO
Ramos com sua lúcida vi-

__-

�', I são administrativa e'Ader- PATROCÍNIO DO "GRÊMIO DOS .---..

bal Ramos da Silva com COMERCIÁRIOS".
suas virtudes de grande em- M Ih
'preendedor, formaram" um

aravi osos Prêmios que serão ofereci-
verdadeiro triângulO' pro- dos até <? 100 lugar, Destacando-se, entre eles,
gressista da terra catari- os que serão ofertados a miss comércio, a sa

, nense.
ber: Uma linda faixa simbólica, Belíss,imo tra-
b�lho a Ouro� confecionada esnecialmente no

PERDEU-SE
Rio de,Janeiro; Uma viagem a cidade' Mara-

Perdeu-se uma",cor- .v�lhosa ';om acompanhante, gentileza da Ser

rente com 2 chaves ti- VIÇOS AereosCruzeiro Do Sul Ltda; Um rí

po Yale, no onibus quíssi�o ane�.de pedras, além de uma belissi-

Circular. Gratifica-se
ma tOlletté para e cOFoação'

,

TELEFONE 3.878 - CAI)ÇA POSTAL, 467
Rua Saldanha MariD,ho, n. 2

.

TELEGRAMAS "CAN AN"
- florian9��4s.-

IVitimas do desabamento
Elevam-se a 16 os que pereceram

.RIO, 21 (V. A.) _ Contí- Zulmira PolI, .seu filho Fre- Os engenheiros da Prefei-

A N T O" N I O
nua repercutindo em tôdas derico Guilherme poli, Geor- tura já procederam as prí-

,

'

,

I'
as camadas sociais'o trágico gína Correia, Talsus Mario meíras vistorias nos prédios

,

.

desabamento do, edif í c i o Pereira, investigador San- vizinhos do edifício "Linda

A P O S T O l O "Lin.da Vista" situa.do a' �ua dley Rodolfo Hungria; dete- Vista", nos quais nada assí-
. Almirante Alexandrino, prm- tive Osvaldo Signorelli Gre- nararam de anormal. Ne-

cipal artéria do aristocrático gório Fisher. .nhum deles apresenta sinal
bairro de Santa Tereza. Até Além daquelas pessoas fa- d� perigo iminente. Ó traba

hQ.ie I foram encontradas' e leceu hoje no Hospital' t de
identificadas 16 vítimas do Pronto Socorro o jovem. UÜs
desmoronamento daquele e- ses, filho do Lo .tenente Ulis
difício. São elas as seguin- ses Ramos Melo e de sua es-

Parà VEREADOR�

Dedicacão e íraba-
, .

.lho permanente
defesa do

s
O
C
I
A,
L

tes: posa, 'senhora Lidia Sarmen
to Melo. A única pessoa des
sa família que escapou ilesa
foi Lidia, que minutos antes
do desabamento estava nas

imediações do edifício.

e.m
. , .

nosso mumopm
José Nunes Espírito Santo,

Ruth Vilbert Gonçalves, Val
dir Oliveira éaminha, Mario
Teixeira Magalhães, Ulisses
Ramos Melo Filho, senhora

7

r

lho de vistoria, demorado e

detalhado, prossegue. Depois
de completamente removido
todo o entulho, será feito

,

um exame no terreno a: fim
de constatar se houve movi
mento de terra capaz de a

meaçar a fundação dos pré
dios.

PARTIDO

,

PARA DEPUTADO ESTADUAL

r
O
l
E

T'OLENTINO
T
I
N
o

,(

I

/.\

) \ a qúe� entregar nesta

I Balda é labricada ':com o melhor' �ço doJmoodo ::'�:;:�DEMISSÃ9'" Viagem com segurjloça
.' ,

DESTIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA 'O E�TADO 'f��!��s�N��e1 �Ud:;i�ãO: I��
"

. ,e ,rapidez _

DE SANTA OATARINA presidente Ngo-D�nh 'DieÍn sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

C [
,

.

d Ltd
de nomear o general Xuyan

...

.

« asa I'ernao '0 a.» ::,1�:!'�,����:�'áoN�j::: lAPIDO «SUL-BRASILEIRO..
lho, é interpretada 'pel� Florianópolis - Itajaf - Joinvil!e ':- Curitiba
maior parte dos oj:)servadores
políticos como uma "semide
missão" do presidente do

,PqJW(l.lho.

Clube 15 de Outubro

'"

Age""nc't-a· Kua Oéodoro esquina:da
,

" .' Rua Tenente Silveira'
. /

DEMOCRÁTICO

C
A
R

CARVAlHO·
A
L
H
O

I
,

Para Deputadó
Estadual

FRANCISCO DE SOUZA
NEVES

O autor da autonomia de
IFlorianópolis, '

"Ceâulae Frei Caneca, 97.

. PAlA AQUELES QUE

PE5EJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

E EflCIENCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



HOJE, ÀS 20 HORAS, EM O BAIRRO' N. S. DE FÁTIMA, NO SUB-DISTRITO DO ESTREITO, HAVERÁ O RECLAMA DO COMíCIO DA_ AlI-,�
ANCA SOCIAL-TRABALHISTA, NO QUAL USARÃO DA PALAVRA VARIOS ORADORES, DENTRE ELES', O EMiNEN TE CATARINENSE

,

NERÊU RAMOS

r��t�������J�!f!!.!��a"�!d,!���!!!!j�Qa"O�-I�Uc�:�i���:��!������,��l�:
GILIO SCHELLER. - PRi<.:-1 e eficiente substituto do di- O ato que Ituporanga pre- organizado em Itajaí o movimento em pról da Enciclopédia.
SENÇA DOS SRS; NEREU nâmico João carlos,�hiesen, senci� hoj: festivo e pleno ele No salão da Prefeitura Municipal, com grande e seleta
RAMOS, SAULO RAMOS E Animado de propósitos ;::"[1,- ,alegnas, e uma demonstra- assistência realizou uma palestra o Almirante Carlos Car ,

FRANCISCO GALLOTTI. dias e talhado para o traba- ção de força do povo. Sígní- neíro expondo os elevados objetivos do empreendimento e'
lho, cheio de dedicação, ex- fica este ato que a vontade preconizando a organização de uma comissão diretora dos
periente, diligente, ativo e do povo, as energias do povo, trabalhos, com incumbência entre outras, de arregil\1entar

.

l;rofundo conhecedor do mu- as intenções do' povo. "11 an- as pessoas capazes de versar os assuntos constantes do pla,
nicipio, o prefeito que hoje seios do povo, se 'podem con- no geral da Enciclopédia.
se empossa vai realizar no cretizar quando, unldç ,

sob As noticias a respeito do interêsse que vem despel't'ln ..

Ituporanga uma obra magní- as bençãos e as inspíraçôea do essa causa de fundo cultural são as mais animadoras
fica ele continuação adminis- de Deus, o povo delibera com passiveis; a propósito acaba de receber a direção da Enci-
trativa e de prosperidade ge- a consciência, clopédía o seguinte telegrama do Prefeito de Itajaí,
ral, Nós, que acompanhamos a "Almirante Carlos da Silveira Carneiro" 50 Dist. �.

. A posse do prefeito Virgilio

'I
epopéia escrita pelo PO'/0 de Tenho prazer comunicar vossêncía que ontem nesta

Sche!ler está. atraindo as a - �tu?oranga: �or oc��'f"J das Prefeitura realizamos primeira reunião para tratar �ssllntí)
tenções gerais. O ato solene ultimas eleíções, apresenta- Enciclopédia fendo sido aclamada seguinte diretor-in bpt
da ínvestídura contará com a mos ao novo, prefeito, sr. Vir- Presidente Honra Marcos Konder vg Presidente Juventjn�
presença do eminente catari- gllíoBcheüer, os nOSS0':) para- Linhares vg Vice Presidente capitão corveta Flávio Lages
nense, deputado Nerêu RJ,- béns, E, ao pbvo magnifico de Aguiar vg Secretário Armando Amorim pt Reunião trans,
mos, presidente da Câmaras ela comuna próspera, ronnu- correu ambiente entusiasmo comprometendo-se todos tra
dos Deputados, a quem acom- lamos os nossos memores vo- balhar maior ínterêsse pt Saudações PAULO BAUER.
panharâo os senhores depu-I tos de felicidade e de pro- A Enciclopédia agradece ao comandante interino da
tado Saulo Ramos e Senadc! gl'e:;so., 'Polícia Militar, Major Mário Fernandes Guedes, a oferta do

album do 10 Centenário da Fôrça Pública 1835-1935 que
constítuírá excelente subsidio, até essà data, para os capí
tulos .rererentes à Organização Militar e à História Militar
de Santa Catarina.

Assume,
.

hoje, a preteí
tura de Ituporanga, o sr. Vir

gilio!Scheller, prefeito eleito

nas eleições de 22 de agosto
último. E' o senhor Scheller
o primeiro dos novos edis a

assumir o seu Posto. E o faz

sob os aplausos de toca uma

população. Estão bem lem

orados, os nossos leitores da

campanha que o povo de Itu

poranga enfrentou: lutando
contra todas as forças do go
verno: policia, fiscalização
fazendária, coação financei

ra, ameaças, prisões, etc. Este
povo valoroso, comparecendo
às urnas, em massa, votou
em massa contra os homens

Florianópolis, Quinta-feira, 23 de Setembro de 1954

Justiça eleitoral
Decisões do T.R.E. O d.r. Leroer
Rodri'goes não pOde lazer pro
paganda com o sigla P.T.B�
Em sua sessão de 20 do corrente, o Tribunal Regional

Eleitoral de Santa Catarina tomou as seguintes resoluções:'
_ Respondendo a consulta do dr. juiz eleitoral da 31a.

zona (TIJUCAS), decidiu que os eleitores que mudaram de'

domicílio e não requereram transferência, podem votar, nas

eleições de 3 de outubro, no município onde estão inscritos;

\

Nota da Redação: E' o seguinte o texto,d� artigo 175,
n. 28, do Códig9 Eleitoral: "Referir na propaganda fatos

ihveridicos ou injuriosos 'em relação a partidos e candi

datos e com possibilidade de exercer influência perante o

eleitorado: Pena: detenção de seis meses a dois anos.

E' pl'eciso medit.à�·es ,com

tôdas as tuas forças 'nas

Catarinense
-e Medicina
Trabalho

Instituto
.. Direito

de
do

do governo e seus represen
tantes 'no' munícipío de Itu-

- à consulta elo dr. juiz da 20a. Zona Eleitoral (LAGU-
poranga, elegendo como pre

NA), responderam que, em face das Instruções para e�ei- feito o cidadão que hoje as

çôes, baixadas. pelo Tribunal Superior, as Mesas Receptoras sume a chefia do Executivo
devem impedir de votar, nos municípios onde se realizarem

munícípal. Virgílio scneüer, (')

eleícões municipais, os eleitores de outros munícípíos: prefeito eleito por urna mar• '- o dr. juiz eleitoral da 33a. Zona (TUBARAO) formu-'
gem de 468 votos, entra na

lou consulta a respeito ela situação dos, eleitores residentes Fundado há poucos meses, o Instituto oatartnense de

em território que pertenceu aos municípios de Imaruí e Pa- r Direito e Medicina do Trabalho, com sede nesta. Capital, f:.-

Ihoça, hoje .integrando o município de Braço do Norte, e * Quando, dias após assu- caba de instalar-se no dia 21 do corrente, aprovando os seus
I G· 1 M

.

Estatutos e elegendo a prímelra díretoría. E' sua finalidade
I

que, em tempo, não regularízaram sua situação: o Tribuna *,' mir o overno co um-

HOJErespondeu que os eleitores em tais condições, s� se apre- cípío, lançava o dr. Paulo principal o estudo e a divulgação do direito e da mediCin:l.l· .:

sentarem para votar no novo município, deverão fazê-lo em Fontes precioso manifesto do traba�ho: Dentro.em bre_ve o In.st,ituto pr?_mQveI:á.,cU, l'�.�)S,CR'$ 200.000,()Oseparado;
.

aos municípes, com duas de- e conferências de divulgação. Abrirá, também.: a mscri«�o ,

d para admíssào d .... novos associados. A diretoria, para 'o pi,'i-! _. ....._ apreciando consulta da mesma autorídade, o Tribu- zenas e promessas, apre- C"Oo
_

Inal decidiu que-não há impedimento para que runcíone em geava que todos os problemas meiro período, ficou assim constituida: Drs, Henrique stu-
.

Mesa Receptora, eleitor que tenha parente até segundo teriam solução integral e díeck, Madeira Neves, José Felipe Boabaíd.: )João Batista .

gráu, candidato a vereador em outra Zona. imediata, tão rápida quão fá- Bonnassis, Alcides Abreu e Waldemiro oascaís, respectiva-
Reunido, ante-ontem, em sessão ordinária, o Tribunal, cil rôra a plantação no pa- mente, presidente, více-presídente, 10 secretário, 20 secre-

1 1 tário, 101 tesoureiro e 20 tesoureiro.
-

.

Regional Eleitoral resolveu expedir circu ares aos juizes per,
eleitorais recomendando: a) que os militares em' atividade Entre "êles, o que mais o Para o Conselho Deliberativo foram eleitos os Drs. Adão

sejam dispensados de membros das Mesas Receptoras, ante preocupava era o elas estra- Bernardes, Roberto Lacerda, Antônio A. Lisboa, João Ba

a possível necessidade da' cooperação da Fôrça Federal para das da Ilha, encontradas, a tísta Bonnassis, Wilfredo Curlin, T.elmo Ribeiro e a Dra ..

a ordem e à liberdade do pleito, e, b) que seja dada prio- seu ver, em mau estado de DaísyRamos Pinto, sob a presidência da Dr. Adão Bernar-

rldade aos militares em serviço no dia da eleição, para � conservação! des, para a primeira sessão.

exercício do voto. Estava, portanto, aquêle Â nova sociedade cultural catarínense fo�núilarríós': vó-
Em resposta a consulta do dr. juiz eleitoral da 3a. Zona admínlstfador bornhauseano, tos de pleno êxito.

I'

(BLUMENAU), o 'I'ribunal esclareceu que, de conformidade que hoje ussurpa o cargo de A ,,'�, (�
com o disposto no artigo 20, n. 5, das "Instruções para Apu- Prefeito por simples. vaidade "

i· \�' I�, tl� � t:

�:Çf��:;r:�a�����s�l!a���'n�:é:eUl::��sse;:r����a:�;��;:; �l�:t�;;:��a�r��:�s�a�i:;�� Q',UADRIN'HA'sem a da aliança". .
tadas, que nos colocassem, '.'

. Tomando conhecimento. de represent�ção. do del:�ado sem�dificuldades, 'em

alg'u-I Em Maceió está sendo distribuido, em
do Partido Social Dernccrátlco em Tubarao, sobre

atIVlda-j
mas horas, de extremo a ex-

_ . ,.
-

'.

" . ,

des partidárias ostensivas do. delegado regional de Polícia tremo. Seria, não há contes- profusao, um boletIm, contendo a segtunte
daquele município, o Tribunal r�solveu pedir i�f�rma�ões tar, um pr�gr�m�, not�vel, quadra:
ao sr. Secretário da Segurança Publica e ao dr. JUlZ elelto- que o credenclarla a conslde-

IraI. . raç�o e ao respeito, mesmo· O eleitor percorre a, ista
.

Por último, o Tribunal, apreciando representação do I dos seus adversários, políti- E diz: Não dou meu votinho
,presidente do Diretório Regional do PARTIDO TRABA- cosI

a candidato udenistaLHISTA BRASILEIRO, decidiu, unânimemente, de acôrdo Mas, três anos e meio já
I .

.

"V Ih' h "
com o voto do relator, dr. Adão Bernardes, proibir o uso são passados, sem que me- 'que assaSSInou O e ln O •

pelo dr, José de Lerner Rodrigues, na sua propaganda, da lhorasse o estado das nossas

legenda e da sigla do Partido Trabalhista Brasileiro. Deter- rodovias para o interior. Ao

mipou ainda, o Tribunal, aos juizes eleitorais, a retirada da revés. Estão elas em condi

propaganda que, por qualquer meio, infrinja aquela proi- ções piores, muito mais es

bição. A decisão do egrégia Tribunal baseou-se no artigo 30, tragadas, uma'vez que há a

da' Resolucão n. 4.710, do Tribunal Superior Eleitoral (1ns- gora alguns milhares de' bu

truções p�ra a Propa:gandà Partidária), combinado com o racos e atoleiros que nào fo

artigo 175, n. 28, do Código Eleitoral. ram encontrados à época da
posse do maior Prefeito P!'O'
metedor. E note-se qile as

verbas cresceram em 'iúbl'o e

sairam em propQrção maior

ainda, para a conserva ..

nas fôlhas de pagamení;o e

dos cabos eleitorais!
E o po.V?, que já esta crw

sado de "realizações, plane j ,\
"

Ao·s Protessores' ;::::, :p=�a�P:��I��.d�lC�C.��I;��=
.

.

to de 3 ,de outubro para l'�'(J"
,

tei?tar, de vez, a pl'OH'li.,�(,rj!1·

Florianópolis, 15 de setem- ficuldades que' tiveste de en-I udenista.
bro de 1954. frentar nêstes últimos anos, E' a sua única espel':tl1Ç l e !

CARTA-CIRCULAR: para podere�, a.3 de outubro \
o seu últim.o r:c�Irso" �J:li·�a I

,

Caro coléga: escolher, cntenosamente, os I dar !lavas l�n:o" a [1(1:11.1,.,,.-
Aproxima-se o pleito de 3 candidatos que deve,rão diri- I traça0 mumclpal e per 1.1.'1'.

de outubro. I gir
.

com dignidade os desti-
I paradeiro à desorg!lniz�tf,�:w I'

no� da gente c�tarinense! descalabro que imperam nns

E, h . d t to o mo- proporcionando-lhe melhores serviços "públicos (vt'hm ()
c ega o, por an ,

'lt·
.

'I b' .,

menta de volveres o teu olhal' d�as. Chega de promessas
u Imo, o c: e �e c.aso �a.(;a�-I'lt· d tua vas' Os falsos profetas deve I ne, para nao cltal os �U,·l·).·1

para os u Imos anos e .
.

,

-.
., , .

'd d
.

t'
.

l'san 1'a-o desaparecer para sem e nas flnancas, con� '1 �)"gla

IVI a e magls ena, ana I - "

-. '.. .

d t·t ca-o pr" do cenário pOlítico Co de mteresses eleItoraIs ...
o, serenaITIen e, a SI ua. , '-<, •

-

da classe a que te otgulhas Iléga! O voto é a tua arma

de pertencer. A conclusão' a poderosa com a. qual hás de I
que hás de chegar será uma combater, ardorosamente, os Para quemsó para todos os que labutam inimigos do povo, os aprovei-
no setor educacional: LUTA tadores dos cofres públicos. apelar ?

'

El--SACRIFICIO, ao lado de O Decreto que elevou de 2 • •••

uma remuneração irrisória. para 3 mil cruzeiros men- Esteve ontem em nossa Re ..

Analise, caro coléga, o au- sais as diárias- dos Inspeto- dação o sr. Carlos Abreu, so

mento que tiveste nos teus res Escolares, ficoti apenas licitando-nos transmitlssi

vencimentos, nos últimos no papel, pois o s�u objeti- mos, a quem de direito, uma

quatro anqs. Verás gue, vo é tão sóme,nte' o de fa- reclamação sua, referente à

comparando-o com o padrão zer farol às vésperas de elei- Carne Verde:

de vida, só tens tle levar uma ções, para ludibriàr a boa O sr. Carlos Abreu comprou

vida miserável, sacrificando- fé da nossa gente, e não be- um quilo de carne, com osso,

te a ti e tua família, para neficiar a, classe. UNAMO- pela quantia de Cr$ 19,00. Ve

poderes dar cumprimento. à NOS em tôrno dos interesses rificou então que havia 625

missão qua te foi confiada: da nossa classe combatendo, gramas de carne e 375 gra

SERVIR Â SANTA CATARI- a 3 de outubro, os inimigos mas· de osso.

" NA E AO BRMHr.· ... '.

do rofessorado barrlga-ver- Registrada, pois, está a sua

reclamação a quem. de direi:
to.

Ganhou a taça! ·

Não há, em Santa Catarina, quem ignore que o sr.

Irineu Bornhausen, há vários meses, abandonou prati-'
- C8,mente 01' problemas �dministrativos para se dedi.cat,
com exclusividade, à campanha eleitoral da U. D. N ..

Há vãrios meses que o Governador não para na Ca

pital do Estado, sede do Govêrno, senão alguma_s hora,>

por semana. I

Todo o resto do seu tempo é. empregado na cab�la.
eleitoral pelo interior do Estado.

-Esse fato é público, notório, de comprovação unâ-
nime.

O Govêrno está parado. O Governador, acumulan
do o cargo de chefe político e presidente da U. D. N., ,

so o que faz é politicar. ,/

- Ninguem, em sã razão, negará isso. Pois bem. Para

qtie os leitores leiam, transcrevemos abaixo um tópico.
de um artigo do Jornal de Joinville.

"Embora homem de partido - é absurdo supor
que a um chefe de Estado não assista o direito de
ter preferências políticas - o governador Irineu' i

Bornhausen tem deixado aos seus .correligionários, : I'quer na Capital, quer nos municípios, a tarefa de

.orientar as falanges udenistas, - porque deseja,
manter-se, senão alheio,- o que seria impossível, à

,... marcha dos acontecimentos, pelo menos - e isto
é o que mais importa - equidistante dos locais on

de os interesses se entrechocam e não raro contur
bam os espíritos. Procedendo assim, com tal lisura,
impõe-se o chefe do Executivo ,de Santa Catarina
hinda agora à confiança geral, como o verdadeiro
governador dos catarinenses, que se présa de ser".

Ganhou a taça! Campeonissimo!

ComemoradO - o «Dia da'arvore»)
Jardim de lolanel.
«MurUo

DO
BraDa» '� -<, .' .,,;'.

o DIA DA ÁRVORE, que páteb, confraternizaram..,se,:
transcorreu dia 21, foi come- sendo realizada então l1ndá
morado, ontem, em face das festinha, com canto,> e reci

'srBU tativos. Na oportur.id:tde os

n@ Jar- alunos, filhos "de eumerclã-
"MUl'ilo

� rios., Plantar,am,'
a19U!ri.�t<; ã:r�

vares, assinalari1'J
\

a' grãtá
As crianças, reunidas no ele-mérlde. > •

>' .•

chuvas daquele dia,
dim de I Infância

Brag:a':. ,

-O-

Pergunta de interêsse para a Enciclopédia:
Como .e porque surgiu o nO�TIe ele Cabeçudas para o lo

cal e linda praia )unto a Itajaí?

.Loteria do Estado.

;y\. �"� .

-.' ��', . �; - \

l" .�;' 'ós,t,vigÍlantes não gostaram da impugnação do re-

"gistr-o 'da ,: candidatura -do .Paulinho.
,

{-, ,:;.' :rJtas -

a \pi'ópri� U:-D. N., tendo dúvidas da legalidat •

cJ,e do d�reào, fez consulta, a respeito.
.

A ,.con�mlta, 'todavia, não teria apresentado o caso

como êle realmente é. Daí a impugnação.
O' égr.egio Tribunal Regional considerou legal o re

gistro. Vai hay.er recurso dessa respeitável ,decisão.
Embora discordantéS dela, não vamos daqui fazer ao

calenda Tribunal e aos seus eminentes juizes, as acusa

ções que lhe fizeram os uelenistas, quando da anulação
do pleito de Turvo.

Não nos despejaremos pelos jornais, alegando que
no processo desapareceram provas decisivas, como fez

�" Mestre, Wanderley.
.:Não. O SuperIor Tribunal julgará o caso conclusi

. vamente. E se confirmar a decisão recorrida, não será
a pri.meira nem a última que um partido político lhe

i . .leye à consideração. ". .

i; -' No último pleito, contra o sr. Nerêu Rahios :;t Ú.D.N.
] �úbiu também à última instancia, ápes�r' de, no Tri-
bunal a quo, a decisão ser unânime, como o foi no Rlo.

x .X

x

Quem mais torceu pela procedência da impugna
ção, não fomos nós. Com ela visavamos defenir um di
reito, apenas.

Quem mais lamentou que o registro fôsse conside
rado bom, foram diversos candidatos udenistas à Mo

sembléia, os quais, �pesar da tradição e dos serviços ao

partido, sabem que serão vítimas do para-quedismo do
filhinho do papai!

x x

Atacaram, no caso, o parecer do dr. ProcuradoI��
No caso de Turvo, o parecer ficou com os votos ven
Cidos. "Não julgueis, para não serdes julgados". ,'.

x x

Querem clichés de outros comícios. Pois não! E' sÓ
a clicheria entregar as nossas encomendas e satisfa�
remos o pedido. O cómicio de Blumenau serve? O de
Joinville? O de Urussanga ?"

No de Joinville há uma fotografia em que o povo
todo aparece às gargalhadas. FIai apanhada quandO o

senador Gallotti rebatia o chega de Ramos, alegandO
que nas chapas ud�nistas, federal, estadual e municipal
figuram varias membros dessa tradicional família. E

negava autoridade para a critica, porque ria do GO
vernador estão vários parentes, excluido o mano. Wal
demár, que não foi possível.

- Nessa 'chapa está até Um filhinho - dizia o se

nador, aliando a palavra ao gesto de, ninar bebê, de lá
para cá e de cá para lá ...

Desse momento, o instantâneo.

.1! .•.••

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


